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رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی جدید عنوان داشت که هفتهای بزرگ در راه است.
دونالد ترامپ در پیام جدید خود در توئیتر نوشت :هفتهای بزرگ در راه است.
ترامپ چند روز قبل نیز در پیامی از وقوع کارهای بزرگ در چند روز آینده خبر داده بود.

سخن روز

پارلمان مشورتی زنان تشکیل میشود

ژن خوب
آرزو فاطمی-فعال سیاسی اصالحطلب

خبر
رئيس سازمان بسیج مستضعفین:

خواص سر سپرده؛ انقالب را به مذبح بردند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:خواص سر سپرده در فتنه 88
انقالب را به مذبح بردنــد در حقیقت حفظ انقالب در گرو حضور مردم
در صحنه اســت اما پیش قراوالن این بحث خواص هستند و اگر خواص
درست عمل کنند روند پیشرفت جامعه تسریع خواهد شد.
ســردار غیب پرور با بیان اینکه خداوند عالم جامعه بشــری را بدون رهبر رها
نمیکند چون خالف مشــیت خداوند است ،اظهار داشت:غدیر یک شکل و یک
متن دارد؛ شکل غدیر همان است که به دفعات شنیدیم که بعد از حجت الوداع
فرمودند کسانی که جلو هستند برگردند و کسانی که عقب هستند برسند.
وی بــا تأکید بــر اینکه حفظ انقالب در گرو حضور مردم در صحنه اســت اما
پیش قراوالن این بحث خواص هستند ،گفت :اگر خواص درست عمل کنند روند
پیشــرفت جامعه تسریع خواهد شد؛ خواص وابســته و همین  2کانون نامبارک
است که کام مسلمانان را تلخ کردهاند.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین با بیان اینکه هرجا کام ما شیرین شده
جایی اســت که خواص وابســته نبودند ،افزود :نمونه بارز این اتفاقات شــیرین
امام خمینی (ره) بودند همانطور که در پرواز پاریس به تهران از امام پرســیدند
چه حســی دارید گفتند هیچی! این رفتار امــام نمونه عینی رفتار علوی بود که
نمونههای دیگری هم از ایشان داریم و منظورشان در حقیقت این بود که خواص
نقشآفرینان اصلی در جامعه هستند.
این مســئول با بیان اینکه امام خامنهای هم پیگیــر رفتار علوی امام خمینی
بودند و رفتار علوی امام خمینی (ره) را ادامه میدهند ،تأکید کرد :همین خواص
سر ســپرده در فتنه  88انقالب را به مذبح بردند به همین دلیل است که حفظ
انقالب در گرو حضور مردم در صحنه اســت اما پیش قراوالن این بحث خواص
هستند و اگر خواص درست عمل کنند روند پیشرفت جامعه تسریع خواهد شد.
غیب پرور ادامه داد :غدیر به ما یاد میدهد که ارتقاء شما زمانی تحقق مییابد
که ارتباط با والیت برقرار باشــد؛ امروز مخالفت با رهبری ضد والیت فقیه است
یعنی کسی که حرف والیت را گوش نمیدهد ضد والیت است.

نقد روز

معصومه ابتکارمعاون رئیس جمهور:

درباره باور مشترک ما

طی روزهای گذشــته خبری خواندیم درباره ماجــرای تجاوز به دختر معلول
ذهنی در یکی از پرورشــگاههای تهران ،که البته مقامهای بهزیســتی بر اساس
گزارش پزشــکی قانونی و شــواهد موجود در فیلم دوربینهای مداربســته این
موضوع را که توسط یکی از کارکنان گزارش شده بود ،تکذیب و رد کردند.
اما در پرورشــگاهها بهجز افراد معلول ،کودکان ســالم دیگری هم هســتند،
کودکان بدسرپرست و یا بدون سرپرست زیادی که فارغ از ماجرای ذکر شده در
ابتدای مطلب ،بههر صورت در پرورشــگاه و در فضایی متفاوت با کودکان دیگر
زندگی میکنند .هرچند که بهزیستی تالش کند سطح خدمات به این کودکان
را ارتقا دهد ،باز هم این کودکان در خانواده نیســتند و در فضایی رشد میکنند
که پیامدهایی را در روند پرورش شخصیت و در نتیجه آیندهشان خواهد داشت.
پیامدهایی گاهی مثبت و عموما منفی .از طرفی بســیاری از خانوادهها شــرایط
اخذ فرزندخواندگی را دارند؛ خانوادههایی که بچهدار نمیشوند ،یا خانوادههایی
کــه بچه دارند و امکان پذیرش یک فرزندخوانده را نیز به لحاظ مادی و معنوی
دارند و زنان مجردی که در تجــرد قطعیاند یا تصمیم به ازدواج در کوتاهمدت
ندارند اما میخواهند مادر باشــند .احتماال بارها به چنین افرادی گفته شده چرا
یک فرزندخوانده نمیآورید؟ شــاید پرتکرارترین پاسخ این باشد« :آخرش بچه
خود آدم فرق میکند» .تعداد قابل توجهی از کودکان بدون سرپرست میتوانند
در پناه خانوادهای که آنها را به فرزندخواندگی میگیرد رشــد کنند و از فضای
شــیرخوارگاه ،پرورشگاه و دیگر مکانهای نگهداری شبانهروزی خارج شوند .در
پناه خانوادههایی که گاه در حســرت داشتن یک فرزند سالهای طوالنی تحت
درمانهای سخت ناباروری قرار میگیرند و هزینههای جسمی و مادی زیادی را
متحمل میشــوند .زنان مجرد زیادی نیز هستند که حتی ممکن است پنجمین
و ششمین دهه زندگیشان را ســپری کنند و به هردلیلی خواسته یا ناخواسته
در تجرد قطعی باشــند ،کسانی که از ســالها پیش امکانات الزم برای تشکیل
خانوادهای مادر و فرزندی را داشــتهاند ولی نمیخواستند یا نتوانستهاند فرزندی
که از خودشــان زاده نشده را بپذیرند و با او زندگی کنند .پذیرش فرزندخوانده
امری مهم و حیاتی اســت و افراد محتیطانه به آن ورود میکنند .عوامل فردی
و روانی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و عرفی بســیاری در موضوع
فرزندخواندگــی موثرند ،که تکتک این عوامل باید در یک تحلیل جامع دیده و
بررسی شــوند .غفلت از هرکدام از این متغیرها میتواند اعتبار استدالل درباره
موضــوع فرزندخواندگی را دچار نقص جدی کند .اما در این نوشــتار قصد ارائه
تبیینی علمــی و تحلیلی همه جانبه درباره این موضوع را نداریم .آنچه بهدنبال
طرح آن هستیم همان پاسخی بود که در واکنش به پیشنهاد فرزندخواندگی به
کرات شنیده ایم؛ «بچهای که از خون آدم باشد فرق میکند با بچهای که معلوم
نیست پدرش چهکســی بوده مادرش چهکسی بوده ،آخرش بچه خود آدم یک
چیز دیگر اســت» .شاید تصور شود این جمله به میزان وفاداری و مهر و محبت
قلبی بچه خود آدم به پدر و مادرش اشاره دارد ،اما بهنظر نگارنده حقیقت پشت
این جمله ،ناشــی از باوری اســت که درون بسیاری از ما وجود دارد ،باور به ژن
خوب! اینکه هرکس دلش میخواهد بچه خودش را داشــته باشد ناشی از ارزشی
اســت که برای جسم و خون و اصالت فامیلی خودش در مقایسه با دیگری قائل
است .شاید در ابتدای امر این بیان ،آسمان و ریسمان بههمبافتن به نظر برسد اما
کمی تأمل نشــان میدهد که وقتی حاضر نیستیم نوزاد شیرخواره بیسرپرستی
را به فرزندخواندگی بگیریم و در عوض حاضریم حتی بیســت سال دوا و درمان
کنیم تا خودمان بچهای بهدنیا بیاوریم بهخاطر ارزشــی اســت که برای خون و
وجود خودمان در مقابل بقیه قائلیم .جالب این است که اگر فردی یا خانوادهای
تصمیم بگیرند که خالف مسیر حرکت جامعه عمل کنند و فرزندخوانده بپذیرند
با همین نوع جمالت به آنها پند و هشدار میدهیم؛ بابت عواقب خطرناکی که
در آینده با بچهای که از خون خودشــان نیست دامنشان را میگیرد .این روزها
از زبــان یکــی از آقازادهها باور به ژن خوب مطرح شــده و نقل محافل نقدها و
طنزهایمان شــده است ،اما بهنظر میرســد این باور محدود به فکر آن آقازاده
نباشــد؛ درون ذهن بســیاری از ما نیز این باور عمیق وجــود دارد؛ باور به ژن
خوب!

سیاسی

معاون رئیــس جمهور در امور
زنان و خانــواده با اشــاره به
عرصههای حضــور زنان که در
تصمیمگیریها بسیار مؤثر است
گفت :دراین راستا ،شکلگیری
پارلمــان زنان ،اتفاقــی ارزنده
است که استان خراسان رضوی
نخستین استانی است ،که این
کار در آن انجام میشود.
به گزارش ایســنا ،معصومه ابتکار در
نشست با اعضای ســمنهای خراسان
رضوی اظهــار کــرد :خوشبختیم که
در انتخابات اخیر ،در شــوراهای استان
خراســان رضوی 209 ،نفر از بانوان در
شــوراهای شهرها و روســتاها انتخاب
و عضو شــدند که این تعداد ،نسبت به
سالهای گذشته  20درصد رشد داشته
اســت .این امــر ،نشــاندهند ه حضور
بانــوان در عرصه مدیریت شــهری و
روستایی اســت؛ عرصههایی که حضور
زنان بــرای تصمیمگیری در زمینههای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و
زیستمحیطی بسیار مؤثر است.
وی افزود :دراین راســتا ،شکلگیری
پارلمان زنان ،یک اتفاق ارزنده اســت و
استان خراسان رضوی نخستین استانی
است ،که این کار در آن انجام میشود.

ایــن درحالی اســت کــه کارکردهای
شــورای تصمیمگیری بانوان ،توســط
دولت پایش و رصد میشــود تا عملکرد
آن براساس اینکه به چه میزان میتواند
در سیاستها اثر بگذارد ،سنجیده شود.
همچنیــن چهقــدر ایــن فعالیتهای
غیردولتی و داوطلبانه در مشارکتجویی
بیشــتر بانوان در بخش اجرایی کشور،
تأثیرگذار است؟
ابتکار خاطرنشــان کرد :خوشبختانه
در دولــت یازدهم فرصتی فراهم شــد
تا فضــای امنیتی موجــود که ماحصل
دولت سابق است ،تغییر کند و همچنین
تحوالتــی در نــگاه سیاســی ایجــاد
شــود .دیدگاهی که در دولت ســابق،
تشــکلهای مدنی را بهعنــوان نوعی
تهدید قلمداد میکردند.
معــاون رئیسجمهور در امــور زنان
تصریح کرد :همین امر سبب شد فضا و
رویکردها برای تشکلها و سازمانهای
مردمنهاد بســیار تغییر کند و در همین
راستا برای تعالی و ارتقای کمی و کیفی
ســازمانهای مردمنهــاد و غیردولتی
برنامهریزی صورت بگیرد.
ابتکار اظهار کرد :بر اســاس مصوبه
دولــت ،ســازمانهای مردمنهاد بهطور
رســمی عضو کارگروهها هســتند .در
بازنگــری که در کمیســیون اجتماعی
دولت صــورت میگیرد ،مــا باید روی
این موضــوع تأکید کنیــم و این حق
را به ســازمانهای مردمنهاد بدهیم تا
به شــکل رســمی در سیاستگذاریها
و برنامهریزیها حضور داشــته باشــند،
اما الزمــه این حضور ،ایجاد شــبکه و
ســازماندهی رسمی اســت تا افراد به
نمایندگی بتوانند حضور داشته باشند.
وی افــزود :پارلمان مشــورتی بانوان

هم بســیار مهم اســت .خوشــبختانه
مــا حضور مؤثــر شــوراها را در فرایند
تصمیمســازیها داریم و باید شــوراها
بیشتر به نهادهای مدنی و به تشکلها
هم نقش بدهند و پیشــنهادهای آنها
را در سیاســتگذاریهای محلی ،جایی
که مدیریت شــهری شــکل میگیرد
و سیاســتهای مربــوط به شــهرها و
روســتاهای ما در حوزههای اجتماعی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و حوزههــای
زیســتمحیطی شــکل بگیــرد آنجا
هــم انتظار مــیرود به پیشــنهادهای
سازمانهای مردمنهاد بها دهند.
ابتکار ادامــه داد :در مرحله بعد مقوله
نقش این تشــکلها نقش سازمانهای
محلی و ســازمانهای غیردولتی خیریه
و موسسات داوطلبانه در جلب مشارکت،
آموزش مردم و بسیج اجتماعی است .ما
در شــرایطی که روند افزایش آسیبها
در بســیاری از زمینهها ماننــد اعتیاد،
خشــونت ...و همچنین آسیبهایی که
در ابعاد اقتصادی و مشــکالت ناشی از
بیکاری و مســایل محیطزیست وجود
دارد زنــان و خانوادههای مــا را دچار
شکنندگی میکند.
معاون رئیسجمهــور در امور زنان و
خانواده با بیان اینکه جلب مشــارکت
مردم و ســازمانهای مردمنهاد ،ایجاد
جریانهای اجتماعــی مؤثر برای تغییر
نگرش ،تغییــر رفتار ،اصــاح الگوی
زندگــی و اصــاح الگــوی مصــرف
پیگیری رفتارها در بســیاری از زمینهها
بســیار تأثیرگذار بودهاند ،افزود :سمنها
میتواننــد دیدگاهها را تغییــر دهند تا
دولــت بتوانــد برنامههای خــود را با
تأثیرگذاری بیشتر و پوشش فراگیرتر و
با حداقل هزینهها انجام دهد.

وزیر آموزش و پرورش:

تیم کارشناسی برای بررسی
حاشیههای حادثه داراب تشکیل شد
وزیر آموزش و پرورش درباره حواشی مربوط به پیشنهاد وجه در قبال دریافت
رضایتنامه اجباری از برخی والدین دانشآموزان هرمزگانی گفت :ظرف چند روز
آینده به صورت مستند این مسئله را بررسی میکنیم که آیا واقعا دانشآموزی
بدون ارائه رضایتنامه والدین به اردو رفته یا خیر .چون بر اساس مقررات حتما
باید رضایتنامه کتبی از اولیاء برای اردو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :جلسهای با نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش داشتیم که در
نهایت مقرر شــد کمیتهای مرکب از تعدادی از نمایندگان کمیسیون آموزش و کمیسیون عمران
مجلس موضوع را پیگیری کنند .همچنین تکالیفی برای دستگاهها مقرر شد.
وزیر آموزش و پرورش درباره تکالیف آموزش و پرورش در این کمیته گفت :مقرر شد کاری که
دو روز پیش انجام دادیم زودتر به نتیجه برســد و بازنگری ضوابط و مقررات مربوط به اردوهای
دانش آموزی با سرعت بیشتری انجام شود  .همچنین در این بازنگری از نهادهایی چون پلیس راه،
وزارت راه و وزارت راه بیشتر استفاده شود و مالحظات آنها در آیین نامهها و ضوابط ما دیده شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا اردوها به کلی تعلیق شده اند یا خیر؟ عنوان کرد :نخیر ،به دنبال تاکید
رئیس جمهور ،تردد شــبانه اتوبوسها برای اردوها را لغو کردیم یعنی اردوهایی که منجر به تردد
شبانه شوند فعال ملغی شدهاند تا زمانی که آیین نامه به نتیجه برسد.
وزیر آموزش و پرورش افزود :تیمی مرکب از مســئول بازرســی و مســئول حراست و معاون
پرورشــی و یکی دو تن دیگر از معاونین تشکیل شد و ماموریت دادم اگر الزم است با حضور در
منطقه موضوع را به صورت جدی پیگیر باشــند .همچنین مســئوالن قضایی وارد ماجرا شدند و
اطالعاتی که الزم اســت در اختیارشان قرار میگیرد و به طور شفاف عواملی که باعث بروز این
اتفاق بوده چه کســانی که ســهلانگاری کردند و یا خطاهایی که به دلیل کمتوجهی به مقررات
پیش آمده روشــن شود .بطحایی درباره حواشی مربوط به پیشنهاد وجه در قبال دریافت رضایت
نامه اجباری از برخی والدین گفت :یکی از وظایف تیم تشکیل شده بررسی این موضوع است تا با
مراجعه به اسنادی که آنجا هست دقیقا بررسی کنند .امروز یکی از نمایندگان به این موضوع اشاره
کرد اما بنده شواهد کافی نداشتم ،ظرف چند روز آینده این تیم به صورت مستند بررسی میکند
که آیا چنین اتفاقی رخ داده اســت یا خیر .چون بر اساس مقررات حتما باید رضایت نامه کتبی از
اولیا برای اردو وجود داشته باشد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران:

به بنیاد مستضعفان تذکر میدهیم تا
مسئله پالسکو را جدیتر بگیرند

رئیس شورای شهر تهران آخرین جزئیات ساختمان جدید پالسکو را تشریح کرد.
به گزارش انتخاب ،محســن هاشمی در جلسه شورای شهر تهران طی تذکری به اعتراض
کسبه پالسکو اشاره کرد و گفت :متاسفانه با اینکه چند ماه از حادثه پالسکو گذشته است ،اما
هنوز کسبه نتوانستهاند فعالیتهای تجاری خود را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه جلســهای با مالک پالســکو و مدیرکل بنیاد مستضعفان در استان تهران
برگزار کردند که آخرین اقدامات در حوزه بازسازی پالسکو را جویا شوند ،تصریح کرد :مسئوالن
بنیاد مستضعفان توضیحاتی را درباره تأخیر در بازسازی اعالم کردند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه پالسکو از نظر حقوقی مصادره شده است و متعلق به
بنیاد مستضعفان است ،گفت :اما سرقفلی تمامی فضاهای این پاساژ به سرمایهگذاران داده شده
و متاسفانه هیئت مدیره ساختمان نیز نسبت به بیمه کردن ساختمان اقدام نکرده و ساختمان
بیمه نبوده است.
وی با بیان اینکه طرف ســوم پالسکو شهرداری و طرح تفصیلی است ،ادامه داد :بر اساس
طرح تفصیلی نمیتوان در محل ساختمان قبلی پالسکو ،ساختمان بلندمرتبه ساخت و حداکثر
هفت طبقه ســاخته میشــود و این در حالی است که موضوع ســاختن پالسکو بین مالک،
ســرمایهگذاران یا همان سرقفلی داران ،قوه قضائیه و شورایعالی شهرسازی بالتکلیف مانده
است و به نظر میرسد از آنجایی که موضوع پالسکو به یک موضوع عمومی در تهران تبدیل
شــده ،شورای شهر پنجم باید جلسات ویژهای را در این خصوص برگزار کند و کمیسیونهای
شهرســازی ،بودجه ،فرهنگی و سالمت میبایست جلسات ویژهای را در مورد پالسکو و ابعاد
آن برگزار کنند.

به داد جنگل گیسوم برسید
ابتــکار ادامه داد :این امــر در ایجاد
جریانــات اجتماعــی و جریاناتــی که
میتواند تحوالت بزرگــی را در جامعه
ما به وجود بیاورد بســیار اهمیت دارد.
همچنین میتواند از بسیاری از آسیبها
جلوگیری کند و هزینههای بسیاری که
بــه زندگی ما تحمیل میشــود اصالح
کند.
وی تصریح کــرد :نکتــ ه دیگر این
اســت که باید ســازمانهای دولتی و
ســازمانهای مردمنهاد بتوانند خدمات
را به شــکل تخصصی و حرفهای ارائه
بدهند.
ابتــکار با بیان این مســئله که مقوله
دیدهبانــی ،نقش کلیدی ســازمانهای
مردمنهاد اســت ،گفــت :آن چیزی که
در همهی کشورها ،به ویژه در کشور ما
بسیار اهمیت دارد نقش رصد و دیدهبانی
است .دولت این حق را قائل میشود تا
ســازمانهای مردمنهاد نقش دیدهبان
جامعه را ایفا کنند و در کنار رســانههای
آزاد بتواننــد میزان انطباق برنامهها را با
قانون را اعالم کننــد .همچنین کمک
کنند تا در جایی که شــکاف وجود دارد،
طرح مشــکل کنند تا این مشــکالت
اصالح شود و کاهش یابد.
وی بیــان کــرد :از جملــه کارهای
خوبی که در اســتان خراســان رضوی
شکل گرفته اســت ،مانند طرح مداخله
طــاق اســت و طــرح اورژانسهای
اجتماعی که بســیار مهــم و تأثیرگذار
است .بهویژه موضوعاتی مانند خشونت
که در خانواده وجود دارد .اینها مسائلی
اســت که شــوراهای شــهرها به ویژه
کالنشــهرهایی مانند مشــهد ،باید در
این موضوعات ورود کنند و با همافزایی
سازمانهای مردمنهاد آنها را رفع کنند.

محمدعلی نجفی شهردار تهران:

هیچ کس از طرف من

حق تصمیمگیری ندارد

شــهردار تهران گفت :در آســتانه مهرماه هســتیم و باید به استقبال
بازگشــایی مدارس برویم .اولین اقدام من اتخاذ تدابیر برای آغاز ســال
تحصیلی است.
به گزارش ایلنا ،محمدعلی نجفی در پنجمین نشســت شــورای شهر
تهران و پیش از قرائت ســوگندنامه گفت :خوشحالم در اولین نشستی که
در شورای شهر به عنوان شهردار حضور پیدا میکنم همزمان با میالد امام
هادی (ع) و همچنین مابین دو عید قربان و غدیر است.
شهردار تهران با اشــاره به سوگندهای پیشین خود اظهار داشت :وقتی
اعضای محترم شورای شهر رایشان را به من دادند و حکم خود را تحویل
گرفتم در پیشگاه خدا سوگند یاد کردم و در نزد وجدان خودم متعهد شدم
کــه همه دانــش و تجربه و توان خود را وقف منافع جمهوری اســامی
قرار دهم و با تمام وجود برای شــهر تهران خدمت کنم .امیدوارم در این
تعهدی که وجدانا یاد کردم و در مقابل این ســوگندنامه پایبند باشم و به
آن عمل کنم.
نجفی با اشــاره به رایزنیها و اقدامات خود در شهرداری در این مدت
تصریح کــرد :در طول  8روز گذشــته تالش کردم با برنامه و شــرایط
شهرداری آشنا شــده ،راههای اجرای برنامه را طراحی کرده و با مدیران
شهرداری جلســاتی برگزار کردم و براســاس اولویتها چندین جلسه با
مدیران و شهرداران مناطق داشتم.
وی با یادآوری نزدیک شــدن بازگشــایی مدارس خاطرنشان کرد :در
آســتانه مهر ماه هستیم و باید به استقبال بازگشایی مدارس برویم .اولین
اقدام من اتخاذ تدابیر برای آغاز سال تحصیلی است .در این چارچوب باید
برای خدمت رسانی اقدام کنیم و زمینههای خدماتی همچون رفع ترافیک
و  ...را فراهم کنیم .در این رابطه جلســاتی با مسئوالن آموزش و پرورش
داشته و فردا نیز با وزیر آموزش و پرورش دیدار خواهم کرد.
شهردار تهران با بیان اینکه جلساتی در خصوص منابع مالی با فرماندار
و استاندار تهران داشتهام ،خاطرنشان کرد :امسال سال سختی از نظر مالی
برای شــهرداری است و برخی درآمدهای پیشبینی شده محقق نمیشود
و باید با راهکارهایی درصدد جبران آن باشــیم .وی با بیان اینکه جلسات
زیادی برای انتخاب همکاران جدید داشــتیم که کار سختی است ،عنوان
کرد :باید افراد شایســتهای را انتخاب کنیم .امروز چهــار نفر از معاونان
شــهرداری معرفی میشوند .سعی میکنم جز مصلحت شهرداری و توجه
به شایستگیها و اولویتهای شهر به چیز دیگر پایبند نباشم .ممکن است
این سیاســت برخی دوستان را گلهمندکند و در این  10روز هم گلههایی
از برخی دوســتان به گوش من رسیده است که فکر میکردند با انتصاب
من به سمتی میرسند .شهردار تهران اضافه کرد :متاسفانه برخی دوستان
پیش خودشــان با افرادی برای برخی مناصــب حرف زدند .هیچ کس از
طرف من حقی برای تصمیمگیری ندارد و حتی شــنیدم یکی از دوستان
با ســه نفر حرف زده است که من نســبت به این مسئله آگاهی نداشتم.
یکی از مدیرانی که انتخاب کرده بودم وقتی فهمیدم دســت به البیهای
غیر متعارف زده است ،او را از لیست مدیران خط زدم .من با کسی تعارف
ندارم و البته برای شــنیدن مشورت در شورا و غیرشورا آمادگی دارم و دل
و گوش من برای شنیدن مشورت باز است.
نجفی با بیان اینکه در شــهرداری با مشــکالت زیادی مواجه هستیم،
یادآور شــد :امیدوارم خداوند ما را مورد لطف خــود قرار دهد و درایت و
بصیرت کافی را برای اتخاذ تصمیمات درست و اجرای آن به ما اعطا کند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت شــهر  4ضلعی است ،بیان کرد :یک ضلع
همه نهادها و ســازمانها هستند که باید با یکدیگر همکاری کنند .ضلع
دوم ،شــهروندان تهرانی هســتند که با مشارکت و پشــتیبانی خود ما را
همراهی میکنند .ضلع سوم اعضای شورا هستند که ان شااهلل با مشورت
بــه من کمک میکنند و ضلع چهارم مجموعه بزرگ مدیران و کارمندان
شهرداری را تشکیل میدهند و به همراهی و همکاریشان اعتقاد دارم.

فیاض زاهد-فعال سیاسی اصالحطلب
چند روز پیش به همراه خانواده مهمان دوستانم در حیران بودم .در
مســیر دقایقی کوتاه در جنگل گیسوم استراحت کردیم .صحنههایی
دیدیم که سفر را زهرمار کرد .تمام جنگل بر اثر آفت و بیماری خشک
شده بود .هیچ برگ سبزی یافت نمیشد؛ بهگونهای خشک شده بودند
که با کوچکترین جرقه به آتش کشــیده میشــد .در طول مسیر تا
حیران متوجه شــدم این بیماری اپیدمی شده است .علت این امر به
تغییرات اقلیمی ،فقدان مراقبت ،خشکسالی و کرمهای سفید و نبود
پشه عنوان شده است .اما هرچه هست استاندار گیالن  ،نماینده تالش
و از همه مهمتر مسئول منابع طبیعی باید مورد پرسش قرار گیرند .از
آنها مهمتر جناب حجتی وزیر جهاد و کشاورزی!
کاش نماینده تالش بهجای حاشیهسازیهای سیاسی فریاد بلند این
درختان میشد!
اینجا اســت که آدمی میخواهد نجوا کند جای مردان سیاســت
بنشانید درخت!
اما چیزی که مرا بیشــتر بههم ریخت و امیدوارم جناب حجتی هم
وقتی که این متن را میخواند عزم انقالبی خود را جزم کند شکواییه
چوپانی در آن اطراف بود .به من گفت :آقا! زمان شاهنشــاه! میآمدند
اطالع میدادند که جنگل را ترک کنید ،احشام و حیوانات خود را مهار
و در طویلهها نگه دارید تا هواپیماهای وزارت کشــاورزی جنگلها و
مراتع را سمپاشــی نمایند  .ســرم را انداختم پایین و چیزی نتوانستم
بگویم .آقایان لطفا به داد جنگل برسید.

خبر

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

همان مراکزی که مطالبات زنان را

مطرح کردند مانع از انتخاب آنان
شدند

سخنگوی دولت با اعالم اینکه مواضع رئیس جمهور در مسئله
حصر صریح ،شفاف و قاطعانه در شورایعالی امنیت ملی اعالم
شد از دبیر شورا تقاضا کرد در این مسئله اطالع رسانی کند.
به گزارش ایسنا ،وی در ادامه افزود :موضوع حصر به تصمیم شورایعالی
امنیت ملی در دوره پیش از دولت آقای روحانی مربوط میشود .موضوع حصر
باید حل شــود و اجازه بدهید با روش منطقی خود این موضوع دنبال شــود.
نوبخت در پاســخ به اینکه القا میشــود رئیسجمهور هم موافق ادامه حصر
است ،اظهار کرد :درست است که رئیسجمهور ،رئیس شورایعالی امنیت ملی
اســت اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیئت وزیران فرق میکند.
در شــورایعالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت ،فرماندهان ارتش و سپاه و
روســای سایر قوا هم حضور دارند بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیئت
دولت متفاوت است .همه از نظر قاطع رئیسجمهور در مورد حصر آگاه هستند
و مــن هم به مواضع باصالبت رئیسجمهور که با اســتدالل و رعایت همه
جوانب به منافع ملی مطرح شد افتخار میکنم .حل این مسئله به اجماعسازی
و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است ،زیرا غیر از اعضای دولت،
شورایعالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.
وی همچنین در پاســخ به ســوال خبرنــگاری در مورد انتقــادات برخی
اصالحطلبان نســبت به گفتگوی رئیسجمهور ،گفت :رئیسجمهور بیانات
گسترده و متنوعی داشتند که من به عنوان یک شهروند از این گفتهها بهرهمند
شدم .کموبیش افراد مختلفی را که میدیدم همین برداشت و احساس من را
داشتند .نمیدانم دوستان چه توقعاتی داشتند که در این گفتوگو برطرف نشد.
رئیسجمهور وعدههایی داده و مقید است که آنها را انجام دهد و من شهادت
میدهم رئیسجمهور برای تحقق تعهدات خود به مردم تالش بسیار زیادی
میکند .خبرنگاری در ادامه با اشــاره به کشته شدن دو کولبر در روز گذشته
توسط هنگ مرزی پرسید که چرا برنامه دولت برای ساماندهی کولبران اجرا
نمیشــود که نوبخت در پاســخ ،گفت :در دولت در این خصوص مصوبهای
داشــتیم و وزارت کشور هم برنامه خوبی ارائه کرد .من االن اطالع دقیقی در
این مورد خــاص ندارم اما موضوع را پیگیری خواهم کرد .وی در مورد زمان
معرفی وزیر علوم و نیرو ،بیان کرد :این دو وزیر در مهرماه معرفی میشــوند.
سخنگوی دولت در مورد اظهارنظر اژهای درباره صدور کیفرخواست برای 20
نفر در موضوع حقوقهای نامتعارف ،افزود :ما در دولت پروندهای در این زمینه
نداریم زیرا پس از مشخص شدن این موضوع ما عذرخواهی کرده و در شورای
حقوق و دستمزد سقف حقوق مدیران را معین کردیم .دیوان محاسبات هم
گزارش داد که حقوقهای نامتعارف بازگردانده شــده اســت حاال باید منتظر
باشیم که ببینیم در قوه قضائیه کیفرخواستها آیا منجر به رای قطعی میشود
یا خیر و در این زمینه قوه قضائیه میداند .در ادامه خبرنگاری با اشاره به تجمع
بازنشســتگان ارتش در مقابل ساختمان کوثر ریاست جمهوری و تقاضا برای
اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان پرسید که برنامه دولت در این
زمینه چیست که نوبخت در پاسخ گفت :ما این قانون را تهیه کرده و به مجلس
فرستادیم .مطالبه بازنشستگان اجرای این قانون در زمان کوتاه است ،ولی این
در توان ما نیست زیرا منابع ما محدود بوده و درآمد دولت نیز نصف شده است
ولی ما به فکر بازنشستگان هستیم و آنها هم از نیت ما خبر دارند.
ســخنگوی دولت درباره سیاست دولت در مورد قیمت ارز نیز تصریح کرد:
در برابر نگاههای حداکثری و حداقلی درباره قیمت ارز ،سیاست دولت مدیریت
کردن نرخ ارز شناور بوده و ما با افزایش غیرمتعارف قیمت ارز موافق نیستیم
االن هم نرخ ارز نوســان زیادی ندارد .نوبخت در ادامه در مورد مطرح شدن
مسئله اشتغال فرزندان مسئوالن و این شایعه که دولت به نمایندگان مجلس
در این باره وعده داده اســت ،خاطرنشــان کرد :به جای این اظهارنظرها باید
هر مــوردی که در این زمینه وجود دارد را اعــام کنند که مثال فرزند کدام
مسئول چه مسئولیتی را گرفته است .ما این موارد را اتهامزنی میدانیم البته اگر
فرزند مسئولی شایستگی داشته باشد نباید شغلی داشته باشد؟ ارتباط اشتغال
فرزندان مســئوالن با سهمیهبندی برای آنها و وعده دولت به نمایندگان در
این زمینه یک ظلم اســت .وی در پاســخ به این پرسش که استاندار زن در
دولت دوازدهم خواهیم داشت ،گفت :من نمیدانم اما زنان توانمند و شایستهای
داریم که اگر وزیر نشــدند معاون وزیر خواهند شــد .من قصد دعوا ندارم اما
میدانم رئیسجمهور برای انتخاب وزیر زن چه کشــید .اگر روزی پیش بیاید
میگویم چه موانعی برای انتخاب وزیر زن وجود داشت .همان مراکزی که این
مطالبات را مطرح کردند ،مانع انتخاب زنان شدند اما ما موظف و عالقهمندیم
از توانمندی زنان شایسته استفاده کنیم.
سخنگوی دولت در مورد امکان افزایش حقوق معلمان و اساتید دانشگاهها،
اظهار کرد :در ســال گذشته متوسط حقوق معلمان بیش از دو برابر شد ولی
میدانیــم این میزان کافی نیســت و بر ما فرض اســت در حد توان خود به
فرهنگیان کمک کنیم اما افزایش حقوق فرهنگیان بستگی به توان مالی ما
دارد و منابع ما محدود است.

