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روزنامه

دوشنبه

نقد و تحلیل خبر

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

معاون وزیر کشور:

پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف میکنند
ساالنه  ۱۰۰هزار نفر در کشور اقدام به «خودکشی» میکنند
«صیغهیابی» آسیب در حال گسترش در فضای مجازی
همه کشورها در سراسر کره زمین،
«هنجارهایی» دارند که نوع و نحوه
رفتار مردم را با خود و دیگران
مشخص میکند .زمانی نظم ،انضباط،
آرامش و منطق بر کشوری حاکم
میشود که مردم به هنجارهای
پذیرفته شده در آن کشور احترام
گذاشته و به آن پایبند باشند .هرچه
هنجارشکنی در یک جامعه بیشتر
باشد بینظمی ،ناآرامی ،پریشانی و
بیمنطقی بر آن جامعه ،بیشتر حاکم
خواهد شد و لذا حاکمیت باید طوری
مدیریت کند که همه مردم ،تشویق
و ترغیب به رعایت هنجارها شوند.
با این توصیف اگر باز هنجارشکنی
ادامه یا وسعت پیدا کرد باید با
سرعت ،ریشه و علل ایجاد آن و
مداوایش را پیدا کرده و آب رفته
را به جوی برگرداند.
در کشور ما سه نوع هنجار داریم:
هنجار قانونی ،هنجار عرفی ،هنجار
دینی .به عبارت دیگر سه منبع،
تولیدکننده هنجارها هستند :قانون،
عرف و دین.
او ًال این سه دسته منابع مولد هنجار
نباید با یکدیگر در تعارض و تضاد
باشند .یعنی نباید قانون ،یک چیز
بگوید ،عرف چیز دیگر و دین،
مسیر سومی را نشان دهد ،چون در
این صورت مردم ،سردرگم شده و
نمیدانند در حالت تضاد بین آنها،
جانب کدامیک را بگیرند .پس
قاعده صحیح این است که حکومت،

این تعارضات را حل کند و بر روی
وجوه اشتراک هر سه تأکید ورزد.
جامعه ما اگر میخواهد حساب شده
و براساس هنجارهایش زندگی خوب
و مفیدی داشته باشد باید هر یک ماه
یا هر فصل یک بار با نظرسنجی
علمی از مردم در نقاط مختلف
کشور ،متوجه شود که مردم چند
درصد هنجارهای قانونی ،چند درصد
هنجارهای عرفی و چند درصد
هنجارهای دینی را رعایت میکنند،
سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته
و علل کم و زیاد بودن پای بندی
مردم به هنجارها را شناسایی و درمان
کند .آمارهای زیاد هنجارشکنی و
کجروی در جامعه ما نشان میدهد
که هم قانون ،هم عرف و هم دین،
نتوانستهاند در کنترل رفتارهای مردم
به نحو مطلوب ،موفق باشند با اینکه
همه مردم معتقدند که هم قانون ،هم
عرف و هم دین ،اگر به خوبی اجرا
شوند بسیاری از مشکالت جامعه حل
خواهد شد.
حکومت و مردم ،هر کدام باید
سهم پایبندی خود را به این سه منبع
تولید هنجار ،به خوبی عمل کنند
و هیچکدام شانه از زیر آن ،خالی
نکنند .فراموش نکنیم که ما یک
جامعه هنجارشکن هستیم و آمار
باالی جرائم ،بزهکاری ،کجروی
همانند اعتیاد ،سرقت ،رشوه،
کالهبرداری ،طالق ،اختالس و ...
گواه آن است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

حذف ارز دولتی دارو در صحن مجلس
رأی نمیآورد

هادی بیگینژاد ،نماینده مالیر:

به گزارش رویداد ،۲۴هادی بیگی نژاد نماینده مالیر درباره انتصاب علی عسگری به
مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نوشت:انتصاب صورت گرفته منطقی نبود و
نباید انجام میشد.به گزارش شرق ،او گفت :این انتصاب باعث دلسردی جبهه انقالب
میشود و نیز طرفداران دولت .استدالل برخی این است که نفر قبلی هم از نفت و
پتروشیمی نبود ،چرا آن زمان اعتراضی نشد؟ پاسخ ما این است که تفکر غربگرایان
در کشور همیشه همین بوده و منفعت گروهی بر ایشان خیلی مهم است؛ اما از جبهه
انقالب توقع نداریم مثل ایشان اقدام کنند؛ ولی خوب باالخره وزیر از اختیارات خودش
استفاده کرده و خوب استفاده نکردند .البته این انتصاب با فشار جای دیگری بوده.

میگویند بررسی کردیم و ایشان بهترین گزینهاند.نماینده مردم مالیر درخصوص
وعده وزیر نفت درباره استفاده از نیروهای متخصص در حوزههای گوناگون و اینکه
آیا مجلس به بحث انتصاب علیعسگری ورود میکند ،گفت« :بله ،اگر این انتصاب
از جانب وزیر نفت صورت گرفته بود و او در این خصوص تصمیمگیر بود ،مجلس
به بحث ورود میکرد و در قالب احضار ،پرسش یا حتی استیضاح موضوع را پیگیری
میکرد؛ اما در شرایط فعلی پیگیریهای تقنینی مجلس هم احتماال بیتأثیر خواهد بود.
در ظاهر این انتصاب توسط وزیر نفت انجام شده؛ اما دستور استفاده از این شخص را
نهادهایی باالتر از وزارت نفت صادر کرده و به وزیر نفت دیکته کردهاند».
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حشمتاهلل فالحتپیشه:

وزیر آموزشوپرورش:

حشمتاهلل فالحتپیشه گفت :تمام معاهدات و قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی
برسد و اینکه آقای امیرعبداللهیان اعالم کرده توافقنامه  ۲۵ساله ایران و چین آغاز شده ،بیشتر یک تعارف
دیپلماتیک بوده تا یک حرف دقیق سیاسی و قانونی
به گزارش رویداد ، ۲۴حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان،
بهتازگی گفته است که اجرای توافقنامه راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین
آغاز شده است .همین موضوع میتواند باعث طرح دو پرسش مهم شود؛
آنکه او ًال چرا حاال که گویا قرار است توافقنامه اجرا شود ،جزئیاتی از آن
منتشر نمیشود و ثانی ًا آیا اجرای این توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای
اسالمی امکان دارد یا خیر؟
حشمتاهلل فالحتپیشه ،نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاست
خارجی درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت« :در ابتدا الزم است یک
نکته را یادآوری کنم؛ آنکه تمام معاهدات و قراردادهای بینالمللی باید
به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد و اینکه آقای امیرعبداللهیان
اعالم کرده توافقنامه  ۲۵ساله ایران و چین آغاز شده ،بیشتر یک تعارف
دیپلماتیک بوده تا یک حرف دقیق سیاسی و قانونی .این موضوع نص
قانون اساسی است و در برجام هم دیدیم رعایت شد .نیت قانونگذار قانون
اساسی هم مبنی بر این بوده که مردم از مفاد معاهدات ،توافقنامهها و
قراردادهای بینالمللی آگاه شوند و نمایندگان مردم بتوانند در صورت عدم
رعایت منافع ملی آن توافق بینالمللی را نپذیرند .پس بازهم تکرار میکنم
سخن آقای امیرعبداللهیان صرف ًا یک تعارف دیپلماتیک بوده است».
او ادامه داد« :تاکنون هیچ جزئیاتی از توافقنامه راهبردی با چین منتشر
نشده است و صرف ًا گفته میشود همکاریهای گستردهای در حوزههای
اقتصادی ،تجاری ،فناوری ،نفتی و ...وجود دارد؛ در صورتی که باید به
دقت بیان شود که این همکاریها در چه سطحی ،با چه کیفیتی ،به چه
میزانی و بر اساس چه تعهداتی است .دولتها و مسئوالن میآیند و میروند
و بار مسئولیت هر تعهدی بر دوش ملت است؛ پس او ًال باید این توافقنامه
به تصویب مجلس برسد تا قدرت اجرایی شدن داشته باشد و ثانی ًا باید شفاف
و با جزئیات منتشر شود».
این نماینده پیشین مجلس بیان کرد« :اینکه قدرت بزرگی مانند چین یا
احتماال روسیه تمایل دارند که با ایران توافقنامههایی بلندمدت ببندند ،وجه
مثبت ماجراست و خیلی هم خوب است ،اما در نظر داشته باشیم که اکنون
چین بیشترین چالش را با آمریکا دارد و در رقابتی بزرگ با یکدیگر به سر
میبرند .این توافقنامه در شرایطی امضا شده است که چالشهای هژمونیک

میان چین و آمریکا وجود دارد و چنین شرایطی برای پذیرش چنین
توافقنامهای زمان مناسبی نیست .از طرفی گفته میشود که این توافقنامه
در تمام شئون تأثیرگذار خواهد بود؛ یعنی بر اساس این توافقنامه باید دید
چه شرایطی بر کارگران ایران ،منابع زیرزمینی و بومی استانها ،نفت ایران
و ...به وجود میآید و این مخاطره وجود دارد که در جریان رقابتهای
سیاسی بینالمللی ،شرایطی فراهم آید که ملت ایران از حقوق خود محروم
شوند؛ پس نمایندگان حق دارند که بدانند چه توافقنامهای مورد پذیرش
قرار گرفته است و مردم قرار است چه تأثیری از این توافقنامه بگیرند».
او مطرح کرد« :برخی در ایران باور دارند که توافقنامه  ۲۵ساله با چین،
موضع ایران را در مذاکرات احیای برجام تقویت میکند؛ درصورتی که
به نظر من اجرایی شدن توافقنامه با چین باید به بعد از مذاکرات با غربیها
موکول میشد .واقعیت این است که ایران تحریم است و نباید موافقنامهای
که تحت شرایط تحریم با چین بسته شده ،مسیر  ۲۵ساله بعد تعیین کند،
زیرا اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود ،حتم ًا ظرفیتهای
بسیاری بر ایران باز میشود».
فالحتپیشه در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر به فرض شما اکنون
هم نماینده مجلس بودید و توافقنامه ایران و چین با همین کلیاتی که
موجود است ،به مجلس میآمد ،به آن رأی میدادید یا خیر ،گفت« :به
هیچوجه به این توافقنامه در شرایطی که صرف ًا کلیاتی از آن میدانیم و نقاط
مبهم زیادی درباره آن وجود دارد ،رأی نمیدادم و اگر آقای امیرعبداللهیان
قبل از آنکه مجلس آن را به تصویب برساند ،میگفت که اجرایش آغاز
شده ،حتم ًا سعی میکردم برای طرح سؤال او را به مجلس بیاورم».

تصویب همسانسازی حقوقها
در هیئت دولت

غریب آبادی:

فریبا عادلخواه به زندان
برگردانده شده است

شهردار منطقه سه:
شهردار منطقه سه گفت :اجرای عملیات گسترده گلکاری در سطح منطقه
سه شهرداری ،زینتبخش معابر این منطقه خواهد بود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه،
شکوهیان با اشاره به عملیات گسترده گلکاری در سطح منطقه سه شهرداری،
گفت :این عملیات به منظور زیباسازی منظر عمومی منطقه ،ارتقای کیفیت
زندگی شهروندان و ایجاد سرزندگی و نشاط روحی شهروندان انجام و یا
در حال انجام است.
کریم شکوهیان به موقعیت منطقه سه شهرداری و بافت متنوع گردشگری
تاریخی این منطقه اشاره کرد و افزود :وجود بناها و آثار تاریخی ملی و
بینالمللی در این منطقه باعث شده است تا ساماندهی و زیباسازی این منطقه،
به عنوان یک ضرورت کالبدی مورد توجه باشد.
شهردار منطقه سه با عنوان اینکه کاشت گلهای فصلی در معابر مختلف این
منطقه زینتبخش این معابر شهری خواهند بود ،گفت :یکی از این طرحهای
خوب گلکاری ،مربوط به فرش گل میدان طاووس دروازه قرآن است که
در راستای توجه به نیازهای شهروندان شیرازی و ایجاد تصویری خوشایند

از کالنشهر شیراز در ذهن مراجعهکنندگان به این کالنشهر اجرا شده است.
شکوهیان به اجرای عملیات گلکاری در نقاط دیگر منطقه سه شهرداری
اشاره کرد و ادامه داد :این عملیات در نقاطی چون محور حافظ ،بلوار
امام رضا (ع) ،بلوار شهید آیت اهلل ربانی ،بلوار هفتتنان ،میدان ابوالکالم،
پارک کاله خورشید ،پارک کوهپایه و  ...اجرا شده است و در نقاط دیگر
سطح منطقه نیز با تالش همکارانمان در حوزه خدمات شهری (فضای
سبز) منطقه در دست اجرا است.وی با اشاره به اینکه ساماندهی فضای
سبز بلوارهای سرداران و مولوی نیز در دست انجام است ،اظهار داشت:
در بلوار مولوی عالوه بر ساماندهی فضای سبز ،حدود  150اصله درخت
و درختچه نیز در طول مسیر این بلوار کشت میشود.شهردار منطقه سه
کالنشهر شیراز ،احداث پارک محلهای شاهیجان و درختکاری و ایجاد
فضای سبز فضای شهری هفتتنان را از دیگر فعالیتهای در دست اقدام
این شهرداری برشمرد و ابراز امیدواری کرد :اجرای طرح گسترده گلکاری
و ایجاد فضاهای نشاطآور ،ضمن ارتقای سرانه فضای سبز منطقه ،زمینه
نشاط اجتماعی شهروندان و زیباسازی منظر شهری را فراهم آورد.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :آنچه در صحن گذشته شورا
درخصوص سفر خارجی تحقیقاتی طرح و تصویب شد ،یک تصمیم بود و
نه یک مصوبه آنهم مشروط به سه شرط که به شهردار ابالغ شد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :مهدی طاهری ،در نطق پیش از دستور
سی و هفتمین جلسه صحن علنی ششمین دوره شورای اسالمی شهر شیراز
با اشاره به اینکه پنج ماه از عمر این دوره از شورا سپری شد گفت :هفتهای
که گذشت در فضای مجازی با هجمهای از گفتهها و شنیدهها که نشان از
سوءبرداشت دوستان و زخمزبانهای دشمنان انقالب از تصمیم شورا برای
اعزام چند نفر از کارشناسان شهرداری به کشور امارات بود ،مواجه شدیم.
وی ادامه داد :شکستخوردگان از پیروزیهای ملت رشید ایران از مقاومت
سرسختانه آنها در برابر مشکالت و مصائب این ایام ،که زائیده نقشههای
شوم آنها در محاصره اقتصادی و البته سوء مدیریت سالهای گذشته است،
در اندیشه ضربه زدن با استفاده از کوچکترین نقاط ضعف ما برآمدند .آنها
امروز در نقشهای مرموزانه و ماهرانه حساسیتهای اعضاء شورا را یک به
یک کشف و تحلیل میکنند و از بیصاحبی فضای مجازی کمال سوء
استفاده را برده و تحریک از پی تحریک به دنبال تفرقه و انحطاط این جمع
انقالبی هستند.
وی با بیان اینکه اولین و مهمترین هدف این خط نفاق ،ایجاد شکاف و
بیاعتمادی بین اعضای شوراست افزود :اگر یکپارچگی شورا را تخریب
کنند ،اولین و مهمترین خاکریز شورا شکسته میشود و پس از آن ،دیگر
تخریب این گروه که ثمره نیات خالصانه جامعه انقالبی است ،کار سختی
نیست ،بیتردید مقدمترین وظیفه جمع شورا ،مراقبت بیقید و شرط از
یکپارچگی این جمع است.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز بزرگترین نقطهضعف شورای ششم را دقیق ًا
بزرگترین نقطه قوت این شورا عنوان کرد و افزود :تقریب ًا اکثریت قریب به
اتفاق اعضا در اندازه مراجع تخصصی رشتههای خود بوده و صاحب نظرند
که البته تأمین نظر مشترک بین آنها دشواراست.
آنقدر انرژی در این شورا متراکم است که از تالش دیگر مسئوالن برای
خروج آنها از جمع شورا بیم دارم.
طاهری اظهار داشت :این شورا نه متعلق به حزب است و نه جناح که خود
را انقالبی و پیرو محض رهبری انقالب خطاب کرده و اگر تفسیر واحدی
بر انقالبی بودن خود با ما ندارید حتم ًا و قطع ًا الزم است تا آنها که خود را
در این دایره میپندارند ،در مباحثههای غیرمجازی و چهره به چهره یکدیگر

را اقناع کنیم چرا گاهی به سادگی از متن قلهها به دره حاشیهها آنهم در
فضای مجازی میافتیم.
وی اضافه کرد :در اثنای هفتهای که گذشت کسی از شهردار این شهر
نپرسید :چگونه شما که قریب به کل بودجه سال جاری ،برایتان بدهی به
جای گذاشتهاند که بیش از  ۷۰درصد آن هزینه استمهال تسهیالت گذشته
است چگونه توانستید همزمان حقوق هزاران نفر را تأمین کنید و همزمان
به سیلزدگان بیرم شهیدپرور یاری رسانید ،شهر را به همراه خادمان شهر،
نظیف نگاه داشتید و حمل و نقل عمومی به شدت مریض این شهر را سرپا
نگاه داشتید ،آنهم در شرایطی که قدرت خرید عمومی مانند قبل نیست و
بیماری کورنا نفس اقتصاد کشور را بریده.
ریس شورای اسالمی شهر شیراز بیان داشت :آنچه در صحن گذشته شورا
درخصوص سفر خارجی تحقیقاتی طرح و تصویب شد ،یک تصمیم بود و
نه یک مصوبه آنهم مشروط به سه شرط که به شهردار ابالغ شد.
طاهری دراینباره اضافه کرد :او ًال اثبات کسب تجربه با تهیه برنامه دقیق
سین مأموریت تحقیقاتی ،دوم ًا وجود منابع مالی در ردیف بودجه مربوطه
و سوم ًا ارائه گزارش ازآنچه در گذشته به عنوان تجارب در شهرداری
شیراز به عنوان مقاالت علمی رسوب شده اند که یک هیئت سه نفره از
اعضای شورا ،منابع مالی ،اسناد مأموریتی خواسته شده و مستندات و تعداد
کارشناسان اعزامی را به دقت ارزیابی خواهند نمود و مزید استحضار برای
تنویر افکار عمومی یادآور شوم تصمیم یاد شده ،مطلق ًا ارتباطی با اعضای
شورا نداشته است.
وی ادامه داد :شهردار در مقابل این تصمیم شورا میتواند با استناد به دالیل
پیشگفته موضوع را بررسی و نتیجه نهایی خود را با عناوین اعالم لغو یا
تقلیل شدید نفرات برای اعزام به سفرهای خارجی به شورا منعکس نماید و
شورا در این راستا کام ً
ال مراقب خواهد بود.

عضو شورای اسالمی شهر شیراز:

مجمع خیرین فرهنگساز و شهرساز
میتواند با بهرهمندی از ظرفیت خیرین
در رفع مشکالت و آسیب اجتماعی
گام بردارد

