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6 ماه اول سال 99 به پایان رسیده و با ورود به 6 ماهه دوم، 
اصللاح طلبان رفته رفته می روند تا برنامه ها و تاکتیک های 
خود را برای انتخابات 1400 آماده و عرضه کنند. انتخاباتی 
که هیچ امیدی به پیروزی در آن ندارند و تاش می کنند تا 

برای فرار از مسئولیت، کًا زیر میز بازی بزنند. 
نگاهی به 8 سال دولت روحانی نشان می دهد که انتخابات 
۲4 خرداد 9۲ آغاز ورود مجدد و تدریجی اصاح طلبان به 
قدرت بللود. آنها که در دهه 80 بللا عملکرد خود در دولت 
اصاحات، مجلس ششم و شورای شهر، بسیاری از حامیان 
خود را از دست داده بودند اما بار دیگر با استفاده از مظلوم 
نمایی، سللوار بر موج احساسللات و رقیب هراسللی مجدد اً 
وارد قدرت شللدند. آنها در انتخابات ریاست جمهوری 96 و 
شوراهای شهر و روستا، راهی را که آغاز کردند، ادامه دادند. 
اما اوضاع به وفق مراد آنها نگشللت، عملکردها و تصمیمات 
ناکارآمد، افزایللش قیمت ها و تورم، کاهش ارزش پول ملی 
و نگاه به بیرون از مرزها و به وجود آمدن مشللکات متعدد 
برای مردم، اکنون سللبب نارضایتی مردم از دولت و اصاح 
طلبان شده و آنها می دانند که نمی توان چندین بار مردم را 

از سوراخ اصاح طلبی گزید. 
از همین رو شیوه جدیدی را در پیش گرفته اند، آنها تاش 
می کنند تا با ادعای اینکه تافته جدا بافته از دولت هستند و 

راه خود را از دولت جدا کرده اند، از پذیرش مسئولیت آنچه 
که در این مدت پیش آمده خودداری کرده و از پاسخگویی 

فرار کنند. 

 چرایی سیاه نمایی 
در حال حاضر »سللیاه نمایی« و »ناامیدسازی« دو پروژه ای 
اسللت که اصاح طلبان در دسللتور کار خود قللرار داده اند. 
اگرچه عملکرد دولت مطلوب نبوده و می توانست بهتر باشد 
اما آنها تاش می کنند تا وعده های محقق نشده دولت را به 

دولت نسبت داده و خود را از این ماجرا کنار بکشند. 
اما نگاهی به کابینه دولت نشان می دهد که اکثریت کابینه 
بلله افللرادی از گروه هللای مختلف اصاح طلللب اختصاص 
یافته اسللت و حتی معاون اول رئیللس جمهوری نیز برای 
کاندیداتللوری ریاسللت جمهوری از سللوی اصللاح طلبان 
برگزیده شللده اسللت. بنابراین محکوم کردن و انداختن بار 
تمام مشللکات به گردن شللخص روحانی منصفانه نیست 
چرا که حضور اصاح طلبان در بخشهای مدیریتی و اجرایی 
نشللان می دهد که آنها مسئول مسللتقیم مشکات کنونی 
کشللور هسللتند. بکارگیری سیاسللت های اصاح طلبان از 
سللوی دولت سبب شد تا کشللور در بخش اقتصادی بدون 
توجه به معیارهللای اصلی اقتصادی و تأکیدات مقام معظم 
رهبری به  اقتصاد مقاومتی و تنها با تکیه به سیاسللت نئو 

لیبراسللتی و برداشتن مسللئولیت دولت از حوزه اقتصاد به 
جای برداشتن تصدی گری دولت و حمایت از توان داخلی، 
از یک سللو و از سوی دیگر با اجرای سیاست نگاه به بیرون 
از مرزها، سللبب انفجار نقدینگی، اغتشاش در بازار، افزایش 

لحظه ای قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی شود. 
در حوزه سیاست خارجی نیز آنها با پررنگ کردن وعده هایی 
مبنللی بر گفتگو با امریکا و برداشللته شللدن تحریمها وارد 
میدان شدند اما، شکست عظیمی خورده و خسارت زیادی 
از این ناحیه به ملت ایران وارد شد. حاال همزمان با نزدیک 
شدن به انتخابات ریاست جمهوری و تجربه بی اقبالی مردم 
در انتخابات مجلس یازدهم، تاش می کنند که با استفاده از 
روشهای متعدد، به نوعی به اهداف خود دست یابند. حسین 
کنعانی مقدم دبیرسیاسللی جبهه ایسللتادگی در گفتگو با 
سیاست روز در این باره گفت: یکی از روشهای رایج اصاح 
طلبان در هر دوره، سللیاه نمایی و القای وضعیت بد اسللت 
تا بتوانند آرای خاکسللتری را به سوی خود جلب کنند. وی 
با اشللاره به اینکه آنها اکنون به بن بسللت رسیده اند و حق 
ندارند با نزدیک شدن به انتخابات از مسئولیت عملکرد خود 
فرار کنند افزود: این رفتار انتخاباتی اصاح طلبان مسللبوق 
به سابقه است و آنها می خواهند مانند گذشته اینطور وانمود 

کنند که اجازه حضور در صحنه به آنها داده نمی شود.  
 دیوار کوتاه شورای نگهبان 

یکی از روشهای اصاح طلبان استفاده از ایجاد هجمه علیه 
شورای نگهبان است. یکی از روشهای آنها بردن هزینه های 
رد صاحیت برای شللورای نگهبان و در کل مجموعه نظام 
اسللت و بارها از آن به عنوان تهدیدات نانوشته در اظهارات 

خود به شکل غیر مستقیم اشاره کرده اند. 
از سوی دیگر تاش می کنند تا با ایجاد افزایش هزینه های 
برگللزاری انتخابللات و رد صاحیت ها و حتی برنده شللدن 
رقیب، برای نظام، منافع ملی و امنیت کشور، ایجاد مشکل 
کننللد و هم اکنون نیز با نشللان دادن آدرس این رویکردها 

برای خود دست به زمینه سازی زده اند. 
مردم به یللاد دارند که برخی از آنها چگونه با اقدامات خود 
منافع ملی و امنیت کشللور را بللا چالش روبرو کردند، خود 
نیللز به خوبللی می دانند که برای فعالیللت مجدد در عرصه 
سیاسی می بایست رویکردهای گذشته خود را تغییر دهند. 

اما چنین مسئله ای با مزاج آنها سازگار نیست. 
کاظللم انبارلویی از اعضللای حزب مؤالفه اسللامی و فعال 
رسللانه ای، در این باره گفت: اصاح طلبان اکنون در آستانه 
انتخابات 1400 یک تقسللیم کاری انجللام داده اند، خاتمی 
بللا پخش ویدئوهایللی در خصوص بحللث عدالت اجتماعی 
مطالبی عنوان می کند، خوئینی ها با انتشللار نامه مسئولیت 
همه این خرابکاری ها را به گردن نظام می اندازد و بیانیه ای 
که اخیراً صادر کرده اسللت یک دعللوت خاموش به تحریم 
انتخابات اسللت.  وی افزود: در این بیانیه عنوان می شود که  

انتخابات بازی بزرگان اسللت و شرکت در انتخابات فایده ای 
نللدارد چراکه افراد مسللئول و غیرمسللئول دخالت ناروا در 

انتخابات دارند.

 ناامیدی 
یکی دیگر از روشهایی که آنها در این شرایط دنبال می کنند 
ایجاد ناامیدی در جامعه است. اخیراً شاهد هستیم که برخی 
از فعاالن ایللن جریان مانند حجاریان، علوی تبار، تاجزاده و 
عبدی با سیاه نمایی می خواهند مردم را ناامید کنند. جالب 
آنجاسللت که بسیاری از بهانه ها و دسللتاویزهای آنان برای 
ناامیدسازی،  بزرگنمایی  مشکات کشور است. اخیراً سعید 
حجاریان، از فعاالن و تئوریسین های اصاحات در بخشی از 
یک مصاحبه تأکید کرده اسللت: گرسنگی و بیکاری تبدیل 
به بحرانی در ایران و بی اعتمادی مردم به نظام می شود که 

ناشی از دروغ گویی دولتمردان است. 
وی افزود: نتیجلله آنکه با حکومت کوچک شللده ای مواجه 
هسللتیم که نه تنها همه مردم بلکه حتللی بنیان گذاران و 
کارگللزاران خود را نمایندگی نمی کند، تللا جایی که مردم 
به گمانللم کارگللری در امارات و کویت را به شللهروندی در 
ایران ترجیح می دهند.  انبارلویی در این باره اظهار داشللت: 
اصاح طلبان در مباحثی که مطللرح می کنند نمی خواهند 
ذهن مردم به  سللمت زنگ حسللاب بللرود، آنها می خواهند 
مردم را در زنگ انشللاء نگه دارند یعنی اصًا دوست ندارند 
مردم در این حوزه ها فکر کنند که وقتی دولت این کشللور 
را تحویللل گرفت دالر، نقدینگی و تورم چقدر بود و االن با 
چلله میزان دولت را تحویل می دهد. در نتیجه اصاح طلبان 
یک سللری کلیات و مسللائلی را مطرح می کنند  تا مردم در 
وادی دیگری بروند و در شب انتخابات توفان سیاسی ایجاد 

کنند تا مردم انتخاب صحیح نداشته باشند.

 خلع سالح کردن دولت آینده 
در این میان آنه روشللهای دیگری هم در سر دارند. یکی از 
این روشللها این اسللت که از هم اکنون در این فکر هستند 
کلله چنانچه رقبا در انتخابات آتی برنده شللدند بتوانند آنها 
را خلع سللاح کننللد. اصاح طلبان ایللن روش را در مورد 
انتخابات مجلللس یازدهم بکار بردند و تللاش می کنند تا 
آن را اداملله دهند. حسللین کنعانی مقللدم در ادامه گفتگو 
با سیاسللت روز در این بللاره گفت: آنها می خواهند اینگونه 
عنللوان کنند که رئیس جمهوری که در سللال 1400 روی 
کار می آید پایگاه مردمی ندارد و در رأی گیری 30 درصدی 
انتخاب شللده اسللت تا بتوانند خاء های عملکردی خود را 
جبران کنند. در هر صورن روشللن اسللت که اصاح طلبان 
تفکر خود را بیشللتر بر روی مشللارکت نکردن در انتخابات 
متمرکر کرده اند که این سیاسللت، همان سیاستی است که 
آمریکا و دیگر دشللمنان جمهوری اسامی سال های د پی 

دستیابی به آن هستند.

رسول اکرم )ص(: پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات 
فرمان داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.

ربیعی:
 وضع جریمه برای عدم استفاده از 

ماسک،  آخرین تصمیم سخت  گیرانه 
نیست

سللخنگوی دولللت گفللت: با 
توجه بلله اینکلله حفظ جان 
دیگر  عللده ای  توسللط  مردم 
تصمیمللات  می شللد  انجللام 
سللختگیرانه گرفته شد. وضع 
جریمه برای عدم اسللتفاده از 
ماسک،  آخرین تصمیم سللخت  گیرانه نیست. علی 
ربیعی سللخنگوی دولت در نشسللت خبری دیروز  
خود با خبرنگاران بیان داشللت: این سللخت گیری 
هللا از جمله جرائم انجام شللده فقللط برای حفظ 
جان شهروندان اسللت اساسا جریمه هدف نیست، 
جریمه یک ابزار اسللت، هشللدار برای خودکنترلی 
اسللت و ایجاد اتفللاق عمومی ذهنی بللرای رعایت 
دسللتورالعمل های بهداشللتی اسللت و این نظارت 
عمومی می طلبد. ربیعی افزود: در خصوص رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، نانوایی ها، و رستوران 
ها بیشللترین اخطار بهداشللتی دریافللت کرده اند. 
متاسفانه رعایت پروتکل بهداشتی در سطح کشور 
به 4۲ درصد و در تهران به 3۲ درصد رسیده است.
اسللتفاده از ماسک در سطح کشللور کاما کاهش 

یافته است.
سللخنگوی دولللت  در ادامه اظهار داشللت: دولت 
بلله منظور افزایش توان تولیدی و خدماتی کشللور 
و حمایللت از کاالی ایرانی موضللوع نحوه واگذاری 
مطالبات قرارداری )فاکتورینگ( تصویب کرد. این 
شللیوه در تامین مالی زنجیره تامین کمک زیادی 
بلله تولید گران و عرصه کننللدگان خدمات خواهد 
داشت. وی افزود : همچنین در روزهای اخیر بحث 
کمبود نان در برخی استان ها مطرح شده بود. این 
موضوع در دولت هم مورد بحث قرار گرفت. بررسی 
ها نشللان داد هیچ علت خللاص و نگران کننده ای 
برای این مسللئله منطقه ای وجود نداشللته است. 
برخللی علل منطقلله ای اعم از سللودجویی برخی 
واحدهللای صنفللی و نیللز قاچاق آرد این مشللکل 
مقطعللی و منطقه ای را به وجود آورده اسللت. وی 
در مورد دورکاری کارمندان تصریح کرد: دورکاری 
کارکنللان دولتللی در صورت تامین زیرسللاخت ها 
منعی ندارد و مشروط بر این که خدمات رسانی به 

مردم با مشکل روبه رو نشود.  فارس 

خبر
راهبرد اصالح طلبان در انتخابات 1400
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تجاوز به حريم رودخانه ها مخاطره آميز است
رش�ت - به گزارش روابط عمومي شللرکت آب منطقهاي گیان؛ مهندس 
وحید خّرمي مدیرعامل شللرکت سللهامي آب منطقهاي گیان در جلسه 
سللتاد پیشگیري هماهنگي و فرماندهي عملیات پاسخ به بحران گیان که 
در محل اداره کل مدیریت بحران اسللتان با حضور مقامات اسللتاني برگزار 
شد، اظهار داشت؛ بسیاري از راههاي دسترسي و زیرساخت هایي نظیر آب، 
برق، گاز، تلفن و پل ها در بسللتر رودخانه ها واقع شللده اند که الزم است 
دستگاههاي مرتبط نسللبت به ایمن سازي و حفاظت آن اقدام نمایند.وي 
نزدیک شللدن به حریم رودخانه ها را بسیار خطرناك توصیف کرد و افزود: 

رعایت بستر ۲5 ساله رودخانه ها بسیار ضروري است و باید بستر رودخانه 
ها را آزاد کنیم.مدیرعامل شللرکت سللهامي آب منطقهاي گیان با  تأکید 
بر آزاد سللازي بسللتر ۲5 سللاله رودخانه ها تصریح نمود: رودخانه را نمي 
تللوان از محل زندگي مردم دور کرد زیرا رودخانه قابل جابجائي نیسللت و 
این ما انسانها هستیم که باید با طبیعت سازگار باشیم و از رودخانه فاصله 
قانوني بگیریم .مهندس خّرمي در خصوص عوامل دخیل در سیابها اظهار 
داشللت: عدم آبخیزداري در باال دسللت رودخانه باعث آورد رسوبات فراوان 
به همراه سللیاب در مسیر رودخانه مي شود و علیرغم اینکه مسیرها را از 
قبل الیروبي مي کنیم ، مجدداً مسیر از رسوب پر مي شود.وي تأکید نمود: 
تاش بللراي حفظ کف رودخانه ها و انجام عملیللات آبخیزداري دو مقوله 

مهمي است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پيام تبريک شهردار باقرشهر به فرماندار 
شهرستان ری 

سللعید اسللتادفرج با صدور نامه اي به آقاي حسین توکلي کجاني ؛ کسب 
رتبه برتر در سللطح اسللتان تهران در خدمت رساني به خانواده هاي معظم 
شهدا و ایثارگران را تبریک گفت. در متن این نامه آمده است " بدینوسیله 
موفقیت ارزشمند جنابعالي را در کسب رتبه برتر در سطح استان تهران در 

خدمت رساني به خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران براساس ارزیابي هاي 
صورت گرفته در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  و رسیدگي به خانواده هاي 
معظم و معزز شللهدا و دریافت لوح سپاس از آقاي محسني بندپي استاندار 
محترم تهران را به جنابعالي و کلیه همکاران محترمتان تبریک عرض نموده 
، امید است همواره در خدمت رساني هر چه بهتر و بیشتر به خانواده معظم 
و معزز شللهدا، آزادگان و جانبازان در سایه توجهات حضرت حق، موفق و 

موید باشید"

بهبود وضعيت آبرساني در بخش روستايي، در 
اولويت برنامه هاي شرکت آبفاي گيالن است

رش�ت - به گللزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شللرکت آب و 
فاضاب استان گیان، در بازدید نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس 
شوراي اسامي از امور آب و فاضاب شهرستان رشت ، مدیر این شهرستان 
به تشللریح خدمات ارائه شللده پس از یکپارچگي شرکتهاي آب و فاضاب 
شهري و روستایي پرداخت.محمود امیري مدیر امور آب و فاضاب شهرستان 
رشللت در نشست با محمدرضا احمدي سنگري نماینده مردم شریف رشت 
در مجلس شللوراي اسللامي ضمن تشللریح چگونگي روند ارائه خدمات و 

اجراي پروژه هاي آبرساني به شهرها و روستاهاي تابعه این شهرستان اظهار 
داشت: پس از یکپارچگي شرکتهاي آب و فاضاب شهري و روستایي، بهبود 
وضعیت آبرسللاني به بخش روستایي در اولویت برنامه هاي این شرکت قرار 
دارد.وي بللا تأکید بر اینکه راه اندازي و بهره برداري از فاز دوم تصفیه خانه 
بزرگ آب گیان باعث ارتقاء کیفیت آب روستاهاي برخوردار از این تصفیه 
خانه خواهد شللد افزود: باتوجه به افزایش ظرفیت تولید آب به 6000 لیتر 
در ثانیه، شاهد افزایش فشار آب در شبکه توزیع نیز خواهیم بود.مدیر امور 
آبفاي رشت با اشللاره به اهمیت ارتقاء خدمات در حوزه روستایي، خواستار 
پیگیري مضاعف نماینده مردم رشت در مجلس شوراي اسامي براي افزایش 
اعتبارات تخصیصي در راسللتاي اجراي پروژه هاي آبرسللاني به روستاها به 

منظور خدمات رساني مطلوب به مشترکین روستایي شد.

راه اندازي سامانه اطلس در شرکت آبفا
 استان اصفهان

 اصفهان - با بهره مندي از سللامانه اطلس، مدیریت کمي و کیفي فرآیند 
تبدیل کروکللي طرح هاي لوله گذاري هللاي آب و فاضاب به پروفیل در 

سطح استان، با استفاده از فن آوري روز انجام مي شود.
مدیر دفتر مطالعات و بررسي هاي  فني فاضاب شرکت آبفا استان اصفهان 
گفللت: یکي از مهمترین درگاه هاي ارتباط مسللتقیم حللوزه هاي فني با 
مشترکین و مراجعین، واحد طراحي نقشه و تهیه پروفیل به منظور اصاح 

یا توسعه تاسیسات آبفا مي باشد. 
محسللن صالح افزود: با توجه به توسللعه روز افزون مناطق تحت پوشللش 
خدمات شللرکت، افزوده شللدن تراکم ساخت و سللاز در مناطق مختلف و 
اضافه شللدن محدوده هاي روسللتایي به جوامع هدف خدمات آبفا استان، 
حجللم مراجعات به این واحد به صورت فزاینده اي در حال افزایش اسللت.  
وي  اداملله روش هاي سللنتي تهیه پروفیل را موجب طوالني شللدن روند 
رسیدگي به درخواست ها دانست و تصریح کرد: با هدف ایجاد رضایت بیش 

از پیش مشللترکین، سامانه اطلس در سطح استان راه اندازي شد و به این 
ترتیب عاوه بر افزایش دقت در طراحي پروفیل ها، مدت زمان رسیدگي به 
درخواست ها به طرز چشمگیري کاهش یافته و امکان پیگیري درخواست 
هاي معطل مانده به صورت روزانه براي مدیران سیستم فراهم شده است.  
مدیر دفتر مطالعات و بررسي هاي  فني فاضاب شرکت آبفا استان اصفهان 
عنللوان کرد: با راه اندازي این سللامانه  نیاز به اسللتفاده از کاغذ به حداقل 
ممکن رسللیده و محدود به چاپ نسخه نهایي پروفیل شده است. عدم نیاز 
به مراجعات حضوري همکاران آبفا از سراسللر استان به ستاد مرکزي براي 
پیگیللري امور مربللوط به طراحي و تحویل پروفیل هللا از دیگر نتایج مهم 

استقرار این سامانه بوده است. 
 وي به برخي از قابلیت هاي این سللامانه اشاره کرد و تصریح نمود: ارتباط 
با سامانه همارا به منظور آرشیو پروفیل ها و مستندات تهیه شده با فرمت 
هاي دیجیتالي و در نتیجه قابلیت آرشیو طبقه بندي شده اسناد در فرمت 
هاي مختلف با تعریف سللطوح دسترسللي محدود یا نامحدود و نیز رصد و 
نمایش تفکیکي سرعت عمل واحدهاي مختلف، طي فرآیند و ایجاد شرایط 
مدیریت زمان تهیه پروفیل، از مزیت هاي راه اندازي این سامانه مي باشد.  

اخبار شهرستان


