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 حجتی: مشکل جدی در آنفلوانزای پرندگان نداریم
گرفتیم،  پیش  در  که  تمهیداتی  با  امسال  گفت:  جهادکشاورزی  وزیر 
خوشبختانه مشکل جدی در خصوص شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

وجود ندارد.
»محمود حجتی« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ویروس 
آنفلوانزای مرغی در داخل هست و ما نیز با این موضوع دست و پنجه نرم می کنیم.
وی افزود: با اقدام هایی که انجام دادیم، اکنون وضعیت ما نسبت به مدت مشابه 

پارسال خیلی بهتر است و امیدواریم که شرایط گذشته تکرار نشود.
به گزارش ایرنا، با شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ 
تخمگذار صنعتی و بومی سال گذشته بیش از 26 میلیون قطعه مرغ معدوم شد؛ در 

سال 95 نیز به دلیل این بیماری 11 میلیون قطعه مرغ معدوم شده بود.
ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با سویه H1N1 که بین انسان و پرندگان 
مشترک است، در آغاز ماه ژوییه سال 2005 میالدی و بر اساس گزارش های رسمی 
از جانب دولت ها به سازمان بهداشت جهانی دام )او.آی.یی( مبنی بر همه گیری 

ویروس H5N1 در نواحی مرز برخی کشورها اعالم شد.
در پایان همان ماه روسیه و قزاقستان نیز گسترش آنفلوآنزای پرندگان را در 

کشورهای خود گزارش کردند و گفتند که عامل بیماری، ویروس H5N1 است.
از زمان نخستین گزارش های شیوع این ویروس در میان پرندگان در روسیه که 
دامنه شیوع آن فقط به صورت محدود در سیبری بود، این ویروس به سمت غرب 

گسترش یافت.
در سال های 2014 تا 2015 صنعت طیور آمریکا بابت بیماری آنفلوانزا 2 میلیارد 

و 300 میلیون دالر خسارت دید.
با وجود آنکه شیوع آنفلوانزای پرندگان به شدت شیوع آنفلوانزای انسانی در بین 
انسان ها نیست و بسیار سخت از پرنده به انسان منتقل می شود اما در صورت انتقال، 
درصد تلفات و کشندگی آن باالست و به همین دلیل، مجامع بین المللی بر کنترل 

این بیماری بسیار تاکید دارند.
در همین ارتباط، برای کنترل این ویروس خطرناک توافق هایی میان سه سازمان 
و   )WHO( سازمان جهانی بهداشت ،)FAO( خواربار و کشاورزی ملل متحد

سازمان بهداشت جهانی دام )OIE( صورت گرفته است.
 گوشت به اندازه کافی وارد کردیم

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درخصوص واردات گوشت به ایرنا، گفت: به اندازه 
کافی گوشت وارد کشور می شود و مشکلی در این خصوص نداریم.

حجتی افزود: با توجه به حجم مناسب واردات، پاسخ اینکه قیمت گوشت کاهش 
می یابد یا نه را باید از سیستم عرضه پیگیری کنیم.

رییس سازمان دامپزشکی کشور پنج شنبه گذشته در نشست خبری، گفت که 
کشتی سردخانه دار حامل پنج هزار تن گوشت قرمز برزیل چهارشنبه این هفته وارد 

می شود و در سواحل جنوبی کشور پهلو می گیرد.

معاون عملیات ارتش:

حضور ناوهای ایران در آب های آزاد ادامه می یابد
معاون عملیات ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به قدرت نیروی 
دریایی تاکید کرد: حضور ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران در آب های آزاد به منظور تامین منافع کشور ادامه خواهد داشت.
امیر دریادار سید محمود موسوی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، اظهار داشت: 
تا زمانی که حضور ناوگروه های ارتش برای تامین منافع ایران ضرورت داشته باشد، 

اعزام ناوگروه ها به آب های آزاد ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی ایران نیرویی قدرتمند است، افزود: اگر ما صحنه 

دریا و آب های آزاد را خالی کنیم، قطعا دیگران از فرصت استفاده خواهند کرد.
معاون عملیات ارتش جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: ایران کشوری دریایی 
است و یک کشور دریایی باید مدام در عرصه آب های بین المللی حضور داشته باشد.
امیر موسوی با اعالم اینکه اعزام ناوگروه های ارتش به اقیانوس اطلس نیز در 
دستور کار است، گفت: حضور ناوگروه های ایرانی در اقیانوس اطالس در زمان و 
شرایط الزم بر اساس نیاز و دستور سلسله مراتب فرماندهی انجام خواهد شد؛ هرچند 

که پیش از این نیز این ماموریت انجام شده است.
تحریم از پیشرفت های دفاعی جلوگیری نمی کند

وی درباره تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران نیز گفت: جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای انقالب با تحریم های ظالمانه روبه رو بوده و کماکان توانسته 

است روند پیشرفت خود را سپری کند.
معاون عملیات ارتش افزود: پیشرفت هایی که در عرصه های نظامی به دست آمده 
است به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایر عرصه ها نیست و ما اگر در دیگر قسمت ها 

نیز از بخش نظامی الگو گرفته بودیم، پیشرفت های بهتری حاصل می شد.
امیر موسوی به ساخت جنگنده کوثر و سامانه های موشکی پیشرفته توسط 
متخصصان دفاعی کشور اشاره و تصریح کرد: تحریم به هیچ عنوان نتوانسته است 
جلوی پیشرفت دفاعی ما را بگیرد و هر روز می بینیم که تجهیزات به روزتری تولید 
شده و در اختیار ارگان های نظامی قرار می گیرد. وی گفت: دشمنان می دانند 

که سامانه های موشکی کشور چه قدرت باز دارنده ای به ایران اسالمی داده است.
معاون عملیات ارتش همچنین گفت: ارتقا فناوری ها و تجهیزات دفاعی همچنان 

در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.

پرونده دانشجویان ستاره دار بسته می شود
دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی از بسته شدن همیشگی 
پرونده دانشجویان ستاره دار در صورت تصویب الحاق یک تبصره به قانون 

سنجش و پذیرش در مجلس خبر داد.
دکتر شهیندخت مالوردی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب 
اظهار کرد: برگزاری نشست ها و تالش هایی که با عناوین مختلف از جمله نشست 
حقوق شهروندی برگزار می شود، به این دلیل است که مواردی که تحت عنوان نقض 
حقوق شهروندی نامیده می شود، به حداقل برسد و همچنین ایجاد ساز و کاری که 
در هر وزارتخانه تحت عنوان دستیار وزیر و انتخاب رابطین حقوق شهروندی در 
دانشگاه ها صورت گرفته، به این دلیل است که حقی از هیچ فردی اعم از دانشجویان 

پایمال نشود.
وی در ادامه تصریح کرد: در جریان نقض حقوق دانشجویان در برخی موارد هستیم 
و وضعیت آنها را رصد کردیم و تمامی هدف و تالش ما این است که موارد نقض 
حقوق افراد و همچنین دانشجویان را اگر نمی توانیم کامال از بین ببریم، به حداقل 
برسانیم و پیگیری هایی را داشته باشیم که به نفع دانشجویان باشد، اگر چه در این 
زمینه همکاری ها و همراهی های موثری از سوی مسئوالن مربوط اتفاق افتاده است.
دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: پیگیری های 
خوبی برای بررسی وضعیت دانشجویان ستاره دار و همچنین افرادی که حقوق آنها 
نقض شده است، از سوی وزارت علوم صورت گرفته است، ما نیز در این مورد 
اقداماتی را انجام دادیم، اما برای اینکه بتوانیم به صورت کلی تاثیرگذار باشیم، ضوابط 
و آیین نامه های مقرر را تدوین خواهیم کرد که این مهم در دستور کار مسئوالن قرار 
دارد موالوردی با بیان اینکه دانشجویانی که به هر دلیلی از ادامه تحصیل منع شده اند، 
امیدوار به بهبود وضعیت باشند،  گفت: رییس جمهور سال گذشته در همایش حقوق 
شهروندی به عنوان یک مطالبه مطرح کردند که ما نباید دانشجوی ستاره دار داشته 
باشیم و الیحه ای که اخیرا در قالب الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش 
اضافه شد و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم نیز قدم خوبی برای احقاق حقوق 

دانشجویانی است که به دالیلی ستاره دار و یا برای تحصیل با مانع مواجه شدند.

اخبار
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سند درمان کشور تصویب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: سند درمان کشور تصویب شد و فضای درمانی با تصویب این سند تا سال 1۴۰۴ ساماندهی می شود. به گزارش ایسنا، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در اجالس ادواری شورای عالی کالن مناطق 

آمایشی و رؤسای دانشگاه های مراکز استان ها گفت: با تصویب سند درمان کشور، از بسیاری از پارتی بازی ها جلوگیری می شود. وی افزود: این سند، وضعیت فضای درمانی کشور را تا سال 1۴۰۴ مشخص کرده است و سهم دولت و بخش خصوصی 
را برای توسعه این فضا معین می کند. در این سند مصوب می شود که بخش دولتی و خصوصی چه میزان مجوزهای حوزه درمان را دریافت کنند و به چه میزان دستگاه ها و تجهیزات پزشکی برای درمان نیاز داریم.

صریح با حجاریان

اصالح اصالحات ، پوست اندازی یا ...؟!

 زنگنه خبر داد

اجرای طرح ازبین بردن آلودگی ناشی ازگازهای همراه نفت در اهواز

یک تئوریسین اصالح طلب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن 
است حامیان جریان اصالحات این جریان را تنها بگذارند، دست 
از حمایت بکشند و حتی به جریانی موسوم به براندازی بپیوندند؛ 
پیش بینی کرد که ریزش جدی از سمت حامیان اصولگرایان به 
سمت جریان اصالحات صورت خواهد گرفت؛ اما براندازها به 
چنددلیل از جمله عدم وحدت در فرماندهی،تعارض راهبردها 
و وابستگی به پول های کثیف و وابستگی به برخی کشورهای 

منطقه شانسی برای پیش رفت ندارند.
از عرصه  از چند سال دوری  ایسنا،  سال 92 که پس  به گزارش 
سیاست، برخی چهره های سیاسی اصالح طلب توانستند با حضوردر 
انتخابات  و حمایت از محمدرضا عارف و بعدتر حسن روحانی به میدان 
باز گردند؛ از حمایت بدنه اصالحات بویژه جوانان بر خوردار بودند؛ این 
حضور و حمایت نه فقط  محدود به دوران انتخاباتی بود، بلکه در زمان 
تاسیس دو حزب جدید در جریان اصالحات نیز ادامه داشت و باعث 

ابقاء این جریان شد.
این حمایت در انتخابات سال 94 هم وجود داشت؛ اما ائتالف صورت 
گرفته برای انتخابات مجلس شورای اسالمی در لیست  تهران و برخی 
شهرهای دیگر باعث شد تا زمزه های مخالفت و ناراحتی هایی هم از 

سوی همان حامیان به گوش برسد.
سال 96 با وجود ایرادات و انتقادات بسیاری که جوان ترها به نحوه 
اداره شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، ائتالف های صورت گرفته 
در بسته شدن لیست انتخاباتی مجلس، عدم پاییندی دولت یازدهم به 
وعده هایی همچون جوان گرایی و استفاده از زنان در دولت و همچنین 
موضوعات اقتصادی داشتند؛ باز هم به پشتبانی جریان اصالحات، به 
حمایت از حسن روحانی و لیست امید شوراهای شهر و روستا پرداختند.

پس از پیروزی در انتخابات، با انتصابات و چینش کابینه و سپس 
تصمیمات دولت در راستای محقق نشدن وعده های انتخاباتی اش از 
دولت ناامید شدند و به تبع آن این ناامیدی به جریان اصالحات نیز 
سرایت کرد.سپس اخبار درونی از شوراهای شهر و روستا بویژه شورای 

شهر تهران آن ها را عصبانی کرد.
در اعتراضات دی ماه و با موضع گیری برخی چهره های شاخص 
و  از جریان اصالحات  نارضایتی   ، احزاب شناخته شده  و  اصالحات 
نمایندگانی که توسط این جریان به قدرت رسیده  بودند بسیار زیاد 
شد؛ تا آنجایی که بسیاری از همین جوان ها و حامیان مردمی اصالحات 
با مردم معترض هم نوا شدند و شعار »اصالح طلب، اصولگرا دیگه تمومه 

ماجرا« سر دادند.
تحلیل های  و  دنبال کردن هشتگ ها  با  آن ها  رفتار  بررسی  ادامه 
امکان  بیانه دادن هایشان  نامه نگاری ها و  آنان در فضای مجازی و 
پذیراست. طرح موضوعاتی همچون »پوست اندازی اصالحات«، »اصالح 
اصالحات« و حتی گاها گذر از اصالحات و یا در میان اقلیتی هماهنگ 
شدن با شعار براندازها از جمله واکنش های آنان به رفتار اصالح طلبان 

بوده است.
رسانه ها برای دنبال کردن این موضوع با چهره های قدیمی تر این 
جریان که امروز توسط حامیان و جوان ها متهم به منفعت طلبی، پیری 
در پردازش ایده و کهنگی استراتژی شدند، مصاحبه کردند؛ اما اکثریت 
آنان مثل شکوری راد، تاجزاده، منصوری، عارف، جالئیی پور و ... معتقد 
هستند که اشتباهی انجام ندادند، بلکه انتخاب استرانژی های گذشته 
بر اساس اجبار بوده و اگر باز به سال 92 باز گردند همان راهی را طی 

می کنند که تا کنون پشت سر گذاشتند.
در این راستا سعید حجاریان با توجه به موضوعات مطرح شده، به 

سواالت ایسنا، پاسخ داد:
- اگر همین امروز به سال 92 بازگردیم، آیا انتخاب دیگری جز آنچه 

که تا االن صورت گرفته است، پیش روی اصالح طلبان نیست؟
اصالح طلبان سال 92 در مخمصه گرفتار شده بودند. از یک 
سو، رد صالحیت کاندیدای واقعی شان از پیش مشخص بود، از 
سوی دیگر، آقای هاشمی که رأی باالیی داشت و گزینه مناسبی 
به حساب می آمد، رد صالحیت شد! لذا فرصت بسیار کمی برای 

تصمیم گیری وجود داشت.
تنها گزینه ما، آقای روحانی بود. با سابقه ای که از او سراغ داشتیم، 
احتمال می دادیم با عادی کردن فضا چه در داخل و چه در سطح 
جهانی اوضاع را از وضعیت بلبشوی مابعد معجزه نجات دهد و نوعی 
اعتدال را برقرار کند تا در پرتو آن، قدری آالم مردم کم شود و فضایی 

برای تنفس گشوده شود.
آقای عارف هم در مقایسه با آقای روحانی این توان را نداشت که 
سیاست خارجی ما را رو به راه کند زیرا روحانی از مدت ها قبل در زمینه 
مذاکرات فعال بود و تیم داشت و امید می رفت بتواند سر این مشکل 
را به بالین نهد. لذا تنها گزینه اصالح طلبان در آن سال، جناب روحانی 

بود که انتخاب شد.
-اگر امروز بخواهید راه دیگری را به عنوان جایگزین برای طی همان 

مسیر پیشنهاد بدهید، آن چیست؟
قصد اصالح طلبان این بود، با انتخاب روحانی به مردم فرصتی برای 
تنفس داده شود و سیلی را که پیش بینی می شد بعد از هشت سال 
فعالیت دولت معجزه بر سر مردم آوار شود، کنترل کند. لذا از شعارهای 
اصلی خود یعنی پیگیری بی تنازل دموکراسی، موقتاً دست کشیدند تا 

اوضاع بسامان شود.
ما اگر می دانستیم از جانب نیروهای تمامت خواه این همه سنگ 
پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن سو، دولت دست راستی 
مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر بود اساساً عطای 
انتخابات را به لقایش می بخشیدیم و سرنوشت اصالحات را به 

دولت روحانی گره نمی زدیم.
نه اینکه بخواهم، تنزه طلبی کنم اما خود دولت روحانی هم استعداد 
و ظرفیت کافی برای مقابله با معضالت داخلی نداشت . بنابراین ما به 

لحاظ اخالقی هم نمی توانستیم وظیفه ای در قبال وی داشته باشیم.

- با ایده های مطرح شده در باب اصالح اصالحات و پوست اندازی 
اصالحات تا چه اندازه موافق هستید؟

من قبالً در این باره توضیح داده ام که اصالحات به قفا بنگرد و راه 
طی شده را یکبار مرور و آن را نقد کند. ما حتما نیاز داریم در سه 
زمینه گفتمان، تشکیالت و راهبرد دست به ابتکارهای جدید بزنیم و به  
قول شما پوست اندازی کنیم. البته معتقدم پس از انتخابات ۸۸ پوست 
اصالحات را کنده اند پس، ابتدا باید صبر کنیم تا پوست جدید در بیاید 

و بعد پوست اندازی کنیم!
-آیا واقعا با گذشت زمان به آنچه که مردم در اعتراضات دی ماه مبنی 
بر "اصالح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا" گفتند، خواهیم رسید؟ آیا 

ماجرای جریان اصالحات تمام است؟

من بعید می دانم، قاطبه مردم اساساً با این اصطالحات آشنا باشند؛ 
چه برسد به آنکه هر دو را نفی کنند. بخش عظیمی از مردم، گرفتار 
مشکالت معیشتی شان هستند و شعارهای مذکور در مقطعی از زمان 
درمیان بخشی از الیت های جامعه سر داده شد و توسط رسانه های 
مجازی بازتاب پیدا کرد. لذا، این که بگوییم مردم از فالن دسته یا گروه 
به کلی بریده اند، کمی اغراق آمیز است؛ نوعی زدگی به وجود آمده و آنهم 

به خاطر در هم آمیختگی نهاد دین و دولت است.
- جریان اصالحات در انتخابات پیش رو چگونه خواهد بود؟

کامالً به رفتار صاحبان تصمیم بستگی دارد. باید ببینیم شورای 
نگهبان برای تأیید کاندیداهای چه می کند. البته در مورد مجلس،  
بخش های  میان  چشم  وهم  چشمی  و  طایفه ای  دعواهای  به خاطر 
مختلف شهرهای کوچک مشارکت باالی شصت درصد خواهیم داشت 

اما بعید است، در شهرهای بزرگ چنین استقبالی صورت گیرد.
-ریشه اختالفات امروز احزاب، اشخاص و گروه های اصالح طلب 
)ماجرای اختالفات در شورایعالی، شورای شهر، شهرداری و...( 

چیست؟
اصالح طلبان برخالف اصول گرایان چندان قیم پذیر نیستند و هر 
کدام شان، ایده و عقیده  مستقل دارند. این ایده ها بعضاً سالم و بعضاً 
با اغراض سیاسی آمیخته است و بخشاً با آلودگی هایی همراه است. 

در میان جناح راست، گوش شنوا از باالدستشان بیشتر است ، مانند 
شورای دوم تا چهارم که می دیدیم برون خموش و درون پر غوغا بود. 
اما برعکس، اصالح طلبان آنچه را دارند، روی دایره می ریزند و به همین 
دلیل، گزک به جناح رقیب می دهند تا این اختالفات را آگراندیسمان 
)بزرگ نمایی( کنند و استفاده خود را ببرند. در کنار این موارد، مشتی 
خّناس هم با لطایف الحیل )حیله ورزی( سعی در برهم زدن آرامش دارند 

و از هر کاهی، کوه می سازند و البته، ابزارش را هم دارند.
-چرا دولت به این صراحت از جریان اصالحطلبی گذشت؟ تاثیر رفتار 

دولت بر ناامید شدن از جریان اصالحات چیست؟
پروژه  آن  در  بود.  برجام  دولت  اصلی  پروژه  گفته ام،  پیش تر  من 
الیتیستی  پروژه ای  فی الواقع  و  می کرد  ایفا  را  اول  نقش  دیپلماسی 
)نخبه محور( بود که، احتیاج به مردم نداشت. لذا، از ابتدا دولت خود 
تدبیر کرده را نیازی به اصالحات نبود و به کار گرفتن دو-سه وزیر 

اصالح طلب در امور خدماتی برای کابینه کفایت می کرد.
دولت اساساً عقدی با اصالح طلبان منعقد نکرد که بخواهد از آن عبور 
کند. یعنی در سال 92، به قدری فرصت کم بود که اصالح طلبان با دولت 
بر سر موضوعات خاص به ائتالف نپرداختند و از این گذشته، روحانی 
برنامه ائتالفی نداشت. منتهی شعارهای روحانی بخشاً برآورده کردن 
خواسته های اصالح طلبان هم بود که به هیچ یک از آن ها وفادار نماند و 

به همین خاطر شاید بتوان گفت، خودش از خودش عبور کرده است.
- با توجه به فعالیت اندیشه ای به نام براندازها چه قدر امکان دارد 
تا حامیان اصالحات که علقه ای به جریان اصولگرایی هم ندارند، به 

آن ها بپیوندند؟
همواره امکان جابجایی وجود دارد. زمانی که روزنامه های اصالح طلب 
را به صورت فله ای بستند، به هشدارهای ما توجه نشد. و دیدم مردم پس 
از مدتی با آمدن ماهواره به سمت کانال های ماهواره ای روی آوردند و 
با همه تالشی که نیروی انتظامی در برابر دیش و رسیور صورت دادند، 

توفیقی به دست نیامد.
پس محتمل است، زمانی که عرصه بر اصالحات تنگ شود، 
مردم به گزینه های دیگر فکر کنند. اما من معتقدم، ریزش جدی 
از سمت اصول گرایان به سمت جریان اصالحات صورت خواهد 
ظرف  از  پس  است؛  شده  این گونه  تاکنون  اینکه  کما  گرفت،  

اصالحات چیزی کم نمی شود.
با مشکالت  آن ها  کرد؛  فکر  براندازها هم  به  باید  این گذشته،  از 
ثانیاً،  ندارند.  فرماندهی  وحدت  اوالً،  گریبان اند.  به  دست  عدیده ای 
راهبردهای مشخص ندارند و حتی بعضی راهبردهای شان در تعارض با 
یکدیگراست. ثالثاً، بعضی از آن ها به دولت های منطقه ای وابسته شده اند 
و از پول های کثیف ارتزاق می کنند و بعضی دیگر حتی اصول اولیه 
دموکراسی را در میان خودشان مراعات نکرده ولی ادعا می کنند که 

می خواهند دموکراسی را در ایران حاکم کنند.
- برای سامان یافتن شرایط درونی جریان اصالحات آیا ایجاد پارلمان 

اصالحات می تواند به پایان یافتن انتقادات به شورایعالی کمک کند؟
خاصی  منش  از  اصالح طلبان  گفتم،  چنانکه  اما  دارم؛  امید  من 
برخوردارند و نمی توان آن ها را به صف کرد. شاید پارلمان اصالحات، 
دارای فراکسیون های مختلف باشد اما شرط آن است که، مکانیزم اداره 

آن دموکراتیک باشد.
از آن گذشته، پارلمان به عنوان قوه مقننه زمانی که قوه مجریه نداشته 
باشد، کارآمدی ندارد. پس، باید تمهیدی اندیشید تا رابطه احزاب را که 
بیشتر اجرایی هستند، با این پارلمان تعریف کرد. از این رو همچنان 
پارلمان اصالحات را مبهم می دانم، مگر آنکه بگوییم پارلمان محلی برای 
حل منازعات درونی اردوگاه اصالحات است که در این صورت صرفاً به 

جای شورای عالی می نشیند و کاربرد دیگری ندارد.

وزیر نفت از طرح بزرگ این وزارت برای حل آلودگی هوای 
اهواز خبر داد و گفت: این وزارت خانه بر اساس این طرح 
تالش دارد ظرف دو سال آینده هیچ گازی در اطراف اهواز 
سوخته نشود و آلودگی ناشی از گازهای همراه نفت به کلی 

از بین برود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بیژن زنگنه برای پاسخ به سوال 
علی ساری نماینده اهواز در مورد علت پاسخگو نبودن مدیران نفت، 
توزیع نامناسب خدمات اجتماعی و عدم اعطای مالیات شهرداری ها 

در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وزیر نفت در پاسخ به این سواالت، گفت: در سوال آقای ساری آمده 
است که مدیران نفت پاسخگویی مناسب ندارند، اگر واقعا در ارتباط 
مدیران نفت با نمایندگان اشکالی بوده است این مسوولیت متوجه من 

است و من می پذیرم و از نمایندگان عذرخواهی می کنم.
زنگنه اظهار داشت: در مورد پرداخت های مربوط به مالیات ارزش 
افزوده و عوارض آالیندگی به معاونت امور مجلس ماموریت دادم که 
با مجلس جلساتی را برگزار کند تا بتوان مشکالت را هر چه سریعتر 

حل کرد.
وی افزود: مساله آلودگی هوا و گازهای همراه نفت که می سوزد، 
باعث شده تا وضعیت مناسبی در خوزستان و اطراف اهواز نداشته 
باشیم، با برنامه هایی که گذاشتیم ظرف دو سال آینده هیچ گازی 
در اطراف اهواز سوخته نشود و آلودگی ناشی از گازهای همراه نفت 

به کلی از بین برود.
وزیر نفت اظهار داشت: ما چند روز پیش قراردادی با پتروشیمی ها 

بستیم که بخش عمده ای از این گازها را بگیرند، پس از جمع آوری و 
فراورش به عنوان خوراک مصرف کنند و پول این سرمایه گذاری را از 
محل خوراک بدهند که شاید یک سال و نیم هم بیشتر طول نکشد، 
برای این موضوع نزدیک دو میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد شد. 
زنگنه تصریح کرد: ما طرح بزرگ ان جی ان سه هزار و 200 را در 
غرب کارون در دست اجرا داریم که در ظرف دو سال تمام می شود. 

ما تالش داریم که قبل از دو سال بخشی از آلودگی ها را رفع کنیم.
وی گفت: برای شرق کارون نزدیک به 1200 میلیارد تومان سرمایه 
در نظر گرفته شده است که به عنوان یک طرح ابتکاری از آن یاد می 
شود، باید سریعا آن را اجرایی کرده و مشکالت ناشی از آالیندگی ها 
سریعاً برطرف شود. زنگنه ادامه داد: یک طرح که 6 میلیارد دالر برای 
آن در نظر گرفته شده باید 4 درصد آن برای مسائل اجتماعی در نظر 
گرفته شود که از این 6 میلیارد دالر، نزدیک به 2 هزار میلیارد برای 

طرح استفاده خواهد شد.
وزیر نفت گفت: برای حوزه اهواز نزدیک به ۸5 طرح به ارزش 295 
میلیارد تومان در دست اجرا داریم که مقادیر و زمان آن مشخص است 

که این کارهای انجام شده در حد توان وزارت نفت است.
وی ادامه داد: وزارت نفت درگیر مشکالت مالی است، بیش از 2 
هزار میلیارد تومان صورت وضعیت تایید شده داریم که نتوانسته ایم 
تامین مالی کنیم، لذا در حال گرفتن وام برای تامین آنها هستیم، 
بنابراین آنچه از وضعیت موجود می توان نتیجه گرفت مشکالتی است 

که با آن دست و پنجه نرم می کنیم.
زنگنه افزود: تصور می شود که تمام پول نفت استخراج شده به 

حساب وزارت نفت واریز می شود و این وزارتخانه حق مردم را نمی 
دهد، در حالی که این پول تا ریال آخر به حساب خزانه واریز شده و 
در همین مجلس برای آن تصمیم گیری می شود. وی ادامه داد: یکی 
از اقدامات خوبی که وزارت نفت درخصوص مسائل اجتماعی انجام 
داده، به کارگیری 250 کارآموز در منطقه غرب کارون است که به 
آنها آموزش های حرفه ای داده شده و قریب به 3 هزار میلیارد برای 

آنها هزینه شده است و خوشبختانه بیشتر آنها بکار گرفته شده اند.
زنگنه بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در حوزه خدمات 
اجتماعی انجام داده ایم، از سال 96 کالس های کنکور برگزار کرده که 
این کالس ها با محوریت آموزش و پرورش انجام شده است، این یک 
کار ارزشمند است که بالغ بر 200 دانش آموز تحت پوشش آموزش 
و پرورش و کالس های کنکور قرار گرفته اند که نتیجه آن 2 نفر زیر 
رتبه 100، 9 نفر زیر رتبه یک هزار و 94 نفر زیر رتبه 20 هزار شده 

اند که بسیار ارزشمند است.
نماینده اهواز از پاسخ های وزیر نفت قانع شد

علی ساری نماینده اهواز در طرح سوال خود گفت: در همه جای 
دنیا وجود شرکت های صنعتی مالکی برای افزایش رفاه مردم است اما 
در اهواز این گونه نیست و شرکت های نفتی در چارچوب هیچ کدام 

از قوانین و ضوابط عمل نکرده و به هیچ کدام از آنها پایبند نیستند.
نماینده مردم اهواز خاطر نشان کرد: فعال بودن فدرهای نفتی در 
چهار گوشه شهر و حتی افزایش تعداد آنها موجب ایجاد محیط آلوده 
در حوزه انتخابیه اهواز شده است. به دلیل آلودگی هوای دو ماهه در 
تهران عده ای از دوستان به دنبال تهیه طرحی برای برداشت 3000 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای بهبود وضعیت بودند، اما برای 
آلودگی هوای خوزستان ارگان های دولتی به خصوص شرکت نفت 

حاضر به حمایت در این زمینه نیستند.
وی گفت: سازمان جهانی بهداشت آلودگی در حوزه اهواز را تایید 
کرده و گفته که این موضوع باعث گسترش بیماری های قلبی و ریوی 

شده است.
وی ادامه داد: البته آقای زنگنه یکی از بهترین وزرای کابینه آقای 
روحانی هستند و ایشان یک چهره بین المللی بوده و به عنوان یک 
دیپلمات نفتی توانسته مذاکرات اوپک و سایر مذاکرات را به درستی 

مدیریت کند.
نهایتا ساری اعالم کرد که از پاسخ های وزیر نفت قانع شده و آن را 

به رای مجلس نگذاشت.
افضلی و سروش ناظر مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی 

شدند
ادامه جلسه علنی امروز  نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
مجلس نظر افضلی نماینده نهبندان، با ۸4 رای و ابوالفضل سروش 
نماینده تهران را با ۸0 رای از 124 رای ماخوذه به عنوان ناظران در 

شورای ملی ایمنی زیستی تعیین شدند.
سعیدی ناظر مجلس در هیات امنای کتابخانه های عمومی 

کشور شد
اسماعیل  محمد  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  همچنین 
سعیدی نماینده تبریز را با 70 رای به عنوان ناظر در هیات امنای 

کتابخانه عمومی کشور انتخاب شد.

 پایان کار شهرداران بازنشسته اعالم شد
 وزارت کشور با اتمام مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه ها، پایان کار 
شهرداران بازنشسته مشمول را روز گذشته )26 آبان ماه ( به استانداران سراسر 

کشور ابالغ کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری 27 شهریورماه 
اداری  سازمان  به  اجرا  برای  را  بازنشستگان«  کارگیری  به  »ممنوعیت  قانون   1397
و استخدامی کشور ابالغ کرد و بر اساس آن 60 روز مهلت قانونی برای کناره گیری 

بازنشستگان از سمت های خود در دستگاه ها در نظر گرفته شده است.
»مهدی جمالی نژاد« معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها روز 
گذشته )شنبه( در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خاتمه کار تمام شهردارانی را 

که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند، اعالم کرد.
این در حالی است که یکی از چالش های پیش روی این تحول اداری در وزارتخانه ها، 
دستگاه ها، ایجاد خالء سرمایه انسانی و مدیرانی است که سال ها در رده های مختلف 
مدیریتی، مهارت و تجربه کسب کرده اند و اکنون با خروج این افراد ممکن است وظایف و 
ماموریت های سازمانی دچار یک افت کیفی شوند، به همین منظور قانونگذار برای عبور از 

این دوره ، راهکار قانونی هم در نظر گرفته است.
براساس تبصره 2 این قانون، »دستگاه های موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی 
و باالتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از 
بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب 
با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت 
می شود.« ابالغیه معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز 
طبق همین تبصره ضمن تاکید بر اهمیت بهره برداری از تجارب و خدمات بازنشسته های 
متخصص، این اختیار را به شهرداری ها و دهیاری داده که از افراد متخصص و با تجربه 
به میزان یک سوم ساعت کاری نیروهای شاغل )رسمی( در سازمان به صورت پاره وقت 
استفاده کنند. رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این ابالغیه توضیح 
داده است که شیوه نامه به کارگیری بازنشستگان متخصص در شهرداری ها و دهیاری که 
مشمول تبصره 2 قانون می شوند، در حال تنظیم است که پس از تدوین به استانداری ها 
ابالغ می شود. از طرفی با توجه به این که جوانگرایی در دستور کار دولت دوازدهم قرار 

گرفته است در این نامه از استانداران خواسته شده که از نیروهای جوان، خالق، با انگیزه و 
متخصص در بدنه شهرداری های و دهیاری ها استفاده شود و احکام بازنشستگی آن دسته 

از کارکنانی که شرایط قانونی آنها برای بازنشستگی فراهم شده نیز صادر شود.
همچنین شرایط برای تعویق بازنشستگی کارکنان در شرایط خاص نیز در ابالغیه 
معاون وزیر عنوان شده است منوط بر این که سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق های 

بازنشستگی مربوطه و تصویب شورای اداری و استخدامی آن ها رعایت شود.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا توضیح داد 
که »35 سال خدمت برای بازنشستگی اجباری شرط الزم است، اما کافی نیست و تحقق 

هر دو شرط سن )65 سال( و سابقه خدمت، بازنشستگی را الزام آور می کند.«
در مجموع وزارت کشور با 54 مدیر مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
در سطح استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران به عنوان یکی از وزارتخانه هایی است 
که دارای بیشترین تعداد در اجرای این قانون خواهد بود و روند کناره گیری استانداران را 
از هفته گذشته آغاز و تا روزهای آتی به شهرداران، فرمانداران و دهیاران در سراسر کشور 

هم می رسد.


