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فاصله 
آیت اهلل فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار )ع( گفت : اصولگرایی یعنی 
همه هّم و غم من این باشد که اگر فساد در جامعه هست، فساد از بین برود؛ اگر حق 
مردم پایمال می شود بیش از آنچه حق خودم پایمال می شود، نگران و معترض باشم. 
اصولگرایی به این معناست که ثروت مسلمین درست و با ضابطه در اختیار مردم 
قرار بگیرد؛ این معنای اصولگرایی است اما اگر کسی دنبال مقام یا مال و حقوق های 
کذایی باشد، این عنوان اصولگرایی را ندارد. به واسطه ضربات فراوانی که در دو دهه 
اخیر به اصولگرایی وارد شده، اصولگرایی از آن حقیقت اصلی خودش فاصله گرفته 
است. گاهی یک آقایی می گوید من چون در این انتخابات نقش داشتم، باید یک 
پستی در فالن جا به من بدهند، این نه اصولگرایی و نه مطابق با ضوابط دینی است.

اخبار ویژه ...

خائن هستند

سرانه مطالعه ایرانی ها 

پناهندگان جهان 

وزارت نماز و ارشاد 

بدون دانش آموزان دختر 

لباس تیم فوتبال بانوان

پسر آیت اهلل طالقاني 

روزنامه کیهان نوشــت: »گاندو« روایتگر بخشــی از رشادت ها و مجاهدت های 
پاســدارانی است که شبانه روز در راه پاســداری و صیانت از امنیت و استقالل و 
بقای نظام جمهوری اسالمی تالش می کنند. مخالفان بی تردید پیاده نظام و پادو های 
دشمنان اند. اینان؛ برای تصحیح ذهن مردم نسبت به ام آی سیکس و دولت فخیمه 
انگلیس، به واقع؛ پادو های دشمن اند که در گاه ضرورت، به میدان می آیند و در نقش 

وکیل مدافع پنهان دستگاه های اطالعاتی و امنیتی اجنبی ظاهر می شوند.

سرانه مطالعه ایرانی های ۱۵ ساله و بیشتر در روز حدود ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه است.
طبق این گزارش مرکز آمار ایران ، در سال ۱۳٩٩ سرانه مطالعه افراد ۱۵ساله و بیشتر 
با ســواد در ماه به طور متوســط هشت ساعت و ۱٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت 
دیگر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار، شش ساعت و ۳۲ دقیقه 
سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ۲۳ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ۲۳ 
دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.به طور کلی ٩ /۶۲ درصد افراد با سواد ۱۵ ساله 
و بیشتر در سال ۱۳٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه 
یا نشریه داشته اند.۵ /۵٤ درصد از افراد باسواد ۱۵ ساله و بیشتر، در یک سال قبل از 

آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته اند.

بر اساس آمار کمیساریای عالی ملل متحد، سوریه با بیش از ۶ میلیون نفر، بیشترین 
تعداد پناهنده جهان در سال۲٠۲٠ را دارد.ونزوئال با نزدیک به ٤ میلیون پناهنده در 

جایگاه دوم و افغانستان با ۲ میلیون و ۵٠٠هزار پناهنده در جایگاه سوم است.

به گفته ساکنان کابل، طالبان وزارت زنان این کشور را با »پلیس اخالق« جایگزین 
کرد. فیلم های منتشره در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که زنان کارمند سابق 
این اداره ظاهراً از ورود به ساختمان آن بازداشته شده اند. روز جمعه، کارگرانی در 
کابل، تابلو ساختمان وزارت زنان را با نام جدید آن که ترکیبی از دری و عربی است 
به »وزارتخانه های نماز و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر« تغییر دادند. ساکنان 
پایتخت افغانستان با ارسال فیلم هایی به ایندیپندنت گفتند این تغییر نام صحت دارد. 
این فیلم ها کارمندان زنی را نشان می دهد که می گویند چند هفته است، سعی می کنند 

سر کارشان برگردند، ولی به آنها گفته می شود که به خانه شان برگردند.

وزارت آموزش طالبان در حالی از دانش  آموزان پسر و معلمان مرد برای حضور در 
مدارس دعوت کرده که هنوز از سرنوشت تحصیلی دختران در این کشور خبری 
نیست. در بیانیه وزارت آموزش دولت موقت طالبان به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید در افغانســتان آمده اســت که معلمان و دانش آموزان مرد- پسر باید در ۲۷ 
مــاه جاری به تحصیل و کار خود بازگردند. این بیانیه در مورد تحصیل دختران یا 
آموزش معلمان زن اظهار نظری نکرده است. همچنین، طالبان نام »مدارس امارتی« 
را برای مدارس دولتی ذکر کرده اند که از سوی برخی از کاربران شبکه های اجتماعی 

واکنش برانگیز شده است.

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: موضوع طراحی لباس تیم 
فوتبال بانوان قابل توجیه و چشم پوشی نیست و فدراسیون باید پاسخگو باشد. احمد 
راستینه در مورد لباس اعزامی تیم ملی بانوان به مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا اظهار 
داشت: متأسفانه آنچه اتفاق افتاده نه قابل توجیه است و نه قابل چشم پوشی. وزارت 
ورزش مسئولیت دارد که این موضوع را پیگیری کند و فدراسیون هم به خاطر چنین 
قصوری باید پاسخگو باشد. وی ادامه داد: فرهنگ عفاف و حجاب، اصالت ایرانی و 
اسالمی ماست. فرزندان این سرزمین افتخار می کنیم که در فرهنگ ملی و دینی شان 
بحث حجاب و عفاف برایشان اهمیت زیادی دارد؛ اما آنچه دیده می شود، برخی 
مدیران و مسئولین با تسامح و برنامه ریزی به دنبال تغییر نگاه و باور جوانان هستند. 

فرزند آیت اهلل طالقاني در واکنش به مصاحبه مدیرکل میراث فرهنگي البرز مبني بر 
اینکه »خانواده آیت اهلل طالقاني مي گویند میراث فرهنگي اعتبار مرمت خانه آیت اهلل 
طالقاني را کامل در اختیار آنها قرار دهد تا خودشان این کار را انجام دهند« گفت: این 
حرف هیچ جایي گفته نشده و من آن را به شدت تکذیب مي کنم.مهدي طالقاني 
در خصوص وضعیت خانه آیت اهلل طالقاني گفت: این خانه از حدود ۲٠ سال پیش 
براي مراقبت و نگهداري از طرف خانواده در اختیار میراث فرهنگي قرار داده شد. 
پیش از تحویل به این ســازمان هم خانه بازســازي و بدون هیچ اشکالي در اختیار 
میراث فرهنگي قرار گرفت. طالقاني افزود: خانواده ما این خانه را که متعلق به زمان 
تولد آقا بوده بدون هیچ توقعي در اختیار میراث گذاشت و انتظاري جز مواظبت 

از آن را نداشت.
وي ادامه داد: اما از حدود هشت سال پیش متوجه شدیم که خانه در حال نشست 
کردن است. به همین دلیل با میراث فرهنگي تماس گرفتیم و بعد از یک سال میراث 
فرهنگي یک پیمانکار معرفي کرد که این پیمانکار هم به جاي انجام کارهاي اساسي، 
شروع به تزئین خانه کرد و مشکل اصلي خانه هم درست نشد. طالقاني در واکنش 
به مصاحبه مدیرکل میراث فرهنگي البرز مبني بر اینکه »خانواده آیت اهلل طالقاني 
مي گویند میراث فرهنگي اعتبار مرمت را کامل در اختیار آنها قرار دهد تا خودشان 
این کار را انجام دهند« هم خاطرنشان کرد: سال گذشته میراث فرهنگي به ما اعالم 
کرد که ۱۵٠ میلیون تومان بودجه براي مرمت خانه آیت اهلل طالقاني در نظر گرفته 
شده است و به ما گفتند، بخشي از هزینه هم از سوي خانواده تأمین شود تا با کمک 

هم خانه را مرمت کنیم.

در هشتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا؛

قدردانی مخبر از تالش ها برای تهیه و تأمین 
واکسن و افزایش تولید داخلی

محمد مخبر در هشتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا که به ریاســت وی برگزار شــد، پس از استماع 
گزارش دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص کاهش 
موارد ابتال به کرونا در کشــور و افزایش واکسیناسیون 

سراسری، از تالش های انجام شده در زمینه تهیه و تامین 
واکســن و نیز افزایش تولید داخلــی قدردانی و اظهار 
امیدواری کرد؛  با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و 
انجام واکسیناســیون شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از 

این بیماری در کشور باشیم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی هم در این 
جلســه با اشاره به فرایند تامین اعتبار برای تهیه واکسن 
گفت: بخش زیادی از این روند در دولت سیزدهم انجام 

شده است.
بهرام عین اللهی افزود: با تالش و فداکاری کادر پزشکی 
و پیگیری مســئوالن در زمینه تهیه واکســن داخلی و 

خارجی، کشور در حال عبور از پیک پنجم کروناست.
علیرضا رییسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در گزارشی به 
رکورد شکنی های پی درپی درانجام واکسیناسیون اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه میزان ابتال به کرونا در سراسر 
کشور شیب نزولی گرفته و امیدواریم در روزهای آینده 
شاهد کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور 

باشیم.
وی با اشــاره به آخرین وضعیت رنگ بندی استان ها و 
شــهرهای کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۵۷ 
شهر کشور در شرایط قرمز قرار دارد و از هفته گذشته تا 

به االن ۱۲ شهر به رنگ آبی درآمده است.

    ســرویس سیاســی - معاون اول رییس جمهوری از تالش های انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن و نیز افزایش تولید داخلی 
قدردانی و اظهار امیدواری کرد؛  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و انجام واکسیناسیون شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری در 

کشور باشیم. 

سرویس سیاسی- رئیس هیات تحقیق 
و تفحص از عملکرد ســازمان سنجش 
آموزش کشــور در نامه ای به دادستان 
کل کشور خواستار ممنوع الخروج شدن 

رییس سازمان سنجش شد. 
متــن نامه احمد نــادری نماینده تهران 
و نایــب رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات به منتظری دادستان کل کشور 

به شرح زیر است:
»بــرادر ارجمنــد جنــاب آقای 

حجت االسالم والمسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور

با سالم و تحیات
نظر یه تصویب قاطع نمایندگان مردم شــریف ایران در صحن مجلس شورای 
اســالمی مبنی تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به 
شــکایات و مســتندات و بررسی های اولیه انجام شده نسبت به سوء عملکرد و 
تخلفات رئیس و مدیران این سازمان، متاسفانه باخبر شدیم آقای ابراهیم خدایی 
)رئیس سازمان( به بهانه فرصت مطالعاتی قصد خروج از کشور دارند. همچنین 
شــائبه خروج برخی از مدیران این ســازمان نیز با عنایت به شکایات و تخلفات 
گسترده وجود دارد، لهذا خواهشمند است دستور مقتضی جهت ممنوع الخروج 
شدن ایشان را صادر فرمایید تا خللی در فرآیند تظلم خواهی مردم و صیانت از 
حقوق بیت المال رخ نداده و امکان فرار از بار مسئولیت و پاسخگویی برای این 

فرد میسر نگردد.
  پیشاپیش از عنایت و دستور عاجل جنابعالی سپاسگزارم.

دکتر احمد نادری
رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور
نایب رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات، فناوری مجلس شورای اسالمی.«
همچنین نادری در مطلبی در صفحه توییتر خود در توضیج این موضوع نوشت:

» برای جلوگیری از تکرار سناریوی خروج از کشور، در نامه ای به دادستان محترم، 
خواهان ممنوع الخروج شــدن رییس سازمان سنجش و برخی مدیران آن شدم. 
یکی از مهره های کلیدی وزارت علوم که ظلم های فراوانی در سال های قبل به 
دانشگاهیان کرد، برغم مفتوح بودن پرونده اش در کمیسیون اصل نود، از کشور 

خارج شد.«
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ســازمان ســنجش آموزش کشور از سال 
۱۳٩۱ در جلسه علنی ۲٨ تیر مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. سپس در 
جلسه ۱٩ مرداد کمیسیون آموزش و تحقیقات اعضای آن مشخص شدند که در 
نهایت احمد نادری به عنوان رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان 

سنجش تعیین شد.
طبق مصوبه مجلس قرار است در چهار محور حوزه معاونت فنی و آماری شامل 
دفتــر فناوری اطالعات، دفتر ارتباطات نوین، دفتر طــرح و آمار، حوزه صدور 
مجوزهای آزمونهای زبان بین المللی و همه حوزه های مربوطه، حوزه معاونت 
امور آزمونها، که مسئولیت ساخت آزمون، طراحی سؤال و برگزاری میدانی آزمونها 
را برعهده دارد و بطور خاص دفتر آزمون ســازی و روانســنجی، حوزه معاونت 
پشــتیبانی و مدیریت منابع شــامل امور مالی و اداری و شرکت تعاونی خدمات 

آموزشی متعلق به کارکنان سازمان سنجش تفحص صورت گیرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش 
آموزش کشور در نامه ای به دادستان کشور:

رئیس سازمان سنجش 
ممنوع الخروج شود

ارزیابی نمایندگان مجلس از عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای

سرویس سیاسی - نماینــدگان مجلس شورای اسالمی؛ 
نگاه به شــرق، تعامل با جهان برای رفع تحریم ها، تقویت 
دیپلماسی همسایگی و ایفای نقش موثر در کریدور شرق- 
غرب و شــمال- جنوب را از جمله دستاوردهای پیوستن 

ایران به سازمان همکاری شانگهای ارزیابی کردند. 
در بیســت و یکمین اجالس سران ســازمان همکاری 
شانگهای که روز گذشته با حضور سران ۱۲ کشور عضو و 
ناظر از جمله »سید ابراهیم رییسی« رییس جمهوری در شهر 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، جمهوری اسالمی 

به عنوان نهمین عضو این سازمان پذیرفته شد.
این اتفاق مهم که با درخواست روسیه، پذیرش تاجیکستان 
به عنوان رییس دوره ای شانگهای و موافقت همه کشورهای 
عضــو رقم خورد، فصل تازه ای از روابط راهبردی ایران با 
کشورهای شرق را رقم زد تا در هیاهوی دشمنی های غرب 
با ملت ایران و تالش برای انزوای کشورمان، این پیام به جهان 
صادر شــود که جایگاه واال و نقش موثر ایران در معادالت 

منطقه ای و بین المللی قابل نادیده گرفته شدن نیست.

وجوه گسترده و اثرگذار سازمان همکاری شانگهای در عرصه 
مناسبات بین المللی از یک سو و جایگاه ویژه و راهبردی ایران 
در نظام بین الملل به عنوان کشوری با ظرفیت های فراوان و 
حلقه وصل شرق به غرب از سوی دیگر، این رخداد بزرگ 
را به عاملی برای اضافه شدن ظرفیت های فراوان اقتصادی 
و ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایران به سازمان شانگهای 
و بهره مندی کشورمان از منافع قابل توجه عضویت در این 

سازمان مبدل کرد.
صرف نظر از دســتاوردهای اقتصادی عضویت ایران در 
شــانگهای، این رخداد از نقطه نظر ایجاد موازنه راهبردی 
در حوزه تنظیم روابط با غرب نیز واجد دستاوردهای قابل 

توجهی برای کشورمان است.
در ایــن بــاره نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
اظهارنظرهایی جداگانه عضویت ایران در این پیمان را  فصلی 
نو در توسعه روابط خارجی برشمردند. »بهروز محبی نجم 
آبادی« نماینده ســبزوار در توییتی در این باره نوشت: ناک 
اوت جریان نئولیبرال توسط دولت رئیسی  در دو حرکتی 
که آنها به FATF گره زده بودند.  واردات سیل آسای واکسن 
و همت جهادی واکسیناسیون، عضویت در پیمان منطقه ای 

شانگهای. 
»اردشیر مطهری« نماینده گرمسار درباره پیوستن ایران به 
سازمان همکاری شانگهای، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
پس از ۱۵ سال، به طور رسمی به عضویت کامل اجالس 
سران سازمان همکاری شانگهای درآمد؛ این پیمان می تواند 
فرصتی مغتنم باشد برای استفاده از ظرفیت سه میلیارد نفری 
و ۶٠ میلیون کیلومتر مربعی اعضای آن. این گام ظرفیت قاره 
کهن را در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا به رخ خواهد کشید. 

دیپلماسی انقالبی، اولین گام را دقیق و درست برداشت.
»مجتبی یوسفی« نماینده اهواز هم عنوان کرد: امروز اتفاقی 
نیک در روابط بین المللی ما رقم خورد ایران  کنار روسیه، 
چین و هند عضو پیمان شانگهای  شد. تقویت روابط و منافع 
با کشورهای عضو این پیمان سرآغاز فصل جدید در اقتصاد 
و سیاست ماست که ثمره تفکر ملی، توسعه ای و اتحاد دولت 

و مجلس  برای خدمت به مردم است.   

»محسن علیزاده« نماینده ســپیدان نیز در توییتر نوشت: 
عضویت ایران در پیمان شــانگهای  و ارتباط نزدیک تر با 
کشورهایی که بیش از ٤٠ درصد جمعیت جهان را به خود 

اختصاص داده اند، این پیام را دربر دارد که آینده ایران به برجام 
وابسته نیست و دست جمهوری اسالمی برای تامین منافع 

اقتصادی و سیاسی خود باز خواهد بود. 
»سلمان اسحاقی«   نماینده قائنات هم با بیان اینکه عضویت 
ایران  درسازمان همکاری های شانگهای یک رویداد بزرگ 
تاریخی است، گفت: استفاده از این ظرفیت، می تواند اقتصاد 
خراسان جنوبی، رضوی و سیستان و بلوچستان را متحول 
و شــکوفا کند. اکنون ۳ استاندار شرق کشور با شناسایی، 
پیگیری و عملی کردن ظرفیت  های ســازمان همکاری 

شانگهای  نقش خود را باید ایفا کنند.  
»محمد صفایی« نماینده مردم گناباد در مجلس عضویت 
دائمی ایران در پیمان شانگهای را اتصال کشورهای آسیای 
مرکزی به بندر چابهار، مهمترین محور اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی آسیا ارزیابی کرد و گفـت: دولت باید با فوریت 
و با جذب سرمایه خارجی این محور حیاتی را احداث کند.
»اقبال شاکری« نماینده مردم تهران عضویت ایران در سازمان 
همکاری های شانگهای کنار چین، روسیه و هند را  نخستین 
گام برای بی تاثیر شدن تحریم ها دانست و افزود: دیپلماسی 
فعال، صرفا در ارتباط با چند کشور غربی نیست.  باید برای 

ارتباط با تمام کشورها برنامه داشته باشیم.
»سید نظام موسوی« نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه ایران 
به عنوان عضو رسمی اجالس شانگهای پذیرفته شد،   افزود: 
حاال در کنار روسیه، چین و هند، جمهوری اسالمی ایران 
ضلع چهارم »مربع قدرت شرق« را شکل می دهد. وارد نظم 
نوینی در قرن ۲۱ شده ایم که از منظر اقتصادی و سیاسی، 
مربع قدرت شرق، اثرگذارترین بازیگر این نظم جدید است.
»مالک شریعتی« نماینده مردم تهران عضویت دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان شانگهای  را هرچند نتیجه روندی از 
گذشته برشمرد ولی تاکید کرد که این مهم بدون اهتمام جدی 
رییس جمهوری و دستگاه دیپلماسی جدید، محقق نمی شد 
و افزود: این دستاورد مهم، پایان »غرب گرایی محض و تکیه 
بر نقطه های خیالی« و آغاز سیاســت »نگاه به شرق و آسیا 
محوری« و تقویت »دیپلماسی همسایگی« ایران خواهد بود. 
»احمد نادری« نماینده تهران عضویت دائم ایران در گروه 

شانگهای را اقدامی در راستای تغییر نظم جهانی و آغاز دوران 
آسیایی آن محسوب کرد و گفت: بارها نوشته ام که از سال 
۲٠۱۱ و با آغاز انقالبهای بیداری و سپس به انحراف کشاندن 

آنها و درگیری ها و خونریزی های منطقه، تغییر نظم آغاز شده.   
ایران یکی از قدرتهای اصلی در نظم چند قطبی آینده است.

»علی آقازاده« نماینده رشت در مجلس یازدهم هم در این باره 
نوشت: پیوستن رسمی ایران به سازمان  همکاری شانگهای  
با وجود فشارهای متعدد نظام های بین المللی، نشان دهنده 
پایان عصر یکجانبه گرایی در روابط بین الملل، شکل گیری 
نظم جدیدی در جهان و راهبردی تاثیرگذار و مهم بر روند 
همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایران در راستای 

سیاستهای همسایگی و منطقه ای است. 
»محسن دهنوی« نماینده تهران هم با بیان اینکه با پذیرش 
ایران به عنوان عضو رســمی سازمان همکاری شانگهای  
سیاســت خارجی ما وارد افق های روشن تری شد، افزود: 
همکاری با همسایگان و شرکای آسیایی باید رکن دکترین 
سیاســت خارجی دولت سیزدهم باشد. اقتصاد مقاومتی 
عالوه بر آنکه درون زا اســت، برای شکستن تحریم ها با 

اقتصادهای جهانی نیز تعامل دارد.
»عــزت اهلل اکبری تاالرپشــتی« نماینده تهران در مجلس 
یازدهم، نوشت: در اولین سفر خارجی رئیسی  جمهوری 
اسالمی ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای 
درآمد. گام اقتصادی مهم و اساسی جهت شکستن محاصره 
اقتصادی آمریکای تروریست نوید بخش برای جبهه انقالب 
و درس عبــرت برای »غربگدا« ها که فرصتهای ملی را به 

گروگان گرفته بودند. 
»الهام آزاد« نماینده نایین در مجلس یازدهم، عضویت رسمی 
ایران در سازمان همکاری شانگهای را ظرفیت های متقابل 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی همه جانبه عنوان کرد و گفت: 
ایران به عنوان کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب نقش 

مهمی در آینده منطقه و جهان ایفا خواهد کرد.
وی افزود: ســازمان همکاری شانگهای برخالف نمونه 
غربی آن یعنی سازمان ناتو، معاهده ای صرفاً نظامی و امنیتی 
نیست بلکه ابعاد قابل توجهی از همکاری ها در حوزه های 
فرهنگی، بازرگانی، بانکی و انرژی را شامل می شود.  منطقه 
آزاد تجاری سازمان و باشگاه انرژی از جمله برنامه های مهم 

در این باره است.

مهم نیست

انتخاب استانداران

ناصر قوامی فعال سیاسي اصالح طلب در خصوص ضرورت رفع حصر گفت: نه 
میرحسین موسوي و نه زهرا رهنورد مایل نیستند که به میدان بیایند و رفع حصر 

برایشان مهم نیست.

نماینده مجلس یازدهم در توئیتي از شیوه وزارت کشور براي معرفي استانداران انتقاد 
کرد. مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در توئیتي نوشت:  وزارت کشور از نمایندگان 
درخواست کرد تا چند نفر را براي استانداري معرفي کنند. نمایندگان هم عده اي 
را معرفي کردند. من این روش را قبول ندارم. نتیجه این مي شود که نمایندگان مي 
خواهند آدم خودشان براي استانداري انتخاب شود. مشکل دو طرفه است؛ وزارت 

کشور چنین شیوه اي را اتخاذ مي کرد.

سرویس سیاســی- در راستای مصوبه 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر واردات 
خودروی خارجی با شرط عدم انتقال ارز 
به کشور، نماینده مردم زنجان در مجلس 

مخالفت خود با این مصوبه را ابراز کرد. 
مصطفی طاهــری در مورد مصوبه اخیر 
مجلس شورای اسالمی در مورد واردات 
خودرو اظهار کرد: کمیسیون در واقع با هر 
نوع واردات خودروی خارجی موافقت 
نکرده اســت بلکه مصــوب کرد که هر 
شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند به 
جای صادرات خودرو یا قطعات خودرو، 
خودروی هیبریدی، بنزینی یا گازسوز معادل ارزش صادراتی اقدام کند. واردات 
خودرو شرط و شروطی دارد و به نظرم مهم ترین شرط آن این است که انتقال ارز 

صورت نگیرد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی در مورد موافقت یا مخالفت اش 
با این مصوبه گفت: این طرح معایب و محاســنی دارد به طور کلی با این طرح 
مخالفم و استداللم، استدال ارزی و اقتصادی است؛ چرا که در صحن آمده است 
واردات خودرو نباید بار ارزی برای کشور داشته باشد. )مثال یک سرمایه گذار در 
خارج از کشور به جای انتقال ارز به کشور خودرو وارد می کند یا یک صادر کننده 
قطعات خودرو در کشور به جای گرفتن پول و وارد کردن ارز به کشور خودرو 
وارد می کند.( به نظرم ابزارهای کنترل ارز در کشور ما وجود ندارد و این موضوع 

عملیاتی نخواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در عین حال این 

ادعا را قبول ندارم که واردات خودرو منجر به تضعیف ساخت داخلی می شود

طاهری نماینده مجلس : 

کشور ما ابزارهای کنترل انتقال 
ارز را ندارد

سرویس سیاسی- رییس مجلس شورای 
اسالمی در دو حکم جداگانه رییس حوزه 
ریاست و معاون اجرایی مجلس شورای 

اسالمی را منصوب کرد. 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســالمی در حکمی ســید محمد جواد 
شوشتری را به عنوان مشاور و رئیس حوزه 
ریاست مجلس شورای اسالمی منصوب 

کرد.
ایجاد انسجام و هماهنگی های مدیریتی 
حوزه های درون سازمانی مجلس  و تقویت 
ارتباطات برون سازمانی با سایر قوا، دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و همچنین ارائه 
مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه حضور موثر رئیس قوه مقننه در شوراهای عالی 
و مجامع ذی ربط، تقویت و نهادینه سازی ارتباطات مردمی رئیس مجلس و برنامه 
ریزی فعالیت های وی از اهم انتظارات از  شوشتری به عنوان مشاور و رییس حوزه 
ریاست مجلس بیان شده است.  شوشتری پیش از این معاون پشتیبانی و مدیریت 
منابع جهاددانشگاهی کشور بود که جایگزین بابک نگاهداری شد ؛ اکنون نگاهداری 

رییس مرکز پژوهش های مجلس است

با حکم رییس مجلس شورای اسالمی؛

 شوشتری رییس حوزه ریاست 
مجلس شد


