انتصاب رئيس سازمان
عقیدتی سیاسی ناجا
زندگي شيرين در حباب!

ها و كلمات
در تاريخ سياس��ي و اقتصادي ايران ،برخي واژه
اند كه در ش��عر و بخصوص اشعار طنز در
چنان نقش بازي كرده
المثل
اند كه به ضرب
اند و رايج شده
هاي خاص درخش��يده
برهه
ها ،كلمه «حباب» است
عموم مردم مبدل شده است .از ميان آن واژه
گر دولتمردان
كه از نهضت مشروطه تا امروز ،هم چرخه زبان توجيه
و هم مضحكه شيرين زندگي در محاوره عمومي مردم شده است.
تا آنجايي كه در برخي از غزلهاي ش��اعران ما ،بخصوص بعد از
توان آن را ديد.
كودتاي 28مرداد و سقوط دولت مصدق تا امروز مي
آن هنگام كه ش��اعران ما از يكسو با مردم و در متن جامعه زندگي
زده
اي به سياستمداران سياست
كردند و از سويي چندان عالقه
مي
يا همان مديران ارش��دي كه دولتمرد بودند نداش��تند ،ناچار به
غزلسرايي و اشعار طنز پناه بردند و زندگي را خواب و خيال و يا
گيري از كلماتي همچون
اند .بهره
زيستن در «حباب» توصيف كرده
وهم ،خيال و «حباب» ،بيش از آنكه مصدر عرفاني داش��ته باشد،
گريزي ش��اعرانه براي توصيف زمانه از شدت فراگيري فسادها،
هاي اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي بود .برخي
نابساماني
از شعرهاي ميرزاده عشقي ،نسيم شمال ،الهوتي ،فرخي يزدي و ...
گواهي از اين گذر تاريخ است.
نامند .اما برخي از اين شاعران ،آن
پرداز مي
ش��اعران را خيال
هنگام كه مردم در فقر و تنگدستي چنان گرفتار بودند ،الاقل براي
هاي خويش به توصيف«حباب»
تسكين خود و مخاطبان در سروده
هاي برخي از شاعران ما كه
پناه بردند .امروز نيز نه تنها در سروده
از زبان بسياري از مسئولين دولتمرد خود ،گريز به «حباب» را فع ً
ال
اند! قيمت «دالر» يكباره و بصورت
پاسخ مناس��ب به مردم يافته
كند .مسئول بانك مركزي ،سخنگوي دولت،
طوفاني افسار پاره مي
گويند«حباب»
وزير اقتصاد و حتي رئيس جمه��ور ما به مردم مي
است .به همين روال باالرفتن قيمت سكه و نان و گوشت و ارزاق
عمومي مردم و به هم خوردن فاجعه بار تناس��ب درآمد و مخارج
ها ،همه يك پاسخ محوري دارد و آن «حباب» است! البته
خانواده
هاي فرهنگ لغت فارسي
اين «حباب» با معني و مفهوم آن در كتاب
اند،
مدت و زودگذر و شكننده تعريف كرده
كه آن را سرابي كوتاه
متفاوت است .اين حباب ماندگار ،مستمر و فراگير و عين زندگي
روزانه ما شده است .ياد پروين اعتصامي به خير و نيكي كه روزي
و روزگاري براي رهايي از «حباب» ويرانگر س��روده بود« ،ديناري
بده پنهان و خود را وا رهان» كه اگر امروز بود آن دينار به ميليون و
كرد و گستره فساد را از داروغه تا درون
ميليارد تومان نرخ پيدا مي
سراييد! شايد شاعران امروز ما غزلي متفاوت
محكمه قضايي بايد مي
از گذشتگان خود بايد بسرايند كه البته ترجيع بند آن ،زندگي شيرين
در «حباب» است.
اين مقدمه كه خود شرحي كوتاه از دردهاي تلخ زمانه ما است،
نويسنده محك را نيز دچار دلهره كرده است كه نكند« ،محك» هم
«حبابي» بيش نيست!
اما در ش��رح اين درد تلخ ،دكتر مهدي فيضي ،عضو هيات
اي علمي در
علمي گروه اقتصاد دانش��گاه فردوسي مشهد ،مقاله
سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد (يكشنبه 27خرداد )97نوشته است كه
دهم بخشي از آن را در ستون محك در اختيار خوانندگان
ترجيح مي
عزيز قرار دهم كه س��خن و باور نگارنده اس��ت .اگر چه اندكي
طوالني ،اما شرح علمي از رابطه اقتصاد و سياست در روز و روزگار
دولتمردان «حباب» زده ما است:
گذاري اقتصادي .دست کم در تجربه ايران اما
«رويكرد سياست
عموما اقتصاد از صحنه غايب بوده ،انگار که سياست خوب همان
ها چندان
آنکه به پيامدهاي اقتصادي سياست
اقتصاد خوب است بي
انديشيده شده باشد.
گذاري
ت��وان از دو رويکرد در سياس��ت
به اين ترتيب مي
دليل
گذاران در رويکرد مکانيکي ،به
اقتصادي سخن گفت .سياست
هاي ش��ناختي ،در عمل اغلب شواهد ناسازگار با فهم
محدوديت
عنوان اتفاقي
دهند و به
اهميت جلوه مي
شان از واقعيت را کم
ذهني
گيرند .به بيان
ن��ادر يا حاصل کاربرد ناکافي سياس��ت ناديده مي
تر از سويي سوگيري تاييد منجر به نديدن واقعيت سازوکارهاي
دقيق
هاي خودس��اخته
موجود و جادادن واقعيت در قالب تنگ فرضيه
شود که ضرورتا ارتباطي ارگانيک با تغييرات جهان بيرون ندارد.
مي
از س��وي ديگر بيش اطميناني به توانايي خود در مديريت بحران،
گذاري و نگاه
هاي سياس��ت
گذار را از تامل در ظرافت
سياس��ت
هاي اقتصادي ـ اجتماعي
هاي سيستم
نگر به همه پيچيدگي
جانبه
همه
دارد .همچنان که پس از مش��اهده بحران اخير در بازار ارز،
باز مي
گذاري از ابتدا اساسا باوري به وجود بحران در اين
چنين سياست
بازار ندارد؛ چراکه قرار بر اين است که واقعيت موجود فرضيه نهاد
پذيرد
آرام جهان او را تاييد کند و حتي آن زمان که در نهايت مي
اوضاع بر وفق مراد نيس��ت ،همچنان باور دارد که اسب چموش
ها تجربه چنين
آنکه از دهه
ب��ازار به فرموده آرام خواهد گرفت بي
باوري درس گرفته باشد که به کوبيده شدن به زمين سخت
خوش
گذاري
انجاميده بود .به بيان ديگر رويکرد مکانيکي به سياس��ت
هاي اقتصادي به عرصه
بدون توجه به سازوکار انگيزش��ي عامل
نگرد که لباس از پيش
گذاري چنان سيستمي فرمانبردار مي
سياست
افتد غافل
گذار همواره بر تن آن به ناچار خوش مي
دوخته سياست
از آنکه گاه تنها کودکي بازيگوش الزم است نشان دهد که پادشاه
اساسا لباسي به تن ندارد.
گذاري ،اما عقالنيت عامالن
در رويکرد مکانيسمي به سياست
شود و سازوکار سياست طوري
اقتصادي به رس��ميت شناخته مي
شود که منفعت جويي آنها ناخواسته در مسير منفعت
طراحي مي
جمعي ق��رار گيرد .اين رويکرد برخ�لاف رويکرد مکانيکي که
هاي از پيش آماده براي درمان همه دردها دارد ،براي مهار
نس��خه
هاي
ن پريدن
اسب چموش دستوري آماده ندارد و دشواري باال و پايي 
خرد تا شيوه خاص مهار آن را به دست آورد ،اين
آن را به جان مي
ها
رويکرد لباس��ي از پيش ندوخته است و براي پوشاندن کاستي
هاي تازه
نيازمند شناخت دقيق جامعه و نوآوري و خالقيت و ايده
شکافد ،دست کم
درانداختن طرحي نو است که اگر سقف فلک نمي
لباسي به قاعده براي قامت پادشاه بدوزد.
گريزي
جيم اليتزل در کتاب خود با عنوان «اقتصاد سياسي قانون
گريزانه را در اس��اس خود
و اصالح سياس��تي» رفتارهاي قانون
داند که
اي از مس��يري جايگزين براي ساماندهي جامعه مي
تجربه
هاي موجود
هاي تازه در محدوديت
تواند بنياني براي سياست
مي
گرانه داشته باشد؛ چراکه از
نظام سياسي باشد و پيامدهاي اصالح
شود و اين احساس
گريزي عموما دانش همگاني مي
سويي قانون
کند که سياست موجود شکست خورده است .از سوي
را منتقل مي
ديگر با پيشنهاد جايگزيني براي سياست موجود (مانند قانوني کردن
آيد.
بازار سياه) انگيزه براي اصالح قوانين به وجود مي
گذاري مکانيکي در کشور ما نه تنها چنين
طرفه آنکه سياست
زند و
شناس��د بلکه به آنها دامن مي
بازارهايي را به رسميت نمي
کند .از بازار ارز
قانوني را تشويق مي
طور غيرمستقيم بي
درعمل به
گرفته که ناگاه تعداد بسياري از افراد شريف را به قاچاقچياني تبديل
اند تا پخش مسابقات
کرد که سالمت اقتصادي کشور را نشانه گرفته
کنندگان غيرقانوني
دوستان را به تجمع
ها که فوتبال
فوتبال در کافه
مخل امنيت عمومي تبديل کرد که به دنبال هياهويي براي هيچ هستند.
از سويي ناديده انگاشتن مکانيکي چنين بازارهايي نه تنها آنها را از
دليل افزايش ريسک و
برد که گاه تاثيرات مخرب آنها را به
بين نمي
دهد .از سوي ديگر محدودکردن قانون
زيرزميني شدن افزايش مي
تري��ن رفتارهاي مردم در چارچوب رفتارهاي
چنان که روزمره
آن
کند
گريزانه قرار گيرد نه تنها کمکي به ساماندهي جامعه نمي
قانون
دهد که
ارزش و آزارنده جلوه مي
ک��ه قانون را بيش از پيش ب��ي
گويي اساسا براي رعايت نکردن وضع شده است .کافي است چنين
ادراکي از قوانين بد به ساير قوانين خوب نيز تسري يابد تا نه تنها
دس��ت نامريي بازار مختل شود بلکه ديگر چندان کاري از دست
»
مريي قانون نيز برنيايد.
دهد كه
حباب ناميدن هر مشكلي ،اين فرهنگ را به جامعه مي
زندگي شيرين ،در «حباب» است!

همكار گرامي جناب آقاي سيد مصطفيكاظمي

گوييم ،از درگاه
درگذشت عموي گراميتان را صميمانه تسليت مي
ايزد منان براي آن مرحوم غفران واس���عه الهي و براي بازماندگان صبر و
اجر مسئلت داريم.
سرپرست مؤسسه اطالعات ،سردبيري ،تحريريه ،مديران و
سرپرستان شعب مؤسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ

ای
اهلل خامنه
حضرت آی���ت
فرمانده معظم کل ق���وا با صدور
االس�ل�ام آقای حاج
حکمی حجت
س���ید علیرضا اَدیانی را به ریاست
س���ازمان عقیدتی سیاسی نیروی
انتظامی جمهوری اس�ل�امی ایران
منصوب کردند.
متن حکم فرمانده معظم کل قوا
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
االسالم آقای حاج
جناب حجت
سید علیرضا اَدیانی
نظر به تعهد و شایس���تگی و
تجارب ارزنده ،ش���ما را به ریاست
سازمانعقیدتیسیاسینیرویانتظامی
جمهوری اس�ل�امی ایران منصوب
کنم .ارتقای هوشیاری و بصیرت
می
دینی و انقالبی آحاد کارکنان خدوم
نیروی انتظام���ی و خانواده آنان و
سازی موازین شرعی
نظارت بر پیاده

های عملی
در تمام فرآیندها و روش
نیرو ،آشناسازی بیش از پیش پلیس
در برخورد حکیمانه با مردم و تعامل
اثربخش و هم افزا با فرماندهی ناجا
و دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل
های
قوا مورد انتظار است.از تالش
االسالم آقای
ارزشمند جناب حجت
حاج شیخ ابوتراب بهرامی در طول
کنم و
خدمت تشکر و قدردانی می
توفیق همگان را از خداوند متعال
مسألت دارم.
ای
سید علی خامنه
۲۷خرداد ۱۳۹7
دي��دار نماین��دگان مجلس
با رهبر معظم انقالب
عضو هیات رئیس���ه مجلس
گفت :نمایندگان فردا به مناسبت آغاز
سومین سال کاری مجلس دهم با
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار
می کنند.
اکبر رنجب���رزاده در گفتگو با
ایرنا ،افزود :مجلس روز چهارشنبه
تا س���اعت  10صبح جلسه علنی
دارد و س���پس نمایندگان به دیدار
حضرت آی���ت اهلل خامنه ای رهبر
معظم انقالب می روند.عضو هیات
رئیسه مجلس خاطرنشان کرد :خانه
ملت این هفته فق���ط در روزهای
شنبه و چهارشنبه جلسه علنی
سه
دارد.

اخبار داخلی
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دکتر روحانی:سیاست تهران،تعامل با کشورهای منطقه
برای پایان اختالفات است

بقيه از صفحه اول
وي مقاومت و ایستادگی ملت و دولت
قطر را در برابر فشارها  ،تهدیدها و محاصره
ناعادالنه ستودنی دانست و گفت :جمهوری
اسالمی ایران محاصره تحمیلی قطر را ناعادالنه
و باعث تفرقه و تنش بیش���تر میان کشورهای
داند و همه ت�ل�اش خود را برای
منطقه می
همکاری و مساعدت ملت و دولت قطر و ثبات
گیرد.
منطقه به کار می
رئیس جمهوري با تاکید بر این که سیاست
تهران ،تعامل و گفتگو با کشورهای منطقه برای
پایان دادن به اختالفات اس���ت  ،تالش برای
ایجاد ثب���ات و امنیت در کل منطقه را به نفع
های منطقه دانس���ت و اظهارداشت:
همه ملت
های ماجراجویانه برخی کشورهای
سیاس���ت
منطقه را نادرست می دانیم و معتقدیم تداوم
این روند بی تردید مشکالت موجود در منطقه
از جمله در فلسطین ،سوریه و یمن را بیشتر
می کند.
روحانی گفت :امروز مردم فلس���طین و
به ویژه س���اکنان غزه در فشار زیادی هستند
و هر روز توس���ط رژیم غاصب صهیونیستی
مورد حمله قرار می گیرند و حمایت جمعی
ما مسلمانان می تواند در تخفیف آالم آنها تاثیر
گذار باش���د.وي همچنین با تاکید بر این که
بحران یمن راه حل نظامی ندارد و همه باید با
 ،به ایجاد ثبات و امنیت
های سیاسی
تقویت راه
در این کشور و منطقه کمک کنیم ،تهاجم اخیر
به بندر حدیده را باعث شکل گیری یک فاجعه
انسانی در یمن برش���مرد و گفت :ادامه این

ها ،مردم فقیر یمن را در فشار طاقت
درگیری
فرسا قرار داده است و وظیفه همه ما این است
که به این مردم مظلوم کمک کنیم.
های
رئیس جمه���وري ضرورت رایزنی
های همکاری
ای دو کشور و تقویت پایه
منطقه
و تش���ریک مساعی در مسیر منافع مشترک را
مورد تأکید قرار داد.

امیر قطر هم در این تماس تلفنی با تبریک
عید س���عید فطر به دولت و ملت ایران،تاکید
کرد :روابط دیرینه ایران و قطر هر روز در حال
توسعه اس���ت و مصمم هستیم این روابط
بیش از پیش در همه عرصه ها توسعه یابد و
تقویت شود و من شخصا روند توسعه روابط
دو کشور را دنبال می کنم.
ش���یخ تمیم بن حمد آل ثانی با تقدیر از

تجلیل آیت اهلل العظمی جوادی آملی ازویژگی های شخصیتی امام خمینی

آیت اهلل العظمی ج���وادی آملی ،ديروز در
حاشیه حضور در حرم حضرت امام خمینی(ره) با
اشاره به ویژگی های شخصیتی بنیانگذار جمهوری
اسالمی  ،گفتند :امام جزو افراد نادری بودند که در
عصر غیبت توانستند پیام قرآن  ،عترت و اسالم را
به جهان منتقل کنند.
ايش���ان با بیان این که عمل امام خمینی در
انتقال فک���ر قرآنی و عترت روایت از چند منظر
مورد نظر اس���ت ،افزودند :در وهله اول ایشان
سالیان متمادی با سخنرانی هایشان معارف دینی
و الهی را به سمع و بصر جامعه رساندند.
آیت اهلل العظمی جوادی آملی با بیان این که
بخش دوم ،مبارزاتی بود که بنیانگذار جمهوری

اس�ل�امی از آغاز با نفس خود و با شیطان درون
خود داشتند ،ادامه دادند :امام خودساخته بودند و
چون روح طیب و طاهر داشتند و روح اهلل بودند
سخنانشان در جان جامعه اثر می گذاشت و بیگانه
را بر سرجای خود می نشاند.
ايشان خاطرنش���ان کردند :سومین بخش
خدمات حضرت امام برای انتقال فکر قرآنی و
عترت روایت امتحان هایی بود در دین که ابراهیم
خلیل در همه موارد آنها موفق بود .خدای سبحان
به خلیل خود که به تعبیر جناب سعدی «خلیل من
همه بت های آزری بشکست» ،عنایت داشت و
اگر خلیل الهی در آزمون های الهی موفق و سربلند
بود به همین منظور است.

(ره)

این مرجع تقلید تشیع با بیان این که حضرت
امام خمینی بعد از آن امتحان های سخت چه در
داخل ایران و چه در روزهای تبعید در خارج از
کشور ،خالصانه بالهای الهی را تحمل کردند و
موفقیت آمیز از خارج به داخل آمدند ،گفتند :پس
از بازگشت ایش���ان به ایران ،بسیاری گفتند این
آفتاب از غرب طلوع کرد.
آیت اهلل العظمی ج���وادی آملی در ادامه با
تشکر ازمردم ایران ،اظهار داشتند :خداوند خیر
دنیا و آخرت را نصیب ملتی که قدر حضرت امام
خمینی را دانستند ،کرده است و به شهدای اسالم
و ایران اجر عالی ترین شهید را اعطا کند که فرمان
ایشان را در جهان حفظ کردند.
ايشان با دعای خیر برای مسئوالن کشور،
افزودند :خدا به رهبر معظم انقالب ،مس���ئوالن،
دولت و به مملکت ما خیر دنیا و آخرت را عطا
کند که توانست راه بنیانگذار جمهوری اسالمي
را ادامه دهد واستکبار جهانی را منفور بگرداند که
تاکنون منفور بوده است.
مرجع عالیقدر شیعیان همچنین با تشکر از
دست اندرکاران حرم مطهر حضرت امام خمینی،
گفتند :خداوند ب���ه عزیزانی که در خدمت این
آستان پربرکت هستند ،سعادت و سیادت دنیا و
آخرت را مرحمت کند و خدماتی که به آستان
مبارک  ،به زائران وبه مجاوران ارائه می ش���ود
مش���مول عنایت ویژه ولی عصر قرار گیرد تا
انشاءاهلل مملکت تا ظهور صاحب اصلی آن از هر
خطری به دور باشد.

مواضع دولت و ملت برادر جمهوری اسالمی
ایران در مساله محاصره قطر و تاکید بر این که
دوحه این موضعگیری ها را هیچگاه فراموش
نخواه���د کرد ،گف���ت :معتقدیم حل همه
اختالفات در منطقه فقط از طریق گفتگو ممکن
است و هیچ کشوری نمی تواند دیدگاه خود را
بر کشورهای دیگر تحمیل کند.

وی ب���ا تاکید بر این که سیاس���ت قطر
حمایت از ملت فلسطین است،اظهارداشت :از
ایستادگی ملت فلسطین حمایت می کنیم و به
این سیاست خود ادامه می دهیم.
امیر قطر همچنین اب���راز امیدواری کرد
های تیم ملی فوتب���ال ایران در جام
موفقیت
جهانی روسیه که البته در گروه دشواری قرار
گرفته است ،تداوم یابد.

رئيس جمهوري به سوییس و اتریش مي رود

رئيس جمهوري كشورمان در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی،
به دعوت رسمی روسای جمهوری سوییس و اتریش به این دو کشور اروپایی سفر
می کند.
به گزارش ايرنا ،پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس
جمهوري با اعالم این خبر ،افزود :حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانی
نیمه اول تیرماه به برن سفر می کند .وي گفت :دیدار و مذاکره با رئیس جمهوري
س���وییس ،دیدار با ایرانیان مقیم و همچنين امضای اسناد همکاری در حوزه های
مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از مهمترین برنامه های دکتر روحانی دراین سفر
است .اسماعیلی افزود :رئیس جمهوری سپس با دعوت رسمی رئیس جمهوري
اتریش ،برن را به مقصد وین ترک خواهد کرد .دیدار با هموطنان مقیم اتریش ،دیدار
و مذاکره با رئیس جمهوري و همچنین صدر اعظم آن کشور و امضای اسناد در
عرصه های مختلف همکاری از مهمترین برنامه های پیش بینی شده دکتر روحانی
در وین خواهد بود .اسماعیلی خاطر نشان کرد :رئیس جمهوري را در سفر به اروپا،
شماری از وزرا و مقامات سیاسی و اقتصادی همراهی می کنند و همچنین گروهی
از کارآفرینان و فعاالن بخش خصوصی کشورمان با حضور در سوییس و اتریش با
طرفین تجاری خود مذاکره خواهد كرد.

سخنگوی دولت:افزایش حقوق ،نیازمند
صدور احکام جدید است

سخنگوی دولت نوشت :افزایش و واریز حقوق ،بجز تأمین بودجه ،نیازمن ِد
صدورِ احکام حقوقی جدید از جانب دستگاههاست.
به گزارش ایس���نا ،محمدباقر نوبخت در آخرین توییت خود نوشته است:
همان گونه که در نشس���ت خبری گفتم بر اساس توافق سازمان برنامه و بودجه
و خزانهداری کل ،اعتبارات موردنیاز ب���رای پرداخت حقوق کارکنان دولت و
بازنشستگان با احتساب افزایش مصوب سال  ،۹۷تأمین و تخصیص یافته است،اما
واریز حقوق بجز تأمی���ن بودجه نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب
دستگاههاس���ت .من در نشست خبری هم از همه دستگاهها خواستم که هر چه
سریعتر نسبت به صدور احکام جدید اقدام کنند.

انتقاد عضو كميسيون صنايع مجلس از تالش خودروسازان داخلی برای خروج اجباری رنو از ایران

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
گفت :خودروس���ازان ایرانی طرف قرارداد با
ها و
خودروسازان فرانسوی ،برخی خصولتی
طلب خودرویی
برخی مدیران دولتی فرصت
اند تا رنو
داخلی ،مثلث شومی را تشکیل داده
مجبور به خروج از ایران شود.
محمدرضا منصوری در گفتگو با ایسنا
اظهار داش���ت :ایران ،بهترین نقطه دنیا از نظر
های بسیار پایین انرژی است به همین دلیل
هزینه
شرکت های رنو و سیتروئن حاضرند حتي به
قیمت فشارهای اقتصادی آمریکا حضورشان در
ایران را تثبیت کنند.
وی ادامه داد :از ابتدای امضای توافقنامه
بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با
شرکت رنو فرانسه ،شرکت خودروسازی ایرانی
طرف قرارداد با رنوی فرانسه و برخی مدیران
دولتی صاحب نفوذ در صنعت خودروسازی
کشور با راه انداختن شو تبلیغاتی در شهرستان
ساوه و سایر شهرها مانع راه افتادن خطوط تولید
اند.
خودرو رنو در ایران شده
عضو کميسیون صنایع و معادن مجلس
یادآور شد :کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای
رایج دنیا موجب به صرفه شدن تامین مواد اولیه
فلزی مثل فوالد و آلومینیوم برای خودروسازان
اند،
گذاری کرده
خارجی که در ایران س���رمایه
شده است .وقتی بازار خودرو ایران این چنین
برای خودروس���ازان فرانسوی جذابیت دارد،
کنند به هر قیمت در ایران باقی بمانند
تالش می
و خودرو تولید کنند و با این کار بازار کشورهای
آسیای میانه ،کشورهای عربی و غیرعربی و سایر
تر از قبل در اختیار
کشورهای خاورمیانه را قوی
داشته باشند .این مساله موجب بهبود کیفیت و
فناوری تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو در
شود.
سازی کشور می
صنعت قطعه
منصوری تصريح کرد :جای تاسف فراوان
و عمیق است که خودروسازان داخلی نتوانسته و
نخواهند توانست خودروهای ایمن و با کیفیت
تولید و صادر کنند .خودروس���ازان ایرانی از
ها
هایی که در اختیار دارند و ممنوعیت
رانت

و محدودیت هایی که برای خریداران ایرانی به
آورند بازار خودرو کشور را به زور
وجود می
اند.
حفظ کرده
نماینده مردم س���اوه در مجلس ادامه داد:
دانند در صورت راه افتادن
این افراد به خوبی می
خطوط تولید رنو در ایران مجبورند بساط ظلم و
شان را از بازار خودرو
طلبی
زور و سفره فرصت
کشور جمع کنند و دنبال کارشان بروند؛ به همین
های واهی و تالش بسیار و با چنگ
دلیل به بهانه
سازی و خروج اجباری
و دندان در پی صحنه
رنو از ایران و تداوم وضع نابسامان موجود و
سرازیر ماندن منافع و درآمدهای جاری هستند.
به گفته عضو کميسیون صنایع و معادن
مجلس ،استقامت رنو برای تداوم حضور در
ایران نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور
رود.
به شمار می
منصوری افزود :با تداوم حضور رنو در
ایران ،فشار خودروس���ازان ،بخشی از مدیران
ها بر مردم و صنعت خودرو
دولتی و خصولتی
کشور از بین رفته و بعد از  ۴۰سال سایه سنگین
خواران از سر صنعت
ها و رانت
طلب
فرصت
شود و بعد از
خودروسازی کشور برداشته می
یک دوره پنج ساله همکاری مشترک با رنو یا
سایر خودروسازان خارجی خواهیم توانست
ایمنی ،آرامش ،کیفیت ،خدمات پس از فروش
مطلوب را به مصرف کنندگان ایرانی خودرو
هدیه داد.
وی از استقرار دفتر اصلی مرکز تحقیق
و توس���عه ( )D&Rشرکت رنوی فرانسه در
ایران خبر داد و افزود :با انتقال دفتر اصلی مرکز
تحقیق و توسعه ش���رکت رنو به ایران در تیر
های باالیی که دولت
امسال ،مالیات و سایر هزینه
کند ،حذف
فرانسه از این شرکت دریافت می
شود و تولید هر دستگاه رنو در ایران برای
می
شود
این شرکت بسیار به صرفه و اقتصادی می
و شاید به همین دلیل است که مدیران رنو با
اندازی شرکت خودروساز داخلی
وجود سنگ
خوار
طرف قرارداد ،برخی مدیران دولتی رانت
های احتمالی آمریکا حاضر است
ایرانی و تحریم

به حضورش در ایران ادامه دهد.
نماینده مردم ساوه در مجلس افزود :این
شرکت حتی حاضر شد برای حفظ موقعیتش در
بازار خودرو ایران ،سایت تولید خودرو سایپا در
شهرستان ساوه را به قیمت گزافی خریداری کند.
این خرید در برابر مزایای میان مدت و بلند مدت
تداوم حضور رنو در ایران و صادرات تولیداتش
به کشورهای منطقه هزینه قابل اهمیتی نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
گفت :ش���رکت رنو بازار خودرو جهان را در
دست دارد به نحوی که رتبه اول و دوم تولید
و فروش خودرو دنی���ا را در اختیار دارد پس
بسیار طبیعی است که این خودروساز بزرگ
چشمش را به روی بازار بزرگ ایران که سهم
این شرکت از کل تولید و فروش دنیا را دچار
های
کند ،نبندد .هزینه
تغییرات چشمگیری می
آوری که تولید هر دستگاه رنو در فرانسه
سرسام
وجود دارد در ایران نیست پس بسیار عقالنی
است که این شرکت مجموعه قدرتمند طراحی
ترین کش���ور جهان
و تولید خود را به ارزان
های اجرایی و اقتصادی
انتقال دهد و پای سختی
المللی آن هم بایستد.
داخلی و بین
منصوری مبلغ کل قرارداد رنو و ایران را
 ۶۵۰میلیون یورو و مدل خودروهای تولیدی
در ایران را  ۲۰۱۸اعالم کرد و افزود :مبلغ قابل
گذاری شده
توجهی از این پول در ایران سرمایه
و  ۳۰درصد تولید رن���و در ایران حتما صادر
شود .براساس مفاد قرارداد ایران و فرانسه
می
رنو موظف است خودروهای مدل  ۲۰۱۸را در
ایران طراحی ،تولید و صادر کند .برای شروع
کار هم دو مدل خودرو  ۲۰۱۸که یکی از آنها
به احتمال زیاد « ُک ُلوس» است در ایران تولید
شود.
می
وی خطاب به مدیران ش���رکت سایپا
گفت :حاال که شرکت رنو با وجود فشارها و
های احتمالی آمریکا حاضر شده در ایران
تحریم
بماند ،شما زمین و کارخانه خریداری شده رنو
در شهرستان ساوه را هر چه سریعتر در اختیارش
ق���رار دهید و اجازه ندهید بیش از این زمان از

دست برود.نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه
داد :چه مسائلی در پشت پرده قرارداد ایران و
گذرد که مدیرعامل و هیات مدیره
فرانسه می
دولتی سایپا حاضر نیستند زیر بار قرارداد برد
– برد رنو و ایران برون���د؟ آیا این مخالفتها و
هاست
ساالری
هابرایحفظشایسته
اندازی
سنگ
یا تداوم وضعیتی که مورد رضایت هیچ کس
های خودروساز
نیست؟ مدیران دولتی شرکت
ها در
به حدی کاربلد هستند که به انواع شیوه
تالشند از پا گرفتن فعالیت رنو در ایران که هم
به نفع صنعت خودروسازی کشور است ،هم به
نفع مردم است و هم به نفع درآمدهای دولتی
است ،جلوگیری کنند.
عضو کميسیون صنایع و معادن مجلس
متذکر ش���د :مافیای خودرو به صورت علنی
کنند و
با حضور رنو در ای���ران مخالفت نمی
ها مثلث
گیری
ها و بهانه
اندازی
فشارها ،سنگ
االشاره به شدت در جریان است ،مردم
شوم فوق
و مسئوالن هوشیار باشند.
مردم برای خرید خودرو تعجیل نکنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
به وضع آشفته و ملتهب بازار خودرو در کشور
اشاره کرد و گفت :هنوز دالر  ۴۲۰۰تومانی به
دست خودروسازان نرسیده است.
کیا در
االسالم سیدجواد حسینی
حجت
گفتگو با ایس���نا افزود :شاهد افزایش قیمت
ها
بسیاری از خودروها و تفاوت چشمگیر قیمت
در بازار و قیمت کارخانه هستیم.
وی دالیل متعددی را برای این آشفتگی
اعالم کرد که مهمتری���ن آن افزایش نرخ دالر
و باال رفتن قیمت م���واد اولیه و قطعات برای
خودروسازان اس���ت.عضو مجمع نمایندگان
استان کرمانشاه گفت :البته باال رفتن نرخ ارز تا
این حد بر بازار تاثیر ندارد و حداکثر اثر آن بر
افزایش قیمت خودرو  ۹.۶درصد است.
وی درباره سایر عواملی که به نابسامانی
بازار خودرو دامن زده است ،اظهار داشت :یکی
از مشکالت در اختیار نبودن ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای خودروسازان است و دولت تاکنون ارز

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:نقاط ضعف قوانین فعلی باید شناسایی و رفع شود

سرویس سیاسی – اجتماعی:
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با
تاکید بر ای���ن که به عنوان مجری
قانون باید نقاط ضعف و خألهای
موجود در قوانین فعلی شناسایی
کنیم،افزود :از نقد نهادهای قانونگذار
و اساتید دانشگاهی نسبت به قوانین
کنیم.
استقبالمی
بهرام سرمس���ت در نشست
خب���ری ارائه گزارش جلس���ه
دیروز کمیس���یون ماده  10احزاب
و مصوبات آن  ،با اشاره به دستور
این جلس���ه گفت :در این جلسه
کمیسیون ماده  10احزاب بحث و
بررسی درباره دستورالعمل نحوه
تخصیص اعتبارات کمکی و یارانه
به اح���زاب موضوع ماده  17قانون
های
نحوه فعالیت احزاب و گروه
سیاس���ی انجام ش���د .دبیرخانه
کمیسیون در این باره دستورالعملی
در  10ماده و  12تبصره مشتمل بر
هایی که در تخصیص یارانه
شاخص
تواند مالک عمل برای
با احزاب می
امتیازبندی و امتیازدهی به احزاب
باشد ،تهیه و به کمیسیون ارائه داد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور
های پیشنهادی
افزود :این شاخص

در جلس���ه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت اما به دلیل کمبود زمان
جلسه ادامه بحث به جلسات بعدی
موکول شد .در این زمینه با همفکری
های کارشناس���ی بتوانیم
و بحث
دستورالعملی تهیه و تصویب کنیم
ها هدفمندی
تا بتواند درباره یارانه
الزم را داش���ته باشد و در جهت
حمایت از احزاب برای تطبیق دادن
خود با قانون اساسی موثر و مفید
واقع شود.
سرمست همچنین با اشاره به
دستور دوم جلسه کمیسیون ماده
 10احزاب ،گفت :پیرو مصوبه 24
اردیبهشت 97کمیسیون که مقرر
کرده بود احزاب گزارش تطبیق خود
با قانون جدید در مهلت قانونی به
دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند .در
این جلس���ه مصوب شد که پیرو
این مصوبه ،تا  14تیرماه مراتب عدم
های سیاسی با
تطبیق احزاب و گروه
قانون جدید ،به آن دسته از احزاب
هایی که در این مورد اقدامی
و گروه
اند به طور رسمی اعالم
انجام نداده
شود .وی تاکید کرد :پس از اعالم
رسمی از سوی کمیسیون ماده ،10
هایی که نسبت به
احزاب و گروه

این ابالغیه اعتراضی داشته باشند
یک ماه زمان برای طرح اعتراض
خود دارند و س���ه م���اه هم برای
بینی
رسیدگی به این اعتراضات پیش
شده اس���ت .همچنین احزاب و
هایی که تاکنون اقدامی برای
گروه
تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید
توانند در
اند ،می
احزاب انجام نداده
طول رسیدگی کمیسیون ماده 10
به گزارشها و همچنین اعتراضات،
اقدامات مقتض���ی در زمینه تطبیق
اساس���نامه با قانون جدید را انجام
دهند.سرمست همچنین در پاسخ به
سؤال دیگری درباره حواشی ایجاد
ش���ده درباره کنگره حزب اعتماد
ملی با بیان اینکه کمیس���یون ماده
 10آنقدر تراک���م پرونده و برنامه
دارد که بیشتر اولویت خود را در
برگزاری کنگره اح���زاب و روند
ها با قانون قرار داده
تطبیق اساسنامه
است ،تاکید کرد :این کنگره برگزار
و گزارش آن به دبیرخانه کمیسیون
ماده  10واصل ش���ده است و در
زمان مربوطه رسیدگی خواهد شد.
ها هم در
بررسی صحت انتخابات
های آتی در کمیسیون مطرح
فرصت
خواهد شد.

 ۴۲۰۰تومانی در اختیار آنها قرار نداده تا بتوانند
قطعات و موارد اولی���ه مورد نیاز خود را وارد
کنند.
کیا عامل دیگر را عدم عرضه
حس���ینی
خودرو به بازار و نابرابری عرضه و تقاضا دانست
شود،
نام برای خودرو انجام می
و ادامه داد :ثبت
اما خودرویی فعال وارد بازار نشده و این امر به
افزایش قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت
زند.
کارخانه دامن می
وی تاکید ک���رد :اگرچه ادعاهایی درباره
احتکار خودرو در انبار خودروس���ازان مطرح
است ،اما خودروس���ازان این موضوع را رد
کنند و اعالم کردند خودرو وجود دارد ،اما
می
این خودروها قطعاتی را کم دارند که امکان تهیه
آن برای خودروساز نیست و از همین رو فعال
شود.
وارد بازار نمی
نام
نماینده سنقر و کلیایی درباره شیوه ثبت
شوند به دست مردم
خودرو که برخی مدعی می
ها خودرو را
رسد و خود نمایندگی
عادی نمی
کنند
دارند و با قیمت باال در بازار عرضه می
برمی
تواند صحت داشته
هم تاکید کرد :این ادعا نمی
باشد ،زیرا خرید خودرو فقط با کد ملی ممکن
تواند چند
است و یک نفر با یک کد ملی نمی
دستگاه خودرو بخرد.
کیا افزود :البته کمیسیون صنایع
حسینی
و معادن به موضوع عرضه خودرو توس���ط
خودروسازان ورود کرده و موضوع در دست
بررسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ،خروج
خودروسازان خارجی از ایران را هم بر افزایش
تاثیر ندانست و
قیمت خودروهای داخلی بی
تاکید کرد :برای حل این مشکل باید انحصار
بازار خودروسازی با تاسیس خودروسازهای
جدید در داخل کشور شکسته شود.
کیا فعالیت دالالن در بازار خودرو
حسینی
را هم از دیگر دالیل التهاب بازار اعالم کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به وضع ملتهب
کنونی بازار خودرو ،از مردم خواست برای خرید
خودرو عجله نکنند.

اضافه کار بازنشستگان بعد از سال 95
در مستمری محاسبه می شود

مدیرکل سیاسی وزارت کشور
درباره اظهارات برخی نمایندگان
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت :محاسبه اضافه کار در مستمری
مجلس مبنی ب���ر وجود نقص در
های
قانون جدید احزاب و لزوم اصالح بازنشستگانی که از سال  95به بعد بازنشسته می شوند ،با اقدامات و برنامه ریزی
آن در مجلس فعل���ی ،گفت :هر صورت گرفته به طور قطع انجام می شود.
محمدحس���ن زدا در گفتگو با ایرنا افزود :طبق ماده  59قانون برنامه پنجم
تواند بر اساس نیاز موارد
قانونی می
توسعه و تبصره  1ماده  106قانون مدیریت خدمات کشوری ،محاسبه اضافه کار
قابل اصالحی داشته باشد و قطعا
اين بازنشستگان در مستمری شان انجام خواهد شد«.محمود عسکری آزاد» 17تیر
ازهرگونه اصالح که بتواند در واقعی
سال  ،1393زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری
کردن نق���ش و جایگاه احزاب در
بود ،بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد که بر اساس آن دیگر حق
کش���ور و توسعه تحزب به معنای بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد؛ نتیجه این
واقعی کمک کند ،استقبال خواهیم بخشنامه کاهش  30تا  40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات
کرد ،اما ما به عنوان مجری قوانین پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.سیدمحمدعلی جنانی ،مدیرکل امور
جاری در کشور هستیم و معتقدیم فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی هم پیشتر گفته بود که مشکل محاسبه
که اجرای قان���ون بد از بی
قانونی اضافه کار در مستمری بازنشستگانی که تا سال  1395در دستگاه های دولتی مختلف
بهتر است.
بازنشسته شده اند ،با رایزنی ها و اقدامات کارشناسی رفع شده است و پس از
در
ک���رد:
تاکید
سرمس���ت
محاسبه ،مبالغ مربوطه به آنها بازگردانده خواهد شد.جنانی افزود :برای حل مشکل
این زمین���ه در چارچوب ماده  13اضافه کار بازنشستگانی که تا سال  1393از اضافه کار آنها حق بیمه کسر می شد،
آیین
نامه اجرایی قانون احزاب سعی بخشنامه ای تحت عنوان «بخشنامه  »70از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
کرده
ایم برای اجرای بهتر این قانون صادر ش���د تا بتوانند از حق اضافه کار خود بهره مند ش���وند.زدا معاون بیمه ای
پیشنهادهایی به هیات دولت بدهیم .سازمان تامین اجتماعی دراين باره گفت :بر اساس بخشنامه سال  1393بايد اقداماتی
بر همین اساس تعیین مکان اعتراض انجام شود تا تمام افرادی که تا این سال حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده است
یکی از این پیشنهادها بود که برای بتوانند این مبالغ را در سنوات بازنشستگی خود لحاظ کنند که این کار اکنون در
اجرای بهتر قانون مطرح شد .ما به حال انجام است.وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این موضوع به تاخیر
عنوان مجری قانون باید تالش کنیم افتاده است ،اظهار داشت :باید نرم افزاری برای محاسبه اضافه کار تهیه می شد
نقاط ضعف و خالءهای موجود در چون زمان کسر حق بیمه از اضافه کار افراد متغیر بود و نمی توانستیم بر اساس
قوانین فعلی را شناسایی کنیم و به یک فرمول اضافه کار آنها را محاسبه کنیم .اکنون این نرم افزار تهیه شده است و
دنبال بهبود اجرای آنها باشیم.
امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این مشکل هم حل شود.
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همبستگي و آباداني

سيدمسعود رضوي
ابتدا ياد ميکنم از استاد برجسته و فهيم جامعه شناسي زندهياد دکتر محمد
امين قانعي راد ،که در تربيت دانشجويان و معرفت بر مسايل و معضالت ميهن،
هم پژوهندهاي ممتاز بود و هم آموزگاري برجسته.
يکي از دست اندازهاي شغلي نگارنده ،اندوه پياپي در فقد و درگذشت
بزرگانومشاهيروسرمايههايعلميوفرهنگيايرانزميناست.روزنامهنگاري
در عرصه فرهنگ ،ايجاب ميکند به ديدار و گفتگو با اين مفاخر و انديشمندان
برويم و البته بس��يار نکتهها و درسها ميآموزيم؛ اما عالقه و حس تعلق به
معرفتي که ميانجي ذهن و خاطرات ما با اين بزرگان است ،در هنگامه بال و
فقد و مرگ ،آواري از غم و اندوه و حس��رت بر س��ر ميريزد و اين يکي از
همان روزهاست.
باري ،اما در فرهنگ ما ،زيستن سفر است و مرگ و درگذشت نيز رفتن از
جايي به جايي ،درست به مانند تولد که سفر از جهان کِهترِ جنيني کوچک از
زهدان به جهان مِهترِ زمين و عال ِم امکان است .اما اين البته سفر در مراتب است
و حکماي ما خوب دانسته بودند که زندگاني را با تمام اسباب و علل ،تشبيه به
حضور در منزلگاه و رباط و گذارِ کاروانها ميکردند...
کاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش...
استاد عالمه جالل الدين همايي فرموده و سروده است:
ِ
رب��اط َکه ِگل
دي��ري اس��ت دري��ن
کنَ��م و نمي َ
ج��ان مي َ
کنَ��م دل
ِ
بگذريم ،هدفم فقط اّ
تسليت درگذشت استاد نبود که ذکر عبارتي
تسل و
از جامعه شناس گرامي ،زنده ياد دکتر قانعي راد بود که به تازگي خواندم و
ِ
فرهنگ همبستگي را محصول شادابي و اخالقي بودن در ميان
ايشان اراده و
نخبگان و دانشگاهيان و مديران و متخصصان جامعه ميدانست .اين گروههاي
مرجع و تصميم ساز ميتوانند کيفيت عمومي زندگي در يک جامعه را باال
برده يا پايين بياورند.
به گفتههاي استاد زنده ياد فقيد بايد اضافه کنم که اراده جمعي ميتواند
تحت اثر وقايع جاري يا شوک و فشارهاي نابهنگام ،به کلي دگرگون شود و
مسير تاريخ را براي نسلها تغيير دهد.
جامعه ما در معرض چنين تحول و تغييراتي است و اگر آباداني و توسعه
ِ
زيست عموم قلمداد کنيم ،نسبت آن با
را اساس بهبود زندگي و افزايش کيفيت
بسياري از سياستهاي کنوني و تصميمات جاري و سطح فکر و اراده و هدف
مديران ميان مايه هيچ نسبت معقولي ندارد.
جواني و تحصيالت عاليه از حيث آماري در ايران کنوني ،شاخصهاي
درخور توجهي دارد و از ميانگين جهاني گاهي برتر يا حتي در نمودار عالي
قرار گرفته است .اما آنچه که نتيجه و بروندادِ اين شاخصههاست کمتر ديده
ميشود .زيرا موانع و نيروهاي اصطکاک آفرين و متمايزي بدون توجه به نيازها
و اهداف اين جامعه جوان و سرزنده ،دايم ًا تخريب ميکنند و هزينه ايجاد کرده
و موج نااميدي را بر اميد و شادي غلبه ميدهند.
اميد و شادماني مترادفاند و شادماني ،تنها ِ
ضحک و خنده نيست ،اينها
عوارض شکلي و فوري يک حالت شاد است؛ حال آنکه شادکامي يک هدف
انساني بزرگ است که افالطون کل زندگي را جويش آن قلمداد کرده و ارسطو
نتيج تعادل و هماهنگي در زندگي فرد و افراد ،و نيچه حکمت شادان را حاصل
ّ
هماهنگي فلسفه ورزي و زندگي در عميقترين وجوه آنها دانسته است.
اگر اميد نباشد ،شادماني نيست و اگر شادکامي نباشد ،آباداني و پيشرفت
و توليد و ثروت و همبستگي هم بي معني است .اينها يکباره ناپديد نخواهند
شد ،که آرام و در مرگي تدريجي تضعيف شده و جامعه را به قهقراي اندوه و
مرگانديشي و مرگ ستايي و تباهي سوق خواهد داد.
برآيند جواني در بخش عظيمي از جامعه ،نياز به شادي را با واکنشهاي
منظم يا نامنظم به مديران و مس��ئوالن گوشزد ميکند .هرسال در چهارشنبه
آخر سال ،يک جشن سنتي که موجب انبساط و لبخند و اجتماعات شاد در
همه جاي ايران بود ،در پي محدوديت و اصطکاک با ساليق متفاوت تصميم
گيرندگان به تدريج به هنگامهاي خطرخيز بدل شده و بتههاي کوچک آتش به
انفجارهاي بزرگ و رفتارهاي ناهنجار...
هرسال اين هشدار داده ميشود که نيروي نهفته و نيازمند شادي و جشن
و برون فکنيِ اندوه در جامعه جوان ما يک ضرورت است .همچنان که در پس
يک برد و زدن چند گل در فوتبال ،جامعه هشدار ميدهد که ما جشن و شادي
عمومي و همگاني ميخواهيم و اين نياز نيست ،حق ماست.
بايد پيش از آن که هر واقعه به حادثه اي ،و سپس به فاجعهاي بدل شود،
آن را در مسير درست و راه طبيعي درک کرد و از آن بهره برد .مردم به چه زباني
بايد اين نيازها را ابراز کنند و به چه کساني؟...

هالل احمر :نگران زلزلهزدگان
کرمانشاه هستیم

دبیر کل جمعیت هالل احمر گفت :مارگزیدگی ،عقربگزیدگی و ش���یوع
بیماریهای واگیر از نگرانیهای ما برای مردم زلزلهزده کرمانشاه است و همچنان
نسبت به سالمت و زندگی مردم مناطق زلزلهزده حساس هستیم.
محمود محمدینسب در گفتگو با ایرنا با بیان این که جمعیت هالل احمر
همچنان برای منطقه زلزلهزده کرمانشاه حساسیتهای زیادی دارد ،بیان کرد :عقرب و
مار گزیدگی از نگرانیهای جدی ما در این منطقه است و این موضوع را از اسفند
سال گذشته با وزارت بهداشت در میان گذاشته بودیم و خواستار ورود جدی آنها
هستیم .وی با تأیید این که وزارت بهداشت در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام
داده است ،بیان کرد :همچنان نیازمند اقدامات بیشتر مسئوالن این وزارتخانه هستیم
.دبیر کل جمعیت هالل احمر با اشاره به آغاز فصل گرما و سکونت افراد زلزلهزده
در کانکسها در کنار یکدیگر گفت :تجمع این افراد در کنار یکدیگر در این فصل
سال ممکن است سبب شیوع برخی بیماریهای واگیردار شود.
وی با بیان این که اکنون اخباری از ش���یوع بیماری واگیردار در منطقه
گزارش نش���ده است ،گفت :همچنان از وزارت بهداشت میخواهیم در این باره
اقدامات و فعالیتهای جدی داشته باشد .دبیر کل جمعیت هالل احمر با اشاره به
نزدیکی فصل تابستان و آغاز سفرهای نوروزی افزود :برای امدادرسانیهای بهتر
در جادهها اقدام به دو برابر کردن پایگاههای امدادی در سراسر جادههای کشور
ایم و تعداد آن به یکهزار و  200پایگاه رسیده است که تعداد  571مورد
کرده
از آنها از نوع سیار و موقت است.محمدینسب به اقدامات جمعیت هالل احمر
در روستای درمیان استان خراسان جنوبی هم اشاره کرد و گفت :اخبار و تصاویر
کودکان این روستا نشان میداد آنها دچار نوعی عارضه پوستی شدهاند .جمعیت
هالل احمر تیمی را به همراه پزشک داوطلب به این منطقه اعزام کرد و مشخص
شد آفتاب سوزان و باد شدید سبب سوختگی و ترک بر روی پوست صورت این
کودکان شده است.وی گفت :به نظر میرسد این عارضه حاصل تغییرات اقلیمی
و خشکسالی است بنابراین این تیم به توزیع کرم ،پماد و کاله برای جلوگیری از
تابش آفتاب بر صورت این کودکان اقدام کرد .وی افزود :این تیم آموزشهای الزم
را به خانوادهها ارائه داد و اخبار حاصله نشان از بهبود این کودکان دارد .همچنین
با تخصیص اعتباری قصد داریم محوطه سایبان داری را برای بازی کودکان بسازیم
تا این کودکان از گزند تابش مستقیم خورشید در امان باشند.

ابالغ اصول 40گانه زیستمحیطی
در عملیات راهسازی کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست اصول 40گانه زیست محیطی
در طراح���ی ،اجرا و بهره برداری از
های کشور را با هدف رعایت در
راه
های راهسازی به
ها و پروژه
تمامی طرح
وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
س���ازمان حفاظت محیط زیست ،در
نامه عیسی کالنتری خطاب به عباس
آخوندي ،وزير راه و شهرسازي ،آمده
های
است« :با توجه به روند ساخت راه
مواصالتی در کشور و این که اجرای
ها بدون درنظرگرفتن
این قبیل پروژه
تخریب
مالحظات زیست محیطی،
زیس���ت را
قاب���ل جبران محیط
غیر
خصوص���ا در محدوده مناطق تحت
شود،
مدیریت این سازمان موجب می
این سازمان نسبت به تهیه و تدوین
«اصول 40گانه زیس���ت محیطی در
های
طراحی ،اجرا و بهره برداری از راه
کش���ور» اقدام کرده است که اصول
ها
مذکور برای رعایت در تمامی طرح
های راهس���ازی به پیوست
و پروژه
شود.خواهشمند است
ارس���ال می
دس���تور فرمایند ،در اجرای عملیات
سازی ،اصول اعالمی را به عنوان
راه
الزامات زیست محیطی مالک عمل
قرار دهند».
همچنین ابوالفضل آبشت ،مدیر
های کش���ور
طرح حفاظت از تاالب
س���ازمان محیط زیست ،در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،از اتمام تدوین
برنامه مدیریت جامع ارزیابی آسیب
ها خبر
پذیری  12حوضه آبریز تاالب

های
داد و گفت :س���تاد احیای تاالب
کشور برای  19تاالب ،برنامه مدیریت
جام���ع تدوین کرده که این برنامه از
های کشور ابالغ
سال  96به همۀ استان
شده است.
آبشت با بیان این که ایران عضو
کنوانسیون رامسر و متعهد به حفاظت
های کشور است ،گفت :ستاد
از تاالب
های کشور برای  7تاالب
احیای تاالب
ای ،ارزیابی آسیب پذیری
طی برنامه
رامسر سایتای کشور را در دستور کار
قرار داده اس���ت.مدیر طرح حفاظت
های کشور سازمان حفاظت
از تاالب
محیط زیست با بیان اینکه در ابتدای
سال 97دوره اول ارزیابی آسیب پذیری
ها به اتمام رسیده
برای کل رامسر سایت
است ،افزود :این ارزیابی میزان آسیب
پذیری را در اختیار متخصصان سطوح
دهد و
مختلف در تمام منطقه قرار می
همچنین این ارزیابی هر  2سال یک
بار به روز رسانی خواهد شد .وی با
اشاره به مشخص نبودن اولویت در
های استانی اظهار داشت :در
سیستم
کش���ور ما هنوز مشخص نیست که
اولویت در حوزه محیط زیس���ت و
ها با کدام است؛ آیا اولویت با
تاالب
هامون است یا شادگان یا جامعه محلی
های در معرض خطر انقراض؟
و گونه
دانیم کدام اولویت مهمتر است،
نمی
چرا که همیشه موضوع اصلی در تمام
دنیا محدودیت منابع بوده است.
اگر این منابع به صورت مطلوبی
بین همه تقس���یم شود ،شاهد نتیجه
بهتری خواهیم بود.

