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مقاومت فلسطین اشغالگران قدس را به زانو درآورده

هراسارتشصهیونیستیازبادبادکها
سیاست فربه سازی مدیران دولتی در حالی در 
جریان است که پیش از این مردم انتقادهای 

گسترده ای نسبت به حقوق های نجومی داشتند 
و کار به آنجا کشید که روحانی با بیانیه ای به 
مردم وعده داده بود که جلوی نجومی بگیران 
را می گیرد، اما نه تنها این وعده مانند سایر 

وعده های او عملی نشد بلکه  اکنون در رویکردی 
تعجب برانگیز از سوی دولت شاهد اعطای 
پاداش های نجومی به مدیران دولتی هستیم

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در  دول��ت  س��خنگوی  نشست خبری دیروز خود سخنــــگو
گفته ک��ه می خواهد کلید باش��د نه قفل! و ما 
هم که حس��اب روزهایی که درب س��خنگویی 
س��اختمان کوثر را ب��ر روی روزنامه مان قطع 
ک��رده از دس��ت مان در رفته ب��ه او می گوییم 
خیالت راحت، ش��ما کلیدی هستی که قریب 
به یک س��ال و خورده ای اس��ت که توانسته ای 
درب ورود را ب��ر روی روزنام��ه سیاس��ت روز 
ببندی!! کلیدی که به جای گشایش، درب های 
ب��از را قف��ل می کن��د و گاهی ای��ن قفل ها به 
قدری ک��ور و در ه��م تنیده می ش��ود که باز 
کردنش��ان یک دولت زمان می برد. اما ما هنوز 
بن��ا را بر از قلم افتادن اس��ممان می گذاریم و 
باور می کنیم که عمدی در اینکه یک س��ال و 
خ��ورده ای از پاس��خ گرفتن آخرین س��والمان 
گذشته، نبوده اس��ت. با همین باور عمیق و با 
توج��ه به قس��می که رئیس دول��ت خورد که 
ده��ان منتق��د را نبن��دد، نشس��ت خب��ری 
محمدباق��ر نوبخ��ت را از روی خبرگزاری ایلنا 
م��رور ک��رده و ابهام��ات و س��واالتمان را از او 

می پرس��یم، باش��د که قبل از پای��ان دولتش 
روزی پاس��خ مان را بدهد و کلیدش درب بسته 

را باز کند!! اگر باز سهوا از قلم نیفتیم!!
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه با تاکید 
ب��ر اینکه دولت به تقلی��ل بدهی خود به بانک 
مرک��زی متعهد اس��ت، اظهار داش��ت: دولت 
مبلغی بالغ بر هش��ت هزار میلی��ارد تومان به 
بان��ک مرکزی بدهکار اس��ت که چیزی حدود 
پنج هزار و ۸۰۰ میلی��ارد تومان از این بدهی 
مربوط به س��ال ۸۹ و ۹۰ است، آن زمان برای 
پرداخ��ت یارانه   ها از بانک مرکزی اس��تقراض 

کردند. 
 باز هم پای دولت قبل به میان می یاید 
بدون آنکه گفته ش��ود خودشان چه کرده اند و 
یا اینکه چرا با وجودی که می دانستند چه خبر 

است کاندیدای ریاست جمهوری شده اند؟! 
نوبخت افزود: اقدامی که در روز یکش��نبه 
به تصویب رس��ید مربوط ب��ه آیین نامه تبصره 
۱۸ اس��ت که براس��اس آن، یک میلیون و ۳۳ 
هزار فرصت ش��غلی برای زنان و جوانان ایجاد 
ش��د. این اعتبار قرار است از محل هدفمندی 
یارانه ها به مبل��غ پنج هزار میلیارد تومان، ۱۲ 
ه��زار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی، 
۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی 
و ۳۰ ه��زار میلیارد تومان نظ��ام بانکی تامین 

شود.
 کاش به قول یه آقایی... دو تا از اسامی 

شغل هایی که ایجاد کردید را بگویید.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه ایجاد اش��تغال برای 
جوان��ان ربطی به ارز، ترامپ و تحریم   ها ندارد، 
خاطرنشان کرد: در همین بازار مسکن می  توان 
۳۰۰ هزار فرصت ش��غلی ایجاد کرد. قرار است 
با ترمیم بافت   های فرس��وده این تعداد فرصت 

شغلی ایجاد شود.
 می توان ش��غل ایجاد کرد اما ۵ س��ال 
اس��ت که ایج��اد نکردی��د؟! کاش بگویید چه 

کسی باید این شغل ها را ایجاد کند؟ کاش...
نوبخ��ت با انتقاد از عدم پوش��ش اقدامات 
دولت و تشریح وضعیت موجود یادآور شد: در 
یک گوشه بازار وقتی که یک اتفاق کوچک رخ 
می  دهد، ارز باال می رود و همه خبردار می  شوند 
و ش��اقول  ها با آن تنظیم می  شود. همه مطلع 
می  ش��وند اما وقتی کار خوبی صورت می  گیرد 
اطالع  رسانی نمی   شود. وضعیت بد نیست؛ بله، 
مشکالت وجود دارد و نمی  گویم همه چی آرام 
اس��ت اما وضع کشور مطلوب است و بد نیست 
اما نمی   دانم چرا بعضی از ما آدم کوچولو سریال 

گالیور می  شویم و می  گویم نمی  توانیم. 
 جن��اب نوبخت ِگالن ش��خصیت گالیور 
درب��اره عملکرد خودش می گفت نمی ش��ود نه 
دیگران! جن��اب نوبخت اگر کار خوبی می کنید 
وظیفه تان را انجام می دهید، اصال مردم به شما 
رای دادن و به ش��ما حقوق می دهند که گره  و 
مشکالتشان را حل کنید، یادتان نرود مردم شما 
را اس��تخدام کردند تا کار کنید، پس خوب کار 
کردنتان وظیفه است و هر نقص کوچکی قصور! 

کاش بفهمید که مستخدم مردم هستید و بس!
نوبخت اظهار داشت: امسال تالش کرده ایم 
همه پرداختی به موقع باشد و امشب هم طبق 

قرار یارانه  ها پرداخت خواهد شد. 
 آق��ای نوبخت االن فک��ر می کنید خبر 
خوشی دادید که یارانه پرداخت می شود؟! چرا 
س��وال مردم را جواب نمی دهی��د درباره اینکه 
هم��ه قیمت ها از روزی که یارانه می گرفتند تا 
امروز ده و بعضا بیست برابر شده است و به تبع 
آن درآمد شما هم همینطور رشد کرده و هنوز 

رقم یارانه ثابت مانده است؟! چرا؟!
نوبخت ب��ا بیان اینک��ه در بحث تحریم   ها 
روی بندره��ا مباحث��ی صورت گرفته اس��ت، 
تصریح ک��رد: بنادر محل  های خوبی هس��تند. 
سعی ش��ده کارهای عمرانی در اسرع وقت به 
اتمام برس��د. مش��اهده کردید ک��ه در ۱۵ تیر 
مش��کل آب مردم جنوب حل شد. آیا این امر 
یک ش��به ص��ورت گرفت؟ باید اطالع  رس��انی 

صورت بگیرد.
 بله! مردم ۲۰ روز آب نداش��تند برخی 
ککشان نگزید؛ حتی یکبار برای ابراز همدردی 
ب��ه آنهای��ی که در ک��وران انتخاب��ات با وجود 
ریزگرده��ا فری��اد می زندند »ه��وا نداریم، اما 
هواتو داریم« به خوزس��تان سفر نکردید اینها 
ش��ادمانی ندارد جناب نوبخ��ت تَکرار می کنم 
ک��ه وظیفه ت��ان را انج��ام دادید. حت��ی نباید 
 اج��ازه می دادی��د یک س��اعت آب این ش��هر 

قطع شود.

سخنگوی دولت:

ما عادت نداریم مشکالت را گردن دیگری بیندازیم!

نوبخت: می  خواهم کلید باشم نه قفل!
کلیدی که در را به روی سیاست روز قفل کرده است!

 ۹6 بیمارس��تان  زیسـت بوم   گـروه  تخت خوابی بنیاد برکت در قرچک ورامین، گـزارش یـک
روز پنج ش��نبه ۲۸ تیرم��اه با حضور مخبر رئیس س��تاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره( افتت��اح و به عنوان هدی��ه  مقام معظم 
رهبری آماده  خدمت رس��انی به مردم ش��ریف این منطقه خواهد 

شد. 
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( با بیان این خبر و با اش��اره به تفاهم نامه  منعقد شده در 
س��ال ۱۳۹4 میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی مبنی بر مشارکت ستاد در 
ساخت و تکمیل ۱۰ پروژه بیمارستانی در مناطق محروم کشور، 
اظهار داش��ت: مجموع ظرفیت این ۱۰ بیمارستان ۱۳۹۳ تخت 
اس��ت که س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برای س��اخت، 
تکمیل و به بهره برداری رسیدن آن ها ۱۱۸۲ میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته اس��ت. این بیمارستان ها در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته ی کش��ور قرار دارند و عملیات احداث آن ها به علت 
کمب��ود منابع و اعتبارات برای س��ال ها نیمه تمام و متوقف مانده 
بود که به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( بخش اعظم 

آن ها به سرعت تکمیل و به بهره برداری رسیده اند.
س��عید جعفری ادامه داد: بیمارس��تان برکت شهید ستاری 
قرچک ورامین که روز پنج ش��نبه با حضور رئیس س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به بهره برداری می رس��د، هفتمین بیمارس��تان بنی��اد برکت در 
کش��ور اس��ت که در زیربنایی به مس��احت ۸۳۰۰ مترمربع و با 
تأمین اعتبار ۱۲۲ میلیارد ریالی از س��وی این بنیاد تکمیل شده 

است.
مدیرعام��ل بنی��اد برکت توضی��ح داد: کلنگ س��اخت این 
بیمارستان در سال ۱۳۹۰ به زمین زده شده بود و تا سال ۱۳۹4 
فقط ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که توانستیم با مشارکت 
بنیاد آن را در زمان کوتاهی به پایان برس��انیم. این بیمارس��تان 
در 4 طبقه بنا ش��ده و دارای 4 اتاق عمل و بخش های تخصصی 

داخلی، جراحی، زنان و زایمان و کودکان و نوزادان است.
جعفری تأکید کرد: با احداث این بیمارستان ارایه ی خدمات 
بهداشتی و درمانی به مردم ارجمند شهرستان قرچک، سریع تر و 
با کیفیت بهتری انجام خواهد شد و مردم این منطقه دیگر مجبور 

نخواهند بود برای درمان به شهرهای مجاور مراجعه کنند.
وی بیمارس��تان های برک��ت ش��هرهای میان��ه در اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی، مینودش��ت در اس��تان گلس��تان، درگز در 
اس��تان خراسان رضوی، گرمسار در اس��تان سمنان، فردوس در 
استان خراس��ان جنوبی و بانه در استان کردستان را به عنوان 6 
بیمارس��تان بنیاد برکت برش��مرد که تا به امروز در سطح کشور 
به بهره برداری رس��یده اند و عنوان کرد: با افتتاح بیمارستان ۹6 
تخت خوابی قرچک، هفتمین پروژه ی بیمارس��تانی برکت هم به 
بهره برداری خواهد رس��ید. این در حالی اس��ت که خوش بختانه 

بیمارس��تان  برکت شهر بهار در استان همدان هم آماده ی افتتاح 
شده اس��ت. وی افزود: بیمارستان های برکت شهرهای نی ریز در 
استان فارس و دزفول در استان خوزستان نیز به ترتیب در بهمن 
۹7 و اواسط سال ۹۸ تکمیل و شروع به ارایه ی خدمات به مردم 

خواهند کرد.
مدیرعام��ل بنیاد برک��ت درخصوص ادامه ی روند س��اخت 
بیمارس��تان در مناط��ق محروم توس��ط این بنی��اد تصریح کرد: 
سیاس��ت راهبردی و اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در ارتب��اط ب��ا مأموریت ه��ای بنی��اد برکت، موضوع اش��تغال و 
توانمندس��ازی اقتصادی مناطق محروم و روس��تاها است و تنها 
۲۰ درص��د ظرفیت بنیاد برکت معطوف ب��ه طرح های زیربنایی 
اس��ت که این روند تداوم خواهد داش��ت. وی افزود: حضور بنیاد 
برک��ت به عنوان بازوی س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
بح��ث محرومیت زدایی از مناط��ق دورافتاده و روس��تایی مانند 
گذشته، هم در حوزه های اشتغال زایی و مشارکت  با کارآفرینان و 
توانمندس��ازی اقتصادی و هم در بخش عمرانی و زیربنایی ادامه 

خواهد داشت.
جعفری اجرا و راه اندازی پروژه ها ی عمرانی را نیز در راستای 
سیاست های اش��تغال زایی این بنیاد ارزیابی کرد و یادآور شد: با 
افتتاح یک طرح عمرانی، مانند پروژه  ی بیمارستان ۹6 تخت خوابی 
برکت در شهرس��تان قرچک، برای تعداد زیادی از اقشار مختلف 

مردم اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود.

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( محقق شد

افتتاح بیمارستان برکت؛ هدیه مقام معظم رهبری به مردم قرچک

چگونه کمیسیون اصل ۹۰ 
پذیرای بدهکار کالن بانکی 

می شود؟!
ویژه گروه رویکـرد  حضور زنی که  بدهکار کالن بانکی است و به اتهام گـزارش 
جعل اس��ناد بانک صنعت و معدن تحت تعقیب کیفری 
ق��رار دارد و ب��ه دلیل ع��دم تعه��دات ارزی در دادگاه 
محکوم ش��ده است در کمیس��یون اصل ۹۰ با حمایت 
یکی از نمایندگان مجلس باعث ش��گفتی افکار عمومی 

شده است.
درپی انتش��ار خبری با عنوان "اب��ر بدهکار بانکی با 
جعل اسناد دوباره وام گرفت" و اینکه خانم "ف" توانسته 
است مدیران بانک صنعت و معدن را به کمیسیون اصل 
۹۰ بکش��اند، سواالت زیادی را در اذهان افکار عمومی و 

کارشناسان مسائل اقتصادی ایجاد کرده است!
آنها می پرس��ند آیا هم��ه ش��هروندان ایرانی درپی 
ش��کایت خود از دس��تگاه های اجرایی می توانند در این 
کمیس��یون حضور یابند و مدیران آن دس��تگاه را برای 

پاسخ دادن به کمیسیون بکشانند؟!
افکار عمومی هنوز فراموش نکرده است که در دهه 
۸۰ و با مطرح ش��دن پدیده ش��هرام جزای��ری، همگان 
متوجه ش��دند ک��ه وی با کمک تع��دادی از نمایندگان 
مجل��س کارت ورود ب��ه مجلس را دریاف��ت کرده بود و 
به عنوان مشاور در کمیسیون های اقتصادی و تخصصی 

حاضر می شد!!
حال حضور خانم "ف" که مدیریت ش��رکت تعاونی 
... را عهده دار اس��ت و با جعل اسناد بانکی توانسته است 
از بانک کش��اورزی وام دریاف��ت کند با کمک آقای "م" 
نماینده یکی از ش��هرهای غربی، تعدادی از مس��ئولین 
بانک صنعت و معدن را به کمیس��یون بکش��اند و برای 
تصاحب ش��رکت الس��تیک پارس تقال نماید باعث شده 
اس��ت تا افکار عمومی نسبت به اقدامات این کمیسیون 

دچار شک و شبهه شوند!
اف��کار عموم��ی می پرس��ند چگون��ه می ش��ود که 
کمیس��یون اصل ۹۰ که باید ملجا و پناهگاه محرومین 
باش��د برای بدهکاران بانکی که اموال مردم و بیت المال 
را چپاول کرده اند و حاضر به بازگرداندن آن نیز نیستند 

فرش قرمز پهن می کند؟
می��راب س��قا از کارشناس��ان مس��ائل اقتصادی در 
این باره می گوید: در ش��رایط کنونی کشور که شفافیت 
یکی از ضروری ترین اصول اولیه مدیریت در کشور است 
و رهب��ر معظم انقالب اس��المی مدام و مک��رر بر حفظ 
حق��وق عمومی و مردم تاکید دارند، پذیرفتنی نیس��ت 
که کمیسیون اصل ۹۰ یک بدهکار بانکی را که محکوم 

دادگاه تعزیرات و جاعل اسناد بانکی است می پذیرد.
ای��ن کارش��ناس می افزای��د: آق��ای "م" نماین��ده 
مجل��س چرا فق��ط در قبال ای��ن بده��کار کالن بانکی 
احساس مس��ئولیت می کند؟ و حاضر نیست تعدادی از 
زلزله زدگان کرمانشاه و سرپل ذهاب را که بیش از شش 
ماه اس��ت هنوز آواره و سرگردان هستند، به کمیسیون 

اصل ۹۰ برای احقاق حق بیاورد؟
میراب سقا می گوید: براساس مستندات موجود خانم 
"ف" با پش��تگرمی به حمایت ه��ای آقای نماینده مجلس 
چنان گستاخ ش��ده است که بدهی ۳۳۰ میلیارد تومانی 

خود را به بانک صنعت و معدن نمی پردازد!!
ای��ن رفتار بدهکار کالن بانک��ی حکایت از این دارد 
که عوامل ریز و درشتی در پشت پرده هستند که از وی 
حمایت می کنند و همین رفتارهاس��ت که مفاسد اداری 

و اقتصادی را در جامعه رقم می زند.
این کارشناس بانکی می افزاید: آقای الریجانی رئیس 
مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ باید پاسخگوی این 
رفتار مهمترین کمیسیون مجلس شورای اسالمی باشند 
که چرا بدهکار کالن بانکی می تواند با آزادی عمل کامل 

و جسارت در این کمیسیون حاضر شود؟

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد
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بلوف آمریکایی
 وزیر خزانه داری ایاالت متحده:

برای واردات نفت از ایران 
استثنائاتی را در نظر می گیریم

اتفاقات غیر عادی
سیاوش کاویانی

نتیج��ه اتفاقی که در عراق بر س��ر قطع برق 
افتاد همان است که پیش بینی می شد.

عراق ب��ا کمبود برق روبه رو اس��ت، به همین 
خاطر ب��ا قطع طوالنی در ش��هرهای این کش��ور 

مشکالت زیادی را برای مردم فراهم کرده است.
در این میان، ایران نی��ز با کمبود برق روبه رو 
شده و برای جبران آن برنامه ریزی برای قطع برق 

در شهرهای کشور را انجام داده است.
اینک��ه کمبود برق در ایران چ��را اتفاق افتاده 
اس��ت چندین موضوع مطرح است که در حوصله 
این یادداشت نیست چون بحث طوالنی می طلبد.

اما موضوعی که اکنون مدتی اس��ت س��ر خط 
خبره��ا گش��ته قطع برق عراق اس��ت ک��ه باعث 

اعتراضات گسترده شده است.
ایران به عراق برق می فروش��د، بخشی از برق 
عراق از س��وی ایران تأمین می ش��ود، اما امس��ال 
وضعیت تغییر کرده اس��ت، به همان دالیلی که در 
حوصله این مقال نبود، ای��ران نیز با کمبود تولید 

روبه رو شده است.
هنگامی که برق در ایران با کمبود روبه رو شد و 
س��پس برنامه ریزی برای قطع برق انجام شد، برخی 
شایعه کردند که ایران برق خود را به عراق می دهد به 

همین خاطر است که در ایران برق قطع می شود.
این ادعا در حالی مطرح شد که برق عراق زودتر 
از ایران قطع شد و مسئولین هم پاسخ دادند در این 

شرایط هیچ برقی به عراق فروخته نمی شود.
اکنون دولت عراق تصمیم گرفته است که برق 
عربستان سعودی را جایگزین برق ایران کند. عراق 
ب��رای حل بحرانی که به خاط��ر کمبود برق دچار 
آن است مجبور به تصمیم گیری است و اکنون در 
منطقه کش��وری که بتواند برق عراق را تأمین کند 

عربستان سعودی است.
به همی��ن خاطر با دس��تور حی��در العبادی، 
نخست وزیر، برق عربستان جایگزین برق ایران در 

عراق می شود.
چنین تصمیمی یک نکت��ه مثبت برای ایران 

دارد و یک نکته منفی.
وجه مثبت این تصمیم از س��وی عراق در این 
است که ثابت می کند ایران در شرایطی که خود با 
کمبود برق روبه رو اس��ت، برق فروشی نمی کند که 

کمبودها بیشتر احساس شود.
اقدام العبادی در واقع به نوعی پاسخ به آنهایی 
اس��ت که ادعا می کردند ایران حت��ی برق خود را 
مجانی به عراق می دهد در حالی که در ش��هرهای 

عراق حتی تا چند روز برق قطع بود.
اما نکته منفی اقدام دولت عراق در این اس��ت 
که هدف محقق ش��د، ایران نتوانس��ت برق عراق را 
براس��اس توافقی که کرده بودند تأمین کند، گرچه 
عراق به خاطر خرید برق، به کشورمان بدهکار است، 
اما پس از این دیگر نمی توان انتظار داشت که بغداد 
بخواهد در زمینه های اقتصادی به ویژه صادرات برق 

ایران به این کشور با ما همکاری کند.
چنین اتفاقاتی باعث می ش��ود ک��ه از میدان 
نف��وذ ای��ران در منطقه کاس��ته ش��ده و زمینه را 
برای حضور رقبایی که پیشه دشمنی با جمهوری 

اسالمی ایران دارند، وارد میدان شوند.
ب��ه خاطر ضعف مدیری��ت در وزارت نیرو، هم 
در داخل با نارضایتی مردم روبه رو هس��تیم و هم 

در خارج کشور.
نمی توان این اتفاقی که در تولید برق کش��ور 
افتاده است، به چشم اغماض نگاه کرد، هزینه هایی 
که قطع ب��رق در ایران و عراق به کش��ور تحمیل 

می کند هم سیاسی است و هم اقتصادی.
چنی��ن اتفاقات��ی که در داخ��ل و در نزدیکی 
ایران می افتد نش��ان می دهد که مس��ئولین همه 
حواسش��ان به جای دیگری است و این جای دیگر 

همچنان برجام است.
اکنون مس��ئولین در دولت به ویژه در وزارت 
نیرو و ش��رکت توانیر به مردم پاسخ دهند با وجود 
قطع صادرات برق به عراق چرا باز هم ش��اهد قطع 

برق در شهرهای کشور هستیم؟
چرا در ش��رایطی ک��ه بازار ارز و س��که باعث 
ایجاد تنش های اقتصادی ش��ده است، برنامه قطع 

برق از سوی وزارت نیرو آغاز می شود؟
نمی توان به خاطر کاس��ته ش��دن از بارش ها، 
دلیل قطع برق را به این موضوع ارتباط داد چراکه 
تنها ۱۵ درصد از تولید برق کشور از سدها تأمین 

می شود و ۸۵ درصد دیگر حرارتی است.
در ه��ر صورت اتفاقاتی که چند وقتی اس��ت در 
ایران می افتد، عادی نیست. از آتش سوزی های چندباره 

گرفته تا تصادفات و بی آبی و بی برقی و... .


