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برای بازگشت به قبل از برجام، 2 سال زمان نیاز است
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت: بازگشت به قبل برجام با ماشین های 

فعلی و ماشین هایی که رفته رفته نصب می شود، حدود 2 سال زمان می برد.
بهروز کمالوندی گفته اس��ت که برای بازگشت به غنی سازی، تنها چند روز 
فرصت الزم است اما برای بازگشت به همان نقطه ای که در ابتدای مسیر بودیم، 

یعنی انباشت مواد غنی  سازی شده، به 2 سال زمان نیاز است.
وی گفت: در بازگش��ت به حالت قبلی در اراک؛ بر خالف آن چیزی که گفتند، 

قلب رآکتور با بتن پر نشد و ما خبرنگاران را بردیم و آنجا را دیدند. این ادعا سیاسی بود. 
این رآکتور مخزنی دارد که در آن س��وراخ هایی وجود دارد که جای س��وخت است و در 
آن سیمان ریخته شده است. به دلیل اینکه نقشه ها را داریم و یک بار این کار را کردیم، 
س��اخت این یک سال زمان خواهد برد، چون بقیه اجزا سالم است. حداکثر را می گویم. 

ممکن است از طریق دیگر حتی تا 6 ماه هم بشود.  الف

نظرگاه
فراکسیون والیی خواسته ای جز رفع مشکالت ندارد

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: این فراکسیون هیچ خواسته ای 
از رئیس جمهور جز برطرف کردن مش��کالت م��ردم، رفع گرانی ها و همچنین رفع 
فضای موجود جامعه ندارد و به دنبال معرفی فرد و جایگزینی هیچ شخصی نیست.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود:  در این موقعیتی که به نظر می رس��د وضعیت 
اقتصادی کش��ور مناسب نیست و سیاست های دولت شکست خورده و همچنین 

توقع��ات به حق اجتماعی وجود دارد و با توجه ب��ه فضای مومی که برای تغییر تیم 
اقتصادی دولت وجود دارد، باید به دولت هشدار داد.

وی همچنی��ن خط��اب به دولت افزود: دولت باید مواظبت کن��د که از چاله به چاه 
نیفت��د. گروه هایی به دنبال فش��ار بر دولت هس��تند تا خود را بر دول��ت تحمیل کنند. 
بنابراین حمایت فراکس��یون نمایندگان والیی از این اقدام دولت مبنی بر رفع مشکالت 

مردم، تنها برای رفع مشکل مردم و مقابله با جبهه استکبار جهانی است.  فارس

پارلمان
آیا خوبی های مردم را باید با گرانی جواب داد؟

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اگر امروز برای رفع این مشکالت و گرانی ها 
کاری نشود و مردم عزیز ما از این وضعیت نجات پیدا نکنند، فردا دیر است.

آی��ت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی در دی��دار جمعی از طالب، با ابراز نگرانی 
شدید از مشکالت اقتصادی و گرانی های اخیر گفت: آیا خوبی های مردم را باید 

با گرانی جواب داد؟ آیا مردم شریف و نجیب ایران، استحقاق این همه مشکالت و 
بی عدالتی ها و سختی معیشت را دارند؟ وی افزود: اگر امروز برای رفع این مشکالت و 
گرانی ها کاری نشود و مردم عزیز ما از این وضعیت نجات پیدا نکنند، فردا دیر است.

آیت اهلل صافی گلپایگانی با بیان اینکه وحدت کلمه را راه برون رفت از مشکالت فعلی 
دانس��ت و بیان داش��ت: همه مس��ئوالن باید با وحدت کلمه برای رفع نگرانی های مردم 
همت کنند. ما هم دعا می کنیم انش��ااهلل در این امر موفق باشند و بتوانند مردم عزیز ما 

را خوشحال نمایند.  میزان

دیدگاه

به هم پیوستگی جناحها در راه بسط عدل
این جانب با کمال تواضع دس��ت خود را به طرف 
تمام جناحها که در خدمت اسالم هستند دراز می کنم 
و از همه اس��تمداد می کنم که با هم پیوس��تگی همه 
جانبه در راه بسط عدالت اسالمی که یگانه راه سعادت 
ملت است، کوشا باشند؛ و از سایر جناحها که در تحت 
تاثی��ر تبلیغات س��وء اجانب واقع ش��ده اند و مطالعات 
صحیحی در قوانین اسالم به همه ابعادش ندارند، تقاضا 
می کن��م که در کار خود تجدیدنظر کنند و با احتراز از 
غرض و تعصب، به مکتب بزرگ همه جانبه اسالم نظر و 
در آن مطالعه دقیق کنند، و پس از بستن عقیده به آن، 
مکتبهای دیگر را رها و به گروه مس��لمین پیوسته تا با 
وحدت کلمه از دخالت اجانب و عمال خائن ناالیق آنها 

در امور کشور جلوگیری و آنها را از کشور خود برانند.

پیام به انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا
۲۴ بهمن 56 

مخاطب شمایید

کابینه میلیاردرها
علی علیزاده فعال سیاسی خارج نشین نوشت: در 
وزارت صنعت در وضعیت جنگ اقتصادی ۵۰۰۰ 
خودرو لوکس وارد شده. وزیر استعفا داده؟ استیضاح شده؟ 
ن��ه! حتی زورش آمده یک خ��ط توضیح به افکار عمومی 
بده��د. ول��ی ب��رای دف��اع از حری��م رانتخ��واران بزرگ 
دریافت کننده دالر دولتی سینه سپر می کند. آقای روحانی! 

با کابینه میلیاردرها نمی شود جلوی آمریکا ایستاد.

خرمای مضافتی بخرید!
محمدعل��ی ابطحی رئیس دفت��ر رئیس دولت 
اصالح��ات ط��ی مطلب��ی ب��ا انتق��اد از عدم 
پاس��خگوی دولت ب��ه عملکردش، نوش��ت: ب��ه آقای 
رئیس جمه��ور پیش��نهاد می کنم یک س��ینی خرمای 
مضافت��ی بم اعال با یک س��ینی چای دیش��لمه همراه 
خودش به جلس��ه هیئت دولت بب��رد و به همکارانش 
تعارف کند تا ش��اید روزه سکوت ش��ان را افطار کنند. 
حرف بزنند و حداقل از س��خنان خوب خود شما اعالم 
حمای��ت کنن��د. در وضعیت فعلی همه دس��تگاه ها به 
صورت هارمونیک باید تالش کننند و مکمل هم باشند. 
ن��ه تنها بخش های اقتصادی، ک��ه حوزه های فرهنگی، 
سیاس��ی، اجتماع��ی دولت ه��م باید روزه س��کوت را 
بشکنند و پاس��خگوی در دسترس افکار عمومی باشند 

باشد که خرمای مضافتی بم و چای دیشلمه اثر کند.

گزینه ترامپ!
حمی��د بعیدی نژاد س��فیر ای��ران در لندن از 
انتصاب یک سیاستمدار پرتغالی به عنوان دبیر 
کل سازمان بین المللی مهاجرت و مخالفت این سازمان 
با نماینده معرفی ش��ده از سوی ترامپ استقبال کرد و 
نوش��ت: اعضای س��ازمان بین الملل��ی مهاجرت ضمن 
مخالفت با نامزد معرفی ش��ده ترامپ برای پست دبیر 
کلی این سازمان، به یک سیاستمدار پرتغالی برای این 
پس��ت رأی دادند. در طول 6٧ س��ال از تاس��یس این 
س��ازمان بین الملل��ی به جز یک دوره ٧ س��اله، تمامی 
دبیران کل این س��ازمان بین الملل��ی از آمریکا انتخاب 
ش��ده اند. کن آیزاکس، کاندی��دای دونالد ترامپ، برای 
ریاست سازمان بین المللی مهاجرت از دور رقابت حذف 
و ب��ه ج��ای او، آنتونیو ویتورینو، دیپلم��ات پرتغالی به 

عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب شد.
براساس گزارش رس��انه های خارجی، آیزاکس که 
مدیر یک سازمان خیریه مسیحی بوده، پیش از این در 
شبکه های اجتماعی اظهارات ضد اسالمی کرده است. 
او همچنین گفته است ساخت دیوار مرزی برای کنترل 
مهاجرت، ایده خوبی است. او همچنین در توئیتر خود 

نوشته که اسالم "ذاتا دینی خشن است."

ارتباطات به صنعت 
پاسخ دو وزیر در شبکه های اجتماعی خبرساز 
ش��د. پ��س از اینک��ه برخ��ی از ش��رکت های 
خصوصی با دریافت دالر دولتی با نرخ 42۰۰ تومان به 
خرید کاالهای خارجی دست زدند و سپس این کاالها 
را ب��ا قیم��ت آزاد دالر در ب��ازار ب��ه فروش رس��اندند، 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشورمان از وزرا خواست 

که فهرست دریافت کنندگان ارز را اعالم کنند.
پس از ای��ن اتفاق، ش��ریعتمداری وزیر صنعت در 
پاس��خ به خواس��ته آذری جهرمی نوش��ت: ما به عنوان 
وزارت صنعت نمی توانیم لیست ثبت سفارش  شدگان را 
افشا کنیم چراکه به این طریق به جنگ بخش خصوصی 
رفته ایم، در حالی که با استفاده از نیروی عقل خدادادی 

تصمیماتی خواهیم گرفت که به صالح اقتصاد باشد.
پس از این اظهارنظر شریعتمداری، آذری جهرمی 
نوش��ت: با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" 
است، می گویم: فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد 
کش��ور اس��ت. بخش خصوصی پاک دس��ت از انتشار 
لیس��ت ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به 

جنگ اقتصاد رانتی رفت.

سیاست مجازی

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
(نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول شركت تعاونى مسكن فرهنگيان 
روز  (10) صبح  ملى 10700041170 درساعت  و شناسه  ثبت 395  به شماره  گنبد 
يكشنبه مورخ 1397/05/14 درمحل سالن فرهنگى بسيج به آدرس: انتهاى خيابان 
مدرس روبروى پارك ظفر  كد پستى 4971849365 تشكيل مى گردد. لذا از كليه 
اعضاى محترم تعاونى دعوت بعمل مى آيد جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 

زير دراين جلسه حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه :

 1- استماع گزارش هيات مديره و مديرعامل و بازرس
2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1396

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1397
4- تعيين تكليف خط و مشى شركت در سال جارى

5-تصميم گيرى درخصوص پروژه هاى شركت
6-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

الزم به يادآورى است كه: اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور 
شركت نمايند مى توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در اين مجمع به يك 
نماينده تام االختيار خود واگذار نمايند. هرنفرعضو حداكثر نمايندگى 3 نفر عضو و 
هر غيرعضو نمايندگى فقط يك عضو را به همراه داشته باشد و حضورتوام عضو 
و نماينده تام االختيار وى در مجمع ممنوع است. عضو و نماينده وى مى بايست 
ازتاريخ 1397/05/11 لغايت 1397/05/14 از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر تواما به 
 دفتر شركت تعاونى به آدرس: خيابان 17 شهريور غربى نرسيده به فلكه ترمينال 

كد پستى: 4971934495 جهت تائيد نمايندگى خود مراجعه نمايند.
تذكر : وكالتنامه هايى كه مشخصات كامل وكالت دهنده و وكالت گيرنده تكميل 
نگرديده باشد و ممهور به مهر تعاونى و امضاء بازرس نباشد مورد پذيرش قرار نگرفته 

و ابطال خواهند گرديد.
*به همراه داشتن كارت شناسايى عكس دار معتبر جهت احراز هويت اعضاء و 

نمايندگان آنان جهت حضور درمجمع الزامى است.
*اين جلسه با حضور نصف + يك  نفر از اعضاء و نمايندگى هاى آنان رسميت 

خواهد يافت.
افتخارالدين افتخارى

 رئيس هيات مديره شركت تعاونى مسكن فرهنگيان گنبد  

آگهى مناقصه 97/12   يك مرحله اى                                

اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين در نظر دارد مورد مشروحه ذيل را  بر اساس قيمت مقطوع  واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكاران واجد شرايط 
و تعيين صالحيت شده واگذار نمايد.

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران تا بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  97/4/9   مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ  97/4/13
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روز  شنبه مورخ 97/4/23

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 97/4/24
آخرين مهلت تحويل پاكت (الف) به صورت حضورى ساعت 14 روز شنبه مورخ  97/4/23  به آدرس ذيل مى باشد.

متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند براى دريافت اطالعات بيشتر به نشانى قزوين،انتهاى بلوار نوروزيان، پشت صدا و سيما ، اداره كل راه و شهرسازى استان قزوين ، 
اداره پيمان و رسيدگى مراجعه و يا با شماره تلفن33659474 -028 تماس حاصل نمايند.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز 1 تماس 021-4193
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه (www.setsdiran.ir) بخش» ثبت نام/پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر» موجود است.

1- انجام كليه اقدامات كارگزارى بر اساس برنامه اجرائى سال 97 با مبلغ برآورد  4/679/000/000 ريال  و مبلغ تضمين 233/950/000 ريال
نوبت اول : 97/4/9
نوبت دوم:97/4/10

اداره روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

 دوم
نوبت

اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

سوشیانت آسمانی

برخی از رسانه ها ادعا کردند  که طرح عدم کفایت روحانی پرسمــــان
توس��ط اعض��ای فراکس��یون امید در ح��ال کلید 
خوردن اس��ت هر چند که موفق نش��دیم با هسته 
اولیه این فراکسیون صحبت کنیم اما با محمدعلی 
وکیل��ی و عبدالرضا هاش��م زایی دو نماینده مردم 
تهران و عضو فراکس��یون امید همکالم شدیم که 

هر دو این ادعا را رد کردند.
تس��نیم نوش��ت، در حال��ی ک��ه حجاری��ان 
از تئوریس��ین های اصل��ی جری��ان اصالح طل��ب 
ب��ه تازگ��ی مدع��ی ش��ده ب��ود ک��ه اصولگرایان 
ب��رای روحانی خواب های��ی دیده ان��د، چند عضو 
فراکسیون اصالح طلبان مجلس، طرح عدم کفایت 
رئیس جمه��ور را تهیه و در ح��ال جمع آوری امضا 
هس��تند. سعید حجاریان تئورس��ین اصالح طلبان 
به تازگ��ی در گفت وگویی با روزنامه اعتماد مدعی 
ش��ده بود که اصولگرایان برای روحانی چه خوابی 
دیده ان��د؟ و در ادام��ه آورده بود که این جریان، 4 
ط��رح برای ضرب��ه زدن به رئیس جمه��ور در نظر 
دارد. وی ای��ن س��ناریوها را "اس��تعفا" و "اِعمال 
فش��ار" دانسته بود و مدعی ش��ده بود "سناریوی 
س��وم، طرح عدم کفایت روحانی است؛ به نظر اگر 
اکثری��ت مجلس تا پایان س��ال اوض��اع را بحرانی 
ببینند و نتوانند در برابر فش��ار مردم تاب بیاورند 
و به این جمع بندی برس��ند که دولت توانایی حل 
بحران ندارد، الجرم و شاید بنا به بعضی صحبت ها 
موضوع عدم کفایت را مطرح می کنند." حجاریان 

آخرین سناریو را "پرونده سازی" عنوان کرد.
این اظهارات تئورسین اصالح طلبان در حالی 
مطرح ش��ده که جریان منتق��د دولت روحانی که 
عمدتا از اصولگرایان هس��تند ضم��ن انتقادات از 
برخ��ی ناکارآمدی ه��ا در درون دولت، بر بقای آن 
همراه با ترمیم کابینه تاکید دارند اما در این میان 
گویا اصالح طلبان به دنبال استیضاح حجت االسالم 
روحانی برآمده اند. یکی از رس��انه  ها نوشت مطلع 
شد که شماری از اصالح طلبان مجلس )فراکسیون 
امی��د( ب��ا تهی��ه طرحی ب��ه دنب��ال اس��تیضاح 

رئیس جمه��ور هس��تند. این ط��رح هم اکنون در 
اختیار ش��ماری از اعضای فراکس��یون امید است 
ت��ا پس از جمع آوری امض��ا آن را به هئیت رئیس 

مجلس تقدیم کند.
خواستیم با جالل محمود زاده عضو فراکسیون 
امید همکالم ش��ویم که متاسفانه در دسترس نبود 
اما او ب��ا تائید این خبر به به رس��انه دیگری گفته 
که طراح طرح استیضاح حجت االسالم روحانی بنده 
هس��تم. وی با بیان اینکه از حدود 3 ماه پیش  این 
طرح آماده ش��ده، ادامه داد: همان زمان نیز با علی 
الریجانی رئیس مجلس گفت وگوهای در این زمینه 
داشتیم و قرار شد که چند ماهی دست نگه  داریم.

ای��ن نماین��ده اصالح طل��ب مجل��س تصریح 
ک��رد: در جلس��ه ای که با رئیس مجلس داش��تیم 
مقرر ش��د تا نمایندگان رئیس جمهور با حضور در 
کمیسیون های تخصصی مجلس توضیحاتی درباره 
وضعیت اقتصادی و سیاس��ی کشور به نمایندگان 
ارائه کنند. وی ب��ا بیان اینکه طرحی که حدود 3 
ماه پیش تدوین شده بود قبل از آغاز موج گرانی ها 
در کش��ور بود، اظهار داشت: پس از گرانی ارز و به 
هم ریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور چند محور 

دیگر نیز به طرح اولیه اضافه شده است.
عضو فراکسیون امید با اعالم اینکه در چند روز 
آینده امضاهای این ط��رح را جمع آوری می کنیم، 
افزود: با توجه به اینکه روند استیضاح رئیس جمهور 
قدری پیچیده است و نیاز به رای دوسوم نمایندگان 
نیاز دارد در حال رایزنی با روس��ای سه فراکسیون 
مجلس )امید، مستقالن والیی و نمایندگان والیی( 

هستیم تا این طرح را پیش ببریم.
محمودزاده ب��ا بیان اینکه در گفت وگوهای که 
با برخی از نمایندگان اصالح طلب داشته ایم آنها نیز 
موافق این طرح بوده اند، گفت: حتی در طرح اولیه ای 
که حدود 3 ماه پیش تدوین ش��ده بود 12 نماینده 
نی��ز آن را امضا کرده بودند، ٧ نفر از امضاکنندگان 

اصالح طلب و عضو فراکسیون امید بودند.
طرح تدوین ش��ده ب��رای اس��تیضاح و اعالم 
عدم کفایت رئیس جمهور که توس��ط اصالح طلبان 

مجلس طراحی شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر الریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم

با عنایت به اصل 89 قانون اساس��ی و ماده 228 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و به دلیل ضعف 
گسترده در مدیریت قوه مجریه و عدم توانایی رئیس 
محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در اداره امور 
اجرایی کشور این جانبان نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی تقاضای عدم کفایت و استیضاح رئیس جمهور 
محترم را به دالیل ذیل داریم. خواهشمند است دستور 

فرمایید اقدام قانونی صورت گیرد.
1- عدم وجود ش��رایط کامل مفاد اصل 11۵ 
قانون اساسی در رئیس جمهور از جمله نبود تدبیر 

و ضعف شدید در مدیریت.
2- نبود ش��رایط الزم در رئیس جمهور مطابق 
اصل 113 قانون اساس��ی و عدم توانایی در تنظیم 

روابط قوای سه گانه.
3- بی احترامی و مخالفت با نهادهای قانونی و 
انقالبی، اجرا نکردن مصوبات قانونی مجلس، کتمان 

ضعف قوه مجریه و متهم کردن سایر قوا.
4- پیرو کردن سیاست بازی به جای حقیقت گرایی 

و عدم هم خوانی شعارهای انتخاباتی ایشان با عمل.
۵- عدم صداقت در اظهارات و عمل در حالی که 
صداقت یکی از اصول اخالقی اس��الم و مصداق بازار 

امانت و جزو صالحیت های رئیس جمهور است.
6- وج��ود مش��کالت مال��ی اف��راد نزدی��ک 
رئیس جمهور که منجر به تشکیل پرونده و دستگیری 

شده است.
٧- ضعف گسترده در سیاست خارجی و برجام 
و بهره گیری از افراد مشکوک با سابقه نامناسب در 

حلقه مشاوران، همراهان و اطرافیان.
8- افش��ای اسرار اقتصادی کشور و چراغ سبز 
به غربی ها در رابطه با فعالیت های قانونی، موشکی 

و نظامی کشور.
9- کم کاری، غرور و نخوت فراوان رئیس جمهور 

که یکی از عوامل عدم صالحیت ایشان است.
1۰- ضع��ف گس��ترده در برنامه ه��ای اولویت 
در اقتص��اد مقاومت��ی از جمله فری��ب خوداتکایی 
محصوالت راهبردی و عدم توانایی مدیریت اقتصاد 
کشور، بازار سکه و ارز و نرخ تورم و رکود اقتصادی 

موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی.
11- ارائه آمارهای نادرس��ت از نرخ تورم، رکود 
اقتصادی، اشتغال و... کشور که منجر به بحران هایی 

در کشور شده است.
12- تعطیل نمودن بازارچه ها و مبادالت قانونی 

مرزی و کوله بری.
13- عدم رعایت تع��دادی از قوانین و مقررات 
مص��وب مجلس از جمله مفاد قوانین برنامه پنجم و 

ششم توسعه قانون بودجه و... .
14- ع��دم انتخاب کابینه و مدیران ارش��د و 

اجرایی کشور براساس شایستگی.
1۵- عدم مدیریت صحیح منابع آب کش��ور و 

رکود طرح های عمرانی.

پیگیری از فراکسیون امید
اما ما همی��ن ماجرا را از اعضای فراکس��یون 
امی��د پیگیری کردی��م، هر چند ک��ه آقای عارف 
پاسخ نداد، تلفن الیاس حضرتی اشغال بود و برای 
صحبت با فاطمه حسینی بارها پشت خط ماندیم. 
هر چند محمود صادقی در ش��بکه موجود نبود و 
جن��اب نوبخت حقیقی پاس��خ ندادند و محمدرضا 
تابش ریجکت کرد و طیبه سیاووش��ی و بس��یاری 
دیگر از دوس��تان ج��واب ندادند اما توانس��تیم با 
محمدعلی وکیلی و عبدالرضا هاش��م زایی همکالم 

شویم. بر همین اساس وکیلی از طرح عدم کفایت 
روحانی در فراکسیون امید اظهار بی اطالعی کرده 
و به سیاست روز گفت: در فراکسیون چنین چیزی 
طرح نش��ده اس��ت...خبر ندارم ای��ن ماجرا از کجا 
هس��ت و بی خبرم، ممکن است که موضع شخصی 

ایشان)محمودزاده( باشد اما من خبر ندارم.
عبدالرضا هاشم زایی هم به سیاست روز گفت: 
اگر در روز تعطیل جلسه بوده خبر ندارم اما به نظر 
من کال طرح استیضاح رئیس جمهور شوخی است.

وی ادامه داد: طرح س��وال هم حتی از سوی 
فراکس��یون نب��وده کلی ب��ود و قرار بود س��واالت 
مختل��ف به خص��وص درب��اره موسس��ات مالی و 
اعتب��اری که مجوز داش��تند و نداش��تند که واقعا 
پول مردم در آنها غارت ش��ده س��والی بپرسند، تا 
ببینی��م پش��ت جریان چه چیزی اس��ت اما حتی 
مرکزیت طرح سوال فراکس��یون امید نبوده است 
و این سیاست امید نیست. اما خب باالخره افرادی 
هستند که عضو فراکسیون هستند و تصمصماتی 
خ��ارج از تصمیم جمعی می گیرد، اما به طور قطع 
می گویم که چنین تصمیمی در فراکس��یون امید 

مطرح نبوده است. من هم نشنیدم... .
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه طرح ع��دم کفایت 
رئیس جمهوری در این شرایط نه تنها کار درستی 
نیس��ت بلکه کار خطرناکی اس��ت گفت: االن باید 
براس��اس س��اختار قانون اساسی بررس��ی کرد و 

نواقص ساختار قانون اساسی را در آورد.
هاشم زایی خاطرنشان کرد: من پیگیری عدم 
کفایت روحانی برای مقاصد حزبی را که این روزها 
گاهی برخی طرح می  کنند قبول ندارم هر چند که 
ممکن است عده ای در بیرون بخواهند که مقداری 
از اصالح طلب ه��ا را قانع کنند البته این هم خیلی 
کم است اما در نهایت معتقدم که برخورد سیاسی 
با رئیس جمهور برای منافع حزبی آن هم توس��ط 
گروه اصالح طلبی که مسلمان هم هستند صورت 
نمی گی��رد و معتقدم که اصالح��ات این کار را که 

سیاستی خطرناک است انجام نمی دهد.
در نهایت باید نوش��ت اینکه س��وال نپرسیده 
عده ای بخواهند ط��رح عدم فایت رئیس جمهوری 
را مطرح کنند اقدامی بی معناست و موجب از بین 

بردن منافع ملی خواهد شد.

چه کسانی بر طرح عدم کفایت حسن روحانی اصرار دارند؟!

منافع ملی قربانی مصالح جناحی نشود

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور  ن یبــــو و تر جمعی��ت  از  حفاظ��ت  گف��ت: 
زیرس��اخت های کشور ماموریت اساس��ی همه نهادهاست که 

ربطی به جناح های سیاسی و مخالف و موافق ندارد.
سردار غالمرضا جاللی افزود: زیرساخت ها، مردم و مدیریت 
مردم در شرایط مختلف از کارکرد های پدافند غیرعامل در کل 
کش��ورها اس��ت. وی افزود: پدافند غیرعامل در همه کش��ورها 
موضوعی جاری، دائمی و همیش��گی است و سخن گفتن ما از 
آن ربطی به برجام و خروج آمریکا از آن ندارد و پرداخت به آن 
بنابر فرموده مقام معظم رهبری امری همیشگی و جاری است.

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: عمدتا 
فعالیت های پدافند غیرعامل در زمان صلح باید انجام شود تا نتایج 
آن در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد، زیرا در مواقع بحران 

زمان برای کارها و اقدامات اساسی و زیربنایی وجود ندارد.
س��ردار جاللی با تاکید بر دائمی بودن فعالیت های پدافند 
غیرعامل اظهار داشت : پدافند غیرعامل تالش می کند آسیب ها 
و خطر ها را در شرایط اضطرار کاهش دهد و بتوان از نتایج آن 
استفاده کرد. وی ادامه داد: در سال های اخیر اقداماتی در حوزه 
ش��هری رخ داده و بعد از انقالب، جمعیت شهری ما به بیش از 
٧۰ درصد جمعیت کل کش��ور رسیده، بنابراین اولویت پدافند 
شهر هاست و حفاظت از جمعیت یکی از ماموریت های اساسی 

همه نهاد هاس��ت که ربطی به جناح های سیاس��ی و مخالف و 
موافق ندارد و یک کار عمومی است که دولت ها باید در شرایط 

بحران مانند سیل انجام دهند.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور گف��ت: به لحاظ 
ساختاری در برخی کش��ورها شهردار همه کاره است و اوست 
که در شرایط و بحران ها مسئولیت دارد.  البته در همه کشورها 
به دلیل وجود سیس��تم های مدیری��ت انتصابی و انتخابی یک 

ناهماهنگی های��ی وجود دارد. البته در کش��ور ما ش��رایط 
متفاوت است و بحث امروز ما هم در چارچوب اختیارات 

شهرداری ها در کشور خودمان است.
سردار جاللی با اشاره به اشغال عراق توسط آمریکا 

اظهار داش��ت: جنگ عراق که تمام شد تعداد تلفات 
مردم عادی چیزی حدود ٧ برابر نظامی ها بود. 

بنابراین چه بخواهیم و نخواهیم درگیری ها 
به حوزه ش��هری کش��یده می ش��ود و 

محیط اصلی جنگ ها شهر ها هستند و 
بیشترین آسیب به غیرنظامی ها وارد 

می ش��ود. وی خاطرنشان کرد: تمام تالش ما این است برنامه ای 
تنظیم کنی��م که اگر یک روز حادثه ای ب��ه هر دلیل طبیعی و 

غیرطبیعی اتفاق افتاد بتوانیم از مردم حفاظت و مراقبت کنیم.
س��ردار جاللی با بیان اینکه بخش��ی از تهدیدات دست ما 
نیس��ت، افزود: در جنگ تحمیلی ما نقشی در حمله رژیم عراق 
به ایران نداش��تیم اما عده ای دیگر می گویند ما نقش داشتیم و 
این نقش ضعیف ش��دن ما بود و چون کش��ور ضعیف شده بود 
آنها به کش��ور ما حمله کردند. پس اگر ما ضعیف باش��یم 
به کش��ور حمله می کنند. وی ادامه داد: رویکرد کش��ور 
ما هم��واره دفاعی بوده اما یک مس��ئله وجود دارد که 
وقت��ی درباره تهدیدات صحبت می کنیم، اگر چه ما به 
دنبال جنگ نمی رویم اما ممکن است جنگ 
به سراغ ما بیاید پس میزان آمادگی در 
براب��ر تهدیدات بس��یار تاثیر گزار 
است. در همین شرایط امروز 
هم این ولیعهد سعودی 
اگر چنین احساسی 

بکند ممکن است دست به کاری بزند پس برای مقابله با تهدیدات 
باید آماده بود و اگر به این نطقه برسیم بازدارندگی ایجاد می شود. 
اینجاست که رهبری فرمودند یکی بزنند، ده تا می خورند. یکی از 

عوامل تغییر استراتژی دشمنان، آمادگی است.
سردار جاللی در ادامه تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس 
که جنگ به ش��هر ها کشیده ش��د، مردم آواره شدند و آسیب 
فراوانی دیدند و مجبور به مهاجرت به ش��هرهای دیگر شدند؛ 
ای��ن تاثیر جنگ و ناامنی اس��ت. اما چیزی ک��ه ما باید توجه 
کنیم این اس��ت که ش��هر ها را به ش��کلی مس��تحکم و ایمن 

بسازیم که اگر اتفاقی رخ داد بتوانیم از مردم دفاع کنیم.
وی ادام��ه داد: این حوادث هم حتما نباید جنگ باش��د. 
مثال حادثه بهمن ماه س��ال 139۵ خوزس��تان که گرد و غبار 
به مقر های برق زد و به دلیل ش��رجی بودن هوا اتصال برق از 
بین رفته و چون مرکز تامین آب اهواز برق اضطراری نداشت، 
وقتی برق قطع ش��د، آب هم قطع ش��د و با اتمام باطری های 
مخاب��رات ارتباط هم قطع ش��د و به همین ص��ورت همه زیر 
س��اخت ها دچار مش��کل ش��ده و ظرف چند س��اعت موجب 

نارضایتی مردم و مشکالت برای آنها شد.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما به دنبال 
این هس��تیم که با اقدامات مناس��ب ش��هرها بتوانند در برابر 

تهدیدات مقاومت کنند. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

حفاظت از جمعیت و زیرساخت ها ماموریت همه نهاد هاست


