اینجا از زمین و آسمان
مصیبت میبارد

زندگیهایی که زیر سیالب و شن دفن میشوند
3
هربامداد در سراسر کشور

مردم با حضور پر شور
و انتخاب خوب
مجلس قوی
برای ایران قوی بسازند

اقدام عجیب و مشکوک کشتیگیر ایران در قهرمانی آسیا

12

رهبر معظم انقالب اسالمی:

پای دوپینگ
در میان است؟

9
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همتی ادعا کرد

تورمسالآینده
زیر ۲۰درصد
6

عارف:

مردم اصالح طلب
هستند
9
شورای نگهبان تایید صالحیت
 30نماینده مجلس در دو روز مانده
به انتخابات را تکذیب کرد

پایان امیدهای
دقیقه نودی
فرمانده نیروی زمینی سپاه :

11

وحدت
بیوحدت!
شنیدهها حاکی است آخرین تالشها در میان اصولگرایان
برای رسیدن به لیست واحد شکست خورده است

در حالی که نمایندگان به فکر تبلیغات هستند
و دولت توان مدیریت و نظارت ندارد

درباره جلف بازی
برخیکاندیداها

انفعال وزارت صمت
در کنترل بازار

منصور مظفری
مدیرمسئول

> فوالد نه وابسته به واردات است ،نه تحریم و نه دالر؛ علت گرانی چیست؟
> آیا رئیس جمهور توان مدیریت وزیر را جهت کنترل بازار دارد؟

صفحه6

زهرا ساعی:

تالش کردیم

جیشالظلمکمککردهاست

صدای کارگران باشیم

2

برای زنان سرپرست خانوار،
وزارت کار را ملزم به
پاسخگویی کردیم

سلبریتیها با آمبوالنس

9

3

یادداشت2-

یادداشت1-

ناکارآمدی
نظامقانونگذاری

نپختگی
شعارها

رضا پاکدامن
کارشناس اقتصادی

حسن رسولی
عضو شورای شهر تهران

چندی است که نامزدهای اصولگرای مجلس با
توجه به شرایط موجود کشور تصمیم گرفتند
تا در شــعارهای خود حمالت تندی را علیه
روحانی به کار گیرند تا از این طریق به جذب
مخاطب به ســمت خــود بپردازند« .روحانی
باید برود» و «اســتیضاح روحانی » از جمله
شعارهای آنان است .اما دراین میان اخیرا یکی
از نامزدها حتی موضــوع مجازات حداکثری
روحانی را نیز مطرح کرده است .
در مورد شعار استیضاح رئیس جمهور البته باید
گفت مجلس شورای اسالمی اختیار طرح سوال
و حتی استیضاح رئیس جمهور را طبق قانون
داراست .اما اینکه تا چه میزان به صورت عملی
امکان و شرایط واقعی اعمال این قدرت مجلس
پیش بیاید موضوع دیگری است  .به نظر من این
موضوع به دالیلی اصال شدنی نیست .
ادامه در صفحه9

سرمقاله

با بررسی سخنان دیروز چهرههای اصولگرا میتوان یک موضوع را
مطرح کرد اینکه در جاده رسیدن به مجلس در جناح اصولگرا سبقت
آزاد است و هرکدام از کاندیداها به دنبال جلو زدن از دیگری
هستند تا به بهارستان راه یابند صفحه2

عربستاندستکم3هواپیما
سالحبهتروریستهای

شایعه جابه جایی

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

صرفنظــر از ســاختار محتوایی و حتی شــکلی
مقــررات به تصویب رســیده در ایــران  ،یکی از
جنبههای ناکارآمدی نظــام قانونگذاری خصوصا
در حــوزه اقتصــاد  ،فراینــد بســیار طوالنی و
گیج کننده است.
دو نمونــه از آن بــه این شــکل اســت که ذکر
میکنم:
 .۱مجلس

بودجه کل کشــور ،مهمترین رخدادی اســت که
کلیه بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی کشــور
چشــم براه آن هســتند ،تا برنامه سال آتی خود
را بر اســاس آن تنظیم کننــد .از صنعت نفت و
انرژی تا فعالیت فرهنگی و هنری  ،منتظر تکلیف
بودجه ،سیاستهای مالیاتی و غیره هستند .اینک
در آستانه پایان ســال  ،از سرنوشت بودجه سال

 ۱۳۹۹کل کشور خبری نیست .
قطعا پس از برگزاری انتخابات نیز که یک ســوم
نمایندگان از قبل رد صالحیت شده اند ( نمیدانم
بر چــه مبنای قانونی کماکان اجــازه قانونگذاری
دارنــد؟) و احتماال بــه همین میــزان نیز  ،رای
نخواهند آورد ،حوصله ای برای دل دادن به بودجه
کل کشور نخواهند داشت.
 .۲دولت

در تاریــخ  1398/۱۱/۸هیئــت وزیران  ،نصاب
معامالت در مناطق آزاد در سال  ۱۳۹۸را تعیین کرد!
یعنــی در حدود یک ماه به انتهای ســال ،نصاب
معامــات دولتی در مناطق آزاد در ســال جاری
به تصویب رســید .در همه دنیــا  ،مناطق آزاد از
پویایی بیشتری در حوزه مقررات برخوردارند .اگر
منطقی در فرایند تصویب قوانین و مقررات حاکم
بود  ،اینچنین مصوبهای در اینچنین مقطع زمانی،
میبایست برای سال  ۱۳۹۹میبود ونه برای سال
 ۱۳۹۸تا بر اساس آن کلیه دستگاههای اجرایی و
شرکتهای ذی ربط با برنامه سال کاری جدید را
تنظیم میکردند.
ادامه در صفحه 2

یادداشت3-

اشرفغنی
رئیسجمهوریغربگرا؟
مهدی مطهرنیا
کارشناس مسائل بین الملل

محمد اشــرف غنی با اعالم کمیســیون انتخابات
افغانستان سرانجام به عنوان پیروز انتخابات ریاست
جمهوری در افغانستان معرفی شد .این درحالی است
که همزمان موضوع افغانستان به دلیل مذاکرات میان
طالبان و ایاالت متحده از اهمیت ویژه ای برخوردار
شده است .به طور کلی این کشور جدای از نظام حاکم
بر منطقه و روابط بین الملل نیست و چالش طالبان
نیز ذیل همین وضعیت قابل بررسی است که ایاالت
متحده تالش دارد با استفاده از ابزار مذاکره منافعش
را پیش ببرد و اشرف غنی نیز با توجه به نزدیکی به
ایاالت متحده به دنبال این است که رویارویی میان
کابل و واشــنگتن رقم نخورد تا وضعیت جوابگوی
منطق حاکم بر این کشور برای رسیدن به وحدت ملی
باشد .دستیابی به وحدت و وضعیتی با ثبات وابسته
به ارتباطاتی است که واشنگتن با دولت افغانستان و
طالبان خواهد داشت .به طور کلی پیروزی غنی نشان
از ادامه شــرایط فعلی خواهد بود که رئیس جمهور

افغانستان تا پیش از این نیز طی کرده بود .او به طور
کلی تالش کرده تا روابط مناسبی را با غرب و ایاالت
متحده ترتیب دهد .به طور کلی در افغانســتان هر
دولتی که بر ســر کار بیاید با یک پارادوکس مواجه
خواهد بود چرا که بخشی از جامعه سنت گرا است و
دیدگاه مثبتی نسبت به غرب و ایاالت متحده ندارد
اما بخش دیگری از جامعه این کشور طی سالهای
اخیر دچار تغییرات گفتمانی شــده و از بهبود روابط
و افزایش ســطح مناسبات با غرب استقبال میکند.
روســای جمهور نیز با توجه به وظیفه اساسی که در
راستای پیگیری منافع ملی کشورشان دارند سیاست
خارجی خــود را تنظیم میکنند تا با حداقل هزینه
بیشترین منافع را بدست آورند از همین حیث است
که اشــرف غنی به دنبال تقویت مناســبات با غرب
است(!) و نمیتوان او را به دلیل این راهبرد غرب گرا
نامید .با این حال با توجه به منطق سیاسی حاکم بر
افغانستان اشرف غنی تالش میکند در روابط خود با
ایاالت متحده به گونهای رفتار کند که موجب ایجاد
تعارض از سوی بخش سنت گرای جامعه یا واکنشهای
تند آنها نشود واز سوی دیگر نیز از طریق روابط قابل
قبول با کاخ سفید بتواند موقعیت دولت و خودش را
در عرصه سیاسی افغانستان بهبود بخشد.

برای برخی مایه طنز و اســباب الیک و
فالوور جمع کردن است اما برای ما مایه
تاسف است و شرمســاری!طی روزهای
گذشته تصاویر و ویدئوهایی در شبکههای
اجتماعی منتشــر میشود که حقیقتا بنده
دعا میکنم هرچه زودتر این ایام تبلیغات
کاندیداهای مجلس به پایان برســد .در
طول ســالهایی که به عنوان یک فعال
رسانهای انتخابات مختلفی را تجربه کردهام
هیچ وقت شاهد این مدل از تبلیغات نبودم.
آری؛ در سالهای گذشته در گوشه و کنار
خبر میرسید که پولی پخش شده و یا سفره
شــام یا ناهاری پهن شده اما دیگر شاهد
خوانندگی کاندیدا ،گریه کردن به خاطر
نداشتن یک ســتاد آبرومند ،تهدید سایر
کاندیداها برای عدم انصراف و انصراف در
صورت پول گرفتن،قلیان و چای رایگان،
برگزاری مراسم کباب خوری ،حضور در
مراسمهای عجیب ،شادی و هلهله منحصر
به فرد طرفداران و  ...نبودیم.
بهر حال این رفتارهای شــاذ و سطحی
برخی کاندیداهای مجلس یک ســوال
بدیهی و روشن را در ذهن ایجاد مینماید
که این افراد چگونه و بر چه اساسی احراز
صالحیت شدهاند؟ البته مراد من از طرح
این پرســش لزوما ایجاد سختگیریهای
بیشتر نیست ،بلکه بررسی این ابهام است
که چطور افرادی که در عالم سیاســت و
مدیریت وزنههای قابل تأملی شــناخته
میشوند صالحیت شان احراز نمیشود
لیکن چنین افرادی که مشخص است در
مجلس جایگاهی نخواهند داشــت و به
نظر میرسد کال برداشت غلطی از مفهوم
نمایندگی دارند از فیلترهای مختلف عبور
کردهاند .خب به این ابهام باید پاسخ داده
شود چرا که حتما ذهن برخی دیگر هم مثل
بنده درگیر چنین سوالی است .
قطعا منکر حضور نهادهای نظارتی نیستیم
و حضور آنــان پیش ،حین و پس از هر
انتخاباتی الزم است اما سهم قشرهایی از
مردم هم باید مشخص شود .حتما چنین
افرادی که مثالهایــی در مورد آنان آمد
منتخب نخواهند بود؛ بهرحال جامعه خوب
میداند و میفهمــد یک نماینده مجلس
واقعی باید چه خصوصیاتی داشته باشد
تا بتواند صدای آنان باشــد .کسانی که با
رفتارهای مشــمئزکننده این جایگاه را
پیش از ورود به مجلس به استهزا گرفتهاند
قطعا حق ورود و نشستن بر صندلیهای
سبز بهارستان را ندارند .مردم هم این نکته را
به خوبی میداننــد و حتی اگر نهادهای
نظارتی هم ورود نکنند آنان دســت رد
به سینه چنین افرادی میزنند.
ادامه در صفحه2

