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رزمایش سراسری ۴ میلیون بسیجی در فضای مجازی

 طرح ثامن کجای 
ارتش سایبری است؟
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 بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
 در دستور کار نمایندگان 

 کارنامه ضعیف 
 رانت فامیلی 

در محک مجلس
امــروز روز مواجهــه مجلــس بــا پدیده 
دامادمحوری است. ابراهیم رئیسی راهی پارلمان 
می شود تا از گزینه پیشــنهادیش برای وزارت 
آموزش و پرورش دفاع کند، اما آنسو نمایندگانی 
هســتند که در هفته های گذشــته نسبت به 
انتصابات فامیلــی و دامادمحــوری در دولت 
سیزدهم انتقاد کرده اند. مسعود فیاضی گزینه 

پیشــنهادی که امروز صالحیت او برای وزارت 
آموزش وپرورش مورد بررسی قرار می گیرد برادر 
داماد زاکانی شهردار تهران است. اما صرفا فیاضی 
به دلیــل رابطه فامیلی با شــهردار تهران مورد 
انتقاد نیســت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
و نمایندگان مجلس کارنامه کاری فیاضی برای 

تصدی وزارت آموزش و پرورش ضعیف است.

یک »کشور دوست« دیگر به خودروی صادراتی ایران »نه« گفت

پس از عراق، نوبت به سوریه رسید
چرتکه 3

محمد خوش چهره: 

دولت فرصت اقدامات 
ضربتی و آنی را از دست داد

تغییر منطق برخی از ائمه جمعه 
همراه با تغییر دولت

نظری بر هم اندیشی دبیران ادوار جشنواره تجسمی فجر

دورهمی بالتکلیف

هشدار بهزیستی در خصوص ماده 53 و 56؛

 »افزایش جمعیت معلوالن«
 با اجرای قانون »جوانی جمعیت«

مهاجرت؛ نتیجه تفاوت دستمزد بین شهر و روستا

قانون کار برای حمایت از 
کارگر است نه کارفرما

 چراغ سبز تل آویو به نامزدهای انتخابات لیبی 
برای عادی سازی روابط با اسرائیل؛  

حفتر، بازیگر این روزهای 
توافق ابراهیم 

دسترنج 4

همين صفحه
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جهان 5

 یک چهره شــاخص اصولگرا با اشاره به ضرورت 
اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
گفت:»متاسفانه در برخی مسائل ســاده انگاری و 
تناقضاتی دیده می شود. عملکرد دولت را در همین 
مدت ببینید، نه تنها تورم کنترل نشــده بلکه لجام 
گســیخته پیش می رود. این در حالی است که اگر 
امکان مهار تورم نبود، می شــد با مشوق هایی نظیر 
اعطای معافیت مالیاتی و ... تولید اقالم مهم ســفره 
مردم تشویق می شد تا قیمت افزایش نیابد نه اینکه 
با دستور سراغ کنترل قیمت برویم. از سوی دیگر در 
حوزه مسکن هم ضرورت داشت اقدام آنی و ضربتی 
صورت می گرفت در حالی کــه همه اقدامات دولت 
فعال شــعاری و میان مدت است، مانند ساخت یک 
میلیون مسکن در سال.«محمد خوش چهره، استاد 
اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به گستردگی شعارهای 
ارزشی  مطرح شده از سوی این دولت گفت: »البته باید 
پذیرفت که این دولت وارث شرایط نامناسب به ارث 
رسیده ای در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، 
اجتماعی و غیره است.بنابراین اقتضای چنین دولتی 
توانمندی باال، نگاه و درایت و تدبیر جامع برای اتخاذ 
تصمیمات و اقدامات اجرایی و عملی در جهت کاهش 
و حل یا مدیریت چالش هایی است که بسیاری از آنها 
از سطح مشکل و مسئله خارج شده و بعضا به سطح 
معضل و حتی در مواردی بحران تبدیل شده  است، 

مانند بحران بیکاری، بحران مسکن و...«
چالش ها به بحران تبدیل شدند 

وی به نشست نخبگان اقتصادی با رییس جمهور 
اشــاره و به ترکیب مدعوین در نشســت نیز نقدی 
وارد دانســت و گفت: »دعوت از افرادی که خود در 
قرارگیری کشــور در وضعیت کنونی نقش دارند، 
نوعی نقض غرض است و نشان می دهد دولت هنوز 
به جمع بندی روشنی از نظر دیدگاه و مسیر حرکت 
نرســیده اســت و اگر دیدگاه های نظری و مسیر 
پیشــین را قبول ندارد، دلیلی برای دعــوت از این 
افراد نباید داشته باشد.« وی گفت: »در این نشست 
رییس جمهور چند موضوع مهم مانند معاش مردم 

و بودجه و ارز و ... را مطرح کرد، اما در عمل جلسه به 
نوعی پیش رفت که بخش زیادی از وقت با موضوع ارز 
۴۲۰۰ گرفت.«خوش چهره با تاکید بر اینکه تالش ها 
واجد ارزش است، گفت: »دولت جدید نشان داده از 
انرژی باالتری نسبت به دولت قبلی برخوردار است اما 
تجربه اقتصادی رییس جمهور کم و آشنایی با برخی از 

مفاهیم زمان بر است.«
این استاد اقتصاد ادامه داد: »متاسفانه دولت ها 
در ابتدای ورود به انتخابات مساله را ساده می گیرند 
و دالیل ایجادی بحران ها نادیده گرفته می شود چرا 
که به شناخت جامع نرســیدند این در حالی است 
که دالیل ایجادی بحران ها عمومــا راه برون رفت را 
مشــخص می کند، از این رو شــاهدیم که بسیاری 
از روســای جمهور از روش آزمون و خطا برای حل 
مشکالت استفاده می کنند . حاال در این شرایط باز 
هم شاهد هستیم که افراد مسئولی که در دولت های 
پیشین با آزمون و خطا حرکت می کردند وغفلتها و 
خطاهایشان نابخشودنی است، مورد مشورت قرار 

گرفته و در جلسات دعوت می شوند .«

تجربه ناگوار ارزی در ایران
او مساله شفافیت و بیان دیدگاه فکری و نظری 
در مشی اقتصادی کابینه ســیزدهم خاصه در تیم 
اقتصادی دولت را در این مقطع که نگرانی جدی در 
بین بعضی از صاحبنظران دلسوز وجود دارد را  واجد 
اهمیت بسیار باال دانســت و در این رابطه به تجربه 
ناگوار مدیریت ارزی در ایران اشــاره کــرد و با ذکر 
مقدمه ای تاریخی ادامه داد:» ۹۵  درصد ارز در ایران از 
طریق دولت به اقتصاد تزریق می شود. این ارز عمدتا 
محصول تولید ناخالص داخلی نیست بلکه عموما 
از طریق صادرات مواد خام معدنی و همچنین نفت 
خام، و در کنار آن اقالم پتروشیمی، میعانات گازی و ... 
حاصل می شود . این ساختار ارزی طبیعتا سبب شده 

دولت ها بعضا به غلط خواستند ضعف های و اشتباهات  
مدیریتی خود را  با افزایش قیمت ارز که در مقاطعی 
بصورت شوک های ویرانگر ارزی بود جبران نمایند. 
این اقدام طمع جویانه خــود را با عبارات و توصیه ها 
و سیاست هایشکست خورده وارداتی  مثل تعدیل 
ساختاری و تعدیل قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی 

تالش کردند توجیه می کنند.«
رصد نظرات تیم اقتصادی کابینه

وی با اشاره به اینکه نظرات تیم اقتصادی کابینه 
چندان روشن نیســت، گفت: »تنها کسی که در 
این میان واضح ترصحبت کرده آقای میرکاظمی، 
رییس سازمان برنامه و بودجه است که وعده های 
اجرا نشده پیشینیان را تکرار می کند و می گوید 
هدف ما رشد شش درصدی اقتصاد است در حالی 
که رشد اقتصادی به تنهایی مهم نیست و کیفیت 
رشد اقتصادی از اهمیت باالتری برخوردار است.«
اعتراض به موضوع عدم دخالت دولت در بازار

 خوش چهره با اشــاره به اعتراضی که به سخن 
رییس جمهور در خصوص عدم دخالت دولت انجام 
داد، توضیحاتی ارائه کــرد و گفت: »موضوع حذف 
دخالت دولت از منظر تئوریک حرفی کلی است اما 
در محافل اکادمیک برداشت نادرستی از این عبارت 
صورت گرفته است. سابقه این ماجرا به زمان فروپاشی 
شــوروی برمی گردد. در این زمان بســیاری نظام 
نئولیبرالیسم را موفق دانسته و پایداری آن را نشانه 
حقانیت بازار تلقی می کردند و نظام شوروی را با نظام 

مداخله دولت یکی می دانستند.«
وی با تاکید بر اینکه موضوع عدم دخالت دولت 
موضوع بی ربط و اشتباهی است، گفت: »اتفاقا ترامپ 
یکی از باالترین دخالت ها را در اقتصاد امریکا انجام داد 
و با هدف ایجاد شغل مانع ورود فوالد ارزان و همچنین 
کاالی ارزان چینی به کشورش شد. درست است که 
واردات کاالی ارزان سبب می شود سطح رفاه باال برود 
اما اشتغال را فدای سطح رفاه نکرد. از سوی دیگر جرج 
بوش در دوره بحران مالی، ۷۰۰ میلیارد دالر به جنرال 
موتورز و بانک ها کمک کرد تا مردم سپرده هایشان را 
از بانک بیرون نکشند.« خوش چهره گفت: »دولت ها 
در کشورهای پیشرفته یکی از باالترین دخالت ها را 
دارند ، آن وقتی در ایران که با تحریم و ضعف نظامات 
نظارتی روبروست، این حرف ها مدام تکرار می شود.«

پس از وقــوع زلزله حدود ۶.۴ 
ریشتری در بندرعباس، نیروهای 
امدادی و خدماتی پای کار آمدند 
و در پی گزارش های علوم پزشکی 
هرمزگان تاکنــون یک نفر فوت 
کرده و حدود ۱۰۰ آســیب دیده 
در مراکز درمانی درمان شده اند؛ 
تاسیسات زیر بنایی آسیب دیده 
هرمزگان یکی پس از دیگری در 
حال وارد شــدن به مدار هستند 
و کارشناســان در حــال ارزیابی 
میزان آســیب دیدگی خانه های 
زلزله زده در ۶۰ روستای خسارت 
دیده هستند؛ با وجود انکه بسیاری 
از مردم بندرعباس و روستاهای 
زلزلــه زده هرمزگان شــب را در 
پارک ها و فضای باز گذرانده اند، 
اما شــهر و روســتاها روند عادی 
به خود گرفتــه و جریان زندگی 

برقرار است.
تشکیل جلسه ستاد بحران 

استان هرمزگان
دیروز جلســه ســتاد بحران 
استان هرمزگان با حضور معاون 

اول رئیس جمهور تشکیل شد.
محمد مخبر در این جلســه با 
تاکید بر اینکه باید ظرف چند روز 
آینده آثار زلزله بــر زندگی مردم 
را بــه صورت فوری ســاماندهی 
کنیم، گفت: باید شرایطی فراهم 
شــود که مردم بتوانند به زندگی 
عادی ادامه دهند و برای امور دیگر 
نظیر ساخت و سازها باید با بسیج 
امکانات در دراز مدت اقدامات الزم 
صورت گیرد و دولت نیز کمک ها و 
پشتیبانی الزم را انجام خواهد داد.

وی با اشــاره بــه بازدید خود 
از مناطــق زلزلــه زده، افــزود: 
خوشبختانه در این بازدیدها گالیه 
ای مبنی بر کمبــود چادر وجود 

نداشت اما الزم اســت با فوریت 
نســبت به تامین تغذیه و ســایر 
کمبودهای مردم زلزله زده اقدام 
شود چراکه بدلیل تخریب برخی 
منازل مسکونی امکان تهیه غذا و 

پخت و پز برای مردم وجود ندارد.
مخبر به مشــکالت آب و برق 
چهار روســتای بخــش فین نیز 
اشاره و خاطرنشــان کرد: به جز 
یکی از این روســتاها که نیازمند 
اقدامات عمرانی اســت و ممکن 
اســت کمی طوالنی تر شــود، 
مشــکل آب و برق بقیه روستاها 

باید با سرعت مرتفع شود.
مخبر با اشاره به عدم دسترسی 
به اینترنت و قطع شبکه ارتباطی 

تلفن همراه اول در برخی مناطق 
زلزله زده، گفت: در این شــرایط 
دانش آموزان ناچار هستند برای 
اســتفاده از اینترنت و شرکت در 
کالس های درس مسافت طوالنی 
را طی کنند که باید به این موضوع 

نیز با فوریت رسیدگی شود.
 خسارت ۷۰۰ میلیارد تومانی

 به واحدهای مسکونی   
اســتاندار هرمزگان در جمع 
خبرنگاران، گفــت: طبق برآورد 
صورت گرفته میزان خســارت 
زمین لرزه به واحدهای مسکونی 

و زیرســاخت هــا در اســتان 
هرمزگان بالغ بــر ۷۰۰ میلیارد 
تومان اســت. همچنیــن حدود 
۳۰۰۰ واحد مسکونی در روستاها 
و مناطق کانون این زلزله، نیازمند 
بازسازی، تعمیر و احداث هستند.

مهدی دوســتی، تصریح کرد: 
تاکنون ۲۵۰۰ تختــه چادر جهت 
اســکان اضطراری در مناطق زلزله 
زده استان هرمزگان توزیع شده است 
و ۵۰۰ تخته چــادر دیگر طی امروز 
توزیع خواهد شــد. بازسازی منازل 
آسیب دیده و واحدهای تخریب شده 
به ویژه در روستاهای گیشان غربی و 
آب شــیرین بخش فین شهرستان 

بندرعباس در اولویت قرار دارد.

همچنین مهرداد حسن زاده، 
مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری هرمزگان در گفتگو 
با شبکه خبر، عنوان کرد: اسکان 
اضطراری مردم در روســتاهای 
کانــون زلزلــه در بخــش فین 
شهرســتان بندرعباس با برپایی 
چــادر آغاز شــد. برق بیشــتر 
روستاهای مناطق زلزله زده نیز 

وصل شده است.
پرداخت ۲۲۰ میلیون تومان وام 
و کمک بالعوض به زلزله زدگان 

رئیس بنیاد مســکن انقالب 

اسالمی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: هموطنانی که خانه های آنها 
در جریان زلزله هرمزگان تخریب 
یا دچار آسیب شده به هیچ عنوان 
نگران بازســازی خانه های خود 
نباشند و به هر نفر مجموعا ۲۲۰ 
میلیون تومان وام، کمک بالعوض 
و کمــک هزینه اســکان موقت 

پرداخت می شود.
اکبر نیکــزاد، افــزود: طبق 
آخرین میزان تسهیالت مصوب 
احتماال ۱۵۰ میلیون تومان وام، 
۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض 
و ۲۰ میلیون تومان برای اسکان 
موقت بــه زلزله زدگان اســتان 
هرمزگان اختصاص پیدا می کند.

 برپایی بیش از 6۰۰ چادر
 در مناطق زلزله زده 

سخنگوی جمعیت هالل احمر 
در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین 
وضعیــت مناطق زلزلــه زده در 
جنوب کشور اظهار کرد: دقایقی 
پــس از زلزله نخســتین گروه از 
امدادگران در اســتان هرمزگان 
فعالیــت خــود را آغاز کــرده و 
تیم های ارزیاب نیــز به مناطق 
دارای بیشتری تاثیر از زلزله اعزام 

شدند. 
محمدحسن قوسیان مقدم، با 
بیان این که جمعیت هالل احمر 
همچنــان در آماده باش اســت، 
گفت: در مجموع بیــش از ۶۰۰ 
چادر برای اســکان اضطراری در 
اســتان هرمزگان دایر شده که از 
این تعداد حدود ۴۰۰ تخته چادر 
در بندرعباس و بیش از ۲۲۰ چادر 
نیز در مناطق روستایی برپا شده 
اســت تا هموطنانی که امشب را 
در بیرون از منازل خود هســتند، 

در این چادرها اسکان پیدا کنند.

گزارشگفت و گو
محمد خوش چهره: 

دولت فرصت اقدامات ضربتی و آنی را از دست داد
دستور مخبر برای ساماندهی فوری آثار زلزله

توزیع ۲5۰۰ چادر برای اسکان اضطراری زلزله زدگان 

زهرا علی اکبری


