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◾

خبر
روز

پیشنویس سند
جامع صنعت
کشور در حال
نهایی شدن
رئیس جمهور روز
گذشته با حضور
در مراسم روز ملی
صنعت و معدن ،از
تهیه پیشنویس
سند جامع صنعت
کشور از سوی دولت
پس از تأکید رهبر
معظم انقالب خبر
داد .دکتر رئیسی
افزود :دولت باید
تصدیگریهای
خود را در اقتصاد
رها کرده و در
جایگاه نظارت قرار
گیرد و چابکسازی
و جلوگیری از فربه
شدن دولت باید
مدنظر همه باشد.

خبـر

◾دیدار امیرعبداللهیان با بشار اسد
وزیر خارجه کشورمان روز گذشته با استقبال همتای
خود وارد سوریه شد و با بشار اسد رئیس جمهور این
کشور دیدارکرد .به گزارش ایسنا ،امیرعبداللهیان حمله
روز گذشته رژیم صهیونیستی به بندر طرطوس را ادامه
تالش دشمن برای تضعیف سوریه دانست و از سفر
اخیر بشار اسد به ایران با عنوان نقطه عطف روابط دو
کشور و سرآغاز روابطی جدید یاد کرد.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
حسین محمدی اصل
عــلــی ب ــاق ــری کــنــی ک ــه بـ ـرای
غربیها بیش از هرچیز به
روحــیــه مــقــاومــش شناخته
ش ـ ــده اس ـ ـ ــت ،ای ـ ــن روزه ـ ــا
ناخواسته وارد متن حواشی
مختلف شده است .از شایعات بر سر برکناری
او توسط امیرعبداللهیان که کمی بعد تکذیب
شد تا سفر محرمانه به مسکو ،که گفته میشود
مستقیم از دوحــه انجام شــده و روسهــا آن را
علنی کردهاند .باقری کنی در این سفر با «سرگئی
ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه دیدار کرده
اســت .در تصویر منتشر شــده از ایــن دیــدار،
اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز
دی ــده م ـیشــود .بــاقــری در حــالــی راه ــی مسکو
شده که نفس حضور ایران در مذاکره با آمریکا
آن هم یکه و تنها مورد نقد برخی کارشناسان
قــرار گرفته بــود .حاال ماجرا جدیتر شــده؛ چرا
که بهنظر میرسد روسها با علنی کردن سفر،
تالش دارند به جبهه غربی بفهمانند از مذاکرات
مطلع هستند .همین ام ــر زمــیــنــه انــتــقــاد را
فراهم کرده تا برخی کارشناسان اقدام دستگاه
سیاست خارجی دولت سیزدهم را نقد کنند.
گروهی دیگر نیز براین باورند حواشی این روزها
بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد،
شیطنتهای رسانهای برای برهم زدن تمرکز تیم
مذاکره است.
«توحید محمدزاده» کارشناس و
پــژوهــشــگــر تــحــوالت اوراس ــی ــا در
گــفـتوگــو بــا قــدس ضمن بررسی
ابــهــامــات ســفــر نــاگــهــانــی بــا اشـ ــاره بــه قوانین
تشریفات و آداب کنسولی تصریح میکند:
سفرهای دیپلماتیک نمیتوانند غیر منتظره
باشند؛ زیرا با دستور کار از قبل تعیینشده در

خبر

در حاشيه

60میلیارد
هزینه
صفردرصد
رشد
نتیجه هشتسال
معطل گذاشتن فعال
اقتصادی با بهانه
برجام و مذاکره و هزینه
 ۶۰میلیارد دالری از
صندوق توسعه چیزی
جز رشد صفر درصدی
اقتصاد در برنداشت.
سیدمسعود میرکاظمی
در جلسه کارشناسان
معاونت امور علمی،
فرهنگی و اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه
اظهار کرد :در سالهای
گذشته منابع زیادی در
کشور هزینه شده که
در بخشهای مختلفی
عملکردها خوب بوده
و در بخشهایی هم
ضعیف عمل شده
است .اما درمجموع
برآیند کلی عملکردها،
در سطح ملی ضعیف
بوده که نیاز است
در جهت بهبود
شاخصهای کالن
اقتصادی اقدامات
اساسی انجام شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس ضمن
تکذیب توقف اجرای طرح دوگانهسوز
کردن خودروهای عمومی مطرح کرد

ساخت45هزار
خودرو
پایهگازسوز

◾

◾کاهش 4درصدی ذخایر آبی کشور
مدیر کل دادهه ــای آبــی کشور از کاهش  4درصــدی
ذخایر آبی کشور با سپری شدن  ۲۸۳روز از سال آبی
خبرداد .به گــزارش مهر ،قاسم زاده گفت :میزان کل
حجم آب مــخــازن کشور بــه حــدود  25/07میلیارد
مترمکعب کــاهــش یافته اس ــت .وی افـ ــزود :میزان
پرشدگی سد زایــنــدهرود در استان اصفهان ،حدود
 ۲۷درصد و سد تهران  33درصد است.

توگوهای
 916۰۰۰۰616سالم .به دلیل تمرکز گف 
تاریخی فعالیتها ،بر زور و قدرت وگفتمان کمتر از
فناوریها؛ فنی کاران ،به طرف رقابتهای
زور ورزی هدایت شدند.
 937۰۰۰۰100تا ِکی من کارگر نانوای دولتی کنار

◾

◾حذف ارز ترجیحی،گام اول اصالح
معاون اول رئیس جمهور روز گذشته با حضور در مراسم
اهدای  21هزارمین سری جهیزیه ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره)گفت :اجرای طرح حذف ارز ترجیحی
نخستین حلقه از اصالحات اقتصادی کشور بود .به
گزارش فارس ،مخبر افزود :البته دولت در صدد است
با خلق ثروت و اشتغالزایی مشکالت زندگی طبقات
آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.
از کارهای مذهبی وفرهنگی وعلمی بشود.
مسئوالن محترم ارشد مترو لطف ًا دستور فرمایند
با نصب بنر و پوستر و انتشار محصوالت صوتی
و تصویری در زمینههای فوق به ویژه آیات و
روایات ،لحظات شهروندان را مفید کنند.

تنور آتش و تابستان سوزان روزی ۱۴۰هزارتومان
بگیرم .تبعیض چرا و تا کجا .نان را گران نکنید ولی
مزد من را به ۱۴۰۱بدهید نه به نرخ !۱۳۹۰
 936۰۰۰۰132باسالم وخسته نباشید .چه چیزی
باالتر از این که وقت مسافران مترو صرف استفاده

قدس درگفتوگو با یککارشناس روابط بینالملل ابعاد عملیات روانی
علیه مذاکرهکننده ارشدکشورمان را بررسی میکند

حاشیهسازی علیه متن

مذاکرات آینده با غرب و آمریکا نیز باشد.

نهادهای متولی امــر سیاست خارجی انجام
میپذیرند .با این اوصاف سفر عضو ارشد تیم
مذاکرهکننده به مسکو غیرعادی نیست.
محمدزاده با اشــاره به اینکه ،ایــن روزهــا ایــران
و روسیه دو متحد راهبردی و در حال بحث و
تبادل نظر در همه حوزه های اقتصادی و سیاسی
هستند ،رفـتوآمــدهــای مقامات سیاسی دو
کشور را امری طبیعی میداند.
این کارشناس مسائل بین المللی میافزاید:
یــکــی از بــهــان ـههــای ســفــر بــاقــری بــه مسکو
مـیتــوانــد رایــزنــی درب ــاره مسائل فــی مابین
و بــحــث و طــرحریــزی بــابــت ابــتــکــار عــمــل در

توحید مــحــمــدزاده بــا اش ــاره بــه دروغپ ـ ــردازی
رســانـههــا نسبت بــه رواب ــط تــهــران و مسکو و
نپرداختن آنها به عمق روابط راهبردی دو کشور
ادامه میدهد :شرط اتحاد در روابط راهبردی،
هماهنگی دوجانبه است .متحدان راهبردی باید
با هماهنگی به موضوعات مشترک فیمابین
رسیدگی کنند ،به همین خاطر ما نباید انتظار
داشته باشیم مقامات تهران و مسکو با هم

آرش خلیلخانه سخنگوی دولت با رد این
ادعا که اجــرای مرحله دوم طرح گازسوز کردن
تاکسیها و وان ـتبــارهــای عمومی در دولــت
سیزدهم متوقف شده ،گفت :نه تنها این طرح
در حال انجام است که درخواست تعمیم آن به
برخی خودروهای دیگر هم به مراجع ذیصالح
ارائ ــه شــده اس ــت.در هفتههای اخیر مجمع
فعاالن صنعت سـیانجــی کشور ،همچنین
مدیر اجــرایــی اتحادیه کشوری سوختهای
جایگزین در نشستهای مختلفی مدعی
شدند طرح دوگانهسوزکردن خودروهای عمومی
پس از تغییر دولت ،از سال  99تاکنون متوقف
مانده و دچــار مشکل شده اســت .آنهــا علت
ت دالالن و برخی اطالعات غلط
این امر را فعالی 
که به مجلس ارائه شده است ،اعالم کردهاند.

علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری
سوختهای جایگزین در این رابطه با اشاره به
صرفهجویی 140میلیون دالری اجرای مرحله
اول این طرح و تبدیل 200هزار خودرو بنزینی
به دوگــانـهســوز گفته بــود توقف ایــن طــرح در
دولت سیزدهم سبب زیان انباشته کارخانهها
و کارگاههای تولید مخزن و کیتهای گازسوز
شــده و ادام ــه ایــن رونــد بــا بــر هــم زدن تعادل
سبد سوخت کشورپس از سالها خودکفایی
بنزین کشور را نیازمند به واردات دوباره بنزین
خواهد کــرد.حــاال امــا علی بهادری سخنگوی
دولت در پاسخ به قدس درباره این ادعا و دلیل
توقف مرحله دوم ایــن پ ــروژه گفت ایــن طرح
بر اســاس مصوبه شــورای اقتصاد آغــاز شده و
همچنان در حال انجام اســت.وی به خبرنگار

◾

◾دروغ پردازی رسانهای
بی توجه به روابط راهبردی

 3ذیالحجه 1443

 3جوالی 2022

سال سی و پنجم

دیدار نداشته باشند.
وی تأکید میکند :اگــرچــه ض ــرورت تبیین و
تــوضــیــح مــنــطــق م ــذاک ــره از اول ــوی ــت بــاالیــی
برخوردار اســت ،اما دروغ ،تخریب ،شایعه و
اختالفافکنی و سیاهنمایی از جمله ابزارهای
دشمنان ملت و غربگرایان برای نفوذ رسانهای
و تشویش اذهان عمومی خواهد بود و جریان
تخریب تا آخــر علیه مقاومت ادامــه خواهد
داش ـ ــت .بـ ــرای عــبــور از تــحــریــم بــایــد م ــدام
بــا کــشــورهــای همسو و همپیمان همراهی و
گفتوگو داشته باشیم.
ایــن کارشناس روابــط بینالملل معتقد است
در نتیجه فعالیت مناسب دستگاه دیپلماسی
جمهوری اسالمی ایران ،امروز شاهد رشد روابط
خارجی هستیم و این امر بیش از هرچیز باید
مورد قدردانی قرار گیرد .محمدزاده همچنین
با اشاره به ابعاد ژئوپلتیکی قطر ،انتخاب محل
جدید مذاکرات را برآمده از ابتکار عمل ایران
میداند و میگوید :آوردن مذاکرات به مجاورت
مرزهای عربستان سعودی ،نوعی قدرت نمایی به
حکام عرب و دیگر کشورهای دنیاست و نشان
میدهد اراده ایران برای ایجاد تغییر در مذاکرات
بسیار مهم تلقی میشود.
وی بــا اش ــاره بــه اینکه ایـ ــران ،روســیــه و چین
قطعا ًبه واسطه منافع مشترک تعریف شده،
هماهنگیهایی ب ــرای م ــذاک ــرات بــا یکدیگر
دارن ــد ،ادامــه مـیدهــد :در عین حــال که ما با
ایــن کشورها مــذاکــره داری ــم ،طــرفهــای غربی
نیز با روسهــا و چینیها رابطه دارنــد و رایزنی
م ـیکــنــنــد.وی در انــتــهــا بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه،
هماهنگی و برنامهریزی در روابط دیپلماتیک
امری جدانشدنی است ،گفت :وضعیت امروز
سیاست خــارجــی کــشــور ،منطقی و مطلوب
است و با رویکرد انقالبی دنبال میشود.
ما گفت :عالوه بر این ،به تازگی قــرارداد تولید
۴۵هــزار خــودرو عمومی دوگانهسوز ( با موتور
پایه گــازســوز) بین شرکت پاالیش و پخش و
ایرانخودرو منعقد شده که این جدا از تبدیل
کارگاهی خودروهاست
و امیدواریم با تالش
هـ ــمـ ــکـ ــاران مـ ــا در
دولت شاهد شتاب
بیشتری در اجــرای
ای ـ ــن طــرح
باشیم.

گزارش
شــمــس الــدیــن نجفی
زمـ ــی ـ ـنلـ ــرزهای ب ــه شـ ــدت 6.1
ریشتر بندر خمیر و بندر لنگه
را ساعت  2بامداد روز گذشته،
لرزاند .بر اثر این حادثه روستای  ۴۰۰خانواری
سایهخوش از توابع بخش مرکزی شهرستان
بندر لنگه بهصورت ۱۰۰درصــد تخریب شد
و به برخی روستاهای دیگر نیز آسیب جدی
وارد شــد .ایــن زلــزلــه بــا چندصد پیش لــرزه
خفیف و دو پسلرزه باالی  6ریشتر حتی در
کشورهای عربستان و پاکستان نیز احساس
شد .خوشبختانه در نتیجه سرعت عمل گروه
امداد و نجات این حادثه تلفات جانی زیادی
نداشت و تنها پنج جانباخته و 84مصدوم
داشت.

◾

◾نجات مردم از زیر آوار پیش از طلوع آفتاب
بــاوجــود ایــن در همان ساعات اولیه حادثه،
امدادرسانی با سرعت آغاز شد و در کسری
از روز بهاتمام رسید .استاندار هرمزگان در
همین زمینه در جمع خبرنگاران اعالم کرد:
امدادرسانی فوری ،بالفاصله با اولویت نجات
افــراد زیــرآوار مانده انجام شد و قبل از طلوع
خورشید مطمئن شدیم کسی زیر آوار نیست.
درگ ــام دوم عملیات ،اســکــان مــوقــت انجام
و چــادرهــای مــوقــت مستقر شــد .ســاعــت 8
صبح روز گذشته نیز دستور آغاز پخت غذا
صــادر و در مرحله اول بیش از 3ه ــزارو500
وعده غذا برای افــرادی که در مناطق زلزلهزده
حــضــور داشــتــنــد ،تهیه شــد .م ــوارد دیگری
مانند آب و نان نیز به زلزله زدگان رسانده شد.

نهادهای امدادی به کمک هموطنان زلزلهزده در جنوب کشور شتافتند

هرمزگان روی دور تند امداد

دوستی افــزود :در کمترین زمان ممکن ،برق
آبشیرینکنهای منطقه وصل و نگرانی برای
تأمین آب رفع شد .تعدادی چــادر سالنی با
خنککننده ایستاده تهیه شد که بچهها تا
وصل برق آنجا مستقر شدند.

◾

◾خانههای روستایی بیمه هستند
استاندار هرمزگان همچنین با بیان اینکه
خوشبختانه چــنــد هفته پــیــش بــا تعامل
اســتــانــداری و بنیاد بــرکــت تــمــام خانههای
روستایی بیمه شده بودند ،گفت :کارشناسان
بیمه در حال ارزیابی هستند اما آوار برداری
اصلی مربوط به مسیرهای مواصالتی بوده
که به دلیل ریزش کوه و پل مسدود شده و به
سرعت رفع انسداد و آسفالتریزی در حال

انجام اســت .احمد وحیدی وزیــر کشور نیز
پس از تماس تلفنی با استاندار هرمزگان در
سفری به مناطق آسیبدیده در جمع مردم
حضور پیدا کــرد و پس از شرکت در مراسم
تشییع جا نباختگان ایــن حــادثــه ،دستور
بسیج امــکــانــات الزم ب ــرای امــدادرســانــی به
حادثهدیدگان را صادر کرد.

◾

◾هالل احمر در خط مقدم امدادرسانی
بــا اعــام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات
جــمــعــیــت ه ــال احــمــر اس ــت ــان ف ـ ــارس ،در
خصوص این رویداد تمامی نیروهای امدادی
و عملیاتی این جمعیت به حالت آمادهباش
کامل درآمده و 9تیم تخصصی عملیاتی این
جمعیت بــه اســتــان هرمزگان اع ــزام شدند.

تیم تخصصی ام ــداد هــوایــی نیز بــه همراه
بالگرد ،دو تیم تخصصی مجهز به سگهای
زنــدهیــاب ،تیمهای واکنش سریع و پنج تیم
عملیاتی جستوجو و نجات در آوار و اسکان
اضطراری از چهار شهرستان استان فارس به
استان هرمزگان اعزام شدند .مهدی ولیپور
رئیس ســازمــان ام ــداد و نجات هــال احمر
نیز در هماهنگی با استا نهای معین برای
امدادرسانی و کمک به آسیبدیدگان در این
زلزله از آمادگی استانهای فــارس ،بوشهر و
کرمان بــرای اعــزام کمک به مناطق زلزلهزده
خبرداد .وی افزود :اقالم کمکی شامل چادر،
موکت ،اقــام زیستی و بستههای غذایی از
طریق تهران به محل حادثه ارسال و در اختیار
مردم قرارگرفته است.

◾

◾دولت در حال ارزیابی خسارتها
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان نیز روز گذشته
با حضور در جمع خبرنگاران از تخریب و
آسیب جــدی حــداقــل ۴۵۰واحــد مسکونی
در کانون زلزله خبر داد .شهریار نــوریزاده با
بیان اینکه  ۱۰تیم تخصصی در منطقه در
حال بررسی وضعیت منازل مردم و خسارات
وارد ش ــده هستند ،عــنــوان کـ ــرد :ب ـ ـهزودی
کارشناسی انــجــام شــده بــرای دولــت ارســال
خواهد شد .با توجه به گرمای شدید و شرجی
بودن هوا در منطقه ،مردم زلزلهزده که محل
زندگیشان تخریب شده باید هرچه سریعتر
در کانکسهای مجهز اسکان داده شوند و
چادر که اسکان اضطراری است به هیچ وجه
در این شرایط آب و هوایی مناسب نیست.
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◾

◾واکنش سردار به شایعه بازداشت
س ــردار نصیری در واکــنــش بــه بازنشر دوب ــاره شایعه
بازداشتش که پس از سه سال مطرح شده است ،آن را به
دلیل شکستهای پی در پی دشمنان از سپاه دانست
و گفت :سرباز والیت و پاسدار انقالب اسالمی هستم.
به گزارش قدس،روزنامه نیویورک تایمز در روزهای اخیر
باردیگر مدعی خبرکذب بازداشت ســردار نصیری به
اتهام همکاری با سرویس (موساد) شد.
 936۰۰۰۰182سالم .از کی قانون آمده که مالیات
فوت شده را خانواده اش بدهند؟ وقتی کسی
نانآور نیست ،گرفتن مالیات چه صیغهای است؟
 913۰۰۰۰146تصمیم گیری پروندههای قضایی ،به
صورت استانی زمان دادرسی را کاهش میدهد.

یادداشت
تنبیه مسببان «گرد و غبار»
مستلزم ورود عدلیه

ظهیر حیدری نژاد ،کارشناس منابع
آبی و زمین شناسی سوء مدیریت مدیران
بــاال دســتــی ب ــرای مقابله بــا ریــزگــردهــا یکی از
عناصر اصلی بروز بحرانهای زیست محیطی
امروز کشور است .این مدیران اکنون با پنهان
کردن گرایشهای سیاسی که بهواسطه آن در
دولـتهــای قبل منصوب شــده بــودنــد ،خــود را
نزدیک به دولت فعلی معرفی میکنند و به جای
پاسخگویی در مقام منتقد قرار میگیرند که این
مهم جای توجه جدی دارد.
مقامات وزارت صمت باید به این سازمانهای
کلیدی و مهم توجه جدی کنند و جلو این مسائل
را سد نمایند .سازمان زمینشناسی و سازمان
مدیریت بحران در موضوع گردوغبار باید نقشی
پررنگتر میداشتند .ای کاش اقداماتی انجام
میشدکهشاهدتشدیدبحرانهایامروزنباشیم.
در پیوست شـمــاره یــک قــانــون بــودجــه سنواتی
کشور ردیفهای اختصاص یافته به دستگاههای
دولتی به خوبی مشخصشده ،به عنوان نمونه
در پیوستیک بودجه (اعتبارات تملک دارایــی
سرمایهای) به سازمان زمینشناسی  ۵میلیارد
تومان برای تهیه نقشه پهنهبندی مخاطرات زمین
اختصاص داده شده است که موضوع گردوغبار
نشـنــاســی اســت.
هــم یـکــی از م ـخــاط ـرات زمـیـ 
 ۹میلیارد تومان به سازمان جنگلها برای برنامه
تثبیت شـنهــای روان اختصاص داده شــده و
 ۱۲میلیارد تومان هم بــرای کاهش ریزگردها در
بخش کاهش آلودگی هوا درنظر گرفته شده است.
یک برنامه کلی نیز وجود دارد که چند طرح ذیل
آن تعریف شده و یکی از اینها برنامه سازمان
حفاظت از محیط زیست با محوریت مقابله
با ریزگردهاست که  7/5میلیارد تومان بودجه
دارد .همچنین برنامه مطالعات جامع مقابله با
ریزگردها  ۲میلیارد تومان ،ایجاد سیستم پایش
گــردوغـبــار  ۵میلیارد تــومــان ،برنامه حفاظت و
بهرهبرداری از زیستبومهای بخش حفاظت و
احیای تــاالب انزلی  ۱۵میلیارد تومان ،حفاظت
و اح ـیــای ت ــاالبه ــای در م ـعــرض خشکسالی
 ۱۰۰میلیارد تومان و نیز برنامه مطالعه و حفاظت از
دریاچههای استان فارس ۱۸میلیارد تومان بودجه
دارد .طرح مطالعه ،حفاظت و احیای تاالب هامون
که یکی از کانونهای تولید ریزگرد است 15/2
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و عالوه بر اینها
سازمان مدیریت بحران با دو ردیف از بودجههای
الزم برخوردار شدهاند .در بحث مقابله با گردوغبار،
قانون مشخص است و سیاستهای ابالغی رهبر
معظم انقالب هم نمایان است و نیز سازمانهای
متولی مشخصشدهاند ،حال باید پرسید در زمان
تعیین سازمانهای متولی ،سازمان زمینشناسی
در حال چه کاری بوده که هیچ نام و نشانی از آن در
این باره دیده نمیشود.
بــدنــه ســازمــان زمینشناسی از افـ ــراد کـ ــاردان و
متخصص شکل گرفته اســت ،امــا مــدیــران این
سازمان در طول سالهای اخیر مشخص نیست
به چه کاری مشغول بودهاند که نامی از این سازمان
دربیندستگاههایمسئولبرایمقابلهباریزگردها
به چشم نمیخورد ،در حالی که وظیفه اصلی این
سازمان شناسایی کانونهای تولید گردوغبار و ارائه
راهکارهای الزم است.با توجه به آغــاز ریزگردها
از س ــال  1380تــاکـنــون ،ســازمــان زمینشناسی
در این باره گزارش مستدل و علمی منتشر نکرده
و بــه نظر هیچ اقــدامــی هــم انـجــام ن ــداده اســت و
گزارشهاومطالعاتیکهعمدتا ًکتابخانهایبودهودر
قفسه اتاقها بایگانی میشوند ،دردی از کشور دوا
نمیکنند و در این زمینه نیازمند اقدامات جهادی
و جدی هستیم ،البته سازمان زمینشناسی یکی
از سازمانهای مسئول در این حوزه است و سایر
دستگاهها از جمله ســازمــان حفاظت از محیط
زیست بهعنوان متولی اصلی ایــن مسئله باید
جوابگوی افکار عمومی و دستگاههای نظارتی
باشند .این نمیشود که افــرادی سالها مسئول
بودهاند و با علم و اشراف به شرایط بودجهای و ....
ایــن مسئولیتها را پذیرفتهاند ،اکنون به جای
پاسخگوییبهانهبیاورندکهچنانشدوچنینشد.
برای خاتمه دادن به رویه عدم پاسخگویی برخی
مدیران باید دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به
نحوه عملکرد کسانی که مسبب بحران موجود
هستند،بهاندازهسهمتقصیرشانرسیدگینموده
و در صورت لزوم تحت پیگرد قرار گیرند.
سیاستهای کلی برنامه توسعه و نیز اصل ۵۹
قانون اساسی از دیگر اسناد باالدستی است که در
آنها به روشنی مشخصشده چه سازمانهایی
متولی مقابله با ریزگردها هستند.

