
 

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس گفــت: وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را حذف می کند نمی شــود انتظار داشت 
که تنها ۴ قلم کاال گران شــود، هرکســی که این 
حــرف را گفته اشــتباه کرده اســت، این اتفاق 
نمی تواند منطقی باشــد و ســایر کاالها متاثر از 

افزایش قیمت این کاالها خواهند بود. 
لطف اهلل ســیاهکلی نماینــده مردم قزوین 
و عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس در 
رابطه با سرنوشــت اقــدام جبرانی دولت برای 
حمایت معیشــت خانوارها پس از اجرای طرح 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: وقتی دولت ارز 
۴۲۰۰ تومانی را حذف می کند نمی شــود انتظار 

داشت که تنها ۴ قلم کاال گران شود، مثال آرد یک 
کاالی پایه است، روغن و شکر هم کاالهای پایه 
هســتند وقتی نرخ آرد تغییر می کند تا شیرینی و 
بیسکوییت و ماکارونی هم تغییر می کند یا روغن 
و شــکر هم همینطور. بنابراین این انتظاری که 
بعضی افــراد از دولت دارند که فقط نرخ ۴ قلم 

کاال تغییر کند، حتما غلط است.
وی ادامه داد: همینطور این انتظار که دولت 
بتواند قیمت را برمبنای ۱۴۰۰ نگه دارد هم انتظار 

نادرستی است. 
سیاهکلی درخصوص راهکارهای جبرانی، 
اظهار داشــت: راه این اســت کــه دولت بیاید 
مابه التفــاوت را به صورت نقــدی یا کاالیی به 
شهروندان بدهد. خب برخی معتقدند که نقدی 
تورم ایجاد کرده و باعث افزایش میزان نقدینگی 
در اقتصاد کشــور می شــود و همچنین از سوی 
دیگر ممکن اســت که برخی سرپرستان خانوار 

مبلغ پرداختی را برای خانواده هزینه نکنند.
وی افــزود: بعضی ها هم به کاالبرگ اعتقاد 
دارند که هم تــورم را دامن نمی زند هم خانوار 
مجبور اســت که کاال بگیــرد و مصرف کند این 
بــه بعضــی از خانواده هایی که ممکن اســت 

سرپرستش کم توجهی کند، کمک می کند. 
من هم به شخصه با کاالبرگ موافق هستم و 
فکر می کنم که این کار خوبی است و دولت برای 
اینکه مردم در این جا به جایی قیمت مواد غذایی 

دچار بحران نشــوند و خانوار دچار سوءتغذیه 
نشــود، حتما باید به جبران هزینه ها و گرانی ها 
کمــک کند و اگر به صورت کاال کمک کند بهتر 

است. 
عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
در پاســخ به اینکه انتظار گرانی فقط ۴ قلم کاال 
توســط دولتمردان مطرح شد و وعده داده شد، 
عنوان کرد: به نظر من اشتباه کردند، هرکسی که 
این حرف را گفته اشــتباه کرده است، این اتفاق 
نمی تواند منطقی باشــد و ســایر کاالها متاثر از 

افزایش قیمت این کاالها خواهند بود. 
نباید این مساله گفته می شد که انتظار ایجاد 
کند آن هم در شــرایطی کــه چنین امری اصال 

منطقی نیست.
نماینده مردم قزوین در پاســخ به این سوال 
که »اکنون دولت پیشــنهاد حذف قید "شهریور 
۱۴۰۰" را در قالب الیحه آورده اســت، موضع 
مجلس چه خواهد بود؟«، ابراز داشــت: شرط 
مجلس این بود که خانوار به قیمت ۱۴۰۰ بخرند 
و مابــه التفاوت را دولت بدهــد، البته من هنوز 
الیحه اخیــر دولت را مطالعه نکــردم اما حتما 
دولت پیشــنهادی می آورد کــه مابه التفاوت را 

پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگر پیشنهاد به این صورت 
باشــد که بخواهد این مساله را کامال حذف کند، 

مجلس قطعا با این مخالفت خواهد کرد.

سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

وعده »گرانی فقط ۴ قلم کاال« نباید مطرح می شد

7 سیاسی

  دست رد ۱۶۰ دستگاه دولتی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند؛

وقتی دولت الکترونیک به شوخی
 گرفته می شود!

سرویس سیاســی- این روز هــا و با توسعه 
روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد ســامانه های 
ارائه دهنده این خدمات، عالوه بر ایجاد عدم تمرکز 
در ادارات و نهاد های دولتی باعث سردرگمی مردم 

هم شده است.
اما بخشــی از راهکار های برطرف کردن این 
ســردرگمی ها در قانون بودجه امســال پیش بینی 
شــده که طی آن تمام دستگاه ها و نهاد های کشور 
می بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور 
ســال جاری راه اندازی کنند و حداقل یک ســوم 
خدمات خود را تا پایان تابســتان امســال در این 

پنجره واحد ارائه کنند.
ســازمان امور اداری و استخدامی کشور هم 
مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه ها 
شناســایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و 
ارائــه خدمت بــه مردم را با همکاری دســتگاه ها 

بازمهندسی کنند.
مطابق قانــون بودجــه، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات به همراه ســازمان امور اداری و 
استخدامی کشور به طور ویژه دو نهاد متولی نهایی 
سازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند شناخته 
شده اند خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه 
شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات 
از ســوی دولت به مردم ارائه می شود؛ بخش دیگر 
ارائه خدمات دولت به کسب و کارهاست  و بخش 
سوم هم ارائه دستگاه های اجرایی دولتی به یکدیگر 
)مثل گرفتن استعالم یک دستگاه دولتی از دستگاه 

دیگر( است. 
طبق آنچه ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشور اعالم کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه 
رســمی برای آنها صادر شده، ۶ هزار خدمت است 
کــه از این میزان ۲ هــزار خدمت را دولت به مردم 
ارائه می دهد و بقیه بین دســتگاهی و ارائه خدمت 

دولت به کسب و کارهاست. 
بــه گفته »جــواد موحــد« معــاون دولت 
الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
امــا تاکنون تنها بیــش از ۵۰ خدمت در حوزه های 
بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
آموزش مانند استعالم دفترچه بیمه اجتماعی، آمار 
استعالم سیمکارت هایی که به نام فرد است، مدرک 

تحصیلی و... قابل ارائه است.
از ۶۰۰۰ خدمــت موجــود در کشــور 
تاکنون تنها ۵۰ خدمت در بستر درگاه ملی 

خدمات دولت هوشمند ارائه می شود
با توجه به این حجم باالی خدمت موجود در 
کشور، نهاد های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، پنجره واحد خدمات 
هوشــمند خود را به »پنجره ملی خدمات هوشمند 
دولت« متصل نمایند؛ این امر باید به گونه ای باشد 
که  خدمات اختصاصی آن ها از طریق »پنجره ملی 

خدمات هوشمند دولت« قابل دسترسی باشد.
»پنجره ملــی خدمات هوشــمند دولت« از 
ســال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار 
گرفت، ســازمان فناوری اطالعات زیرســاخت 
و مقدمــات آن را فراهــم کرد و ۲۷ اردیبهشــت 
به صورت آزمایشــی راه اندازی شد تا به گفته وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، به واسطه این پروژه، 
نام کاربری و پســوردهای متعدد در ســامانه های 
مختلف به خاطره تبدیل شــوند.حوزه نرم افزاری 
این درگاه یعنی نرم افزار تلفن همراه »دولت همراه« 
هم در دولت دوازدهم راه اندازی شــد و در دوران 
کرونــا خدمات این پنجــره از طریق این نرم افزار 

تلفن همراه به مردم ارائه می شد.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
مردم و رســانه ملی خواسته ارائه خدمات 
الکترونیک را از دستگاه های دولتی مطالبه 

کنند
اما عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر 
گزارشــی از روند راه انــدازی پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند و همکاری دستگاه ها برای اتصال 
بــه این پنجــره ارائه کرد و از مردم و رســانه ملی 

خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توضیح 
جزئیــات این امــر گفتــه »وزارت ارتباطات این 
تکلیف قانونی خود را ۸ ماه جلوتر در هفته جهانی 
ارتباطات در اردیبهشــت ماه به صورت آزمایشی 
راه اندازی کرد و حدود ده دســتگاه اصلی از ۱۷۰ 
دســتگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره 
متصل شــدند و مردم می تواننــد با ارائه اطالعات 
فردی و تائید اطالعات از تمام خدمات ارائه شــده 
توسط این دســتگاه ها استفاده کنند«  سازمان امور 
مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان 
بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید 
را تعدادی از این دســتگاه ها اعالم کرد که به پنجره 
ملــی خدمات دولت هوشــمند متصل شــده اند. 
درحالی که  تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه 
خدمات الکترونیک به مردم حکایت می کند، آمار 
تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها 

۲۷ دستگاه از ۱۸۰ دستگاه را شاهد هستیم.
از ســویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان 
فناوری اطالعات شنبه همین هفته طی مصاحبه ای 
با رســانه ملی اعالم کرد »از حدود ۱۸۰ دستگاهی 
که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه اندازی 

کنند ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.«
به گفته محمد خوانساری،  این آمار رشد قابل 

توجهی را نشان نمی دهد. 
بر پایه این آمار ها که حاکی از  اســتقبال پایین 
دســتگاه های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات 
بــرای مردم یا کارمندان خــود و عدم تمایل برای 
کم شــدن مراجعات مردمی  است، سری به پایگاه 

اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشــمند زدیم 
تا آمــار ارائه خدمات فعال تریــن و در عین حال 
پیگیر ترین نهاد دولتــی و بالعکس کم توجه ترین 
نهاد دولتی را جویا شــویم. بر این اســاس وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند 
که با احتســاب دســتگا های زیرمجموعه خود به 
ترتیــب ۹۰۲، ۴۳۳ و ۳۸۱ خدمت الکترونیکی را 
در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشــمند ارائه 
می کنند و در مقابل نیز وزارتخانه های دادگستری، 
ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه های 
زیــر مجموعه خود به ترتیب ۳۴، ۴۴ و ۸۸ خدمت 
الکترونیکی را به مردم و دســتگاه های دولتی ارائه 

می کنند.
 در قانــون هیچگونه اقــدام تنبیهی یا 
جریمه ای برای دســتگاه هــای کم تحرکی 
که از پیوســتن به درگاه ملی خدمات دولت 
هوشــمند خودداری می کنند در نظر گرفته 

نشده است
در شــرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات طبق قانون بودجه امســال مکلف شده تا 
درگاه ملی خدمات هوشــمند دولت را تا پایان دی 
۱۴۰۱ بــه طور کامل راه اندازی کند، منابعی در این 
وزارت خانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اعالم کردند برای جلوگیری از این اختالف فاحش 
در آمار پیوســتن دستگاه های دولتی به این درگاه 
هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه ای برای دســتگاه 
های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون 
بودجه ســال جاری، کوتاهی های صورت گرفته 
می تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای 

اسالمی پیگیری شود. 
در این شــرایط باید دیــد و منتظر ماند حاال 
که دولت ســیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به طور مشــخص به عنوان متولی این امر 
پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این 
درگاه تا فرصت ۴۰ روزه باقی مانده قانونی هستند، 
نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه 
تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به 

تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می کنند.

تنها ۴۰ روز به پایان مهلت قانونی دستگاه ها برای ارائه خدمات خود در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مانده و فقط ۱۰ دستگاه 
به تکلیف خود عمل کرده اند.

در این شــرایط باید دیــد و منتظر ماند حاال که دولت ســیزدهم و وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات به طور مشــخص بــه عنوان متولی این امر پیوســته به دنبال 
پیوســتن دســتگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت ۴۰ روزه باقی مانده قانونی 
هســتند، نهادهــای نظارتی و نماینــدگان مــردم در مجلس چه تدابیــری را برای 
کمــک به این وزارتخانه و کمک به تســهیل ارائــه خدمات به مــردم اتخاذ می کنند.

ســرویس سیاســی- عضــو 
کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
فناوری مجلس شــورای اســالمی با 
تاکید بر اینکه نبایــد صرفا کنکور را 
مالک موفقیت مدارس بدانیم، گفت: 
اما چیزی که بدون همه این مقایسه ها 
و واقعیت ها جدی است این است که 
سطح آموزش و تدریس ما در مدارس 

خیلی فاصله دارد.
مهرداد ویــس کرمی در رابطه با 
مقایســه تعداد پذیرفته شدگان رتبه 
هــای برتر کنکــور از بین دانش آموزان مدارس دولتــی و خاص، بیان کرد: 
بحث قبولی کنکوری بعضی مدارس خاص مطلب تازه ای نیست، البته نکته 
قابل توجه این است که آیا این دانش آموزان با استعداد این مدارس را مهم و 
برجسته کرده اند یا اینکه این مدارس بچه ها را طوری تربیت کرده و پرورش 

می دهند که استعداد برتر شوند.
وی در ادامــه تصریح کرد: به نظر این موضوعات در هم تنیده اســت و 
اینطــور نیســت که اگر این مدارس در حالت عــادی و در بین دانش آموزان 
معمولــی کار کنند بتوانند این همه قبولی بدهند. به بیان دیگر خود اســتعداد 
اولیه ای که اینها در ورودی هایشــان می گیرند، باعث می شود که یک سری 
بچه هایی که باهوش تر و نخبه ترند به این مدارس هدایت شــوند و بعد از 
آن به هر حال با کار بیشــتری می توانند نتیجه بگیرند. به نظر بنده حتی گاهی 
خیلی از اینها محصول این مدارس به صورت واقعی محســوب نمی شوند و 
دلیل آن هم این است که از سوی خانواده های میلیون ها تومان برای این دانش 
آموزان هزینه می شــود و کتاب و کالس های کمک درسی استفاده می شود، 
ولی شــاید یکی از نکات مثبتی که این مدارس دارند بحث رقابت بین دانش 

آموزان و استعدادهای برتر است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: البته این مساله بدون 
آسیب هم نیست و به هر حال شخصیت اجتماعی که از یک بچه نخبه شکل 
می گیرد، شاید در جاهایی از نخبگی او در رشته خاص هم مهم تر باشد. چه 
بسا نخبگانی که مثال نخبه ریاضی است، اما به لحاظ هوش عاطفی، اجتماعی 
و حرکتی و بسیاری از اقسام هوش که گاهی تا باالی ۲۰ نوع هوش داریم، اینها 
رشد چندانی نمی کنند و یا گاهی به لحاظ تربیت دینی و تربیت فرهنگی جدی 
روی آنها کار نمی شود. یعنی مثال فرد نخبه ریاضی است اما بلد نیست یک متن 
ساده را بنویسد و انشاء و ادبیاتش ضعیف است و ضعف های بزرگی دارند.

ویس کرمی در ادامه یادآور شــد: یک دلیل آن هم این اســت که شاید بنا 
به ساختار فیزیولوژیکی که مغز انسان دارد، قسمت های مختلف مغز مربوط 
به هوش های مختلف اســت و نخبگان معموال همه قســمت های مغزشان با 
هم به طور یکسان فعالیت نمی کند و گاهی استعدادهایی که در قسمت های 
دیگر وجود دارد در یک نقطه متمرکز می شود. مثال هوش ادبیات فرد خیلی 

ضعیف است ولی هوش ریاضی او در حد نخبگی است.
وی بــا بیان اینکه آیا اصال این انتظار از مدارس معمولی که موظفند همه 
دانش آموزان را با هر سطحی از استعداد پذیرش کنند با جایی که به صورت 
خاص آنها را جذب می کند، یکسان است؟، گفت: این کامال مقایسه درستی 
نیســت. مثال مرکزی را داریم که مخصوص آموزش تکاوران دریایی است و 
جایی هم داریم که ســربازخانه اســت که این دو مرکز اصال نمی توانند با هم 

مقایسه شوند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس یازدهم عنوان کرد: به نظرم نباید کنکور 
را صرفا مالک موفقیت مدارس بدانیم، ولی چیزی که بدون همه این مقایسه 
ها و واقعیت ها جدی اســت این اســت که ســطح آموزش و تدریس ما در 
مــدارس خیلی فاصله دارد. این موضــوع را آمارها می گویند و در آماری که 
مرکــز پژوهش های مجلس انجام داده و در اختیار نمایندگان هم قرار گرفته 
نشــان می دهد که در دنیا و منطقه به لحاظ خیلی از شــاخص های آموزشی 

وضعیت خوبی نداریم.
ویس کرمی تاکید کرد: معتقدم این شــاخص که چون یک مدرسه تعداد 
بیشــتری قبولی می دهد پس آن مدرسه خیلی خوب است، این گزاره کلیت 
ندارد، بلکه این طرف قضیه هم است؛ در واقع اسم آن مدرسه است که نخبگان 
را به سمت خودش می کشد و شهریه ای که می گیرد و امکانات بیشتری که 
به کار می گیرد نیز تاثیرگذار اســت. ما باید نقاط قوت این مدارس را به طور 

طبیعی پیدا کنیم و گسترش دهیم.
وی افــزود: مثال یکی از رازهای موفقیت این مدارس معلمان برجســته 
است، خوب؛ همه معلمان ما در آن تراز نیستند و این تعداد معلم به طور طبیعی 
وجود ندارد، کما اینکه پزشــکان نخبه، نظامیان نخبه، کارمندان نخبه، راننده 

نخبه و خلبان نخبه و تعداد نخبگان در هر قشری اندک است.
عضو کمیســیون آموزش مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: این خیلی 
بحث پیچیده ای است که فقط خواستم بگویم نمی شود با یک گزاره که این 
افراد بیشــتر از مدارس غیر انتفاعی بودند، نتیجه بگیریم که واقعا این مدارس 
سطح آموزش بهتری دارند یا هر دانش آموزی را در اختیار این مدارس خاص 
قرار دهیم همین بازدهی را دارند، اما قطعا اینگونه نیست و به هر حال آموزش 
و پرورش یک رســالت عام دارد و همه اســتعدادها را باید پرورش دهد. البته 
راهکار این است که تالش کنیم نقاط موفقیت این مدارس را به مدارس دیگر 

توسعه دهیم.
ویــس کرمی با تاکیــد بر اینکه حتما باید برای تعلیم و تربیت و آموزش 
و پرورشــمان بیش از این هزینه کنیم، گفــت: حتما باید در گزینش معلمان 
بازنگری بسیار جدی انجام دهیم و در جذب کسانی که نقش تعلیم و تربیت 

و آموزش دارند، دقت کنیم.
وی افزود: در حال حاضر طبق برخی از آمارها رشته تحصیلی ۶۰ درصد 
معلمان ما با رشته ای که تدریس می کنند تناسب ندارد. خب؛ معلوم است که 
نباید انتظار داشته باشیم که این معلم در کار خود موفق باشد چه رسد به اینکه 

بخواهد نخبه پروری کند.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه می شود کارهایی 
کرد که آموزش را تا دورترین نقاط کشــور نیز توسعه دهیم، تاکید کرد: قطعا 
این مســاله نیاز بــه اعتبار، بودجه و برنامه ریزی کوتــاه مدت، میان مدت و 
درازمدت دارد که در حال حاضر متاسفانه در مجلس و دولت چنین برنامه ای 
را مشــاهده نمی کنیم. اگر واقع بین باشــیم نه در مجلس و نه در دولت برنامه 
درازمدتی که به عدالت آموزشــی بینجامد وجود ندارد و اینکه علت های آن 
چیست جای بررسی دارد و امیدواریم ان شاءاهلل صداوسیما و رسانه ها بدون 
جهت گیری های سیاسی و بدون حب و بغض به این مساله بپردازند تا بتوانیم 

شاهد شکوفایی استعدادهای بیشتر در کشور باشیم.

سرویس سیاســی- یــک فعال 
سیاسی اصولگرا گفت: برخی از آقایان 
خارج از وظیفه قانونی و مسئولیتی خود 
اظهارنظر می کنند و رئیس جمهور باید 

به این افراد تذکر الزم را بدهد. 
ما در موضــوع برجام نیاز به یک 
اجماع نظر، توافــق و همدلی کلی در 
کشــور داریم و موضع نظام هم در این 
مورد مشخص است و باید منتظر ماند 
و دید نظر مجلس درباره این توافقنامه 

چیست.
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که با توجه 
به اینکه این روزها خبرهایی از نزدیک شــدن به امضای توافق برجام به گوش 
می رسد، تندروها دست به کار شدند و حتی در میان افراد دولت نیز، اختالفاتی 
در این میان دیده شــده نظر شــما درباره مواضع این افراد چیست، گفت: قطعا 
اظهارنظرهایــی که برخی از وزرا درباره برجام انجام می دهند، اظهارنظر دولت 
نیست و دولت سخنگو و رئیس جمهور دارد و آن ها مرجع رسمی اظهارنظرهای 
رســمی دولت هستند. این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و به 
همین ترتیب این گمانه زنی ها و اظهارنظرها ارزش قانونی و رسانه ای هم ندارد. 
وی تصریح کرد: به هر ترتیب این توافقنامه باید به تصویب مجلس برسد 
تا قابلیت اجرایی پیدا کند. با این وجود، برخی از آقایان خارج از وظیفه قانونی 
و مسئولیتی خود اظهارنظر می کنند و رئیس جمهور باید به این افراد تذکر الزم 

را بدهد. 
ما در موضوع برجام نیاز به یک اجماع نظر، توافق و همدلی کلی در کشور 
داریم و موضع نظام هم در این مورد مشخص است و باید منتظر ماند و دید نظر 
مجلس درباره این توافقنامه چیســت. به همین دلیل اینگونه اظهارنظرها باعث 

تشویش اذهان عمومی و بیشتر شدن مشکالت کشور خواهد شد. 
کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره مخالفت تندروها با به 
نتیجه رسیدن برجام در دولت رئیسی چیست، گفت: به هرحال استدالل آقایان 
این است که توافقنامه امروز برجام با برجام دولت آقای روحانی فرق های زیادی 
دارد و توانستیم از موضع قدرت خواسته های خودمان را به آمریکایی ها تحمیل 
کنیم. اگر این استدالل درست باشد، باید از آن هایی که از این توافقنامه حمایت 
می کنند پرسید متن برجام امروز با متن توافق دولت روحانی چه تفاوتی دارد و 

چقدر در مسائل امنیتی و منافع ملی تاثیرگذار است.

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون 
عمران مجلس گفت: شرکت های بزرگ 
با جلب اعتماد مردم می توانند ســرمایه 
های سرگردان در سطح جامعه را جمع 
آوری کنند و در مسیر اجرای پروژه های 

توسعه کشور گام بردارند.
علی آذری با اشاره به ضرورت گام 
برداشــتن در مسیر مردمی کردن اقتصاد 
کشور، بیان کرد: رشد و توسعه اقتصادی 
کشــور در گــروه اجــرای پروژه های 
زیرساختی و خدماتی است که ما امروز 
به شــدت در این حوزه مشــکل داریم. ما می دانیم که این پروژه ها برای پیشرفت 
کشور باید اجرایی شود. حال سوال این است که ما چطور از این ظرفیت ها استفاده 
کنیم. آنچه که می تواند برای ما راهگشــا باشد، ایده و تئوری استفاده از مشارکت 

عمومی_خصوصی است.
وی بیان کرد: این تئوری بسیار دقیق و جذاب است اما در بخش پیاده سازی 
و عملیاتی کردن در کشورهایی نظیر ما که مسیر توسعه را می پیماییم، با مشکالتی 
مواجه اســت. این ثابت شــده که اگر بخواهیم مسیر توســعه را بپیماییم، باید از 
ظرفیت سرمایه های خصوصی استفاده کنیم. امروز مداخالت دولت در حوزه های 
توسعه ای کشور زیاد شده است. دولت باید دخالت خود را کاهش دهد. خیلی از 
مشکالتی که امروز در جامعه محسوس است و عقب ماندگی هایی که در برخی از 

حوزه ها مواجه هستیم، به خاطر همین دخالت دولت است.
نماینده مردم قوچان در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: شرکت هایی 
نظیر شرکت فوالد مبارکه اصفهان یک پنجره برای استفاده از ظرفیت های مردمی 
در مسیر توسعه کشور به شمار می روند. این شرکت ها باید برنامه هایی تعریف کنند 
که مردم در مسیر توسعه کشور دخیل شوند. یکی از مشکالت ما این است که اعتماد 
بخشی از مردم از بین رفته و در مسیر توسعه ای کشور حاضر به سرمایه گذاری و 
مشارکت نیستند. چندین شرکت نظیر فوالد مبارکه در کشور هستند که این پتانسیل 

را دارند که کشور را به سمت توسعه سوق دهند.
وی تاکید کرد: ما امروز در برخی از حوزه ها فرصت سوزی داریم. در وهله 
اول مداخله دولت باید در حوزه توســعه ای کشــور کاهش یابد و در وهله دوم 
شرکت هایی مانند فوالد مبارکه باید با چنین اقداماتی به سمت جلب اعتماد مردم 
برای سرمایه گذاری گام برداشته و با استفاده از این سرمایه ها به سمت توسعه کشور 
حرکت کنند. اصل کاری که شرکت فوالد مبارکه در افزایش سرمایه و تقسیم سود 
نقدی بین سهامداران انجام داده، بسیار شایسته است. از این طریق مردم جلب شده 
و با خرید سهام وارد این شرکت ها می شوند. به دنبال آن شرکت ها به یک نظام تأمین 
مالی مناسب دست پیدا می کنند و می توانند در مسیر توسعه پروژه های زیرساختی 

کشور گام بردارند.

ســرویس سیاســی- سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفــت: باتوجه به منابع و اعتبارات الزم بــرای تصویب میزان افزایش حقوق 
بازنشســتگان نیازمند زمان بیشتر برای ارزیابی هستیم که احتماال هفته آینده با 
حضور نمایندگان جامعه کارگری به جمع بندی نهایی خواهیم رســید و اعالم 

نتیجه خواهد شد. 
محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی گفت: در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان 
تامیــن اجتماعی، دولت به وزرای عضو هیــات امنای تامین اجتماعی اختیار 
تصمیم گیری داد که در بررسی های گذشته به جمع نهایی نرسیدیم و مستلزم 

ارزیابی مجدد هستیم. 
باتوجــه بــه منابع و اعتبارات الزم برای تصویــب میزان افزایش حقوق 
بازنشســتگان نیازمند زمان بیشتر برای ارزیابی هستیم که احتماال هفته آینده با 
حضور نمایندگان جامعه کارگری به جمع بندی نهایی خواهیم رســید و اعالم 

نتیجه خواهد شد.

ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس:

مجلس و دولت برنامه درازمدتی
 برای عدالت آموزشی ندارند

کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا:

رئیس جمهور به افرادی که خارج از 
مسئولیت شان اظهارنظر می کنند، 

تذکر بدهد 

آذری عضو کمیسیون عمران مجلس:

باید از ظرفیت سرمایه های خصوصی 
برای توسعه کشور استفاده کنیم

زاهدی وفا در جمع خبرنگاران:

نیازمند زمان بیشتر برای ارزیابی میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان هستیم


