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سرمقاله

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

با یک حزب نمیتوان کشور را اداره کرد

رییس جمهوری گفت :بگذارید در میدان انتخابات ،همه احزاب
و گروهها شرکت کنند ،با یک جناح نمیتوان کشور را اداره کرد،
کشور برای همه است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت
اظهار داشت :مردم عزیز ایران در این ایام روزهای سختی را پشت
سر گذاشــتند ،از خدا میخواهیم هفته پایان دیماه پایان غم و
اندوه مردم باشد که با حوادث مختلفی رو به رو شدند .گرچه این
حوادث برای همه ما تلخ بود اما درسهای عبرتی هم برای ما بود.
وی افزود :الزم اســت از این مقطع تاریخی خود را آماده کنیم.
درســت است که شرایط ســخت و ناگوار است اما در شرایط
سخت امکان به وجود آمدن فرصتهای بزرگ هم وجود دارد
و ما بایــد در همه این حوادث تالش کنیم از این غم و اندوه و
مشــکالتی که با آن مواجه شدیم ،فرصتی به نفع کشور و منافع
ملیبیافرینیم.
رییس جمهوری ادامه داد :ســردار عزیز ما از دست ما رفت ما
امروز بعد از ســوگواری به حقی که برای او داشتیم باید از این
به بعد فکر میراث سردار سلیمانی باشیم ،سردار سلیمانی مرزبان
ایران بود اما هیچ وقت نمیخواست بین ایرانیان مرزی به وجود
بیاورد.
باید به سلیقهها و اندیشههای مردم احترام بگذاریم
روحانی تاکید کرد :همه صاحبان یک سرزمین و یک نظام هستیم
و منافع ما منافع مشترک است .در کشوری زندگی میکنیم که
در این کشور سبکهای زندگی و سلیقههای مختلف حاکم است
ایران دارای یک رنگ ،یک نام و یک ســلیقه نیســت ما باید به
سلیقهها و اندیشهها و راههای مردم احترام بگذاریم .همه ایرانی
هستند و ایران از آن همه است.
رییس دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش گفت :این
سرزمین به سلیقه خاص و جناح و افکار خاصی معلق نیست و
به همه ارتباط دارد .احساس ما این است که جان هر فرد ایرانی
جان همه ماست و همانطور که قرآن ب ه ما آموخته از دست رفتن
یک نفر بیگناه به منزله از دست رفتن انسانیت است.
وی خاطرنشان کرد :علت اینکه این حوادث دل مردم ما را خیلی
به دردآورد این اســت که این عروجها بسیار مظلومانه بود .هم
شهادت شهید ســلیمانی مظلومانه بود ،هم از دست رفتن جان
عزیزان در کرمان مظلومانه بود هم از دســت رفتن عزیزان ما در
این پرواز بسیار مظلومانه بود و این مظلومیت دل همه را آتش زده
است و مردم را بیقرار کرده است.
روحانی اضافه کرد :تقریبا هر سه حادثه هم برای جامعه و کشور
ما غیر منتظره بود .میدانستی م آمریکا بسیار جنایتکار است اما فکر
نمیکردیم آمریکا در کشــور دیگری ،میهمانآن کشور را که از
سرداران بزرگ مبارزه با تروریسم بوده با موشک هدف قرار دهد.
این سبک و سیاق شاید برای ما غیرمنتظره بود و مظلومانه شهید
سلیمانی را به شهادت رساندند.
وی اظهار داشــت :البته شهید ســلیمانی همیشه نماد شهامت،
شــجاعت و شهادت بود او معلوم بود مســیر و راه شهادت را
انتخاب کرده اما شهادت او از مسیر شهامت و ایستادگیاش عبور
کرد.
رییس جمهوری گفت :کسی فکر نمیکرد در تشییع جنازه یک

جهاناقتصاد

یار و یک عزیز ،عزیزانی که در غم وی آمدهاند به این زودی به
آن عزیز ملحق شوند و به جای اینکه دفن او را شاهد باشد خود
او را در آسمانها ببیند .این هم برای ما غیرمنتظره بود.
روحانی افزود :اینکه یک هواپیمایــی مردم عزیز از ملیتهای
مختلف مخصوصا ایرانیان ما ،هدف یک موشک به اشتباه قرار
بگیــرد این هم برای ما غیرمنتظره بود و فکر نمیکردیم چنین
اشتباهی رخ بدهد .البته آنهایی که اشتباه کردند همانهایی هستند
که همیشه برای امنیت کشور تالش کردند در فضای امنیت کشور
متاسفانه این اشتباه رخ داده و برای هدف دیگری نبوده است.
وی بیان کرد :ملت ما در برابر این حوادث ،که البته حادثه سیل و
گرفتاری مردم سیستان و بلوچستان هم در این روزهای اخیر به
آن اضافه شده آماده است که با قامتی استوار بایستد و جبران کند.
همه اینها جبرانهایی دارد که باید حساب شده باشد.
در تاریخ ایران چنین اشتباهی رخ نداد
روحانی خاطرنشان کرد :کسی نمیتواند باور کند که یک هواپیمای
مسافربری در کنار فرودگاه بینالمللی هدف قرار گیرد این موضوع
در مخیله آدم نمیگنجد .من به عنوان کسی میگویم که هفت سال
مسئول پدافند هوایی بودند و در زمان جنگ هم چنین اشتباهی رخ
نداد در تاریخ ایران چنین اشتباهی رخ نداد.
وی اضافه کرد :چنین چیزی نداریم که کنار فرودگاه بین المللی در
پایتخت کشــور در "روت هوایی" یک هواپیما زده شود آدم باور
نمیکند .یعنی خیلیها در جامعه و مسوولین ما شوکه هم بودند.
مگر میشود تصور آن گاهی دشوار است .در عین حال اگر تاخیر
شده برای تاخیر هم عذرخواهی کنند و اگر مناسب نبوده آن هم
عذر خواهی کنند.
رییس جمهوری گفت :مــا در عذرخواهی کردن از ملت بزرگ

چهارسویسیاست
ظریف:

هند می تواند در کاهش تنش در خلیج فارس نقش داشته باشد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با رسانه های هندی
اعالم کرد :هند می تواند در کاهش تنش ها در خلیج فارس ایفای نقش کند .شبکه خبری "
ان دی تی وی" دراین زمینه به نقل از ظریف گزارش داد :هند یک بازیگر مهم اســت و این
کشــور می تواند برای کاهش تنش در خلیج فارس ایفای نقش کند .وزیر امور خارجه ایران
شــب گذشته برای شرکت در کنفرانس بین المللی "رایســینا" وارد هند شد و امروز در این
کنفرانس سخنرانی کرد .هند در واکنش به تنش های اخیر میان ایران و آمریکا اعالم کرد :دهلی
نو خواهان کاهش هرچه زودتر تنش ها در خاورمیانه است و هند با کشور های مهم منطقه از
جمله ایران ،امارات ،عمان و قطر در ارتباط بوده است زیرا هند دارای منافع بزرگ در منطقه
خاورمیانه اســت ۷۰ .درصد از نیاز این کشور به نفت از منطقه خاورمیانه تامین می شود و
همچنین بیش از  ۸میلیون هندی در کشور های حوزه خلیج فارس زندگی و یک درآمد ۷۰
میلیارد دالری برای هند به ارمغان می آورند .تنش ها میان ایران و آمریکا از روز جمعه پس
از به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به دستور
مستقیم دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا ،به باالترین سطح خود رسید .سردار سپهبد
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابومهدیالمهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به
همراه هشت نفر دیگر در نزدیکی فرودگاه بغداد به دستور «دونالد ترامپ» رییس جمهوری
آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) ترور شدند و به شهادت رسیدند.
جهانگیری در دیدار با خانواده یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی:

تمام ابعاد حادثه تلخ سقوط هواپیما باید روشن شود

معاون اول رییسجمهوری با حضور در منزل یکی از جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی
گفت :باید ابعاد مختلف این اتفاق مشخص و جزئیات آن به مردم اطالعرسانی شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول رییسجمهوری« ،اسحاق جهانگیری» عصر سهشنبه
در دیدار با خانواده «سعید کدخدازاده» دانشجوی دکتری شیمی آلی که در حادثه هواپیمای
اوکراینی جان خود را از دست داد ،ضمن تسلیت و ابراز همدردی با این خانواده داغدار ،اظهار
داشت :در این حادثه بسیار تلخ و دردناک ،تعداد زیادی از نخبگان و سرمایههای بزرگ کشور
از دست رفتند .معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه سوالهای متعددی درباره این حادثه
تاسفبار وجود دارد ،افزود :باید ابعاد مختلف این اتفاق مشخص و جزئیات آن به مردم اطالع
رسانی شود .جهانگیری ادامه داد :دولت از عمق وجود از این اتفاق تلخ و دردناک متاثر است
و هیاتی را با مســئولیت وزیر راه و شهرسازی مامور کرده است تا هماهنگیهای الزم برای
شناسایی و تحویل پیکرهای جانباختگان این حادثه به خانوادههایشان انجام شود.
پــدر و مادر و اعضای خانواده این جانباخته حادثه هواپیمای اوکراینی نیز ضمن قدردانی از
حضور معاون اول رییس جمهوری ،خواســتار روشن شدن ابعاد این حادثه و دریافت پاسخ
های روشن به سواالت مطرح شدند .پدر سعید کدخدازاده همچنین با اشاره به ویژگیها و
خصوصیات فرزند خود ،گفت :سعید فرزندی بسیار مومن و اهل مطالعه بود و قرار بود چند
ماه دیگر دوره دکتری در رشته شیمی آلی را به اتمام برساند.

سران کانادا و قطر راه های کاهش تنش
در منطقه را بررسی کردند

نخست وزیر کانادا و امیر قطر تحوالت موجود و راه های کاهش تنش در منطقه را بررسی
کردند .به گزارش خبرگزاری قطر ،در تماس تلفنی روز سه شنبه«جاستین ترودو» با شیخ تمیم
بــن حمد آل ثانی ،آخرین تحوالت و راه های کاهش تنش و برقراری امنیت و ثبات منطقه
ای و بین المللی بررسی شد .امیر قطر ،کشته شدن اتباع کانادایی در جریان سقوط هوایپمای
مسافربری اوکراین در جنوب تهران را به نخست وزیر کانادا تسلیت گفت.
دو طرف همچنین روابط دوجانبه و راههای گسترش آن را بررسی کردند .هواپیمای بوئینگ
 ۷۳۷شرکت هواپیمایی اوکراین با  ۱۶۷مسافر و  ۹خدمه پروازی که صبح چهارشنبه  ۱۸دیماه
جاری تهران را به مقصد کییف پایتخت اوکراین ترک میکرد ،حوالی شــهر جدید پرند در
اســتان تهران سقوط کرد و همه مسافران آن جان باختند .صبح شنبه  ۲۱دیماه جاری،ستاد
کل نیروهای مسلح ایران تأیید کرد که بر اثر بروز خطای انسانی و غیرعمد ،هواپیمای خطوط
هوایی اوکراین مورد اصابت شلیک پدافند هوایی قرار گرفته است .دولت دونالد ترامپ رییس
جمهوری آمریکا از ابتدای فعالیتش در ژانویه  ۲۰۱۷مواضع خصمانهای علیه ایران اتخاذ کرد و
در اردیبهشت سال  ۱۳۹۷با خروج یکجانبه از برجام و بازگرداندن تحریمها ،این خصومتها
را شدت بخشید.

همیشه باید روان ،شفاف و ساده حرف بزنیم و عذرخواهی کنیم
آنها آقا ،ولی نعمت و بزرگ ما هستند و ما نوکر آنها هستیم .نوکر
برابر آقا باید متواضعانه و خاضعانه و دقیق و با صداقت حرف بزند
و ما باید این کار را بکنیم.
روحانی گفت :افرادی که در خارج هر روز به مردم ظلم کردهاند،
در این حوادث هم ،فضا را به هم ریختند .آنها منطقه و امنیت را
به هم ریختند ملت ما اجازه نمیدهد که آنها بخواهند زبانشان ،زبان
دلسوزی برای ملت ایران باشد.
وی اظهار داشت :اروپاییها میگویند در مساله هستهای ایران به
طور مثال گام پنجم را برداشــته ،ما هم باید گام برداریم .گامی که
شما باید بردارید بازگشت به تعهدات است .ما این را به صراحت
به شما گفته ایم .من به دو نفر از رهبران اروپا که همین روزها با
آنها صحبت کردیم به صراحت گفتهایم ،آنچه را که ما انجام دادیم
اوال قابل بازگشت است.
روحانــی بیان کرد :دوم اینکه هر کاری که ما در هســتهای انجام
میدهیم با نظارت آژانس است .بنابر اینگونه صحبتها که ایران به
دنبال سالح هستهای است از حرفهای بیاساس و واهی است که
لطفا تکرار نکنید و کنار بگذارید.
رییس دولت دوازدهم افزود :کشوری که پادمان و پروتکل اجرایی
را اجرا میکند ،نمایندگان و بازرســان آژانس به راحتی در اینجا
حضور دارند .دوربینهای آنها در مراکز غنیســازی ما است .این
حرف چه معنایی دارد.
اروپا قدم اشتباه دیگری بردارد ضرر میکند
روحانی گفت :اگر شما قدم اشتباهی بردارید ضرر خواهید کرد.
راه درست را انتخاب کنید .راه درست هم این است که به برجام
برگردید .نمیدانم نخســت وزیر در لندن ،چطور فکر میکند که

میگوید برجام را کنار بگذاریم و طرح ترامپی را اجرا کنیم .ترامپ
جز نقض عهد و زیرپا گذاشتن قانون و مقررات بین المللی کاری
انجام نداده است.
رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد :ترامپ در مساله آب و هوا
برای شما چه کاری انجام داد و شما در ناتو برابر کارشکنیهای
ترامپ چه کردی دو در یونسکو و شورای حقوق بشر که ترامپ
از آنجا خارج شد چه کاری انجام دادید؟ شما سه کشور اروپایی
کجا توانستید کاری انجام دهید نمونهای برای ما بگویید .همه ۲۷
–  ۲۸کشــورهای اروپایی ،در یک مورد بگویید که تا به حال چه
کاری انجام دادهاید که ما دلمان گرم بشود و بگوییم که برای برجام
هم میتوانید کاری انجام دهید .شما در هیچ کجا نتوانستید کاری
انجام دهید.
وی گفت :شــما بودید که همه پروازهای ما را به عراق گزارش
میدادید .مســئول این جنایات در جنگ عراق شما بودید .ما که
یادمان نمیرود در طائف ،شما صدام را تشویق کردید که به ایران
حمله کند .اینها را کسی از یاد نخواهد برد .شما مسئول خون مردم
ما هستید ،شما قاتل هستید .قاتل نه یک نفر بلکه قاتل صدها هزار
نفر هستید که برای کشور خودشان دفاع کردند .این همه معلول،
مجروح و جانباز را شــما مسئول آنها هستید .آن وقت شما برای
مردم ما دلسوزی میکنیدو این برای مردم ما این قابل قبول است؟
با یک جناح نمیتوان کشور را اداره کرد
روحانی با بیان اینکه مردم تنوع میخواهند ،یادآور شد :بگذارید
در میدان انتخابات ،همه احزاب و گروهها شرکت کنند .شما ضرر
نمیکنید .با یک جناح نمیتوان کشــور را اداره کرد .کشور برای
همه است .اگر همه  ۸۳میلیون نفر متحد باشیم و یک نفر مخالف،
آن یک نفر را باید جذب کنیم .یک نفر مخالف برای ما زیاد است.
رییس جمهوری اضافه کرد :شما یک جناح و یک جمعیت بزرگ
را مخالف میکنید؟ حواسمان را جمع کنیم .پاسداشت خون شهید
سلیمانی اتحاد است .شهید سلیمانی حزبی نبود .من حدود  ۴۰سال
با ســلیمانی دوست بودم .بیش از  ۲۰سال ما از نزدیک با هم کار
کردیم .من او را خوب میشناســم .او جناحی و حزبی نبود .او با
همه خوب بود .پیش همه میرفت و از همه مشورت میگرفت.
بیاییم سبک و فکر سردار سلیمانی را در این مملکت اجرا کنیم.
یکی بشویم و در کنار هم قرار بگیریم.
وی در بخش پایانی ســخنان خود با بیان اینکه حرف آخرم این
اســت ،تصریح کرد :بیایید این مشکالت یک هفته و  ۱۰روز را
مقدمه کنیم و این غم و مشکالت بزرگ را به یک تصمیم بزرگ
تبدیلکنیم.
روحانی افزود :آن تصمیم بزرگ ،آشتی ملی است .بیایید همه با هم
آشتی کنیم .کینهها را از دل برداریم ،این انتخابات ۲۲ ،بهمن قدم و
روزهای آینده قدم اول این حرکت باشد.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه امروز در جایگاهی در تاریخ
ایستادهایم که نمیتوانیم از هم فاصله داشته باشیم ،گفت :یا متحدیم
و پیروز یا جدا و شکست خورده هستیم ،این انتخاب با ماست.
روحانی تاکید کرد :ملت ایران اگر وحدت را انتخاب کرد بی تردید
برابر آمریکا و دنیا پیروز اســت و اگر خــدای ناکرده از هم جدا
شدیم و فاصله گرفتیم ،شکست خورده در داخل ،منطقه و صحنه
جهانیهستیم.

واعظی:

سفیر انگلیس باید به اصول دیپلماتیک بیشتر توجه کند

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان این که سفیر انگلیس
باید به اصول دیپلماتیک بیشتر توجه کند ،گفت :کار ایشان
اشتباه بود و قاعدت ًا سفیر آن هم سفیر کشوری مثل انگلیس
باید به آداب و اصول دیپلماتیک بیشتر توجه کند و وقتی
جایی درگیری هست یا جایی که شلوغ است نباید برود.
محمود واعظی روز چهارشــنبه در حاشیه نشست هیات
دولت در جمع خبرنگاران درباره بازداشت سفیر انگلیس
در تهران و اتفاقات بعد از آن هم گفت :آنچه به ما گزارش
دادند کار ایشان کار اشــتباهی بوده است و قاعدت ًا سفیر
آن هم ســفیر کشوری مثل انگلیس باید به آداب و اصول
دیپلماتیک بیشتر توجه کند و وقتی جایی درگیری هست و
جایی هست که مقداری شلوغ است نباید برود.
وی اظهارداشت :ایشــان اشتباه کرده وزارت خارجه هم
وظیفه دارد که بررســی میکند اگر از اصول اصلی خارج
شده بر اساس عرف بینالملل آنچه که هست را انجام می
دهد.
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین درخصوص اقدام
اخیر اروپایی ها مبنی بر فعال کردن سازوکار حل اختالف
گفت :بحثی که ما همواره با اعضای باقیمانده برجام داشتیم
این بود کــه آمریکا از برجام خارج شــده و به تعهدات
خود عمل نکرده و اجازه نمی دهد کشورهای باقیمانده
در برجام به تعهدات خود عمل کنند و مدتی با آنها اتمام
حجت کردیم.
وی اضافه کرد :از اردیبهشــتماه گامهایی برداشــتیم و
 ۱۰روز گذشــته گام پنجم که گام بسیار اصولی است را

برداشتیم ،تقریب ًا در گام پنجم همه محدودیتهایی که برای
غنی سازی وجود داشت ،همه را برداشتیم البته اعالم کردیم
کــه ما با نظارت آژانس این کار را خواهیم کرد و از طرف
دیگر اعالم کردیم که این به معنای خروج از برجام نیست.
واعظی گفت:در واقع همان کاری که آنها کردند ما هم این
کار را کردیــم؛ آنها برجام را حفظ کردند ولی به تعهدات
خــود عمل نکردند ما هم صحبت مان این اســت که به
برجام پایبند هستیم ولی این تعهداتی که اعالم کردیم انجام
نمیدهیم که این مقداری سخت شان بود مخصوص ًا که گام
پنجم گام اساسی است و آنها هم از نظر افکار عمومی اعالم
کرد که میخواهند کمیسیون مشترک را راهاندازی کنند.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد :برگزاری کمیسیون
مشترک به هیچ وجه به معنای استفاده از روش ماشه نیست.
تشکیل کمیسیون مشترک به معنای این نیست که برجام
به هم می خورد .ما هم در گذشــته درخواســت تشکیل
کمیسیون مشترک دادیم و در آنجا بحث کردیم و حرفهای
هم را شنیدیم.
وی گفت :همانطور که دیروز روسیه اعالم کرد که این حق
ایران است وقتی طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کند،او
هــم حق دارد تعهداتش را کم کند.بنابراین به نظر من این
جلس ه تشکیل و در همان جا حل و فصل خواهد شد و این
به هیچ وجه نه به شورای امنیت میرود و نه سیستم ماشه
اجرا میشود .تبلیغاتی است که هیچ پایه واساسی ندارد و
کاری هم که اروپایی ها اعالم کردند از روی ظرف و انفعال
اســت .وی همچنین در خصوص اقدامات دولت برای

رسیدگی به وضعیت سیل زدگان اظهارداشت :اقای رییس
جمهوری بالفاصله بعد از اینکه سیل اتفاق افتاد ،دستوراتی
دادند ،نماینده ایشــان دکتر علوی به کرمان رفتند وآقایان
رضا اردکانیان و مهندس جهرمی به دیروز به سیســتان و
بلوچستان رفتند.دیروز عصر هم آقای دکتر نمکی به مناطق
سیل زده رفتند.
واعظی اظهارداشــت :بالفاصله وقتی که این اتفاق افتاد،
هالل احمر و بقیه دستگاهها بسیج شدند .امروز هم حدود
 ۱۰۰میلیارد تصویب کردیم که انشاءاهلل سریع ًا رسیدگی
شود و دستوراتی که آقای رئیس جمهور دادند به سرعت
برای کمک رسانی به سیل زدگان در دست اقدام است.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اظهارات یکی از
مقامات اروپایــی و اینکه باید به فکر یک توافق دیگر به
جای برجام باشیم ،گفت :بحثی که اروپاییها اعالم کردند
بر اســاس بندی هست که در برجام به تصویب دو طرف
رســیده است .حتی ما خودمان هم وقتی آمریکا از برجام
خارج شــد بر اســاس همین ســاز و کار ما درخواست
برگزاری کمیسیون مشترک کردیم.
وی یادآورشد :حرفی که ترامپ می زند حرف جدیدی
نیست از وقتی بر سر کار آمده فقط هم درباره برجام نیست
وی از همه تعهدات تاریخی و بین المللی که اوباما امضا
کرده بود یا از آنها خارج شد یا اگر دو جانبه بود به طرف
مقابل پیغام فرستاد که چیز دیگری امضا کنیم .فکر می کرد
چنین کاری با برجام هم میتواند بکند ولی این کار شدنی
نیست.

ن خبرها از سیستان و بلوچستان
آخری 

از بازگشایی راهها تا تسریع در امدادرسانی به سیلزدگان

ســیل که آمد ،همه چیز را با خود شست و برد؛ حال آنکه
مردم سیســتان و بلوچستان در شــرایط عادی هم از فقر
امکانات و زیرساختها در تنگنا بودند و اکنون چشم به راه
یاری هموطنانی هستند که از دیروز کمک های خود را به
سمت جنوب شرق ایران گسیل کرده اند.
نزدیک یک هفته از آغاز بارشهای زمســتانی در جنوب
شــرق ایران میگــذرد؛ بارانی که ســیل را در زمین های
خشــکیده سرزمین خورشــید جاری کرد هرچند که راه
ارتباطی  ۸۹۰روســتا را هم بســت .اگرچــه در روزهای
نخســت کار امدادرســانی به دلیل شرایط نامساعد جوی
و شدت بارش ها به ســختی انجام میشد ،اما از دو روز
پیش که باران فروکش کرد ،نهادهای امدادرسان نیز میدان
دار شدهاند؛ سپاه ،بسیج ،ارتش ،هالل احمر و دستگاه های
اجرایی هر یک گوشه ای از کار را گرفته اند تا مرهمی بر
غم نداشته هایشان شــود .در روزهای اخیر هم قایق ها و
هم چرخبال های امدادی به کمک سیل زدگان آمده است
و در روســتاهایی که ارتباط زمینی آنها برقرار شده بوسیله
خودروهای سبک و سنگین با سرعت ادامه دارد.
خسارت هزار و  ۱۰۰میلیارد تومانی سیالب
آنطور که احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان
امروز به ایرنا گفت :بر اســاس برآوردهای اولیه خسارت
سیالب اخیر تاکنون هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان به بخشهای
مختلف این استان خسارت زده است .به گفه وی ،سیل راه

ارتباطی  ۸۹۰روستای این استان را به طور کامل قطع کرده
بود که اکنون با تالش نیروهای امدادی راه  ۵۰۰روستا باز
شده اســت .همچنین از مجموع  ۸۷۷روستای سیستان و
بلوچستان که دچار قطعی برق شده بودند تاکنون برق ۸۱۲
روســتا وصل شده است .استاندار سیستان و بلوچستان از
برقراری شبکه آب در  ۹۳روستای سیلزده استان خبر داد و
افزود :در سیالب اخیر آب  ۲۴۵روستا قطع شده بود که با
تالش تیمهای شرکت آب و فاضالب شبکه آب ۹۳روستا
مجدد به شبکه بازگشته است .به گفته استاندار ،با توجه به
بارندگیهای بیسابقه این مدت در سیستان و بلوچستان
هماینک عالوهبر دستگاههای خدمات رسان هفت فروند
بالگرد ۴۶ ،فروند قایق و یک لنج در مناطق جنوبی استان
درحال ارائه خدمات به سیلزدگان هستند.
همه مسیرهای ارتباطی سیستان و بلوچستان بازگشایی شد
یکی از مشکالت ناشی از سیل ،بسته شدن راههای ارتباطی
است که این مشکل در سیستان و بلوچستان که با فقر راه
روبروســت و اغلب راههای فرعی در مسیل رودخانه ها
قرار دارند ،می توانســت بحران انسانی هم ایجاد کند زیرا
امکان ارســال کمک های غذایی و دارویی را از امدادگران
سلب می کرد .مشکل اینجاست که در چنین شرایطی باید
صبر کرد تا آب فروکش کند زیرا راه تردد امدادگران همان
مسیل رودخانه فصلی است .بر این اساس امروز عباسعلی
ارجمندی مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان

و بلوچستان به ایرنا گفت که با فروکش کردن آب و تالش
راهداران تمامی محورهای اصلی و فرعی این استان باز و
تردد در آنها به صورت عادی در جریان است .خبر خوش
دیگر اینکه مسیر ارتباطی فنوج  -کتیج  -رمشک در جنوب
این اســتان که براثر سیالب اخیر بسته شده بود با فروکش
کردن طغیان رودخانه امروز بازگشایی شد .نکته اینجاست
که بیشترین بارندگی استان با  ۲۲۶میلی متر از فنوج گزارش
شده است .این باران سیلآسا در روزهای گذشته  ۳۱مسیر
ارتباطی اصلی و فرعی شــده بود و حتی به  ۲۵۰۰واحد
مسکونی آســیب جدی زد که نیازمند تخریب و ساخت
مجددهستند.
برقراری بیمه بیکاری برای کارگران
امروز مهرداد جهاندیده مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سیستان و بلوچستان از برقراری بیمه بیکاری برای کارگران
واحدهای تولیدی آسیب دیده ناشی از سیالب در این استان
خبر داد .بر این اساس تمامی کارگران بیمه پرداز مشمول
قانــون کار و تامین اجتماعی که در اثر ســیل ،بنگاههای
اقتصادی و کارگاههای آنان آسیب دیده تا بازسازی و رفع
مشکل و بازگشایی کارگاه برای دریافت مقرری بیمهبیکاری
نیاز به داشتن ســابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان
خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حادثه
بیکار شدند با رعایت سایر شرایط مقرر میتوانند مقرری
بیمه بیکاری دریافت کنند.

گره کور مدیریتکشور
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

وقایع و حوادث تاســف بار اخیر کشــور را در غم و اندوه فرو برده است .در چنین
شرایطی هر گونه رفتار احساسی جامعه امری کام ً
ال طبیعی است و روش های معمول
مواجه از جمله برخورد خشــونت آمیز ،دستگیری و قطع اینترنت تنها به اعتراضات
ّ
مســکنی بوده و چاره کار نیست .در این شرایط
دامن خواهد زد و یا حداکثر قرص
خطیر ،سطح تنش در جامعه بسیار باالســت و ضروری است نظام با درک شرایط،
خویشتن داری کرده و اجازه دهد این التهاب و انرژی ذخیره شده تخلیه شود وگرنه
دیر یا زود به حد انفجار رسیده و کسی را توان مقابله با آن نخواهد بود .وقایع ناگوار
اخیر که یکی پس از دیگری روی داد را نمی توان به حســاب بدشانســی گذاشته و
انتظار داشت که به پایان برسد .باید قبول کرد که نظام مدیریتی کشور نیازمند بازنگری
اساسی و ایجاد تحول است .چنانچه در برخورد با این وقایع به جا به جا کردن پست
مدیریتی چند خودی و نیز محاکمه کردن چند نخودی بســنده کنیم دوباره به بیراهه
رفته ایم .اما ببینیم سابقه رفتار حکمرانی در چنین شرایطی چه بوده است .در  9خرداد
 1371در پی اعتراض حاشیه نشینان مشهد به تخریب خانه هایشان ،شورش اجتماعی
به وقوع پیوست که به نام غائله  9خرداد معروف شد .برای اولین بار پس از انقالب
چند ده هزار نفر به خیابانها ریخته و چندین پاســگاه انتظامی ،بانک ،مرکز تجاری و
اماکن دولتی را به آتش کشیدند و دامنه اعتراضات سرتاسر مشهد را فرا گرفت .نکته
جالب توجه اینکه پس از ختم ماجرا برخی از ماموران امنیتی و انتظامی به علت قصور
وعــدم توانایی در برخورد با معترضین محاکمه و روانه زندان شــدند .صد البته که
باالترین مقام مسئول در استان یعنی استاندار که نمی تواند ناخودی و یا نخودی باشد،
نه محاکمه شــد و نه به زندان رفت و از آنجا که از همان ابتدا سکان مدیریت کشور
دست مدیران متعهد ،انقالبی و حرفه ای بوده است طولی نکشید که این مدیر عزیز
و البته خودی ســفیر ایران در یکی از کشورهای عربی همجوار شده و برای استفاده
حداکثری از توان این قبیل نخبگان چندی بعد به کابینه پیوست تا ملت را ارشاد کند!
مرور واقعه فوق برای آن است که بر این نکته تاکید شود که نظام حکمرانی ما دوباره
بر سر دو راهی قرار گرفته است .راه ساده آن است که مشابه سال  71در مشهد چند
نفر را محاکمه کرده و خود را به خواب بزنیم که البته این مسیر ساده و راحتی است
ولی قطع ًا آخر و عاقبت خوشــی نخواهد داشت .راهکار منطقی و اساسی آن است
که به جای اینکه به دنبال فلک کردن آن نگون بختی که موشک را شلیک کرده باشیم
سیســتم مدیریتی ای که منجر به شلیک چند موشک شد را مورد بازبینی قرار دهیم.
البته که جامعه هر روز نمونه های متعددی از ســوء مدیریت در بخش های مختلف
اجرایی ،سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی را شاهد است و چنانچه ملت باز هم ذره ای
اعتماد واعتقاد به نظام مدیریتی کشور داشت با مشاهده مدیریت مراسم تشییع جنازه
درکرمان که بالغ بر  70نفر جان باختند ،رای نهایی را صادر کرده است .عمق توهم تا
آنجا ریشه دوانیده که در چنین شرایط وانفسای مدیریتی معجزه هزاره سوم خلق می
کنیم و به دنبال مدیریت جهانیم!
واقعیت مسلم آن است که نظام حکمرانی ما اتحاد ملی را به باد داده و با بی صداقتی،
پنهان کاری و عدم مسئولیت پذیری راهی را برای تداوم این مسیر باز نگذاشته است.
تنها راهی که برای ادای دین به خون در گذشتگان وقایع اخیر مانده این است که باور
کنیم سیستم مدیریتی کشور ناکار آمد است و به قول معروف به خانه اول باز گردیم.
سابقه ذهنی مان را پاک کنیم وبه خود اجازه ندهیم که تعهد را از تخصص ،سنت را از
مدرنیته ،حزب الهی را از غربزده و بسیاری موارد دیگر جداکنیم .وقت آن رسیده که
باور کنیم تعریف بنیادین جامعه همزیستی مردم با افکار ،عقاید و ظواهر متفاوت بوده
و هنر ارزشمند احترام متقابل و حفظ حریم شخصی را فرا بگیریم .وقتی می بینیم در
صدا و سیما که قرار است رسانه م ّلی باشد ،خانمی این نسخه را برای ملت می پیچد
که هر کســی نمی خواهد مثل ما باشد از کشور برود ،به وضوح آشکار می شود که
نظام حکمرانی ما بویی از هم زیستی مسالمت آمیز و تکثر عقاید و افکار نبرده است.
سالیانی است که در نظام مدیریتی کشور بر شایسته ساالری و جوان گرایی تاکید می
شود .در مورد اول باید پرسید معیارهای شایستگی مدیریتی کدامند؟ علیرغم این گونه
شعارها با کمی دقت به مدیران دولتی و شبه دولتی به سادگی می توان مشاهده کرد
که منظور از شایستگی آن است که مدیران اهداف خاصی را که در بسیاری موارد در
تناقض با منافع ملی قرار دارند با شایستگی تمام دنبال کنند .جالب اینکه حتی قیافه
ظاهری مدیران ارشد کشور نیز کام ً
ال مشابه بوده و از این نظر نیز به خوبی دست چین
شده اند .در ارتباط با جوان گرایی هم که اخیرا ً بحث داغی بود و مجلس نیز مصوباتی
مبنی بر عدم به کارگیری مدیران بازنشسته را به تصویب رساند ،بندی را اضافه کردند
که در موارد خاص ،برای جلوگیری از هدر رفتن خدمات نخبگان دولتی ،ملت بتواند
از خدمات این شیفتگان خدمت کماکان استفاه کند.
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شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

