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امارات درباره ايران تغيير سياست داده است؟
روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
به بهانه سفر مش��اور امنيت ملي امارات 
متحده عربي به تهران، ضمن استقبال از 
اين سفر كه پس از دوره اي تنش آلود در روابط دو كشور مي تواند گامي 
مثبت براي كاهش موانع موجود در توس��عه هم��كاري ميان تهران و 
ابوظبي باشد، نوشت: اينكه امارات چرا هم و غم خود را بر ديپلماسي 
فعال منطقه اي گذاشته و سعي در كاهش تنش ها در روابط دوجانبه و 
چندجانبه خود دارد، مي تواند داليل مختلفي داشته باشد، اما پرواضح 
اس��ت تغييرات در سياس��ت جهاني و به ويژه تغيير در كاخ سفيد كه 
حاكمان جديد آن با سياست تمركز بر چين و شرق آسيا و كاستن از 
حضور خود در منطقه غرب آسيا بر س��ر كار آمده اند، در اين تصميم 
بي تأثير نيست. به عبارتي جدا از داليلي مانند تقال براي خروج از باتالق 
جنگ يمن و نياز كش��ورها براي روابط اقتصادي پررنگ تر به منظور 
كاستن از تبعات زيانبار اقتصادي كرونا، تجربه امارات از ايجاد امنيت 
اجاره اي براي خود اين نكته را به شيخ نش��ينان ابوظبي تفهيم كرده 
است كه در شرايط جديد ديگر نمي توانند به پشتوانه دالرهاي نفتي 
براي خ��ود امنيت بخرند، حت��ي تجربه اخير ميدان دادن نس��بي به 
اسرائيل براي حضور در آب هاي خليج فارس و ضربات امنيتي به اين 
كشور، زيان هاي اقتصادي آن و در چندين مورد بروز حادثه در آب هاي 
امارات كه نگراني مقامات ابوظبي را در پي داشت، به طور مستقيم پاي 
صهيونيست ها در ميان بود تا نشانگر اين واقعيت باشد كه حضور آنها 
مي تواند به خطر افتادن امنيت امارات را نيز در پي داشته باشد. با اين 
اوصاف به نظر مي رسد حاكمان امارات متحده عربي راه خروج از اين 
شرايط را در خروج اين كشور از دايره تنش و كنار رفتن از نوك پيكان 
رفتارهاي تهاجمي در منطقه و حركت به س��وي ايجاد سازوكارهاي 
امنيتي مبتني بر قدرت هاي منطقه اي يافته اند؛ چيزي كه امروز هيئت 

اماراتي را به تهران كشانده است. 
........................................................................................................................

كمد قوانين خاك خورده
روزنامه صبح نو در سرمقاله انتقادي ديروز خود، 
آلودگي هواي كالنش��هرها را كه در فصول سرما 
ظهور و بروز بيشتري پيدا مي كند مورد توجه قرار 
داد و با بيان اينكه قوانين زيادي درباره اين معضل زيس��ت محيطي به 
تصويب رسيده است، نوشت: شايد بس��ياري از شما انيميشن »تنسي 
تاكس��يدو« را ديده باش��يد. يكي از ش��خصيت هاي اين كارتون آقاي 
»ووپي« بود كه براي به دست آوردن تخته سياه سه بعدي اش، در كمد را 
باز مي كرد تا انبوهي از خرت وپرت هاي ريز و درشت را به بيرون بريزد و 
او تخته سياهش را بردارد. اين تصوير را در گوشه ذهن تان داشته باشيد. 
آلودگي هواي كالنشهرها داستان هر ساله كالنشهرهاست كه هموطنان 
بسياري را به كام مرگ كشانده است، اما براي دولتمردان همانند كرونا 
ترسناك نيست و كس��ي به آن توجهي ندارد. براي رفع اين معضل به 
اندازه نيم قرن قانون تصويب شده يا راهكار ارائه كرده اند، اما در مقام اجرا 
نتيجه اي به دست نيامده است. قانون »هواي پاك« كه به  طور كامل به 
اين معضل پرداخته، جديدترين قوانيني اس��ت كه در مجلس شوراي 
اسالمي تصويب شده و الزم االجراست، اما همچنان از سرنوشت اجراي 
اين قانون خبري در دست نيست، اين در حالي است كه مدام مصوبه ها 
و كميته هاي جديد براي آلودگي هوا تصويب و تعريف مي ش��ود. حاال 
پيشنهاد داريم به جاي تصويب بندها و قوانين جديد، مسئولي بزرگوار، 
كمد قوانين خاك خورده را باز و همان قانون هواي پاك را به  درس��تي 

عملياتي كند كه خير دنيا و آخرت نصيبش خواهد شد. 
........................................................................................................................

يك جاي خالي محسوس در جلسه سران قوا
روزنامه جام جم تيتر ي��ك خود را به 
نشس��ت هفتگي و منظم س��ران قوا 
اختصاص داد و از اينكه اين جلسات نه 

خروجي ملموسي دارد و نه پيوست رسانه اي، انتقاد كرد. 
جام جم ابتدا به حاشيه هاي جلسات سران قوا در دولت گذشته پرداخت 
و نوشت: يك بار در تاريخ ايران جلسه سران قوا، طوري جنجال ساز شد 
كه بعد از آن تاريخ ديگر كسي به ياد نمي آورد خبري از جلسه سران درز 
كرده و رسانه اي شده باشد كه حداقل ارزش هاي خبري را هم داشته 
باشد. در آبان پرحاشيه ۹۸ كه شبانه قيمت بنزين را سه برابر كردند، 
رئيس جمهور قبلي براي كم كردن بار مسئوليت خود آن را به تصميم 
سران سه قوه نس��بت داد و آتش اين اقدام بدون اقناع گري و پيوست 

رسانه اي تا ماه ها دامن كشور را گرفت. 
اين روزنامه سپس به برگزاري اين نشست ها در دوره كنوني پرداخت و 
اضافه كرد: مهم ترين و اصلي ترين نقدي كه به برگزاري هفتگي جلسه 
سران سه قوه مجلس،  دولت و دس��تگاه قضايي وجود دارد، بازنمايي 
رس��انه اي از اين نشست هاي س��ريالي اس��ت كه حداقل در نگاه اول 
آن را بي نتيجه نش��ان مي دهد. تقريباً هفته اي يك بار مخاطب با اين 
خبر مواجه مي ش��ود كه نشست سران س��ه قوه برگزار شد اما بعدش 
چه مي ش��ود؟ هيچ ! درهمين حد كلي و بدون ارزش هاي خبري. اين 
روند كم كم دارد اين نشس��ت را در افكار عمومي، جلسه اي بي رمق و 
كم جان نشان مي دهد كه قرار نيس��ت دردي از مردم دوا كند و فقط 
در آنجا مشغول كلي گويي هستند اما آن طور كه خبرهاي غيررسمي 
نشان مي دهد اتفاقاً در جلسات سه قوه تصميمات بسيار مصداقي، ريز و 
جزئي و كاربردي گرفته مي شود كه فعاًل ترجيح بر اين است فقط خبر 
برگزاري آن به اطالع مردم برسد. با اين دست فرمان، مردم حق دارند 
از رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس عدليه بپرس��ند كه چه؟!  اگر 
اين تصميمات براي مردم است حداقل بخشي از آن را رسانه اي كنيد تا 
اميد روي نااميدي مان بگذارد، ولو اين كه هر دو هفته چيزي براي عرضه 

داشته باشيد اما بايد حداقل چيزي بگوييد كه به كار مردم بيايد. 
........................................................................................................................

اقتصاد را از سياست زدگي نجات دهيد
روزنامه ابتكار در يادداشت ديروز خود از سياست زدگي 
اقتصادي به عنوان يكي از واقعيت هاي كنوني جامعه 
ياد كرد و نوشت: واقعيت آن است كه اقتصاد كشور 
طي سال هاي گذش��ته همواره از نداشتن يك خط 
مشي مش��خص فكري و علمي رنج برده كه البته عامل اصلي اين رنج، 
سياس��ت زدگي اقتصاد بوده اس��ت. هر چقدر هم ك��ه بخواهيم تأثير 
متغيرهايي مانند نتيجه مذاكرات در اقتص��اد را ناديده گرفته يا انكار 
كنيم باز هم واكنش هاي بازار حرف ديگري خواهند زد، بنابراين آنچه 
اقتصاد اين روزها به آن احتياج دارد در ص��در قرار گرفتن باالتر از پله 
سياست ورزي است. در واقع آنچه سياست ورزان بايد براي هر عمل و 
حتي سخن خود انتخاب كنند حركت در يك چارچوب اقتصادي تعيين 
شده از سوي سياستگذاران است. اگر بخشنامه، تصميم و حتي اظهار 
نظري به آن خط مشي آسيب بزند از آن پرهيز كنند. در اين بين موضوع 
به نتيجه رس��يدن مذاكرات در جاي خود و به صورت تخصصي قابل 
بررسي است اما حداقل امروز جايي براي انكار تأثير تحريم ها بر معيشت 
و زندگي اقتصادي مردم باقي نمانده است. با اين تفاسير به نظر مي رسد 
به موازات پيشبرد مذاكرات و روابط بين المللي و همچنين بازديدهاي 
سرزده و... در صد روز دوم به معناي واقعي از متخصصان امر بخواهيم تا 
براي اقتصاد كشور چشم انداز ترسيم كنند. براي اين منظور البته الزم 
است تغييرهاي اساسي هم در ساختارهاي اداري كشور نيز ايجاد شود؛ 
ساختارهايي كه به شدت از حضور افراد غير متخصص رنج مي برد و هيچ 
خروجي خاصي براي كشور نداشته است. اين تغيير نه به حرف كه بايد 

در عمل صورت گيرد.

88498443سرويس  سياسي

وزیر كشور: 
 رويكرد وزارت كشور 

ثبات مديريتي در استانداري هاست 
تالش داری�م ثب�ات مدیریت�ي در اس�تان ها برقرار ش�ود، البته 
ش�رط آن پيش�برد برنامه ه�ا و تحق�ق اه�داف دول�ت اس�ت. 
به گزارش ميزان، احمد وحيدي، وزير كشور كه روز گذشته به منظور 
تكريم محمدعلي ش��جاعي و معارفه محمدرضا حسين نژاد به استان 
خراسان شمالي سفر كرده است، در جمع خبرنگاران گفت: طبيعي است 
كه هر چه ثبات و قدرت ماندگاري بيشتر در سمت هاي استانداري باشد 

راه هاي توسعه استان بيشتر پيش خواهد رفت. 
وزير كش��ور تصريح كرد: رويكرد وزارت كشور بر اين روال است مدت 
بيشتري در خدمت استانداران عزيز كش��ور باشيم و البته به شرط آن 

است كه كار ها طبق روال، سرعت و گردش باال انجام گيرد. 
........................................................................................................................

 اشتراكات فراوان، دو ملت ايران 
و قرقيزستان را به هم نزديك كرده است 

مش�اور مقام معظ�م رهب�ري در امور 
بين المل�ل ضم�ن تش�ریح و تحلي�ل 
مس�ائل منطقه تأكيد كرد: كشور هاي 
منطقه باید باهم متحد باش�ند و براي 
توس�عه همكاري ه�ا گام بردارن�د و با 
احت�رام متقاب�ل گام ه�اي جدي تري 
را در ای�ن زمين�ه عمليات�ي كنن�د. 

علي اكبر واليتي، مش��اور مقام معظم رهبري در دي��دار با طلعت بيك 
مصدق اف، رئيس شوراي امنيت ملي قرقيزستان ضمن خوشامدگويي، 
بر توسعه روابط همه جانبه با كشور قرقيزستان تأكيد كرد و با توجه به 
اشتراكات فراوان بين دو كشور گفت: ما و ش��ما هر چند مرز مشترك 
نداريم، اما در يك منطقه قرار داريم. مانند همسايه هستيم و مشتركات 

فراوان فرهنگي، دو ملت را به يكديگر نزديك كرده است. 
وي گفت: ما بايد از ظرفيت هاي بالقوه اي كه بر اس��اس اشتراكات دو 
ملت است استفاده و آنان را تقويت كنيم و خوشبختانه اين مسير بسيار 
هموار و در اختيار قرار دارد و جمهوري اس��المي ايران آماده توس��عه 
همكاري هاي همه جانبه است. كشور هاي منطقه بايد باهم متحد باشند 
و در جهت توسعه همكاري ها گام بردارند و با احترام متقابل گام هاي 

جدي تري را در اين زمينه عملياتي نمايند. 
........................................................................................................................

وزیر دفاع: 
 قرارگاه اقتصادي نظارت راهبردي

 بر فعاليت هاي اقتصادي تشكيل شد 
ب�ا ه�دف هماهنگ�ي بيش�تر بي�ن بخش ه�اي اقتص�ادي 
و همچني�ن نظ�ارت راهب�ردي ب�ر فعاليت ه�اي مذك�ور، 
ش�د.  تش�كيل  دف�اع  وزارت  اقتص�ادي  ق�رارگاه 
به گزارش فارس، امير سرتيپ آشتياني، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح در نشس��ت ش��وراي راهبردي وزارت دفاع كه با حضور رؤساي 
سازمان هاي عقيدتي- سياس��ي و حفاظت اطالعات، معاونان و مديران 
عامل سازمان هاي تابعه وزارت دفاع برگزار شد، گفت: شوراي راهبردي 
براي هماهنگي هاي هر چه بيشتر بين قسمت هاي مختلف وزارت دفاع 
است و اميدواريم اين هماهنگي ها منجر به پياده شدن هر چه بهتر منويات 
و انتظارات مقام معظم رهبري »مدظله العالي« و همچنين رئيس جمهور 
محترم شود. امير سرتيپ آشتياني با بيان اينكه در وزارت دفاع ضرورت 
داشت در حوزه اقتصادي تمركز ايجاد شود، افزود: به همين منظور با هدف 
هماهنگي بيشتر بين بخش هاي اقتصادي و همچنين نظارت راهبردي بر 
فعاليت هاي مذكور، قرارگاه اقتصادي وزارت دفاع تشكيل شد و اميدواريم 
اين قرارگاه بتواند ظرفيت هاي مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به ش��كل 

مطلوب مديريت و در ريل بهره وري قرار دهد. 
وي پايش محيط اقتصادي داخلي و خارجي، شناسايي فرصت هاي مرتبط 
با حوزه اقتصادي، سياس��تگذاري اقتصادي در فعاليت هاي غيرنظامي، 
تعيين عرصه هاي مج��از و اولويت هاي س��رمايه گذاري، ايفاي نقش در 
فرآيندتعيين مديران بنگاه هاي اقتصادي با رعايت تش��ريفات قانوني هر 
يك از بنگاه ها، هماهنگي بين بخش هاي وزارت دفاع در جهت توس��عه 
همكاري ه��ا و هم افزايي اقتص��ادي، هدايت، حمايت و تس��هيل نمودن 
فعاليت هاي اقتصادي در عرصه هاي ملي و فراملي، مش��اركت با س��اير 
دستگاه ها و بخش هاي خصوصي و نظارت راهبردي در عرصه هاي اقتصادي 

را از جمله مأموريت هاي قرارگاه اقتصادي وزارت دفاع عنوان كرد. 
........................................................................................................................

دبيركل حزب مؤتلفه:
 دولت سيزدهم راه بی نيازی از غرب را 

در پيش گرفته است 
ط�رف غرب�ي چ�اره اي جز ای�ن ن�دارد ك�ه ب�ه تعه�دات خود 
عم�ل و تحریم ه�ا را لغ�و كن�د و ب�ا كن�ار گذاش�تن تفك�رات 
متكبران�ه ب�ه حق�وق حق�ه و مس�لم ای�ران احت�رام بگ�ذارد. 
به گزارش فارس، اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي درباره 
مذاكرات وين گفت: امريكا و سه كشور اروپايي بايد بدانند با دولت جديدي در 
ايران با بينش و روش هاي نوين روبه رو هستند كه قاطع و استوار راه بي نيازي 
از غربي ها را در پيش گرفته و طرف غربي چاره اي جز اين ندارد كه به تعهدات 
خود عمل و تحريم ها را لغو كند و با كنار گذاشتن تفكرات متكبرانه به حقوق 
حقه و مسلم ايران احترام بگذارد. با برآورد درآمدهاي واقعي دولت، منظم 
كردن هزينه ها و رديف هاي آنها، صرفه جوي��ي در هزينه ها و جلوگيري از 
ريخت و پاش ها و حقوق هاي نجومي و سوءاستفاده ها و پيدا كردن راه هاي 
درآمدي جديد مي توان نسبت به مديريت بودجه گام برداشت. بادامچيان 
تصريح كرد: با تنظيم بودجه صحيح و جامع، بي انضباطي ها، بدون برنامه 
بودن ها و حتي ناراضي تراشي ها كاهش جدي خواهد يافت. كارنامه صدروزه 
دولت آيت اهلل رئيسي كارنامه اي قابل قبول و موجب تقدير در برخي موارد 

است و اميد و اعتماد مردم را افزايش داده است.

در تمام دنيا مس�ائل طبقه بندي خاص خود را 
دارند اما در اموراتي ك�ه به مردم بازمي گردد، 
باید شفافيت وجود داشته باشد و این شفافيت 
ن�ه تنه�ا در مجل�س بلك�ه باید در ش�وراي 
نگهب�ان، مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام و 
ش�وراي عالي انقالب فرهنگي اعمال ش�ود.

به گزارش خانه مل��ت، محمدباقر قاليباف صبح 
ديروز در آستانه روز دانش��جو با حضور در جمع 
دانشجويان دانشگاه ش��هيد بهشتي، به موضوع 
»تحول در حكمراني« پرداخ��ت و با بيان اينكه 
طي 20س��ال گذش��ته در جلس��ات مختلف به 
موضوع تحول در حكمراني اشاره كرده ام، عنوان 
كرد: جمهوري اسالمي با ايده مردم ساالري ديني 
در استقالل و آزادي كش��ور تثبيت شده است و 
كارنامه خيلي خوب به س��مت عالي دارد اما در 
حكمت عملي و حكمراني در كشور كارنامه قابل 
قبول و قابل دفاعي نداري��م و يكي از موضوعات 
جدي آن شايس��ته گزيني، شايس��ته پروري و 

شايسته ساالري است. 
رئيس قوه مقننه كشورمان با بيان اينكه راه حل 
رفع اش��كاالت موجود در موضوع حكمراني در 
دانشگاه است، تصريح كرد: اگر امروز در دانشگاه 
حضور داريم به دليل اين باور اس��ت كه دانشگاه 
محل طرح، فهم و حل مش��كالت كش��ور است، 

محيط اجرايي محل حل مسائل نيست. 
   نظام بوروكراسي اسب سركش شده است

رئيس مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اصالح 
رون��د حكمران��ي و اداره كش��ور گفت: ب��ا نظام 
بوروكراسي موفقيتي حاصل نمي شود، متأسفانه 
نظام بوروكراسي ما به اسب سركشي تبديل شده 
اس��ت كه تا اين لحظه كنترل آن دس��ت كسي 

نيست و از درون خود را اداره مي كند. 
قاليباف ادامه داد: در برنامه اي كه در سازمان هوا 
فضا به مناسبت دهمين سالگرد شهادت شهيد 
طهراني مقدم صحبت مي ك��ردم، گفتم فاصله 
»مي توانيم« با »نمي توانيم« و نقش دانشگاه و 
دانشجو و مردم به اندازه فاصله شمال اتوبان كرج 

تا جنوب آن است. 
وي افزود: در ش��مال اتوبان، مجموعه دوس��تان 
هوافضا هستند كه نماد دانشگاه، دانشجو، نيروهاي 
جوان و خالق بوده و شايس��ته ساالري، شايسته 
گزيني و شايسته پروري اتفاق مي افتد كه به چنين 
تكنولوژي ای دس��ت مي يابند ام��ا در جنوب اين 
اتوبان جايي است كه نه به شفافيت اعتقاد دارند، 
نه هوشمندسازي و مردمي س��ازي و نه به محيط 

دانشگاه و رابطه آن با صنعت. 
رئيس قوه مقننه همچنين اضافه كرد: آنجا براي يك 
پمپ برف پاكن، خودرو غيرفعال مي شود و زير آفتاب 
مي ماند ام��ا تكنولوژي اين س��مت اتوبان مي تواند 

موشك هايي را چند هزار كيلومتر پشتيباني كند. 

   دع�وت از همه نخبگان براي حل مس�ئله 
حكمراني

قاليباف با بي��ان اينك��ه تح��ول در حكمراني از 
مهم ترين چالش هاس��ت، بيان داش��ت: امروز در 
مركز پژوهش هاي مجلس، معاونتي تحت عنوان 
حكمراني و مديريت راه اندازي و از ظرفيت بيش 
از 300 نفر از دانشجويان كارشناسي، كارشناسي 
ارش��د و دكترا و تربيت يافتگان حوزه و دانشگاه 
در اين معاونت براي حل مسائل حوزه حكمراني 
اس��تفاده كرده اي��م و از همه نخب��گان براي حل 
مس��ئله حكمراني و نحوه اداره و مديريت كشور 
دعوت مي كنم چراكه اصالح س��اختار بودجه يا 
ناترازي بودجه، محروميت زدايي، برقراري عدالت 

و شفافيت نيز در اين حوزه قابل پيگيري است. 
    مجلس وكيل الدوله نيست

وي در ادامه با بي��ان اينكه مجل��س وكيل الدوله 
نيست و وكيل ملت است و ما حنجره مردم هستيم، 
عنوان كرد: اينكه در مجلس نامه اي نوش��ته شود 
كه قاليباف براي رياس��ت جمهوري كانديدا شود 
يا آقاي رئيس��ي بيايد، يك كار سياس��ي است كه 
ما اجازه نداديم در مجلس انجام شود. قاليباف در 
ادامه با بيان اينكه كسي كه نماينده مردم شد طبق 
فرمايش رهبري نبايد آن را محل��ي براي ورود به 
دستگاه اجرايي بداند، اظهار كرد: دولت با تشخيص 
و پيگيري خود انتخاب هايي داشت و من شهادت 
مي دهم دو وزيري كه از مجلس ب��ه دولت رفتند 
خودشان كانديدا نبودند و البي نكردند، حتي آقاي 
خاندوزي تا 72 ساعت درباره اين موضوع مقاومت 
كرد. براي تصدي پست ش��هرداري از سوي آقاي 
زاكاني نيز به انتخاب ش��وراي شهر تهران صورت 
گرفت و مجلس با آن موافقت كرد ك��ه بعد از آن 
نيز براي تعيين معاون��ان رئيس جمهور به صورت 
منحصر به فرد بود كه رياس��ت بنياد شهيد از بين 
نمايندگان انتخاب شد و اگر غير از اينها بوده است، 
مجلس در آن نقشي نداشته و براي البي ها در حوزه 
عزل و نصب ها، هركس اين كار را انجام داده است 
بايد پاسخگو باشد. وي ادامه داد: زماني كه نماينده 
به حوزه انتخابيه مي رود مردم همه امور اجرايي را 
از او مي خواهند در حالي كه دستگاه اجرايي در اين 
خصوص موظف اس��ت لذا نظام اداري بايد اصالح 

شده و امور ملي از محلي جدا شوند. 
   هيچ س�فارش و نظري در عزل و نصب ها 

نداشته ام
رئيس مجلس ادامه داد: به عنوان نماينده مردم 
مي گويم طي اين چهار ماه هيچ سفارش��ي در 
عزل و نصب ها نداش��ته و هيچ نظ��ري نداده ام 
اما اگر كسي قانون را اجرا نكرد وظيفه نظارتي 
پيگيري دارم كه البته مچ گيري نبوده و قانون را 

با اخالق پيگيري مي كنيم. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: ليست 

كانديداهاي ته��ران براي حض��ور در انتخابات، 
شعاري در خصوص ش��فافيت نداشت اما من در 
صحبت هاي خود به موضوع شفافيت اشاره كرده ام 

و به عنوان يك فرد پيگير آن هستم. 
   نماینده فعال كسي نيست

 كه طرح بيشتري امضا كرده است
رئيس مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه 
امروز هرچه تعداد طرح هاي امضا شده از تعداد 
لوايح بيشتر باشد خطا بيش��تر است، ادامه داد: 
15 نفر از نمايندگان هر موضوعي را كه بنويسند 
تبديل به طرح مي شود. امروز اعالم مي كنند كه 
نماينده اي به دليل تعداد كم طرح هاي امضا شده 
فعال نيس��ت اما به نظر من نمايندگاني كه 40 
طرح امضا مي كنند اشتباه كرده اند، بيش از 700 
طرح و اليحه در مجلس وج��ود دارد مگر ما چه 
ميزان وقت داريم، چرا بايد در حوزه شفاف سازي 
تصميمات و اطالعات غلط ارائه ش��ود. نماينده 
فعال كسي نيست كه طرح بيشتري امضا كرده 
است. من در طول دوران حضور در مجلس تنها 

طرح شفافيت را امضا كرده ام. 
  شفافيت باید به ش�وراي نگهبان و مجمع 

تشخيص هم برود
رئيس قوه مقننه با بيان اينكه شفافيت تنها مختص 
مجلس نيست، شفافيت بايد در سطوحي كه قانون 
مشخص مي كند اجرا شود، تصريح كرد: در تمامي 
دنيا مسائل طبقه بندي خاص خود را دارند اما در 
اموراتي كه به مردم بازمي گردد بايد شفافيت وجود 
داشته باشد و اين شفافيت نه تنها در مجلس بلكه 
بايد در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و ش��وراي عالي انقالب فرهنگي اعمال شود، 
در حال حاضر مجل��س از همه نهادها ش��فاف تر 
بوده و حداقل اين موضوع پخ��ش زنده مذاكرات 

مجلس است. 
  عموم نمایندگان مجلس دنبال محدودیت 

فضاي مجازي نيستند
قاليباف با اشاره به اينكه در صحبتي كه با اعضاي 
كميس��يون مش��ترك حمايت از كاربران فضاي 
مجازي داشتم اعالم كردم مذاكرات در اينستاگرام 
و صدا و س��يما به صورت زنده پخش ش��ود، ادامه 
داد: با فضا سازي ای كه از خارج از كشور شد اعالم 
كردند طرح حماي��ت از كاربران فض��اي مجازي 
براساس اصل ۸5 بررس��ي مي شود تا مردم ندانند 
چه اتفاقي قرار است رقم بخورد. وي ادامه داد: در 
مجلس افرادي هستند كه قصد دارند محدوديت 
هايي را اعمال كنند اما عموم نمايندگان به دنبال 
اين موضوع نيستند، در حال حاضر درخواست شده 
تا تمامي ذينفعان و صنف ها در كميسيون مشترك 
بررس��ي طرح حمايت از كارب��ران فضاي مجازي 

حضور پيدا و نظرات خود را اعالم  كنند. 
قاليباف با تأكيد بر اينكه مطمئن باشيد در مجلس 

به دنبال محدود كردن فضا و فيلترينگ نيستيم و 
من به عنوان رئيس مجلس در دفاع از اين موضوع 
شفاف هستم اما تنها يك رأي دارم، عنوان كرد: 
فضاي مجازي در دوران كرونا حدود 4 تا 6 درصد 
در ح��وزه اقتصاد و GDP كش��ور نق��ش دارد، 
برندهاي بزرگ فعال در فضاي مجازي كه چندصد 
برابر يك واحد صنعتي متروكه ارزش دارند چگونه 
بايد تبديل به دارايي مالي شوند و در سيستم بانكي 
اعتبار پيدا كنند، اجازه دهيد اين مسائل تبديل به 
قانون ش��ود. بخش��ي از فعاالن حوزه نرم افزار به 
دليل فضاس��ازي هاي خارجي در خصوص طرح 
صيانت از كشور خارج شدند و به تركيه و امارات 
رفتند، اين موضوع توطئه دشمنان است و ما در 
مجلس به دنبال اينگونه مسائل نيستيم و قانون 

رفع موانع توليد را تصويب كرده ايم. 
    در بستن ليست تهران شایسته ساالري 

انجام نگرفت
وي در توضيح ليس��ت نمايندگان تهران كه زمان 
انتخابات اعالم ش��د، گفت: مباحثي پيرامون اين 
موضوع مطرح شده، من نيز موضوعات پدرخوانده 
را درس��ت دانس��ته و نقدهايي به اين ليست وارد 
مي دانم، اما اگر خاطرتان باشد پس از نهايي شدن 
ليس��ت تهران، ويدئوكليپ پنج دقيقه اي منتشر 
كردم كه در آن گفتم افراد قابل تر و شايسته تري 
بودند كه در اين ليس��ت قرار نگرفتن��د، ولي من 
مكلفم به فضل الهي و با همين ليست، تعهداتي را 
كه قول دادم دنبال كنم. حتماً در آن ليست شايسته 
ساالري انجام نگرفت و جوانان قابل تر و مؤثرتري 

مي توانستند در ليست قرار بگيرند. 
     مجلس به دنبال تقویت هيئت نظارت

بر رفتار نمایندگان است
رئي��س مجل��س ش��وراي اس��المي درخصوص 
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان كه در اظهارات 
دانشجويان به آن پرداخته شد، گفت: ما قطعاً در 
اين حوزه ضعف هايي داريم اما مجلس به دنبال 
اصالح قانون آيين نامه داخلي در راستاي شفافيت 
و تقويت هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان است، 
در مورد آقاي عنابستاني كه برخي از دانشجويان 
اش��اره كردن��د، هيئ��ت نظ��ارت پيگيري هاي 
مجدانه اي انج��ام داد، هر چن��د معتقدم هيئت 
محكم تر باي��د پيگيري مي كرد، ام��ا در نهايت با 
موافقت رسيدگي اين پرونده در مراجع قضايي، 
نظر و رأي دادگاه مالك قرار گرفت، البته اشكاالتي 
هم در برخورد مأمور ناجا بود، سرباز وظيفه نبايد 
از قانون تخطي يا به نماينده توهين كند، البته كه 
نماينده مجلس هم سيلي نزد، اما حق ُهل دادن 
س��رباز نيروي انتظامي را هم نداشت. در مجموع 
اين برخورد با اقدامي كه در دوره قبل مجلس در 
ارتباط با رفتاری كه نماينده در گمرك انجام داد، 

قابل مقايسه نيست. 
     آیت اهلل مصباح، مطهري زمان ماست

وي با اشاره به اظهارات يكي از دانشجويان درباره 
توهين هايي كه به مرحوم آيت اهلل مصباح ش��ده 
اس��ت، تصريح ك��رد: آيت اهلل مصب��اح، مطهري 
زمان ماس��ت و ما خطبه هاي پرمغ��ز اين عزيز را 
در دانش��گاه تهران و گفتمان انقالبي و اس��المي 
وي را فراموش نمي كنيم. اينكه يك فرزند شهيد 
تحت شرايطي مطالبي را عنوان مي كند، به دليل 
اشكاالتي است كه ما در حوزه هاي مختلف سياسي 
داريم. ما نبايد تحت تأثير كساني قرار بگيريم كه با 

اساس انقالب و نظام مشكل دارند. 
   دولت هاي احمدي نژاد و روحاني

هيچ كمكي به شهرداري تهران نكردند
رئيس قوه مقننه در ادامه با بي��ان اينكه تا زماني 
كه در ناج��ا بودم م��ا را ب��ه عنوان ي��ك رزمنده 
مي ش��ناختند، عنوان كرد: در آن زمان مردم آثار 
فعاليت ها را مي ديدند ام��ا از زماني كه وارد ميدان 
سياست شديم، قوانين گذشته به نحو ديگري اجرا 
شد، چنانچه در 12سال فعاليت در حوزه شهرداري 
به رغم بسياري از نقص ها، تمام تالش خود را براي 
انجام اقدامات كردي��م، در حالي ك��ه هم تحريم 
خارجي بوديم و هم تحريم سه دولت و دولت هاي 
احمدي نژاد و روحاني هيچ كمكي به ش��هرداري 
تهران نكردند و تمام تالش خود را براي چوب الي 

چرخ گذاشتن ما انجام دادند.

قاليباف در دیدار صميمي با دانشجویان دانشگاه شهيد بهشتي:

شفافيت قانونی بايد در همه نهادها حاكم شود
 از همه نخبگان برای حل مسئله حكمرانی و نحوه اداره و مدیریت كشور دعوت می كنيم

خودروسازان نه به شفافيت اعتقاد دارند، نه هوشمندسازی، نه مردمی سازی و نه دانشگاه

خبر

احي�ای مأموریت ه�اي جه�اد س�ازندگي 
یكي از راهكاره�اي برون رف�ت از وضعيت 
نامطلوب فعلي ح�وزه تأمين م�واد غذایي 
ب�راي س�فره عم�وم م�ردم )و رس�يدگي 
به مناط�ق محروم( و رس�يدن ب�ه وضعيت 
مطل�وب ب�راي هم�ه ایراني�ان اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
دكتر سيديحيي صفوي، دستيار و مشاور عالي 
فرماندهي معظم كل قوا در مراسم بزرگداشت 
مرحوم مهندس مهدي ورشابي، از فرماندهان 
مهندسي رزمي جنگ جهاد س��ازندگي كه با 
حضور پيشكسوتان جهاد و دفاع مقدس برگزار 
شد، با تبيين ضرورت امنيت غذايي و ارتباط آن 
با امنيت ملي و س��اير مؤلفه هاي امنيت گفت: 
اين يك حقيقت است كه امنيت غذايي با امنيت 

ملي و استقالل سياسي و اقتصادي به هم گره 
خورده است و اقتدار غذايي و اقتدار كشاورزي 
و تحول در كشاورزي ايران با رويكرد جهادي و 

مردمي باعث اقتدار ملي مي شود و براي رسيدن 
به اين هدف بايد موانع برداشته شود. حمايت 
از كش��اورزان و دام��داران و حماي��ت دولت از 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بايد به طور 

جدي دنبال شود. 
صفوي از احي��ای جهاد س��ازندگي و نيازهاي 
مردم در تحقق اقتدار و امني��ت ملي به عنوان 
يكي از راه حل هاي عبور از وضعيت نامطلوب و 
رسيدن به شرايط مطلوب نام برد و گفت: احيای 
مأموريت هاي جهاد سازندگي يكي از راهكارهاي 
برون رفت از وضعيت نامطلوب فعلي حوزه تأمين 

مواد غذايي براي سفره عموم مردم )و رسيدگي 
به مناطق محروم( و رسيدن به وضعيت مطلوب 
براي همه ايرانيان است. وي افزود: اميد است با 
توجه به افزايش درخواس��ت هاي احيای جهاد 
س��ازندگي و نيازهاي مردم كشور براي تحقق 
اقتدار مل��ي و امنيت مل��ي در گام دوم انقالب 
اسالمي و در دولت سيزدهم كه دولتي مردمي 
و انقالبي است، جهاد سازندگي و مأموريت هاي 
آن احيا گردد ت��ا از وضعيت نامطلوب فعلي در 
حوزه معيش��ت مردم و مايحتاج سفره زندگي 
مردم عالوه بر آنكه به مرز خودكفايي برس��يم، 
بتوانيم ب��ه ص��ادرات محص��والت و خدمات 
كشاورزي به 15كشور همسايه و هم درآمدزايي 
براي كش��اورزان و دامداران و ساير بخش هاي 

كشاورزي برسيم. 

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا: 

امنيت غذايي با امنيت ملي گره خورده است

   گزارش

خانه ملت


