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حفر چاههای
غیرمجاز در
کمآبیتأثیر
داشته است

»

2

محمد هاشمی رفسنجانی ،عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مسئله خشکسالی عمدتاً مربوط
به وضعیت طبیعت است تا بشریت .به این معنا که االن موضوع تا حدی به کمبارش بودن برمیگردد که موضوعی
فراتر از توان انسانهاست و از طرفی ایران هم در فالتی قرار گرفته که با خشکی و بارش کمتر مواجه بوده است .به
گزارش ایسنا ،محمد هاشمی گفت :در دورههای مختلف هم دولتها با مواردی مانند خشکی دریاچه ارومیه یا
هامون هم مواجه بودهاند  ،اما آنچه که بیشتر از همه جای پرسش و بررسی دارد این است که در طول زمان میزان
استفاده و برداشت ما از آبهای زیرزمینی بیشتر شده است و امروز یک میلیون چاه آب غیرمجاز در کشور وجود
دارد که بیش از  ۳۰۰هزار مورد آن در دوره آقای احمدینژاد رخ داد کــه مجوزهای فراوانی در این زمینه صادر
میشد .وی گفت :هرکدام از عواملی که به آن اشاره شد چه خود موضوع خشکسالی که طبیعی است.

محمد هاشمی:

»

سیاست

خبر

محمودعلیزادهطباطبایی:

»

مجلسصالحیت
رسیدگی به شکایت
از قوا را دارد

محمودعلیزادهطباطباییگفت:درقانوناساسیوقوانینعادیوظایفقوایسهگانهمشخصشدهاست.شکایت
از طرز کار قوا یعنی شکایت از اینکه آیا قوا به وظایف قانونی شان عمل کرده اند یا خیر؟ به گزارش ایسنا ،محمود علیزاده
طباطبایی گفت :در مورد قوه مجریه هیچ مشکلی تاکنون نبوده است و به هر شکایتی به صورت دقیق و بیش از اندازه
هم رسیدگی شده است و استیضاح و سوال از وزرا نیز به همین دلیل است ولی شکایت از طرز کار قوه قضاییه مبهم
است .این حقوقدان یادآور شد :یک بار در زمان آیت اهلل شاهرودی ،مجلس ششم وارد تحقیق و تفحض از قوه قضاییه
شد ولی اجازه ندادند وارد ماهیت پروندهها شود اما از امور اداری ،تحقیق و تفحص شد و تخلفات گسترده ای را پیدا
کردند ولی به آن رسیدگی نشد .این وکیل دادگستری گفت :قوا باید در چارچوب قانون عمل کنند و اگر هر یک از قوا از
حدودقانونتجاوزکنند،هرکسیمیتواندازآنهاشکایتکردهومجلسهمصالحیترسیدگیدارد.

گزارش «روزان» از مواضع جنجالآفرین اصولگرایان نسبت به اعتراضات اصفهان:

توصیه صبر و سکوت

نمایندهمجلس:

جوانگرایی و گره نزدن مسائل به برجام
از مزیتهای دولت سیزدهم است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،جوانگرایی
و گره نزدن مسائل مردم به برجام را از مزیتهای دولت سیزدهم
عنوان کرد.
به گزارش ایرنا ،احمد دنیامالی روز گذشته در نشست علنی
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دســتور خود گفت :فردا
جلسه مشــترکی با دولت داریم و خواسته مردم از ما نمایندگان
ورود به موضوع اقتصادی است .باید بپذیریم که دولت هنوز در
ابتدای کار خود قرار دارد و ما باید به دولت فرصت الزم را بدهیم
و به او کمک کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود :عالوه
بر این ،دولت با توجه به مشکالت جاری کشور باید به فکر بودجه
 ۱۴۰۱و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور باشد.
دنیامالی ادامه داد :قبال این موضوع را به دولت یادآور شدهایم
که در کنارشان هستیم و به آنها کمک خواهیم کرد و این موضوع
را تاکنون هم اثبات کردهایــم و باز هم در کنتــرل تورم ،رونق
اقتصادی و معیشت به دولت کمک خواهیم کرد.
وی خاطرنشــان کرد :الزامات و عملکرد دولت را باید مبتنی
بر سرعت تصمیمگیری و برداشتن موانع تولید بدانیم .متاسفانه
برخی از وزیران اظهارات کلی مطرح میکنند .گزارشــاتی که
امروز دریافــت کردهایم کلی اســت .در صورتیکه مشــکالت
مردم با حرفهای کلی حل نمیشــود .بنابراین باید از ظرفیت
کمیسیونهای تخصصی مجلس استفاده کنیم که البته برخی
از وزیران تســلط خوبی دارند .امیدواریم وزیران موفق شــوند و
بخشی از مشکالت مردم برطرف شود.
نماینــده مــردم بندرانزلی در مجلس شــورای اســامی
خاطرنشــان کرد :حداقل دو ویژگی از امتیازات دولت اســت؛
نخســت بحث جوانگرایی اســت .دولت مدیران جدید را برای
نظام تربیت میکند که باید مورد حمایت قرار گیرد و ما چارهای
جز جوانگرایی نداریم.
دنیامالی عنوان کرد :دومین ویژگی دولت سیزدهم این است
که مســائل مردم را به برجام گره نمیزند که به اعتقاد من تدبیر
خیلی خوبی است که دولت داشته و مجلس هم قطعا از این بحث
حمایت میکند .وی تصریح کرد :از دولت نمیتوانیم مطالبهگری
غیرواقعبینانه داشــته باشــیم .باید ببینیم به دولت چه چیزی
تحویل دادهایم و از او چه میخواهیم؟ دولت با یک خزانه خالی و
بدهکاریهای انباشته که ناشی از تحریم مواجه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اظهار کرد :بنابراین
اگر براساس عدد و آمار پیشبینی شده ،تحقق این بودجه باید با
همکاری مجلس و دولت و قوه قضاییه صورت گیرد.

غالمرضا مصباحی مقدم:

ملت ایران حامی و پشتیبان
تیم مذاکرهکننده است

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان اینکه ملت
ایران حامی و پشتیبان تیم مذاکره کننده هستهای است ،گفت:
در شــرایط فعلی باید همه کمک کنند تا تیــم مذاکره کننده با
قدرت بتواند مواضع خود را بیان کرده و گفت و گوها را به نتیجه
برسانند.
به گزارش ایرنا ،غالمرضــا مصباحیمقدم با اشــاره به آغاز
مذاکرات نماینــدگان ایران و  ۴+۱برای رفــع تحریمها در وین
گفت :سیاستگذار در مناســبات خارجی ما شورایعالی امنیت
ملی اســت و این شــورا هدف مذاکرات را رفع همــه تحریمها
و راســتیآزمایی آن قرار داده که البته با هدایــت رهبر معظم
انقالب است .خوشبختانه دولت هم همین هدف را مبنای گفت
و گوهای خود در اجالس وین گذاشــته و همین هدف را دنبال
میکند.
وی هدف جمهوری اســامی ایران را رفــع همه تحریمها
عنوان کرد و گفت :امیدوارم رفع همه تحریمها محقق شود و در
این صورت ایران هم به تعهدات قبلی خود بازگردد .در عین حال
این به این معنا نیست که برگشــت به تعهدات قبل از رفع همه
تحریمها باشد .این استاد دانشــگاه درباره ادعای غربیها مبنی
بر عدم جدیت ایران در مذاکرات هســتهای گفت :کســانی که
چنین ادعایی دارند در خدمت دیدگاههای آمریکایی و اروپایی
و حمایت از مواضع آنها عمل میکنند.
مصباحیمقدم بیان کــرد :آمریکاییها و اروپاییها اهمیتی
نمیدهند که چگونه تحریمها میتواند به نفع ما برداشــته شود
و موضوع اهتمام آنهــا لزوما رفع تحریمها نیســت ،بلکه هدف
آنها ممکن اســت کاهش برخیها تحریمها باشد و به دنبال این
هستند بخش مهمی از تحریمها همچنان باقی بماند.
وی با تاکید بر اهتمام نظام جمهوری اسالمی و دولت آیتاهلل
رئیســی بر رفع کامل تحریمهــا اظهار کرد :طــرح این ادعا که
ایران در مذاکرات هســتهای جدیت ندارد،کمکی به حل مسئله
نمیکند ایران در مذاکرات کام ً
ال جدی است اما نه مذاکره برای
مذاکره و نه کش دادن مذاکره و زمان خریــدن بلکه مذاکراتی
که منجر به نتیجه شود .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با
بیان اینکه ایران نیازی به زمان خریدن ندارد ،گفت :تا زمانی که
غربیها حاضر شــوند در مذاکرات همه تحریمها را رفع کرده و
در عمل به آن پایبند شــوند ،غنیسازی  ۲۰و  ۶۰درصدی ایران
همچنان استمرار و ادامه دارد .اگر ما شاهد اقدام و عمل برای رفع
همه تحریمها از سوی آنها باشــیم یقین بدانند ما نیازی به کش
دادن مذاکرات و خریدن زمان نداریم.

سیاسی:
زهره توحیدی

Political@Roozannews.ir
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گروه سیاسی -هفتههــای گذشته اصفهان
صحنه تجمع اعتراضی کشــاورزان و مردم نسبت
به خشــکی زایندهرود بــود .تجمعی کــه گرچه
دســتاوردهایی داشــت اما برای گروهــی ناکافی
بود و تــداوم پیدا کرد .در این میــان برخی مواضع
اصولگرایان هم جنجالهایی به پــا کرد .نگاهی به
سه موضعگیری جنجالی اصولگرایان میاندازیم که
از خالل آن میشــود نگاه این جریان سیاسی را به
مسائل بحرانی کشور درک کرد.
غالمرضامصباحیمقدم
غالمرضا مصباحیمقدم ،فعال سیاسی اصولگرا
هشــتم آذر ماه در مصاحبهای در مواجهه با مسئله
کم آبی و اعتراضات و تجمعهای اصفهان ،مردم را
به صبوری دعوت کرد .موضوعی که صدای خیلیها
را درآورد.
مصباحیمقــدم در این مصاحبــه ضمن بیان
این که «مشــکل کمآبی در کشور ما مشکلی است
که حداقل دو دهــه از شــکلگیری آن میگذرد.
پس موضوع جدیدی نیســت و امروز با آن مواجه
نشــدهایم» ،گفته بود« :سیاستگذاریهایی هم در
این زمینه صورت گرفته است تا بتوانیم به سمت رفع
بحران کمآبی حرکت کنیم .هرچند این تدابیر قرار
بوده جلوی مواجهه ما با کمآبی را بگیرد اما نباید این
نکته را هم از نظر دور داشته باشیم که سیاستگذاری
در این زمینه و اجرا و نتیجهدهی آن امری نیست که
امروز و فردا حاصل شود».
او همچنین راه حل مسئله را در کاهش مصرف
از سوی کشاورزان دیده و گفته بود« :یکی از مسائلی
که در این زمینه مطرح اســت این است که ما باید
در مصرف آب مخصوصاً در امر کشاورزی به سمت
بهینهسازی حرکت کنیم تا مشکل کمآبی کشور با
این مصرف فعلی آب در کشاورزی ،تشدید نشود».
البته ،مصباحیمقدم بــه صنایع آببر اصفهان
هم اشاره کرده و گفته بود« :دولت در زمینه کمآبی
باید به مسائلی از قبیل آب ژرف و استفاده از آب دریا
برای صنایع نیز توجه داشته باشد که برای این امر
میتواند پروژه انتقــال آب از دریای عمان و خلیج
فارس به اســتانهای مرکزی و کــمآب را اجرایی
کند که تا حد زیادی به حلشدن این مشکل منجر
خواهد شد ».همچنین ،او با تاکید بر اینکه «مصرف
آب صنایع در  ۵۰سال گذشــته در کشور با غفلت
بزرگی مواجه بوده اســت» ،اظهار کرده بود« :این
مسئله ناشی از آن است که صنایع فوالد و امثال آنها
که نیاز مبرم و فراوانی به آب دارند در اســتانهایی
همچون اصفهان تأسیس شدهاند ،در حالی که باید
در شهرهای نزدیک به دریا شکل میگرفتند تا هم از
آب دریا برای مصارف صنعتی استفاده و هم از بستر
دریا جهت صادرات بهرهبرداری شود».
اما آن بخشــی از حرفهای مصباحی مقدم که
باعث حاشیه شــد ،آنجا بود که گفته بود« :ما امروز
با مشکلی مواجه هستیم که در  ۵۰سال پیش ریشه
دارد و اصالح آن هم نیازمند زمان است .باید مردم

را به صبوری دعوت کرد و برایشــان توضیح داد که
وقتی در سالهایی قرار میگیریم که با کمبود بارش
مواجهیم این مســئله تقصیر دولت نیست .بلکه به
همکاری و همراهی دولت و ملت نیازمند است تا هم
از یکسو مصرف آب مدیریت شود و هم از خداوند
برای بارش باران تقاضا صورت پذیرد».
اسداهلل بادامچیان
عبارات پایانی مصباحیمقدم نشــان میدهد
که نگاه او برای حل مســئلهای که امروز کشاورزان
را به بحران کشانده ،چگونه اســت .حواله دادن به
سیاســتگذاریای که باالخره روزی جواب خواهد
داد و برای حل فوری مشــکالت هم صبوری کردن
را پیشنهاد داده است.
البته ،این نگاه تنهــا متخص به مصباحیمقدم

اصولگرایان برای بحران دامنگیری چــون کمآبی ایدهای جز توصیه

به صبر و سکوت از سوی مردم ندارند و در شــرایط کنونی که دولت
اصولگرا بر سر کار اســت ،دغدغه آن را دارند که این بحران به حساب

رئیسی ریخته شــود .در نهایت هم اگر مردم توصیه صبر و سکوت را

»

نپذیرند ،احتمال اینکه انگ امنیتی بر آنها زده شــود ،منتفی نیست.

نیست ،موضعگیری اخیر اسداهلل بادامچیان نیز به
او شباهت دارد .اســداهلل بادامچیان دبیرکل حزب
موتلفه اســامی در اعالم مواضع هفتگی حزبش
درباره تجمع کشــاورزان اصفهــان و چهارمحال
و بختیــاری ،ضمــن تأکید بــر این کــه «دولت
محترم رســیدگی قاطع و همه جانبه ای را درباره
خواســتههای بحق آنها و حل مشکالتشان در نظر
دارد که مورد حمایت مؤتلفه اســامی و مردم دو
استان میباشد» ،گفته است« :متأسفانه در دولت
اصالحات و اصالح طلبان اعتدالی ،نســبت به حل
مسئله کم آبی و جبران آن و نوع کشت ،کوتاهی و

محمدباقرقالیباف:

بودجه اشتغال را به شورای برنامهریزی استانها پس دهید

رئیس مجلس گفت :تبــادل موافقت نامه برای
اجرای تبصره  ۱۸قانــون بودجه در مورد اختصاص
اعتبار  ۳۲هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال ،خالف
قانون است ،هیئت تطبیق باید این تخلف را لغو کند.
به گزارش مهــر ،محمدباقر قالیبــاف رئیس
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته
نهم آذر ماه مجلس شورای اســامی و در جریان
بررســی عملکرد دولت در اجرای تبصره  ۱۸قانون
بودجه ،گفت :طبــق قانون به مردم قــول دادیم
مشــکل بیکاری را حل کنیم .امسال به نام تولید و
اشتغال و مانع زدایی بوده است .تبصره  ۱۸در سال
 ۹۸و  ۹۹عملکــردی کمتر از  ۱۰درصد داشــته
است .وی افزود :در سال  ۱۴۰۰این تبصره اصالح
شد و منابع به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت
استانهای محروم هدایت شد .این اعتبار به صورت
پایدار در نزد بانکها سپرده گذاری شد تا در مسیر
تولید حرکت کند .بوروکراسی اداری در این مسیر
حذف شد و شفاف ســازی کردیم .رئیس مجلس

قصور فراوان رخ داد و نتیجه آن مشکالت پدید آمده
برای این دو استان است و دولت فعلی به ناچار باید
آن قصورها و تقصیرها را چاره کند».
او در ادامه تأکید کرده است که «حل این مشکل
به طرحی علمی و استوار برای توزیع صحیح آب و
مصارف آن نیاز دارد که مســتلزم طی شدن زمان
الزم است» و ســپس ،افزوده است« :مردم منطقه
میدانند که خشکســالی ،عواقــب خاص خودش
را دارد واکتفا بــه آب موجود نیازمنــد همراهی و
همکاری آنها با دولت دلسوز و مسئولیتپذیر است و
حق آبه در خشکسالی باید بر حسب شرایط کم آبی
باشد ».بادامچیان در پایان هم اظهار کرده که «آنچه
مهم است تفاهم و همراهی مردم منطقه با دولت و
طرح های عملیاتی است که پاسخ مثبت می دهد

شــورای اســامی گفت :متعجب بودم ،دوستان
سازمان برنامه و بودجه میگفتند به جای اینکه این
بودجه به سازمان اختصاص یابد ،به وزارت اقتصاد
اختصاص یافته است .بنده اعالم کردم که مجلس
با قصد و نیت این بودجه را در اختیار وزارت اقتصاد
قرار داده است.
وی ادامه داد :شوراهای برنامهریزی استانها نیز
در اختصاص این بودجه اقدام قانونی را انجام ندادند.
بانک مرکزی باید بر بانکهای عاملی که این پول را
واگذار و سرمایه گذاری میکند ،نظارت کند.
قالیباف تصریح کرد :تبــادل موافقت نامه برای
اجرای این تبصره ،خالف قانون است و باید لغو شود.
هیئت تطبیق باید این تخلف را لغو کند.
رئیس مجلس شــورای اســامی تأکید کرد:
اعتبارات تبصــره  ۱۸از محل منابــع تبصره ۱۴
است .متأســفانه امروز بلوکه شــده و در جاهای
دیگر اختصــاص یافتــه و به اشــتغال اختصاص
نیافته اســت .تا پایــان آذرماه ســازمان برنامه و
وزارت اقتصاد مکلف هستند این پول را به شورای
برنامهریزی استانها اختصاص دهند .وی خطاب
به نمایندگان گفت :چرا در شــورای برنامهریزی
اســتانها پیگیری نمیکنید که دســتورالعمل
تدوین کرده و از مرکز پیگیــری کنند؟ وی افزود:
یک ماه آینده در صحن مجلس مجددا ً اجرای این
تبصره را پیگیری خواهیم کرد .کمیسیون برنامه و
بودجه و کمیسیون جهش تولید مجددا ًاین موضوع
را از دولت پیگیری خواهند کرد .امروز از معیشت
مهمتر ،حل مشکل بیکاری است.

و در این موضوع مردم خودشان عناصر ماجراجو و
نفوذیهای جریانات منحرف را شناسایی کرده و از
جمع خود طرد کنند».
از مواضع بادامچیان هم باز همان ایده توصیه به
صبر و سکوت برمیآید .البته او تالش تمام عیاری
هم کرده که دامن دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی
را از این بحران پاک کند .او تأکید مؤکد میکند که
مردم با دولت همراهی کنند تا مشکل حل شود.
مجتبی ذوالنوری
البته ،در اظهارات بادامچیان یک نکته دیگر هم
وجود داشت .این که «عناصر ماجراجو و نفوذی» در

 ۸۵۴مصوبه در ۱۰سفر استانی رئیسی:

رکورد  ۵هزار و  ۵۰۰مصوبه استانی
احمدی نژاد می شکند؟

میان هستند .نکتهای که مجتبی ذوالنوری نماینده
تندرو مجلس یازدهم در مصاحبهای مبسوط از آن
حرف زده است.
ذوالنوری در مصاحبهای کــه دیروز انجام داده،
ضمن بیان این که «امروز کل کشــور با مشــکل
کمبود آب مواجه اســت که دالیل آن هم به تغییر
اقلیم بازمیگردد و هم نتیجه اجرای اتخاد و اجرای
تصمیمات نادرســت در حوزه منابع آبی است که
البته با سیاستگذاریهای درست و سرمایهگذاری
در این حوزه این مشکل را میتوان مدیریت کرد»،
گفته اســت« :اردوکشــی و تحصن و اقدامات این
چنینی کمکی به رفع مشــکل آب نمیکند ،بلکه
کار را پیچیدهتر میکند ،اما اینکه مردم بتوانند درد
و مشکلشان را به صورت مســالمتآمیز به گوش
مسئوالنبرسانندامرپسندیدهوقابلقبولیاست».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ادامه داده که «همیشه در مطالبات بحقی
که افراد دلســوز کشــور آن را مطــرح میکنند و
میخواهند نقیصهای برطرف شــود و نمیخواهند
با کشــور و دولــت درگیر شــوند ،در ایــن موارد
دشمن سعی دارد تا مســیر اعتراض مسالمتآمیز
اعتراضات را از ریل خــود خارج کند و در این زمینه
سرمایهگذاری میکند تا بهرههای الزم را ببرد».
ذوالنوری در ادامه چنین تحلیل کرده اســت
که «یکی از اهداف دشــمن این است که در آستانه
مذاکرات هســتهای برای اینکه دســتش در میز
مذاکرات پر باشد ،با تحریک عدهای از افراد و ایجاد
آشوب ،ایران را کشوری آشوبزده معرفی کند».
وی افزوده است« :همانطور که گفتم دشمن
از هر فرصتی در تجمعات مردمــی به دنبال ایجاد
اعتراض و آشــوب در کشور ماســت که نمونه آن
را میتــوان در آبان  ،98فتنــه  88و ماجرای کوی
دانشگاه مشــاهده کرد .همه این موارد نمونههایی
است که دشمن سرمایهگذاری کرده است».
ذوالنــوری در پایــان تأکید کرده اســت« :در
ناآرامیهای اخیر اصفهــان ما کدهای زیادی داریم
که نشان میدهد طراحی پشت صحنه این حرکات
توسط بیگانگان انجام شده و متأسفانه در مقطعی
توانستند بعضیها را با خودشان همراه کنند اما به
محض بروز نشانههایی کشاورزانی که هسته اصلی
اعتراض بودند ،صف خودشــان را کامال جدا کردند
و االن ما در اصفهان اختالط این دو جریان و امتزاج
حق و باطل را نداریم».
با نگاهی به این ســه تحلیــل از اصولگرایان،
میشــود اینگونه جمعبندی کرد که اصولگرایان
برای بحــران دامنگیری چون کمآبــی ایدهای جز
توصیه به صبر و سکوت از ســوی مردم ندارند و در
شــرایط کنونی که دولت اصولگرا بر سر کار است،
دغدغه آن را دارند که این بحران به حساب رئیسی
ریخته شــود .در نهایت هم اگر مردم توصیه صبر و
سکوت را نپذیرند ،احتمال اینکه انگ امنیتی بر آنها
زدهشود،منتفینیست.

رضا آریان پور:

فرصت یک هفته ای رئیس جمهور به وزرا به اتمام رسید
نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه مهلت یک هفته ای
رئیس جمهور به وزرا برای ساخت جایگاه سوخت در
فرودگاه کالله پایان یافته اســت ،گفت :این جایگاه
باید به سرعت ایجاد و راه اندازی شود.
به گزارش ایســنا ،رضا آریان پور نماینده مردم
شرق استان گلســتان در مجلس روز گذشته نهم
آذر ماه در نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس
شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور کشورمان،
اظهار کرد :امروز من از شــما مــی خواهم ترازویی
بزرگ تر و دقیق تر از زمان قوه قضائیه در مقابل خود
گذاشته و میزان محرومیت و عقب ماندگی توسعه
ایاستانهاراباهمبسنجید.
وی با بیان اینکه استان گلستان از نظر زیرساخت
ها ،آب ،برق ،اشــتغال ،خدمات درمانی ،ســرمایه
گذاری و دهها شــاخص دیگر در زمره اســتانهای
محروم به شــمار می رود ،افزود :امروز از شما انتظار
داریم وزن حضور جوانان نخبه استانها در وزارتخانه
ها را ارزیابی و رصد کنید تا متوجه شــوید در حوزه
به کارگیری نیروهای نخبه نیز با بی عدالتی روبه رو
هستیم.
نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد تجاری
اینچه برون یک منطقــه راهبردی و ملی اســت،
خاطرنشــان کرد :ما معتقدیم باید برای تسریع در
روند راه اندازی این منطقه و همچنین مدیریت آن
فردی با تجربه و دارای برنامه در سطح کالن انتخاب
شود.

گزارش

»

آریان پور در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد
جدی به وزرای راه و نفت ،ادامه داد :مهلت یک هفته
ایرئیسجمهوربهشمابرایتصمیمگیریپیرامون
راه اندازی جایگاه ســوخت در فرودگاه کالله به پایا
رسیدهومامنتظرنتیجهنهاییهستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بودجه مناســبی برای
اتمامپروژهجادهبینمینودشتوپارکملیگلستان
به پیمانکار داده شود ،تصریح کرد :متاسفانه به علت
عدم مدیریت درست و عدم اعطای بودجه مناسب به
پیمانکاراناینپروژهچندینبارمتوقفشدهاست.
آریان پور با بیان اینکه اســتان گلستان از نظر
زیرساخت ها ،آب ،برق ،اشــتغال ،خدمات درمانی،
ســرمایه گذاری و دهها شــاخص دیگــر در زمره
استانهای محروم به شــمار می رود ،افزود :امروز از
شما انتظار داریم وزن حضور جوانان نخبه استانها در
وزارتخانه ها را ارزیابی و رصد کنید تا متوجه شوید
در حوزه به کارگیری نیروهای نخبه نیز با بی عدالتی
روبهروهستیم.

بــه گــزارش خبرآنالیــن ،اعتبار مــورد نیــاز مصوبات
متعدد دولت در ســفرهای اســتانی  ،اغلب از طریق بانکها
و تکلیفهــای جدید به آنها تامین میشــود ،ایــن ابالغها ،
مشکالت بسیاری در سیستم بانکداری ایجاد می کند.
در ستایش و تخریب سفرهای استانی بارها و بارها صحبت
شــده و عدهای آن را ارتباط مســتقیم با مردم و برخی آن را
رویکرد پوپولیستی و عوام فریبی دولتها میدانند .سفرهایی
که برای دولت و هیئت همراه هزینههایی شــکل می گیرد و
از طرفی برخی از مشکالت خرد و ســطحی مردم امکان حل
شــدن دارد .هر چند که اگر ساختار سیاســی و اقتصادی به
درســتی کار خود را انجام دهد نیاز به ارتباط مستقیم شخص
اول اجرایی کشور با مردم نیست و هر ارگان و سازمان وظیفه
خود را به درستی انجام خواهد اما سفرهای استانی تنها ارتباط
با مردم و شــنیدن دردودل بیواســطه آنها نیست .در تمامی
سفرهای اســتانی رئیسجمهور و هیئت همراه او مصوبههای
زیادی با سرعت باال در زمان بســیار کم نهایی میشود که هر
کدام از آنها طبق قانون ضمانت اجرایــی دارد و باید برای آن
بودجه در نظر گرفته شود .سوال اساســی این جاست که این
مصوبهها تا چه حد دقیق و درســت اســت و حتی تخریبگر
و آسیبزننده نیســت؟ منابع مالی این مصوبهها از کجا تامین
میشود؟
ابراهیــم رئیســی از مردادمــاه امســال بــر مســند
ریاســتجمهوری تکیــه زده و از آن زمان تا حاال  ۱۰ســفر
استانی داشــته است ۱۰ .ســفر اســتانی در  ۱۰۰روزی که
دولت را در دســت گرفته و در ایــن میان دو ســفر خارج از
کشــور نیز در برنامههای او بوده اســت .از اولین سفر استانی
او که استان خوزســتان بود و در  ۵شــهریور ماه انجام شد تا
 ۲۷آبان که تا کنون آخرین ســفر اســتانی رئیس دولت بوده
به صورت میانگین هر هفته یک ســفر اســتانی انجام شــده
است .در این میان رئیسی برای اولین ســفر خارجی خود در
اواخر شــهریورماه برای شرکت در اجالس ســران شانگهای
به تاجیکســتان و در ســفر دوم خارجی به منظور شرکت در
اجالس سران اکو وارد پایتخت ترکمنستان شد .همچنین در
 ۷آبان بعد از زلرله اندیکا در استان خوزستان ابراهیم رئیسی
سفری فوری به این منطقه برای صدور دستور فوری برای حل
مشکالت مردم داشت.
در سفرهای استانی ابراهیم رئیســی  ۸۵۴مصوبه استانی
قطعی شــد .اســتان خراســان جنوبی با  ۴۵مصوبه و استان
سمنان با  ۱۴۷مصوبه کمترین و بیشترین تعداد مصوبه را در
لیست سفرهای استانی رئیسی را دارند.
در سفرهای اســتانی اعتبارات کالنی برای اجرایی شدن
مصوبهها در نظر گرفته میشــود .تنها در سفر اخیر دولت به
اســتان فارس ۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی شدن
مصوبات اختصاص داده شــد .اما این اعتبــارات از چه منبعی
تامین میشود؟
محمد حســینی عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجه و
محاســبات مجلس در این باره به خبرآنالیــن میگوید« :در
قانون برای پرداخت اعتبارات ســه مســیر تعریف شده است.
در بودجه کل کشور برای انجام ســرمایهگذاری شرکتهای
دولتی اجازه داده شده که خود شــرکت از بانکهای داخلی و
خارجی برای گرفتن تسهیالت اقدام کنند».
او در مــورد راه حــل دوم قانونی توضیــح میدهد« :در
بخشــی دیگر قوانین بودجــه بانکها مکلف میشــوند که
برای بخشهایی مانند اشــتغال و ازدواج که تســهیالتی قرار
میدهند؛ با توجه به نرخ ســود تسهیالت بانکی چنانچه کمتر
از  ۱۸درصد سود باشد ،منابع آن از سود پرداختی وام گیرنده
و منابع بودجهای تامین میشود».
براســاس گفته این نماینده مجلس ،اعتبار مصوبات دولت
در سفرهای اســتانی از محل منابعی که در بودجه دیده شده
تامین میشود که رئیس جمهور آنها را در ابالغیهها مشخص
میکند و برخی دیگر تکلیفهای جدیدی است که به بانکها
در سفرهای استانی ابالغ میشــود که این ابالغها  ،مشکالت
بسیاری در سیستم بانکداری ایجاد می کند.
محمود احمدینژاد تا پیش از ابراهیم رئیســی رکورددار
ســفرهای اســتانی بود اما با توجه به این که ابراهیم رئیسی
در صد روز اول کاری خود  ۱۰ســفر کاری داشته به احتمال
فراوان این رکورد از دســت احمدینژاد خارج خواهد شــد.
احمدینژاد در پایان ســفر به  ۳۰استان به عدد  ۵هزار و ۵۰۰
مصوبه رســید اما این که چه تعداد از آنها عملی شد ،هیچگاه
مشــخص نشــد .حاال احتماال دولت رئیســی جا پای دولت
احمدینژاد گذاشته است.
مسعود پزشــکیان نماینده مجلس چندی پیش در انتقاد
به ســفرهای اســتانی گفته بود« :گاهی مصوبات این سفرها
غیرعلمی اســت .مصوبات زمان احمدینژاد  ۱۰۰سال دیگر
هم خیلیهایشــان ممکن اســت اجرا نشــوند چه برسد به
مصوبات دولت رئیســی ».او گفته بود« :اصــوال هر مصوبهای
براساس درآمد و پولی که دولت دارد در قانون بودجه میآید؛
اگر قرار است وعدهای داده شــود و مصوبهای شکل بگیرد باید
بیاید در بودجه وقتــی در بودجه نمیآید یعنــی پولی وجود
ندارد و در نتیجه توقع ایجاد میکند کــه عدم اجرای آن هم
نتیجهاش افزایش نارضایتی مردم خواهد بود».
حسن روحانی نسبت به روســای جمهور قبل و بعد خود
رویکردی متفاوت داشــت .او در  ۵ســال  ۴۶ســفر استانی
رفت اما مصوبات بســیار کمی داشــته و خــود او گفته بود:
«اقدامات دولت در ســفرهای اســتانی مبتنی بــر مطالعات
توسعهمحور ،کاهش تعداد مصوبات و پرهیز جدی از مصوبات
ی شده و آنی بوده است».
غیرکارشناس 

