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امضای سندی درباره
تسهیل روادید میان ایران و روسیه

...

ویژه های خراسان
روایت یک مسئول از به مقصد
نرسیدن کاالهای اساسی
بر اساس گزارش یک مقام مسئول دولتی
به تــعــدادی از مــدیــران اجــرایــی ،مشخص
شــده به رغــم بخشنامه مــردادمــاه ریاست
جمهوری مبنی بر ضرورت کنترل و پایش
فرایند تامین و توزیع کاالهای اساسی وارد
شده به کشور ،بررسی ها نشان می دهد بر
اساس پایش و بازرسی های صورت گرفته،
برخی محموله های وارداتی با ارز دولتی در
نشانی های ثبت شده و اعالمی تخلیه نشده
و در محل های دیگر تحویل شده اند که به
معنای اختفا و احتکار محموله تلقی شده و
باید پیگیری شود.

کمک ویژه دولت به شهرداری
تهران برای افزایش فعالیت ها
طبقپیشنهادشهرداریتهرانکهباموافقت
مسئوالن ارشد ریاست جمهوری ،در مسیر
ابالغ قرار گرفته ،مقرر شده با توجه به این
که بخشی از آیین نامه های مالی شهرداری
تهران مصوب سال  1355بوده و تناسبی
با گستردگی فعالیت های این نهاد ندارد،
بــرای اصــاح آن بــا هــدف بهبود کیفیت
خدمات ،افزایش کمیت کارها ،صرفهجویی
در هزینهها و افزایش سرعت انجام فعالیت
ها با توجه ویژه به برون سپاری فعالیتها
اقدام شود  .

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...محسن اراکی دبیرکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی با
تاکید بر این که باید مدیرپروری کنیم
گفت :باید مدیرانی در تراز
انقالب پــرورش دهیم
زیرا نمی شود اختیار
مــــردم را دســـت هر
کسی سپرد/ .
ایرنا

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون
امید مجلس گفت :اگر دولت روحانی
بگوید ،من خودم رای آوردهام ،این حرف
بیربطی اســت؛ اگــر ما
اصالحطلبان کمک
نمیکردیم ،دولت
روحــانــی رای
نمیآورد/ .
فارس

حجت االســام غالمرضا مصباحی
مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت
با قدردانی از پیگیری رئیس قوه قضاییه
برای اجرای قانون رسیدگی به اموال
مسئوالن گفت :این قانون بسیار عالی
اســت و مهمترین نکته
اجـــــرای درســــت آن
اســـــت/ .بــاشــگــاه
خبرنگاران

واکنشهایگستردهبهاظهاراتعراقچیدرباره
مهاجرانافغانستانی
معاونسیاسیوزیرامورخارجهچهارشنبهشبدربرنامهگفت
وگویویژهخبریوقتیابزارهایجمهوریاسالمیبرایفشار
به اروپا را تشریح می کرد ،اظهاراتی درباره افغانستانی های
مقیمایرانبهزبانآوردکهواکنشهایزیادیدرپیداشتواو
راوادارکردتادربارهاظهاراتشتوضیحدهد.عراقچیبااشاره
بهحضورحدودسهمیلیوننفرازبرادرانافغانستانیدرایرانو
اشغالحدوددومیلیونفرصتشغلی گفت:وقتیتحریمهای
آمریکا اثر کند و منابع مالی ایران محدود شود و فروش نفت به
صفربرسد،درآمدهاینفتیماکممیشودالبتهموفقنخواهند
شدوفروشنفتمابهصفرنخواهدرسید بههمیندلیلایران
مجبور است سیاستهای ویژهای را
اتخاذ کند و ممکن است به نقطهای
برسیم که نتوانیم هزینهها را تأمین
کنیموازبرادرانافغانستانیبخواهیم
کهکشورراترککنندوتبعاتشراباید
آمریکابپردازدکهشرایطافغانستانرا
به این وضع درآورده است .در واکنش
به ایــن سخنان احمدی سخنگوی
وزارتامورخارجهافغانستانبااشاره
بهاینکهجمهوریاسالمیهموارهدر
برخوردباکابل،مسئوالنهعملکرده،
از ایــران خواست به همین رویکرد
ادامهدهد.دراینبارهمحمودصیقل،
نمایندهپیشینافغانستاندرسازمان
مللطیمصاحبهایگفت:ایراننبایدروابطشباافغانستانرا
قربانیروابطجهانیوبینالمللیخودکند.
▪گنجی :ایــران برای ترانزیت مهاجران با اروپــا وارد
گفت و گو شود

در این باره حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و عبدا...
گنجیمدیرمسئولروزنامهجوان،بهفحوایکالمعراقچی
توجه کردند .عبدا ...گنجی در توئیتی نوشت« :اروپایی ها
ساالنه شش میلیارد یورو به ترکیه پرداخت نقدی می کنند
که سد راه آوارگان سوریه به اروپا شود.چرا ایران در قبال
هشتمیلیاردیوروکهصرفمهاجرانبهایران میکندچنین
مطالبهایازاروپانداشتهباشد؟ایرانبایدبرایتامینهزینه
نیرویانسانی ومالیخوددرمبارزهباموادمخدروهزینهسه
میلیونمهاجربااروپاواردگفتوگوشود.اگرنمیپذیرندراه
ترانزیت و مهاجرت را باز کنند .پایبندی ما به اخالق آنان را
جریکردهاست».حسامالدینآشناهمنوشت:اگرتحریمها
تداومیابدایراندیگرقادرنخواهدبودنقشفعالیدر مبارزه
با تروریستها و بازگشت آنان به زادگــاه شان و مدیریت و
ممانعت از انتقال مهاجران و مواد مخدر از شرق به غرب ایفا
کند.نقویحسینیعضوکمیسیونامنیتملیهمباانتقاد
از سخنان عراقچی گفت :اگر چشم خود را به روی تعداد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مهاجران خواستار حضور در اروپا و مواد مخدر ارسالی به آن
جاببندیمهزینههایزیادیراآنهابایدبدهند.
اظهاراتعراقچیواکنشهایگستردهایدرفضایمجازی
داشتکهبرخیازآنهادرادامهآمدهاست:
*اروپادربحرانپناهندگیاست؛2.5میلیونمهاجرافغان
پشت سد ایران قرار دارند و فقط یک سرریز(در حد چند ده
هزارنفر)آنهامیتواندکلاتحادیهاروپارابهکماببرد؛همه
این ها اما هیچ توجیهی برای ادبیات آقای #عراقچی درباره
همزبانانیکهیاورروزهایناخوشیمانبودندنیست!
*ابزارهایایرانمحدودبهناامنکردنتنگهنیست!کنترل
نکردن سفر مهاجران در کریدور
شرق به غرب ،کنترل نکردن کاروان
های قاچاق مواد و انسان به مقصد
اروپاوخیلیچیزهایدیگر....
* [تــوئــیــت وحــیــد یــامــیــن پـــور]:
آقـــــای عـــراقـــچـــی! بــــــــرادران و
خــواهــران افغانستانی بروند ولی
دوتابعیتیهای نفوذی بمانند؟
هزینهکدامیکبیشتراست؟
* آقای عراقچی وقتی می خواستی
حرف بزنی به دو هزار شهید تیپ
فاطمیون که از زندگی شان زدند
فکر می کــردی! چند دختر و پسر
بی پدر شدند که ما آسایش داشته
باشیم؟!
* اگر بــرادران افغانستانی جان بر کف هــزاران کیلومتر
آنطرفتر در برابر داعش نمیجنگیدند ،ایران مجبور بود
برایامنیتمرزهایشچندینمیلیاردیوروهزینهکند.
*قطعه 50بهشتزهرا،فاطمیونخودشانراتویحدفاصل
خالی شهدای تحمیلی تا لب قطعه جا دادهاند .تا چندی قبل
هرروز الل ه تازهای میآوردند توی قطعه میکاشتند .مردان
جوانیکهازوطنگریختندوکیلومترهادویدندتاازوطناسالم
دفاع کنند! ما میزبانان خوبی نبودیم ...نیش کالم مان سال
هاستزخمیتانکرده!
واکنش های گسترده موجب شد عراقچی توضیحاتی
درباره سخنان خود مطرح کند .معاون سیاسی وزارت
خارجه روز گذشته در گفت و گو با ایرنا با بیان این که
ایران  40سال است که سخاوتمندانه حق مهمان نوازی
را درباره مهاجران افغان به جا آورده ،افزود :اما کشورهای
غربی که مسبب بسیاری از مصیبت های مردم افغانستان
هستند هم باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند .وی
گفت :موضوع اخراج یا بازگرداندن مهاجران و پناهندگان
به هیچ وجه در دستور کار دولت ایران قرار ندارد اما این
که گزینه های جدیدی در برابر آن ها قرار داده شود امر
جداگانه ای است.
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ایسنا-مهدیسناییسفیرکشورماندرمسکودرحسابتوئیتریخودنوشت«:سندیکهروزچهارشنبهتوسطظریفوالوروفامضاشد،
پروتکلالحاقیبهموافقتنامهتسهیلروادیدسال ۱۳۹۴باهدفتسهیلبیشتررفتوآمدبخشتجاریدوکشورودریافتروادیدطوالنی
مدتبرایآنانبود.اینالحاقیهبهدنبالگالیههایبخشهایتجاری،طیجلساتاتاقبازرگانیوبخشکنسولیوزارتخارجهتهیهشد».

افطاری باهنر با حضور احمدی نژاد
ناطق نوری و محسن هاشمی!
انتخاب :احمدی نژاد که آمد ،ناطق رفت!

مراسمضیافتافطارجامعهاسالمیمهندسینباحضورجمعیازچهرههایسیاسی
از جمله علیاکبر ناطق نوری ،محسن هاشمی و محمود احمدینژاد برگزار شد.
براساس گزارش مهر ،ضیافت افطار جامعه اسالمی مهندسین روز پنج شنبه در
مجتمعفرهنگیآدینهتهرانبرگزارشد.دراینمراسمآیتا...محسناراکیدبیرکل
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،حجت االسالم علیاکبر ناطق نوری عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،محمود احمدینژاد ،سرلشکر فیروزآبادی رئیس
سابقستادکلنیروهایمسلح،اسدا...بادامچیاندبیرکلحزبموتلفهاسالمی،
محسنهاشمیرئیسشورایشهرتهران،عادلآذررئیسدیوانمحاسبات،حجت
االسالمغالمرضامصباحیمقدمسخنگویجامعهروحانیتمبارزومحمدرضاباهنر
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری حضور داشتند .با این حال براساس گزارش
انتخاب،پسازوروداحمدینژادبهضیافت،ناطقنوریبالفاصلهسالنراترککرده
است .احمدی نژاد سال ها عضو جامعه اسالمی مهندسین بوده است ،با این حال
محمدرضا باهنر دبیر کل این تشکل سیاسی ومطرح،در سال 92گفته بود« :آقای
احمدینژاد 20سالعضوجامعهاسالمیمهندسینبود،امابعدکهرئیسجمهور
شد ،دیگر نتوانستیم مسئولیت کارهای ایشان را بپذیریم ».باهنر طی سال هایی
که در مجلس حضور داشت و نیز سال های اخیر همواره جزو منتقدان احمدی نژاد
بودهاست .هنوزازعلتدعوتاحمدینژادبهاینمراسمخبریمنتشرنشدهاست.
طیماههایاخیررئیسجمهورسابقدستبهاقداماتیزدهتابیشتردررسانههاو
عرصهسیاسیکشوردیدهشود .مثالاوبهتازگیدراکانتتوئیتریاشگفتوگوی
توئیتریرابایکخبرنگارساکندراسترالیادربارهعالیقشانبهگروههایموسیقی
رپ انجام داده بود .رئیس جمهور سابق پیشتر هم در مواردی چون قهرمانی تیم
هاکی روی یخ لیگ حرفهای آمریکا توئیتهای جنجالی داشت .همچنین توئیت
چندهفتهپیشاحمدینژاددربارهمرگنپسیهاسلکهیکرپرآمریکاییبودوبه
ضربگلولهدرآمریکاکشتهشددرفضایمجازیبازتابداشت.اوبااینتوئیتهاو
برخیرفتارهایخاصتالشکردهتا حسابیدرشبکههایاجتماعیسوژهشود.
▪باهنر :برخی می خواهند قوه قضاییه و نظامیان را برای ورود به مجلس آماج
حمالتخودکنند

محمدرضاباهنردبیرکلجامعهمهندسینهمدراینمراسمدراظهاراتیمعنادار
گفت:برخیهامیخواهندقوهقضاییه،نظامیان،غیرنظامیانوهمهراآماجحمالت
خود قرار دهند تا بتوانند به مجلس ورود کنند .وی در بخش دیگری از سخنانش با
بیاناینکهامروزدربارهمسائلداخلینوعینگرانیوجوددارد،افزود:امروززمینه
نارضایتی در جامعه زیاد است و فضای مجازی هم به این مقوله دامن می زند .این
نمایندهادوارمختلفمجلستأکیدکرد:دردورهگذشتهانتخاباتمجلس 12هزار
نفربرایورودبهمجلسثبتنامکردندکهباتوجهبهبررسیهایبندهدردورهجدید
حدود 15هزارنفرثبتنامخواهندکرد.

...

یادداشت
دکتر غالمرضا صدیق اورعی

مشکل تردید در اعمال حاکمیت
جامعه کنونی ایــران با مشکالت فــراوان و
بی تعادلی های بسیاری درگیر است که
در فرایند تشدید شونده نسبت به یکدیگر
قرار گرفته اند و روز به روز تشدید می شوند
و امکان اصــاح و تغییر را بسیار مشکل
می سازند .امــا یکی از صد وچند مشکل
شناخته شده توسط جامعه شناسان ایرانی،
از همه مشکالت یادشده کلیدی تر و عبارت
است از :مشکل تردید در اعمال حاکمیت.
توضیح بیشتر:
نکته مشترک همه تامل ها و اندیشه ورزی ها
و نظریه های موجود دربــاره شــورش علیه
حکومت و انقالب  ،این است که نارضایتی
شــدیــد و گــســتــرده ،شـــرط الزم شــورش
براندازانه اســت .مفاد قطعی شرط الزم
این است که بدون شرط الزم  ،معلول رخ
نمی دهد اما وجود شرط الزم برای پیدایش
معلول کافی نیست.
اجــزای متمم و مکمل در علت تامه برای
شـــورش بــرانــدازانــه (انـــقـــاب) ،متعدد
اســت اما مهم ترین آن «تردید در اعمال
حاکمیت » است .این ضعف به وضوح در همه
سطوح مدیریت کشور دیده می شود .عبارت
هایی مانند «مطابق مقررات عمل شود» در
ذیل نامه های اداری همراه با امضای مدیر
ارشدآنسازمان،یعنیطفرهرفتنازتصمیم
گیری .موفقیت های برون مرزی هماهنگ
با قاطعیت و وضوح تصمیم گیری  ،رخ داده
است و نابسامانی های داخلی و قرارگرفتن
آن ها در فرایند تشدید شونده همراه با
«تردید در تصمیم گیری های همزمان و
هم جهت » اســت .باید دقت کرد که عمل
سازمانی که واقعیت ناب سازمان است،
اراده هــای هــم جهت و همزمان اســت.
امیدوارم و از خداوند مسئلت دارم که به
مدیران ارشد نظام شجاعت تصمیم گیری و
به مجموع آنان هم جهتی و همزمانی اراده و
تصمیم عنایت فرماید.

