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به بن بست نرسیده

ادبیات رئیس جمهور و دولتمردان

هم خوانی ندارد

من نیستم

تا به دیوار بخوریم

ُقر زدند

پتروشیمی میانکاله

دادستان ایالم گفت: در حادثه اداره  کل اموال و  امالک بنیاد مستضعفان 
ایالم، ضارب پس از حضور در طبقه دوم سراغ مدیر را گرفته اما با درب بسته 
مواجه شده بود.او ادامه داد: پس از آنکه ضارب از باز شدن اتاق مدیرکل ناامید 
شده بود ضمن شکستن بخشی از درب اتاق، نارنجک را به داخل اتاق مدیر 
هدایت کرد که مدیر و یک خانم که به اتاق وی پناه برده بود مصدوم شدند. 
او گفت: ضارب با این تصور که مدیر را کشــته اســت اقدام به تیراندازی با 
کالشنیکف به  سمت کارکنان کرد که سه نفر از این کارکنان در محل حادثه و 
دو نفر در بیمارستان جان باختند. دادستان ایالم افزود: بر اساس گفته مدیران 
بنیاد حقوق کارکنان به موقع پرداخت شده و دالیل این تیراندازی اختالفات 

شخصی بوده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
از حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این کمیسیون خبر داد و گفت: 
علی باقری درباره ســفر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به ایران به سواالت 
اعضا پاســخ داد. وحید جالل زاده در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران گفت: پیش از 
آغاز سال جاری وقفه ای در مذاکرات ایجاد شد و آمریکایی ها دوباره بدعهدی 
و به گفته های قبلی خود در همین مذاکرات پشــت کردند و به همین خاطر 
شــکل قبلی مذاکرات از بین رفت و بعد از آن ترک وین اتفاق افتاد. در ادامه 
مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا دو بار به ایران آمد و گفت وگوهای تلفنی را 
نیز با مســئوالن کشورمان در جهت اتصال دوباره مذاکره کنندگان وین انجام 
داد. وی خاطرنشــان کرد: نگاه معاون سیاسی وزارت امور خارجه  این است 
که مذاکرات ادامه دارد و سفرهای  مورا به تهران و نامه نگاری ها به منزله ادامه 

مذاکرات است و موضوع به بن بست رسیدن مذاکرات را وارد نمی دانست.

یکی از روزنامه های اصولگرا با انتقاد از برخی ادبیات رئیس جمهور و 
اعضای دولت نوشــت: تأکید چندباره آن که رئیس جمهور آبروی خود را در 
دست گرفته، صرف نظر از تالش مخلصانه ای که دولتمردان به خرج داده اند، از 
منظر رسانه درست نیست. در قسمتی از یادداشت روزنامه رسالت آمده است: 
مخاطب به ویژه اگر کمتر برخوردار و نگران آینده باشد، از خود سؤال می کند 
که مگر چه اتفاق ســخت و ترسناکی قرار اســت رخ دهد که دولتمردان در 
مواجهه با مردم، مرتب این گونه سخن می گویند؛ ضمن آن که تجربه هم نشان 
داده که هر کس با جلب همراهی مردم، پا در مسیر اصالحات جدی بگذارد، 
جایگاه باالتری هم در میان مردم خواهد یافت و هر که از آن فاصله بگیرد، با 
افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد؟ ایراد سخنان ضدونقیض از 
ســوی مسئوالن اقتصادی، می تواند حس بالتکلیفی و رهاشدگی را در میان 

مردم به وجود آورد.

معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس گفت: آقایان فرموده بودند 
که اثر تورمی افزایش قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات بر کاالهای دیگر 
تنها ۱۰ درصد است که این با مبنا و الفبای اقتصاد هم خوانی ندارد. وقتی شما 
در حوزه روغن ۴۰۰ درصد افزایش قیمت دارید مگر می شود که سایر کاالها 
و خدمات تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند؟ این را خود آقایان هم به نظر من 

قبول نخواهند کرد.

فرماندار ســابق شــهر قدس ضمن ابراز گالیه از صداوســیما و شایعه 
شــباهتش به زنی که در گزارش  ۲۰:۳۰ حضور داشت، گفت: آن خانم فقط 
روســری اش شبیه به روسری سه سال گذشته من بوده و دیگر هیچ شباهتی 
میان ما نبوده اســت! من پس از انتشار این گزارش به صداوسیما زنگ زدم و 
به آنها گفتم که خیلی از این موضوع ناراحتم!لیال واثقی، فرماندار سابق شهر 
قدس حواشــی گزارش چند روز گذشته ۲۰:۳۰ درباره یارانه معیشتی دولت 
ابراهیم رئیسی و انتشار شایعه شباهت زن خانه دارِ در گزارش با وی به سایت 
دیده بان ایران گفت: بنده تمامی شایعات در خصوص بودن بنده در آن گزارش 

را تکذیب می کنم.

علی مطهری نوشت: ما استاد از دست دادن فرصت ها هستیم تا به دیوار 
بخوریم و این به دیوار خوردن ها به قیمت تحمیل ســختی های غیرضروری 
بر مردم و الجرم فقر و تنگدستی آنهاست.علی مطهری، نماینده سابق مجلس 
طی یادداشــتی نوشــت: اگر در روند تصمیم گیری هایمان در مسائل حیاتی 
کشور از ابتدای انقالب تاکنون دقت کنیم، درمی یابیم که سیاست ما سیاست 
دیوارخوری بوده است. یعنی آنقدر فرصت ها را از دست داده ایم که خورده ایم 
بــه دیوار، آنگاه از روی اجبار تصمیمــی گرفته ایم و به عبارتی تصمیمی بر 
ما تحمیل شــده اســت. یک نمونه آن، موضوع گروگانگیری ما در سفارت 
امریکاســت که آنقدر آن را طوالنی کردیم که دیگر امریکا هم بی خیال شده 
بود و زمانی آزادی گروگان ها را پذیرفتیم که سودی به حال مان نداشت. یعنی 
زمانی پذیرفتیم که به دیوار خوردیم. آنگاه در الجزایر بیانیه ای را امضا کردیم 
که خســارت محض بود و تا ســال ها پول هایی را بابت خســارت به امریکا 

پرداخت کردیم و هنوز گرفتار تحریم بابت آن ماجرا هستیم.

روزنامه شــرق نوشت:جنگ روســیه و اوکراین معادالت پیچیده ای 
بــرای بازار نفت ایران رقم زده اســت. فعاالن صنعت نفت ایران می گویند 
که تخفیف های زیاد روســیه برای نفت خود باعث شده است که مشتریان 
قدیمــی بازار ایران یعنی چین و هند به خرید قابل توجه نفت از روســیه و 
جایگزینــی ایران روی آورند.رویترز هم به تازگی مدعی شــده اســت که 
واردات نفت چین از ایران پس از جنگ اوکراین به حدود یک سوم کاهش 
داشته و مطابق اعالم کپلر درحال حاضر چیزی حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت 
ایران از بهمن و اســفند ســال گذشته تاکنون بدون مشتری روی آب معطل 
مانده اند.ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و ایران تولید نفت یکی دیگر از 
رقبای خود را با ارسال میعانات گازی به ونزوئال و ترکیب آن با نفت سنگین 
این کشور، تولید نفت ونزوئال را دوبرابر کرده و چین نفت این کشور را ۲۵ 

دالر زیر قیمت بازار می خرد!

عیســی کالنتری در پاسخ به ســوالی درخصوص دادن مجوز ساخت 
پتروشــیمی در زمان حضورش در ســازمان حفاظت محیط زیســت: آنها 
مجوز وزارت نفت را داشــتند و محیط زیســت نمی توانســت جلوی این 
کار را بگیرد. چرا که قرار نیســت توســعه کشور متوقف شود. شمالی ها که 
نمی توانند همیشــه نقش خدماتی را برای مســافران شمال بازی کنند؛ باید 
صنایع و کارخانجات بزرگ داشــته باشــند.  معتقد به توسعه پایدار هستم. 
محیط زیســت و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می توانی جلوی توسعه 
را به بهانه حفظ محیط زیســت بگیری و نه می توانی اجازه دهی توســعه، 
محیط زیست را فدا کند. پتروشیمی که ساالنه درآمد یک میلیارد دالری دارد 
مهم تر اســت یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین دو تن علوفه در هکتار تولید شود 
و ۱۵ تن گوشــت دام بدهد که ۶۰ هزار دالر ارزش دارد؟ منطق اقتصادی 

و توسعه چه می گوید؟

اخبار ویژه ... به بهانه سفر رئیس جمهور به مسقط بررسی شد؛

عمان، مصلح و معتمد ایران و غرب؛ امیدواری 
برای باز شدن بن بست ها !

سرویس سیاســی-  ســیدابراهیم رئیسی 
چهارمیــن رئیس جمهور ایران اســت که به عمان 
سفر می کند. کشوری که در سال های اخیر نامش با 
موضوعات و چالش های مرتبط میان تهران و غرب 
گره خــورده و خبر هر تبادل هیاتی میان دو طرف 
نوید یک تحول جدید در این حوزه است و همین 
امر نیز موجب شــده تا روابط دوجانبه همواره در 

سایه قرار بگیرد. 
عمان یکی از شــش کشور شورای همکاری 
خلیج فارس است که البته در اتخاذ سیاست هایش 
نســبت به پنج کشــور دیگر از اســتقالل بیشتری 
برخوردار است، تا جایی که برخی این سلطان نشین 
حاشــیه خلیج فارس را »ســوئیس خاورمیانه« نام 

نهاده اند. 
در زمــان وقــوع انقــالب در ایــران، عمان 
برخالف بســیاری از کشــورهای عــرب منطقه 
رابطــه خود با تهران را تداوم بخشــید و در زمان 
جنگ ایران و عراق نیز بی طرف ماند تا ســال های 
بعــد که این کشــور به یکی از پل هــای ارتباط و 
میانجی گر ایران با غرب و ایاالت متحده بدل شــد. 
علــت ایــن رابطه خوب اما به پیــش از انقالب و 
 نوعی دین سلطنت نشــین عمان به مردم ایران باز 

می گردد.
زمانــی کــه ســلطان قابوس بن ســعید آل 
بوسعیدی در ســال ۱۹۷۰ به سلطنت رسید، چپ 
گرایان و مارکسیســت های عمانی با اســتقرار در 
استان ظفار در حال جنگ با سلطنت بودند، سلطان 
جدیــد کــه حکومت خود را در خطــر می دید از 
حکومت پادشاهی ایران کمک خواست و ایران نیز 
با اعزام نیروهایی از ارتش به کمک همسایه شتافت 
و پس از بازپس گیری اســتان ظفار، این منطقه را به 

سلطان نشین عمان تحویل داد.
یکــی از اقدامــات سلطنت نشــین عمان در 
ســال های اخیر میانجی گری برای آزادی زندانیان 
غربی و دو تابعیتی از ایران است که تازه ترین اقدام 
از این دست آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری 
دو ایرانی دو تابعیتی اســت که ساعتی پس از خبر 
خروج آن ها از کشــور، وزیر امور خارجه عمان با 
انتشار تصویری از لحظه پیاده شدن نازنین زاغری 
و انوشــه آشوری از هواپیمای نیروی هوایی عمان 
در فرودگاه مســقط، از حســن نیت تهران و لندن 

تشکر کرد. 
البوســعیدی در ادامه ضمــن اعالم عزیمت 
قریب الوقوع این دو بــه انگلیس، ابراز امیدواری 
کرد که این تحول به پیشــرفت بیشتر در گفت وگو 

میان طرفین بیانجامد.
از دیگر موارد این دســت اقدامات مســقط 
می توان به آزادی ســارا شورد، شین باوئر و جاشوا 
فتال، سه کوهنوردان آمریکایی اشاره  کرد که سال 
۱۳۸۸ در ایــران بازداشــت و متهم به جاسوســی 
شــدند. یکــی از این کوهنوردها یکســال پس از 
بازداشــت با پیگیری عمان آزاد شد و دو نفر دیگر 

یکسال بعد حکم آزادی گرفتند.
پیــش از این نیــز عمان در ماجــرای آزادی 
ملوانان های بریتانیا در ســال ۲۰۰۷ )۱۳۸۶( نقش 
داشــت. ۱۵ ملــوان بریتانیا فروردیــن ۱۳۸۶ در 
آب های خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه 
پاسداران بازداشت شــدند که با میانجگیری های 
عمــان  میانجیگــری  جملــه  از   بین المللــی 

آزاد شدند.
عالوه بر موضوع وســاطت برای آزادی افراد 
و تبادل زندانی اما نام عمان به نام توافق هســته ای 
سال ۲۰۱۵ یا همان برجام هم گره خورده است چرا 
که جرقه آغاز این مذاکرات و پای یک میز نشستن 
تهران و واشنگتن نیز با میانجی گری این کشور کلید 
خورده و نخستین دور این مذاکرات نیز در مسقط 

برگزار شده است.
رهبــر انقالب آغاز ایــن مذاکرات را اینگونه 
روایت می کننــد که: »این مذاکراتــی که در واقع 
فراتر از مذاکرات ما با پنج به عالوه ی یک اســت؛ 
مذاکــره ی بــا آمریکایی ها اســت. متقاضِی این 

مذاکرات آمریکایی ها بودند. 
مربــوط به زمان دولت دهم هم هســت. قبل 
از آمدن این دولت این مذاکرات شــروع شد. آنها 
درخواســت کردند، واسطه ای قرار دادند و یکی از 
محترمیِن منطقه، آمد اینجا با من مالقات کرد، گفت 
کــه رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او 
خواهش کرده و گفته است که ما میخواهیم مسئله  
هســته ای را با ایران حلّ وفصــل کنیم و تحریم ها 
را هــم میخواهیم برداریم.« )دیدار رهبر انقالب با 

مسئوالن نظام در تاریخ ۹۴/۴/۲(

علی اکبــر صالحی، وزیــر امور خارجه وقت 
کشــورمان نیز در این خصوص عنوان کرده است 
که : »نخست باید به این مسأله اشاره کنم که عمان 
سیاست منطقی و معقولی را در منطقه دنبال می کند؛ 
سیاســتی که مبتنی بر احساسات نیست. به همین 
دلیــل، ما بــا آنها در تماس بودیــم و آنها هم به ما 
کمک می کردند. زمان حضور آقای قشــقاوی در 
عمان، یکی از مدیران این کشــور نامه ای به ایشان 
دادنــد که در آن، یکی از مدیران عمانی اعالم کرده 
بود که امریکایی ها آماده هســتند مذاکراتی با ایران 
داشــته باشند و خیلی عالقه مندند که چالش تهران 
و واشنگتن حل شود؛ ما هم در این میان آماده ایم تا 

به تسهیل فرآیند امور کمک کنیم.«
هرچنــد وســاطت آزادی نازنیــن زاغری و 
انوشــه انصاری در زمان سلطان جدید عمان، هیثم 
بن طارق نشــان از تداوم سیاســت عمان در قبال 
همســایه شمالی و غرب دارد اما به نظر می رسد در 
بســیاری از موارد از این دست دوحه گوی رقابت 
را از این کشــور ربوده تا جایی که شاهد هستیم که 
رایزنی های تلفنــی و حضور وزیر امور خارجه و 
امیر قطر بیش از گذشــته بر موضوع تســهیلگری 
برای رفــع موضوعاتی همچــون مذاکرات برای 

احیای برجام تمرکز دارد. 
بــا این حال بــا توجه به تاریــخ، ملت ایران 
همچنان مســقط را کشور دوســت و معتمد تلقی 
کرده و در آستانه سفر رئیس جمهور به این کشور، 
امیدوار است دیپلماسی فعال این کشور دریچه ای 
را به روی بن بســت پیش آمده در مذاکرات وین 

باز کند. 

رئیس دولت سیزدهم راهی کشوری شد که معتمد تهران است و نامش با وساطت و میانجی گری در موضوعات 
و چالش های مان ایران و غرب گره خورده است.

ایــن مذاکراتــی که در واقع فراتــر از مذاکرات ما با پنج به عالوه ی یک اســت؛ مذاکره ی با 
آمریکایی ها اســت. متقاضــِی این مذاکــرات آمریکایی ها بودند. مربوط بــه زمان دولت 
دهم هم هســت. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شــروع شــد. آنها درخواســت کردند، 
واســطه ای قــرار دادند و یکی از محترمیِن منطقــه، آمد اینجا با من مالقــات کرد، گفت که 
رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او خواهش کرده و گفته اســت که ما میخواهیم 
مســئله  هســته ای را بــا ایران حلّ وفصــل کنیم و تحریم هــا را هم میخواهیــم برداریم

ســرویس سیاسی- رییس مجلس 
شــورای اســالمی بــا تاکید بــر اینکه 
خصوصی سازی با شفافیت هوشمندسازی 
و مردمی ســازی امکانپذیر اســت گفت: 
دفاع مقدس نمونه  بارز مردمی ســازی و 
هوشمندســازی است که مردم افتخارات 

بزرگی در آن خلق کردند.
محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران 
که روز دوشنبه در محل سالن اجالس سران 
برگزار شد، گفت: برای موضوعی گرد هم آمده ایم که پاشنه آشیل ما در اقتصاد است 
به عبارتی اقتصاد دولتی، غیربارور و به زمین نشسته زخم کهنه ای است که چندین 

دهه است که سایه سنگین آن بر کشور همچنان وجود دارد.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: امروز در کشور از نعمت بسیار بزرگی 
برخوردار هستیم که کمتر به آن توجه شده است و آن نعمتی است که خداوند متعال 
هم در قرآن کریم از آن به عنوان نعمت بزرگ یاد کرده و هدیه به مخلوق می داند و 

آن نعمت استقالل، عزت و هویت است.
قالیباف ادامه داد: اینکه در یک جامعه حرمت افراد، آزادی و اســتقالل افراد 
حفظ شــود نعمت بزرگی اســت به عبارتی اینکه دیگران برای آن جامعه تصمیم 
نگیرند و خود او سرنوشــت خود را تعیین کند بســیار ارزشمند است البته تاریخ 
کشــور ما روزهای روشن و تاریکی داشته است و در نمونه قسمت تاریکش این 

است که زمانی یک دولت خارجی برای مردم این کشور تصمیم می گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: الزم است قدر این نظام، استقالل و هویت این کشور را 

بدانیم که خودمان توانایی تصمیم گیری برای آن را داریم.

ســرویس سیاسی- ســخنگوی 
حزب اعتماد ملی بــا بیان اینکه در جمع 
اصالح طلبــان ناهماهنگی وجــود دارد، 
گفت: آن ها در برقراری ارتباط تعیین کننده 
میان دولت و متن جامعه هم ضعیف عمل 

کردند.
محمدصــادق جــوادی حصــار 
ســخنگوی حزب اعتماد ملی ،با اشاره به 
ســالگرد روی کارآمدن دولت اصالحات 
در دوم خــرداد ۷۶، گفت: اصالحات یک 
جریان برآمده از متن رفتارهای اعتراضی جامعه نسبت به وضع موجود بود. یک 
نگاه کاماًل اصالحی داشــت، به این معنا که چارچوب های وضع موجود را قابل 
تداوم می دانست؛ اما نیازمند اصالح اساسی و جدی بود. اصالحات در سه مناسبت، 
حقوق سیاســی، شــهروندی و رویکردهای تعاملی بین دستگاه های حکومتی و 

اجتماعی تصمیم به فعالیت گرفت.
وی با بیان اینکه در دولت خاتمی به گفته خودش، هر ۹ روز یک بحران وجود 
داشــت، تصریح کرد: متأسفانه برای دوره بعد از اصالحات یعنی دولِت روحانی 
و مجلــس، همزمان با آنکه ائتــالف اصالح طلبان و اعتدالیون در آن دوره حضور 
داشتند اما نقشه راه تداوم بخشی وجود نداشت و راهی برای ارتباط وسیع، پایدار 
و فرهنگ آفرین با توده مردم و منتقدان اجتماعی پیدا نمی شد. ضعف در این حوزه 
کاماًل مشــاهده شد. سخنگوی حزب اعتماد ملی بیان کرد: در جمع اصالح طلبان 
امروزی، ناهماهنگی و عدم توانایی الزم برای تداوم اصالحات در بیرون از جریان 
حاکــم وجود دارد. آن ها در برقراری ارتباط تعیین کننده میان دولت و متن جامعه 

ضعیف عمل کردند.
جــوادی حصار همچنیــن در خصوص ناهماهنگی بیــن برخی احزاب 
اصالح طلب مانند کارگزاران ســازندگی و اتحاد ملت، گفت: این ناهماهنگی به 

دلیل تغییر رویکرد نیست؛ به علت تفسیر ناهماهنگ از شرایط موجود است.
وی تاکید کرد: کارگزاران معتقدند که برای بازیابی توان اصالحی باید قدرت 
چانه زنی، نزدیکی و تعامل با دســتگاه های حاکمیتی را افزایش داد که نمود آن در 
ســخنان دبیر کل جدید آن»حسین مرعشــی« پیدا می شود، اما حزب اتحاد ملت 
نقطه مقابل کارگزاران قرار گرفته و معتقد هستند که در شکاف بین دولت و ملت، 
باید بتوانند فاصله خویش با مردم را کم کنند و با دولت و حاکمیِت مســتقر وارد 

چانه زنی شوند.

سرویس سیاسی- رئیس کمیسیون 
ویژه جهش تولید مجلس گفت: نگاهی که 
ثروت را مظلوم تلقی می کند، به هر طریقی 
جلوی خصوصی سازی را می گیرد و وقت 
آن رسیده است به بخش خصوصی میدان 

داده شود.
ســید شمس الدین حســینی رئیس 
کمیســیون ویژه جهش تولید در مجلس 
شورای اسالمی صبح امروز )دوشنبه، دوم 
خرداد ماه( در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران که در محل سالن اجالس سران برگزار شد، با بیان 
اینکه استفاده از برگزاری این همایش ها می تواند صوری یا محتوایی باشد، گفت: 
این همایش ها می تواند فرصتی برای ارزیابی، ثبت تجربه و شــروع دوباره باشد. 
این ارزیابی نیز باید مبتنی بر چارچوب مقاصد سیاســی و نگاه های ایدئولوژیکی 
باشد. به عنوان کسی که پنج سال وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده ام و سال ها رفتار 
منتقدین را نظاره گر بودم، باید بگویم نتیجه انتقادات و رفتار آنها توقف واگذاری 

یا ایجاد پرونده های متعدد بود.
وی تصریح کرد: ارزیابی باید مبتنی بر معیار باشد، متاسفانه ارزیابی ها برای 
بهبــود این روند خصوصی نبوده بلکه برای متوقف کردن آن صورت می گرفت. 

ارزیابی باید کمی و کیفی باشد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: نگاهی 
که ثروت را مظلوم تلقی می کند، به هر طریقی جلوی خصوصی سازی را می گیرد. 
ارزیابی ها باید مبتنی بر قانون و سیاست های کلی باشد. چطور می شود دولتی هشت 
ســال یک کلمه اصالح و انتقاد نکند، اما خصوصی سازی را متوقف کند؟ آیا این 
برخورد در چارچوب نظریه نهادی اســت؟ آیا می توان با قانون شکنی و تفسیر به 

رأی از قانون، ادعا کنیم که کار علمی کرده ایم؟
وی ادامه داد: تجربه نگاری به ارزیابی دقیق و علمی منجر می شود و می تواند 
مبنای متقنی برای سیاســت گذاری و اصالح قوانین باشد. قطعا میان همایشی که 
یک دانشگاه با مبنای ایدئولوژی برگزار می کند با همایشی که یک موسسه اجرایی 
برگزار می کند، تفاوت اســت. این فرصتی برای جلب نظرات است. اگر واقعا از 
بخش خصوصی دعوت کرده ایم، وقت آن رسیده است که به آنها میدان داده شود.

قالیباف:

خصوصی سازی با شفافیت، 
هوشمندسازی و مردمی سازی

 امکانپذیر است

جوادی حصار سخنگوی حزب اعتماد ملی:

اصالحات در برقراری ارتباط »دولت 
و مردم« ضعیف عمل کرد

حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:

وقت آن رسیده است که به بخش 
خصوصی میدان دهیم

بحث و بررسی پیرامون نحوه انتخاب شهرداران  
در کمیسیون شوراها

تاکید نایب رئیس کمیسیون آموزش بر ساماندهی سریعتر قراردادهای موقت

سرویس سیاسی- ســخنگوی کمیسیون 
امورداخلی کشــور و شــوراها از ادامه بررسی 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای 
اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران و بحث و 
بررســی پیرامون نحوه انتخاب شــهرداران در 

جلسه این کمیسیون خبر داد.
روح اهلل نجابت در تشریح جلسه کمیسیون 
امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه 
کمیســیون بررسی طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات شــوراهای اســالمی کشور و انتخاب 
شهرداران با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها 
و دستگاه های ذی ربط  ادامه یافت. در این جلسه، 
مدل انتخاب شــهرداران با رأی مســتقیم یا غیر 
مستقیم مردم یکی از مواردی بود که مورد بحث 

قرار گرفت.
وی در ادامــه اظهــار کرد: شــرایط احراز 
تصدی ســمت شــهردار، دیگر موضوعی بود 
که در این جلســه کمیســیون مورد بررسی قرار 
گرفــت و تصمیم گیری در این خصوص به پس 

از تعیین تکلیف رویه انتخاب شــهردار موکول 
شــد. بر اساس تغییراتی که در تبصره ۲ ماده ۸۹ 
قانون، اعمال شــد؛ وزارت کشــور، استانداران 
و فرمانداران، ســازمان بازرســی کل کشــور و 
دستگاه های نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی 
خود موظفند موارد تخلف اعضای شــوراهای 
استان ها، شــهرها و روســتاها را به هیئت های 
مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. 
این اقدام مانع رســیدگی مراجع صالح قضایی 

نخواهد بود.
ســخنگوی کمیســیون امورداخلی کشور 
و شــوراها در ادامه تصریــح کرد: همچنین یک 
تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۹ الحاق شــد. 
بر اســاس این تبصره الحاقی هیئت های نظارت 
بر عملکرد و حل اختالف شوراها موظفند رأسًا 
یا بنا به درخواســت هریک از اعضا برای انجام 
وظایف نظارتی با شــوراها و دیگر دستگاه های 
اجرایی و نظارتی مکاتبــه نمایند و آنها مکلفند 
همــکاری الزم را با هیئت ها بــه عمل آورده و 

اطالعات، اسناد و مدارک درخواستی را با رعایت 
موازین شرعی و قانونی در اختیار آنها قرار دهند. 
استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات 
مقرر در ماده ۵۶۹ کتــاب پنجم قانون مجازات 
اســالمی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده 

خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین یک تبصره 
بــه عنــوان تبصره ۴ به ماده ۸۹  الحاق شــد. بر 
اساس این تبصره هیئت های نظارت بر عملکرد 
و حل اختالف شــوراها عالوه بر وظایف مقرر 
در ایــن قانون، موارد تخلف یا جرم از ســوی 
شــوراها یا اعضای آنها را می بایست به مقامات 
و دســتگاه های نظارتی و قضایی گزارش کنند. 
همچنیــن در ماده ۹۰ نیز یــک تبصره به عنوان 
تبصــره ۷ الحاق گردید. بر اســاس این تبصره 
هیئت تطبیق مصوبات موظف است تصمیمات 
خــود را در خصــوص موضــوع این مــاده به 
 اطالع عموم و شــوراها و دســتگاه های مرتبط 

برسانند.

سرویس سیاســی- نایب رئیس کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی 
از دولت و وزارت کار خواســت تا هرچه ســریع 
 تــر موضوع قراردادهــای موقت را ســاماندهی 

کنند.
ســیدمحمد مولــوی نماینده مــردم آبادان 
نوشــت: »جوان امروز همچون نسل اول انقالب 
تمام تالشــش، پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور 
است. دولت و وزارت کار هرچه سریع تر موضوع 

قراردادهای موقت را ساماندهی کند. 
طبق قانون، شغل و امنیت شغلی جزء حقوق 

شهروندان است.

بدون شــک بــا برچیده شــدن قراردادهای 
موقــت، هــم جهــش تولیــد خواهیم داشــت 
خواهــد  گرم تــر  خانــواده  کانــون   هــم 

شد.«
طرح ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت از 
سال گذشــته در دستورکار کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی قرار داشته است که در این 
رابطه جلســاتی را نیز با ســازمان امور استخدامی 

کشور داشته اند.
۲۶ اردیبهشت ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون 
اجتماعی درباره جزئیات طرح ساماندهی کارکنان 
دولت گفت: بنابر این است تا با اجرای این طرح، در 

راســتای تامین امنیتی شغلی کارکنان، شرکت های 
پیمانکاری حذف شــوند بدین صورت که ادارات 
دولتی می تواننــد موقتاً و حداکثر به مدت ۶ ماه از 
نیروهای شرکتی استفاده کنند اما این اقدام به صورت 
پروژه ای و موقت خواهد بود و دیگر امکان فعالیت 
 چنیــن نیروهایی به صورت دائمی وجود نخواهد 

داشت.
امروز )دوم خرداد( ســیدکریم حسینی نایب 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
نیــز از قرار گرفتن »طرح ســاماندهی اســتخدام 
کارکنــان دولت« در نوبت بررســی صحن علنی 

مجلس خبر داد.
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