«ابتکار» از اهداف پیدا و پنهان طرح تحقیق و تفحص از مجلس گزارش میدهد

کیهان کلهر در آخرین کنسرتش
برای سیلزدگان نواخت

شفافسازی آری ،مچگیری نه

فریاد «شهر خاموش»
ِ
صفحه 5

گروه پارلمان  -تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است که براساس
ماده  ۲۱۴قانون به این نهاد قانونگذاری واگذار شده است .بر اساس این حق قانونی،
مجلس عالوه بر وظیفه قانونگذاری ،وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را عهدهدار
است .به همین دلیل تحقیق و تفحص از جمله مواردی است که به عنوان ابزار نظارتی
برای نمایندگان درنظر گرفته شده است و قانونگذار میتواند عالوه بر تحقیق و تفحص از

شرح درصفحه 4

پیشخوان
گسترش جنبشهای ضد واکسیناسیون در جهان باعث
افزایش ابتال به برخی بیماریها شده است

سرمقاله

«نه به واکسن»
علیه سالمت

ژوبین صفاری

استعدادسوزی زیر سایه انحصارطلبی
پرونده برنامه  90در حالی از سوی مدیران صداوسیما
بسته شد که اکثر نظرسنجیها حاکی از عالقه مردم به
حضور این برنامه در شبکه سوم سیما بود .بیش از 1000
روزنامه نگار و فعال عرصه رسانه نیز طی روزهای گذشته
از رئیس سازمان صداسیما درخواست بازگشت عادل
فردوسیپور و برنامه  90را داشتند که البته ظاهرا ًنشانهای
برای مؤثربودن این تالشها دیده نمیشود .صحبتهای
قائممقام شبکه سوم سیما نیز طی روزهای گذشته در نوع
خود جالب توجه بود ،او گفته بود تغییرات در این برنامه
باید چندسال پیش صورت میگرفت .گو اینکه استخوان
فردوسیپور سالها در گلوی برخی مدیران صداوسیما
گیر کرده بود .سوال این است که سازوکار این تغییرات
علیرغم میل مردم بر چه اساسی استوار است و اساسا ً
این دیکتاتوری در تصمیمگیری از کجا ناشی میشود؟
تغییر عادل فردوسیپور و حذف برنامهاش تا به حال
با هیچ پاسخ شفافی از سوی مدیران صداوسیما برای
مردم روشن نشده است .این موضوع را میتوان ناشی از
انحصاری دانست که در فضای رسانهای کشور بهخصوص
در صداوسیما وجود دارد .در ساختاری که مدیریت آن
برای افکار عمومی هیچ وجهی از پاسخگویی را قائل
نیست؛ حذف افراد در نبود ِ رقیب ِ قدرتمند هیچ هزینهای
برای آن رسانه ایجاد نمیکند .طبیعتا ًاستعدادهایی مانند
محمدحسین میثاقی نیز در آتش تصمیمهای سلیقهای،
قربانی غضب بخشی از مردم میشوند.
ادامه درصفحه 2

گروه جامعه :تقریبا همه ما جای یک زخم قدیمی را روی
بازویمان داریم .شاید زمانی که این زخم گرد روی بازوی ما
جا خوش کرد را به یاد نیاوریم ،اما میدانیم که چرا والدینی که
حاضر نیستند یک تار مو از فرزندانشان کم شود ،این زخم را
به جان فرزندانشان میخرند .واکسیناسیون ،دلیلی است که با
دردی کوچک ،از دردهای بزرگتری که برخی بیماریها به جان
انسان میاندازند ،رها شوید.
صفحه 3

رهبر انقالب در پاسخ به درخواست مجوز
برداشت از صندوق توسعه ملی:

اقدامات الزم برای جبران
خسارات از محلهای موجود را
سریعا آغاز کنید
صفحه 2

پاسخکارشناسان
به طرفداران سدسازی در ایران چیست؟

سیل دوباره سدسازی در راه ایران!
صفحه 14

محمدجواد ظریف در واکنش به اظهارات اروپاییها تصریح
کرد که هیچ منعی برای غنیسازی ایران وجود ندارد

ضربه به برجام از نوع اروپایی
صفحه 15

«ابتکار» از خیز اصولگرایان
یدهد
برای انتخابات  98گزارش م 

هوای مهآلود فصل
ائتالف اصولگرایان

شکاف عظیمی میان نظام آموزشی و نظام کاری وجود دارد

بحران بیکاری فار غالتحصیالن
صفحه 7
صفحه 2

رئیس سازمان انرژی اتمی:

گزارش تعامالت در عرصه علوم و فنون هستهای به رئیسجمهوری ارائه شد
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران گفت :گزارشی در حوزه تعامالت و
همکاریهای فنی و علمی میان جمهوری اسالمی
ایران و کشورهای پیشرو در عرصه علوم و فنون
هستهای به رئیسجمهوری ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان انرژی
اتمی ،علیاکبر صالحی روز شنبه در دیدار با
رئیسجمهوری ،گزارش مبسوطی از عملکرد و
فعالیتهای مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران
ارائه کرد و رئیسجمهوری با توجه به برنامههای
مصوب این دستگاه رهنمودهایی برای بهبود روند
فعالیتها ارائه کرد.
صالحی با اشاره به اینکه دیدار وزراء و روسای
دستگاهها با رئیسجمهوری بهصورت دورهای و

یادداشت

منظم انجام میشود ،اظهار کرد :رئیسجمهوری
در این دیدار که به مناسبت فرارسیدن سال جدید
و ایام شعبانیه انجام شد ،با تخصیص وقتی
مبسوط ،به تفصیل مطالب و موضوعات مطروحه
در جریان فعالیتها و برنامههای مجموعه سازمان
انرژی اتمی قرار گرفتند.
وی افزود :رئیسجمهوری ضمن ابراز خرسندی
از دستاوردهای ارائهشده در جریان برگزاری
سیزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای
پرسشهایی را پیرامون برنامههای میانمدت و
بلندمدت سازمان و نیز در زمینه پروژههای در
دست اقدام در سال  98مطرح کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :به دلیل
اشراف رئیسجمهوری بر موضوعات هستهای ،وی

همواره موضوعات و مسائل سازمان انرژی اتمی در
حوزه هستهای را پیگیری میکنند.
صالحی اضافه کرد :در این جلسه توضیحات
الزم در باب فعالیتها و برنامههای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت سازمان ارائه شد و بنا بر
صالحدید رئیسجمهوری مقرر شد تا مساعدت
حداکثری در چارچوب امکانات میسور ،جهت
پیشبرد و اتمام طرحها در زمان مقرر از سوی
دولت اعمال شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :در پایان
این دیدار ،گزارشی نیز در حوزه تعامالت و
همکاریهای فنی و علمی میان جمهوری اسالمی
ایران و کشورهای پیشرو در عرصه علوم و فنون
هستهای به رئیسجمهوری ارائه شد.

آسیبشناسی سیالبهای اخیر و تعیین نقشه راه

سیدیونس حسینی *
سیالبهای اخیر در کشور که در دو بازه
زمانی نزدیک به هم در اواخر اسفند ۹۷و اوایل
فروردین ۹۸به وقوع پیوست ،نقطه بحرانی و
هشدارباش اساسی برای مدیریت بحرانهایی
اینچنینی بود که در یک دوره زمانی  ۳۰سال
یکبار ممکن است رخ دهد .مدیریت ایندست
مسائل نیاز به آسیبشناسی اصولی و مدون و تعیین
نقشه راه اساسی دارد و سازمان زمینشناسی و سازمان هواشناسی کشور
در کنار مدیریت بحران ،باید سه ضلع اصلی یک مثلث مدیریتی در این
نزا باشند و بازوان توانمند هم برای مدیریت بحران و
گونه رخدادهای بحرا 
پیشامد بهوقوعپیوسته نه اینکه پس از رخدادن حادثه هریک با پاککردن
صورت مسأله ،که سادهترین و دمدستیترین کار در این مواقع است ،توپ
را به میدان دیگری بیندازند و عمال بحران تازه مدیریتی بر بحران الینحل
حاضر بهجای راهکار و مرتفعکردن قضیه اضافه کنند .در واقع طبق
تعریف علمی و آکادمیک ،مدیریت سیالب به مجموعهای از روشهای
متداول در مدیریت خطرپذیری در جهت تفکیک بستر رودخانهها از
خانه ،اموال مردم و ابنیه اطالق میشود که با هدف باالبردن ظرفیت حمل
آب و رسوب در رودخانهها و ذخیره و نگهداشت روانآب انجام میشود
و شامل اقداماتی نظیر پیشبینی و اطالعرسانی قبل از سیل و مدیریت
بحران و ترمیم پس از سیالب نیز هست.
بعضی از کارشناسان ،سیل مخرب اخیر در کشور را ناشی از عدم
مدیریت صحیح سدهای کشور ،کمبود سدها ،سوءمدیریت در طراحی و
اجرای نادرست مدیریت و المان شهری و زیرساختهای شهری و روستایی
و رعایت نکردن اصول مدون و آیتمهای مربوطه ،کاهش استپ و پوشش
گیاهی و گسترش روزافزون آن ،فرسایش بیرویه خاک در چند سال
گذشته به علت برداشت غیرمجاز ،تخریب بستر و حاشیه رودخانهها به

جهانگیری در جلسه شورای عالی آب:

علت ویالسازی و خانهسازی و عدم رعایت فاصله۱۵۰متری ،برداشت شن
و ماسه در سواحل شمالی کشور میدانند که کوهخواری و جنگلخواری به
دلیل برداشت بیرویه و قاچاق چوب را نیز باید به این عوامل اضافه کرد.
از دیگر دالیل عمده این سوءمدیریتها ،ضعف آبخیزداری و آبخوانداری
است که متولی اصلی آن سازمان جنگلها و مراتع و وزارت جهادکشاورزی
هستند و باید پاسخ قانع و درخوری به مردم ،نمایندگان ،خواص و رسانهها
بدهند که چرا این طرحها به بوته فراموشی سپرده شدهاند ،و چون دوران
سازندگی که اوج شکوفایی این طرحها بود اکنون باید این مسائل را با رجوع
به کتب و مجالت آن دوره جستجو کرد.
و نباید شبیه همان درس کالس سوم ابتدایی که در حافظه تاریخی
همه دوستداران پتروس نشسته است با انگشت جلوی سوراخ سد
برای جلوگیری از حادثه و ویرانی را گرفت که این مسأله دقیقا بدل
و مانندش در دهالویه اهواز رخ داد و ابدان مردم جلوی ورود سیل
را به شهر در نبود امکانات و عدم پاسخگویی بموقع مسووالن گرفت
و این جای بسی تأسف و افسوس در مدیریت بحران دارد و پر بیراه
نیست که جای این دو فاکتور این چند وقت مرتب جابجا شد و تغییر
کرد و ما در کشور بیشتر با بحران مدیریت مواجه هستیم تا مدیریت
بحران که ابتدا به ساکن باید راهکار و چاره ای اساسی برای این مسأله
اندیشیده شود و رییس جمهور تکنوکرات که این همه موج سیبل انتقاد
مخالفان و طرفداران است و به قول الیاس حضرتی نماینده اصالح طلب
تهران رییس جمهور نیاز نیست۱۶ساعت کاری از بعد از بوقوع پیوستن
سیالب در دفترکارش در پاستور باشد و مدیران قوی،کارکشته و قاطع
بگمارد؛نویسنده این نوشتار بر این باور است که باید وزیر کشور که
نتوانست استاندار موهن اهواز را بخاطر توهین به آن پیرمرد سیل زده
اهواز جابجا کند و ناکارآمدی او پیشتر از پیش هم عیان شده بود در
اسرع وقت تغییر کند.
*معمار و روزنامهنگار

صیانت از حریم طبیعت باید
بدون مماشات پیگیری شود
صفحه 2
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سایر ارگانهای اجرایی ،بر عملکرد خود نیز نظارت و تفحصی داشته باشد .به همین دلیل
برخی نمایندگان با دالیل سیاسی یا غیرسیاسی درصدد راه انداختن تحقیق و تفحص و
شفافسازی از عملکرد مجلس ششم تا دوره دهم مجلس هستند .موضوعی که اردیبهشت
سال  97مطرح شد ولی با گذشت یک سال از این درخواست هنوز خروجی نداشته است.

