
سخن نخست

قاضی زاده هاشمی؛ 
وزیری از نوع دوم

سروش بامداد
وزیر مستعفی بهداشت با استعفا نشان 
و چسبنده  آویزان  مدیران  از جنس  داد 
و  نیزدالیل  او  نیست هر چند که طرف 
توجیهاتی دارد.  وزیر بهداشت، درمان و 
کنار  و  کرد  استعفا  هم  پزشکی  آموزش 
رفت و چنان که در متن استعفانامه آورده 
دلیل این کناره گیری اعتراض به کاهش 
مقام  در  و  است  بوده  سالمت  بودجۀ 
مقایسه به پرداخت 35 هزار میلیارد تومان 
به بدهکاران مؤسسات مالی و اعتباری و 
16 هزار میلیارد تومان به طرح سالمت 
اشاره و انتقاد کرده است. دقیقا نمی توان 
زاده  قاضی  چالش  در  که  کرد  قضاوت 
بودجه حق  و  برنامه  سازمان  با  هاشمی 
با کدام یک است. شاید اگر ما هم جای 
نوبخت وسازمان برنامه و بودجه بودیم نیز 
وزارت  خواست های  تمام  نمی توانستیم 
جای  اگر  باز  و  کنیم  تأمین  را  بهداشت 
جز  تصمیمی  بودیم  هم  بهداشت  وزیر 
این اتخاذ نمی کردیم اما رأی افکار عمومی 
به قاضی زاده هاشمی است. هم به خاطر 
عملکرد در این حوزه با همۀ انتقاداتی که 
دربارۀ طرح سالمت و درآمدهای پزشکان 
مطرح شده و هم به این دلیل که از اصول 
خود کوتاه نیامد و به میز وزارت نچسبید 
و بیرون از این مقام هم هویت و شخصیت 
دارد. هر چند روزنامۀ اصول گرایی دربارۀ 
یادآور  تا  بمال«  »خودت  زده  تیتر  او 
بحث هایی باشد که بر سر گفت و گویی 
این  با  درگرفت.  یک شهروند  و  او  میان 
همه سید حسن قاضی زاده هاشمی نامی 
ماندگار در میان ده ها وزیری است که تا 
کنون آمده اند و رفته اند. وزیران و مقامات 
را می توان از سه منظر مختلف و در هر یک 

به دو گروه تقسیم کرد:
از منظر اعتبار دهی یا اعتبار گیری دسته 
اول آنان که هویت و شخصیت خود را از 
آن مقام و میز می گیرند و اعتبار آنها به میز 

وابسته است.
دسته دوم آنانی هستند که به منصبی 
که مسؤولیت آنها را بر عهده دارند اعتبار 
هر  با  هاشمی  قاضی زاده  و  می دهند 
قضاوتی که دربارۀ عملکرد او داشته باشیم 

در این دسته جای می گیرد. 
از منظری دیگر هم می توان مدیران و 

مقامات را دو گونه دانست:
دسته اول آنان که از ساختمان وزارتخانه 
و اداره بیرون نمی روند و بیش از آن که 
وزیر باشند رییس وزارتخانه اند یا بیش از 
آن که شهردار باشند رییس شهرداری اند. 
مثال شهردار سابق تهران )آقای افشانی( 
شهردار  تا  بود  شهرداری  رییس  بیشتر 
یک  تصویر  می کوشد  جدید  شهردار  و 
شهردار و نه رییس شهرداری را از خود 
ترسیم کند و کمترین ُحسن حضور او در 
سه شنبه های بدون خودرو همین در شهر 

بودن و رییس شهرداری نبودن است.
بیرون  که  مدیرانی اند  اما  دوم  دسته 
می زنند و از این حیث انصافا دکتر هاشمی 
مثال زدنی بود و بیش از آن که اوقات خود 
را در ساختمان شهرک غرب و در دفتر 
عالی وزارت بگذراند در شهرها و روستاهای 
مختلف سر می کرد و از این نظر هم در 

دسته دوم قرار می گرفت.
باز هم می توان گفت مدیران از جنبه ای 
دیگر هم دو دسته اند: آنان که به خاطر 
عنوان و جایگاه مورد قبول قرار می گیرند 

ولی به لحاظ تخصصی ممتاز نیستند.
دسته دوم اما مدیران یا وزیرانی هستند 
مجموعه  در  نیز  اداری  عنوان  بدون  که 
تخصصی شناخته شده و سرآمدند. دکتر 
قاضی زاده هاشمی از این دست است چون 
یک چشم پزشک قابل هم هست و حتی 
در این 6 سال و اندی وزارت نیز هزاران 
است.  داده  انجام  چشم  جراحی  عمل 
نویسنده این سطور نمی خواهد تنها زبان 
به ستایش وزیر مستعفی بگشاید و چنان 
که در صدر آوردم چه بسا حق با سازمان 
برنامه و بودجه باشد زیرا به هر بودجه ای 
که می خواهند نمی تواند پاسخ مثبت دهد.
این نوشته پس در ستایش چیست؟

در ستایش استعفا و تن ندادن به هر 
است.  هر شکل  به  دادن  ادامه  و  شرطی 
حتی اگر رییس جمهوری نوبخت را ملزم 
نیز  او  شامل  می داد  استعفا  او  و  می کرد 
می شد. در ستایش حفظ کرامت انسانی 
دیگر  از سوی  اصول.  به  وفاداری  و  است 
چنان که گفته شد در ستایش مدیر از نوع 
دوم نه نوع اول. در نوع دوم وزیری نه رییس 
وزارتخانه و بدون این عنوان هم اعتبار داری 
و وام دار آن نیستی و تخصص را می توانی 

در عرصه های دیگر نیز به کار گیری.

دادستان تهران خبر داد

محکومیت شهرام جزایری به حبس

 وزیر کشور بر رعایت قانون و مصالح نظام در امر گزینش تاکید کرد
وزیر کشور در پیامی با تبریک فرا رسیدن پانزدهم دی ماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( 

در امر گزینش، بر اصل رعایت قانون و مصالح نظام دراین موضوع تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در پیام عبدالرضا رحمانی فضلی به مناسبت فرارسیدن 15 دی ماه 
سالروز صدور فرمان امام خمینی)ره( در امر گزینش، آمده است: در طلیعه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و در آستانه پانزدهم دی ماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در امر گزینش، ضمن گرامیداشت این 
روز و تقدیر و تشکر از زحمات و تالش های دلسوزانه همه دست اندرکاران در هیأت و هسته مرکزی، هسته استانداری ها و 
سازمان های تابعه و تاکید بر ضرورت عنایت ویژه به این امر مهم به خصوص بند سوم سیاست های کلی نظام اداری ابالغی 
از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و اصل قرار دادن رعایت قانون و مصالح نظام، توفیق هرچه بیشتر همه عزیزان 
را تحت توجهات حضرت ولی عصر )عج( و رهنمودهای خردمندانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی از درگاه خداوند قادر متعال 

مسئلت دارم.
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صفحه 4

یادگار ایران
در آب های چین...

به بهانه 16 دی سالروز حادثه سانچی بررسی شد
صفحه 2

دشمن باید احساس کند
که همه ارکان و قوا متحد هستند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

خلف وعده در تعیین قیمت  های جدید خودرو
با وجود اعالم وزارت صمت برای رونمایی از بسته قیمتی صورت گرفت

چهارشنبه گذشته سر تیتر بسیاری از رسانه ها تعیین تکلیف نهایی 
به نظر  که  محصوالتی  بود،  قیمت گذاری  مشمول  خودرو های  قیمت 
آن ها  قیمت  افزایش  به  روز ها  این  ادامه حیات خودروسازان  می رسد 

بسته است.
اما خبر تعیین تکلیف خودرو های مشمول قیمت گذاری، سه شنبه گذشته 
با قاطعیت از سوی عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان اعالم شد. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری 
و با تقاضای وی از شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای 

رقابت، تعیین کننده اصلی قیمت خودرو ها شد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ تابش اعالم کرده بود که کلیه سیاست های 
وزارت صنعت در مورد قیمت خودرو های مشمول قیمت گذاری و سایر 
خودرو ها پنج شنبه، 1۳ دی ماه اعالم خواهد شد، و در این سیاست گذاری 

توجه جدی نیزبه حقوق مصرف کنندگان شده است. به این ترتیب پنج شنبه 
گذشته را می توان انتظار بی پایان برای اعالم قیمت ها خواند؛ چرا که به رغم 
وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باز هم 
قیمتی برای خودرو های زیر 4۵ میلیون تومان که از محصوالت پرتیراژ 

خودروسازان است، تعیین نشد.

دو هدف سفر مایک پومپئو و جان بولتون به خاورمیانه
یک مقام بلند پایه آمریکا خبرداد
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چند رکورد برای یک بازیکنپیشتازی ژانر اجتماعی
کاپیتان های ایران در تاریخ جام ملت های آسیا مرور شدهمه چیز درباره 22 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران در جشنواره فجر

 دادستان تهران:سخنگوی شورای نگهبان: 

فقط
 CFT دو ایراد

رفع شده
است

پلیس حق رفع 
توقیف خودروی 
رانندگان مست را 

ندارد
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دادستان تهران گفت: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ 
میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 
در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون ایران در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده شهرام جزایری 
که در یکی از شهرستان ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به 
صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه بدوی به 
حبس نسبتا طوالنی محکوم شده است، ولی از آنجایی که حکم 

قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعالم خواهد شد.
وی در ادامه پرونده فردی را مورد اشاره قرار داد که اخیرا مدعی 
تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال ٨٨ شده بود و بیان 
داشت: مطابق بررسی ها این اظهارات صحت نداشت و این فرد 
هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده 
و به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد. دادستان 
تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش 
دستگیر شد، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در 
دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت 

نفر بازداشت شدند.
وی ادامه داد: در روزهای اول رقم ارزی که اعالم شد سی 
افراد ١٨٠  این  اما طبق آخرین تحقیقات،  میلیون دالر بود، 
میلیون دالر ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند و 
یا کاغذها را با تهیه فاکتورهای صوری در بازار آزاد فروخته اند. 
جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه 
االن حدود  تا  که  ثامن  پرونده سکه  در  نیز گفت: هم  ثامن 
طالفروشی  پرونده  در  هم  و  کرده اند  شکایت  نفر  چهارهزار 
با  عده ای  کرده اند،  شکایت  نفر  هزار  دو  حدود  که  شادی 
تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می کنند 
و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی 
در  اضافه کرد:  تهران  دادستان  نمی دهد.  را  آن ها  بدهی های 
با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد  پرونده سکه ثامن 

میلیارد تومان موجود است.
 وی تاکید کرد: دستگاه های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه 
فعالیت ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت 

گرفت باید نظارت داشته باشند.

دادستان تهران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا از طریق 
صرافی های مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه خرید و فروش 
ارز در معابر جرم تلقی می شود و به پلیس دستور داده شده که 
بدون وقفه در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در 

حوزه ارز برسیم.
جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه 
با تعداد صرافی های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی 
شده اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم 
این اقدام به کل کشور تسری یاید. وی گزارش آخرین اقدامات 
قضایی در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را نیز تشریح کرد و 
بیان داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی ارسال 
کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره در این زمینه تشکیل و 
پرونده به این گروه ارجاع شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی 

هستیم.
دادستان تهران بیان داشت: گزارش پلیس در حوزه های راننده و 
میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه شده ولی 

منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.
دو متهم حادثه دانشگاه علوم تحقیقات همچنان بازداشت 

هستند
جعفری دولت آبادی ادامه داد: در حال حاضر یازده مصدوم 
بستری هستند و تعدادی ترخیص شده اند و دو متهم پرونده 
همچنان بازداشت هستند. وی با اشاره به بازدید خود از دانشگاه به 
همراه دادستان کل، به اظهارات برخی دانشجویان در مورد اعالم 
اعتراض نسبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، 
تاکید کرد: اگر واقعا دانشجویان و یا کسانی مدعی هستند که در 
گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما 
در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در بررسی های محیطی 

تاثیرگذار خواهد بود.
جعفری دولت آبادی همه دستگاه های دولتی و خصوصی را به 
ایمن سازی مسیرها و وسایل نقلیه و تست سالمت رانندگان و 

ساختمان ها مکلف کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده به سلسله اسباب 
نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه 

نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.


