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وزارت نفت اعالم کرد؛

امضای  33تفاهمنامه
نفتی داخلی و خارجی در
پسابرجام

یکشنبه  1مرداد شماره 195

به گزارش ایرنا ،وزارت نفت اعالم کرده :شرکت ملی نفت ایران پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تیرماه سال  1394و لغو تحریمها از دی ماه همان
سال ،با شرکتهای داخلی و بین المللی برای توسعه میدانهای نفت و گاز مذاکره کرد و تا خردادماه امسال موفق به امضای  33تفاهمنامه نفتی شد.
در این میان ،تفاهمنامه با توتال فرانسه ،سی.ان.پی.سی.آی چین و پتروپارس ایران به امضای قرارداد در دوازدهم تیرماه امسال منجر شد.
همچنین بیست و ششم تیرماه شرکت ملی نفت ایران ،تفاهمنامهخدمات نوسازی تاسیسات و افزایش تولید گاز میدان سلمان را با شرکتهای پتروپارس و مهندسی تویو
( )TOYOژاپن امضا کرد .در میان تفاهمنامههای امضا شده با کشورهای خارجی ،روسیه بیشترین سهم را دارد.

آیا رانت نشانه بلوغ است ؟
محمد آقازاده -روزنامه نگار

پســر آقای عارف رئیس شورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان حرفهایی
زده که نشــان میدهد اصالحطلبــان در کنار اصولگرایان در ســیر زوال عقلی
به ابتذال تتلویی ،نژادپرســتی و اعتقاد ژن برتر رســیدهاند .همــان اعتقادی که
در آلمــان هیتلــری یک جنگ جهانی با دهها میلیون قربانی روی دســت بشــر
گذاشــت ،همین ایده اســت که در پد ِر این پسر یک استبداد رأی در بستن لیست
امیــد را برانگیخــت .اما نکته مهمتری در روانشناســی اجتماعی نســبت به این
حرفهــا وجود دارد که البد برای دفــع خطراتی که بوی خون از آن میآید وقت
کالبدشکافی و نگاه آسیب شناســانه به آن رسیده است .ایشان راز ثروتمند بودن
خــود را در ژن برتر پدر و مادرشــان دیده و ربطی به آقازادگی بودنشــان ندارد.
ایشــان درحالیکه آقــازاده بودن را از منظر رابطه قدرت نــه بهتمامی رد میکند
ازنظــر ژن و خونــی آن را دوباره در آغوش میگیرد .خــوب این ژن برتر موجب
چه نبوغی در این آقاپســر شــده است؟ نشانه این نبوغ را در داللی با یک شرکت
مخابراتــی آفریقایــی میدانند ،از این داللیها در کشــور کم نیســت .نمونهاش
زنجانی و هــزاران رانتخوار دیگر .اما نکته مهمتر تحقیر میلیونها فالکتزدهای
اســت که در پیامــد غارتها به فالکــت افتادهاند .هنرمنــدان و روزنامهنگاران
درجهیــک ،نخبههــا و تحصیلکردههای بیکار که راهی به هســته قدرت ندارند
البد دارای ژن معیوباند که اینهمه ســختی را تحمل میکنند و یا مثل مختاری
و پوینده به قتل میرســند .شــکاف طبقاتی بیداد میکنــد و صبر و تحمل مردم
در برابر این بیداد تمامشــده است و این حرفها توجیه ایدئولوژیک سرکوبهای
ضروری در آینده اســت .ســکوت اصولگریان در برابر این یاوهها آنهم درحالی
که در برابر هر گاف رقیب هیاهو راه میاندازند نشــان میدهد که با این توجیهها
همدســتاند .البته ممکن است با ادبیات دیگر این تبعیض ظالمانه را توجیه کنند.
مثلاینکــه فقر و ثروت تقدیر الهی اســت و خدا بخواهد بــه هر کس میدهد و
نخواهد نمیدهد .غارت را به اســم ارزشهای دینــی تئوریزه میکنند .البته برای
مقابلــه با شــکاف طبقاتی بردگــی را در قالب بیگارورزی عملــی میکنند .ولی
نشــانههای شورش و مقاومت در برابر این شکاف طبقاتی را همهجا میشود دید و
همین شــکاف است که ذهنهای علیل را به یاوهگویی وامیدارد و خاتمی و دیگر
اصالحطلبان با ســکوت از کنار آن میگذرند .وقتی دالیل نبوغ ژن باشد مشخص
اســت که باید مراکز تولیــد یکی پس از دیگری تعطیل و کارگرها بیکار شــوند.
یکی باید به این پســر بگوید اگر پدرت وزیر نبود با همه ژن برتر ،نگهبان دم در
وزارت ارتباطات با لگد از وزارتخانه بیرون پرتابات میکرد .کافی اســت یکبار
بهعنــوان اربابرجوع به یک اداره کوچک و کماهمیت برود تا بفهمد داللی ربطی
به خون ندارد ،بلکه تخطی از قانون و تن دادن به رابطه بجای شایستهســاالری
دارد .اگر کشــور کشور بود عارف نهتنها باید از ســمت نمایندگی و دیگر مشاغل
اســتعفا میداد بلکه باید مورد پیگــرد قانونی قرار میگرفت که چرا پســرش از
قدرت او بهرهای گرفته که از دیگران دریغ میشــود .صاحبنظری در آنســوی
مرزها خوب گفته اســت :مضمون نهادهای قضایی هیچگاه دارای ماهیتی قضایی
نیســت ،بلکه همواره ماهیتی اقتصادی و سیاســی دارد .خوب است این آقایان و
البد خانمها سرنوشــت قارون و ادعاهایش را مورد مداقه قــرار بدهند تا بفهمند
این حرفها خیلی تازه هم نیســت و طغیانی تاریخی است.
خبر

عشایر ایران در پرتگاه معضل
آب آشامیدنی

به دلیل کاهش بارندگیهای چند ســال اخیر و وجود خشکسالی بیش از
 210چشمه در مناطق عشــایری این استان خشک شده است.
مدیرکل امور عشــایر کهگیلویه و بویراحمد از شناســایی و شناسنامهدار
کردن  570چشمه آب شــرب در مناطق عشایری استان خبر داد و افزود:
به دلیل کمبارشــی و خشکسالیهای چند ســال اخیر تاکنون بیش از 40
درصد این تعداد خشــک شــده و امکان افزایش این چشمهها خشک شده
به بیش از  50درصد تا اواخر فصل تابســتان وجود دارد.
علیپــور ابراز کرد :بیش از  4هزار خانــوار با بیش از  50هزار راس دام
به دلیل کمبــود آب در مناطق مختلف عشــایری کهگیلویه و بویراحمد با
 18دســتگاه تانکر به صورت سیار آبرسانی میشوند.
مدیــرکل امور عشــایر کهگیلویه و بویراحمــد از اختصاص  600میلیون
تومان اعتبار برای آبرســانی به مناطق عشایری در شهرستا نهای مختلف
اســتان خبر داد و گفت :با توجه به شــرایط بحرانــی موجود این میزان
اعتبار جوابگو نبوده و باید در این زمینه چاره اندیشــی شــود هرچند سعی
میکنیــم با کاهــش هزینهها بهتریــن خدمات را به عشایرنشــینان ارائه
کنیم .
علیپور بیان کرد :وضعیت آب شــرب و خشــکیدگی چشمهها در مناطق
عشــایری شهرســتا نهای بویراحمد ،لنده و پرام وضعیت مطلوبی ندارد و
هر لحظه امکان افزایش خشــک شدن چشمهها در این مناطق وجود دارد.

یادداشت روز

از طرح توزیع مواد مخدر دولتی
حمایت میکنیم

نقد روز

رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع
موادمخــدر دولتی در کشــور» آن را
عاملــی در کاهش پولهــای کثیف
دانســت و توضیحاتــی در خصوص
مخدرها و افرادی که مشــمول توزیع
موادمخدر دولتی میشوند ارائه کرد.
به گزارش ایســنا وی ضمن اشاره
به جزئیات «توزیــع موادمخدر دولتی
در کشــور» گفت :پیشبینی میکنم
از طریــق ایــن اســتراتژی حداقــل
مدیریت مصرف مواد مخدر به دســت
سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام
خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف
در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد
یافت.
وی در خصــوص آنکــه چــه مواد
مخــدری در جریان ایــن طرح توزیع
خواهند شد؟ نیز گفت :براساس آخرین
آمارها حــدود  60درصــد از مصرف
کنندگان کشــور تریاک و مشتقات آن
را مصــرف میکنند و در این طرح نیز
فقط بر آزادســازی تریاک اشاره شده
است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد
مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
در ماده  41آن آمده است هر نوع مواد
مخدری با تشــخیص پزشک میتواند
در اختیار فرد بیمار قرار گیرد .تا جایی
که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که
فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین
دارد نیز این مجوز صادر خواهد شــد.
در حــال حاضر بســیاری از جانبازان
به علت وضعیــت خود مرفین مصرف
میکننــد ،بــه این ترتیــب در قانون
مبارزه بــا مواد مخــدر خیلی محکم
این مجوز بــه منظور مدیریت مصرف
باهدف درمان داده شده است که البته
در جریان تصویــب توزیع مواد مخدر
دولتی در کشــور این فضــا مقداری
کلیتــر خواهد شــد و ایــن قانون از
حالت خاص و ویژه در آمده و شــامل
سایرین نیز میشــود که البته نیازمند
یک نظارت و سیاست قوی است تا از
این راهبرد سوء استفاده نشود.
وی در ادامــه بــه نشــت متادون
در بــازار آزاد نیز اشــاره کرد و گفت:
متــادون درمانــی هــم در راســتای
مدیریــت مصرف مــواد مخدر اعمال
میشود و دنیا نیز این روش را در پیش
گرفته اســت اما متاسفانه در کشور ما
به دلیل عدم نظارت دقیق قســمتی از
آن قاچاق میشود که اگر این موضوع
از همین االن کنترل نشــود سیســتم
شبه مافیایی به خود خواهد گرفت ،به
این ترتیب باید یک سیســتم نظارتی
قوی در کشــور وجود داشته باشد تا بر
اجرای سیاستها نظارت کند.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اشــاره به آنکه همواره گفتهام یکی
از سیاستهای صحیح قبل از انقالب
کشت خشــخاش در کشور بود گفت:
در آن زمــان خشــخاش در کشــور
تولید میشــد و بــا قیمــت ارزانتر و
بدون آلودگــی در اختیار معتادان قرار
میگرفت؛ در حــال حاضر نیز معتقدم
با اتخاذ سیاســت توزیع مــواد مخدر

دولتــی در کشــور این مواد ســالم و
بــدون آلودگی و با قیمــت ارزانتر در
اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این
مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد
نیز خواهد شد.
هاشمیدر پاســخ به آنکه این مواد
مخــدر دولتی در اختیار چــه گروه از
معتادان قرار میگیرد؟ اظهار داشــت:
در حــال حاضر این موارد مشــخص
نشده اســت زیرا باید پس از تصویب
طرح در مجلس شورای اسالمی آئین
نامه آن مبنی بــر نحوه توزیع و گروه
هدف به طور مشخص تنظیم شود.
وی گفت :در صورت تصویب طرح
توزیــع مواد مخدر دولتــی ،در مرحله
اول و پایلــوت ،از مواد مخدر ســنتی
(تریــاک) آغاز خواهد شــد که ممکن
اســت پس از آن متناســب با شرایط،
دامنه توزیع گستردهتر شده و به سایر
مواد نیز برسد.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
به ارائه طرح ««کشــت شــقایق» در
دولــت دوم اصالحات اشــاره کرد و
افزود:در آن زمان بــرای اولین بار با
هدف برتر کردن اســتراتژی و راهبرد
مدیریت مصرف در مقابل اســتراتژی
مبــارزه با مصــرف ،طرح «کشــت
شــقایق» را مطرح کردیم .به همین
ترتیــب در حــال حاضر نیــز معتقدم
مطرح شــدن راهبردهایــی مبنی بر
«توزیع مواد مخدر دولتی» در کشــور
راهبــرد صحیحــی اســت و در زمره
اســتراتژی مدیریت مصرف در مقابل
مبارزه با مصرف قرار میگیرد.
هاشــمیادامه داد :نتیجــه مبــارزه
بــا مصرف همــان چیزی اســت که
امــروز میبینیم و میلیونهــا نفر به
زنــدان رفتنــد ،خانوادهها متالشــی
شــدند ،هزینههای جامعه باال رفت و
در حــال حاضر اقتصــاد مواد مخدر و
خســارت مواد مخدر به کشور ساالنه
 50هزار میلیارد تومان است که تقریبا
 46درصد این خســارت اقتصادی به
مصرفــی ارتباط دارد کــه پول آن به
جیب مافیایی میرود که همه جا را با
این پول به فساد کشانده است.
وی در ادامه با بیان آنکه متاســفانه
حتی فســاد این پول کثیــف به خود
مجلس نیز رســیده است گفت :اجرای
سیاســتهای مدیریت کاهش تقاضا
در قالب توزیع مــواد مخدر دولتی در
نهایت به کاهش پــول کثیفی که در
حال حاضر در دســت مافیاست کمک

میکنــد؛ زیــرا امــروز میبینیم که
این پــول کثیفی که مافیــا از طریق
توزیع و قاچاق مواد مخدر به دســت
میآورند هزاران دســتگاه دولتی را از
جمله وکیل ،قاضی ،مبــارزه کننده و
 ...را با پخش پول آلوده کرده اســت.
این درحالیســت که اجــرای چنین
سیاســتهایی باعث میشــود سالم
سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا
در جریــان اجرای این سیاســت فضا
شفاف خواهد شد.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ادامه داد :مجمع تشــخیص مصلحت
نظام بــرای نخســتین بار بــه طور
رســمیدر بند  57سیاســتهای کلی
برنامه ششم توسعه مســئله مدیریت
مصرف را به دســتگاه کشــور ابالغ
کرد و بــرای آنها زمــان تعیین کرد
که طی یک برنامه پنج ســاله باید 25
درصد کاهش مصرف در کشور داشته
باشــیم که البته معتقــدم آمار نباید به
این صورت ســنگین ابالغ میشد اما
در نهایت شــاهد آن هستیم که امروز
اســتراتژی مدیریت مصــرف در حال
جایگزینی مبارزه با مصرف شده است.
هاشــمی در ادامه با تاکیــد برآنکه
اعالم آمادگی میکنم که هر کسی در
هر ســطحی که بخواهد در این زمینه
مناظرهای داشــته باشد حاضرم حضور
داشــته و از این اســتراتژی دفاع کنم
گفت :استراتژی مدیریت مصرف فواید
بسیار زیادی دارد ،بزرگترین فایده آن،
آنست که با این روش میتوان از تغییر
الگــوی مصرف در کشــور جلوگیری
کرد .این درحالیست که فایده بزرگتر
این اســتراتژی آنست که با این روش
میــان قاچاقچی و مصــرف کنندگان
حائل قرار داده میشود.
وی در ادامــه بــا بیــان آنکه این
اســتراتژی بــا مســئلهای بزرگتر از
مصــرف ،مقابله و مبــارزه میکند به
«بحران مواد مخدر» در کشــور اشاره
کرد و گفت :بحران مواد مخدر ســکه
دو رویــی اســت که یــک روی آن
جذابیت باالی اقتصادی و روی دیگر
آن وجود تقاضا جدی در کشور است.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخــدر مجمــع تشــخیص مصلحت
نظام در ادامــه در خصوص «جذابیت
اقتصــادی مــواد مخدر» در کشــور
تصریــح کــرد :اقتصاد مــواد مخدر
برای قاچاقچیان و متاســفانه تعدادی
از مبارزه کننــدگان به منظور افزایش

سياسي

سرنوشت مبهم تهران در روزهای بحرانی
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

بودجههایشــان جذابیــت دارد .ایــن
درحالیســت کــه این اقتصــاد کثیف
حتی برای درمانگــران ،کلینیکهای
خصوصی ،مصرف کنندگان ،خردهپاها
نیز جذابیت دارد و بــه علت وضعیت
اقتصــادی موجــود کشــور و وضع
نامســاعد اشــتغال میبینیم که حتی
برخی آماتورها نیز بــه وادی خرید و
فروش مواد مخدر ورود کردهاند.
هاشــمیدر ادامه به باال بودن تقاضا
در کشــور نیز اشاره کرد و گفت :روی
دیگرسکه بحران مواد مخدر در کشور
جدی بــودن تقاضای آن اســت که
از طریــق مدیریت مصــرف میتوان
این روی ســکه را تا حدی بشکنیم ،
مدیریت و مهار کنیم.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد :هر
چنــد که سیاســت مدیریــت کاهش
تقاضــا و در راســتای آن توزیع مواد
مخدر دولتی روشــی صحیح است اما
ریشــه برخورد با جدی بودن تقاضا در
کشــور به اصالحات بــزرگ از جمله
اصالحات بزرگ ســاختاری ،سیاسی،
اقتصادی ،ایجاد رونق ،اشــتغال و ...
بر میگردد.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با بیان آنکه سیاســت مدیریت مصرف
به ما کمــک میکند کــه در جریان
بحــران مــواد مخدر حداقــل دولت
مداخله کند تاکیــد کرد :البته این کار
نیازمنــد یک نظــارت صحیح و قوی
است .آنچه طی  40سال اخیر دیدهایم
مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر
 20درصــد موفقیــت و  80درصد نیز
خســارت و آسیب داشــته است؛ این
درحالیســت که پیــش بینی میکنم
که در صورت اجرای صحیح سیاســت
مدیریت مصــرف و توزیع مواد مخدر
دولتی در کشور 80 ،درصد فایده برای
نظام و  20درصد در نهایت خســارت
خواهد داشت که البته باید سعی کنیم
حتی این خســارت  20درصدی را نیز
نداشته باشیم.
وی تصریح کرد :مافیا بســیار از ما
جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای
اینکه از اجرای این سیاســت در کشور
حتی با کشــاندن آن به طنز و شوخی
جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد
فضا مقداری طنز شــود اما در پشــت
صحنــه باید متوجه باشــیم که از این
طریق در دام مافیایی که دست قدرت
بزرگی بر توزیع ،قاچاق و ترانزیت مواد
مخدر دارند ،نیفتیم.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد
مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با تاکیــد برآنکه پیــش بینی میکنم
از طریــق ایــن اســتراتژی حداقــل
مدیریت مصرف مواد مخدر به دســت
سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام
خواهد افتاد تاکید کرد :باید به ســمت
تقویــت نهادهای مدنی در راســتای
مدیریت مصرف مواد مخدر در کشــور
برویم بــه طوریکه در کشــورهای
پیشرفته شاهد هســتیم که حدود 80
درصد کاهش تقاضا در آن کشــورها
از طریق ســازمانهای مدنی پیگیری

چه چیزی به یک شــهر هویت میبخشد؟ ساختار خود شهر
یا شــهروندا ناش؟ چه عواملی انسجام زندگی را در یک شهر
نگــه میدارند؟ کدام عوامل در لحظــات بحرانی و اضطراری
به داد یک شهر میرسند؟
گذرتــان اگر بــه میــدان آزادی بیفتــد ،هــر روز جوانان
شهرســتانی را میبینید که در گرو ههای ســه چهار نفره ،تازه
از شــهر یا روستای خودشــان به تهران رسید هاند .هر کدام را
که نگاه کنی ،در یک دســت روزنامه همشــهری و در دستی
دیگر ســاک دارند .اکثرا هنوز همان لبا سهای محلیشــان را
به تن دارند .تا همین یکی دو ســال پیش ،بیشترشان لر ،کرد
و یــا ترک بودند امــا این روزها بلو چها و عر بها شمارشــان
زیادتر از بقیه شده است.
وارد مترو که میشــوی ،انگار وارد بازار مکار های شــد های.
از همــان درب ورودی ،خانمهایــی را میبینی کــه بهعنوان
دریافــت کمک برای خیریه ،با اصرار ســعی دارند مســافران
در حال حرکت را به سمت خودشــان جذب کنند؛گاه احساس
میکنی کارشــان چندان تفاوتی با تکد یگری ندارد! تهرانیها
آ نقــدر عجله دارنــد که به درخواســت کمک بــرای خیریه
توجهی نکنند؛ در نهایت بیشــترین تمرکــز کارمندان خیریهها
بر روی همین جوانان تازه از شهرســتان رسیده است.
قســمتی از راهروی ورودی ،مختص فروشــندگانی اســت
کــه منســوجات و خوراکیهای محلی خودشــان را در محل
تعیین شــده از سوی شــهرداری در معرض فروش گذاشتهاند.
در گوشــه و کنــار ،پیرز نها و پیرمردهــا و خیلی وقتها هم
دختران کمسن و ســال نشستهاند و دارند گدایی میکنند؛ اگر
موقع عصر و یا شــب باشد ،فروشــندگان غیر مجاز شمارشان
بیشــتر اســت و اکثرا هم کیــک ،کلوچه ،دونات و شــیرمال
میفروشــند .کمیکــه دقت کنی ،متوجه میشــوی اینها نیز
شهر ستا نیهستند .
به سالن انتظار که میرســی ،باز زنانی را میبینی که دارند
اجناس فروشیشــان را به زنان دیگر نشــان میدهند؛ اینان
بیشتر روسری میفروشند.
وارد قطــار که میشــوی ،با دیــدن انبوه دســتفرو شها،
احســاس میکنــی وارد راســته اصلــی بــازار شــد های.
دســتفرو شها کارشــان را خوب بلداند؛ اول هر واگنی همه
به صف میایســتند و یکییکی متا عشــان را معرفی میکنند
و رد میشــوند .اجنا سشــان اکثرا وســایل خارجیای هستند
کــه از بانه آورده شــد هاند؛ اســبا بباز یهای برقــی ،لوازم
جانبــی موبایل ،جوراب ،پتو و آدامس ،عمده وســایل فروش
را تشــکیل میدهند .ســا لهای قبل بیشــتر دستفرو شهای
داخل مترو ،تهرانی بودند اما یک ســالی هســت که قریب به
اتفاق فروشــندگان ،خود کردها هســتند؛ خودشان اجناس را
از بانــه میآورند و خودشــان هم میفروشــند .البته روزهای
تعطیل و جمعهها فرصت تهرانیهاســت که برای شغل سوم و
چهارم خود ،به دستفروشــی در مترو فکر بکنند.
درســت در لحظــهای که صف دســتفرو شها از واگنی به
واگن دیگر میروند ،پشــت سرشان نوبت متکدیان فرامیرسد؛
بیشترشــان خانمهایــی هســتند که از جنوب و جنو بشــرق
کشــور آمد هاند؛ کار و بارشــان بد نیســت؛ اگر سا لهای قبل
زنان میانســال یا مســن بودند ،از یکی دو سال پیش دختران
جــوان و خوش بر و رو هم به جمعشــان پیوســتهاند و دیگر
زنان میانســال و مسن را کمتر میتوانی در بینشان پیدا کنی.
داخل شــهر هم چندان تفاوتی بــا مترو ندارد؛ همه جا پر از
جوانان شهرستانی اســت که دارند دستفروشی و یا کارهای
کارگری را انجام میدهند.
بــه این انبــوه جوانان شهرســتانی ،بایــد افغانیهای مقیم
ایران را نیز افزود .این روزها دیگر نیازی نیســت که به حومه
تهران رفــت و اتباع افغانی را در کلونیها یشــان مشــاهده
کرد؛ امروزه در شــمالیترین نقطه تهــران نیز میتوان حضور
پرشــمار آ نها را دید؛ در قسمتهایی از جنوب تهران و حومه
آن ،حتی نســبت اتباع افغانی به شهروندان ایرانی میچربد.
بیاییــد لحظاتی با خود فکر کنیم و شــرایطی را در ذهنمان
مجســم کنیم که در اثر رخدادی طبیعی و یا غیرطبیعی ،شــهر
تهران اوضاع آشــفتهای پیدا کند؛ در این شــرایط ،این اتباع
افغانی و جوانان شهرســتانی که هیچ وابســتگی و علقهای را
نســبت به شهر تهران در خود احســاس نمیکنند ،چه عاقبتی
را بــرای آن رقم خواهند زد؟ در شــرایط بحرانی چه بر ســر
تهرا ن خواهد آمد؟

هشدار تابش به منتقدان :

شورای عالی سیاستگذاری حکم مجلس سنا را دارد

عضو شاخص فراکسیون امید مجلس تاکید دارد :همه اصالحطلبان از بلوغ فکری
برخوردارنــد و نتیجه این وحدت را در ســه انتخابات قبل دیــده اند و دو انتخابات
نفسگیر دیگر هم پیش رو دارند وامیدوارم وحدت و بیان نقدهای منصفانه و عمل
به آن نقدها از طرف متولیان امر این انسجام حفظ خواهد شد.
محمدرضا تابش ،عضو شــورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان با اشاره به
انتقادات برخــی از اصالحطلبان در مورد عملکرد شــورای عالی اصالحطلبان ،به
خبرنگار نامه نیوز،گفت :بعضی از انتقادات دیگر انتقاد نبود بلکه تخریب بود به همین
خاطر آقای عارف برخی مسائل را به صورت دوستانه و نرم مطرح کردند ،آقای عارف
شخصیت ملی و فردی صبور و بردبار است که الزم دیدند این مسائل را مطرح کنند.
وی اظهار داشــت :در سیستمیکه پیشبینی شده است عملکرد شورای عالی از
داخل و بیرون ارزیابی میشــود و نقدها محترم شــمرده میشوند .شورای عالی به

نسبت گذشته در راستای عمل به نقدهای منصفانه ،خالءها و ضعفهایش را ترمیم
میکند و این اتفاق در آینده نیز میافتد ،ما باید مراقب و مواظب باشیم که در زمین
رقبا بازی نکنیم.
تابش با اشاره به هشدارهای مطرح شده پیرامون باال گرفتن اختالفات در جریان
اصالح طلب و احتمال رویارویی درون جریانی ،گفت :این اتفاق هیچگاه نخواهد افتاد
چرا که همه اصالحطلبان از بلوغ فکری برخوردارند و نتیجه این وحدت را در ســه
انتخابات قبل دیده اند و دو انتخابات نفس گیر دیگر هم پیش رو دارند و انشــاال با
وحدت و بیان نقدهای منصفانه و عمل به آن نقدها از طرف متولیان امر این انسجام
حفظ خواهد شد.
وی در مورد پیشنهاد منتجبنیا مبنی بر ایجاد پارلمان اصالحات به جای شورای
سیاســتگذاری تشکیل شــود و اینکه تشــکیل این پارلمان تا چه اندازه میتواند

جایگزین خوبی برای شــورای عالی اصالحطلبان باشــد گفت :شورای عالی حکم
مجلس سنا را دارد یعنی تعدادی از افراد مجرب و مقبول و نمایندگان احزاب در این
شورا حضور دارند و تلفیق این افراد تصمیمگیری میکند  ،پارلمان غیر از این نیست.
این نماینده اصالحطلب مجلس تاکید کرد :البته اگر کسی سازوکار بهتری دارد
که وحدت بین اصالح طلبان را افزایش میدهد و کدورتها را کمتر میکند را ارائه
دهــد .وی در مورد اینکه این اختالفات اصــاح طلبان تا چه اندازه به نفع جریان
اصولگرا خواهد بود گفت :اگر این اختالفات داخل مطرح شــود ایرادی ندارد ولی
افرادی که از تربیونهای مختلف یکدیگر را مورد خطاب قرار میدهند دل مردم را
خالی میکنند ،مردم رای دادند که هماهنگی و آرامش و کارآمدی باشــد ،اگر ما به
جان هم بیفتیم درست نیست چراکه این تداعی اختالف است و نقد نیست .

هشدار تندگویان در مورد گود 30متری در خیابان بهشتی

نایب رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی
شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی گودی

 30متری در خیابان بهشتی هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،محمدمهدی تندگویان ضمن
هشــدار نسبت به وضعیت گود رها شدهای در تقاطع
خیابان قنبرنژاد و بهشتی گفت :این گود رها شده که
دقیقا روبروی مصلی تهران قرار دارد ،جزو زمینهای
مصلی تهران اســت که در اختیار متروی تهران برای
فعالیتهای عمرانی مرتبط قرار داده شده بود.
وی اظهار کرد :بعد از آنکه مترو زمین را به متولی
اصلــی تحویل داده ،زمین بــدون هیچ گونه کاربری
رها شده اســت؛ در حالی که گودی با ارتفاع  30متر

و به مســاحت  5000مترمربع در مرکز شــهر مانده
اســت و باید هرچه سریعتر اقدامیدر این زمینه انجام
شــود چرا که این گود  30متری بدون سازه نگهبان
رها شده است.
نایب رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی با
بیان اینکه دو خیابان اصلی و یک کوچه مســکونی
در اطــراف این گود قرار دارند و شــرایط به گونهای
است که اگر حادثهای رخ دهد شاهد فاجعهای در این
زمینه خواهیم بود ،گفت :با اینکه شورا مصوبه کلی در
خصوص تعیین و تکلیف گودهای پرخطر شهر تهران

داشته است؛ اما مورد غفلت قرار گرفته است.
وی افزود :واقعیت این اســت که درباره گودهای
بالتکلیف دو مشکل اساسی وجود دارد ،یکی مربوط
به کارگاههای فعال اســت که بایــد تعیین و تکلیف
شــوند و دیگری مربوط به گودهــای بدون مالک و
کارگاه رها شدهاند که آنها نیز باید ساماندهی شوند،
اما هیچ اقدام مثبتی صــورت نمیگیرد .بنابراین باید
برای گودهای پرخطر شهر تهران که بالصاحب رها
شده چارهای اندیشید؛ چراکه این گودها فاجعه آفرین
خواهند شد.

سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس:

هیئت  10نفره دیپلماتیک ایران  ۳روز دیگر به عربستان میرود

ســخنگوی فراکســیون حج و زیارت مجلس شــورای
اســامیگفت :هیئت ۱۰نفــره دیپلماتیک ایرانی  ۳روز
دیگر به عربستان میرود.
به گــزارش تســنیم ،سیدحســن حسینیشــاهرودی
ســخنگوی فراکســیون حــج و زیارت مجلس شــورای
اســامی با بیان اینکه هیئت 10نفــره دیپلماتیک ایران
برای فراهمســازی مقدمات برگزاری حج امســال ظرف
 3روز آینده به عربســتان ســفر میکند ،گفت :مشکالت
اداری بــر ســر صدور ویزاهــا پیش آمده کــه در حال

برطرف شدن است.
وی ادامــه داد :در مکالمــهای که با مســئوالن حج
داشــتم ،آ نها اظهار داشتند که مشکلی بر سر راه صدور
ویزا بــرای هیئت دیپلماتیک کشــورمان پیــش نیامده
است.
ســخنگوی فراکســیون حج و زیــارت مجلس تصریح
کرد :تیم تدارکاتی کــه مجموعهای از عوامل خدماتی و
رفاهی اســت نیز ظرف  3روز آینده با اولین پرواز عازم
عربستان میشوند.

