
اجرايي نش�دن كام�ل ط�رح تح�ول اداري ب�ا 
سياست هاي ابالغي رهبري از سال 89تاكنون به 
رغم تصويب آن در شوراي عالي اداري سبب شده 
تا كارايي ادارات بعضاً با مشكل و موانع بسياري 
رو به رو ش�ود. س�رگرداني ارباب رجوع و وجود 
فساد اداري و افزايش بروكراسي پنهان، كاهش 
كارآمدي را به دنبال داشته اس�ت. اين فرآيند 
معيوب كار را به جايي رسانده كه برخي ادارات در 
ارائه خدمات و خدمت رساني به جاي تكريم ارباب 
رجوع به تحريم ارباب رجوع مش�غول باش�ند.

  
بسياري از مردم وقتي كارشان ب��ه برخي ادارات 
مي افتد، ت��ن و بدن شان مي لرزد. عب��ور از گردنه 
پرپيچ و خ��م امضاي مدي��ران و كارمن��دان و به 
سرانجام رساندن يك پرونده اداري از آن كارهاي 
سخت و طاقت فرساس��ت. مسئله وقتي بغرنج تر 
مي شود كه بداني��م در بسي��اري از ادارات به رغم 
وجود قوانين و ضوابط برخي كارمندان آنطور كه 
بايد در زمان فعاليت خود در خدمت مردم نيستند 
يا از انجام كارهاي مردم طفره مي روند. در حقيقت 
وجود بروكراسي پنهان در خدمت رساني اسباب 

نارضايتي را افزايش داده است. 
بروكراسي طوالني و ديوان ساالري معيوب اداري 
موجب نارضايتي مردم در مراجعه به ادارات شده 
است. امروز ما سه س��ند مهم براي تحول در نظام 
اداري كشور داريم كه اين سه سند مي تواند بستر 

را فراهم كند. 
نخستين سند، سياس��ت هاي ابالغي مقام معظم 
رهبري اس��ت. س��ند دوم، بحث قانون مديريت 
خدمات كشوري كه ماحصل 15سال تالش نظام 
است كه س��ند بسيار مهمي براي تحول در نظام 
اداري مي باشد كه نگاه اين قانون مشتري محوري و 

توجه به حقوق مردم و افزايش بهره وري است. 
اصل 44 قانون اساس��ي هم به عنوان س��ند سوم 
تحول در نظام اداري كش��ور محسوب مي شود و 
اين س��ه س��ند مهم به عنوان پايه و اساس تحول 
در نظام اداري هستند كه مورد تأييد تمام مراجع 
رسمي، باالترين مقام اجرايي كشور و مقام معظم 

رهبري است. 
  10 فرمان

در اين زمينه 10برنامه تح��ول در نظام اداري كه 
نشئت گرفته از متن سياست هاي كلي نظام اداري 
ابالغي مقام معظم رهبري است در سال 89 طراحي 

شد، اما تاكنون به طور كامل اجرايي نشده است. 
اس��تقرار دول��ت الكترونيك )موضوع م��اده 38، 
40 قانون مديري��ت خدمات كش��وري(، عدالت 
استخدامي و نظام پرداخت، س��اماندهي نيروي 
انساني، تمركززدايي، افزايش بهره وري و استقرار 
نظام جامع مديريت عملكرد )موضوع مواد 81، 82 
و 83 قانون مديريت خدمات كش��وري(، سالمت 
اداري، اصالح ساختارها و فرآيندها، توانمندسازي 
و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقويت 

مديريت و توان كارشناسي كشور و ارتقاي روحيه 
خودكنترلي در كارها و خدمات رساني به مردم و 
تكريم ارباب رجوع به عن��وان 10برنامه تحول در 

نظام اداري كشور هستند. 
  خأل استاندارد سازي خدمت رساني 

سرفصل خدمات رس��اني به مردم و تكريم ارباب 
رجوع شامل آشناكردن مردم با حقوق و تكاليف 
خود ب��ه منظ��ور اس��تفاده مناس��ب از خدمات 
دستگاه هاي اجرايي و نيز استانداردسازي خدمات 

ارائه شده به مردم است. 
بحث دولت الكتروني��ك، تمركزي زدايي، عدالت 
اس��تخدامي و توانمند س��ازي ني��روي انساني به 
عنوان ديگر بخش هاي مهم اين 10برنامه محسوب 
مي شوند كه در راستاي ارائه دولت الكترونيك قرار 
بود  يك پرتال براي مردم راه ان��دازي شود كه به 

سرانجام نرسيد. 
قرار بود در اين پرتال به مردم اطالع رساني صورت 
گيرد تا آنها بتوانند هرگونه خدماتي را كه نياز دارند 

از طريق آن آگاه شوند. 
 در همين زمينه عضو كميسيون اجتماعي مجلس، 
نياز تحول در نظام اداري كش��ور را فرهنگسازي 
دانست و گفت: باي��د فرهنگسازي صورت گيرد و 
حمايت هاي الزم انجام شود تا اين دغدغه عمومي 

برطرف شود. 
به گفته حسن لطفي، هنگامي كه از سياست هاي 
ابالغي بحث به ميان مي آيد، منظور اين است كه 

مسير كار ما روشن و مشخص است و با تغيير دولت، 
كارها تغيير پيدا نمي كند. 

وي با بيان اينكه طرح تكريم مردم و جلب رضايت 
ارباب رج��وع، يكي از برنامه هاي كش��ور اس��ت  
به منظور ايجاد تحول در نظ��ام اداري به تصويب 
شوراي عالي اداري رسيده، افزود: احترام و تكريم 
ارباب رجوع و به دست آوردن رضايتمندي مردم 
در سيستم هاي اداري نظام اسالمي ايران از اصول 

اخالقي است. 
  ابهام در استخدام

برنام��ه دول��ت از س��ال 89اي��ن ب��ود، در همه 
دستگاه هايي كه خدمات به مردم ارائه مي دهند، 
خدمات الكترونيك��ي نيز به مردم ارائ��ه شود. آن 
زمان 10هزار پيشخوان در روس��تاها و 8هزار هم 
پيش��خوان هاي الكترونيكي در شهرها بود و اين 
برنامه در آستانه طرح هدفمندي يارانه ها مؤثر بود. 
عدالت استخدامي، يكي ديگر از برنامه هاي دولت 
براي ايجاد تح��ول در نظام اداري ب��ود. يعني هر 
استخدامي كه قرار اس��ت در دستگاه هاي دولتي 
انجام شود، براساس ماده 44 قانون مديريت بايد 
حتماً از طريق آگهي استخدام و شركت در آزمون 
انجام شود و نقش سازمان برنامه و بودجه نظارت 
بر روند اج��راي اين آزمون و چگونگ��ي انجام آن 
است. اين برنامه از معدود بخش هاي اجرايي سند 

تحول است. 
جالب اينكه روزي نيست در رسانه هاي مختلف از 
مشكالت مردم به بحث درباره آزمون استخدامي 
نباشد. تنها به اين دليل كه سازمان سنجش طبق 
س��نوات گذشته به عهدشكني خود در انتش��ار 
نتايج آزمون ادامه مي دهد. كافي است نگاهي به 
سايت هاي كاريابي كه اخبار اين استخدام را پوشش 
مي دهند، بيندازيد تا ببينيد كه آزمون دهندگان 
چگونه در استرس به س��ر مي برند، در صورتی كه 
اعالم نتايج مي تواند كم��ي در بهبود وضع روحي 

اين قشر مؤثر باشد. 
پايه و اساس تأسيس نهادهاي دولتي ارائه خدمات 
كيفي به مردم اس��ت، اما متأس��فانه در برخي از 
موارد كم و كاس��تي هايي در اين زمينه مشاهده 
مي شود كه بيشتر به خاطر همكاري نداشتن برخي 

كارمندان با ارباب رجوع است. 
ميزان پاسخگويي س��ازمان هاي دولتي از بخش 
خصوصي ب��ه مراتب كمتر اس��ت و در كارمندان 
بخش هاي دولت��ي بعضاً نوعي كب��ر و غرور ديده 
مي شود. درحالي كه هر كدام از كارمندان به نوعي 
ارباب رجوع سازمان  هاي ديگري هستند با تأخير 
و كيفيت نامناسب ارائه خدمات در سازمان هاي 

ديگر مواجه هستند. 
حال باي��د ديد كه اي��ن تحول اداري چ��ه زماني 
به صورت س��يستماتيك اجرايي خواه��د  شد تا 
منش��أ خدمت رس��اني به مردم تسهيل شود و از 
بار مش��كالت موجود در س��يستم اداري و بعضاً 

فسادداري بكاهد. 
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با پرتاب ماهواره 500كيلوگرمي 

كمتر از 7سال ديگر از هزار كيلومتري زمين مي گذريم 

هديه رهبري به دانش آموزان مناطق محروم كشور
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( خبر داد

 طرح تحول اداري بالتكليف 
در بروكراسي پنهان دولتي 

بروكراسي اداري و سرگرداني مردم به دليل اجرايي نشدن كامل سند تحول نظام اداري در دولت افزايش يافته است 

1404، س�ال فت�ح فض�ا ب�راي كش�ورمان 
اس�ت. ب�ه ط�وري ك�ه بع�د از فت�ح م�دار 
120كيلومت�ري زمين مدار 500، ه�زار و 36 
ه�زار كيلومت�ري در اف�ق دي�د برنامه هاي 
س�ازمان فضايي كش�ور قرار دارد. ماهواره 
500كيلوگرم�ي ايران تا س�ال 1404 در مدار 
يك ه�زار كيلومت�ري زمين ق�رار مي گيرد. 

  
بعد از گذشت 13س��ال از ترس��يم افق 1404 
براي ايران اسالمي از سوي رهبر معظم انقالب 
و تدوين نقشه راه رس��يدن به اهداف اين افق، 
 خود اين چشم انداز چند وجه گرفته است؛ يكي 
از آنها نياز به برنامه ها و بودجه هاي دولتي دارد 
كه همواره تحت الشعاع سليقه جناح مسلط بر 
نظام اجرايي كش��ور قرار گرفته اند و وجه ديگر 
آن فانتزي بي هويتي اس��ت جهت ريا و محض 
اطالع كه از س��وي مديران اع��الم مي شود، اما 
در واقع فقط يك اسم اس��ت بدون هيچ محتوا 

و برنامه اي. 
با اين حال سال 1404 براي صنعت و فناوري فضايي 

و صنايع وابسته به آن چشم انداز جدي است. 
به طوري كه اغلب برنامه ها و راهبردهاي اعالمي 
آن در س��ال هاي ابتدايي ق��رن 15خورشيدي 
محق��ق مي شود، ع��الوه ب��ر اي��ن برنامه هاي 

توس��عه اي صنعت فضا در كش��ور ما مبتني بر 
همين چش��م انداز تدوين و تصويب مي شوند. 
تازه تري��ن برنامه فضايي براي كش��ور ما كه در 
اين افق اتفاق مي افت��د را مرتضي براري رئيس 
س��ازمان فضايي ايران، در گفت و گو با رسانه ها 
اينطور توضيح مي دهد: ماهواره 500كيلوگرمي 
ايران تا سال 1404 در مدار يك هزار كيلومتري 

زمين قرار مي گيرد. 
وي اولويت بخش فضايي كش��ور را قراردادن 
ماهواره عملياتي ايران در مدار لئو و ژئوي زمين 
براي ارائه خدمات ماهواره اي به جامعه عنوان 
كرد و گفت: عالوه بر توس��عه زيرساخت هاي 
فضايي، تالش براين اس��ت كه ماهواره ملي و 

بومي مخابراتي و سنجشي داشته باشيم. 

  كمتر از 7س�ال ديگر تا فتح مدارات ماه 
و مريخ 

براري با اشاره به برنامه هاي نقشه راه فضايي ايران 
در برنامه 10 ساله نخست فضا اظهار داشت: در اين 
نقشه راه، پرتاب كاوشگر را به ارتفاع 120كيلومتري 
از سطح زمين داشتيم و به دانش طراحي و ساخت 

پرتابگر دست يافتيم. 
رئيس سازمان فضايي ايران ادامه داد: از اين رو در 
سند دوم برنامه فضايي 10س��اله، به مرور پرتاب 
ماه��واره و كاوشگ��ر را به م��رز 500كيلومتري و 
1000كيلومتري مدار زمين در دستور كار خواهيم 

داشت. 
وي با اشاره به فاصله 400ه��زار كيلومتري تا كره 
ماه و 59ميليون كيلومتري از مريخ افزود: فناوري 
فضايي در دنيا به سمت طي كردن اين فاصله هاست 
و ما نيز در برنامه  داريم تا به مدار 3۶هزار كيلومتري 

از سطح زمين )مدار ژئو( دست پيدا كنيم. 
براري تأكيد كرد: هم اكن��ون برنامه ريزي براي 
قراردادن ماه��واره در م��دار 500كيلومتري از 
س��طح زمين شكل گرفته تا دان��ش قرارگيري 
ماهواره در مدار لئ��و را تكميل كنيم. پس از آن 
برنامه ريزي براي ق��راردادن ماه��واره در مدار 
۷ه��زار كيلومت��ري و در نهايت م��دار 3۶هزار 

كيلومتري انجام خواهد شد. 

د   ر اين س�تون پيام ه�ا،  متن ه�ا، عكس نوش�ت ها و خبرهاي 
كوتاه منتشر شد   ه د   ر فضاي مجازي را منتشر می كنيم   ؛ بد   ون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد    هم به منزله تأييد    

يا رد    محتواي هيچ كد   ام از آنها نيست. 

 عليرضا وهاب زاده با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: تو تا ديروز 
ميكروفن پرت مي كردي! حاال آفتاب از كدوم طرف دراومده مهربون 

شدي! وزير راه غرق در مشكالت مردم !

 اميرعلي صفا توئيت زد: اگر جاي روحان��ي بودم به طور همزمان 
پنج تا جوان زير 40سال رو براي وزارت كار، اقتصاد و سفارت چين و 
هند و سخنگويي دولت انتخاب مي كردم. مطمئنم تو 80ميليون ايراني 
خيلي بيشتر از پنج تا جوان كه از پس اين مسئوليت ها بربيان داريم و 

اين شوك مثل خون تازه تو رگ مي شد. 

محمدرضا ش�هبازي توئيت ك�رد: پرايد جوري ب��ا زندگي ما گره 
خورده كه براي نش��ون دادن حجم بنزيني كه روزانه قاچاق ميشه از 
واحد شمارشي با عنوان »باك پرايد« استفاده ميكنن! گفته شده روزانه 

500هزار باك پرايد بنزين قاچاق ميشه.

رس�ول ش�كراني با انتش�ار اين عكس توئيت زد: پاسخ زيباي 
مازندراني ها به كار غيرمعمول امور بان��وان شهرداري تهران... چقدر 

زيبا... احسنت... شهدا... چهره شهر را تغيير مي دهند... 

 حميدرضا زندي توئيت زد: همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور 
بزرگان مقاومت از 130مستند شهيد مدافع حرم استان ها در رسانه ملي 
رونمايي مي شود. رنج و زحمت زنده نگهداشت��ن خون شهيد، از خود 

شهادت كمتر نيست. 

عطيه سادات حس�يني با انتش�ار اين عكس توئيت زد: راننده 
اسنپ با معرفت.

 مژگان جمشيدي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: طرح موضوع 
انتقال آب  خزر به  سمنان در دانشگاه س��منان،  ضرورت يا حماقت؟! 
ظاهراً اين مهر تأييد دانشگاه بر طرح هاي انتقال آبه؛ مديريت نادرست 
منابع آب به جاي كاهش تقاضا و  اصالح الگوي مصرف و  سازگاري با كم 
آبي به دنبال جايگزين كردن طرح هاي انتقال آب و استحصال آب هاي 

ژرف به جاي سدسازيست!

آس�يد پويان احمدپور توئيت زد: طبق گزارش��ي كه دفتر برنامه 
توسعه سازمان ملل اخيراً و براساس آمارهاي سال 201۷ منتشر كرده، 
۶3درصد از مردم ايران از س��طح زندگي رضايت دارن��د. 5۷درصد از 
كيفيت خدمات بهداشتي و 50درصد از كيفيت آموزش راضي بوده اند. 
همچنين ۷0 درصد زنان و ۶4درصد مردان احساس آزادي دارند و بيش 

از ۷1درصد هم به دولت اعتماد دارند. 
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سير تا پياز مشموالن بازنشستگي
  4 مرحله قانوني ممنوعيت 

به كارگيري بازنشستگان
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان قانون شد؛ قانوني كه شامل قواي 
س��ه  گانه و نيروهاي مسلح و بسياري ديگر از دس��تگاه ها مي شود. هر 
فردي كه بازنش��سته شده يا بش��ود يا يكبار حكم بازنشستگي گرفته 
و مجدداً دعوت به كار شده باشد، شامل اي��ن قانون خواهد شد. فقط 
جانبازان باالي 50درصد، ايثارگران داراي سه سال اسارت و فرزندان 
شهدا شامل اين قانون نمي  شوند. ايثارگران��ي كه طبق قانون قبلي به 
كار بازگشته  اند نيز در صورتي كه مش��مول قانون جديد نباشند، بايد 

ترك خدمت كنند. 
در مرحله اول از بازنشستگان خواسته شده تا دو ماه ديگر ترك خدمت 
كنند. در مرحله بعد، دستگاه هاي مشمول هم مكلف شدند، ظرف مدت 
۶0روز از تاريخ ابالغ اين قانون، افرادي را كه مشمول اين قانون مي شوند 
را از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند. همچنين مديراني كه 
حكم بازگشت به كار اين افراد را امضا مي  كنند، بركنار مي  شوند. پس 
از اين هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شده و در 
مرحله چهارم ادامه حضور فرد بازنشسته در دستگاه هاي اجرايي جرم 

محسوب مي شود. 
به گفته احسان قاضي زاده نماينده مردم فريمان در مجلس قانون منع 
به كارگيري بازنش��ستگان، طبق گزارش ديوان محاس��بات براساس 
قانون قبلي منع ب��ه كارگيري بازنش��ستگان كه اس��تثنائات زيادي 
داشت، تنها 19۷0نفر بازنشسته بايد دستگاه ها را ترك مي كردند، اما 
با توجه به اينكه در قانون جديد استثنائات برداشته شده است، تعداد 
بازنش��ستگاني كه بايد مش��اغل خود را ترك كنند به شدت افزايش 
خواهد يافت. به عنوان نمونه در برخي از دس��تگاه ها 2۷00نفر نيروي 
بازنشسته مشغول به كار هستند، اما قرار است به زودي آمار دقيقي از 

بازنشستگاني كه بايد از دستگاه هاي اجرايي خارج شوند، ارائه شود. 
دس��تگاه ها، شركت ها و نهادها موضوع اين قان��ون هستند و مجريان 
اين طرح، ديوان محاسبات، ذي حسابان، سازمان بازرسي كل كشور و 
دستگاه قضايي است و نظارت بر اجراي اين قانون را نيز مجلس انجام 
مي  دهد. طبق گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور از تاريخ ابالغ اين 
قانون، به كارگيري بازنش��ستگان يا بازخريد شده ها در دستگاه هاي 
دولتي و تمامي دس��تگاه هايي كه به هر نح��وي از بودجه عمومي كل 
كشور استفاده مي كنند به جز مقامات مصرح در قانون مذكور ممنوع 

مي باشد. 
قاضي سراج به بازنشستگان شاغل در دستگاه هاي دولتي هشدار داده 
كه فقط ۶0روز جهت ترك پست فرصت دارن��د، در غير اين صورت با 

متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. 
اما در اين ميان يك��ي از نمايندگان مجلس بر حف��ظ كرامت مديران 
بازنش��سته تأكيد كرده و گفته اس��ت: اجراي اين قانون بايد با حفظ 
كرامت مديران بازنشسته همراه شود و در اين ميان ارزش تجربه آنها 

فراموش نشود. 
زهرا سعيدي، در اينباره خاطر نش��ان كرده است: بركناري مديران 
بازنشسته از سمتي كه دارند، نبايد ابزاري براي تحقق برخي اغراض 
و كينه توزي ها قرار بگيرد و هدف قانونگذار ب��ه نگاهي نامطلوب از 
سوي دستگاه هاي مربوطه، آلوده شود و ارزش خدمات افرادي كه 
جواني خود را در راه خدمات رساني به كشور هزينه كرده اند، ناديده 

گرفته شود.

  وزير آموزش و پرورش گفت: در روز اول مهر، آيين هاي آغاز س��ال 
تحصيلي براي دانش آموزان توأم با شادي و نشاط باشد و سخنراني هاي 

طوالني و رسمي سرصف هاي مدارس انجام نشود. 
  مش��اور وزير و مديركل تجهيزات پزشك��ي وزارت بهداشت گفت: 
وزارت بهداشت براي كنترل عفونت بيمارستاني، راهنماهاي باليني و 
پروتكل هاي درماني بسياري دارد و عفونت هاي بيمارستاني به صورت 

جدي و براساس استانداردها كنترل و پايش مي شود. 
  محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران با اشاره به برگزاري جلسه مشترك با كميسيون برنامه و بودجه 
براي بررسي دقيق اين اليحه گفت: با تصويب اين اليحه تبيين مي شود 
كه ۷5درصد وجوه دريافتي از والدين بابت خدمت س��رويس مدارس 

سهم رانندگان باشد. 
  معاون محيط زيس��ت طبيع��ي و تنوع زيستي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: بخش كشاورزي اصلي ترين مصرف كننده منابع 
آب كشور اس��ت و بايد بتواند آمادگي براي تغييراتي بنيادين را كسب 
كند، زيرا سياست هاي ناهماهنگ فعلي كه بر محور افزايش برداشت 
از منابع آب و توسعه كشت استوار است، آينده اي تاريك را براي كشور 

ايران و نسل آينده رقم خواهد زد. 
  مديرعامل بيمه سالمت گفت: سازمان بيمه سالمت در زمان تشكيل 
۶ميليون بيمه شده را تحت پوشش داشت و امروز بيش از 40ميليون 

بيمه شده  را تحت پوشش پنج صندوق خود دارد.  

معاهده پاريس؛ سند تحريم هاي تازه و مجوز 
ادامه خام فروشي

با مراجعه  به منابع متقن و معتبر علمي دنيا در حوزه سياست هاي 
جهاني تغييرات اقليمي، متوجه مي شويم كه جدا از مسائل و داليل 
علمي تغييرات اقليمي، تعريف مسئله تغيير اقليم و كاهش گازهاي 
گلخانه اي كاماًل يك امر سياس��ي اس��ت؛ معاهده پاريس هم از اين 

قاعده مستثنی نيست. 
امريكا نخستين كشوري بود كه از معاهده پاريس خارج شد!  توافق 
اقليمي پاريس يكي از 1۷بند س��ند توس��عه پايدار 2030سازمان 
ملل است؛ همان س��ندي كه بخشي از آن س��ند آموزشي يونسكو 
2030بود. هدف بلندمدت توافق پاريس اين اس��ت كه دماي كره 
زمين تا پايان قرن به جاي دو درجه به 1/5درجه سانتيگراد افزايش 
يابد، اما اين هدف براي كش��ورهايي كه عضو اين معاهده می شوند 
مسئوليت هاي سنگيني را به بار مي آورد و از آن مهم تر مانعي جدي 
بر سر راه توسعه است. به خصوص براي كشورهايي همچون ايران كه 
مزيتشان در سوخت هاي فسيلي است. همين تعهدات هم موجب 
شد تا دونالد ترام��پ رئيس جمهور امريكا هنگ��ام خروجش از اين 
معاهده بگويد: »ما با محيط زيست رفتار دوس��تانه خواهيم داشت، 
اما ما تجارت و بيزينس مان را از كار نمي اندازيم.« اين در حالي است 
كه امريكا دومين كش��ور توليد كننده گازهاي گلخانه اي در جهان 
است. اما ايران با امضاي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست دولت 
يازدهم و مهر تأييد مجلس به توافقنامه اي پيوست كه امريكا زير بار 

تعهدات آن نرفت. 
س��ند تعهدات مدنظر ايران در توافقنامه اقليم��ي پاريس در آبان 
سال 94 در هيئت دولت تصويب شد و در سال 95 پيوستن ايران به 
توافقنامه پاريس به تصويب مجلس رسيد، اما شوراي نگهبان به دليل 
بررسي نشدن تعهدات ايران در مجلس شوراي اسالمي اين توافق را 
به مجلس بازگرداند. بر اساس توافقنامه پاريس كشور ما متعهد شده 
تا انتشار گاز هاي گلخانه اي خود و به طور خاص گاز دي اكسيدكربن 
را تا س��ال 2030 براس��اس ادامه روند موج��ود 12درصد كاهش 
بدهد و اين يعني مانعي جدي در مسير توس��عه همه صنايعي كه با 

سوخت هاي فسيلي سر و كار دارند از جمله صنايع پتروشيمي!
كاهش انتش��ار 12 درصدي از س��وي ايران حدود 52ميليارد دالر 
هزينه در بردارد. ما فقط يك درصد گاز گلخانه اي وارد جو مي كنيم 
و س��هم امريكا 15درصد گاز گلخانه اي جهان اس��ت. با وجود اين 
موافقتنامه، پاريس م��ا را در انتش��ار گازهاي گلخان��ه اي محدود 
مي كند. يك��ي از منابع توليد و انتش��ار گازه��اي گلخانه اي صنايع 
نفت و پتروشيمي اس��ت. هر چند كه در حال حاضر به دليل فقدان 
زيرس��اخت هاي الزم خام فروشي نفت سياست غالب ماست، اما به 
دليل تعهد ايران در معاهده پاريس حتي اگر قصد افزايش ظرفيت 
پااليشگاهي داخل كشور را داشته باشيم، نمي توانيم اين كار را انجام 
دهيم! تحريم فروش نفت و معاهده پاريس مانند دولبه قيچي نفت را 
از اقتصاد ما جدا مي كند و اينجاست كه خطرناك بودن موافقتنامه 

پاريس خود را عيان مي كند. 
از سوي ديگر، جهش صنعتي با افزايش انتشار گاز گلخانه اي همراه 
اس��ت. توليد گازهاي گلخانه اي بدون توجه به معاه��ده پاريس و 
مصرف نفت در پااليش��گاه ها به جاي خام فروشي ب��ه معناي زير پا 
گذاشتن تعهداتي است كه معاهده پاريس به ما تحميل مي كند و اين 
كار تبعات سنگيني براي كشوري همچون ايران دارد. كمي لغزش 
از تعهدات الزامي اين معاهده كافي اس��ت ت��ا تحريم هاي جديدي 
عليه كش��ور اعمال شود و اين بار به بهانه زيب��اي تخلف از تعهدات 

زيست محيطي!

زهرا چيذري 

نيره ساری

رئيس س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام از ارس�ال 150هزار 
بس�ته و كي�ف لوازم التحري�ر ب�ه مناط�ق مح�روم 
كش�ور ب�ه ارزش 7ميلي�ارد توم�ان خب�ر داد ك�ه 
از اي�ن تع�داد 125ه�زار بس�ته آن هديه رهبري اس�ت. 
محمد مخبر در مراسم پويش ملي مش��ق احسان با اشاره به 
برنامه هاي س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( گفت: به 
دستور رهبري اقدامات خيرخواهانه در اين ستاد اجرا مي شود 

و ما موظف هستيم تا تمام امكانات ستاد را در اختيار محرومان 
قرار دهيم و خيلي صري��ح اعالم شده كه ام��وال ما متعلق به 

محرومان است. 
مخبر افزود:  طي س��ال هاي گذشته اقدام��ات خوبي در بحث 
اشتغالزايي ب��ا مكانيسم هاي مختلف در حال وقوع اس��ت به 
طوري ك��ه 400هزار فرصت شغلي در مناط��ق محروم ايجاد 

شده كه بخش اعظمي از آن محقق شده است. 

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به برخي 
اقدامات گسترده در راس��تاي ارائه خدمت به محرومان اظهار 
داشت: در طرح هاي مختلف س��تاد تاكنون 1500مدرس��ه، 
1400مسجد و مركز فرهنگ��ي، 25هزار پ��روژه زيربنايي از 
جمله خانه  بهداشت و 2400تخت بيمارستاني در دست اقدام 
است كه تعداد زيادي از آن در قالب هشت بيمارستان در مراكز 

محروم تحويل داده شده است. 


