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 طرح اعاده اموال نامشروع
مسئوالن تدوین شد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره 
به تدوین طرح اعاده اموال نامش��روع مسئوالن گفت: 
در صورت تصویب این طرح اموال نامشروع مقامات به 

مردم بازگردانده می شود.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و ش��اندیز در 
مجلس گفت: ثروت های نامتعارف برخی مدیران و در 
اختیار گرفتن اموال بیت المال توسط برخی مسئوالن 
حکومت��ی نگرانی هایی را در بین مردم به وجود آورده 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه برخی از مس��ئوالن که اموال 
بیت الم��ال را در اختیار دارند ب��رای بازپس دادن آن 
مقاومت می کنند، اظهار داشت: این افراد حتی با جبر 
و حکم قانون و دستور رهبری نیز حاضر به بازگرداندن 
اموال به بیت المال نیستند. دهقان به واگذاری برخی 
از اراضی اطراف تهران این طرح برای این تدوین ش��د 
که س��ره را از ناسره مشخص کنیم و اموال نامشروعی 
را که برخی مقامات به چنگ آورده اند از آنها گرفته و 

به ملت بازگردانیم.  فارس

تجمع جمعی از معلمان حق التدریس کشور 
جمع��ی از معلمان حق التدری��س در اعتراض به 
وضعی��ت نامعلوم استخدامی ش��ان دی��روز در مقابل 

مجلس  تجمع کردند.
تجمع کنندگان در این تجمع خواستار رسیدگی 
ب��ه وضعی��ت اس��تخدام خ��ود ش��دند و همچنین از 
نمایندگان مجلس خواس��تند تا طرح مطرح شده در 

مجلس در این باره را به تصویب برسانند.  فارس

 فالحت پیشه
رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی شد

رئیس جدی��د کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس 
انتخاب شد.

به دنبال برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
برای سال س��وم دوره دهم، حشمت اللهّ فالحت پیشه 
ب��ا رأی اکثریت اعضای کمیس��یون ب��ه عنوان رئیس 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 

یک سال آینده انتخاب شد.
در این جلس��ه، محمدمه��دی برومندی و کمال 
دهقانی فیروزآب��ادی به ترتیب به عن��وان نواب اول و 
دوم انتخاب ش��دند، نجفی خوش��رودی نیز به عنوان 
س��خنگوی این کمیس��یون انتخاب ش��د. براس��اس 
این گ��زارش، در این جلس��ه، محمدج��واد جمالی و 
محمدابراهی��م رضایی به عنوان دبیران اول و دوم این 

کمیسیون در سال سوم انتخاب شدند.  تسنیم

 بازدید وزیر اطالعات
از تاسیسات هسته ای 

حجت االسالم سیدمحمود علوی امروزاز تاسیسات 
هسته ای فردو و نطنز بازدید می کند.

وزی��ر اطالع��ات به منظ��ور بازدید از تاسیس��ات 
هسته ای فردو و نطنز به استان های قم و اصفهان سفر 

می کند.  فارس

 گزارش »استیضاح وزیر نفت«
 به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد

 عض��و کمیس��یون انرژی مجلس از قانع نش��دن 
متقاضی��ان اس��تیضاح وزی��ر نفت خب��ر داد و گفت: 
گ��زارش این موض��وع برای طرح در صح��ن علنی به 

هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.
 هدایت الل خادمی  در تش��ریح جزئیات جلس��ه 
کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بیژن 

نامدار زنگنه وزیر نفت در این جلسه حضور داشت.
عضو کمیس��یون انرژی مجل��س تصریح کرد: در 
این جلس��ه موضوع اس��تیضاح وزیرز نفت بررسی شد 
و به دلیل قانع نش��دن نماین��دگان از توضیحات وزیر 
گزارش ای��ن موضوع برای ط��رح در صحن علنی، به 

هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. میزان
 

قول نوبخت برای پرداخت پاداش پایان 
خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با 
اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان 
برنام��ه و بودجه برای بررس��ی موضوع پ��اداش پایان 
خدمت فرهنگیان، گفت: در این جلس��ه آقای نوبخت 
قول داد که حداکثر تا پایان ش��هریور امس��ال پاداش 

پایان خدمات فرهنگیان در سال ۹۶ پرداخت شود.
میرحمایت میرزاده در توضیح جلس��ه کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس، گفت:  این جلس��ه مربوط 
به موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به 
ویژه مربوط به سال ۹۶ و مطالبات دیگر آنها بود. بعد 
از بح��ث و بررس��ی مفصل آقای نوبخ��ت قول داد که 
حداکثر تا پایان شهریور سال جاری پاداش آنها مبلغی 

بالغ بر حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود.
وی افزود: موضوع دیگر سایر مطالبات فرهنگیان 
اس��ت که وزارت آموزش و پرورش میزان آن را اعالم 

نکرده است.  ایسنا

اخبار

اجازه نداریم سنگر را خالی کنیم
رئی��س مرکز مطالعات راهبردی ارتش گف��ت: موظفیم تا پای جان از نظام 

محافظت کنیم و هر روز بیشتر از گذشته در این راه خود را آماده کنیم.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در مراسم تجلیل از 7 نفر از بازنشستگان 
مرک��ز مطالعات راهبردی ارتش تصریح کرد: پیشکس��وتان ما کوله باری از علم، 
دانش، تجربه و مسئولیت پذیری با خود دارند و در مرکز مطالعات راهبردی ارتش 

منشا خدمات بسیاری بودند.
وی از بازنشس��تگان خواس��ت که تجرب��ه خود را از ارتش دری��غ نکنند و به عنوان 
مجری و مشاور در کنار ارتش باشند. وی ادامه داد: همان طور که در بیانات مقام معظم 

فرماندهی کل قوا مطرح شد، نیروی انقالبی تا هست باید در خدمت انقالب باشد.
وی یادآور ش��د: مبادا قصورها، آب به آسیاب دشمن ریختن برخی، نیروهای مسلح 

را از انجام وظایف خود دلسرد کند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

ارتش اسالم
شروط 12 گانه آمریکا بیانگر تالش برای کنترل ایران است

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ش��رط ۱۲ گانه وزیر خارجه 
آمریکا نش��ان می دهد که تقریبا روی تمامی مؤلفه های ایران تمرکز کرده اند تا 

به واسطه برجام، آنها را کنترل کنند.
س��ردار غالمرضا جاللی گف��ت: آمریکایی ها می خواهند تعه��دات ایران در 
برج��ام به عنوان کف قابل قبول و تثبیت  ش��ده باقی بماند و ایران هم متعهد به 

انجام تعهدات خود باشد. 
وی افزود: برجامی که آمده بود تحریم ها را بردارد، در استراتژی آمریکایی ها تبدیل 

مبنای افزایش تحریم ها شده تا ایران را از بازگشت به شرایط قبل بترسانند.
 جاللی هدف دیگر اس��تراتژی های آمریکا را محدود کردن قدرت ایران دانس��ت و 
گف��ت: آمریکایی ها می دانند که برجام مقداری از اهداف آنه��ا را تأمین کرده ، بنابراین 

می خواهند تالش کنند آن را پایه ای برای باج خواهی خود قرار دهند.  مهر

دیدگاه
برخی مسئوالن با کتمان مشکالت نمک بر زخم نپاشند

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه مشکالت اقتصادی مردم مایه شرمندگی 
است، گفت: عده ای هم به جای اینکه مرهم باشند نمک به زخم می زنند، مردم 
وقتی می بینند که یک مس��ئول می آید و مش��کالت آن ها را کتمان می کند بر 

ناراحتی آن ها افزوده می شود.
آیت الل نوری همدانی در دیدار جمعی از اس��اتید سطوح عالی حوزه علمیه 

قم اظهار داشت: باید تمام همت مسئوالن رفع مشکل مردم باشد. 
وی تأکید کرد: درس��ت است دش��من جنگ اقتصادی را آغاز کرده و بی رحمانه هم 
مش��غول است اما باید توجه داش��ت مدیریت هم ضعیف است، هیچ اشراف و نظارتی بر 
خدمات و کاال وجود ندارد. وی گفت: مس��ئوالن نباید از تذکر برآش��فته ش��وند، روزانه 
افراد زیادی به دفتر مراجعه می کنند از علما، مراجع و حوزه می خواهند نسبت به وضع 

موجود تذکر دهند.  تسنیم 

گفتمان

باهنر:
 مذاکره با سنگ و چوپ

یکا است  بهتر از مذاکره  با آمر
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با  ب ا ح����ز اش��اره به اینک��ه تغیی��ری در رفتار ا
آمریکای ه��ا صورت نگرفته اس��ت، گفت : مذاکره با س��نگ و 

چوب بهتر از مذاکره با امریکا است. 
محمدرضا باهنر در  نشست خود با اهالی رسانه با اشاره به 

برگزاری س��یزدهمین کنگره جامعه اسالمی مهندسین گفت: 
در طول این بیس��ت و پنج سال که جامعه اسالمی مهندسین 
تاسیس شده اس��ت، تالش داشتیم که قانون را رعایت کنیم، 
ما هر دو سال یک بار مجمع عمومی داریم که دبیرکل در آن 
گزارش های دوس��االنه را ارائه می دهد و مرام نامه و اساس نامه 

را  اصالح می کنیم.
وی ادام��ه داد: در مجم��ع ما انتخاب ش��ورای مرکزی را 
داری��م و ی��ک بیانیه را ه��م پیرامون مس��ائل روز و نهادهای 

حاکمیتی را منتشر می کنیم.

وی با اشاره به قانون جدید احزاب گفت: احزاب باید خود 
را ب��ا این قانون طبی��ق دهند که ما امیدواری��م احزاب با این 

قانون سر وسامان بگیرند و احزابی بمانند که فعال هستند.
باهنر خاطرنش��ان کرد: ما حدود سیصد حزب روی کاغذ 
داریم که کمتر فعال هس��تند .با این قانون امید داریم احزابی 

بمانند که فعال هستند. 
دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین با اشاره به هفته قوه 
قضائیه گفت: این قوه کار وسیع و پر حجمی دارد و عموما این 

قوه درگیر است و مردم آثار آن را حس می کنند.

وی تاکی��د ک��رد: ق��وه قضائی��ه در ورود به پرون��ده دانه 
درش��ت ها و مفس��دان بزرگ ا تحرک بیش��تری از خود نشان 
داده داده اس��ت. دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین افزود: 
اقدامات خوبی در قوه قضائیه صورت گرفته است به طور مثال 
معاون اول این قوه نشس��ت های مناسبی را برگزار می کنند و 

پاسخگو هستند.
وی با اش��اره به اظه��ارات اخیررئیس ق��وه قضائیه گفت: 
رئیس قوه قضائیه نشست خوبی داشتند و امیدواریم که ایشان 

یک نشست هم با ارباب جراید داشته باشند.   ایلنا
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اولین ماه تابس��تان آغاز شده  است و این درحالی است که گ���زارش دو
مش��کالت بی آب��ی در اس��تانهای جنوبی و جنوب 
شرقی  کشور مدتها است که شروع شده و حاال با 

تشدید گرما این مشکالت نیز تشدید شده است.
مردم این مناطق مدتهاس��ت که از مشکالت 
محی��ط زیس��تی در ع��ذاب هس��تند و در فصلی 
ریزگرده��ا و آلودگی ه��وا و در فصل دیگر بی آبی 
بر مش��کالت متعدد این منطقه اضافه می ش��ود.  
مش��کالتی که از منظر بس��یاری از کارشناس��ان 
سیاسی، دیگر جنبه اقتصادی – اجتماعی نداشته 
و م��ی رود تا ش��کلی امنیتی – سیاس��ی به خود 

بگیرد. 
این درحالی اس��ت که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که دولت در زمینه حل این مشکل گامی 
برنداش��ته و اقدام عملی در زمینه تنظیم سیاست 
های آب در کش��ور  انجام نداده اس��ت. اینکه چرا 
در ای��ن ش��رایط نماین��ده ای از دولت در اس��تان 
جنوبی و جنوب شرقی کش��ور حاضر نمی شود تا 
به بررسی این مشکالت بپردازد جای سوال دارد ؟ 
آیا دولتمردان در کش��ورما از این مشکل بی خبرند 
ک��ه گامی برای حل ان برنداش��ته ان��د و یا اصوالً 
دولت فکر می کندکه تعهدی برای حل این مشکل 

ندارد.
آیا قابل قبول اس��ت که بحران به اوج برسد و 
جمعیت بزرگی از مردم از پیر و جوان، خردسال و 
ن��وزاد، بیمار و ناتوان و... را آزار دهد و بعد به فکر 

چاره اش باشیم؟
ب��ه نظر می رس��د آنچه امروز درح��وزه آب از 
آن ب��ه عنوان بحران آب یاد می ش��ود بیش��تر به 
س��ومدیریت مس��ئوالنی بر میگردد که نتوانستند 

طراحهای برای این مشکل آشکار تدوین کنند.

افزایش دما و بی آبی 
در طول س��الهای اخیر به دلیل افزایش دمای 
ک��ره زمین، مصرف بی روی��ه منابع آبی و تغییرات 
اقلیمی، جهان با بحران کم آبی روبرو ش��ده است   
که در این میان کشورایران در میان مناطقی قرار 

دارد که با مشکالت جدی کم آبی روبروست.
گزارش هاي سازمان هاي جهاني نشان مي دهد 
که حدود 4۰س��ال دیگر، منطق��ه خاورمیانه و از 
جمله ایران با ۳۰س��ال خشکس��الي شدید مواجه 
می ش��ود و بر اس��اس داده هاي به دس��ت آمده از 

مطالعات دماي هواي کش��ور، تا ۹۰ س��ال آینده 
میزان بارش کاهش و می��زان دما افزایش مي یابد 
ضمن آنکه س��فره هاي آب زیرزمین��ي نیز از بین 
مي روند. اما در ش��رایط فعلی نی��ز در حال حاضر 
بحران آب در بسیاری از شهرهای ایران به مرحله 

هشدار رسیده است.  
افزای��ش جمعی��ت، خشک س��الی های مکرر 
ت��وأم با برداش��ت بیش از حد آب های س��طحی و 
زیرزمینی ، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی 

رسانده  است.
شاخص سازمان ملل و مؤسسه بین المللی  نیز 
بر ای��ن باورند که مدیریت آب ای��ران در وضعیت 

بحران شدید آبی قرار دارد.
این درحالی اس��ت که به گفته کارشناس��ان 
منابع آب ایران به طور جدی از س��اختار نامناسب  
مدیریت آب رنج می برد و تصمیمات غلط و اشتباه 
در ای��ن زمینه براین مش��کالت نیز اضافه ش��ده 

است. 

محرومیت جنوب کشور و جنوب شرق 
کشور  

این درحالی است که وضعیت آب در استانهای 
جنوبی و جنوب شر ق کشور به شرایط فوق العاده 
نگ��ران کنن��ده ای رسیده اس��ت . از جمل��ه اینکه  
ش��وری آب در در آبادان، بوشهر ،  خرمشهر و در 
مناطقی از شادگان شرایط را بر مردم بسیار سخت 
کرده اس��ت و به گفته برخی از مس��ئولین امکان 

تصفیه آن نیز در این مناطق وجود ندارد. 
از س��وی دیگر مردم سیستان و بلوچستان در 
ش��رایط بی آبی نگران کننده ای به س��ر می برند و 
عکسهای متعددی از ش��رایط ناگوار مردم در این 
مناطق در ش��بکه های مجازی دس��ت به دس��ت 
می شود که به دنبال آن نیز حکایت های زیادی  از 
اعتراضات مردم به این وضعیت به گوش می رسد.

از جمله اینکه با افزایش شوری آب این شهر و 
رسیدن ناخالصی آن به باالی 8 هزار میکروموس، 
مردم آبادان در مقابل اداره آب و فاضالب این شهر 
تجمع کردند و خواس��تار رس��یدگی فوری به حل 

مشکل شورای آب شدند. 
ب��ا افزایش دمای هوا در بوش��هر اس��تفاده از 
آب نوبت بندی ش��ده اس��ت. اس��تان سیستان و 
بلوچستان نیز با شرایط بی آبی شدید روبرو است.  

اقدامات انجام شده 
متاس��فانه اقدامات کمی در مواجه با بی آبی از 
سوی دولت انجام شده و بارها شنیده می شود که 
دولت از شهروندان می خواهد در مصرف آب صرفه 
جویی کنند. این درحالی اس��ت که ادارات دولتی 
در کش��ور از جمله بزرگترین اصراف کنندگان آب 
در شهرها به شمار می روند و در بودجه دولت نیز 

برای حل این مسئله تدبیری دیده نشده است. 
همچنی��ن طرح ها  وپروژه های آب ش��یرین 
کن در این مناطق به مدار وارد نش��ده و همچنان 
کنترل��ی قطعی بر اس��تفاده از آبه��ای زیر زمینی 

وجود ندارد.
 در همی��ن ح��ال نماین��ده مردم آب��ادان در 
مجلس شورای اس��المی از طرح های مقطعی در 
این باره خبر داد و گف��ت گفت: تالش کردیم که 
تا حدودی وضعیت کیفی آب در شهرستان آبادان 

بهبود پیدا کند.
جلیل مختار با اشاره اقدامات انجام گرفته در 
بحث بهبود کیفیت آب ش��رب شهرس��تان آبادان 
اظهار کرد: در خصوص بهبود وضعیت آب ش��رب 

آبادان چندین پروژه در حال اجرا است .
وی با اشاره به شوری آب در شهرستان آبادان 
افزود: بحث پیشروی آب دریا از سال های گذشته 
پیش بینی ش��ده بود و با توجه به کاهش دبی آب 
شیرین رودخانه ها، پیشروی آب شور دریا از طریق 
اروندرود و بهمنش��یر مس��اله ای بود که از س��وی 

کارشناسان مطرح می شد.
نماینده م��ردم آبادان با بیان این که از س��ال 
۱۳78 ش��وری آب در آب��ادان دیده ش��د، تصریح 
ک��رد: وزارت نیرو در این زمینه باید برنامه هایی از 
جمله احداث سدهای مختلف را در آبادان اجرایی 
می کرد تا بتواند جلوی پیش��روی آب شور دریا را 
به آب های شیرین بگیرد تا شرایط کنونی که مردم 

با آن مواجه هستند، به وقوع نپیوندد.
مختار عنوان کرد: در سال گذشته کلنگ زنی 
احداث سدهای پایین دست و باالدست بهمنشیر و 

کارون آغاز ش��د اما احداث این س��دها حدود سه 
سال زمان می برد تا پس از آن شاهد عدم ورود آب 
شور دریا به رودخانه های بهمنشیر و کارون باشیم. 
به جهت این که سه سال مدت زمان طوالنی برای 
مردم اس��ت، به منظور جلوگیری از ورود آب شور 
دریا به کارون و بهمنش��یر، احداث بندهای موقت 

در شهرستان آغاز شده است.
نماین��ده مردم آب��ادان بی��ان ک��رد: دومین 
مس��اله ای که به صورت ویژه به دنبال آن هستیم 
بح��ث تکمیل ف��از دوم طرح آب غدیر اس��ت. از 
حدود ۱۱ماه گذش��ته کار لوله گذاری این طرح از 
کرخه تا آهّبادان آغاز ش��د و بی��ش از ۹۰ کیلومتر 
تاکنون لوله گذاری ش��ده است. کمتر از 5کیلومتر 
دیگر باقی مانده اس��ت تا آب از طریق طرح غدیر 
ب��ه آبادان برس��د تا مردم از آبی ب��ا کیفیت باالتر 

بهره مند شوند.

تهدید امنیتی 
با این وجود این اقدامات تا کنون گره چندانی 

از مشکالت مردم جنوب کشور باز نکرده است. 
عالوه ب��ر اینکه کمب��ود آب می تواند موجب 
مهاجرت ه��ای گس��ترده از مناطق حاش��یه ای به 
شهرهای پرجمعیت شود و بر مشکالت این شهرها 
اضاف��ه کند، تبعات دیگری را نیز به دنبال دارد. از 
این رو  دولتمردان باید توجه داش��ته باش��ند که 
این بحران پتانسیل تبدیل شدن به بحرانی بحرانی 

سیاسی - امنیتی را دارد.
دیوید میش��ل، تحلیلگر مرکز استیمس��ون با 
اشاره به اینکه یکی از مشترک ترین و ملموس ترین 

نش��انه های ناتوانی دولت ها در ارائه خدمات اولیه 
به مردم مشاهده می ش��ود در این باره می گوید: 
مدیری��ت آب »مهمترین چالش سیاس��تگذاری« 
دولت ایران است.  وی می افزاید: »آب قرار نیست 
دولت را س��رنگون کند... اما در برخی شهرها یک 

عامل مهم نارضایتی و ناامیدی است«. 
اعتراضاتی که اخیراً در اثر کمبود آب به وقوع  
پیوس��ته می تواند منجر به ناآرامی هایی شود که 
دشمنان کش��ور بر روی برای رس��یدن به اهداف 

خود موج سواری کنند. 
دش��منان کش��ور با اس��تفاده از این ش��رایط 
همچنی��ن با طراح��ی ش��ایعات و برنام��ه ریزی 
اختالف��ات قومیتی را دام��ن زده و زمینه را برای 

تحقق اهداف تجزیه طلبانه خود مهیا می کنند. 
همچنین نبود آس��ایش نس��بی س��بب شده 
تا بخش��ی از جمعی��ت منطقه برای دس��تیابی به 
امکانات بهتر وعده های گروه های معاند و مخالف 

را باور کرده و به سمت آنها جذب شوند . 
از ای��ن رو دول��ت بای��د ب��رای جلوگی��ری از 
سوءاس��تفاده دش��منان از برخ��ی موقعیت های 
داخلی  فکر اساس��ی جهت حل و فصل مشکالت 

مردم مناطق بی آب کشور کند .
از س��وی دیگر باید در نظر داشت که شرایط 
اجتماع��ی و اقتصادی نی��ز در این مناطق تعریفی 
ندارد و بخش عمده ای از کش��اورزان و روستائیان 
و صنعتگران این مناطق به دلیل بحران بی آبی با 

بی کاری مواجه شده اند. 
مشکل بی    آبی مشکالت دیگری چون آلودگی 
ریزگرده��ا برای مردمان این مناطق به دنبال دارد 
که این امر خود نیز مش��کالت دیگ��ری به دنبال 

دارد و بر مشکالت قبلی اضافه می شود. 
آماره��ای نزاع ها و درگیری ها در ش��هرها و 
روستاها کوچک بر سر آب، نشان می دهد که این 
جرقه ای اس��ت که ممکن اس��ت به آتشی بزرگ 

تبدیل شود. 

در نهایت 
در نهایت مس��ئوالن باید بدانن��د که اخباری 
که در مورد بحران آب در مناطق مختلف کش��ور 
منتشر می شود س��یاه نمایی نبوده بلکه اخطاری 
اس��ت درباره اینکه اگر آنها دیر اق��دام کنند باید 
منتظر پیامدهایی سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی 

آن باشند. 
برخورد شعاری ، احساسی یا سیاسی با مسئله 
آب مشکلی از مردم حل نمی کند و الزمه حل این 
مشکل تنظیم سیاست های ملی آب کشور است. 
کارشناسان بر این باورند که کی از راهکار های 
اساسی  در این زمینه اجرای پروژه شیرین سازی 
آب دری��ا اس��ت که ای��ن مهم باید م��ورد توجه و 

تسریع قرار بگیرد.

نگاهی به بحران بی آبی از دریچه سیاست

عمق تدبیر  

گروه رویداد  جلسه علنی مجلس دیروز به بهارست���ان
ریاس��ت علی الریجانی برگزار شد ، در این جلسه 
الیحه تفکیک وزارتخانه ها مورد بحث و بررس��ی 

قرار گرفت و نمایندگان با آن مخالفت کردند.
همچنین مجلس دی��روز با حضور معاون اول 
رئی��س جمهور در باره مس��ائل اقتصادی کش��ور 

جلسه غیر علنی برگزار کرد 

کمیسیون های مجلس فرمایشات رهبر 
انقالب را نصب العین قرار دهند

رئیس مجل��س ضمن تش��کر از رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان با ایش��ان 
گفت:  کمیس��یون های تخصصی مجلس در عرصه 
قانون گ��ذاری و نظارت رهنموده��ای مقام معظم 

رهبری را نصب العین خود قرار دهند.

تعطیالت مجلس را لغو کنید
نماین��ده مردم شاهین ش��هر و میم��ه گفت: 
ب��ا وجود وضعیت اقتصادی کنون��ی، تعطیالت دو 

هفته ای مجلس را لغو کنید.
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی ط��ی تذکری با 
اشاره به وضعیت اقتصادی کشور،افزود: این روزها 
مطالبی می ش��نویم که در حوزه های انتخابیه خود 

حتی جوابی برای آنها نداریم.

حضور جهانگیری در مجلس 
همچنین روز گذش��ته اس��حاق مع��اون اول 
رئیس جمهور برای دفاع از الیحه تفکیک ساختار 

دولت در صحن علنی مجلس حضور یافت.
بع��الوه حضور جهانگیری نشس��ت غیر علنی 
مجلس و وزرای مربوطه به منظور بررسی گرانی ها 
برگزار ش��د. بر اساس اعالم الریجانی جلسه علنی 
بعدی مجلس س��ه ش��نبه هفته جاری )5 تیرماه 

۹7( برگزار می شود.

 مغایرت تفکیک وزارتخانه ها
با چابک سازی دولت 

رئیس مجلس در پاس��خ به اخطار س��یدتقی 
کبی��ری نماین��ده خوی و چایپاره ک��ه معتقد بود 
تفکیک وزارتخانه ها با چابک سازی و کوچک سازی 
دولت مغایر است، گفت: حجم دولت افزایش پیدا 
نمی کند و صرفاً تشکیالت دولت تفکیک می شود.

 رئیس جمهور درباره علت گرانی ها
توضیح دهد

نماینده مردم ارومیه گفت: رئیس جمهور باید 
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور در توضیح 
وضعیت طال و س��که و گران ش��دن م��واد غذایی 

درخواست جلسه غیرعلنی به مجلس بدهد.
ن��ادر قاضی پور طی تذکری اظهار داش��ت: در 
شرایط کنونی و اضطراری به منظور رعایت امنیت 
کش��ور و با تقاضای رئیس جمه��ور یا یکی از وزرا 
یا ۱۰ نفر از نمایندگان جلس��ه غیرعلنی رس��می 

تشکیل می شود.

الریجانی در پاس��خ به این تذک��ر عنوان کرد 
که معاون پارلمان��ی رئیس جمهور در حال حاضر 
در صحن علنی حضور دارد و پیش��نهاد شما را به 

ایشان منتقل می کنیم.

مخالفت مجلس با الیحه تفکیک 
وزارتخانه ها 

نمایندگان مجل��س همچنین با کلیات الیحه 
اصالح بخش��ی از ساختار دولت مربوط به تفکیک 
برخ��ی از وزارتخانه ها مخالف��ت و این الیحه را رد 

کردند.
معاون اول رئیس جمهور در دفاع از این الیحه 
در صحن علنی پارلمان به س��خنرانی پرداخت اما 

نمایندگان با این الیحه مخالفت کردند.

مجلس روال عادی خود را طی می کند
محمدرض��ا صباغیان نماینده م��ردم بافق در 
جریان بررس��ی الیحه اصالح بخش��ی از س��اختار 
دول��ت  اظهار داش��ت: وضعیت کنون��ی اقتصادی 
مردم اسفبار است و این در حالی است که مجلس 
ب��ه جای رفع این دغدغ��ه روال عادی خود را طی 

می کند.
الریجانی نیز در پاس��خ ب��ه صباغیان گفت: با 
توجه ب��ه اینکه جهانگیری در این جلس��ه حضور 
دارد، باید جلس��ه دیگری نیز برای رفع مش��کالت 

اقتصادی کنونی برگزار کنیم.

مردم و مسئوالن متحد شوند
مع��اون اول رئیس جمهور با تأکی��د بر اینکه 
تفکی��ک وزارتخانه ه��ای صنع��ت، ورزش و راه از 
ضروری��ات منطق��ی اس��ت، گفت: آمری��کا جنگ 
اقتصادی را علیه ایران ش��روع ک��رده که با اتحاد 

می توانیم از این توطئه بزرگ عبور کنیم.
اس��حاق جهانگیری در دف��اع از الیحه اصالح 
بخشی از س��اختار دولت مربوط به تفکیک برخی 
از وزارتخانه ه��ا، اظهارداش��ت: تفکی��ک در چند 
وزارتخانه از ضروریات منطقی اس��ت، متأس��فانه 
درباره ش��رایط جدید پیش روی کشور با مجلس، 
دولت و مردم گفتگوی روشنی نداشتیم، به همین 
دلیل برای بس��یاری از مس��ئوالن کشور، وضعیت 

فعلی تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته اند.
وی درباره نشست غیرعلنی مجلس نیز گفت: 
تص��ور امریکایی ه��ا  این اس��ت ک��ه در زمین گیر 
ک��ردن اقتصاد ایران موفق می ش��وند ایران را پای 
میز مذاکره بکش��انند، در مقط��ع فعلی برای همه 
مس��ئوالن کشور و مردم الزم است که با هم متحد 
شوند و برای عبور از این مرحله برنامه ریزی کنند.

عملکرد ضعیف وزرا 
محمدعل��ی پورمختار نماینده به��ار و کبودر 
آهن��گ ب��ا بی��ان اینکه ضع��ف کارآم��دی برخی 
وزارتخانه ه��ا ناش��ی از نحوه عملک��رد وزرای آنها 
بوده است، گفت: مشکالت بازارخودرو به دلیل عدم 

کارآمدی ساختار مدیریتی وزارت صنعت است.
از س��وی دیگر س��خنگوی کمیس��یون برنامه 
و بودج��ه گفت: در ش��رایط فعلی ح��وزه صنعت 

و بازرگان��ی نی��ز با ادغام با یکدیگر دچار مش��کل 
ش��ده اند و برای حمایت از کاالی ایرانی بستر کار 

وجود ندارد.
محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویس��رکان 
اظهار داش��ت: تفکیک وزارتخانه ه��ا نظام اداری 

کشور را سامان می دهد.

 چابک سازی دولت
ربطی به تعداد وزارتخانه ها ندارد

نماین��ده م��ردم باب��ل ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه 
چابک س��ازی دولت ارتباطی به تعداد وزارتخانه ها 
ن��دارد،  گفت: س��اماندهی امور جوان��ان ضرورتی 
اس��ت که باید سازمان ملی جوانان برای تحقق آن 

تشکیل شود.
حس��ین نیازآذری اظهار داشت: امروز با توجه 
به حاشیه نشینی ها و مشکالتی که در کشور وجود 
دارد، ض��روری اس��ت وزارتخانه ای مس��تقل برای 
جوانان تش��کیل ش��ود تا این وضعیت را مدیریت 
کن��د. وی تأکید ک��رد: ب��ا تفکی��ک وزارتخانه ها 
تش��کیالت جدیدی ایج��اد نمی ش��ود و با همان 

تشکیالت وظایف را چابک تر می کنند.

بی تفاوتی مجلس 
نماینده مردم بروجرد با تأکید بر اینکه اصالح 
س��اختار دولت از اولویت های امروز کشور نیست، 
 گفت: بررس��ی اصالح س��اختار دول��ت و تفکیک 
برخ��ی وزارتخانه ها در ش��رایط افزایش نرخ ارز و 
دالر و س��که در ب��ازار بی تفاوتی مجلس را نش��ان 

می دهد.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور جهانگیری برگزار شد  
مخالفت نمایندگان با کلیات الیحه تفکیک وزارتخانه ها 


