
سخن نخست
ماندن نوبخت به بهای 

قربانی شدن مردم 

چرایی استعفای وزیر بهداشت در 
این روزها بر همگان آشکار شده و در 
این مورد  نیاز به قلم فرسایی نیست. 
اینکه نوبخت کیست و نقش اش 
چیست  بهداشت  وزیر  استعفای  در 
نیز روشن و مبرهن است. اما اینکه 
هایی  هزینه  جمهور  رئیس  چرا 
کنار  یا  و  گذاشتن  کنار  همچون 
به  را  اش  دولت  های  ژنرال  رفتن 
بهای ماندن نوبخت و منش نوبختی  
متقبل شده است، بسی جای سوال 
پرداخته  آن  به  کنون  تا  که  دارد، 

نشده است.
 « حاصلش  که  منش  نوع  این 
عجوزه ای را عروس جلوه دادن«است 
که به شکل یک اپیدمی خطرناک در 
همه بدنه دولت در حال رشد و نمو 
را  آن  باید  است که  است موضوعی 

جدی گرفت.
 اساسا دونوع مشخصه در این دولت 
در حال شکل گیری است که باعث 
می شود شایستگان یا از دولت خارج 
شوند و یا جایی برای ورود آنان در این 
عرصه نخواهد بود. اول اینکه کتمان 
واقعیات از مردم با گزارش  و آمار و 
ارقام  واهی و دوم شاخص عملکرد هر 
کسی را »مجیزگو بودنش« مشخص 
دولت  اساس  همین  بر  و  میکند 
که  بود  خواهد  متملقینی  جوالنگاه 
به بهای اینکه چند صباحی بیشتر در 
قدرت بمانند واقعیت های جامعه را 

منکر می شوند.
نگارنده معتقد است به همان اندازه 
که سیاه نمایی امری نکوهیده است 
واقعیت های جامعه را انکار کردن و 
چشم بستن بر روی  کاستی ها نیز 

نکوهیده است . 
اینکه امید در جامعه جریان داشته 
اساسا  و  پسندیده  است  امری  باشد 
نیاز یک جامعه پویا و بانشاط تزریق 
امید به جامعه است که البته با تجویز 
پنهان کردن و ارائه آمار و ارقام های 
غلط  که با واقعیت همخوانی ندارد 

در تضاد است.
چه بسا این تجویز در کوتاه مدت 
مسکن باشد ولی دوامش کوتاه و در 
اعتمادی  بی  و  ناامیدی  به  نهایت 
اکنون  هم  که  شد  خواهد  منجر 
اثراتش را در جامعه لمس می کنیم.

این  قربانی  که  دانیم  می  نیک 
شیوه کشور داری مردم خواهند بود 
نه قاضی زاده هاشمی. هر چند اگر 
ریاست محترم جمهور تغییری ایجاد 
نکند و همچنان اسب نوبخت یکه تاز 
به  نوبت  فردا  بسا  چه  باشد  میدان 
افراد دیگری  استعفای جهانگیری و 
هنوز  که  زیرا  شوند  دولت  بدنه  در 
تعداد انگشت شماری افراد در بدنه 
تحمل  که  دارند  وجود  دولت  این 
وضعیتی که با بی تدبیری معیشت 

مردم را نشانه رفته است را ندارند. 
  دولت می بایست  شایستگان و 
نخبگان را از خود بداند و متملقین و 

چاپلوسان را از خود براند.
نوبختی  نگرش  اساس  همین  بر 

چاره کار ایران امروز نیست.
نیازمند  اکنون  ایران  جامعه 
است.  دولت  سوی   از  اعتمادسازی 
اگر افراد در جایگاه واقعی خود قرار 
و  قدرت  توزیع  در  عدالت  و  گیرند 
جامعه  به  امید   ، شود  برقرار  ثروت 

باز می گردد.
بر  ها  انتخاب  که  زمانی  تا  اساسا 
اساس شایسته ساالری نباشد و  هر 
ردای  و  وصف  در  توانست  که  کس 
مافوق خوش بسراید و مجیزگو باشد، 
جز  بود  خواهد  چیزی  هر  حاصلش 

امید.

 بهزاد نبوی: 

دولت روحانی در برجام دقیق و هنرمندانه 
عمل کرد
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یک قاره
 ۲۴ تیم و میلیاردها آرزو

رقابت های جام ملت های آسیا امروز آغاز می شود
صفحه 4

کارت سوخت برای مقابله
با قاچاق سوخت ناکافی است

نماینده مجلس: 

 رئیس جمهور استعفای شجاعانه را پذیرفت
معاون نوبخت سرپرست وزارت بهداشت شد

رئیس جمهوری در حکمی »سعید نمکی« را به عنوان سرپرست جدید 
وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

فرارو- رئیس جمهوری در حکمی با پذیرش استعفای قاضی زاده هاشمی، 
»سعید نمکی« را به عنوان سرپرست جدید وزارتخانه بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی منصوب کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه 

با قدردانی از خدمات و تالش های سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دولت های یازدهم و دوازدهم، بویژه 
در اجرا و پیشبرد طرح تحول سالمت، استعفای وی را پذیرفت و سرپرست 

جدیدی را برای این وزارتخانه منصوب کرد.
رئیس جمهوری در حکمی »سعید نمکی« را به عنوان سرپرست جدید 

وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

ایمونولوژی پزشکی و عضو هیأت علمی  سعید نمکی دارای دکترای 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او پیش از این معاون امور 

علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود.
بوده  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون  قبل  به ۲8 سال  نزدیک  او 

است.

تشبیه ترامپ به کوروش کبیر؟!!!
نیویورک تایمز تحلیل کرد
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تقویت پایداری اقتصادی با رشد ۴1درصدی بودجهکاهش تعرفه اقالم اساسی مسکنی زودگذر است
گزارشی از اهمیت بیش از پیش حفظ میراث فرهنگیمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

واعظی: انصاری:

ایران به هیچ وجه 
در مسائل داخلی 
افغانستان دخالت 

نمی کند

 کارآمدی اسالم 
 در اداره جامعه
از دغدغه های

امام)ره( بود
صفحه 7 صفحه ۲

فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید براینکه برجام مهمترین 
و بهترین معاهده و توافقی بود که ایران پس از انقالب 
توانسته است به نتیجه برساند، گفت: دولت روحانی در حد 

انتطار در این خصوص دقیق و هنرمندانه عمل کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بهزاد نبوی روز جمعه در بیست 
و ششمین مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران گفت: 
از سال 84 سیاستی بر کشور حاکم شد که بر این باور بود پول نفت 
باید سر سفره مردم باشد. این گروه زمانی حاکم شد و چنین ادعایی 

را مطرح کرد که درآمد نفت افسانه ای شده بود.
وی ادامه داد: در شروع دولت نهم درآمد نفت از تمام دوران پس 
از انقالب باالتر بود که موجب خاصه خرجی و حاتم بخشی های آنها 
شد. آنها بجای اینکه این درآمد افسانه ای نفت را در زیرساخت و 
زیربنای اقتصاد و تولید سرازیر کنند، آن پول را در به شکل ناشیانه 

ای هدر دادند.
نبوی اظهار داشت: گفته شد پول نفت باید بین مردم تقسیم شود، 
از طرفی چون تفکر تولیدی و اقتصادی در دولت های نهم و دهم 
وجود نداشت، از سال 84 تا 92 واردات از 10 میلیارد دالر زمان 

خاتمی به بیش از 70 میلیارد دالر افزایش یافت.
این فعال اصالح طلب خاطر نشان کرد: از نظر ریالی هم پول زیادی 
وارد چرخه مالی کشور شد و پرداخت یارانه ها به همه مردم موجب 
افزایش تقاضا شد، در شرایطی که عرضه تعطیل شده بود، که این 

موضوع باعث شد در ادامه تورم تا 40 درصد افزایش یابد.
نبوی با اشاره به اینکه در زمینه کمیت و کیفیت پرداخت یارانه 
نقدی، مجلس هم جرات نمی کرد در مقابل تصمیم دولت کاری انجام 
دهد، ادامه داد: دولت آقای احمدی نژاد بدون کار کارشناسی به 75 
میلیون جمعیت ایران یارانه پرداخت کرد که سبب شد هیچ سرمایه 
گذاری در کشور انجام نشود. بخش خصوصی ما هم به نوعی وابسته به 
دولت است که در چنین شرایطی توان سرمایه گذاری ندارد یا جرات 

ورود و ریسک پذیری از آنها سلب می شود.
نایب رئیس مجلس ششم افزود: در کشور ما سرمایه گذاری های 
بزرگ از توان بخش خصوصی ضعیف ما خارج است. از آقای نیلی 
مشاور سابق اقتصادی رییس جمهوری شنیدم که می گفت؛ اگر طی 
چند سال حدود هفتاد میلیارد دالر در بخش تولید و صنعت سرمایه 
گذاری جذب کنیم می توان امیدوار بود موضوع اشتغال حل می شود.

نبوی یاد آور شد: سیاست های عامه پسندانه آن دولت باعث شد 
کشور ما به طور همه جانبه آماج تحریم های خارجی قرار گیرد. 
تا جایی که کشور هایی مانند هند و چین نمی توانستند یا نمی 
خواستند پول نفت ما را بپردازند، پول نفت ما تا بعد از برجام نزد 

آنها بود.
وی ادامه داد: سیاست های نادرست موجب شد ناوگان دریایی و 
هوایی ما به دلیل عدم پوشش بیمه ای یا تحریم ترانزیتی نتواند در 
دنیا رفت و آمد کند، لذا امضای برجام موجب شد همه این موانع از 

جمله پول های ضبط شده ایران آزاد شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: پس از پیروزی روحانی در 
سال 92 از زندان نامه ای به روحانی نوشتم و در آن نامه گفتم 
مهمترین کار پرداختن به موضوع اقتصاد و مقدم بر آن توجه و اهتمام 
نسبت به سیاست و روابط خارجی است، چون همه جانبه تحریم 

بودیم و روابط ما با دنیا قطع بود.
معاون نخست وزیر در امور اجرایی در دهه شصت، خاطر نشان 
کرد: بعد از استقرار دولت روحانی، امید ما به ترمیم روابط خارجی 
و حل گره هسته ای و سیاسی با دنیا بود که البته دولت و به ویژه 
وزارت امور خارجه با عملکرد خوبی که داشت همه ما را امیدوار کرد 
و توانست یکی از پیچیده ترین و پر افتخار ترین مذاکرات را مدیریت 

و به نتیجه برساند.
وی ادامه داد: بعد از برجام شاهد حضور هیات های مهم اقتصادی 
نه از آفریقا و بنگالدش بلکه از کشورهای اروپایی و شرقی بودیم. 
هیات های اقتصادی که عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران بودند.

نبوی اظهار داشت: متاسفانه پس از برجام اقدامات ماجراجویانه ای 
صورت گرفت، مدت کوتاهی بعد از آن عالقه و تمایل سرمایه گذاران 
خارجی به ترس و یاس تبدیل شد. سرمایه ذاتا ترسو است و تندروی 
ها و ماجراجویی ها موجب انفعال سرمایه گذاران شد. لذا نتوانستیم از 

مزایای برجام بهره مند شویم.
وزیر پیشین صنایع سنگین تاکید کرد: با وجودی که برخی برجام را 
قرار داد ضعیفی قلمداد می کنند و عده ای می گویند اگر هر شخص 
دیگری هم جای روحانی بود این قرار داد را به نتیجه می رساند، باید 
گفت برجام مهمترین و بهترین معاهده و توافقی بود که ایران بعد از 
انقالب توانسته است به نتیجه برساند، دولت آقای روحانی در حد 

انتطار در این خصوص دقیق و هنرمندانه عمل کند.
نبوی افزود: تندروی ها و ماجراجویی های داخلی و پیروزی ترامپ 
موجب بازگشت تحریم ها از طرف آمریکا شد، تعداد معدودی از 
شرکت های خارجی مانند توتال و ایرباس علی رغم تمایل و عالقه به 

سرمایه گذاری در ایران، کار خود را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در کشورهای اروپایی اقتصاد در دست شرکت های 
خصوصی است. اگر شرکتی احساس کند ممکن است سرمایه گذاری

او به خطر بیفتد ریسک نمی کند و ادامه نمی دهد. علت اصلی 
مشکالت اقتصادی ما سرمایه گذاری و نبود سرمایه خارجی در کشور 

است.
به گزارش ایرنا، بیست و ششمین مجمع عمومی انجمن اسالمی 
جامعه پزشکی ایران صبح جمعه -چهاردهم دی ماه 97 - با حضور 
نبوی، محسن هاشمی، علی  بهزاد  شخصیت های سیاسی چون 
شکوری راد، ابراهیم اصغرزاده، پروانه مافی مصطفی تاجزاده، علی 
ربیعی و محمد رضا راه چمنی در سالن اجالس سران تهران برگزار 

شد.

پویا وکیلی


