
در گفت وگو با نمایندگان 
مجلس بیان شد؛

گفتوگو
| علی ابراهیمی، نماینده شازند در راجع به اینکه طی تصمیم نمایندگان 
کمیسیون تلفیق، جدول ۱٧ از بودجه سال ٩٧ حذف شد و چقدر امکان دارد که در 
صحن مجلس این تصمیم به مانند سال ٩2 برگردد، گفت: به نظر من در حال حاضر 
فضای مجلس به شکلی است که نظر کمیسیون تلفیق در صحن مجلس هم تایید 
می شود. حتی در این باره رایزنی هایی هم شــده و با افرادی که از این منابع اعتبار 
می گرفتند صحبت شده که با توجه به محدودیت هایی که در تامین اعتبارات است 
فعال موضوع گرفتن بودجه را دنبال نکنند. ابراهیمی در ادامه افزود: من فکر می کنم با 
شرایطی که بر جامعه حاکم است و فضایی که در مجلس موجود است به احتمال زیاد 
تصمیمی که کمیسیون تلفیق راجع به حذف جدول ۱٧ گرفته، تایید شود. ضمن 
اینکه در صحن علنی راجع این موضوع مذاکره خواهد شد و باید افرادی که قرار است 
این بودجه را بگیرند گزارش عملکرد سال های گذشته خود را ارائه دهند و به نوعی 
متوجه شویم که چقدر تاکنون دریافت کرده اند و چقدر کارشان خروجی داشته است. 
وی تاکید کرد: من با موازی کاری مخالفم و معتقدم در این رابطه باید شفاف گزارشی 

ارائه شود تا منابع تخصیص داده شده به هدر نرود.

شبکه های مجازی بر تصمیم کمیسیون تلفیق تاثیر گذاشتند
هدایت اهلل خادمی، نماینده ایذه و باغملک در این باره گفت: بی تردید کشــیدن 
موضوع به افکار عمومی و پخش وسیع آن در شبکه های مجازی تاثیر زیادی بر تصمیم 
کمیسیون تلفیق گذاشــت اما این احتمال وجود دارد که در صحن علنی مجلس با 
شکل کار، مخالفت هایی صورت بگیرد. موضوع مهم در بودجه ٩٧ باید این باشد که آیا 
این بودجه پس از تصویب قابلیت رفع برخی مشکالت مردم را خواهد داشت یا خیر؟

بخش های فرهنگی باید خودکفا شوند
سلمان خدادادی، نماینده ملکان در این رابطه گفت: جدول ۱٧، ردیف هایی است 
که بصورت کمک به موسسات مختلف فرهنگی داده می شود. حقیقت امر این است که 
این بودجه هایی هم که در گذشته گفته می شد به این بخش های فرهنگی اختصاص 

داده می شود در عمل با آنچه تصویب می شد بسیار متفاوت بود. 
خدادادی در ادامه افزود: من چندین دوره سابقه نمایندگی دارم، فقط در سال های 
اول حضورم در مجلس پنجم و ششــم این اتفاق بصورت واقعی می افتاد اما هرچه 
جلوتر آمدیم این تخصیص ها به اندازه بودجه تصویب شده نبود. متاسفانه با شرایط 
بد اقتصادی حاکم بر کشور این بودجه ها به ۱0 درصد از آنچه تصویب می شد رسید 
اما افکار عمومی تصور می کرد که مبلغ اختصاص داده شده به این بخش ها آن چیزی 

است که در بودجه تصویب شده است. 
وی گفت: مجلس در ســال ٩6 به این نتیجه رسیده که بخش های فرهنگی باید 
بتوانند خودشان را اداره کنند و دل به کمک های دولتی نبندند. به نظر من این اتفاقی 
که در سالیان گذشته در رابطه با این موسسات می افتاد روند مناسبی نبود و اکنون 
این تصمیم کمیسیون تلفیق را مثبت ارزیابی می کنم. من فکر می کنم در نهایت نظر 

کمیسیون تلفیق در صحن علنی هم تایید خواهد شد.

برخی نمایندگان در تالشند که در صحن، بودجه بعضی موسسات فرهنگی 
را برگردانند

سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در رابطه با حذف جدول ۱٧ از بودجه ٩٧گفت: 
در بین همکاران ما افرادی هستند که در تالشند که بودجه برخی بخش های فرهنگی 

که از خروجی مناسبی در گذشته برخوردار بودند و می شود بر آن ها نظارت داشت را 
برگردانند. به هر حال پیشنهادات برخی نمایندگان در صحن مطرح می شود و رای 
می آورد و شاید در این رابطه هم چنین اتفاقی بیافتد. ذوالقدر در خصوص نقش افکار 
عمومی در این تصمیم کمیسیون افزود: از گذشته تاکنون جدول ۱٧، مورد بحث بوده 
است و شاید امسال به خاطر افکار عمومی، کمی موضوع حساسیت بیشتری به خودش 
گرفت. پیش بینی من بر این است که احتمال دارد با پیشنهادات احتمالی که از سوی 
برخی همکاران مطرح می شود چند مورد از موسسات فرهنگی که بودجه آن ها قطع 
شده، دوباره مســتحق دریافت کمک از دولت بشوند. وی در ادامه تصریح کرد: فارغ 
از بودجه ای که قرار است به بخش ها و نهادهای فرهنگی اختصاص دهند یا تعدادی 
از آن ها را حذف کنند، نیاز است بر عملکرد و خروجی همه دستگاه ها نظارت شود و 

تحقیق کرد و دید آیا آن ها به پیشرفت کشور کمک می کنند یا خیر؟ 

حذف جدول ۱٧ از بودجه ٩٧ تصمیمی مثبت بود
محمدرضا رضایی کوچــی، نماینده جهــرم در این رابطه گفت: ما در کشــور با 
چالش هایی اساسی روبرو هستیم که نیاز است که همه دست به دست هم دهیم تا این 
موضوعات حل شود. در موضوع اشتغال، صادرات، آلودگی هوا در کالنشهرها، تامین 
آب شرب و... موانعی زیادی وجود دارد که به نظر می رسد اولویت و رسیدگی به این 
مسائل از اهمیت باالتری نسبت به دیگر موضوعات برخوردار است. از این رو من تصور 
می کنم تصمیمی که کمیسیون تلفیق راجع به حذف جدول ۱٧ گرفت در صحن هم 
با موافقت نمایندگان روبرو شود و با توجه به شرایط کشور این تصمیم را مثبت و رو 

به جلو ارزیابی می کنم.

ســرمقاله
سی وظیفه قانونی

| رضا امیری مهر - بخش 
مهمی از مسؤولیت ها و وظایف دولت 
و رئیــس دولت در نظام اســالمی در 
قانون اساسی آمده است . در این مقال 
نگاهی گذرا به ایــن وظایف از دریچه 
قانون اساســی داریم تا از سویی حد و 
مرز انتظار امت اســالمی از کارگزاران 
دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود 
. و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم 
رئیس جمهور برگزیــده، در دیدرس 
یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و 
معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . 
این فهرست فقط شامل وظایفی است 
که در یک مرور سریع از قانون اساسی 
کنونی مصوب ششم مرداد ماه ۱368 

هجری شمسی استخراج شده است .
- پاســداری از مذهب رسمی کشور 
»در برابر تشــکیک و تحریف و تحقیر 
و تعطیل قوانین دینی .«- پاسداری از 
نظام جمهوری اسالمی با همان تفسیر 
که در اصل دوم قانون اساسی آمده است 
.- پاســداری از قانون اساسی به عنوان 
میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور 
.- به کارگیری همه استعداد و صالحیت 
ها در راه ایفای مسؤولیت های قانونی .- 
وقف خود برای خدمت به مردم، اعتالی 
کشور، ترویج دین و اخالق .- پشتیبانی 
از حق و گســترش عدالت .- پرهیز از 
خودکامگی .- حمایت از آزادی و حرمت 
اشخاص و حقوق قانونی آنان .- حراست 
از مرزها، اســتقالل سیاسی، اقتصای و 
فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی 
.- پیروی از پیامبر بزرگوار اسالم و ائمه 
اطهار علیهم السالم در نگهداری از امانت 
»قدرت « و سپردن آن به منتخب ملت 
پس از خویش .- پاسخگو بودن در برابر 
»ملت « و »رهبر« و »مجلس شــورای 
اســالمی « .- جلوگیــری از تصویب و 
اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، 
جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، 
نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس 
موازین اسالمی نباشد و تالش جهت لغو 
و عدم اجرای آن . تشــخیص موافقت و 
مخالفت با شورای محترم نگهبان است 
.- بــه کار گرفتن همــه امکانات برای 
ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل 
اخالقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با 
کلیه مظاهر فساد و تباهی .- جلوگیری 
از رباخواری، غصب، رشــوه، اختالس، 
سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، 
ســوء اســتفاده از مقاطعه کاری ها، و 
معامالت دولتی، فروش زمین های موات 
و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد 
و ســایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن 
ثروت های ناشی از امور فوق به صاحبان 
حق و یا بیت المال در صورت ناشناخته 
بودن صاحبان آن .- دعوت به خیر و امر 
به معروف و نهی از منکر به عنوان یک 

وظیفه متقابل ملت و دولت.

حذف قطعی 
بودجه 
نهادهای 
فرهنگی ذیل 
جدول ۱۷ 

گاو خشمگین
اینکه فکر می کنید االن می آیــم و در مورد دالر می 
نویســم کور خوانده اید. دالر که باال برود نمی شــود در 
کات و مات ابوعطا خواند. باید رفــت و دالر خرید. حاال 
اینکه چرا جلــوی باال رفتنش را نمــی گیرند البد قصه 
دارد. البته اینجانب امیدوارمک که قصه اش مانند قصه 
زیر نباشد. می گویید کدام قصه؟ بسیار خب، خانم ها و 

آقایان اینهم قصه :
مامور کنترل مــواد مخدر به یک دامــداری در ایالت 
تکزاس امریکا می رود و به صاحب سالخورده ی آن می 
گوید:باید دامداری ات را برای جلوگیری از کشــت مواد 
مخدربازدید کنم.« دامدار، با اشــاره به بخشی از مرتع ، 
می گوید:«باشه، ولی اونجا نرو.«. مامور فریاد می زنه:«آقا! 
من از طرف دولت فدرال اختیار دارم.« بعد هم دستش را 
می برد و از جیب پشتش نشان خود را بیرون می کشد و 
با افتخار نشان دامدار می دهد و اضافه می کند:«اینو می 
بینی؟ این نشان به این معناست که من اجازه دارم هرجا 
دلم می خواد برم..در هر منطقه یی...بدون پرسش و پاسخ. 

حالی ات شد؟ میفهمی؟«
دامدار محترمانه سری تکان می دهد، پوزش می خواهد 

و دنبال کارش می رود.
کمی بعد، دامدار پیر فریادهای بلند می شــنود و می 
بیند که ماموراز ترس گاو بزرگ وحشــی که هرلحظه به 
او نزدیک تر می شود، دوان دوان فرار می کند.به نظر می 
رسد که مامور راه فراری ندارد و قبل از این که به منطقه 
ی امن برسد، گرفتار شاخ گاو خواهد شد. دامدار لوازمش 
را پرت میکند، باسرعت خود را به نرده ها می رساند واز ته 
دل فریاد می کشد:« نشان. نشانت را نشانش بده !«حاال 
اگر می خواهید پیدا کنید پرتقال فروش را ، خب بگردید 

و پیدا کنید ! به من مطبوعاتی چکار دارید!

کاتومات
نویسنده:کیشمیش

ریشه بحران 
ریزگردهای 
استان 
خوزستان

بحــران ریزگردهــای خوزســتان یــک بحــران 
زیســت محیطی است که در اســتان خوزستان وجود 
دارد. در حال حاضر، کانون اصلی تولید این ریزگردها، 
ریزگردهایی است که از کشــورهای همسایه از جمله 
عراق وارد خاک ایران می شــوند شــرایط را تشــدید 
کرده اند. بخش های جنوبی تاالب هورالعظیم در ایران 
و نابودی تاالب های بین النهریــن در عراق کانون های 
اصلی تولید ریزگردها هستند. گردوغبارها و ریزگردها 
در چند سال اخیر در ایران افزایش یافته اند که علت آن 
خشک شدن تاالب های ایران و عراق است. با انتقال آب 
و خشک شــدن بیش از 2 میلیون هکتار از تاالب های 
عراق و بیش از ۴0 درصد تاالب های خوزســتان، این 
تاالب ها تبدیل به کانون ریزگرد شده و یکی از راهِ حل ها 
برای حّل این معضل، احیای تاالب ها اســت. مقابله با 

ریزگردها راهکار کوتاه مدت ندارد و نیازمند مقابله ای 
چندین ساله است. 

ریزگردها به صورت موردی از سال ۱382 خورشیدی 
در اهواز دیده شده و از ســال ۱38۴ به صورت جّدی 
افزایش پیــدا کرد و اوج آن بین ســال های 8٧ تا 8٩ 
خورشــیدی بود. در کشــور عراق 2٫۵ میلیون هکتار 
مساحت تاالبی وجود دارد که تا سال ۱3٧٩ خورشیدی 
و پس از جنگ خلیج فارس، چیزی در حدود ۱٫۵ تا 2 
میلیون هکتار از این تاالب ها خشک یا کاربری تاالبی 
خود را از دست دادند. ســازمان ملل در همان سال 2 
موضوع را به عنوان بزرگ ترین فاجعه زیست محیطی 
جهان معرفی کرد که یکی از آن ها خشکی تاالب های 
بین النهرین بود. در سال ۱386 خورشیدی، خشکسالی 
به اوج خود رسید و سبب خشــکی بخش عمده ای از 

تاالب های شادگان و هورالعظیم شد.
مسئوالن محیط زیست و کارشناسان این حوزه، منشأ 
اصلی این بحران را خشک شدن بخش بزرگی از تاالب 
هورالعظیم می دانند. دو سوم این تاالب در کشور عراق 
و یک سوم آن در ایران واقع اســت. عالوه بر تغییرات 
آب وهوایی منطقه، عوامل دیگری نیز به خشک شدن 
بخش بزرگی از این تاالب انجامیده است. در عراق تخلیه 
بخش هایی از باتالق در ۱٩۵0 میالدی آغاز شــد و تا 
۱٩٧0، برای گرفتن زمین برای کشــاورزی و اکتشاف 
نفت ادامه داشت. تا سال 2003 و سقوط صدام که آب 
دوباره به این منطقه باز شــد، بیشتر از نود درصد این 
تاالب خشک شــده بود. همچنین برخی کارشناسان 
محیط زیست علت خشک شدن بخشی از این تاالب را 

حفاری های وزارت نفت ایران می دانند.
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نهاوندیان: تورم بازار ارز کنترل می شود
| معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: »برای کســی که در ۴ سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی 
کرده باشد، این حرف تعجب آور است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بوده است؛ درحالی که این اتفاق 
بارها در اقتصاد ایران رخ داده که التهاب در نرخ ارز را شــاهد بوده ایم.«محمدنهاوندیان در نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر اظهارداشت:» 
این حرف که دولت خود بدنبال افزایش نرخ ارز است، حتما نادرست است. در نوسانات ارزی، خیلی مهم 
است که عامل این نوسانات از جنس اقتصادی است یا روانی و سیاسی است؟«وی افزود:»اگر همه قیمتها 
باال رفت، قدرت خرید پول پایین آمده اســت و وقتی که قدرت خرید پول ملــی در رابطه با انواع کاال و 
خدمات پایین آمد، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است، این یک امر دستوری 
نیست.«معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه نوسانات ارزی حاصل یک روند اقتصادی است،تصریح 
کرد:» حتما اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور است 
و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری ریشــه ای تر از این نیست که ریشه آن که تورم است، کنترل 
شود.«او اضافه کرد:» اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم باالتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ 
ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اکنون به 
جای دیگری رسیده بود.«نهاوندیان تاکید کرد:» بنابراین ما به ریشه که نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ 
کس نمی تواند اکنون انکار کند که این رویکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدینگی را کنترل 
کند، پیش رفته است.«او با بیان اینکه در سال های قبل از ٩0 شــاهد بودیم که تورم 20 درصد و باالتر 
بود و اصرار بر نرخ ارز پایین باعث جهش ناگهانی بود،یادآورشد:» تفاضل تورم داخلی و خارجی بر اساس 
قانون باید بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و جنس نوســانات اخیر بدلیل آن است که تقاضای غیر اقتصادی دنبال 
ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه ای کرد و تقاضای سفته بازانه مدیریت شود.«

 سیدامامی از مرتبطان اصلی افسراطالعاتی آمریکا
در ایران بوده است  

| جعفری دولت آبادی اعالم کرد: در نوزده دی ماه 
سال جاری حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی 
که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، به موجب 
دســتورات قضایی و با آغاز تحقیقات انجام شده، مشخص 
گردید متهمان پرونده با هدایت افســران اطالعاتی سیا و 
موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل موضوعات زیست 
محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطالعات 
از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه های موشکی 
کشــور، دنبال می کرده اند؛ در تحقیقات انجام شده برخی 
متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمین های اشغالی از 
جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطالعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار 
شــده، اقرار و اذعان نموده اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از 
حوزه های زیست محیطی ایران بوده و اطالعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می 
یافته و در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطالعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش های مختلف به 
ایران و برخی از استانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آن ها، ایجاد موسسه ای در قالب فعالیت 
های زیســت محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسســه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی 
آمریکایی ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس های اطالعاتی سازمان سیا و موساد و جمع آوری اطالعات 

طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.

خبردیدگاه

ت و دالر
رازهای دولــ

ک شد؛
نرخ دالر به 5000 تومان نزدی

روزمرگی مردمروزمرگی مردم
 غلظت گردوغبار
در اهواز به 5٧ برابر حد مجاز رسید 

پس از  انتصاب توسط رهبری
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ابوترابی فرد 
خطیب نماز 
جمعه این هفته 
تهران است

| مدیــر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خوزســتان گفت: میزان غلظت گرد و غبار در اهواز در ساعت ۱2 

دیروز، به بیش از ۵٧ برابر حد مجاز رسیده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که مسئوالن مربوطه اقدام جدی 
و موثری برای رفع این مشکل انجام نداده اند. فارغ از برنامه ریزی 
های جدی برای رفع مشــکل ریزگردها، به طور طبیعی، در حال 
حاضر مردم خوزســتان نیازمند اقدامات فوری و کوتاه مدت نیز 
هســتند. با این وجود، هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده 

است.
شهریار عسکری در خصوص میزان آالینده های پدیده گرد و غبار 
امروز در خوزســتان اظهار کرد: در پی وقوع پدیده گرد و غبار در 
خوزستان طبق آخرین اندازه گیری ها تا ساعت ۱2 روز )سه شنبه 
2۴ بهمن ماه( میزان ذرات ریزگرد در هوای اهواز 8600 میکروگرم 

بر مترمکعب بوده است.

وی افزود: بــا توجه به اینکه میزان حد مجــاز آالینده ها در هوا 
۱۵0 میکروگرم بر مترمکعب اســت، اکنون غلظــت گرد و غبار 
در اهــواز بیش از ۵٧ برابــر حد مجاز اســت.مدیر روابط عمومی 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت خوزســتان گفــت: همچنین 
میزان ریزگردها در ماهشــهر 2۱2٧ میکروگرم بر مترمکعب، در 
امیدیه806 میکروگرم بر مترمکعب، در سوسنگرد ۴2۴ میکروگرم 
بر مترمکعب، در آبادان ٧۴۵ میکروگرم بر مترمکعب، در شادگان 
۵۱۵ میکروگرم بر مترمکعب، در حمیدیــه 228۴ میکروگرم بر 
مترمکعب، در بهبهان ۴3۵ میکروگرم بر مترمکعب، در شوش ۱8٧ 
میکروگرم بر مترمکعب، در بندر امام 6٩۵میکروگرم بر مترمکعب، 
در هندیجان ۱63٩ میکروگرم بر مترمکعب، در رامشــیر ۵822 
میکروگرم بر مترمکعب، در دزفول۱۴2 میکروگرم بر مترمکعب و 
در خرمشهر 320 میکروگرم بر مترمکعب در بندر امام 6٩۵ میکرو 

گرم بر متر مکعب اندازه گیری شده است.

چهار شنبه
25 بهمن ۱3٩6

2٧ جماد  ی االول ۱43٩
۱4 فوریه 20۱8
 شماره 3۱22 

۱2 صفحه
 ۱000 تومان

www.kaenat.ir

دیروز در معامالت ساعات 
ابتدایی بازار ارز، قیمت دالر 

به 4٩58 تومان و یورو به 
6۱34 تومان رسید. رییس 

بانک مرکزی اما در این مورد 
می گوید: اگر نرخ ارز را 

مصنوعی نگه داریم و تورم 
باالتر برود، آن زمان جهش 

سه برابر شدن نرخ ارز را 
شاهد خواهیم بود.
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