
بررسی طرح اصالح قانون خدمت 
وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت 

مجلس 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در 
جلس��ه روز گذشته کمیس��یون طرح اصالح قانون 

خدمت وظیفه عمومی بحث و بررسی شد.
ابوالفضل عمویی اظهار داش��ت: ط��رح الحاق یک 
ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی در این جلسه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادام��ه داد: در ای��ن طرح پیش��نهادهایی برای 
اعم��ال اصالحات به قان��ون خدمت وظیفه عمومی 
آورده شده و براساس آن نمایندگان به بررسی اصل 
موضوع قانون موجود درباره نظام وظیفه پرداختند. 
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره 
به اینکه این جلس��ه با حضور نمایندگانی از وزارت 
دفاع و س��تاد کل نیروهای مس��لح و سازمان نظام 
وظیفه برگزار شد، تصریح کرد: در نهایت مقرر شد 
ک��ه بازنگری جامع در قانون نظ��ام وظیفه عمومی 
انجام شود و تأکید شد که این مسئله یک ضرورت 

است.  مهر

خبر

رئیس جمهور گفت: دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی 
که انجام داده اند، نخواهند گذاشت که مردم در حوزه دارو 
احس��اس کمبودی کنند. حجت االس��الم حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
پس از ارائه گ��زارش بانک مرکزی درباره اقدامات انجام 
ش��ده برای تأمین ارز مورد نیاز م��واد اولیه تولید دارو، 
گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فش��ارهای مختلفی 
که در شرایط کنونی وجود دارد، تالش می کند که کشور 
در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود. وی افزود: در 

کنار معیشت و تأمین کاالهای اساسی مردم و مواد اولیه 
تولید برای کارخانجات، سالمت مردم مهمترین اولویت 
اس��ت از این نظر تأمی��ن دارو جزو حوزه ه��ای اصلی و 
راهبردی است و دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی 
که انجام داده اند، نخواهند گذاش��ت که در این خصوص 

مردم احساس کمبودی کنند.
رئی��س جمهور ادام��ه داد: از محل تس��هیالت کرونایی 
مطالب��ات کادر درمان که ایثارگرانه در ماه های اخیر در 
خط مقدم مقابله با بیماری کرونا حضور داشته اند تامین 
خواهد ش��د و در این خصوص با برنامه ریزی های انجام 
گرفته از س��وی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 

همه مطالبات باید به سرعت پرداخت شود.
در این جلسه همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارشی از 
پیش��رفت کار بورس امالک و دیگر راه های تامین مالی 

پروژه های تولید مسکن انبوه ارائه کرد.
روحانی ضمن تاکید بر حمایت و تقویت سرمایه گذاری 
در بخش مسکن به عنوان پیشران رونق تولید و اشتغال، 
بهره گیری از شیوه های مختلف مشارکت مردم در تامین 
مالی پروژه های تولید مس��کن را الزم دانست.  پایگاه 

اطالع رسانی ریاست جمهوری

خالصه مهمترین اخبار 
مجلس در روز ۱۶ شهریورماه

تصوی��ب کلی��ات طرحی ب��رای تعیین تکلیف کمیس��یون 
قضایی و حقوقی، انتخاب اعض��ای هیات مدیره خانه ملت، 

اصالح الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی، انتخاب اعضای 
کمیسیون ویژه جهش تولید، اعالم وصول سوال نمایندگان 
از ۲ وزیر و... از مهمترین اخبار جلس��ه روز گذشته مجلس 
ش��ورای اسالمی بود. جلسه علنی مجلس به ریاست محمد 
باقر قالیباف برگزار ش��د و تعیین تکلیف کمیسیون قضایی، 
بررس��ی الیحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و 
جوانان، انتخاب نمایندگان ناظر در ش��ورای اقتصاد، الیحه 
عضویت ایران در موسس��ه بین المللی تحلیل س��امانه های 
کارب��ردی و انتخاب س��ه نماینده به عن��وان عضو در هیات 
مدیره خبرگزاری خانه ملت و... در دس��تور کار نمایندگان 
ق��رار گرف��ت. علی کریم��ی فیروزجای��ی هم نام��ه تقدیر 
نمایندگان استان خوزستان از رییس مجلس را در خصوص 
س��فر اخیر وی به این اس��تان قرائت کرد. در ادامه جلسه، 
غالمرضا مرحبا نماینده آس��تارا و مجتب��ی توانگر نماینده 
م��ردم ته��ران در مجلس به ترتیب ب��ا ۱۵۹ و ۱۳۶ رأی از 
مجموع ۱۹۷ آرای اخذ ش��ده ب��ه عنوان ناظران مجلس در 

شورای اقتصاد انتخاب شدند.
 س��میه محمودی ب��ا ۱۳۳ رای، نص��راهلل پژمانفر با ۱۱۱ و 

وحی��د جالل زاده با ۱۱۱ رأی از مجموع ۲۱۷ رأی مأخوذه 
به عنوان نمایندگان هیات مدیره موسس��ه خبرگزاری خانه 

ملت انتخاب شدند.
همچنین ۱۵ عضو کمیس��یون ویژه جه��ش و رونق تولید 
و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی مجلس شورای 
اس��المی تعیین ش��دند. نمایندگان با کلی��ات طرح اصالح 
بن��دی از آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند که در آن 
تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به عهده 
هیات مش��ترکی از روسای ش��عب و هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی گذاشته ش��ده است. نمایندگان مجلس به 
منظور تامین نظر ش��ورای نگهبان طرح یک فوریتی اصالح 

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصالح کردند.
همچنین گزارش کمیس��یون فرهنگ��ی در رابطه با الیحه 
اهداف، وظای��ف و اختیارات وزارت ورزش را بررس��ی و به 
منظور تامین نظر ش��ورای نگهبان اصالحاتی در آن اعمال 
شد. در ادامه، الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران 
در موسس��ه بین المللی تحلی��ل س��امانه های کاربردی در 
دس��تور کار جلس��ه علنی  قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۱ 

رای مواف��ق، ۷ رای مخال��ف و ۱۱ رای ممتن��ع از مجموع 
۲۴۷ نماین��ده حاضر این الیحه را برای رفع ایراد ش��ورای 
نگهبان اصالح و پیوس��ت آن را به ش��ورای نگهبان ارسال 
کردن��د. نمایندگان در ادامه جلس��ه الیح��ه صندوق بیمه 
ح��وادث طبیعی را برای تامین نظر ش��ورای نگهبان اصالح 
کردن��د. همچنین ایراد ش��ورای نگهبان در ط��رح تنظیم 
برخ��ی از مقررات مالی، اداری و پش��تیبانی وزارت آموزش 
و پرورش رفع و تصویب ش��د. طرح یک فوریتی حمایت از 
تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی 
هم در دس��تور کار  قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده یک این طرح 
و تبصره ه��ای آن را ب��ا ۱۴۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و 
۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر حذف کردند. 
در جلسه روز گذشته سوال سه نماینده از وزرای آموزش و 

پرورش و ارتباطات اعالم وصول شد.
خمچنی��ن جمعی از کارکنان مخابرات روس��تایی با تجمع 
مقابل مجلس شورای اس��المی خواستار رفع تبعیض بین 

خود و کارکنان مخابرات ش��هری ش��دند.    ایس�نا 

مجل��س  رئی��س 
اس��المی  ش��ورای 
را  خ��ود  گف��ت: 
متعه��د می دانی��م 
تصمیم��ات  ک��ه 
گرفت��ه ش��ده را با 
نظارت مس��تمر تا 
به س��رانجام نهایی 
رس��یدن همه آنها 

پیگیری کنیم.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دس��تور جلسه علنی 
مجلس به س��فر نظارتی  به اس��تان خوزس��تان اش��اره 
ک��رد و اظهار داش��ت: توفیق داش��تم ۴ روز در خدمت 
مردم خوزس��تان باش��م. ما خود را بی��ش از این مرهون 
مجاهدت های مردم خوزس��تان می دانس��تیم اما در این 
مدت اس��تقبال گرم مردم ش��ریف این دی��ار از یکی از 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران مرا شرمنده خود کرد 

و خود را بیش از گذشته مدیون آن عزیزان می دانم.
وی اف��زود: وظیفه خود می دان��م از صحن علنی مجلس 
ش��ورای اسالمی از مردم خوزستان صمیمانه تشکر کنم 

و دست همه آنها را به گرمی می فشارم و البته از هر ۱۷ 
نماینده اس��تان خوزس��تان نیز قدردانی می کنم که این 

مهم بدون تالش و همراهی آنها ممکن نبود.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی یادآور ش��د: نمایندگان 
اس��تان خوزس��تان از ۶ هفته پیش از س��فر اینجانب به 
خوزس��تان تمام توان خود را به کار بس��تند تا مشکالت 
حوزه انتخابیه آنان و مس��ائل مردم به درستی شناسایی 
ش��ود. همه این عزیزان زحمات زیادی را متحمل شدند 
و تالش ه��ای بی وقف��ه ای برای حل مش��کالت مردم در 

حوزه های انتخابیه استان خوزستان به انجام رساندند.
قالیب��اف با بیان اینک��ه ما خود را متعه��د می دانیم که 
تصمیمات گرفته شده را با نظارت مستمر تا به سرانجام 
نهایی رس��یدن همه اینها پیگیری کنیم، گفت:  خروجی 
تصمیمات این نظارت میدانی به طور شفاف و با جزئیات 

به زودی در سایت مجلس بارگذاری خواهد شد.
وی از مل��ت ایران و عموم مؤمنان به دلیل رعایت کامل 
پروتکل های بهداش��تی در ماه محرم و اقامه عزای ساالر 
شهیدان امام حسین )ع( تشکر و قدردانی و تصریح کرد: 
مردم حماس��ه درخش��ان آفریدند و نش��ان دادند که ما 

حقیقتاً ملت امام حسینیم.  فارس

ادامه از صفحه اول
اگر متولی��ان نگران کمبود ارز برای واردات خودرو 
هس��تند، آیا به خودروس��ازان )س��رهم بندی( ارز 
اختص��اص نمی یابد ت��ا قطعاتی که نی��از دارند به 
چین، هند، مالزی، برزیل و برخی دیگر از کشورها 
سفارش دهند و سپس در بسته بندی تولید داخل 
به بازار عرضه ش��ود و ی��ا در محصوالت خود نصب 

کنند؟
پس از ضعف شدید در خودروسازی کشور، نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ای��ران که در ش��رایط 
ش��دیدترین تحریم های تس��لیحاتی به خودکفایی 
رس��یده اند، اعالم آمادگی کردن��د که می توانند به 
بخش صنعت خودروس��ازی کمک کنند. س��ازمان 
نیروهای مس��لح قادر اس��ت حتی صفر تا صد یک 
خودرو را طراحی و تولی��د کند، اما صنعت دفاعی 
وظیفه ذات��ی در تولیدخودرو ن��دارد. وزارت دفاع، 
ارتش و سپاه در زمینه کمک به خودروسازها اعالم 
آمادگی کرده اند و روز گذشته در نمایشگاه نهضت 
قطعه س��ازی وزارت دفاع، چند نمون��ه از قطعات 
گلوگاهی خودرو مانند ACU، توربوش��ارژ، ایربگ 

و باتری های ویژه خودروها رونمایی شد.
اگر این نهضت ادامه داش��ته باشد که قاعدتا ادامه 
خواهد داشت، چرا که ابالغ فرمانده کل قوا است، با 
گسترش آن طبیعتا باید قیمت تمام شده محصوالت 
خودرویی کش��ور پایین بیاید وخودروسازان داخلی 
نیز با دست کشیدن از انحصار طلبی و البته واردات 
های س��وال برانگیز قطعه های خارجی، با استفاده 
از ت��وان بخش نظامی و دفاعی کش��ور ب��ه بهینه 
س��ازی محصوالت خود بپردازند و ب��ازار خودرو را 
سروسامان دهند، در این صورت شاید دیگر نیازی 
نباشد که زمین های خودروسازان که کم نیست زیر 

کشت محصوالت کشاورزی برود!
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گزارش

موافقت رهبر انقالب با تمدید برگزاری دادگاه های ویژه اقتصادی
 حض��رت آیت اهلل خامنه ای با درخواس��ت رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم 
فعالی��ت ش��عب دادگاه های انق��الب برای رس��یدگی به پرونده مفس��دان 
اقتص��ادی موافقت کردند. رهبر معّظم انق��الب، حضرت آیت آهلل خامنه ای 
در پاس��خ به درخواس��ت آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی، رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر تداوم فعالیت ش��عب ویژه دادگاه انقالب اس��المی جهت رسیدگی 
به پرونده های اخالل گران و مفس��دان اقتصادی با لحاظ برخی اصالحات با این 
درخواست موافقت کردند. رئیس قوه قضائیه در نامه  خود با اشاره به استمرار شرایط 
و ضرورت های اعالم شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه ها، 
این درخواس��ت را مطرح کرده اس��ت. رئیس��ی در این نامه خاطرنشان کرده است: 
به زودی پیش��نهادها و نیازمندی های قانونی قوه قضائیه برای مبارزه قاطع، س��ریع، 

قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد شد.  میزان

اهانت به قرآن، توهین به همه ادیان است
رئی��س مجلس خبرگان رهب��ری در واکنش به اهانت ب��ه قرآن مجید و 
پیامبر)ص(، گفت: دولت های اسالمی توهین به مقدسات را محکوم کنند و 
نهادهای بین المللی نیز واکنش متناسب نشان دهند. در بیانیه ای که آیت 
اهلل جنتی در محکومیت اهانت به قرآن و پیامبر اس��الم صادر کرده آمده 
اس��ت: آیا ضرورت ندارد که سردمداران جوامع غربی به خاطر حفظ ظاهر 
هم که شده با برخورد جدی، جلوی این نوع افراط گری ها و اقدامات خشونت 
بار و نژادپرستانه که در واقع اهانت به همه ادیان ابراهیمی است را بگیرند!؟ وی در 
بخش پایانی بیانیه نوشته: مجلس خبرگان از عموم مسلمین جهان و نیز دولت های 
اس��المی می خواهد توهین به مقدسات امت اس��المی را در سراسر جهان محکوم 
نموده و نهادهای بین المللی نس��بت به این اعمال ش��نیع، واکنش متناسب نشان 

دهند تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.  روابط عمومی شورای نگهبان

مالک ماشین سازی تبریز راهی زندان شد
نماین��ده تبریز در مجلس گفت: س��رانجام با مرارت های بس��یار »مش 
قربانعلی« از مالکیت ماشین سازی خلع و به اتهام اخالل در نظام ارزی 
کش��ور راهی زندان ش��د. احمد علیرضا بیگی در جلسه مجلس شورای 
اسالمی در تذکری افزود: همچنین طراح سناریوهای ناصواب و واگذاری 
که مسبب اصلی آش��فتگی امروز واحدهایی چون کشت و صنعت مغان، 
ماشین سازی و هپکو و بسیاری از واحدهای مهم بود راهی زندان شد و رئیس 
قوه قضائیه اخیرا دس��تور رسیدگی به پرونده های وی را صادر کرد که تسریع در 
این موضوع ضروری اس��ت. وی گفت: سرانجام ماه گذشته هیأت عامل هیدرو در 
کارخانه ماشین سازی حاضر شد و اعمال مالکیت هیدرو را کلید زد، با وجود این 
همچنان مدیران صندوق بازنشس��تگی که کاتالیزور واگذاری ظالمانه این شرکت 

به مش قربانعلی بودند به مدیریت کاسبکارانه خود ادامه می دهند. فارس

دایره تشخیص صالحیت شیلنگ

برادر قالیباف: نمی شود با مردم حرف 
نزد. جای کدام واژه در اظهارنظر فوق خالی است؟

الف( الکی
ب( پا در هوا
ج( گازانبری
د( عصبانی

وزیر آموزش و پرورش: رعایت موارد بهداش��تی در 
س��رویس مدارس از جمله پروتکل ها هستند که با 

جدیت دنبال می شوند.
نظ��ارت بر مورد فوق بر عهده ک��دام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( معاونت نظارت بر چاه خال

ب( اداره کل امور آفتابه
ج( دایره تشخیص صالحیت شلینگ

د( ستاد صیانت از آبریزگاه های مدارس
ریی��س کل بان��ک مرکزی: در ح��ال حاضر ما نیز 

سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم.
بنابراین نتیجه می گیریم که ...

الف( تورم سیصد درصدی در راه است.
ب( واحد پول کش��ور به "ی��ک عبدالناصر" تغییر 

خواهد کرد.
ج( خدا به ملت بینوا رحم کند.

د( ی��ک گزینه ک��ه به لحاظ اخالقی از انتش��ارش 
معذوریم.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دولت تالش می کند کشور در حوزه های 
راهبردی دچار مضیقه نشود

قالیباف: 

تصمیمات اتخاذ شده برای خوزستان را با 
نظارت مستمر پیگیری می کنیم

محسن رضایی در نشست خبری:

برنامه هفتم توسعه 
باید ت���ا تیرماه ۱۴۰۰ 
رهبرانقالب  تقدیم 

شود
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت: 
ما باید حداکثر بتوانیم تا تیر ماه س��ال آینده 
سیاست های کلی برنامه هفتم را خدمت رهبر 
انقالب ارس��ال کنیم تا دولت بعد بتواند آن را 

به مجلس بدهد.
محس��ن در آیین افتتاحیه نظام جمع سپاری 
و نخس��تین فراخوان جمع س��پاری دبیرخانه 

مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با محوریت 
تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
کش��ور، اظهار داشت: امروز نیازمند یک اراده 
ملی س��وم برای اداره کشور هس��تیم. اولین 
اراده ملی در ایران در س��ال ۵۶ و ۵۷ ش��کل 
گرفت و نسل اول انقالب در کنار امام توانست 
کار بزرگی انجام دهد و در عالم سیاست راهی 

نو به نام جمهوری اسالمی را به وجود آورد.
وی عن��وان ک��رد: دومی��ن اراده مل��ی برای 
آزادس��ازی س��رزمین های اس��المی ب��ود که 
قدرت های بین الملل، صدام حسین را تحریک 
کردند و او به ۵ اس��تان وارد ش��د و در اینجا 
نس��ل دوم، دومین اراده ملی را ش��کل داد و 

اقتدار ایران را بازگرداند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه در گام دوم انقالب در آستانه شکل گیری 
یک اراده ملی سوم توسط نسل سوم و چهارم 

انقالب در حوزه اقتصاد، فرهنگ و محورهای 
هفتگان��ه رهبری در بیانیه گام دوم هس��تیم، 
گفت: س��ومین اراده ملی ایران باید به دست 

نسل سومی ها صورت گیرد.
رضایی خاطرنشان کرد: ما در آستانه تحوالت 
جدی��د در کش��ور هس��تیم و نح��وه اداره، 
سیاس��ت گذاری کش��ور و برنامه ریزی ها باید 
متحول ش��ود، در غیر این صورت مسیرهای 
منفی در فرهن��گ و اقتصاد ادامه می یابد. در 
چهل س��ال اول انقالب ب��ا روندهای مثبت و 

منفی روبرو بودیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام افزود: 
رونده��ای مثبت انقالب در حوزه سیاس��ت، 
دفاع و امنیت است و این تحوالت بدون بسیج 
اندیشمندان امکان پذیر نیست. باید بسیجی 
از اندیش��کده ها و نخبه ها و پژوهش��گاه ها در 
موسس��ات فرهنگ��ی وکس��ب وکارها صورت 
گی��رد. ت��ا تح��ول در بخش ه��ای فک��ری و 
اندیشه ای ش��کل نگیرد تحولی در فرهنگ و 

اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
وی بیان کرد: دومین مسأله، تحول در دولت 
است. امروز دیوان س��االری و نحوه حکمرانی 
در اقتصاد و فرهنگ بزرگترین مانع پیشرفت 
کش��ور اس��ت و این را بای��د تغیی��ر داد. اگر 
نیروهای انقالب می گفتند باید ش��اه را ساقط 
کنی��م، اگر نیروهای دف��اع مقدس می گفتند 
باید صدام را ساقط کنیم شما باید یک دولت 
ن��و و یک تنظیم رابطه جدی��د میان دولت و 

نظام و دولت با مردم پیدا کنید.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام عنوان 
کرد: بیش از بیس��ت سال است در این کشور 
سیاست های بسیار دقیق و پیشرفته از سوی 
رهبر انقالب به دولت و مجلس ابالغ ش��ده و 

تاکنون فقط آقایان در خصوص سیاست های 
اصل ۴۴ قانون نوشتند. اگر سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی در این کش��ور پیاده می شد 
مطمئن باش��ید ما امروز مش��کالت اقتصادی 

نداشتیم.
وی افزود: چند سال قبل از شروع تحریم های 
اقتصادی، پیش بینی شده بود که این کشور با 
نوسانات اقتصادی روبرو خواهد شد و نیازمند 
ی��ک اقتص��اد مقاومتی اس��ت. ای��ن اقتصاد 
مقاومتی طراحی و نوش��ته شد و مقام معظم 
رهبری کلمه به کلمه این مباحث را دیدند و 
آنها را اصالح و تقویت کردند و با دیدگاه های 

خود، امام و اسالم انطباق دادند.
رضای��ی تاکید کرد: س��ند اقتص��اد مقاومتی 
قب��ل از بحران ه��ای اقتصادی، ابالغ ش��د اما 
هنوز روی زمین است و قانونش نوشته نشده 
است . بعضی از مسئوالن کشور نمی دانند این 
چه س��ند مهمی اس��ت. تنظیم رابطه دولت 
ب��ا باالدس��ت و تنظیم رابطه دول��ت با مردم 
مهمترین تحولی است که باید صورت بگیرد. 
اگر در س��اختار دولت، دیوان ساالری دولت، 
روش حل مس��ائل در دولت، چگونگی ارتباط 
با نخبگان، چگونگی ارتباط با کس��ب و کارها 
اصالح نشود همان قدم های منفی در فرهنگ 

و اقتصاد ممکن است ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه وزارتخانه ها مستقل هستند 
اما هر موضوعی به دو یا سه وزارتخانه ارتباط 
پی��دا می کند، گف��ت: برای نمون��ه کاری که 
مق��ام معظم رهبری اج��ازه دادند از صندوق 
توس��عه ملی در خوزس��تان ۴۰۰ هزار هکتار 
زمین آماده کش��ت ش��ود و اکنون ۲۵۰ هزار 
هکتار آماده کش��ت شده است اما هزاران تن 
محصول کش��اورزی کن��ار جاده ها در حال از 

بین رفتن اس��ت، زیرا همزمان س��ند در کنار 
این فعالیت های کشاورزی نیامدند این پروژه 

را پیش ببرند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام افزود: 
در غال��ب برنامه های کش��ور باید دو یا س��ه 
وزارتخان��ه کن��ار هم و به صورت مش��ترک و 
قرارگاه��ی کار کنن��د اما کش��ور فاقد چنین 
سیس��تمی است. مس��أله دیگر تمرکز گرایی 
فوق العاده ای اس��ت که در مرکز وجود دارد 
و نبودن اختیارات در استان ها. استان ها هنوز 
مساوی االختیار هستند و قدرت برنامه ریزی 
ندارند. به اس��تان ها اختیار داده نمی ش��ود تا 
تحول��ی صورت گیرد. ما اگ��ر بخواهیم مردم 
را وارد اقتص��اد کنی��م با ای��ن دولت متمرکز 
نمی شود. باید مس��ئولیت، قدرت و اختیار به 
اس��تان ها داد. برنامه هفتم توس��عه نمی تواند 
ب��رای این فکری کند. تحول��ی باید در رابطه 
دول��ت و م��ردم و مطالبه از بس��یج مردم در 

زندگی خودشان اتفاق بیافتد.
وی گف��ت: عده ای حدود ۱۵۰ نفر در کش��ور 
هس��تند که متخص��ص چتربازی هس��تند و 
پول های خود را طوری مدیریت می کنند که 
وارد چرخه پر ریس��ک تولید نش��ود و بهتر از 
دولتمردان فهمیدند پول��ی که بیرون می آید 

کجا قرار است برود.
رضایی اضافه کرد: آنها می دانستند پول ها به 
بورس می رود و سریع پول ها را به سپرده های 
جاری تبدیل کردند و این آخر سر که فقرا به 
دنبال بورس رفتند، به دنبال عسلی رفتند که 
در حال تمام ش��دن بود و چیزی نصیبش��ان 
نش��د. رابطه اینها با تولید، صنعت و اش��تغال 
جزیره ای اس��ت و نمی تواند ادام��ه پیدا کند.

 مهر


