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به علت کشف حجاب

بدون مجوز شسته اند

بازداشت در اینستاگرام

به من الهام شد

مسئله مهاجرت

انتقاد تند مطهری 

ســه کافه مختلط بــه علت تخلف های متعدد از جمله کشــف حجاب و 
موضوعات دیگر پلمب و صاحبان کافه ها برای برخورد قانونی به اداره اماکن قم 
احضار شدند. به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، نظارت بر قهوه خانه های 
ســنتی و کافه های پر آســیب توسط ۹ تیم متشکل از پلیس اماکن، قرارگاه امر به 
معروف و نهی از منکر ثاراهلل و قرارگاه ۱۹ دی استان قم انجام شد. سه کافه متخلط 
به علت تخلف های متعدد از جمله کشــف حجاب و موضوعات دیگر پلمب و 

صاحبان کافه ها برای برخورد قانونی به اداره اماکن ناجا احضار شدند.

دبیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی گفت: مجسمه فردوسی ثبت ملی شده 
و اقدام شهرداری برای پاکسازی این مجسمه، بدون مجوز، غیراصولی و خالف 
قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی بوده است. مرتضی ادیب زاده درباره پاکسازی مجسمه 
فردوسی در تهران که پس از شست وشو، دو رنگ شده و با همین وضعیت به حال 
خود رها شده است، اظهار کرد: مجسمه فردوسی در سال ۱۳۹۸ در فهرست آثار 
ملی ایران ثبت شده و دارای ضوابط حفاظت اختصاصی است، بنابراین شهرداری 
و یــا هــر ارگان دیگری بدون دریافت مجوز از میــراث فرهنگی، اجازه مرمت، 
پاکسازی و یا هر اقدام دیگری را ندارد. او تاکید کرد: شهرداری برای پاکسازی و 
شست وشوی مجسمه فردوسی باید مجوز میراث فرهنگی را می گرفت و توسط 
کارشناسان متخصص این حوزه، عملیات پاکسازی را انجام می داد که چنین اقدامی 
انجام نشده است و شهرداری بدون مجوز به پاکسازی غیراصولی سطح مجسمه 

فردوسی اقدام کرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از تشدید طرح عملیاتی »شناسایی و 
مقابله با الیو های غیر اخالقی« در پلیس فتا سراسر کشور خبر داد. این مقام انتظامی 
با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی مجرم فعال در حوزه انتشار الیو های غیر 
اخالقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهر های مختلف کشور، عنوان کرد: بر 
اساس تجزیه و تحلیل پرونده های متشکله در این حوزه، علت اصلی ارتکاب جرم 
این افراد در مرحله اول کسب در آمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط 

اخالقی کشاندن کاربران که بیشتر آنان جوانان و نوجوانان بودند، می باشد.

جمال شورجه سینماگر کشور گفت: صحنه هایی از سریال حضرت موسی 
)ع( را خداوند در علم رویا به من الهام کرد که امیدوارم بتوانم ســرپا شــوم و این 
ســریال را کار کنم.  شــورجه که این سال ها در بستر بیماری به سر می برد، گفت: 
خداوند متعال اگرچه به ظاهر نعمتی را از من گرفته، اما باطن اشیاء اکنون برای من 
مشهودتر است و ملکوت خیلی چیز ها را درک می کنم خصوصا صحنه هایی از 
سریال حضرت موسی )ع( که خداوند به من در علم رویا الهام کردند که امیدوارم 
بتوانم سرپا شوم و این سریال را کار کنم. کارگردان فیلم ۳۳ روز ادامه داد: البته این 
پروژه، اکنون به دست توانمند برادرم، ابراهیم حاتمی کیا جلو می رود و پیش تولید 

و مقدمات کار اعم از گروه های جلوه های ویژه در حال انجام است. 

»الهام یاوری« رئیس ســازمان استعداد های درخشــان آموزش و پرورش 
درمورد رصد دانش آموزان سمپادی و خروج آن ها از کشور به عنوان سرمایه های 
انســانی و مهاجرت از سن مدرسه توضیح داد: مسئله مهاجرت خیلی در حوزه 
دانش آموزی مطرح نیست و مخاطب این امر بیشتر بنیاد ملی نخبگان است که آن ها 
نیز رصد خوبی انجام می دهند و آمار هایی دارند که هربار آن را اعالم می کنند. او 
افزود: مهاجرت عمدتا در دوره دانش آموزی اتفاق نمی افتد، ولی طبیعتا ما نگران 

این موضوع هستیم و آن را پیگیری می کنیم، اما آن را اندازه نمی گیریم. 

علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس دهم نوشت: سیاست شرق گرایی در 
ایران به آنجا رسیده که قبل از مذاکره دوحه وزیر خارجه روسیه به ایران می آید، 
یعنی این مذاکره ی بدون حضور ما با اجازه ماســت، و بعد از مذاکره دوحه هم 
بالفاصله هیات مذاکره کننده ایرانی برای دادن گزارش و دریافت رهنمود به مسکو 
می رود بدون آنکه به مردم گزارشی داده باشد. بدیهی است که روسیه مایل نیست که 
برجام احیا و ایران وارد بازار نفت و گاز شود، چون با هدف او در تجاوز به اوکراین 

سازگار نیست. متأسفانه مسئوالن ما منافع ملی را با منافع روسیه پیوند زده اند.

سرویس سیاسی-یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: طبق یک نظرسنجی 
که صورت گرفته میزان ناموفق بودن و نامطلوب بودن مدیریت دولت سیزدهم در 
سطح جامعه ۶۷ درصد را نشان داده و این خودش یک نشانه است که مردم احساس 

و اطمینان آرامش در دوره یکسال گذشته نداشته اند.
اشرف بروجردی درباره عملکرد دولت سیزدهم در یکسالی که روی کار آمده 
است، گفت: دولت هنگامی که انتخابات شد و یا به عبارتی تبلیغات انتخابی را انجام 
می داد؛ وعده های زیادی را به مردم داد و انتظار مردم هم این بود این وعده ها تحقق 
پیدا کند و اجرایی شــود و بعد هم مرتب در ســیر زمان آقای رئیسی آن  تبلیغات را 

بسیار تکرار کرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان وعده های تبلیغاتی 
آقای رئیسی با  عملکردشان قابل مقایسه نیست. در واقع و در عمل شاهد این نیستیم 
که بخش قابل توجهی از وعده ها تحقق پیدا کرده باشد، حتی آن چیزی که در لحظه 
به آن استناد می شود و می گویند ما این ها را انجام می دهیم و یا دستور رئیس جمهور 
این است که این کار باید صورت گیرد، روی زمین مانده در واقع »بایدها« در دولت 

سیزدهم بیشتر از انجام کارها است.
این فعال سیاســی اصالح طلب ادامــه داد: آقای رئیس جمهور می گوید فالن 
کار باید انجام شــود اما عملیاتی و اجرایی نمی شــود، بنابراین اگر بخواهیم ترازی 
را در نظر بگیریم، میزان بایدها بیش از تحقق دستورات است. حال اینکه مجموعه 
دولت عملیاتی شــان نمی کنند یا این که بخشــی از مدیران ظرفیت اجرایی شــدن 
دســتورالعمل هایی که صادر شده را ندارند که عمدتاً هم بحث نیازهای اولیه مردم 
است و اغلب اجرایی نمی شود، مردم احساس می کنند آنچه که گفته شده »باید شود« 
جنبه شعاری دارد تا جنبه عملیاتی. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی 
داشته باشیم، باید گفت خود آقای رئیسی اگر تالشی هم می کند، این تالش ها مطابق 
با واقع صورت نمی گیرد. اگر این تالش ها و به عبارت دیگر این وعده ها و شعارها در 
واقع تحقق پیدا نمی کند به دلیل آن است که شرایط اجرایی و عملیاتی شدن شان وجود 
ندارد؛ بنابراین نمی توانیم بگوییم آقای رئیسی در این دوره یکسال عملکردش موفق 
بوده است؛ من این احساس را ندارم و فکر می کنم جامعه هم همین قضاوت را دارد.

بروجردی افزود: یک نظرسنجی میزان عدم موفقیت و نامطلوب بودن مدیریت 
دولت آقای رئیسی در سطح جامعه را ۶۷ درصد نشان داده و این خودش یک نشانه 

است که مردم احساس آرامش و اطمینان در دوره یکسال گذشته نداشته اند.
وی درخصــوص این که رئیس جمهــور پیش از این که فرمان قوه مجریه را در 
دســت بگیرد، رئیس قوه قضائیه بوده و آن زمان بازدید های سرزده به کارخانجات 
داشت و در مورد تعطیلی کارخانه ها و وضعیت کارگران مدام تذکر می داد آیا امروز 
توانسته مشکالت تولیدی را در قامت یک رئیس جمهور مرتفع کند، گفت: من فکر 
می کنم یک مدیر اجرایی یعنی کسی که در جایگاه رئیس جمهور قرار گرفته است و 
ما آن را به عنوان شخص دوم مملکت بعد از رهبری تعبیر می کنیم مهمترین ابزارها 

را در اختیار دارد.

اخبار ویژه ... بدری نماینده مجلس شورای اسالمی:

متاسفانه انتصاب های »رفاقتی« و »سفارش شده« 
در اکثر وزارتخانه ها وجود دارد

سرویس سیاسی- صدیف بدری نماینده مردم 
اردبیل در مجلس شــورای اســالمی ، درخصوص 
شــدت گرفتن اســتیضاح ها و انتقادات نسبت به 
عملکرد وزرا در مجلس، گفت: در قضیه استیضاح 
آقــای فاطمی امین دغدغه ما به عنوان کســانی که 
تا آخرین لحظه پای اســتیضاح ماندیم و همینطور 
دغدغه ســایر دوســتانی که امضای خــود را پس 
گرفتند، رســیدگی به دغدغه ها و مشــکالت مردم 
بود. مشکالتی از جمله معیشت مردم، شرایط بازار، 
جامعه، بازار خودرو، تولید کیفی خودرو و مواردی 
دیگر از این دســت که شرایط خوبی ندارند، مدنظر 

ما بود. 
وی ادامه داد: ما در عمل بعد از این مدتی که از 
حضور و فعالیت وزیر صمت سپری شده حرف ها، 
وعده ها و برنامه هایی که آقای فاطمی امین در زمان 
اخذ رأی اعتماد مطرح کردند را مشــاهده نکردیم. 
همینطور در بحث کنترل بــازار هم آن انتظاری که 

وجود داشت، محقق نشد.
عضو کمیســیون عمران مجلس افــزود: در 
خصوص استیضاح آقای فاطمی امین ما به قول آقای 

رئیس جمهور مبنی بر فرصت دوماهه برای تفکیک 
وزارتخانه تکیه کردیم و سعی می کنیم نگرانی های 

خود را در انتخاب وزیر جدید دنبال کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: چیزی که روشن است این 
است که آقای فاطمی امین نتوانست این وزارتخانه 
را اداره کند، یا وزارتخانه بزرگ است و باید تفکیک 
شــود یا دولت باید یک فرد توانمندتری را انتخاب 

می کرد و می آورد. 
برای این وزارتخانه یا بین رفقایشان چنین فردی 
را ندارند یا نمی خواهنــد دنبال فرد توانمند بروند. 
ضمــن قدردانی از دولت در رابطه با این تصمیم، به 
نظر من شــاید بشود با تفکیک وزارتخانه و معرفی 

دو وزیر به دغدغه مردم و نمایندگان جواب داد.
بدری در پاسخ به سوالی درباره »انتصاب های 
رفاقتی«، عنوان کرد: در اکثر وزارتخانه ها چارچوب 
و ضوابط خاصــی برای انتصابات تعریف نکردند، 
یعنی یک نفر را کــه می آورند یا به صورت رفاقتی 

می آورند یا به صورت سفارش شده می آورند. 
این باید یک چارچوب خاصی داشته باشد که 
مثال معاون وزیر چــه تخصص و چه تجاربی باید 

داشته باشد. ما با جوانگرایی صد در صد موافقیم اما 
نباید به بهانه جوانگرایی افراد خودشــان را بیاورند. 
هرکســی از راه می رسد را مدیر کنند یا عضو هیات 
مدیره فالن شــرکت تخصصــی صنعتی بگذارند، 
این ها جــواب نمی دهد هم مــردم می دانند هم ما 
می دانیــم. باالخره یک ضوابط و چارچوب خاصی 
باید داشته باشــد و تا آن چارچوب خاص تعریف 

نشود کارها نتیجه نمی دهد.
وی افزود: ســازمان اداری استخدامی تعطیل 
است، این ســازمان باید بیاید به این موضوع ورود 
کند، البته شرایط و ضوابطی دارد اما اجرا نمی کنند، 
اگر این شــرایط فعلی گنگ است و روشن نیست، 
خــب این را اصالح کنند. مخصوصا شــرکت های 
دولتی و هلدینگ های دولتی که دستشان باز تر است 
درخصوص آن ها ســازمان اداری اســتخدامی باید 

ورود کند.
نماینــده اردبیل تصریح کرد: با این روندی که 
این دوســتان دارند مدیر انتخاب می کنند،  اصالح و 
بهبود رقم نخواهد خورد و امیدواری هم شاید کمتر 
باشــد. به نظر من شــاید آقای رئیسی باید یک فکر 
دیگری بیندیشــد و نظارت جدی بر عملکرد وزرا 
داشته باشــد. اطالعات را هم خودشان از وضعیت 
موجود دارند اما اگر بخواهند ما به ایشــان اطالعات 

می دهیم. 
بدری در پاســخ به این ســوال که »به نظر شما 
اکنون چند وزارتخانه نیاز به این دارد که از ســوی 
رئیس جمهور برای کارآمدی بیشــتر مورد پرسش 
قرار گرفته و حتی تذکــر دریافت کند؟«، گفت: به 
نظر من آقای رئیس جمهور باید حواسشــان به تمام 
وزارتخانه ها باشد، ســوال و جواب کند و گزارش 
بخواهد. شــاخص ترین وزاتخانــه برای من حوزه 
مسکن است؛ چراکه برای آینده حوزه مسکن نگران 

هستم.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون جهش 
تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی در میدان کار 
تنهاســت، نه بانک ها همکاری می کنند، نه سازمان 
برنامه و بودجه همکای می کند و مصوبات شورای 
عالی مســکن هم عمال اجرا نمی شود. یک ریال هم 
کمک بالعوض به مســکن حمایتی داده نمی شود، 
نیاز است که آقای رئیس جمهور عنایت ویژه داشته 

باشند.

نماینده اردبیل در مجلس گفت: در اکثر وزارتخانه ها چارچوب و ضوابط خاصی برای انتصابات تعریف نکردند، یعنی یک نفر را که می آورند یا به 
صورت رفاقتی است یا به صورت سفارش شده. به نظر من شاید آقای رئیسی باید یک فکر دیگری بیندیشد و نظارت جدی بر عملکرد وزرا داشته باشد. 

اطالعات را هم خودشان از وضعیت موجود دارند اما اگر بخواهند ما به ایشان اطالعات می دهیم.

 برای اجرای قانون جهش تولید مســکن، وزارت راه و شهرســازی در میدان کار تنهاست، 
نــه بانک ها همکاری می کنند، نه ســازمان برنامه و بودجه همــکای می کند و مصوبات 
شــورای عالی مســکن هم عمال اجرا نمی شــود. یک ریال هم کمک بالعوض به مســکن 
حمایتی داده نمی شــود، نیاز اســت که آقای رئیس جمهور عنایت ویژه داشــته باشند.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی: 

خألهای سیاست های اصل ۴۴ باید احصا شود

بروجردی فعال سیاسی اصالح طلب:

۶۷ درصد جامعه معتقدند دولت سیزدهم در 
عمل به وعده های خود موفق نبوده است

کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد

سرویس سیاسی- رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: به عنوان مدیری 
که بیش از ۵۰ سال در سطوح و حوزه های مختلف تجربه کسب کرده ام، می گویم 
که راه نجات کشور آموزش و پرورش است؛ معلمان نیز باید بدانند که بزرگترین 

بار مسئولیت بر دوش آنهاست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نخستین کنگره معلمان 
انقالب اســالمی که در اردوگاه شــهید باهنر تهران برگزار شــد، با تاکید بر اینکه 
بدون شک مهم ترین اولویت  نظام جمهوری اسالمی آموزش و پرورش است، از 
جابجایــی مکرر وزرای آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: آموزش و پرورش 
کــه تنها اولویت اول نظام جمهوری اســالمی برای حل همه چالش ها اســت، 
وزارتخانه ای اســت که در ۱۶ ســال گذشته بطور متوسط هر ۲۰ ماه به هر دلیلی 
یک وزیر جابجا کرده است و در همین دولت هم داشت استمرار روند گذشته رقم 
می خورد که در دو سه ماه نخست جلوی آن گرفته شد و در سیری قرار گرفت و 
امیدوارم که این مسیر با ثبات پیش برود و ۱۶ سال قبل را تجربه نکنیم چراکه ضربه 

سنگینی بر پیکره آموزش و پرورش وارد شد.
وی با بیان اینکه »در هر جا که می توانســتیم نه بر اســاس وظیفه اداری بلکه 
بــر اســاس وظیفه انقالبی از آموزش و پرورش حمایت کــرده ام« اظهار کرد: در 
دوران شهرداری تهران هیچ گاه از هیچ مدرسه ای در تهران غافل نشدم. همچنین 
در دورانی که بصورت غیر رســمی کار جهادی انجام می دادم موضوع آموزش و 
پرورش در اولویت من بوده است چون با تمام وجود به این موضوع اعتقاد داشتم؛ 
در همین راستا نیز از زمان حضور در مجلس طرح آموزش و پرورش را در دستور 

کار خودم قرار دادم.
رئیس مجلس خاطرنشــان کرد: فراز و نشیب های بسیاری وجود داشت تا 
طرح رتبه بندی به مرحله فعلی رســید. خودم را مکلف می دانم تا موضوع را تا 
مرحلــه نهایی پیگیری کنم و حتی در درون آموزش و پرورش برای اجرای دقیق 
طرح رتبه بندی از وزیر حتماً مطالبه گری می کنم. در حوزه منزلت، طرح رتبه بندی 
نه ابتدای کار است و نه انتهای آن اما ُمسکنی است تا در برنامه هفتم چاره اندیشی 

دقیقی برای این موضوع انجام دهیم.
قالیباف همچنین با بیان اینکه »هیچ شــکی نیســت که امروز اولین اولویت 
فوری ما در کشــور اقتصاد است«، تاکید کرد: امروز شرایط اقتصادی در کشور به 
گونه ای اســت که اولویت فوری ما ســاماندهی و به ثبات رساندن اقتصاد است و 
این حتی در جامعه معلمین، کارآفرینان و سرمایه گذاران ما نیز سایه انداخته است. 
بزرگترین ضعف بی مدیریتی و بی لیاقتی در اداره این است که میان امورات فوری 
و امورات مهم فرق قائل نباشــیم. وی افزود: ما یکســری امورات دارای فوریت و 
یکسری امورات مهم داریم؛ حوزه فرهنگ با تاکید بر محوریت آموزش و پرورش 
از موضوعات اولویت اول و مهم ماست و ما باید در هر تصمیم میان و دراز مدت در 
مقطعی که نیروهای انقالب بر مسند قدرت هستند، لحظه ای از آن چشم برنداریم. 
اگر فقط برای یک دهه به این موضوع اهمیت دهیم کشور را از این چالش جدی و 
حتی از چالش فوری اقتصاد نجات می دهیم. رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه وقتی 
حرف از آموزش و پرورش می زنیم، یعنی از معلم حرف می زنیم، گفت: همچنین 
اگر حرف از مکان و رده و سازمان و ساختار در آموزش و پرورش می زنیم، یعنی 
از مدرسه حرف می زنیم؛ برای برنامه ریزی درباره آموزش و پرورش باید معلم و 
مدرسه اساس کار ما باشد و به این دو موضوع نگاه کنیم؛ در این ساختار و سازمان، 
سایرین باید ذیل مدرسه و معلم تعریف شوند. فرق ما با سایر مکاتب انسان ساخت 
در این اســت که ما انسان را مبنای رشد و پیشرفت و حرکت می دانیم اما سایرین 
سرمایه را مبنا قرار می دهند؛ اگر ما انسان را مبنا می دانیم و آموزش و پرورش جزو 

اولویت های ما است باید این نهاد مورد توجه قرار بگیرد.
قالیباف خاطرنشان کرد: باید بدانیم که هویت نهاد آموزش به معلم و ارزش 
معلم است. این جمله که »هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نمی کند« 
جمله زیبایی اســت؛ به همین دلیل است که نقش معلم را رسالتی و هدایت گری 
می دانیم و این افراد جزو شریف ترین و پر مسئولیت ترین افراد جامعه ما هستند و 

همه مردم و مدیران باید به این موضوع باور داشته باشند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری گفت: دولت سازی و 
جامعه سازی مورد تاکید رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از نهاد آموزش با 
هویت معلمان شکل می گیرد. اگر یک دهه آموزش و پرورش در اولیت مهم و اول 
ما قرار بگیرد کشور در ریل خود قرار می گیرد. من به عنوان مدیری که بیش از ۵۰ 
سال در سطوح و حوزه های مختلف تجربه کسب کرده ام، می گویم که راه نجات 
کشور آموزش و پرورش است؛ معلمان نیز باید بدانند که بزرگترین بار مسئولیت 

بر دوش آنهاست.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در نهاد آموزش که نهاد رشد 
و پیشرفت کشور است متاسفانه هیچ موقع یک نگاه سیستمی و حکمرانی درست 
نداشــته ایم، گفت: باید  نگاه سیســتمی و حکمرانی دقیق و درست را در اولویت 
بگذاریم و حرکت مان از پایین به باال باشد. قالیباف با بیان اینکه »در مدیریت نباید 
از ۴ موضوع شــفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمد سازی غافل 
شد« خاطرنشان کرد: پیش از کرونا در آموزش و پرورش در حوزه هوشمند سازی 
و شفاف سازی با وجود اینکه باید پیشتاز می بود، گام های جدی برداشته نشده بود 
اما در دوران کرونا گام هایی در این زمینه برداشته شد. مسجد، منزل، مدرسه و محله 
»میم«هایی هستند که باید برای تحقق جامعه ساز و دولت سازی مورد توجه قرار 
می گرفتند اما پس از کرونا مجازی نیز به این »میم« ها اضافه شد؛ کرونا نشان داد اگر 
موقعیت فراهم شود آموزش و پرورش راه صدساله نرفته را با کمک همه معلمان 
طی می کند. وی با اشاره به تجربیات دوران کرونا گفت: کرونا تجربه واقعاً بزرگی 
بود و کرونا در حوزه آموزش ما را از مدیریت خطی به مدیریت سایبرنتیکی نسل 

سومی قرار داد که فرصت کار بزرگی است.
رئیس قوه مقننه در ادامه بر لزوم تحول در نهاد آموزش در برنامه هفتم توسعه 
تاکید و اظهار کرد: در زمان معرفی وزرای دولت ســیزدهم به مجلس به دو وزیر 
آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطالعات گفتم که تا روزی که در مجلس 

هستم، برای شما آچار به دست هستم و در مجلس به روی شما باز است.
قالیباف گفت: در جریان جلسات بررسی برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از 
سران قوا به سران قوا و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته ام که تالش من 
این است که مسیری که در ۶ برنامه قبلی طی شده را در برنامه هفتم طی نکنم؛ در این 
۶ برنامه عملکرد حداکثر ۳۰ درصدی داشته ایم و به ۷۰ درصد آن عمل نشده است. 
در دولت و مجلس انقالبی که باید دین مان را به امام و شهدا ادا کنیم، نمی توانیم با 
یک برنامه ریزی که تجربه کردیم به وظایف خود عمل کنیم، باید تحولی در شیوه 
برنامه ریزی انجام شود. وی خاطرنشان کرد: زمانی در یک سخنرانی گفتم که کشور 
از ناکارآمدی البته از نوع اشباع شده رنج می برد؛ عزیزی در یکی از جلسات مهم 
شــوراهای عالی به من گفت که »این ناکارآمدی اشباع شده چیست که باز مطرح 

کرده ای؟« گفتم یعنی اگر من و تو نباشیم،  کار بهتر اداره می شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه »نیاز فوری آموزش و پرورش اقتصاد است« تاکید 
کرد: اول باید اقتصاد آموزش را ســامان دهیم تا امکان توجه به ســاماندهی سایر 
حوزه های آموزش و پرورش فراهم شود؛ باید در این زمینه با مدیریت سایبرنتیکی 

حرکت کنیم و حواس مان باشد که در ابتدا نیازمان سامان دهی اقتصادی  است.

  رئیس مجلس شورای اسالمی:

اولین اولویت فوری ساماندهی 
اقتصاد است

سرویس سیاســی- دبیر قرارگاه مبارزه با 
مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بر ضــرورت ارزیابی 
سیاســت های کالن اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید 

کرد.
متن نامه داود گودرزی، دبیر قرارگاه مبارزه 

با مفاسد اقتصادی به شرح ذیل است:
همان طور که مســتحضر هســتید امروزه 
کشور با مشــکالت اقتصادی عدیده ای مواجه 
است که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر 
مســتضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از 
این رو ضرورت گام برداشــتن در مسیر حل این 
مشــکالت که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی 
نظام جمهوری اســالمی می شود بر همگان عیان 

و واجب است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور 
به ســه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم 
شــده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی 
همواره دغدغه نظام جمهوری اسالمی بوده است؛ 
در همین راســتا سیاســت های کالن اجرای این 
اصل در تاریخ  یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ابالغ گردید، در 
مقدمه این ابالغیه  وظیفه نظارت برحسن اجرای 
این سیاســت ها با اتخــاذ تدابیر الزم و همکاری 
دســتگاه های مســئول و حتی ارائه گزارش های 

نظارتی بــه صورت ســالیانه برعهــده مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن 
ارائه این گزارش های نظارتی در طی این ســال ها 
از ســوی آن مجمع  مغفول مانده و در عمل نیز به 
بخش تعاونــی کم توجهی و موضوع خصوصی 

سازی صرفا به امر واگذاری محدود شده است.
در همین راســتا از مجمــوع ۲۰۰۰ بنگاه و 
شــرکت قابل واگذاری تا به امــروز حدود ۹۰۰ 
بنگاه که دولت در آن ها سهام داشته به نحو کامال 
معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده  است که 
ارزش ایــن واگذاری ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان تخمین زده می شود.
با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشــور 
می تــوان دریافت طی ســال های بعد از ابالغ 

سیاست های کلی اصل ۴۴:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته 

است
• گســترش مالکیت  عمومی جایگاه واقعی 
خــود را پیدا نکــرده و حجم عظیمی از ســهام 
شــرکت های دولتی مشــمول واگذاری به جای 
آنکه به ســمت بخش خصوصی کارآمد هدایت 
شــود، به سمت سازمان ها و نهادهای طلب کار از 
دولت یا شبه دولتی ها منتقل شده اند؛ الزم به ذکر 
است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری 
در قالــب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با 

بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است
• شــاخص  بهره وری تفاوت زیادی نکرده 

است
• در اغلــب ارکان ۱۲ گانــه شــاخص 
رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کســب شده 

است
• ســهم بخش تعاونی فقــط ۳/۸ درصد از 
اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها 
۱۷ درصــد از کل واگذاری هــا بوده در حالی که 
حجم بودجه شــرکتهای دولتی ۲۰ درصد رشد 

داشته است
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس 

انداز خانوارها کاهش داشته است
بنابراین می تــوان گفت که در مجموع هیچ 

کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون 
محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش 
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر 
آن صحه گذاشــته است؛ کشت و صنعت مغان، 
کشــت و صنعت هفت تپه، ماشین سازی تبریز، 
رشــت الکتریک، نســاجی مازندران، آلومینیوم 
المهدی، پاالیشــگاه کرمانشاه، فوالد خوزستان، 
کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی 
اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می توان 
نمود بیرونی شکســت این خط مشی دانست که 
بسیاری از مجموعه های واگذار شده را به سمت 
کاهش تولید و بهره وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار 
نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل 
کشــانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری ها 

نیز مویدی بر این ادعا می باشد.
جمیع موارد فوق الذکر قاطبه کارشناسان 
دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به 
منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
امری حیاتی می باشد که پیشنهادات زیر در این 

راستا به حضورتان ایفاد می گردد؛
۱- ارزیابی تمامی شرکت های واگذار شده 
با معیار های علمی و شــفاف و کارشناسی توسط 
خود نهاد ناظر )به منظور پیشگیری از بروز هرگونه 
تعارض منافع( و گزارش منظم سالیانه در دستور 
کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ توسط ارگان های مختلف مشخص 

گردد.
۲- احصــای خالهای تقنینــی، اجرایی و 
نظارتــی و در صــورت لزوم، اصالح سیاســت 
هــای کالن اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر 

صورت گیرد.
۳- با توجه به وضعیت واگذاری های گذشته 
و عدم تعیین و تکلیف اصالح سیاست های کلی 
اصل ۴۴ تمام واگذاری های پیش رو تا مشخص 

شدن وضعیت متوقف شود.
در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه 
با مفاســد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم 
نهــاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در 

مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.

سرویس سیاسی- دادستان عمومی و انقالب تهران از صدور کیفرخواست 
درخصوص پرونده فائزه هاشــمی خبر داد. علی صالحی در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده فائزه هاشــمی گفــت: در رابطه با این پرونده، قرار مجرمیت 
صادر شــده اســت. وی افزود: پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده 
ایــن فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اســالمی ایران و توهین 

به مقدســات صادر و به دادگاه ارجاع شــده اســت. بیستم اردیبهشت بود که 
سخنگوی قوه قضاییه از ورود دستگاه قضا به اظهارات فائزه هاشمی خبر داد 
و گفت: این شخص توسط دادستان تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای 
در دادسرای عمومی و انقالب تهران تشکیل شده است. وی افزود: دادستان به 

عنوان مدعی العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است.

سیاسی


