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باعث و بانی ارسال پیامک
به نمایندگان مجلس
مدعی است که این پیامکها
صرفا روشنگرانه و مودبانه است
اما نمایندگان مجلس میگویند
پیامکهای فوق تهدیدآمیز است

بهتوپبستنمجلس
در کمال ادب!

آفتاب یزد گزارش میدهد

گرانی تلفنهای همراه
توقف نخواهد یافت؟

در حال حاضر ،نرخ دالر در سامانه نیما حدود هشت هزار تومان است ،اما تلفنهای همراه قابل توجهی
در بازار مشاهده میشود که با این نرخ تأمین ارز شده اما با نرخ آزاد فروخته میشوند

تاکیدمجلسبرافزایشسرمایهبانکصنعتومعدن
توضیحات نمایندهای که تصویر بازی کردن او در صحن مجلس منتشر شد

مگر چه جنایتی شده؟

چراسکوتکردید

معمار اصلی لوایح  FATFاحمدینژاد ،سعید جلیلی و حسینی وزیر وقت اقتصاد هستند
اما آنان این روزها ترجیح میدهند از کنار این موضوع به آهستگی رد شوند

توگوی چالشی ظریف با بیبیسی:
گف 

احتمال معرفی دژپسند ،شریعتمداری ،رحمانی و ویسه

گفتن «روحانی مرد دوست داشتنی است»
نشانه احترام نیست
یادداشت1

عرفان سروی

15

یادداشت2

فرصتایجاد
دفتر اتحادیه اروپا در ایران

وزارت کار
اما و اگرها...

مهدیمطهرنیا

روزنامه نگار

کرس��ی وزارت کار همچون تخت لرزان است و همواره سوار
خود را عذاب میدهد.
یکی از گزینههای محافل خبری که در این روزها از آن یاد
میشود ،محمد ش��ریعتمداری وزیر فعلی صنعت ،معدن و
تجارت است.
محمد ش��ریعتمداری در س��پهر سیاس��ی ایران بلند آوازه
و پرتجرب��ه اس��ت و چه��ار دوره در هیئ��ت دول��ت و در
مسئولیتهای کلیدی حضور داشته است.
او مع��اون س��ابق اجرایی رئی��س جمهور ایران ،جانش��ین
رئیسجمهور ایران در ش��ورای عالی ایرانیان ،ش��ورای عالی
قضایی و ش��ورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است .او در
آغاز کار دولت یازدهم ،بیس��ت روز سرپرست وزارت ورزش
و جوانان و در دولت اول و دوم اصالحات وزیر بازرگانی بوده
است .از سال  ۱۳۸۵تاکنون به حکم مقام معظم رهبری عضو
ش��ورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران به
عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی است و باتوجه به توانایی و
تجربه باالیی که امور اجرایی دارد همواره مورد توجه رئیس
جمهور ب��وده و احتماال اکنون هم یکی از گزینههای جدی
وزارتخانه کار ،رفاه و تامین اجتماعی اس��ت و در صورت به
فعلیت درآم��دن این موضوع قطعا میتواند در مس��ئولیت
احتمالی جدید موفق باشد.
البته نباید از یک واقعیت مهم به راحتی عبور کرد که تلفیق
وزارت تعاون با زیرمجموعه عظیم با وزارت کار از همان ابتدا
غیرکارشناسی و اشتباه بوده و اگر مجلس با تفکیک این دو
وزارتخانه که احتماال در پیش��نهادی جدید به مجلس ارائه
میکن��د گام مهم و موثری اس��ت که در جهت تس��هیل بر
مدیریت آن برداشته میشود ،متصدیان این دو وزارتخانه را
در مدیریت بهتر و آسانتر سوق میدهد...

کارشناس مسائل بین الملل

باردیگر اروپا درخواس��ت ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران را به
مقامات کشورداده است .ممکن است مجددا عده ای با جنجال
از عدم خوش بینی شان نسبت به این درخواست سخن بگویند.
به طور کلی ایران در ژرفای تاریخی خود به واسطه قرار گرفتن
در جغرافیای معنادارش همواره در معرض هجوم بوده است از
همین رو نوعی بیگانه ستیزی تاریخی درایرانیان وجود دارد .برای
همین درایران هر گونه ارتباطی را دلیلی بر نفوذ سیاسی قلمداد
میکنند و حتی روابط دیپلماتی��ک در این زمینه به گونه ای
منفی در فضای گفتمانی سرزمین ما جلوه میکند .اگر چه این
یک اصل پذیرفته شده است که در ادبیات سیاسی ،دیپلماتها
جاسوسان مشروع و رسمی یک کشور در کشور دیگر محسوب
میشوند چرا که ماموریت دارند در کشورهای دیگر به مطالعه
وضعیت پرداخته و گزارشهای خود را نس��بت به کشورهای
متبوعبدهند؛امافراموشنکنیمدیپلماتهاووابستگانفرهنگی
ایرانی نیزهمین ماموری��ت را دارند .بنابراین ،این موضوع یک
عمل متقابل اس��ت .اکنون در ارتباط با دفتر اتحادیه اروپا ما یا
باید دیوارهای بلندی اطراف مرزهای کشور بکشیم یا باید قواعد
تاریخی بین المللی را در این زمینه پذیرا باشیم.
اگر بخواهیم فقط در آرایه شکلی و در آرایه شعار به نفی ارتباط
با دنیا به بهانه نگرانی از نفوذ اقدام کنیم ،تنها اتفاقی که میافتد
این است که از مواهب این ارتباطات بی بهره شده ولی در عوض
آسیبهای ناشی از نفوذ به مراتب بیشتر متوجه ما میشود.
البته باید قبول ک��رد که در هر ارتباطی نفوذ و در هر نفوذی
بازی قدرت��ی وجود دارد و ما که به اجب��ار در محیط ارتباط
بینالمللی قرار داریم ،باید پیچیدگیهای این بازی را بپذیریم
و به تربیت نیروهایی بپردازیم که در این محیط پیچیده بازی
به گونه ای عمل کنند تا بیشترین منافع را برای اهداف ملی
کشور فراهم نمایند.

گفتگودرموردشگفتانگیزترین،زیباترین،کاملترینوتاثیرگذارترین
کتابی که درباره عالم پس از مرگ نوشته شده است
محمد حس�ین حاج�ی ده آب�ادی،
محقق و پژوهشگر کتاب «آن سوی
مرگ» در مورد این کتاب گفت:
«آن س�وی مرگ» بعد از کتابهای
«آخرین یادگار» و « ۱۲ثانیه» سومین
کار مشترکی میباشد که با هنرمندی
نویسنده فرزانه ،آقای جمال صادقی
راهی بازار نشر میکنیم.
«آن س�وی مرگ» از س�ال  ۱۳۹۲با همفکری و تبادل نظر ما به جریان افتاد
و بعداز حدود  ۲س�ال تحقیقات مش�ترک و یک س�ال و نیم کار نگارش�ی
آقایصادقی ،و در زمانی نزدیک به چهار سال به نتیجه رسید.
از بین صدها مصاحبه انجام شده برای این کتاب ،سه گفتگوی خوب را در این
کتاب با قلم بسیار غنی آقای صادقی مطالعه میکنیم که به نوعی در سه محور
مصاحبه زمینی ،نیمه زمینی و آسمانی ارائه شده است.
بندهمطمئنماینکتابدرآینده،بیشترشناختهوبهزبانهایدیگرنیزترجمه
خواهد ش�د .الزم به ذکر است که مخاطبین گرامی میتوانند این کتاب را از
کلیهکتابفروشیهایمعتبردرسراسرکشورتهیهفرمایند.

چینش تیم جدید اقتصادی
با چهرههای نزدیک به نوبخت

آفتاب یزد -هیرش س�عیدیان :نمایندگان مجلس خبر از
معرفی وزرای کار و اقتصاد در روز سه شنبه به مجلس دادهاند.
ه��م چنین برخی معتقدند که وزیر صمت میخواهد پیش از
کاندیدا شدن برای وزارت کار در جلسه استیضاح شرکت نماید
و پاسخگوی کارنامه اش باشد ،این اقدام به دلیل احتمال باالی
رای آوردن اس��تیضاح با مخالفت مدیریت دفتر رئیس جمهور
رو به رو شده است .شریعتمداری ،رضا ویسه ،فرهاد دژپسند و
رضا رحمانی گزینههای مطرح شده برای وزارتخانه کار و امور
اجتماعی ،اقتصاد و صمت هس��تند که بیشترین فراوانی را در
میان اظهارنظر مسئولین و گمانهزنیهای مختلف دارند .نکته
حائز اهمیت در این بین ،گرایش سیاسی این افراد است .رضا
رحمان��ی ،چهره نزدیک به رئیس مجلس و هماهنگ با رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه تلقی میش��ود و رضا ویس��ه معاون
فعلی هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و از مدیران اقتصادی
نزدیک به حزب کارگزاران س��ازندگی است .همچنین معرفی
وزیر فعلی صمت با توجه به کارنامه و حواشی پیش آمده برای
وی ب��ه عنوان وزی��ر کار و امور اجتماعی ب��ا توجه به ترکیب
مدیران آن وزارتخانه میتواند جنجال برانگیز باشد.
> سهشنبه وزرای اقتصاد و کار را معرفی خواهد کرد

هماکن��ون وزارتخانههای اقتصاد ،کار و امور اجتماعی فاقد وزیر
است و همچنین به دلیل قطعی شدن رفتن محمد شریعتمداری
از وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت و تقویت ش��ایعهها مبنی بر
جایگزینی عباس آخوندی با گزینه ای مطلوب تر ،میتوان گفت
که پس از یک س��ال طرح پیشنهاد و نقدهای مختلف از سوی
منتقدین تیم اقتصادی دولت ،زمان جراحی بزرگ فرا رسیده است.
مهمترین تغییر در تیم اقتصادی کابینه دوم دولت تدبیر وامید
جایگزینی ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی با همتی مدیرکل
اس��بق بیمه مرکزی بود .قاس��م میرزایی نیکو عضو فراکسیون
امید در خصوص تعلل رئیسجمهور برای معرفی وزرای اقتصاد
و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :آقای رئیسجمهور به دنبال
تفکیک وزارتخانه هستند .وی درباره اینکه بارها الیحه تفکیک
وزارتخانهها به مجلس آمد و رأی نیاورد ،گفت :رأیگیری که در
جلس��ات اخیر صورت گرفت استمزاجی بود و اگر دولت تالش
بیش��تری به کار گیرد حتما رأی خواهد آورد؛ آن رأیگیری هم
فقط چهار رأی کم آورد .وی افزود :تا روز سهشنبه رئیسجمهور
وزرای خود را معرفی میکند تا با تعطیالت مجلس روبهرو نشود.

جناب آقای بهرام گل زاده

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ابوی گرامیتان
را تس�لیت عرض نم�وده ،از درگاه ایزد منان
برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی
و خان�واده محترمت�ان صب�ر و ش�کیبایی
خواستاریم.
روزنامه آفتاب یزد
مراسم ختم آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ
 97/7/18در می�دان توحید -خیابان پرچم-
مسجد و کانون توحید از ساعت  15:30الی 17
منعقد میباشد.

> گمانههای رئیس سابق اتاق

محس��ن جالل پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و از چهرههای
مورد احترام جریانات سیاسی مختلف در کانال تلگرامی خود
نوشت :امروز از یک منبع موثق شنیدم محمد شریعتمداری
از وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت ب��ه وزارت تعاون ،کار و
رف��اه اجتماعی م��یرود ،همچنین رضا رحمان��ی به عنوان
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت به مجلس معرفی میش��ود و
فرهاد دژپس��ند گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی اف��زود :همه پذیرفتهاند ب��ا محمد باقر نوبخت هماهنگ
باشند .او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را بر عهده گرفته
اس��ت » .البت��ه غیر از این اس��امی ،در خبرهای مختلف از
نام رضا ویس��ه نیز برای تصدی گری وزارت صمت س��خن
گفته میشود .ویسه که به پدر صنعت خودرو معروف است،
پ��س از تقویت احتمال کنارگیری محمد رضا نعمت زاده از
وزارت صمت در چند مراسم و افتتاحیه در کنار نعمت زاده
و جهانگی��ری حضور یافت و همگان و از جمله چند نماینده
مجل��س در گفتگو با آفتاب یزد به یقین وی را گزینه قطعی
جانشینی نعمت زاده معرفی کردند .با این همه در لحظات
آخر این ش��ریعتمداری بود که بر جای نعمت زاده نشست.
انتخ��اب رحمانی میتواند بر توافق رئیس دفتر فعلی رئیس
جمه��ور و نوبخت با رئیس مجلس صحه بگذارد .بس��یاری
معتقدن��د که محمد باق��ر نوبخت و محم��ود واعظی آینده
سیاس��ی خود را به ص��ورت کامل به آین��ده رئیس مجلس
گ��ره زده اند ،تحلیلی که در ص��ورت صحت میتواند دلیل
بسیاری از اقدامات این دو را روشن تر نماید .هیچ کدام از
آنها نمیخواهند که با پایان گرفتن دولت دوازدهم ،آن هم
با این کارنامه اقتصادی ،عمر سیاسیش��ان به پایان برس��د
و بهترین کار را گذاردن درش��ت ترین تخم مرغها در سبد
خوش آتیه ترین چهره سیاسی حال حاضر کشور میدانند.
با این همه در صورتی که رئیس جمهور رضا ویس��ه را برای
سکانداری وزارت صمت انتخاب نماید ،نقطه نظر این طیف
از صاحب نظران تقویت میش��ود ک��ه او هنوز میخواهد تا
الاقل دل بخشی از اردوگاه اصالح طلب را نگه دارد و معاون
اول آنگونه که گفته میش��ود از اختیار تهی نش��ده و هنوز
در برابر رئیس دفتر قدرتمند رئیس جمهور حرفهایی برای
گفتن دارد.

مجیدابهری

به مردم
بگویید

سرمقاله

رفتار شناس

از آنجا که سرمایههای اجتماعی بنای اصلی تحکیم
سیاس��تهای اجرایی و رشد و تعالی فرهنگی و
ش��کوفایی اقتصادی در یک کش��ور است ،الزم
است که دولتمردان و نهادهای مرتبط با دولت در
جهت تمرین مش��ارکتهای اجتماعی و افزایش
اعتماد مردم به دول��ت ،دولت به مردم و مردم به
مردم ،قدمهای موثر و کاربردی برداشته و در اولین
حرکت قبل از شبکههای شایعهساز و بلندگوهای
معاند که هدفی جز تضعیف دولت ،تخریب امنیت
ملی و نوامیدی مردم ندارند دس��ت به کار شده و
مس��ائل و حقایق اساسی کشور را به اطالع مردم
برسانند .بزرگترین حسن و امتیاز در این حرکت،
واکسیناس��یون فکری و فرهنگی جامعه بر علیه
شایعات بوده و اجازه میدانداری را از شبکههایی
که مستقیم از سویدشمنانتغذیهمیشوندراگرفته
و نقشههایشان را نقش برآب میسازند .وقتی دولت
در توضیحات الزم به افکار عمومی قصور ورزیده
یا با کندی حرکت میکند با کمال تاسف شایعات
در داالنه��ای تاریک بیگانگان متولد ش��ده و در
شبکههایاجتماعیپرورشمییابندوبالفاصلهدر
اماکن عمومی مثل مترو ،تاکسی ،اتوبوس و معابر
شنیده میشوند .از نگاه رفتارشناسی توجیه مناسبی
برای خودداری از قانعسازی افکار عمومی وجود
ندارد .ش��اید مدیران مربوط��ه هنوز عمق قدرت
تخریبی شایعه و شایعه سازان را درک نکردهاند و
به میزان میدان برد امواج تخریبی شایعه آگاه نیستند.
برای روشنتر شدن مطلب چند مثال میآورم .در
موضوع ماهیگیری در دریای ایران که به یک کشور
دیگر واگذار شده مطالب گوناگونی عنوان میشود
ولی آنچه که پررنگ شده و به شکلهای مختلف
مطرح میش��د این اس��ت که در حضور صیادان
ایرانی ،کشتیهای ماهیگیری به حالت جاروکشی
به صید ماهیهای گوناگون مشغولند .این شایعات
در برنامههای مختلف بیگانگان به صورت منسجم
و متمرکز حتی در قالب ش��هروند خبرگزار ولو
دروغی��ن و گفتوگو با صیادانی که اصال معلوم
نیست صیاد باشند یا حتی در ایران زندگی میکنند
منعکسمیگردید.

