
اداره ايران با بنزين گران!

بلع  813 هزار ميليارد توماني
 شرکت های سودده دولتی   از بودجه

جهانگيري:  کسي در دولت شجاعت  برکناري 
مديران بي انگيزه آويزان را  که جهيزيه جمهوري اسالمي شده اند  ندارد

 نفرماييد
کدام  مدير آويزان؟!

 چندان دور نيست شبي كه روحاني به صدا و سيما آمد و گفت: »چنان رونق اقتصادي 
ايجاد مي كنيم كه مردم به يارانه 45هزار توماني اصاًل احتياج نداشته باشند.« حاال 
نه تنها نياز مردم به اين يارانه كه از محل افزايش قيمت بنزين و حامل های انرژی 

تأمين می شود، برطرف نشده است بلكه دولت در يك اقدام شيك دست در جيب مردم 
می كند و قيمت بنزين را دوباره افزايش می دهد تا نشان دهد چنان ركود اقتصادي 

ايجاد شده است كه مردم به عنوان »منبع درآمدي« در نظر گرفته شده اند| صفحه 4 

كدام  با  دولت  ايران:  اتاق  رئيس  نايب   
هدف راهبردی به مديران خوشبخت دهها 
813هزارميليارد  دولتی  سودده  شركت 
تومان بودجه می دهد؟! همين بودجه را به 
بانك بدهيم سودش بيشتر از سوددهی اين 

شركت ها است!

منابع آگاه به نيويورکر گفته اند

تمکین امريکا 
به ماندن اسد تا 2021
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گفت وگوي »جوان« با رئيس سازمان بسيج ورزشكاران

ورزشكاران در خط مقدم 
مبارزه با رژيم صهيونيستي

هسـتند

6

عضو شوراي شهر تهران:

مردم انتظار ساخت 
پل و بزرگراه نداشته باشند

پول نداريم !

3

سازمان ملل ایرانی بودن موشک های یمنی را رد کرد
پس از گذشـت بيـش از يک ماه از حمله موشـكی 
يمنی   ها به رياض، حاال سازمان ملل ادعای عربستان 
و امريكا را رد کرده و گفتـه نمی تواند تأييد کند که 
موشک های شليک شده از سوی يمن به عربستان 

ساخت ايران بوده اند. 
خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد ك��ه آنتونيو گوترش، 
دبيركل سازمان ملل به شورای امنيت گفته كارشناسان 
اين نهاد تأييد نكرده اند كه موش��ك های شليك ش��ده 
از يمن به س��وی عربس��تان س��اخت ايران بوده  است. 
عربستان س��عودی و اياالت متحده امريكا مدعی شده 

بودند موشكی كه روز 4 نوامبر از سوی حوثی های يمن 
به فرودگاه رياض شليك ش��د، از طرف ايران در اختيار 
آنها قرار گرفته است. آنتونيو گوترش در گزارشی كه روز 
جمعه به شورای امنيت داده گفته موشك    هايی كه در 
روزهای ۲۲ ژوئيه و 4     نوامبر از يمن به عربستان شليك 
ش��دند، از نوع موشك های اس��كاد بوده است. دبيركل 
س��ازمان ملل همچنين تأييد كرده كه هر دو موش��ك 
دارای ساختار و ويژگی های توليدی مشابه بوده اند كه 
نشان می دهد از يك سازنده هستند.  او گفته كارشناسان 
سازمان ملل به دقت در حال بررسی اطالعات و داده های 

در دس��ترس هس��تند اما او درباره نتيجه اي��ن داده    ها 
چيزی نگفته است.  پيش تر رويترز مدعی شده بود كه 
به يك گزارش محرمانه هيئت نظارت س��ازمان ملل بر 
تحريم تسليحاتی يمن دست پيدا كرده كه بر اساس آن 
موشك    هايی كه در س��ال جاری از يمن به داخل خاک 
عربستان سعودی شليك ش��دند، ظاهراً ساخت ايران 
بوده اند. كارشناس��ان س��ازمان ملل در جريان بررسی 
ارتباط ايران با موشك های شليك شده دو پهپاد را نيز در 
يمن بررسی كردند اما ادعای عربستان در اين باره را كه 

اين پهپاد   ها ساخت ايران است، تأييد نكردند. 

نفرمایيد، کدام  مدیر آویزان؟!
ديـروز، روز مديـران  دولتي نبود. در تهران،   گزارش
معاون اتاق ايران، مديران »خوشبخت« شرکت هاي 
سودده دولتي را متهم کرد که با البي گري مي خواهند 
در بودجه 97 با 813 هزار ميليـارد تومان دريافتي 
باقي بمانند و در مجلس، نمايندگان، مديريت دولت 
را به تدبير گران کردن بنزيـن براي اداره امور متهم 
کردند. امـا خبر بد اصلـي براي مديـران دولتي در 
خوزستان، گرد و خاك به پا کرد، آنجا که جهانگيري 
معـاون اول رئيس جمهور گفت: »متأسـفانه برخي 
مديران بي انگيزه، آويزان کشور شـده اند و نه تنها 
خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلكه هيچ فردي نيز 

شجاعت کنار زدن آنها را ندارد.«
معلوم است كه وقتي جهانگيري مي  گويد »هيچ فردي« 
ش��جاعت كنار زدن مديران آويزان را ندارد، آن »هيچ 
فردي« شخص رئيس جمهور يا دست كم خود او است 
وگرنه ادبيات جهانگيري با زيردستان كنايه آميز نيست 

و بيشتر قهري و عتاب آميز است. 
از طرفي جهانگيري اين س��خنان را در ش��وراي اداري 
خوزستان مي گفت كه همزمان دو تن از مديران عالي 
كش��ور كه بين صاحبنظران به خاطر »نداش��تن ايده 
جديد و ايجابي« و »سن باال« به بي انگيزگي مشهورند، 
در كنار او چرت مي زدند! اما باز بعيد است كه جهانگيري 
قصد داشته فقط به آن دو معاون رئيس جمهور كنايه اي 

بزند.  پيش از اين يك بار رهبري به صراحت به شخص 
رئيس جمهور گفتند »بايد، بايد« در سخنان او مخاطبي 
جز خودش ندارد و هيچ كس ديگري جز رئيس جمهور 
و مديران دولتي نيستند كه به اين بايدها عمل كنند. اما 
ظاهراً مديران دولتي عادت كرده اند با ادبيات »بايد، بايد« 
كه ادبياتي پوپوليستي و عوام پسند است، كار خود را جلو 
ببرند و اين بار هم جهانگيري چنان مي گويد »هيچ كس 
شجاعت ندارد« كه گويا بايد يك شجاع ديگري خارج از 

دولت، مديران »بي انگيزه آويزان« دولت را كنار بزند.
 يک »بايد« ديگر از جهانگيري 

 معاون اول رئيس جمهور فقط به اين بايدها بسنده نكرد. 
او همچنين گفت: »در بعد اقتصادي فعاليت هاي بسياري 
»بايد« انجام شود، محدوديت هاي منابع كشور مبرهن 
اس��ت و بايد به دنبال راهكارهايي براي حل مس��ائل و 
مشكالت در اين زمينه باشيم؛ به طور حتم مردم از گراني 
اذيت مي شوند و به خاطر كاهش قدرت خريد، رفاه آنها 

نيز كاهش پيدا مي كند.«
او به وضعيت اشتغال جوانان نيز اشاره اي كرد: »به طور 
حتم با اين وضعيت بيكاري تع��داد زيادي از جمعيت 
كش��ور به ويژه جوانان تحصيلك��رده آزار مي بينند كه 
البته اين بحث مختص يك استان نيست. ما يك كشور 
يكپارچه و منسجم هستيم و بايد براي حل مشكالت كل 
ايران بينديشيم و جزيره اي عمل نكنيم. اعتقاد دارم كه 

مي توان از اين مشكالت پيش رو گذر كرد.«

 عجب مديريتي داريم!
جهانگيري سپس وارد مقوله مديريتي دولت و كشور شد: 
»به جهت مديريتي در برخي سيستم ها مشكل داريم. 
برخي بنگاه هاي اقتصادي هزاران ميليارد سرمايه گذاري 
داشتند ولي 1۰ درصد س��ود هم از آنها بيرون نمي آيد. 
چندصد ميليارد دالر سرمايه ملي در كشور وجود دارد 
كه ش��ايد چند ميليارد هم به كشور س��ود نمي دهند. 
مديران كشور بايد خالق، توانمند، شجاع، باانگيزه، پاي 
كار باشند و از توان، جس��م و علم خود مايه بگذارند، اما 
متأسفانه برخي مديران بي انگيزه آويزان كشور شده اند 
كه نه تنها خود شجاعت كنار رفتن ندارند بلكه كسي هم 
شجاعت كنار زدن آنها را ندارد و گويي اين مديران بايد تا 

آخر روي جهيزيه جمهوري اسالمي بمانند.«
 نظام بانكـي به تعهـدات خود در خوزسـتان 

عمل نكرد
جهانگيري گف��ت: »بنابر اعالم نماين��ده ولي فقيه در 
خوزستان و مسئوالن ارش��د اين اس��تان ظاهراً نظام 
بانكي در خوزستان به تعهدات خود عمل نكرده و مدير 
بانك مركزي با حضور وزير اقتصاد قرار بود جلس��ه اي 
را در استان خوزس��تان برگزار كنند. در ارتباط با آب و 
فاضالب خوزس��تان مصوبات خوبي داشتيم، حتي در 
شوراي اقتصاد مصوباتي را به عنوان استفاده وزارت نيرو 
از منابع خارجي براي اج��راي پروژه هاي اين بخش در 

استان داشتيم.«

   اقتصادي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار   شنبه 22 آذر1396   -    24 ربيع االول 1439

سال نوزدهم- شماره 5258 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

به تیم برنده نصراهلل اعتماد کنیم
محمد بابایی
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تصمیم امريکا و مسئولیت خطیر نیروهاي 
مقاومت/ عباس حاجي نجاري

۲

  10جلسه کمیسیون برجام  فاقد دستاورد  
محمد اسماعیلی

۲

بايد يكصدا مقابل تصميم غلط امريكا بايستيم

روحاني: قدس پايتخت 
دولت فلسطین خواهد ماند

   ما حمايت قاطع خود را از ملت فلس��طين اعالم مي كنيم تا 
زماني كه همه فلسطينيان به سرزمين خود بازگردند و به حقوق 
حقه خود برس��ند اين حمايت ادامه خواهد داشت | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

  نه به آن فخرفروشي ها و نه به اين سیاه نمايي ها!
   تحسین محسني اژه اي در رسانه اصالح طلب

  مطهري باز هم تلويحاً موسوي خويیني ها را
صفحه 2     متهم کرد

جرقه
 انتفاضه موشکی
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  شـاخه نظامی فتح مسـئوليت شـليک صد 
موشک به شهرك های سديروت و کيسوويم را 

برعهده گرفت

دست هاي پنهاني که مي تواند بودجه را دگرگون کند

البی پارلمانی 
دولت علیه دولت!
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 تصادف مرگباروانت با  اتوبوس در محور سوسنگرد
اتوبـوس  تصـادف  دانش آموزان دختر با    حوادث
خودروي وانت در محور سوسـنگرد 8 کشته و 32 
زخمي برجاي گذاشـت. پليس علت اوليه حادثه را 
انحـراف بـه چـپ سـواري وانـت اعـالم کـرد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حميدي، رئيس پليس راه 
توضيح داد كه اين حادثه حوالي ساعت 17:45در كيلومتر 
8 كمربندي سوسنگرد استان خوزستان به علت انحراف 
به چپ سواري وانت اتفاق افتاده است. در جريان حادثه 
دس��تگاه اتوبوس بنز حامل دانش آم��وزان دختر مقطع 
دبيرستان كه راهي خرمش��هر بود با وانت تويوتا برخورد 
كرد. براساس اين گزارش دانش آموزان دختر دبيرستاني 
اهل شهرستان نظرآباد استان البرز بودند. وقتي پليس و 

امدادگران در محل حاضر ش��دند مشخص شد كه چهار 
دانش آموز به علت شدت جراحت در دم كشته شده اند. 
34 دانش آموز هم كه زخمي ش��ده بودند به بيمارستان 
منتقل شدند. خيلي زود از بيمارستان خبر رسيد كه چهار 
نفر ديگر از دانش آموزان به علت شدت جراحت روي تخت 
بيمارستان تسليم مرگ شده اند. آن گونه كه پليس اعالم 
كرده اتوبوس در الين خود در حال حركت بوده است كه 
وانت با انحراف به چپ به اتوبوس برخورد مي كند و اتوبوس 
واژگون شده و حادثه مرگبار رقم مي خورد. رئيس پليس 
راه راهور ناجا با اش��اره به حضور تيم وي��ژه پليس راه در 
محل گفت: اتوبوس مذكور از استان البرز در حال حركت 
به س��مت خرمش��هر بود كه دچار اين حادثه شده است. 
عبدالرضا س��عيدي نيا، فرماندار دش��ت آزادگان شمار 

سرنشينان را 39 نفر اعالم كرد و گفت كه حال هفت نفر از 
مصدومان وخيم است.  سرهنگ جهاني معاون اجتماعي 
پليس راهور ناجا هم به خبرنگار ما گفت كل سرنشينان 
4۰ نفر بودند و اتوبوس در مسير خود در حال حركت بود 
كه وانت دو كابين از مسير مقابل منحرف و به صورت شاخ 
به شاخ با اتوبوس تصادف مي كند. اتوبوس به الين مخالف 
منحرف و كنار جاده به س��مت راس��ت واژگون مي شود. 
طبق سامانه سپهتن، اتوبوس در لحظه حادثه 91 كيلومتر 
سرعت داشته كه س��رعت آن مجاز بوده است. وي افزود 
راننده اصلي مجروح و راننده دوم س��الم است. سرهنگ 
جهاني گفت راننده وانت هم سالم است.  سرهنگ جهاني 
درباره ممنوعيت تردد اتوبوس هاي دانش آموزي در شب 

گفت كه هنگام حادثه هوا روشن بوده است. 

سرايت بيماري 
دولتي شدن  به شوراي
عالي انقالب فرهنگي
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  نشسـت دبير شـوراي عالي انقـالب فرهنگي 
همزمان بـا انتقادهاي گسـترده اعضاي شـورا از 

عملكرد اين نهاد برگزار شد
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