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نباید از هجوم افکار متفاوت ترسید

21

گفت و گو با عبدالکریم گراوند  ،استاندار بوشهر

ضربان توسعه در پایتخت انرژی ایران

19

استیضاح
فرصت روشنگری

آیینی برای ستایش امید و روشنایی
ایرانیان با پرهیز از رفتارهای پرخطر
چهارشنبه سوری را به خاطرهای ماندگار تبدیل می کنند

15 ، 9و 18

گزارش «ایران» از اجرای
طرح جدید کاهش پسماند در گیالن

گردشگری<بی زباله>
در نوروز 97

7

درجشنوارهملیارتباطاتوفناوریعنوانشد

امروز و فردا سه وزیر کابینه با حضور جهانگیری و واعظی در مجلس به پرسش ها و ابهامات نمایندگان پاسخ می دهند
علیربیعی،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی

طراحـــی و اجرای «پایـــگاه اطالعات
یکپارچه رفاه ایرانیان» ،تصویب الیحه
مســـاعدتهای اجتماعـــی قرارگرفتن
 ۱۱میلیـــون نفر از ضعیفترین اقشـــار
جامعه تحت پوشش بیمه همگانی در
چارچوب سازمان بیمه سالمت ایرانیان
از جمله اقدامات ربیعی است.
او در حـــال بازســـازی یـــک وزارتخانه
پرچالـــش اســـت و نیـــاز بـــه زمـــان و
فرصت دارد

4

عباس آخوندی وزیر مسکن  ،راه و شهرسازی

تغییرات در حوزه حمل و نقل کشور
طی چند سـ ــال اخیر بسیار چشمگیر
بوده است .امسـ ــال 5 ،مرکز استان به
شبکه ریلی کشور متصل شدند
رکورد ریلگذاری ســـاالنه شکســـته
شـــد و در ســـال  ،96حـــدود
 500کیلومتـــر ریلگذاری جدید در
کشـــور صورت گرفـــت در حالی که
میانگیـــن ریلگذاری در ســـالهای
گذشته 317 ،کیلومتر بود

6

محمودحجتیوزیرجهادکشاورزی

3

ایران دومین
کشور دنیا از نظر رشد
شاخصهای<فاوا>

8

« ایران » در گفت و گو با کارشناسان
حقوق بازداشتشدهها را بررسی کرد

بـــا توجـــه بـــه محدودیتهـــای
بودجـــهای و پتانســـیلهای موجود،
در بســـیاری از حوزههـــای مرتبط با
بخش کشـــاورزی ،حجتـــی بهترین
خروجی را ارائه کرده است
آمارهای ایـــن حوزه نشـــان میدهد
کـــه او اوضـــاع کشـــاورزی و غذایـــی
کشور را از وضعیتی شبیه به فاجعه،
تغییر داد و دربرخی حوزهها کشور را
به خودکفایی رساند

الزام قانون به
رعایتحقوقزندانیان
14

گفتوگو با حسین نورانی نژاد
سخنگوی حزب اتحاد ملت

رفتارجبههای
ضرورتتوسعهسیاسی
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اعالم تصمیمات جدید نظام بانکی از سوی معاون نظارت بانک مرکزی

آرش خاموشی  /ایسنا

استیضاح؛ ابزار نظارت یا اهرم قدرت

اول دفتر
اســتیضاح در کشــور ما متأســفانه ماهیت خود را از دست
داده اســت .این حق قانونی قرار بــود ابزاری برای نظارت
باشــد امــا اکنــون تبدیل بــه اهرمی بــرای اقدامــات دیگر
و از جملــه امتیازطلبی شــده اســت .قاطبه اســتیضاحها
در ســالهای اخیــر بــه جای اینکــه اســتیضاح عملکردی
باشــند و با شاخصهای فنی انجام شوند ،بیشتر جنبهای
احمد خرم
سیاســی دارد کــه به همین دلیــل هم چنــدان مالکها و
وزیر پیشین راه
شــاخصهای فنی را نمیتوان در آن دید .مناسبات ما در
دهههای اخیر به ســمتی رفته که استیضاحها تحت تأثیر
عوامل شــخصی ،منطقــهای یا جناحی انجــام میگیرند.
عمومــاً هــم این گونه اســت که خواســتههای نمایندگانــی از ســوی وزرا اجابت
نمیشــود و همین کافی اســت تا جمعآوری برای طرح اســتیضاح آن وزیر آغاز
شــود .مهمتر اینکه باید اذعان کنیم اکثر قریب به اتفاق این دست خواستهها و
مطالبات به هیچ عنوان دارای مبنای کارشناسی و فنی نیستند.
بالیی که به ســر پروژههای عمرانی کشــور آمده تا حد زیادی ناشــی از همین
نوع درخواستهایی است که با فشار نمایندگان اجابت شدهاند .هم اکنون مبلغ
مــورد نیاز برای اتمام پروژههای عمرانی کشــور حــدود  640هزار میلیارد تومان
است و عالوه بر این چیزی بین  700تا  800هزار میلیارد تومان هم از منابع کشور
تاکنون خرج همین پروژهها شده تا درصدی از رشد را تجربه کنند .به عبارتی تنها
در این حوزه چیزی حدود هزار و  400میلیارد تومان از منابع کشور به طرحهایی
سرازیر شده یا میشود که بیشتر متأثر از درخواستهای وکالی مجلس هستند
تا مطالعات کارشناسی .در واقع بخشی از نمایندگان به این دست پروژهها نه به
چشم ابزار توسعه منطقی و متوازن کشور ،بلکه به شکل وسیلهای برای تضمین
رأی دورههای مختلف انتخابات نگاه میکنند.
اما اگر بخواهیم سه استیضاح اخیر را آسیبشناسی کنیم باید موارد دیگری
را هم مورد اشاره قرار دهیم؛ یکی اینکه چرا بعد از  7ماه از رأی اعتماد به کابینه،
نیاز به اســتیضاح وزرا احســاس میشــود .آن هم وزرایی کــه مجلس نمیتواند
بگوید شناختی از آنها نداشته است .از همین منظر میتوان برای این استیضاح
سه گمانه را مطرح کرد؛ گمانه اول اینکه نمایندگان از این وزرا شناختی نداشتهاند
و اکنون بعد از  7ماه به شــناخت رســیدهاند که با توجه به وزارت همین افراد از
سال ، 92گمانهای رد شده است .گمانه دوم اینکه آنها در  7ماه گذشته برخالف
مســیر چهار ســال قبــل و جهتگیریهای دولــت حرکت کــرده و عملکرد آنها
تأثیرات منفی به بار آورده است .به شکل مشهودی چنین ادعایی نیازمند ارائه
دالیل و مستندات قوی و فنی است که در طرح امضا شده برای استیضاح دیده
نمیشود .و در نهایت گمانه سوم اینکه پشتوانه این دست استیضاحها باید بروز
مفاسد مالی ،اقتصادی و اداری باشد که این هم نیازمند ارائه مستندات کافی و
محکم توســط استیضاحکنندگان اســت .در صورتی که استیضاح کنندگان برای
موارد دوم و ســوم دالیلی نداشــته باشند ،قضاوت درباره اینکه این استیضاحها
بر پایه مســائل سیاســی و مطالبات شخصی و منطقهای اســتوار شده است ،کار
سختی نخواهد بود .در شرایط فعلی که شرایط برای زندگی مردم قدری سخت
شــده و فشارهای داخلی و خارجی بر کشــور افزایش یافته ،گروکشی از دولت به
وسیله استیضاحهایی بر پایه مسائل سیاسی و مطالبات غیر ملی ،بدترین نوع
واکنش به مشــکالت مردم اســت که نه تنها گــرهای از کار آنها باز نمیکند بلکه
بــار دیگری بر بار مشــکالت کشــور خواهد افــزود .چنانچه قبــاً هم تصمیمات
غیرکارشناسی و سیاسی تبعات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.

 25اسفند کمیسیون مشترک برجام در وین

ســرویس دیپلماتیــک اتحادیه اروپا روز دوشــنبه در صفحه توئیتر خــود اعالم کرد که
کمیسیون مشترک برجام  16مارس ( 25اسفند) در وین تشکیل جلسه میدهد .این
جلســه یازدهمین نشســت کمیسیون مشــترک برجام اســت .به گزارش ایرنا« ،هلگا
اشمید»دبیرکلبخشروابطخارجیاتحادیهاروپاریاستنشستکمیسیونمشترک
برجام را برعهده خواهد داشت .در این نشست نمایندگانی از کشورهای چین ،فرانسه،
آلمان ،روسیه ،انگلیس و امریکا به همراه نماینده ایران شرکت میکنند.

یادداشت

ادغام مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح کلید خورد
فرشاد حیدری :تعاونی اعتبار ثامن و مؤسسه مهر اقتصاد تا بهار سال  97در بانک انصار ادغام خواهند شد
در مرحله بعد سه مؤسسه کوثر ،بانک حکمت و قوامین ساماندهی میشوند

شهدا ،افزایش سرمایه اجتماعی
و حفظ امنیت ملی

تجربیــات دوران شــکلگیری و پیروزی انقالب اســامی و
حــدود چهــار دهه تحوالت مختلف پس از انقالب نشــان
میدهــد کــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت نقــش جــدی در
تحکیــم همبســتگی اجتماعی و حفظ اســتقالل و امنیت
سیدمحمدعلی شهیدی ملــی کشــور دارد و باوجــود تغییرات گســترده در شــرایط
اجتماعی و اقتصادی کشــور ،نقش ایــن فرهنگ و روحیه
رئیس بنیاد شهید
ایثار و مجاهدت شهدا برای حفظ استقالل و امنیت ملی
و امور ایثارگران
کشور همچنان پررنگ است و از طرفی دیگر ،نیاز بهترویج
فرهنگ ایثار در حوزه اجتماعی برای حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور
نیز بخوبی احســاس میشــود .امروزه میتوان با تأســی از اخالق و رفتار شهدا و
نهادینــه کــردن آنها در ســطح جامعــه برای بهبود شــرایط اجتماعــی و تعالی
اخالقی نسل جوان استفاده کرد.
بــا این تجربیــات درمی یابیم کــه فرمان امــام خمینی(ره) در  22اســفندماه
 1358برای تأســیس بنیاد شــهید انقالب اســامی به منظور خدماترســانی به
خانواده معظم شهدا و ایثارگران و نیز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نشان از عمق
نگاه استراتژیک امام خمینی(ره) به نقش پرارزش فرهنگ ایثار و شهادت دارد؛
چراکه این فرمان در شرایطی که هنوز توطئههای متعدد گروهکهای وابسته به
اســتکبار جهانــی و حمله عراق به ایــران صورت نگرفته بود ،صادر شــد و پس از
آن نیز با تکیه بر همین فرهنگ ملت ایران در برابر تمامی فشــارهای دشــمنان
خارجــی و تحریمها ایســتادگی کــرد و راه پیشــرفت ایران اســامی در حوزههای
مختلف علمی و صنعتی باز شــد ،کمااینکه ترور دانشــمندان هســتهای کشور از
جمله شهیدان دکتر علیمحمدی ،شهریاری ،رضایینژاد و احمدی روشن بیانگر
تداوم راه شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس به شیوه دیگر است.
در چندســال اخیر با گســترش فعالیت جبهه مقاومــت در مقابله با جریان
تروریســتی -تکفیــری داعــش که با تقدیم شــهدای مدافع حــرم ،حفظ امنیت
ایران اســامی را تضمین کــرد ،ضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شــهادت
و ادامه راه شــهدا بخوبی نشان داده شــد .نامگذاری  22اسفندماه بهعنوان «روز
بزرگداشــت شهدا» با پیشنهاد شــورای فرهنگ عمومی و تصویب شورای عالی
انقالب فرهنگی در سال  1383هم در واقع تأکیدی بر جایگاه شامخ شهیدان و
نقش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
در  4ســال گذشــته بنیاد شــهید و امور ایثارگــران بهمنظور شناســاندن این روز
به افکار عمومی و افزایش شــناخت ملت شــهید پرور ایران اقدامات گســتردهای
درپیــش گرفــت که طبعاً چنانچه مــردم بزرگ ایران از نامگــذاری این روز مطلع
باشند به طور خودجوش از تمام روستاها ،شهرها و محالت برای «بزرگداشت روز
شهدا» اقدام میکنند .کما اینکه هماکنون نیز شاهد قدرشناسی ملت ایران از مقام
شــهدا هستیم .در نظرسنجیهای انجام شده شــناخت مردم از «روز بزرگداشت
شــهدا» با توجه به اقدامات تبلیغی و اطالعرســانی صورت گرفته از ســال 1392
تاکنــون روند افزایشــی داشــته و ازکمتــر از  2درصد بــه حدود  50درصد رســیده و
امسال نیز در جهت بزرگداشت این روز اقدامات متعددی در سراسر کشور صورت
گرفته یا در حال انجام است .شهدای ما که امنیت ،استقالل و شکوه امروز نظام و
جامعه ما مرهون ایثار و از خود گذشتگی آنان است مایه افتخار هر ایرانی هستند.
از اینرو وظیفه ماست که یاد شهدا و خانواده معظم شهدا و ایثارگران را همیشه
ایام گرامی بداریم چنانکه رهبر معظم انقالب میفرمایند« :بزرگداشت شهیدان
و تکریــم نــام آن بزرگمردان ،بیش از خود آنان ،ملتی را کــه این گوهرهای ناب را
در درون خود پرورانده است ،سرافراز میسازد ».همانگونه که اشاره شد گسترش
فرهنــگ ایثــار و ایثار اجتماعی نیاز جامعه امروز هم هســت .باید بدانیم مفهوم
ایثار فقط مربوط به دوران جنگ و جبهه نیست و امروز جامعه ما بیش از گذشته
به این مفاهیم و معرفی مصادیق آن و بهکارگیری آن در زندگی فردی و اجتماعی
نیازمند اســت ،چرا که امروز دشــمن بهصورت پنهانی و با اســتفاده از شــیوههای
مختلف نرم افزاری سعی در تضعیف فرهنگ اسالمی و انقالبی و مشغولسازی
نسل نوجوان و جوان به فرهنگ مادی و پوچیگرایی دارد.
ادامه در صفحه4

5

تعیین اولویتهای فضای مجازی کشور در سال آینده

اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی عصــر دوشــنبه در جلســهای به ریاســت
حجتاالســام والمســلمین دکتر حســن روحانی رئیس جمهــوری ،اولویتهای
فضــای مجازی کشــور در حوزههای فرهنگی اجتماعی و اقتصــادی و اجتماعی را
برای سال  ۱۳۹۷تعیین کردند.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،در این جلســه مقرر گردید
مرکــز ملی فضــای مجازی ،برنامههــای مربوط به اولویتهای تعیین شــده را
در شش ماهه نخست سال  ۱۳۹۷ارائه کند .راهاندازی خدمات پایه و پرکاربرد
بومــی در بســتر شــبکه ملی اطالعــات ،توســعه هوشــمندی و اینترنت اشــیاء،
توســعه اقتصاد و کسب و کار در فضای مجازی ،تولید محتوا در حوزه فرهنگی
و نظــام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشــور ،از مهمترین اولویتهای
تعیین شده است.

کشف  ۷۸۵تن انواع مواد مخدر توسط ایران در سال ۲۰۱۷

وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه ایــران
بیشــترین هزینههــای انســانی،
اقتصــادی ،امنیتــی و انتظامــی
را در جهــت مقابلــه و مبــارزه بــا
مــواد مخــدر و ترانزیــت آن بــه
طرف کشــورهای مقصد پرداخت
میکنــد ،گفــت :برنامههــای
پیشگیرانه در ایران در چهار کانون
هدف شــامل؛ خانــواده ،محیطهای آموزشــی ،محلهها و محیطهــای کاری تا
50درصد رشد داشته است.
بــه گــزارش «ایــران» ،عبدالرضــا رحمانــی فضلی روز گذشــته در شــصت و
یکمین نشســت ســاالنه کمیســیون مــواد مخدر ســازمان ملل متحــد در وین
ضمن اشاره به برخی ســرفصلهای اقدامات کشورمان در سال  2017اظهار
داشــت :در نتیجــه این اقدامــات مقدار  785تــن انواع مواد مخــدر از جمله
 24تن هروئین کشــف گردیده اســت که نزدیک به هزار کیلوگرم آن در قالب
ابتکار سهجانبه و در نتیجه تبادل اطالعات عملیاتی با پاکستان از طریق JPC
کشف شده است.
وی افــزود :اجــرای برنامههــای فراگیر برای جلوگیــری از انحراف پیشســازها
منجر به کشف حدود  25هزار لیتر پیشساز اسید انیدرید شده است.

ابوترابی فرد :اگر از یکدیگر جدا شدهایم ،مشکل را در خود ببینیم
امــام جمعه موقت تهران گفت :آن کســانی که انقالبی بودند در آخر صف قرار
داشتند نه اینکه خود را در صف نخست قرار دهند.
به گزارش ایســنا ،محمدحسن ابوترابی فرد طی سخنانی در مراسم گردهمایی
اساتید بسیجی تهران افزود :در کنار هم بودن ،باهم بودن معنای صبر جمعی
اســت و در جامعه اســامی توصیه اکید به صبر جمعی شــده است تا همه کنار
هــم باشــیم...امروز اگــر از یکدیگر جــدا شــدهایم و دور افتادهایم ،مشــکل را در
طرف مقابل نبینیم ،در خودمان ببینیم.

گوترش :وضعیت سوریه یک درام تاریخی است

دبیــرکل ســازمان ملل متحد گفت :ما نمیتوانیم شــاهد نادیــده گرفتن قطعنامه
آتشبس در ســوریه باشــیم .به گزارش ایســنا ،به نقل از رویترز ،آنتونیو گوترش ،در
نشست اضطراری شورای امنیت با اشاره به روند اجرای قطعنامه آتشبس سوریه
گفت :هیچگونه توقف خصومتها وجود نداشته است.
خشــونت همچنان در غوطه شــرقی و فراتر از آن از جمله در عفرین ،بخشــی از
ادلــب و در دمشــق و حومــه آن ادامه دارد .دبیرکل ســازمان ملــل تصریح کرد:
نمیتوانیــم مردم ســوریه را رهــا کنیم .این یک درام تاریخی اســت .مــا کاروان
کمکهای انساندوســتانه داریم که آماده ورود به غوطه شرقی هستند اما هنوز
تــا تأمین امنیت کامل برای رســاندن کمکهــای انساندوســتانه فاصله زیادی
موجود است.
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