پارلمان

اموال موسسات مالی و اعتباری به مناقصه گذاشته میشود

نایب رییس مجلس ،نتایج آخرین نشس��ت نمایندگان سران سه قوه درباره
مشکالت موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
مسعود پزش��کیان اظهار داشت :در این نشس��ت گزارشی درباره مشکالت
بانکها و اش��کاالت به وجود آمده ،ارائه ش��د که بر اساس آن ،بانکها نتوانستهاند
سپردههای کاسپینیها را پرداخت کنند ،لذا زمانی که گالیه سپردهگذاران درباره
عدم پرداخت مطالبات منتقل ش��د بانک مرکزی قبول کرد که اش��کال از سوی آنها
بوده و مقرر شد که این اشکاالت حل شود.
وی افزود :اگر مش��کالت پرداخت مطالبات رفع نش��د ،سپردهگذاران اطالع دهند تا
مشکل پیگیری رفع شود.
وی افزود :قطعا س��پردهها تا س��قف یک میلیارد تومان پرداخت میشود و مشکلی
خانه ملت
برای پرداخت این مبلغ وجود نخواهد داشت.
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پاسداران

نیازی به قرارداد با خارجیها نداریم

خیابان پاستور

آغاز واگذاری طرحهای دولتی و شرکتهای نیروهای مسلح

معاون اول رئیس جمهور گفت :از چند ماه اخیر فرآیند واگذاری طرح های
دستگاههای دولتی،نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهای وابسته
به نیروهای مسلح مثل صندوقها آغاز شده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی اظهار داش��ت :یکی از دغدغههای جدی در جلسه سران این
بود که راهکارهایی به منظور س��وق دادن نقدینگی به س��مت اش��تغال و واحدهای
تولیدی به وجود آید تا این واحدها فعال شوند.
جهانگیری با بیان اینکه بیش از  ۷۶هزار طرح نیمه تمام در کش��ور وجود دارد که
برای اتمام آنها به  ۴۵۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است ،خاطرنشان کرد :اگر با روند
فعلی تخصیص بودجه بخواهیم این طرح ها را به س��رانجام برسانیم ،برخی از آنها حتی
مهر
بیش از  ۱۰سال زمان خواهد برد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت :رشد اقتصادی ایران هیچ ارتباطی با
اقدامات ترامپ ندارد و اگر تمام راهها را بر کشورمان ببندند تا  ۱۰۰سال آینده
نیز میتوانیم خودکفا باشیم.
س��ردار محمدرضا نقدی با اشاره به صحبتهای بیپایه و بی اساس دونالد
ترام��پ ،افزود :ما براحتی و با اتکا به توان داخلی میتوانیم همه مش��کالت خود
را حل کنیم.
وی با بیان اینکه مسئولین باید وابستگی خود را به غربیها کم کنند ،افزود :اقتصاد
ایران در اختیار بیگانه نیس��ت و نگاه ما باید منعکس به اس��تعدادهای داخلی ش��ود .ما
نیازی به برجام و قرارداد با خارجیها نداریم ،زیرا ایران یکی از معدود کشورهای جهان
اس��ت که همه عناصر اقتصاد را در داخل کش��ور دارد وی اضافه کرد :ژاپن مواد اولیه و
خبرگزاری دانشجو
انرژی زیادی ندارد ،اما بدون وابستگی پیشرفت کرده است.

رویـداد
اخبار

دعوت  60سفیر ایران
به کمیسیون امنیت ملی

برگزاری نشست مشترک بهداشت و
درمان ارتش ایران و عمان

نشس��ت مشترک اداره بهداش��ت ،امداد و درمان
آموزش پزش��کی ارت��ش جمهوری اس�لامی ایران و
هیئت خدمات پزش��کی ارتش عمان ،صبح دیروز در
دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.
در این نشست مشترک امیر مصطفی مداح رییس
اداره بهداشت و درمان ارتش و سردار احمد عبداللهی
معاون بهداشت و درمان سپاه حضور داشتند.
امیر مداح در این نشس��ت با بی��ان اینکه رفت و
آمدهای هیئتهای پزش��کی ارتشهای کش��ورهای
همس��ایه برای ایجاد همکاریهای مش��ترک و کسب
و تبادل تجربیات بس��یار موثر اس��ت ،اظهار داش��ت:
ظرفیت های بس��یاری در بهداشت و درمان نیروهای
مس��لح ایران وج��ود دارد و ماآمادگ��ی داریم در همه
زمینهها تجربیات خودمان را در اختیار کش��ور عمان
مهر
قرار دهیم.

سوال از وزیران کشور ،راه ،ارشاد
و کشاورزی در مجلس

نمایندگان مجلس در جلس��ات کمیس��یونهای
تخصص��ی در هفته جاری عالوه بر بررس��ی طرحها و
لوایح مختلف ،س��وال از وزرای کش��ور ،راه ،ارش��اد و
کشاورزی را در دستور کار دارند.
رایگی��ری در خصوص الیحه ایجاد هفت منطقه
آزاد تجاری ـ صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
ادام��ه بررس��ی و رایگیری در خص��وص الیحه
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ادامه جلس��ه
بررس��ی تقاضای تع��دادی از نماین��دگان مجلس در
خصوص طرح اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی
از جمله دس��تور کارهای مجلس در این هفته اس��ت.
ایسنا

تجمع دانشجویان در اعتراض
به بازرسی از دانشگاهها

در اعتراض به بازرس��ی آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی از دانش��گاههای کش��ور ،امروز هفت��م مردادماه
ساعت  ۱۰تجمعی اعتراضی در دانشگاه شهید بهشتی
تهران برگزار میشود.
بنابر این گزارش بسیج اساتید ،انجمن اسالمی عضو
دفتر تحکیم وحدت و جامعه اس�لامی دانش��گاه شهید
بهشتی در اعتراض به بازرسی بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از دانش��گاههای کشور ،روز یکشنبه هفتم
مردادماه از س��اعت  ۱۰تجمعی اعتراضی در دانش��گاه
شهید بهشتی تهران برگزار میکنند .خبر دانشجو

سرمقاله
مرصاد اقتصادی

گــ�زارش دو

گروه رویداد

گروه سیاس��ت اخی��را ً دولت
از برنام��ه خود ب��رای تفکیک وزارتخانهها س��خن
میگوی��د موضوعی که ض��رورت و چرایی آن در
ش��رایط امروز به عنوان سوالی برای افکار عمومی
مطرح است و کارشناس��ان الویت این امر را مورد
پرسش قرار می دهند.
یک��ی از این وزارت خان��ه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی اس��ت که دولت درصدد است آن را
به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و
تعاون» تقسیم کند.
دولت هفته گذش��ته در جلس��ه هیات دولت
با اش��اره به نیازهایی چون ضرورت تمرکز بیشتر
بر اش��تغال و کارآفرین��ی و تجهیز کلیه امکانات و
فرصتهای کشور برای حل مشکل بیکاری توسط
یک مدیریت واحد و تمرکز در س��اماندهی هرچه
بیش��تر منابع و امکانات تخصیصیافته کش��ور در
حوزه رفاه اجتماعی ،با پیش��نهاد سازمان اداری و
استخدامی کش��ور مبنیبر تفکیک وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی به دو وزارتخانه موافقت کرد
و آن را در قال��ب الیح��ه دو فوریتی برای تصویب
نهایی به مجلس شورای اسالمی فرستاد.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درایران پس
از تصویب مجلس در  ۸تیر  ۱۳۹۰و تصویب شورای
نگهبان در  ۱۲تیر در راس��تای طرح کوچکسازی
دولت با ادغام س��ه وزارت رفاه و تامین اجتماعی،
کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد.
نظرات متفاوت
اینکه چرا در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانهها
برای دولت حائز اهمیت ش��ده ،مخالفان و موافقان
متعددی دارد .
بسیاری از کارشناس��ان و صاحبنظران بر این
عقیده هستند که تفکیک وزارتخانهها جز افزایش
بروکراس��ی نتیج��های ندارد و جداس��ازی وزارت

اقتصاد آنالین

رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س از دعوت  60س��فیر جمهوری اس�لامی در
کشورهای مختلف به این کمیسیون خبر داد و گفت:
روابط ایران با کش��ورها در این جلس��ات مورد بحث و
بررسی قرار می گیرد.
«حش��مت اهلل فالحت پیش��ه» افزود :س��فیران
ایران در کش��ورهای ترکی��ه ،جمه��وری آذربایجان،
ترکمنستان ،س��وریه ،ونزوئال قرار است در این جلسه
حضور دارند.
وی ادام��ه داد :همچنین مناس��بات ایران با نروژ،
سوئد ،اس��پانیا ،چین ،ژاپن ،روسیه ،آفریقای جنوبی،
هلند ،اتریش ،آلمان و انگلیس با حضور سفیران ایران
در این کش��ورها در جلسه فردا کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی بررسی میشود.
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس همچنین از حضور سفیران ایران در کشورهای
عراق ،پاکس��تان و افغانستان در جلسه عصر سه شنبه
ایرنا
این کمیسیون خبر داد.
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نگاهی به طرح دولت برای جدا سازی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه

با کدام اولویت

تعاون راه خوبی برای حل مشکالت کشور نیست.
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی
مجل��س در این باره گف��ت :درحال حاضر وقت به
حواش��ی کش��یدن دولت و مجلس نیست .وی با
بی��ان اینک��ه آئیننامهه��ای وزارت خانههایی که
ادغام ش��دند هنوز نوشته نشده که باز آنها را جدا
کنیم ،تصریح کرد :اگر ادغ��ام وزارتخانهها بد بود
چرا از اول از آن استقبال کردند؟ وی خاطرنشان
کرد :م��ن نمیدانم به چه علت این طرحها مطرح
میش��ود؟ درحال حاضر این الیحه خالف برنامه و
سیاستهای کلی نظام است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ادغ��ام وزارتخانهها با

امیر حاتمی:

ه��دف چابک کردن دول��ت و جلوگیری از عریض
و طویل ش��دن آن صورت گرف��ت ،اظهار کرد :در
اکثر نقاط دنیا درکنار هم بودن وزارت کار و تعاون
پذیرفته شده است.
اس��داهلل عباسی نماینده مردم رودسر و املش
درمجلس دهم معتقد اس��ت که جداسازی وزارت
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی منجر به افزایش هزینه
های دولت میش��ود .وی با اش��اره به ارتباط ذاتی
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی گف��ت  :این زنجیره
به هم پیوس��ته اس��ت و در ادغام ای��ن حوزه ها
کارکارشناسی دقیقی صورت گرفته است.
عباس��ی افزود :با تفکیک وزارت تعاون ،کار و

محسنی اژهای تشریح کرد:

نیروهای مسلح حامی تولید داخلی هستند

بازداشت۱۸نفر در پرونده خودرو و ارز

وزیر دفاع با بیان اینکه نیروهای مس��لح خود را در کنار
ارتش اسلام
دول��ت موظ��ف به حمای��ت از تولید داخل��ی میدانند،
گف��ت :هم اکن��ون در همه فروش��گاههای زنجیرهای اتکا ،ف��روش کاالهای
خارجی که مشابه آن در داخل تولید میشود ممنوع شده است.
امیر سرتیپ امیر حاتمی که به عنوان وزیر معین ستاد اقتصاد مقاومتی
به اس��تان زنجان س��فر کرده اس��ت در جریان بازدی��د از واحدهای تولیدی
مس��تقر در ش��هرک صنعتی زنجان با اشاره به برنامههای دولت برای رونق و
شکوفایی واحدهای تولیدی اظهار داشت :دولت همچنان با جدیت به دنبال
تحقق فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در زمینه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
برای رونق واحدهای تولیدی و رفع مشکالت آنان در سطح کشور است.
وزیر دفاع با اشاره به برنامههای دولت در این زمینه افزود :در این مسیر
دولت از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان صاحب اصلی حوزه تولید حمایت
کرده و دست سرمایه گذاران را به گرمی می فشارد.
حاتمی با بیان اینکه باید همه مس��ئوالن با عزم و اراده جدی برای تحقق
سیاست های اقتصاد مقاومتی گام های بزرگی بردارند ،تاکید کرد :دولت عزم
خود را جزم کرده و مصمم است که با رفع موانع و مشکالت واحدهای تولید،
زمینه رونق اقتصادی و بالندگی واحدهای تولیدی را محقق کند .فارس

س��خنگوی قوه قضائیه آخرین
سخنــــگو
وضعیت پرونده های اخالل در
بازار سکه ،ارز ،خودرو و تلفن همراه را تشریح کرد.
حج��ت االس�لام محس��نی اژهای در جم��ع
خبرنگاران در خصوص جلس��ه مشترک با دادستان
تهران گفت :چندمین جلس��ه ای است که دادستان
تهران به همراه قضات در رابطه با بازار ارز و س��که و
خودرو تشکیل می دهد.
وی افزود :مس��ئوالنی از وزارت اطالعات ،س��پاه
و ناج��ا حضور داش��تند .معاون اول ق��وه قضائیه به
خروجی این جلسه اشاره کرد و گفت :سرعت و دقت
مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
محس��نی اژه ای در رابطه با تعداد بازداشتی ها
گفت :ممکن اس��ت تغییراتی در تعداد بازداش��تیها
باشد به همین منظور تا دو روز آینده اعالم میشود
وی افزود :مقرر ش��د حقوق بیت المال با سرعت
بیش��تری اس��تیفا ش��ود .همچنین مقرر شد که این

مقیمی با بی��ان اینکه امکان
ميدان فاطمي
ندارد ک��ه تهران ب��ه صورت
مدیریت س��ه ضلعی از س��وی دولت ،شهرداری و
استانداری اداره شود ،گفت :مدیریت پایتخت باید
واحد ،منس��جم و پایدار باشد تا مسائل آن حل و
فصل شود.
محمد حسین مقیمی دیروز در جلسه شورای
برنامه ریزی و توس��عه اس��تان تهران که با حضور
اس��فندیار زبر دس��ت ،مجری طرح آمایش استان
تهران برگزار ش��د ،طی سخنانی با اشاره به اینکه
یکی از ابهامات بس��یار مهم در برنامه های س��ند
آمایش��ی عدم برنامه ریزی مناسب برای جمعیت
مهاجر ناش��ی از توسعه منطقه است اظهار داشت:

رفاه اجتماعی صورت مس��ئله پاک ش��ده و ضعف
های موجود درحوزه بیمه و اشتغال با تفکیک این
وزارتخانه امکان حل نمیشود.
وی تاکید کرد :با تفکیک وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی درش��رایط فعلی اقتصادی بار دیگر
یک وزارتخان��ه پروپاقرص اقتصادی که محورهای
تولید را برعهده دارد را دچار مشکل می کنیم.
از س��وی دیگ��ر برخ��ی از نماین��دگان نیز بر
ای��ن باورند که ادغامها کار کامال غیرکارشناس��ی
و ناموف��ق بودو منجر به افزایش س��وال از وزیران
در مجلس شد.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشان درخصوص
آس��یبهای ناش��ی از ادغام س��ه وزارتخانه تعاون
و رف��اه گف��ت :زمانی که از عملک��رد وزارتخانهیی
احساس رضایت نمیشود ،به جای بررسی عملکرد
س��ازمان ،منابع و تش��کیالت آن ،راحتترین کار
یعنی ادغام سازمانی صورت میگیرد این در حالی
اس��ت که مس��ووالن مربوطه با محتوای سازمانی
کاری ندارند.
وی اف��زود  :ب��ا ادغ��ام وزارت رف��اه و تامین
اجتماعی ،تعاون و کار معجونی درس��ت ش��د که
تنه��ا صرفهجویی در این رابط��ه ،حذف یک وزیر
بود؛ تمام تشکیالت ،س��اختمانها ،مسوولیتها و
اختیارات به قوت خود باقی ماند و تنها س��ه حوزه
گسترده بر دوش یک وزیر گذاشته شد.
وی اف��زود :؛ وقت��ی ک��ه در بودج��ه ،نیروی
انسانی و ساختمانهای اداری صرفهجویی صورت
نمیگیرد ،جای س��وال است که آیا تنها حقوق دو
وزیر که کل آن در ماه به  ۸میلیون تومان میرسد
مشکلساز است؟
مصری یادآور شد :به نظر میرسد ادغامها کار
کامال غیرکارشناسی و ناموفق بوده است.
حضور ربیعی و بقیه
در همی��ن ح��ال گفته می ش��ود در صورت

پرونده ها مشمول زمان نشود.
محسنی اژه ای تصریح کرد :قرار شد پروندههای
ارز در دو بخ��ش س��فارش و دریاف��ت و همچنی��ن
پروندههای تلفن همراه در اولویت قرار گیرد.
مع��اون اول قوه قضائیه با بی��ان اینکه در حوزه
دریافت ارز تخلفاتی صورت گرفته است ،گفت :مقرر
شد عناصر اصلی این موضوع در اولویت قرار گیرد.
وی افزود :قرار ش��د افراد پشت پرده و اصلی در
این جریان شناسایی شوند.
محس��نی اژه ای به نامه نگاری با بانک مرکزی و
وزارت اطالعات اشاره و تصریح کرد :گزارشی ارسال
ش��د و اعالم ش��د که  ۱۵۹میلیون و  ۸۰۰هزار یورو
به فردی داده ش��ده اس��ت .توضیحاتی هم در رابطه
با ش��یوه توزی��ع دادند اما در م��ورد مکانیزم نظارت
توضیحی ندادند .نکت��ه دیگر اینکه این فرد باید زیر
قیمت ب��ازار ارز را توزیع میداد که این ابهام در نامه
ارسالی به قوه قضائیه پاسخ داده نشده است.
وی در رابطه با واردات خودرو افزود :یکی از این
مس��والن اعالم کرده که ما از تیر ماه س��ال گذشته
پی به تخلفات بردیمو بهمن ماه تش��خیص ما نهایی

اداره تهران بامدیریت سه ضلعی دولت ،شهرداری واستانداری امکان ندارد
همان طور که امروز شاهد هستیم تهران دارای ۸
میلیون و حاشیه آن تعداد  ۶میلیون نفر جمعیت
دارد و این هجوم جمعیت به سمت منطقه توسعه
یافته منجر به مشکالت جدی می شود.
مقیم��ی در ادامه با بیان اینک��ه بحث آمایش
س��رزمین از جمله آمایش اس��تان تهران از اهمیت
بس��یاری برخوردار اس��ت افزود :با توجه به اهمیت
موضوع دیده شد که طرح مجموعه شهری پایتخت
که در سال  ۸۳به تصویب رسیده بود توسط یکی از
مسئوالن دولت وقت به یک باره کنار زده شد و در

در نهایت
وج��ود س��وءمدیریت ها را نمی ت��وان بدون
برنام��ه ری��زی حل و هزینه ای انباش��تهای را به
جامع��ه تحمیل کرد .اصالح س��اختار دولت نه با
تفکی��ک وزارتخانهها بلکه اصالح س��وءمدیریتها
ممکن میشود.
در حقیقت مش��کالت اقتصادی امروز با ادغام
و تفکیک به شکل پیش��نهاد شده از سوی دولت،
قابل حل نیس��ت .این امر نه اصالح ساختار دولت،
بلکه تخریب آن است.
تفکی��ک این وزارتخانه حداقل دوس��ال زمان
میب��رد و چیدمان جدید ایجاد هزینه و مش��کل
مدیریت��ی می کند که چ��وب آن را در بلندمدت
مردم میخورند .نظام اداری کش��ور نیازمند تحول
است نه تغییر .تعیین وظایف و رسیدن به اهداف
این وزارتخانه باید مقدم بر س��اختار آن باش��د و
این موضوع از اولویت های کش��ور نیس��ت که به
آن پرداخته شود.

شد .س��ئوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا شما
متوجه ش��دید افراد خودتان هم تخلفاتی داشتند آیا
اینه��ا را ع��زل کردید یا نه؟ اینها مطالبی اس��ت که
هنوز پاسخ داده نشده است .سخنگوی قوه قضائیه در
خصوص دس��تگیریها در این رابطه ،گفت :در مورد
ال داش��تیم و  ۵م��ورد هم اخیرا
ته��ران  ۱۳مورد قب ً
بازداشت شد اس��ت .قرار شده است که پرونده های
مربوط به خودرو به تهران واصل شود.
وی در خص��وص پرون��ده مظلومی��ن ،گف��ت:
س��ئواالت و ابهاماتی مطرح ش��د و این فرد مجددا و
اخیرا دستگیر شد .در این پرونده باید دید اتهامی به
مسئوالن بانک مرکزی وارد است یا نه.
از س��وی دیگر جعفری دولت آبادی در رابطه با
اینکه آیا دستگیرش��دگان پروندههای اقتصادی اخیر
اعتراف جدیدی داشته و یا به معرفی همدستان خود
اعت��راف کردهاند؟ اظهار ک��رد :تحقیقات این پرونده
وسیع و گسترده است .پیشرفت تحقیقات مناسب و
ایده آل نیست اجازه بدهید پرونده کمی جلوتر برود
م��ا حتما در مورد کارها و اظهاراتی که ش��ده اطالع
مهر
رسانی خواهیم کرد.

استاندار تهران:

بایگانی رفت و لذا باید به این نکته مهم اشاره کنیم
که اسناد از جمله س��ندهای آمایشی باید ضمانت
اجرا داش��ته باش��ند و این گونه نباش��د که اسناد
باالدستی به خاطر نبودن ضمانت اجرا رها شوند.
اس��تاندار تهران با تاکید بر ارائه پیوست های
مختلف فرهنگی ،زیست محیطی و اجتماعی برای
طرح های پیش بینی ش��ده در سند آمایش گفت:
امروز ش��اهد آن هس��تیم که عدم توج��ه به این
پیوست ها باعث بروز مشکالتی در استان تهران از
جمله بروز مشکل در صنایع شده است.

جداس��ازي بخش تعاون و كار ،حضور علي ربيعي
در كابين��ه دوازدهم محتمل تر می ش��ود و براي
وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز از محمدحس��ين
شريف زادگان و احمد ميدري به عنوان دو گزينه
پيش��نهادي اداره اي��ن وزارتخانه جدي��د در نظر
گرفته شده اند
این در حالی است که کارشناسان می گویند:
وجود وزیر ب��رای مدیریت چنی��ن وزارتخانهای
ضرورتی ندارد و سیاس��تگذار کالن یک نفر باشد،
مدیریت بهتری صورت میگیرد.
به عقیده این عده دولت ناکارآمدیاش را با از
این شاخه به آن ش��اخه پریدن پوشش میدهد و
تفکیک و ادغام وزارت خانه ها در ش��رایط موجود
راه حل معضالت کش��ور نیست .در شرایط امروز،
کشور مستلزم مدیریت یکپارچه و نظارت موثر در
حوزه دستگاههای اجرایی است.

مقیمی با بیان اینکه ام��کان این وجود ندارد
که تهران به صورت مدیریت س��ه ضلعی از سوی
دولت ،ش��هرداری و اس��تانداری اداره شود افزود:
مدیریت پایتخت باید واحد ،منسجم و پایدار باشد
تا مسائل آن حل و فصل شود.
وی بیان داشت :در بسیاری از موارد این گمان
تقویت می شود که اراده جدی برای حل مشکالت
تهران وجود ن��دارد و مجلس و دولت باید در چهار
چوب اس��ناد مادر حرکت کنند ،درحالی که شاهد
هستیم در بس��یاری از موارد نمایندگان مجلس از

قدرت خود برای حل مس��ائل منطقه ای اس��تفاده
ک��رده و طرح هایی ک��ه در برنامه های کالن دیده
نش��ده را دنبال می کنند .اس��تاندار تهران با اشاره
به اینکه پایتخت با مس��ائل مهمی از جمله امنیت،
اقتصاد ،فرهنگ ،توس��عه ،آموزش ،محیط زیست و
منابع انرژی مواجه اس��ت که بای��د برای آن برنامه
های جدی و بلند مدت در نظر گرفته شود گفت :در
طرح مجموعه شهری تهران به همه این سواالت از
جمله مباحث اشتغال ،توسعه و محیط زیست پاسخ
داده ش��ده بود و در آن طرح ب��رای تامین آب ۱۵
میلیون تهرانی و توقف توسعه دانشگاه ها درپایتخت
و حرکت دانشگاه ها به سمت تحصیالت تکمیلی و
سایر مولفه های جمعیتی برنامه ریزی های خوبی
صورت گرفته بود که اجرایی نشد .مهر

ادامه از صفحه اول

این روزها مصادف اس��ت ب��ا عملیات مرصاد که
در س��ال  1367صدام و منافقین ب��ا حمایت غرب بر
این تصور بودند که از شرایط قطعنامه  598میتوانند
برای حمله به ایران اس��تفاده کنند در حالی که ملت
ای��ران با تکی��ه بر مقاوم��ت و ایثار چنان درس��ی به
دشمنان دادند که هرگز از خاطرشان عملیات مرصاد
فراموش نخواهد شد.
اکن��ون نیز آمری��کا تصور میکند ک��ه وضعیت
برج��ام همان وضعیت قطعنامه  598اس��ت و ش��اید
بتواند ای��ران را هدف قرار دهد حال آنکه دالورمردان
ایران زمین در نیروهای مس��لح با آمادگی کامل آماده
پاس��خگویی به هر تهدیدی هستند و حاضرند که هر
لحظه مرصادی دیگر را به رخ دش��منان بکشند .ملت
و دولتمردان سیاس��ی نیز با حض��ور در عرصه اقتصاد
مقاومتی میتوانند مرصادی اقتصادی را به دش��منان
این مرز و بوم تحمیل کنند.

کریمی قدوسی:

بازدید از دانشگاهها
در برجام ذکر نشده است
نماین��ده م��ردم مش��هد و کالت گف��ت:
ديـــــدگاه
بازدید از دانشگاهها به صورت مکتوب در
برج��ام ذکر نش��ده و اگ��ر اینطور باش��د که ف��ردا اینها ادعا
میکنند که باید از مراکز نظامی هم میتوانند بازدید کنند.
ج��واد کریمی قدوس��ی عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس در گفتوگو با ح��وزه مجلس گروه
سیاس��ی باشگاه خبرنگاران جوان ،در واکنش به بازدید آژانس
از دانش��گاه علم و صنعت ،گف��ت :قبل از این هم که آژانس از
دانشگاه علم و صنعت بازدید کرد ،اعالم کردم این جرمی است
که مسئوالن وزارت علوم و امور خارجه مرتکب شدهاند.

وی ادام��ه داد :با توجه به اینکه مفاد برجام آن چیزی که
آش��کار بود و در دسترس عموم قرار گرفته بود ،اجازه بازرسی
از س��ایتهای هستهای داده شده بود؛ یک نفر از نمایندگان یا
اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس مطلع نبودند و اگر تیم
مذاکره کننده قول دادهاند به آژانس که حتی شما میتوانید از
دانشگاههای ما بازدید داشته باشید ،این را بیان نکردند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس
تصریح کرد :بازدید از دانش��گاهها به صورت مکتوب در برجام
ذکر نشده است ،اگر اینطور باشد که فردا اینها ادعا میکنند
که باید از مراکز نظامی هم میتوانند بازدید کنند.
کریمی قدوس��ی با طرح این س��وال که ش��اید بازدید از
دانش��گاهها در بس��ته برجام اروپاییها گنجانده ش��ده باشد،
اظهار ک��رد :در توافق ژنو یک هم قب��ل از توافق برجام پیش
شرطهایی قرار داده بودند.

نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس با تاکید بر این
که ملت چنین تصمیماتی را قبول ندارد ،گفت :آقای شمخانی
در جلس��ه غیر علنی مجلس اعالم کرد ،اگر اف ای تی اف را
تصوی��ب کنید ،یعنی با آمریکا مبارزه کردید؛ بنده ش��خصا به
وی گفت��م خالف نظر رهبر انقالب ،موضع نگیرید؛ متأس��فانه
شمخانی پش��ت تریبون قرار گرفت و این موضع را بیان کرد،
چه بسا این مسائل در امتداد همین مواضع باشند.
وی ادامه داد :قطعا مردم واکنش شدیدی نسبت به هتک
حرم��ت اماکن آموزش��ی و علمی خود خواهند داش��ت و در
خواس��ت ما از هیئتهای علمی و دانشجویان این است که به
این موضوع اعتراض کنند.
پیش��تر منصور غالمی وزیر علوم درباره بازدید نمایندگان
آژانس از دانش��گاهها گفت :این امر براس��اس تصمیم شورای
عال��ی امنیت ملی بوده و همه س��ازمانها بای��د از آن تبعیت

کنند.
همچنی��ن کاظم غری��ب آبادی نماینده ای��ران در آژانس
بینالمللی ان��رژی اتمی دراین باره تاکید ک��رده بود که هیچ
توافق پنهانی برای انجام برخی بازدیدها از دانشگاه ها یا اماکن
دیگ��ر وجود ن��دارد و هر آنچه که انجام ش��ده ،طبق تعهدات
کشور است.
غری��ب آب��ادی تاکید کرد که ب��ا وجود تعهدات کش��ور،
سیاس��ت جمهوری اس�لامی ایران در رابطه آژانس با دانشگاه
ها ،کامال سیاست سخت گیرانه و محدود است .طبیعتا در این
چارچوب ،حفاظت از مرزهای علمی و دستاوردهای پژوهشی
کش��ور ،از اولویت های مس��ئوالن ذیربط بوده ،ضمن این که
سواالت یا بازدید آژانس از یک دانشگاه به منزله ضرورت توقف
یا تعطیلی فعالیت مورد نظر نیس��ت ،بلکه به این معناست که
فعالیت های کش��ورها ،تحت تعهداتشان باید به آژانس اظهار
باشگاه خبرنگاران جوان
شوند.

