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 1821- یک نماینده مجلس می گوید جهش 
قیمت ها نش��ان از ناکارآمدی مدیران است. ما 

نتوانستیم بر اوضاع فائق بیاییم!
1831- بحران های مالی و اقتصادی برای همه 
کشورها پیش می آید ولی اینکه مردم ما دائم 
در شرایط سخت و بحران های اقتصادی زندگی 

کنند قابل قبول نیست. 
1845- واقعا ش��رایط قیمت ها در بازار طوری 
ش��ده که هر روز ش��اهد قیمت ه��ای جدید 
هستیم. برخی از کسبه به همین دلیل تمایلی 

به فروش اجناس خود ندارند. 
1856- واقع��ا ب��ا این ش��رایط فعلی ب��ازار و 
قیمت ه��ا درمانده ای��م که چه کنی��م؟ به که 
بگوییم؟ روز به روز هم بدتر می ش��ود که بهتر 

نمی شود. حق ما این نبود. 
1903- آزاد شدن فروش ارز با کارت ملی هم 
تغییری در بهتر ش��دن اوضاع ن��رخ ارز ایجاد 
نکرد. قیمت ها تا ام��روز که افزایش بوده. دالر 

تا 56 تومان هم رسیده. 
1915- به خاطر این عرضه گوش��ت منجمد 
تنظیم بازاری در میادین بازار روز چه صف های 
طوالنی درست شده و باعث دردسر برای مردم 

شده. واقعا این وضعیت درست نیست. 
1921- افس��ار بازار ارز رها ش��ده و قیمت ها 
بدجور صعودی ش��ده. حاال چه طور می توان 
افسار آن را کشید ما نمی دانیم ولی این شرایط 

با وعده هایی که داده شد همخوانی ندارد. 
1931- حتی برخی رس��انه های اصولگرا هم 
معتقد هستند تیم اقتصادی دولت فاقد دانش 
و تجربه کافی اس��ت. دولت بهتر است فکری 

برای ترمیم کابینه بکند. 
1941- یکی از گرفتاری های بازار ما این است 
که تا حدود زیادی سیستم داللی بر آن حاکم 
ش��ده. دالالن برای خود نرخ سازی می کنند و 

زورشان هم به دولت می چربد! 
1956- دولت اگر کسری بودجه نداشت دنبال 
مولدسازی نمی رفت. اما اینکه قبال ادعا می شد 
بدهی نداریم کسری بودجه نداریم جای سوال 

دارد. 
2009- وضعیت اقتصادی کشورمان به گونه ای 
شده که قادر نیستیم یک مربی تراز اول جهانی 
را برای تیم ملی فوتبال در نظر بگیریم. مربیان 

داخلی هم حاضر به ریسک نیستند! 
1020- ظاه��را برای س��فر آقای گروس��ی به 
تهران توافقی صورت گرفته اما باید این س��فر 
 اگر انجام بگیرد باالخره نتیجه ای حاصل خواهد

 شد؟ )12/8(
1031- متأس��فانه موضوع مسمومیت دانش 
آم��وزان دختر ب��ه مدرس��ه ای در بروجرد هم 
کشیده ش��د. واقعا دچار چه داستان عجیب و 

غریبی شدیم. )12/8(
1042- رئیس دانش��گاه تهران در هش��داری 
عجیب اعالم کرده سالمت روانی و جسمانی و 
روحی دانشجویان نگران کننده است. سالمت 
روح��ی اینها در فضای دانش��جویی مناس��ب 
نیست. واقعا چرا به جای اینکه شاد باشند باید 

وضعیتی نگران کننده داشته باشند؟ )12/8(
1103- ظاه��را با توجه به ح��ال وزیر ورزش 
که در بیمارستان بس��تری هستند قرار است 
گزینه های جدید به جای ایشان معرفی شود. 
از طرفی هم بالتکلیفی ورزش خصوصا موضوع 
انتخاب س��رمربی تیم ملی فوتبال هم مطرح 

است. )12/8(
1112- متاسفانه عده ای از مسئوالن و مدیران 
ما هستند که واقعا نمی خواهند به تفکر مردم 
و س��الیق آنها توجه کنند و فق��ط ره خود را 

می روند. )12/8(
ناایم��ن  1351- در ته��ران س��اختمان های 
بس��یاری وج��ود دارد که اگر قرار باش��د فکر 
اساس��ی برای آنها بکنند باید بس��یاری از این 
س��اختمان ها تخلیه شوند. اما مشخص نیست 
اراده جدی برای این س��اختمان ها وجود دارد 

یا خیر؟ )12/8(
1405- چرا برخی از پله های برقی در متروها 
خرابند افراد س��المند و س��الخورده برای تردد 
به مشکل برمی خورند توان حرکت از پله های 
معمولی را ندارند. شرکت مترو به این مصائب 

مردم توجه کند. )12/8(
1421- وزیر امور خارجه کشورمان گفته است 
واشنگتن واقع بینانه برخورد کند فاصله زیادی 
با توافق نداریم. مش��خص نیس��ت چقدر این 
 حرف خوش بینانه است؟ اما امید که این اتفاق 

بیفتد. )12/8(
 1510- کس��انی ک��ه ش��ایعه کن��ار رفت��ن 
آق��ای مخبر معاون رئیس جمه��وری را مطرح 
کردند حتما دنبال ش��یطنت رس��انه ای بودند 
 وگرنه هیچ دلیلی برای برکناری ایش��ان وجود

 ندارد! )12/8(
1521- ش��ایعاتی که در مورد علت احتمالی 
مس��مومیت دانش آموزان دخت��ر در مدارس 
می ش��نویم امیدواریم صحت نداش��ته باش��د. 
 چون واقعا وحش��تناک است که عده ای دنبال 

عدم تحصیل دانش آموزان باشند! )12/8(
 1707- موض��وع مس��مومیت های تک��راری 
دان��ش آم��وزان بای��د در اولوی��ت رس��یدگی 
مسئوالن مربوطه باشد واقعا این موضوع چند 

بار باید تکرار شود؟ مردم نگرانند. )12/8(
گفته ان��د  ام��ور خارجه م��ان  وزی��ر   -1721
آمریکایی ها پیام دادند که آماده توافق هستند. 
با توجه ب��ه رفتارهای اخی��ر آمریکایی ها این 
ادعای آمریکایی ها خیلی عجیب است اما امید 

که دنبال توافق باشند. )12/8(
1732- حادثه ش��هادت مأمور آتش نشانی در 
پی اطفای حریق در س��اختمانی در بهار واقعا 
غم انگی��ز بود. م��ا مردم ق��دردان زحمات این 

عزیزان هستیم. )12/8(
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  هاآرتص:
 آیا زمان فروپاشی »اسرائیل« 

رسیده است؟
ش��کاف و دودس��تگی موج��ود در اراض��ی 
اش��غالی برخ��ی از مقامات بلندپایه س��ابق 
رژی��م صهیونیس��تی را به این فکر واداش��ته 
اس��ت که آیا بای��د به دنبال ایج��اد اتحاد در 
اراضی اش��غالی بود یا تجزی��ه آن. به گزارش 
ایس��نا، روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت، 
گروهی از کارشناسان اکنون در حال بررسی 
جایگزین های احتمالی برای سیس��تم حاکم 
موجود هس��تند. دست اندرکاران این مطالعه 
به خوبی می دانند ک��ه امور در دولت چگونه 
مدیریت می ش��ود و به دنبال آن هستند که 
بدانن��د آیا می توان س��اختاری جدید و مؤثر 

برای این سیستم حکومتی ایجاد کرد؟
در این گزارش آمده اس��ت که کارشناس��ان 
هنوز آماده انتش��ار گزینه هایی نیس��تند که 
همچنان در حال بررسی هستند، زیرا هنوز در 
مراحل اولیه خود قرار دارند. با این حال، آن ها 
قصد دارند با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی 
در سطح سیاس��ی به بن بست رسیده است، 
در مورد گزینه های احتمالی برای جایگزینی 
سیس��تم موجود گفت وگوی سراسری برقرار 

کنند.

<تصویر تاریک
م��اه فوری��ه وبس��ایت وای نت یادداش��تی از 
تاری��خ نگار معروف صهیونیس��تی یووال نوح 
هراری، اس��تاد تاریخ در دانش��گاه عبری در 
قدس اشغالی منتش��ر کرد که تصویری تیره 
و تار از وضعیت رژیم صهیونیس��تی ترس��یم 
ک��رد و در آن اعتراف کرد به دلیل دگرگونی 
سیس��تم در نظر دارد اراضی اشغالی را ترک 
کند. هراری در یادداش��ت خود نوش��ت: »در 
مورد آنچه طرف مقابل می خواهد شک ندارم. 
آن ها می خواهند دموکراس��ی را ریش��ه کن 
کنند«. وی خاطرنشان کرد که کسانی که به 
»دموکراسی« اعتقاد ندارند در اراضی اشغالی 

اکثریت شده اند.
این اس��تاد تاریخ معتقد اس��ت، دولت رژیم 
صهیونیستی گام های محکمی برای ریشه کن 
کردن »دموکراسی« برمی دارد و تاکنون فقط 
تعداد کمی از شهروندان اسرائیلی هستند که 
در براب��ر آن مقاومت واقعی نش��ان می دهند. 
حتی اگر این بار تالش برای ریشه کن کردن 
موفق نش��ود آن ها دوب��اره حداکثر ظرف دو 
س��ال ش��اید بعد از پنج یا 10 س��ال تالش 
خواهند کرد. مبارزه طوالنی و دش��وار خواهد 
بود و هیچ کس نمی تواند نتیجه آن را تضمین 

کند.

<اکثریت تندرو و افول اقتصادی
هاآرتص در این گزارش خود نوشت، ناامیدی 
که ه��راری از آن صحبت می کن��د دردناک 
اس��ت. این ناامی��دی از ترکیبی از ش��رایط 
ویرانگر ناش��ی می ش��ود. رژیم صهیونیستی 
اکن��ون به س��رعت در حال از دس��ت دادن 
تعادل بین یهودیت و »دموکراس��ی« اس��ت. 
این روزنامه نوش��ت، به گفت��ه روون ریولین، 
رئیس سابق رژیم صهیونیستی، این رژیم به 
چهار قبیله تقسیم ش��ده است؛ اما دو قبیله 
یهودی��ان تندرو و صهیونیس��ت های مذهبی 
به س��رعت در حال رشد هستند و قبیله دوم 
اصول دموکراسی را به فرزندان خود آموزش 
نمی دهند. همین مسئله باعث تضعیف اساس 
پیکره رژیم صهیونیس��تی ب��ه عنوان »دولت 
لیبرال دموکراتیک« ش��ده اس��ت. به نوشته 
هاآرت��ص دو قبیله دیگر یهودیان س��کوالر و 

عرب ها هستند.
روزنام��ه هاآرت��ص می افزاید، رش��د س��ریع 
جمعیتی یهودیان افراطی، که در آن میانگین 
نرخ ب��اروری در میان زنان 6.5 فرزند به ازای 
هر زن اس��ت، باالترین میزان در جهان است 
که مش��کالت زی��ادی را بر ج��ای می گذارد. 
چ��را که این گ��روه آم��وزش الزم را دریافت 
نمی کنند، در اقتصاد شرکت نمی کنند بلکه از 
نفوذ سیاس��ی خود برای گرفتن پول از دولت 
استفاده می کنند و همین موجب شده آن ها 
بدون نیاز به کار زندگی کنند و در نتیجه رژیم 
صهیونیستی به سمت سقوط اقتصادی مورد 
انتظ��ار پیش خواهد رفت. هاآرتص نوش��ت، 
یهودی��ان افراطی تا س��ال 2060 یک س��وم 
جمعیت اراضی اش��غالی را تشکیل می دهند 
که تهدیدی برای اقتصاد اس��رائیل محسوب 
می شوند »زیرا هیچ دولتی نمی تواند رفاه خود 
را حفظ کند وقتی که یک سوم شهروندانش 

به جای کار به مزایا وابسته باشند«.

<»خسارت جبران ناپذیر«
هاآرتص نوشت، ناامیدی هراری مورخ بخشی از 
آگاهی گسترده تر در میان عموم مردم است که 
اسرائیل به سمت خود ویرانگری پیش می رود. 
حتی اگر فردا اصالحات قضائی متوقف شود و 
یک دولت وفادار و غیر افراطی انتخاب شود، باز 
هم نمی توان انتظار داشت که نگرانی ها در مورد 
ثبات اراضی اشغالی و آینده سیستم حکومتی 
لیبرال آن از بین برود.این روزنامه نوشت، دولت 
در تالش اس��ت تا گزارش های مربوط به فرار 
پول به خارج را به عنوان بخشی از یک کارزار 
ایجاد رعب و وحش��ت جلوه دهد؛ اما واقعیت 
کامال برعکس است و نگرانی های واقعی در این 
زمینه وجود دارند. هاآرتص در پایان نوش��ت، 
خس��ارتی که به رژیم صهیونیستی وارد شده 
جبران ناپذیر اس��ت؛ پولی که رفته هیچ وقت 
برنمی گ��ردد، خروج ارز، انتقال ش��رکت های 
داخل��ی به خارج و فرار مغزها پدیده ای دائمی 

و مستمر خواهد بود.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس تاکید کردند: 
کش��ورهای مورد تحریم آمریکا باید با همکاری یکدیگر این حربه 

را از بین ببرند.
به گزارش ایس��نا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اس��المی 
در دیدار آقای آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بالروس و هیئت 
همراه، ظرفیت همکاری های دو کش��ور را بس��یار فراتر از س��طح 
کنونی دانستند و تاکید کردند: باید با استفاده از روحیه و اراده ای 
که در دو طرف برای عملی کردن توافق ها وجود دارد، سطح روابط 
افزایش چش��مگیری یابد.ایشان با اشاره به مشترکات فراوان ایران 
و بالروس، یکی از این اشتراکات را تحریم های قلدرمابانه آمریکا و 
برخی کش��ورهای غربی برشمردند و افزودند: کشورهایی که مورد 
تحریم آمریکا قرار گرفته اند باید با همکاری یکدیگر و با تش��کیل 
یک مجموعه مش��ترک، حربه تحریم را از بین ببرند و ما معتقدیم 
این کار ش��دنی است.رهبر انقالب اس��المی با اشاره به تحریم های 
آمری��کا برضد ایران، از ابتدای پیروزی انقالب و وضع ش��دیدترین 
تحریم ها در دوازده س��ال گذشته خاطرنش��ان کردند: تحریم های 
ش��دید، ای��ران را متوجه توانایی ها و نیروه��ای درونی خود کرد و 
در همین مدت تحریم ها، زمینه پیش��رفت های بسیاری برای ایران 
مهیا ش��د و کشور ما توانست در زمینه های مختلف از جمله »علم 

و فناوری«، »پزش��کی و بیولوژیک«، »هوا-فضا«، »هس��ته ای« و 
»نانو« به پیش��رفت های شگفت آوری دس��ت یابد.حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای تاکید کردند: اگر کش��ورهایی که م��ورد تحریم آمریکا 
ق��رار گرفته اند از ظرفیت یکدیگر اس��تفاده کامل کنند منافع آن 
برای همه طرفها، بس��یار خواهد بود.ایش��ان با یادآوری زمینه های 
هم��کاری ایران و بالروس از جمله در »علم و فناوری«، »تجارت« 
و »فعالیت های سیاس��ی در مجامع بین الملل��ی«، به موضوع خط 
عبور شمال به جنوب اش��اره کردند و گفتند: راه اندازی خط عبور 
شمال به جنوب به نفع دو کشور و همچنین روسیه و منطقه است 
و باید ه��ر دو طرف برای راه اندازی آن ت��الش کنند.رهبر انقالب 

اس��المی خاطرنش��ان کردند: توافق ها و حرف ها نباید در جلسات 
به پایان برس��د بلکه باید با پیگیری ویژه و زمان بندی مش��خص، 
به مرحله اجرا برس��د.رهبر انقالب اس��المی همچنین دنیای امروز 
را نیازمن��د معنویت دانس��تند و گفتند: معنوی��ت می تواند عامل 
حرکت دهنده برای ملتها باش��د.در این دیدار که حجت االس��الم و 
المسلمین رئیسی رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای لوکاشنکو 
رئیس جمهور بالروس با ابراز خرس��ندی ف��راوان از دیدار با رهبر 
انقالب گفت: من به ایران آمده ام تا اطمینان خاطر بدهم که برای 
گش��ودن صفحه جدیدی در روابط دو کش��ور مصمم هس��تم و با 
هم��کاری و اراده رئیس جمهور ایران هم��ه توافق ها را با پیگیری 
ویژه و زمان بندی مش��خص، اجرایی خواهی��م کرد.رئیس جمهور 
بالروس تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران در دوران تحریم ها به 
تجربیات و پیش��رفت های شگفت آوری دست پیدا کرده است و ما 
معتقدیم که اگر از ش��رایط تحریم بدرستی استفاده شود، می تواند 
یک فرصت برای پیشرفت باشد، هدف من از سفر به ایران آشنایی 
نزدیک با دستاوردهای ایران است.آقای لوکاشنکو در پایان سخنان 
خود این نکته را هم گفت که ش��رایط س��خت کنونی بین المللی، 
دوستان واقعی و غیر واقعی را برای ما مشخص کرد و ما مصمم به 

همکاری ویژه با همراهان واقعی هستیم.

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس:

کشورهای مورد تحریم آمریکا
 باید با همکاری هم این حربه را از بین ببرند 

آفتاب یزد: چهارشنبه سوری یکی از آیین های ساالنه قدیمی ایرانیان 
اس��ت که پیش از رس��یدن بهار برگزار می ش��ود و با پریدن از روی 
یک آتش مختصر به اس��تقبال نوروز می روند.در سال های اخیر این 
مراسم س��نتی رنگ دیگری به خود گرفته و به بازی های خطرناک 
 با مواد محترقه و منفجره تبدیل ش��ده اس��ت. همچنین هر س��اله 
 در خصوص حوادث چهارشنبه سوری هشدارهای گسترده ای داده 
می شود اما علی رغم آن بازهم این مراسم و نحوه اجرای نامناسب آن 
مصدومان زیادی به جای می گذارد. یکی از مهمترین سواالت در این 
خصوص همین است که چرا هشدار ها تاثیر کافی را ندارند و مردم 
بازهم دست به اقدامات پر خطر می زنند و جان خود و دیگران را در 
 معرض خطر قرار می دهند؟وقتی به  حوادث چهارشنبه آخر سال در 
 دهه های اخیرنگاه می کنیم کمتر سالی می توان دید که در این روز 
خانواده ای عزادار نش��ده یا کودک ، نوجوان و جوانی معلول و نابینا 

روی دست پدر و مادرها نمانده باشد.

<برخورد قاطع پلیس
  اخیرا در همین راس��تا فرمانده انتظامی ش��رق استان تهران گفت: 
پلیس مخالف ش��ادی مردم نیس��ت بلکه آزار و اذیت مردم و ایجاد 
مزاحم��ت ب��رای نوامی��س را خط قرمز خ��ود می داند و بش��دت با 
هنجارش��کنان برخورد خواهد کرد.س��ردار کیومرث عزیزی با اشاره 
به برنامه های پلیس در چهارش��نبه آخر س��ال اظهار داشت: پلیس 
از ماه ها قبل طرح پیش��گیری از فروش مواد محترقه را با شناسایی 
انبارها و فروشندگان عمده آغاز کرده است و با اقدامات بسیار پیچیده 
پلیسی میزان کشفیات مواد محترقه به صورت عمده نسبت به سال 
گذش��ته افزایش خوبی داشته اس��ت.وی با اشاره به اینکه آسایش و 
آرامش ش��هروندان خط قرمز پلیس اس��ت و هرکس��ی باعث سلب 
آس��ایش ش��ود با آن برابر قانون برخورد خواهد شد افزود: متأسفانه 
چهارشنبه سوری همانند گذش��ته ها برگزار نمی شود و در سال های 
اخیر چهارشنبه س��وری به کابوس زندگی مردم تبدیل شده و شاهد 
انواع حوادث ناگوار براثر بی احتیاطی و سهل انگاری برخی جوانان شده 
است.فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در خصوص آسیب های 

چهارش��نبه آخر سال تصریح کرد: اولویت اول ما در چهارشنبه آخر 
س��ال، پیشگیری از جرایم است و در این ارتباط پلیس به هیچ وجه 
با شادی و نشاط مردم مخالف نیست بلکه در کنار مردم و با مردم و 
برای مردم است اما چنانچه برخی افراد معدود هنجار شکن قصد سد 
معبر و مزاحمت هایی برای شهروندان داشته باشند با هماهنگی مقام 

قضائی به صورت قاطع با آنان برخورد خواهد شد.

<عابرین پیاده بیشترین مصدومان حوادث "چهارشنبه سوری"
مصدومان حادثه چهارش��نبه س��وری در طبقه بندی مختلفی قرار 
دارند ؛ وزیر بهداشت با بیان این که عابرین پیاده بیشترین مصدومان 
حوادث چهارشنبه س��وری هس��تند؛ از آمادگی کامل بیمارستان ها 
برای پذی��رش مصدومان این حوادث خبر داد.به��رام عین اللهی در 
مورد حوادث چهارشنبه س��وری اظهار کرد: یکی از حوادث بس��یار 
بد پایان س��ال، حوادث چهارشنبه سوری است زیرا متأسفانه شاهد 
افراط برخی افراد و استفاده از مواد محترقه هستیم.وی افزود: در شب 
چهارشنبه سوری در اورژانس ها شاهد مراجعات زیادی هستیم؛ برخی 
تص��ور می کنند فقط افرادی که از مواد انفجاری اس��تفاده می کنند 
بیش��تر دچار حادثه می شوند اما بیشترین حادثه را در عابرین پیاده 
شاهد هستیم و افرادی که از محل انفجار مواد محترقه عبور یا انفجار 
را تماشا می کنند بیش��تر دچار آسیب می شوند. یکی از آسیب های 
بسیار دلخراش نیز آسیب به کودکان است.عین اللهی با بیان این که 
آسیب به چش��م افراد از جمله پیامدهای حوادث چهارشنبه سوری 
اس��ت، هشدار داد: وقتی چشم انسان دچار صدمه شود به هیچ وجه 
قابل برگشت به حالت طبیعی نیست و حتی اگر قرنیه نیز بخیه شود؛ 
مانند روز اول نمی شود. اگر اجسام به داخل چشم نفوذ و به شبکیه 
آسیب وارد کنند منجر به کوری و یا ضعف بینایی می شود که قابل 
برگشت نیست.وزیر بهداشت تصریح کرد: انفجار مواد محترقه با ایجاد 
موج باعث پرتاب شدن اجسامی نظیر سنگ و شیشه و ... می شود و 
به افراد آس��یب می رساند و بنابراین از مردم خواهشمندیم که نکات 
ایمنی را رعایت کنند.عین اللهی با بی��ان این که تمام مراکز درمانی 
در آماده ب��اش کامل قرار دارند؛ گفت: آمادگی کامل را به تمام مراکز 

به ویژه بیمارس��تان های سوختگی و چشم پزشکی اعالم کرده ایم و 
امیدواریم چهارش��نبه سوری را با کمترین حادثه و تلفات پشت سر 

بگذاریم.

<متخلفان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیالت در بازداشت می مانند
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه از برخورد قاطع دستگاه 
قضایی با متخلفان چهارشنبه سوری خبر داد.شهرام کرمی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: عدم فرهنگ سازی و رعایت نکردن نکات ایمنی 
و بی توجهی به هشدارها باعث شده تا هرساله در این شب افراد زیادییا 
مصدوم ش��وند و یا جان خود را از دست دهند و خانواده های زیادی 
در آستانه سال جدید داغدار می شوند.دادستان کرمانشاه تاکید کرد: 
برخی هنجارشکنان در این شب دست به اقداماتی می زنند که شادی 
مردم را به غم و عزا تبدیل می کند.وی با هشدار به افراد سودجویی 
ک��ه اقدام به توزیع مواد محترقه خطرناک بین مردم بویژه جوانان و 
نوجوانان می کنند، اظهار کرد: این افراد با تولید، نگهداری و یا توزیع 
مواد محترقه و آتش زای غیراستاندارد امنیت شهروندان را با تهدیدات 
جدی روبرو می س��ازند.وی افزود: در راس��تای حفظ امنیت جانی و 
مالی مردم و حس��ب ماده یازده و تبصره م��اده 12 قانون “مجازات 
قاچ��اق اس��لحه و مهمات و دارندگان س��الح و مهم��ات غیرمجاز” 
ضابطین دستگاه قضایی باید نسبت به کشف و انهدام باندهای قاچاق 
موادمحترقه، شناس��ایی عوامل و مراکز س��اخت، شناسایی انبارها و 
خودروهای فروشنده مواد محترقه وآتش زا و مقابله با تهیه و فروش 
مواد منفجره و محترقه غیراستاندارد و غیرمجاز اقدام و ضمن برخورد 
قانونی، پلمب انبارها انجام گیرد.وی ادامه داد: با افرادی که بدون توجه 
به تذکر و هش��دارها اقدام به برپایی تجمع در چهارشنبه آخرسال و 
برهم زدن نظم و امنیت و آرامش مردم می کنند، برخوردی جدی و 
قاطع صورت خواهد گرفت.دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه برای 
متخلفان چهارشنبه سوری مجازات سختی در پیش خواهد بود، اعالم 
کرد: این افراد در صورت دس��تگیری ت��ا پایان تعطیالت نوروزی در 
بازداشت به سر خواهند برد و اگر سرنشینان خودرویی تخلف کنند، 

عالوه بر دستگیری خود آنها، خودروشان هم توقیف خواهد شد.

س��فیر انگلیس در بغداد اعالم کرد که عراق قادر به کاهش تنش ها 
و کمک به حل بحران ها در منطقه اس��ت. به گزارش ایس��نا، مارک 
برایس��ون ریچاردسون، سفیر انگلیس در بغداد در مصاحبه با العربی 
الجدید گفت: ساختار دولت عراق و احزاب و طرف های سیاسی که در 
آن شرکت می کنند یک مسئله داخلی است و ما هیچ خطوط قرمزی 
در این باره نداریم. ما همواره آماده تعامل با طرف هایی هستیم که به 
روند مس��المت آمیز دموکراسی در عراق پایبند باشند. کاهش فساد 
در عراق یک مس��ئله ضروری و سرنوشت ساز برای تحقق اصالحات 
اقتصادی و سیاس��ی اس��ت. دولت عراق اقداماتی را برای تحقق این 
ه��دف اتخاذ ک��رده و م��ا از آن حمایت می کنی��م. تالش ها باید بر 
 حقایق تکیه داشته باشند و از طریق روش غیر سیاسی انجام شوند.

  ما همچنین از فعالیت بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی و مبارزه 
با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم حمایت می کنیم.

وی گفت: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق برای ایجاد روابط 
مثبت با همسایگان و جامعه بین23المللی تالش می کند. بغداد قادر 
اس��ت نقش مهم و مثبتی برای کاهش تنش و خاموش کردن آتش 
بحران ها در منطقه داشته باشد. ما درباره تالش های عراق برای بهبود 
روابط میان عربستان و ایران شاهد این مسئله بودیم. انگلیس همواره 

از این تالش ها حمایت می کند. ایجاد نظام سیاسی و پایدار در عراق 
زمان زیادی می طلبد. این کش��ور در طول دو دهه گذش��ته ش��اهد 
پیشرفت زیادی بوده است. اختالفات باید به صورت مسالمت آمیز و در 
چارچوب قانون اساسی حل شود. ما از تمام احزاب می خواهیم درباره 
این هدف به توافق برسند و بر ایجاد نظام سیاسی و با ثبات متمرکز 
باش��ند. دولت جدید عراق برای اصالح اقتص��اد و ایجاد فرصت های 
شغلی و بهبود خدمات رسانی به ویژه در زمینه بهداشت و آموزش و 

ایجاد روابط خارجی متوازن تالش می کند.
وی تاکی��د کرد: بودجه 2023 عراق باید در کابینه و بعد در پارلمان 
ب��رای اجرای برنامه های دولت برای بهبود اقتصاد و خدمات تصویب 
ش��ود. باید همکاری میان بخش خصوص��ی و بانک ها برای تعامل با 
اقدامات جدید بانک مرکزی انجام ش��ود. بای��د از اصالحات در نظام 
بانکی و افزایش س��رمایه گذاری در پروژه های زیرس��اخت به ویژه در 
زمینه برق و جاده ها حمایت ش��ود. این سفیر گفت: پیشرفت عراق 
در جنگ علیه داعش نش��ان دهنده توانایی این کش��ور برای مقابله 
با چالش های امنیتی اس��ت. داعش همچنان یک چالش به حساب 
می آید چراک��ه این گروه همچنان در اماکن پراکن��ده ای در عراق و 
س��وریه حضور دارد. ما با نظر نخست وزیر عراق درباره اینکه جنگ 

علیه داعش هنوز به پایان نرسیده موافق هستیم. عراق و انگلیس به 
عنوان دو عضو کارآمد ائتالف بین المللی به مقابله با این خطر پایبند 
هس��تند و باید این همکاری ادامه داشته باشد. معامالت تسلیحاتی 
قریب الوقوع میان عراق و انگلیس وجود ندارد و ما امیدواریم که این 
 همکاری بعدا ادامه داشته باش��د. ما در چارچوب ائتالف بین المللی 
ضد داعش و ناتو به نیروهای عراقی و همچنین بازس��ازی زیرساخت 

نظامی و مین زدایی کمک می کنیم.
سفیر انگلیس گفت: سال گذشته میالدی میزان تبادل تجاری میان 
انگلیس و عراق به 885 میلیون پوند رس��ید که 40 درصد نس��بت 
به س��ال 2021 افزایش داشت. نقش شرکت های انگلیسی در عراق 
در زمینه های نفت، گاز، پزش��کی، آموزش، خودروها و تغذیه است. 
ما می خواهیم نقش انگلیس در زمینه پروژه های زیرساخت، جاده ها، 
انرژی، آب و آموزش گس��ترش یابد. به زودی برای اولین بار دانشگاه 
بین المللی انگلیس در عراق افتتاح خواهد شد. تعدادی از شرکت های 
انگلیسی آمادگی خود را برای حمایت از عراق در زمینه های ساخت 
مدارس و دانشگاه ها و پروژه های آب، جاده ها و نیروگاه تولید برق اعالم 
کردن��د. ما به کمک به عراق برای تقویت توانایی های خود در زمینه 
امنیت س��ایبری از طریق آموزش کادر و ارائه کمک فنی به دستگاه 
امنیتی عراق پایبند هستیم. انگلیسی یکی از بزرگ ترین طرف هایی 
است که حمایت زیادی از عراق به ویژه در زمینه کمک های انسانی 

برای تقویت ثبات در مناطق آزاد شده داشته است.

چرا هشدارهای چهارشنبه سوری موثر نیست؟

 سفیر انگلیس در بغداد: 

 عراق می تواند به کاهش تنش در منطقه کمک کند 

عکس ها نتیجه عکس دارد؛ دو قطبی علیه گردشگری! 
ادامه از صفحه اول:

... وعده های فردایی از سوی مسئوالن که برخی از آن ها ماه ها و سال ها 
بر زمین می ماند و تنها فرصت سوزی و فرار سرمایه های مادی و معنوی 
در این عرصه را به همراه دارد. از این رو وقتی در گردشگری به شکوفایی 
خواهیم رس��ید که بتوانیم زیرساخت ها را برای حضور سرمایه گذاران 
فراهم کنیم و سرمایه گذار بدون گرفتار شدن در ناکارآمدی های اداری 
و مدیریت سلیقه ای با آرامش و خاطری آسوده سرمایه خود را در حوزه 
میراث و گردش��گری تثبیت نماید و به پویایی برساند. سرمایه گذار و 
فعال در حوزه گردش��گری با ایده ای ن��و، دنیایی از امید و برنامه ریزی 
سرمایه و شرایط خود را برای فعالیت در این عرصه آماده می کند و با 
انبوهی از مش��کالت اداری از جمله نامه نگاری و موازی کاری های بین 
چند مجموعه که هیچ کدام نیز نتیجه ای ندارد مواجه می شود. هر چند 
رعای��ت ضوابط و قوانین در این عرص��ه ضرورت دارد اما برخی قوانین 
دس��ت و پا گیر نیز مس��یر را با سختی مواجه می س��ازد و راه چاره ای 
در ای��ن زمین��ه باید که از این رو به روز ش��دن تمام عوامل دخیل در 

گردشگری را نیاز است. 

< سلیقه شخصی یا نظرات کارشناسی؟ 
صحبت از گردش��گری اس��ت موضوعی تخصصی در دنیای امروز که 
با پیوس��ت های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه اس��ت و 
نمی توان با نگاه تک بعدی و برداشت سطحی در این زمینه برنامه ریزی 
و اقداماتی موثر را شاهد بود. یکی از دغدغه های دیگر فعاالن این عرصه 

رویارویی با س��الیق شخصی است آن هم جایی که از سوی مسئوالن 
امر چندین آیین نامه، سند راهبری، برنامه و مصوبه روی میز کار قرار 
دارد و بازه��م به وِیژه مدیران اجرایی هر مس��یری را خود بخواهند و 
طبق نظرات شخصی دنبال می کنندکه این رویکرد با نظرات کارشناسی 
بیگانه است و در مسیر تحقق اهداف کالن و شاخص گردشگری انحراف 
ایجاد می کنند. اما نظر کارشناسی نظری است که از سوی اشخاص و 
گروه هایی به س��بب آش��نایی و آگاهی به رموز و دقایق کار و به سبب 
ممارس��ت، مهارت و تجرب��ه در موضوع و موضوعات��ی از امور فنی و 
تخصصی ایجاد می شود. تکیه بر نظرات این افراد برای موضوعاتی است 
که نیاز به تخصص و طی کردن مس��یرهای نوین برای رشد و پویایی 
دارد و از آنجایی که مبتنی بر علم و تجربه های موثر است بسیار اثرگذار 
خواهد بود. از این رو مهم ترین دغدغه امروز گردشگری در کشور فاصله 
گرفتن از نظرات کارشناسی در عرصه برنامه ریزی و از آن مهم تر اجرا 
است و باید دیوارهای سالیق شخصی و تعصب های بی دلیل ریخته شود 

تا بتوان در مسیری کارآمد حرکت کرد. 

< توسعه گردشگری با نشاط اجتماعی همراه است/حقی برای همه مردم
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه با بیان 
اینکه در راستای توسعه گردشگری در کشور و افزایش نشاط اجتماعی 
در جامعه باید فضا را باز کنیم، مردم را درک و به آن ها س��خت گیری 
نکنیم. عزت اهلل ضرغامی افزود: امروز گردشگری نیاز به اقدام است و با 
تکیه بر قوانین عادی گردشگری ما رونق نمی گیرد که متاسفانه بعضا 

برای رشد برخی از ابعاد گردشگری تنگ نظری هایی وجود دارد. 

وی خاطرنش��ان کرد: گردش��گری حق همه مردم دنیا اس��ت و هیچ 
کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد چراکه یک دیپلماسی فعال در دنیا 
محسوب می شود و ارزش ها، ظرفیت ها و داشته های هر کشور از طریق 
گردشگری معرفی می شود. ضرغامی گردشگری را موضوعی الکچری 
و تزئینی نمی داند و بر اینکه گردش��گری امری حیاتی است که عالوه 
بر اینکه تقویت روابط فرهنگی و سیاسی، اقتصاد را نیز پویا می کند و 

سرشار از درآمد است. 

< سیاست گذاری می شود اما مشکل در برنامه ریزی و اجرا است
با توجه به نگاهی اجمالی در وضعیت گردشگری، انعکاس نظرات فعاالن 
و س��رمایه گذاران این حوزه و همچنین بررس��ی سیاست هایی که در 
این زمینه در نظر گرفته و ابالغ ش��ده اس��ت اینگونه دریافت می شود 
که سیاست گذاری، نقشه راه و برنامه های زیادی در حوزه گردشگری 
تهیه و تدوین است. ایده ها و برنامه ها روی میز است، بخشنامه ها یکی 
پس از دیگری صادر می ش��ود و جلسات بیش��ماری در حال برگزاری 
اس��ت اما نکته اینجاس��ت که عکس ها برعکس عمل می کنند و تنها 
تصاویر جلس��ات و تبلیغات آمد و شدها چاره سایر نیست. اینجاست 
که گردشگری در دو قطبی مصوبه ها و آیین نامه ها و سیاست ها از یک 
س��و و جلسه بازی ها و س��الیق شخصی از سوی دیگر گرفتار می ماند 
و فرصت سازی به ظرفیت س��وزی تبدیل می شود، تنها یک راه چاره 
باقیس��ت و آن اینکه تصمیم های کارشناس��ی جایگزین تصمیم های 
مدیریتی ش��ود تا عملکرد نیز دید و بازدیدهای مدیریتی و شعاری را 

از میان بر دارد. 


