
 ایران آمادگی کامل
برای گفت وگو باسعودی ها را دارد

رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی گفت:ما 
آمادگــی کامل را برای گفتگو با دولت عربســتان 
در همــه موضوعات دوجانبه و منطقــه ای، داریم 
و خرســندیم که تاکنون چنــد دور گفتگو میان 

دولت های طرفین برگزار شده است.
ســید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی در ســخنرانی خود که به صورت مجازی 
در جلســه عمومی »نهادهــا و نظم منطقه ای« در 
دهمیــن مجمع صلح جهانی ایــراد کرد، گفت: بر 
اساس بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، دبیرکل آن ســازمان موظف شده است 
از طریق مشورت با کشورهای منطقه سازوکاری را 
برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس 
پیشنهاد دهد، ولی متأســفانه این وظیفه تاکنون 
مورد غفلت ســازمان ملل قرار گرفته است. وی با 
بیان اینکه جمهوری اســامی ایران به رغم برخی 
اختافات جدی بین ایران و عربستان، معتقد است 
که این دو کشــور می توانند مکمــل ظرفیت های 
یکدیگر باشــند، افزود: ما آمادگــی کامل را برای 
گفتگو بــا دولت عربســتان در همــه موضوعات 
دوجانبــه و منطقــه ای، داریم و خرســندیم که با 
مساعی دولت عراق، تاکنون چند دور گفتگو میان 

دولت های طرفین برگزار شده است.
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی در ادامه با 
بیان اینکه متأسفانه برخی از دولت های منطقه در 
یک اشتباه محاســباتی مهلک به دنبال باز کردن 
پــای رژیم آپارتایــد جنگ افروز اســرائیل به این 
منطقه هســتند، گفت: آن ها حتی از عادی سازی 
روابــط فراتر رفتــه، در جهت هم پیمانــی با رژیم 
صهیونیســتی گام بــر می دارند. این یک اشــتباه 
راهبردی بزرگ اســت که زمینه تنش و درگیری 
را در منطقه با ســرعتی سرسام آور باال خواهد برد. 
جمهوری اسامی ایران پیشاپیش نسبت به تبعات 
حضور اســرائیل در منطقه خلیج فارس هشــدار 
می دهد و آن کشــورها را مســئول هرگونه تبعات 

خطرناک آن می داند.
خرازی با بیان اینکــه منطقه خلیج فارس نیازمند 
ســازوکاری امنیتی است که از هژمونی هر قدرتی، 
چه منطقه ای و چه جهانــی، ممانعت کند، اظهار 
کرد: برای محقق شدن چنین هدفی باید اقدامات 
اعتماد ســاز در حوزه هایی همچون مدیریت آب، 
حفاظت از محیط زیســت، ایمنی هسته ای، امنیت 
انــرژی، جهانگردی، همکاری اقتصــادی، تجارت، 
سرمایه گذاری، ریشه کن کردن فقر و توانمندسازی 
مردم در دستور کار همه کشــورهای منطقه قرار 
گیرد. وی با بیــان اینکه ایران همواره بر گفتگو به 
عنوان روشــی کارآمد برای رفع سو تفاهمات، حل 
منازعات و تقویت اشــتراکات تأکیــد دارد: افزود: 
حرکــت به ســمت ایجاد یک »مجمــع گفتگوی 
منطقه ای« به حل مشکات امنیتی منطقه کمک 
می نماید و گفتگوهای برادرانه، اما صریح و بی پرده 
میان کشــورهای منطقه، بــدون حضور و دخالت 

خارجی، کلید حل مشکات است.
در ادامه این نشست، حاضران سواالتی را از خرازی 

مطرح کردند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به 
این سوال که ماحظات ایران برای حفظ ساختارهای 
امنیت منطقه ای چیست؟، تصریح کرد: گفتگوهای 
میان کشورهای منطقه برای حل و فصل اختافات 
ضروری اســت. توسل به زور برای حل مسائل قابل 
قبول نیســت و حصول صلح، صرفاً از طریق گفتگو 
قابل تحقق اســت. وی در پاســخ به ســوال دیگر 
یکی از شــرکت کنندگان در این همایش مبنی بر 
اینکــه با توجه به تجربه ایران در خصوص مقابله با 
تحریم ها، چشم انداز تحریم های آمریکا علیه روسیه 
و همین طور شرکت های چینی را چطور می بیند؟ 
افزود: همان طور که خود مقامات آمریکایی اعتراف 
کرده اند، سیاســت فشــار حداکثری علیه ایران با 
شکســت مفتضحانه مواجه شده که این امر مرهون 
تدابیر اتخاذ شــده و مقاومت تحسین برانگیز ملت 
ایران بوده اســت. معتقدیم تحریم روســیه و چین 
هم با سرنوشت مشابهی مواجه می شود. تحریم ها بر 
اولویت ها و منافع ملی کشــور تحت تحریم اثرگذار 
نیست. ایران تجربه خوبی در فائق آمدن بر تحریم 
دارد و به همکاری و رایزنی با روســیه و چین برای 

مقابله با تحریم ادامه خواهیم داد.

 پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی
در کمیته حقوق بشر مجلس

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس از پیگیری پرونده 
ترور شهیدسلیمانی در این کمیته خبر داد و گفت: 
در این باره جلســاتی را با مقامات قضایی کشور و 

ستاد حقوق بشر داشته ایم.
زهــره الهیان در گفت وگو با فــارس، گفت: پرونده 
تــرور شــهید ســلیمانی در کمیته حقوق بشــر 
مجلــس در حال پیگیری اســت. وی افزود: ما در 
جلســاتی که در قالب این کمیته با مقامات قضایی 
و همچنین ســتاد حقوق بشر کشورمان داشته ایم، 
خواستار پیگیری این پرونده در محافل بین المللی 
شــده ایم و بر آن تاکید داریم. رئیس کمیته حقوق 
بشــر مجلس شورای اسامی اظهار داشت: ما تمام 
تاش خود را                            در بحث پیگیری پرونده ترور شهید 
ســلیمانی به کار گرفته ایم و پیگیری ها درباره این 
پرونده را                            ادامــه خواهیم داد.الهیان خاطرنشــان 
کرد: البته ما در کنار پیگیری پرونده ترور شــهید 
ســلیمانی و امثال این مــوارد در کارگروهی تحت 
عنوان حقوق عامه، بحث مســکن و دیگر مشکات 
مــردم که درواقع در آن زمینه هــا حقوقی از آنان 

تضییع شده را                            نیز دنبال می کنیم.

اخبار

فرمانــده نیروی پدافنــد هوایی ارتش گفــت: یکی از 
ماموریــت های مهــم پدافند هوایی حراســت از مراکز 
حســاس و حیاتی کشــور اســت و انجــام صحیح این 
ماموریت خطیر در امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است.
امیر علیرضا صباحــی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتــش، در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شــمال 
شــرق گفت: یکی از ماموریت های مهــم پدافند هوایی 
حراســت از مراکز حساس و حیاتی کشور است و انجام 

صحیح این ماموریت خطیر در امنیت ملی بســیار حائز 
اهمیت است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: چشــمان 
بیدار کارکنان پدافند هوایــی ضامن امنیت ایران عزیز 
اســت و بنده به نوبه خود از ایثار و فداکاری رزمندگان 
پدافند هوایی در دفاع از حریم هوایی کشور که در ادامه 
راه رشــادت های شــهدا و ایثارگران پدافنــد هوایی در 

دوران دفاع مقدس است قدردانی می کنم.

 حراست از مراکز حیاتی کشور 
ماموریت مهم پدافند هوایی ارتش است

وزیر اطاعات و رئیس سازمان اطاعات سپاه پاسداران 
در جلسه ای مشــترک بر افزایش هماهنگی و همکاری 

دستگاه های اطاعاتی و امنیتی تاکید کردند.
جلسه مشــترک وزارت اطاعات با ســازمان اطاعات 
سپاه پاسداران روز دوشنبه )۱۳ تیر( باحضور مسئوالن 
و معاونان وزارت اطاعات در ســازمان اطاعات ســپاه 

برگزار شد. 
وزیر اطاعات با تبریک انتصاب ســردار سرتیپ کاظمی 

به ریاست ســازمان اطاعات ســپاه، از زحمات حجت 
االســام طائب تشــکر و بر افزایش ســطح تعامات و 

توافقات فی مابین دو مجموعه تاکید کرد.
سردار کاظمی نیز ضمن تشکر از حضور وزیر و مسئولین 
وزارت اطاعات، برهماهنگی و هم افزایی دســتگاه های 
اطاعاتی تاکید و اظهار امیدواری کرد که امنیت پایدار 
در ســایه هماهنگی و همکاری دستگاه های اطاعاتی و 

امنیتی افزایش می یابد.

 تاکید وزیر اطالعات و رئیس سازمان اطالعات سپاه
بر گسترش همکاری های دوجانبه

رئیــس جمهور خطاب به ســفیر جدید ســوئیس گفت: 
 آمریــکا باید تصمیم بگیرد که بــه الزامات مذاکره و توافق 

پایبند بماند.
سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در آیین دریافت استوارنامه 
»نادین اولیویری لوزانو« ســفیر جدید سوئیس با اشاره به 
قدمت بیش از ۱۰۰ ساله روابط دو کشور گفت: ایران آماده 
گسترش حداکثری روابط با همه کشورها از جمله سوئیس 

در عرصه های تجاری، اقتصادی و سیاسی است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش دیپلماتیک سفارت 
ســوئیس در تهران افزود: آمریکا و کشــورهای اروپایی در 
قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما 
واقعیــات ایران را به دولت متبوع و دیگر کشــورها منتقل 
کنید تا متوجه شــوند کــه ایران علیرغم دشــمنی ها، به 
پیشرفت خود ادامه داده است و سیاست های سلطه طلبانه 
آنها اثر معکوس گذاشــته است. رئیسی اظهار داشت: اقدام 
آمریکا و ســه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در 
شــورای حکام در زمانی که مذاکره برای توافق در جریان 
اســت، اقدامی غیرمسئوالنه و ناقض روح مذاکره و توافق و 
بیانگر تناقض رفتاری آنها است. وی تصریح کرد: آمریکا باید 

تصمیم بگیرد که به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند.
»نادین اولیویری لوزانو« ســفیر جدید سوئیس نیز در این 

مراسم گفت: ایران و سوئیس در بیش از ۱۰۰ سال سپری 
شــده از برقــراری روابط دیپلماتیک، همــواره تعامات و 

همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر داشته اند.
سفیر ســوئیس با اشاره به نقشــه راه روابط تهران و برن 
خاطرنشــان کرد: به عنوان سفیر سوئیس برنامه اصلی من 

تاش برای گسترش روابط با جمهوری اسامی ایران است.

 رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران زمینه توافق
 و همکاری را فراهم خواهد کرد

همچنین سید ابراهیم رئیسی در آیین دریافت استوارنامه 

»ریکارداس دیگوتیس« سفیر آکردیته لیتوانی عنوان کرد: 
دو کشور ظرفیت های متنوع و متعددی برای ارتقای روابط 

و همکاری های اقتصادی و تجاری با یکدیگر دارند.
رئیس جمهور با بیان لزوم اجرای تعهدات کشورهای غربی 
افزود: جمهوری اســامی ایران طبق تاییــد همه ناظران 
به تعهدات خود در توافق عمل کرده اســت، اما در عوض 
آمریکا از این توافق خارج شــده و کشورهای اروپای نیز از 

عمل به تعهدات خود تخطی کرده اند.
 رئیســی اقدام آمریکا و کشــورهای اروپایی برای پیگیری 
صدور قطعنامه علیه کشــورمان از ســوی شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حین مذاکرات را وقیحانه 
و بــر خاف الزامات مذاکره و توافق توصیف و تصریح کرد: 
رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران زمینه توافق و همکاری 

را فراهم خواهد کرد.
»ریکارداس دیگوتیس« سفیر آکردیته لیتوانی نیز در این 
مراســم با طرح درخواست گسترش روابط و ارتقای سطح 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشــورهای عضو 
اتحادیــه اروپا و از جمله لیتوانی اظهار داشــت: به عنوان 
عضوی از اتحادیــه اروپا تاکید می کنم که زمینه و فرصت 
مناسبی برای توســعه هر چه بیشــتر روابط با جمهوری 

اسامی ایران وجود دارد.

وزیر کشور: 

شهرداری ها بر قیمت  مسکن و دفاتر امالک نظارت کنند
وزیر کشور، گران شدن هزینه شهری را عاملی برای گسترش حاشیه نشینی برشمرد و گفت: شهرداری ها باید در حوزه 

اماک و گرانی های مرتبط با آن، وارد شوند و بر قیمت ها و دفاتر اماک نظارت کنند.
احمد وحیدی روز گذشته در نشست شهرداران کانشهرهای کشور که در وزارت کشور برگزار شد، سردار شهید باکری 
را الگوی شــهرداران معرفی کرد و افزود: موضوع شهرداری مساله یک دستگاه نیست، بلکه موضوعی است که با بیش 
از ۷۰ درصد مردم عزیزی که در شــهرها زندگی می کنند، ارتباط دارد. وی خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه شهرداران 
بسیار مهم است چرا که تنها یک نهاد خدمت رسان نیست و حوزه های محیط زیستی، اقتصادی، بحرانی و اجتماعی 

را دربر می گیرد.
وزیر کشــور، شــهرداری را تجلی اراده موثر و با کیفیت شهروندان در امور شــهری دانست و اضافه کرد: این مدیریت 
همه جانبه، باید در عالی ترین ســطح باشد. دستگاه های دولتی نباید در مسائل شهرداری دخالت کنند که این حضور، 
باعث کاهش کیفیت عملکرد شهرداری ها می شود. وحیدی با تاکید بر اینکه شهرداری ها مسئولیت راهبردی در حوزه 
آسیب های اجتماعی دارند، اظهار کرد: شهرداری ها همچنین باید اقتصاد پایدار شهری را تقویت کنند. در بازدیدی که 
از شهر تبریز داشتم، این شهر به شهر بی تکدی شهرته یافته است که باید این الگو تسری یابد. وی گران شدن هزینه 
شهری را عاملی برای گسترش حاشیه نشینی برشمرد و گفت: شهرداری ها باید در حوزه اماک و گرانی های مرتبط با 
آن، وارد شوند و بر قیمت ها و دفاتر اماک نظارت کنند. وزیر کشور افزود: مدیریت شهری باید به شهرداری ها سپرده 

شود. شهرداری هم باید با جدیت در مدیریت شهری ورود کند و اقدامات صیانتی و حمایتی الزم را به عمل آورد.
وحیدی در ادامه به ضرورت هزینه کرد درست شهرداری ها هم اشاره کرد و گفت منابع درآمدی خوبی در شهرداری های 

کشور وجود دارد اما متاسفانه بخش اعظم این درآمدها صرف امور جاری شهرداری و حقوق کارکنان آن می شود.
وی با اشــاره به اهمیت ســامت اداری، تصریح کرد: سامت اداری در شهرداری ها بسیار مهم است و در این خصوص 
الکترونیکی شــدن خدمات می تواند کمک موثری داشته باشد. وزیر کشور در ادامه افزود: شهرداری ها در قانون هوای 
پاک باید ورود جدی تری داشته باشند، بازسازی حمل و نقل عمومی در کان شهرها هم می تواند به کاهش ترافیک و 
روان ســازی آن کمک کند. وحیدی تاکید کرد: شهرداری ها بیشترین ارتباط را با مردم دارند و این امر را باید فرصتی 
برای جلب رضایت عمومی و تقویت ســرمایه اجتماعی دانست. وی حفظ هویت شهری را دیگر وظایف مهم شهرداران 
دانســت و گفت: در این خصوص شــهرداران باید از ساخت و ساز های بی رویه و بدقواره که اثرات نامطلوب بر فرهنگ 

شهری دارند، جلوگیری کنند.
وزیر کشــور خاطرنشان کرد: فرهنگ از کالبد شــهری تاثیر می پذیرد و برای همین باید به هویت بومی و اصیل شهر 

اهتمام الزم داشت.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک: 

دولت به دنبال توسعه ارتباطات با شبکه نخبگانی است
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تولید را یکی از راهبردی ترین مسائل کشور دانست و گفت: نگاه 

ما در دولت سیزدهم به مسئله تولید، یک نگاه کامًا راهبردی است.
نشســت تخصصی »نقش کارآفرینان پیشــرو در اقتصاد کشور« با هدف مشــارکت موثر کارآفرینان در فرآیند بررسی 

مسائل راهبردی بخش اقتصاد، روز گذشته در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه کارآفرینان پیشرو کشور هر یک در سخنانی به بیان پیشنهادات و دغدغه های خود در عرصه های 
تولید، کارآفرینی و صادرات پرداختند و خواستار رفع مشکات در این عرصه ها با هم فکری مرکز بررسی های استراتژیک 
شــدند. »تصویب قوانین ضدونقیض و دست و پاگیر در کشور«، »عدم مشورت با فعاالن اقتصادی در اتخاذ تصمیمات 
اقتصادی در دولت«، »مشــکات نظام مالیاتی و فقدان مرجعی برای بررســی راهکارهای توســعه صادرات« از جمله 

معضاتی بود که توسط کارآفرینان و تولیدکنندگان حاضر در این نشست عنوان شد.
کارآفرینان پیشــرو کشور در این جلســه همچنین بر »ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی«، »اهمیت جلوگیری 
از واردات محصــوالت مشــابه داخلی«، »ضرورت رفع موانــع از پیش  پای تولیدکنندگان«، »ســاماندهی مجوزهای 
مختل کننده نظــام تولید و صادرات«، »ضرورت بهره گیری از خدمات شــرکت های دانش بنیان و فناور در عرصه های 

صنعتی و تولیدی« و »اهمیت توجه دولت به امر سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی« تاکید کردند.
»هم فکری بیشــتر دولت با انجمن ها، اتحادیه ها و اصناف«، »جلوگیری از مهاجرت نخبگان« و »داشــتن اســتراتژی 

مناسب برای حمایت از تولید« نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تأکید شد.
در ادامه این نشســت نیز محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست جمهوری در سخنانی 
توسعه شبکه نخبگانی را از ماموریت های این مرکز خواند و اظهار کرد: برخی شاید این ماموریت را صرفا شامل نخبگان 
علمی و دانشگاهی بدانند اما تعریفی که ما به آن اعتقاد داریم، وسیع تر از نخبگان علمی است. در این تعریف صاحبان 
تجربه، نخبگان بخش های مختلف اعم از صنعتی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و کارآفرینان در طبقه نخبگانی قرار 

می گیرند.
وی افزود: هدف ما در مرکز این اســت که با توســعه ارتباطات با این طیف ها، شبکه ســازی گسترده ای انجام دهیم و 
ضمن احصای چالش های موجود بر سر راه کارآفرینان و نخبگان عرصه اقتصاد، به راهبردهای مشخصی برای حل این 

چالش ها برسیم و آن را به رئیس جمهور انتقال دهیم. این جلسه نیز در همین راستا برگزار شده است.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تولید را یکی از راهبردی ترین مسائل کشور دانست و گفت: نگاه 
ما در دولت سیزدهم به مسئله تولید، یک نگاه کامًا راهبردی است. تولید یکی از پایه های مهم اقتصاد است به طوری 

که سال ها شعار سال در راستای تولید انتخاب شده است.
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گزارش
رئیس جمهور: 

آمریکا باید به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند

رئیس مجلس شــورای اسامی با اشاره به تصویب قانون نظام رتبه بندی معلمان 
در دولت سیزدهم گفت: مکلف هستیم این موضوع را تا مرحله نهایی پیش ببریم 
و بنده حتی در درون آموزش و پرورش برای اجرای دقیق این قانون از شــخص 

وزیر مطالبه خواهم کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی روز )دوشنبه ۱۳ تیر ماه( در 
نخستین کنگره معلمان انقاب اسامی که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار 
شد، با تأکید براینکه بدون شک مهم ترین اولویت  نظام جمهوری اسامی آموزش 
و پرورش اســت، از جابجایی مکرر وزرای آمــوزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: 
آموزش و پرورش مهمترین اولویت نظام است و شما از دو جهت جمع مخاطبان 
اصلی آموزش و پرورش هســتید، اول از جهت اینکــه همه هویت نظام آموزش 
و پرورش به معلمان آن اســت و دوم اینکه شــما نیروهایی هستید که مبتنی بر 
باورهای انقاب و روح و جان این انقاب که امام عزیز ما اســت، شکل گرفته اید 

و این باور در روح و جان شما نهادینه شده است.
وی اضافه کرد: من با همه وجود عرض می کنم آموزش و پرورش تنها اولویت اول 
کشور است، وزارتخانه ای که در ۱6 سال گذشته هر 2۰ ماه به هر دلیلی یک وزیر 
جابجا کرده و امیدوارم که این مســیر با ثبات پیش برود و اتفاقات ۱6 سال قبل 
را تجربه نکنیم چراکه ضربه سنگینی بر پیکره آموزش و پرورش وارد شده است.
وی با بیان اینکه هیچ شــکی نیست که اولویت فوری ما در کشور اقتصاد است، 
گفت: ساماندهی و به ثبات رساندن اقتصاد موضوعی است که مورد توجه ما باید 
باشد چرا که این مسئله بر جامعه معلمین ما و حتی در جامعه کارآفرین ما سایه 
انداخته است ولی باید توجه کنیم اولویت بخشی به موضوعات نباید باعث غفلت 
از امورات مهم شــود و غفلت از امورات مهم نشــان دهنده ضعف و بی مدیریت و 

بی لیاقتی است.

قالیباف خاطر نشــان کرد: اگر حرف از آموزش و پرورش می زنیم حرف از معلم 
و حرف از مدرســه اســت و در برنامه ریزی ها باید به معلم و مدرسه توجه شود و 
همه ســاختارها ذیل این موضوعات دیده شود و معلم و مدرسه باید اساس کار 
ما باشــد چرا که ما در این جا انسان را منادی رشد و حرکت می دانیم و برخاف 
مکاتبی که سرمایه را محور توسعه می دانند از نظر ما انسان محور توسعه است و 

اگر آموزش و پرورش جزء اولویت های ماست باید به آن توجه شود.
قالیباف خاطر نشان کرد: به عنوان یک مدیری که بیش از 4۰ سال تجربه کاری 
در عرصه های مختلف دارم می گویم راه نجات ما اینجاســت و معتقدم بر اساس 
تجربیــات خود از کف میدان که مشــکات را درک کــرده ام، راه چاره توجه به 
آموزش و پرورش اســت و اگر هر راه دیگری را برویم اشتباه است، لذا بزرگترین 
بار مسئولیت برعهده معلمان است. متأســفانه باید بگوییم هیچ موقع هیچ نگاه 
نظام مند و حکمرانی درســت در حوزه  آموزش و پرورش نداشــتیم و من فکر 
می کنــم باید این موضوع را در اولویت قرار دهیم و در عین حال نمی شــود باور 

انقابی داشت و جهادی کار کرد اما چرت زد.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خود با اشــاره به روند شفاف ســازی، 
هوشمندسازی و مردمی ســازی گفت: نتیجه این حرکت ها کارآمدسازی است و 
باید در حوزه مدیریت این ســاختارها مورد توجه باشد و در هدف گذاری ها از آن 

بهره برد و در مســائل آموزش و پرورش و بحــث معلمان باید این چند محور را 
دید البته کرونا به ما کمک کرد و هوشمندسازی به آموزش و پرورش اضافه شد.

رئیس مجلس شورای اســامی با انتقاد از عدم اجرای صحیح برنامه های توسعه  
در کشــور گفت: به عنوان یکی از مسئوالن قوا تاش می کنم نظام حکمرانی در 
برنامه هفتم متفاوت از 6 برنامه گذشــته باشد چرا که در 6 برنامه گذشته شاهد 
بودیم که ۷۰ درصد از پیش بینی ها عمل نشده و تنها ۳۰ درصد در اهداف موفق 
عمل کردیم و معتقدم در آن ۳۰ درصد نیز اعمال مدیریتی نشده و خود به خود 
اجرایی شده است، ما در دولت و مجلس انقابی باید ِدین خود را به امام و شهدا 
ادا و باید در شــیوه برنامه ریزی تحول ایجاد کنیم که تحول در مسیر حکمرانی، 

آموزش و پرورش را نیز شامل می شود.
قالیباف با انتقاد از نظام بروکراســی و شــکل گیری آن در سطوح مختلف گفت: 
در آموزش و پرورش، جغرافیا مدرســه است و معلم، هدف و محور تحول این دو 
عنصر است و ما به ستاد، کاری نداریم، متأسفانه نظام بروکراسی، قوه چهارم شده 
و از قوای دیگر قوی تر شــده اســت و الزم است این نظام را اصاح کنیم و امروز 
ما نیازمند یک نظام حکمرانی هســتیم و باید بدانیم بروکراســی امروز بر اساس 

باورها و مسیر ما نیست.
وی خطاب به معلمان بسیجی گفت: شما از نسل حاج قاسم سلیمانی و فرزندان 
امام هستید و اینها باور ما است که مشکات حل شدنی است و با ُغر زدن مسائل 
حل نمی شــود و باید همه اجزای یک مدرســه به نحوی اصاح شــود تا جلوی 
بی عدالتی را بگیریم تا بچه پولدارها هر روز رشــد نکنند و بچه های بااستعدادی 
که امکان ظهور و رشــد توانایی هایشــان نیســت، عقب بمانند. من می دانم که 
مشــکات امروز جامعه و نظام آموزش و پرورش چیست و آسیب های اجتماعی 

را می شناسم.

محمدباقر قالیباف:

 اجرای دقیق نظام رتبه بندی معلمان را 
از وزیر مطالبه خواهم کرد


