
 

گروه سیاسی - رییس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســامی گفت: مردمی سازی 
ســاختارها می تواند یکی از راه های برون رفت 
از ســاختارهای سنگین باشــد که ما را در قالب 
بروکراسی گرفتار کرده است، اگر اطاعات خود 
را با مردم تسهیم کنیم، این سهیم شدن اطاعات 
با مردم ما را در چابک ســازی و کارآمدســازی 

ساختار حکمرانی کمک کرده و به جلو می برد.
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسامی در همایش هم اندیشی 
اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استان ها 
طــی ســخنانی گفت: یــک انتظــاری از مرکز 
پژوهش ها در ســال های گذشته بود و این انتقاد 
وجود داشــت که مرکز بیشتر از ظرفیت اساتید 
دانشــگاه در مرکز و تهران بهره می برد و کمتر از 
اســاتید در استان ها بهره می گیرد و این به جا بود 
با توجه به اســتقرار مرکز در تهران این شــرایط 

وجود داشت. 
از سوی دیگر مراجعاتی از نمایندگان محترم 
داشــتیم که در حوزه های انتخابیه مشــکات و 
مسائلی وجود دارد که نیاز است توان کارشناسی 
بــرای حل این موضوعات به یــاری نمایندگان 
بیایــد.وی ادامه داد: مجمــوع این ها ما را به این 
ســمت ســوق داد که مجموعه هایی را در قالب 
اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استان ها 
سامان دهیم که سه ضلع دانشگاه ها، نمایندگان و 
مرکــز پژوهش ها را متصل کرده و یک ظرفیت را 
برای بهره گیری از توان کارشناسی سراسر کشور 
آماده کنیــم تا هم در موضوعات مختلف ملی از 
نظرات کارشناسان اســتان ها استفاده کنیم و هم 
در موضوعات محلی بتوانیم کمک مشــورتی و 

کارشناس ارائه کنیم.

نگاهــداری در ادامه عنوان کرد: اندیشــه 
پشت تشــکیل این اندیشــکده های حکمرانی، 
مردمی سازی حکمرانی و افزایش مشارکت مردم 
در تصمیم گیری و تصمیم ســازی ها بود و درگیر 
کردن مردم در اداره کشور که مطابق رهنمودهای 
امامین انقاب اســت. این درگیــر کردن مردم، 
مشارکت مردم و اختیار دادن به مردم باعث رشد 
مردم می شــود. رشد مردم هم از این جهت حائز 
اهمیت است که در سوی دیگر توسعه جامعه در 

گرو رشد مردم است. 
بنابرایــن ما بحــث حکمرانــی مردمی را 
بــا حداکثر ظرفیــت دنبال می کنیــم و در مرکز 
پژوهش هــا هم در ابعاد مختلف مردمی ســازی 
حکمرانی اقداماتی داشــتیم که تشــریح خواهم 

کرد.
وی افــزود: حکمرانــی مردمــی از چند 
بعد قابل بررســی اســت که یکی از آن ها مسئله 
شناســی است یعنی اینکه ما بتوانیم در شناسایی 
مسائل اولویت دار و صورت بندی موضوعات و 
اولویت بندی با ظرفیت مردمی و نظرات مردمی 
اقــدام کنیم. خیلی وقت ها بــه دلیل اینکه تحت 
هجمه رسانه های غربی و بیرونی هستیم اولویت 
و فوریتی برای ما می ســازند که کاذب است و ما 
در زمیــن آن ها بازی می کنیم به نوعی آن ها بر ما 

حکمرانی می کنند. 
حکمران کســی اســت که زمیــن بازی را 
تعریف کرده و قواعد آن را تعریف می کند؛ گاهی 
اوقات از رســانه های غربی این را برای ما انجام 
می دهند و ما اولویت های خودمان را کنار گذاشته 
و در اولویتی که آن ها ساخته اند، وارد می شویم. 

اما اگر رویکرد ما یک رویکرد باز باشــد و 
با جامعه نخبگانی سراسر کشور در ارتباط باشیم 
و همینطور با مردم مرتبط باشــیم با موضوعات و 

مسائل با دقت بیشتر آشنا خواهیم شد. 
رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســامی در بخش دیگر اظهار داشــت: بنابراین 
مــا در ایــن دوره از مرکز پژوهش ها نســبت به 
راه اندازی مرکز نظرســنجی و افکارســنجی به 
طرح هــا و لوایح راه اندازی کردیم تا بهتر با بافت 
افکار جامعه نســبت به موضوعات آشنا شویم، 
همچنین مرکز نوآوری را افتتاح کردیم و یا اینکه 
چند روز قبل در همین جا پارلمان دانشــجویی 
را افتتــاح کردیم که ۱۵۰ نفر از میان ۵۰۰ کاندیدا 
انتخاب شدند تا به برنامه هفتم توسعه بپردازند و 

نظرات و پیشنهادات را تدوین کنند.
نگاهــداری در ادامــه با تاکیــد بر اهمیت 
»آینده نگــری« بــرای جوامع، گفــت: در کنار 

مسأله شناسی و اولویت بندی مسائل یک مبحث 
مهــم دیگر آینده نگری اســت، هر جامعه نیاز به 
آینده دارد اگر جامعه احســاس کند آینده ندارد 
بــا بحران مواجه خواهد شــد. لــذا باید در کنار 
مسئله شناسی، آینده نگری را با استفاده از ظرفیت 

نخبگان داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید توجه کنیم که هر مسئله ای 
یک ســیر را طی می کند و یــک روند دارد، حل 
مسائل و موضوعات در جوامع به صورت پروسه 
اســت نه پروژه ای، همچنین هیچ مسئله بغرنجی 
برای همیشــه حل نخواهد شــد بلکه مسائل به 
صورت پروســه ای حل می شــوند و یا باز تولید 

می شوند. ما نباید نگاه پروژه ای داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: ما باید زیســت بوم 
حکمرانی مناســب برای پرداختن به مســائل و 
چالش های کشور ایجاد کنیم این زیست بوم یعنی 
یــک فرایند دائمی و نهادینه که بتواند با ابزارهای 
دائمی خودش مسائل نوپدیدی را که به صورت 
مدام در حال باز تولید هســتند شناسایی کرده و 

راه حل آن را تبیین کنند.
نگاهــداری همچنین بیــان کرد: حرکت به 
ســمت راه اندازی این زیســت بوم بومی برای 
مســئله شناسی و تدبیر در خصوص راهکارهای 
حل مســئله اتفاق مهمی است مانند همین شبکه 
اجتماعی اندیشــکده های حکمرانی در استان ها 
که یک ســاختار دائمی برای شناسایی مسائل و 

حل آن هاست.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسامی با تاکید بر اهمیت بومی سازی راهکارها، 
ابراز داشت: حل مسائل جامعه ایرانی نیاز به ابزار 
ایرانــی دارد ما نمی توانیم برای این معضات که 
بومی ما هستند از ابزارهای نظام لیبرال دموکراسی 
و نظامات دیگر در دنیا استفاده کنیم ما برای حل 
این مشــکات نیاز به آچار و ابزار ایرانی داریم. 
یکــی از مهمتریــن ابزارها این اســت که همان 
اندازه که قانون اساســی در سیاســتگذاری، در 
قانونگذاری، در نظــارت ها و کنترل برای مردم 
نقش قائل شــده همان اندازه به مردم نقش بدهیم 
با عینک کنترل و نظارت و فعالیت مردمی ایرانی 

مردمی را محقق کنیم. 
وی اظهار داشــت: مردمی سازی ساختارها 
می تواند یکی از راه های برون رفت از ساختارهای 
ســنگین باشد که ما را در قالب بروکراسی گرفتار 
کرده اســت، اگر اطاعات خود را با مردم تسهیم 
کنیم، این ســهیم شدن اطاعات با مردم ما را در 
چابک ســازی و کارآمدسازی ساختار حکمرانی 

کمک کرده و به جلو می برد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس:

سهیم شدن اطالعات با مردم ما را در چابک سازی و کارآمدسازی ساختار 
حکمرانی جلو می برد

7 سیاسی

محمودزاده نماینده مردم در مجلس:

بیش از ۷۰ درصد شعارهای رئیسی
 اجرا نشده است

سرویس سیاسی- جال محمودزاده نماینده 
مردم مهاباد در مجلس شــورای اسامی در رابطه 
با عملکرد دولت در پایان نخســتین سال فعالیت و 
در پاســخ به این سوال که »آیا انتظار شما از دولت 
ســیزدهم هم در زمینه عملکــردی و هم در زمینه 
ارتباط دولت با مجلس برآورده شــده اســت؟«، 
گفت: در بحث عملکرد بیشــتر شعار های دولت 
محقق نشــده اســت یعنی حرف ها و شعارهایی 
که آقای رئیســی هنگام انتخابات، بعد از انتخاب 
شــدن و هنگام معرفی کابینه مطرح کرد بیش از ۷۰ 
درصدش نه تنها اجرا نشــد بلکه برعکس درآمده، 
در بحث های اقتصادی و تورم که قرار شد قیمت ها 
از سال گذشته باالتر نرود، قرار شد که قیمت دارو 
افزایــش پیدا نکند، قرار بود کــه تورم تک رقمی 
شــود، قرار شد که ۱ میلیون شــغل در سال ایجاد 
شــود، قرار شد که یک میلیون مسکن ساخته شود 
و همه این ها عملی نشــده است. در کل شعارهای 
دولت آقای رئیســی در یک سال گذشته بیشترشان 

عملی نشده است.
نماینــده مــردم مهاباد در مجلــس در ادامه 
پیرامون رابطــه دولت با مجلس، اظهار داشــت: 
در بحث رابطه میــان دو قوه مجریه و مقننه، خب 
مجلــس از ابتدا خیلی از دولت حمایت کرد، حتی 
تعدادی از نمایندگان نامه نوشــتند که آقای رئیسی 
بیاید و برای ریاست جمهوری کاندیدا شود. اما این 
کارت زردهایی که به وزرای دولت داده می شــود 
پیــام دارد، پیامش این اســت که دولت برنامه های 
مدنظر مجلس را پیاده نکرده اســت و ارتباطش با 
مجلــس کم کم کمرنگ تر می شــود یعنی هر روز 

فاصله اش بیشتر می شود.
وی ادامــه داد: مطمئنــاً از ایــن بــه بعد هم 
درخواست اســتیضاح ها افزایش پیدا می کند، هم 
تذکرها و ســوال ها افزایش پیدا می کند و همینطور 
اگــر دولت وزرای جدید بــه مجلس معرفی کند، 
قطعا به آســانی از مجلــس رأِی اعتماد نخواهند 

گرفت.
محمــودزاده بــا تاکید بر لزوم بروزرســانی 
دولت در برنامه ها، عنوان کرد: دولت در ســال دوم 

کاری اش باید یک مقدار خودش را بازســازی کند 
و هچنین شعارهایی که داده و برنامه هایی که گفته 
را بروزرسانی کند و روی آن ها کار کند. دولتمردان 
باید به متن جامعه بروند و بدون اسکورت و این ها 

ببینند که وضعیت جامعه به چه صورت است.
وی افزود: دولتی ها باید بروند ببینند وضعیت 
بیمارستان های خصوصی چگونه است، وضعیت 
بیمارستان دولتی به چه صورت است، به کسی که 
در حال مرگ است و پول ندارد در بیمارستان دولتی 
نوبت یکســاله می دهند، در بیمارستان خصوصی 
یک روزه عمل می کنند اما ۲۰۰ میلیون تومان از او 

می گیرند باید کل زندگی اش را بفروشد. 
از ایــن به بعد اگر در یک خانواده یک بیماری 
ایجاد شــود خانواده بــه زیر خط فقر می رود و هر 
چــه دارند از یخچال و تلویزیون و خودرو را باید 
بفروشــد و صرف درمان بیمارشان در بیمارستان 

خصوصــی کند، دولت باید این ها را شناســایی و 
ریشه یابی و حل کند.

نماینده مهاباد در ادامــه عنوان کرد: تعارض 
منافع نباید در بین مســئوالن دولت وجود داشــته 
باشــد کسی که خودش شرکت دارویی دارد، نباید 
برای داروی کشور تصمیم بگیرد، کسی که خودش 
شــرکت واردکننــده نهاده های دامــی دارد، نباید 
مسئول بخشی شــود که برای واردات و صادرات 

نهاده های دامی تصمیم بگیرد. 
دولت بایــد به این ها بپــردازد و جلوی این 

گلوگاه های فساد را بگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: اگر چنین نشــود قطعا 
دولت در سه سال آینده با چالش های بزرگی رو به 
رو می شود و مجلس هم حتما از بعد نظارتی کوتاه 
نمی آید و حجم تذکرات و اســتیضاح و .. افزایش 

پیدا می کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: بیشتر شعار های دولت محقق نشده است یعنی حرف ها و شعارهایی که آقای رئیسی در هنگام انتخابات،
 بعد از انتخاب شدن و هنگام معرفی کابینه مطرح کرد بیش از ۷۰ درصدش نه تنها اجرا نشد بلکه برعکس درآمده است.

دولــت در ســال دوم کاری اش بایــد یک مقــدار خودش را بازســازی کند و 
هچنین شــعارهایی کــه داده و برنامه هایــی که گفته را بروزرســانی کند 
و روی آن هــا کار کنــد. دولتمــردان بایــد به متــن جامعه برونــد و بدون 
اســکورت و این هــا ببیننــد کــه وضعیت جامعــه به چه صورت اســت.

سرویس سیاســی- یک نماینده 
مجلس گفت: در ســال های گذشــته 
اراده ای بــرای ســاماندهی وضعیــت 
مالیاتــی مودیان نبوده و زمانی که اعام 
می شد مالیات باید اخذ شود تکیه فقط 
به کارمندان دولت و بخش های شفاف 
اقتصاد بود و در واقع بار مالیات بر دوش 
بخش های کوچک اقتصاد و همچنین 

بخش های شفاف اقتصاد بوده است.
فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسامی، درباره میزان تاثیرگذاری راه اندازی سامانه مالیاتی در کشور گفت: 
اگر اراده در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی وجود داشته باشد قطعاً راه اندازی 
ســامانه مودیان مالیاتی می تواند هم در ایجاد شفافیت اقتصادی کمک کند و هم 
در جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کننده باشــد. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در 
ســال های گذشته اراده ای برای ساماندهی وضعیت مالیاتی مودیان نبوده و زمانی 
که اعام می شد مالیات باید اخذ شود تکیه فقط به کارمندان دولت و بخش های 
شــفاف اقتصاد بود و در واقع بار مالیــات بر دوش بخش های کوچک اقتصاد و 
همچنین بخش های شفاف اقتصاد بوده است. این نماینده مجلس یازدهم با بیان 
اینکه بنگاه های بزرگ و افراد دانه درشت همیشه راه فرار مالیاتی را پیدا می کردند 
خاطرنشــان کرد: متاســفانه این راه فرار نیز از سوی تشکیات اقتصادی ما برای 
آنها فراهم می شــده زیرا آنها اطاع دارند که این افراد چه درآمدهای کانی را در 

اختیار دارند.
این مقام مسئول معتقد است، اگر سامانه مودیان مالیاتی با عزم و اراده جدی 
ارگان های اقتصادی کشور همراه باشد می تواند تاثیرگذار باشد. اما اگر قرار باشد 
این ســامانه راه اندازی شود و باز همان مسیرهای قبلی وجود داشته باشد. طبیعی 

است که وضعیت مانند گذشته خواهد بود و همچنان شاهد فرار مالیاتی هستیم.
نماینده مردم سیســتان در مجلس ادامه داد: اگر بخش های اقتصادی دولت 
پشــتیبان سامانه مودیان نباشــد باز هم فشار مالیاتی برگرده اقشار ضعیف جامعه 
خواهد بود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر این 
سامانه درست اجرا شود منجر به ایجاد یک درآمد پایدار و باال برای دولت خواهد 
شد کسانی که صاحب سیستم مالیاتی هستند، باید فشار را روی گروه هایی بیاورند 

که دارای سرمایه هستند و هیچ موقع هم پایبند به دادن مالیات نیستند.
مالکی معتقد است؛ اگر ما بتوانیم بنگاه های کوچک اقتصادی موجود در کشور 
را معاف از پرداخت مالیات کنیم، اقدامی درست است. زیرا به این وسیله می توانیم 
زمینه رشد و پیشرفت آنها را فراهم کنیم و به این ترتیب فاصله طبقاتی که بین فقیر 
و غنی و آنهایی که مالیات می دهند و آنهایی که مالیات پرداخت نمی کنند کمتر می 
شــود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه درباره 
میزان کاهش فشار بار مالیات از روی دوش بخش های شفاف اقتصاد، توضیح داد: 
باز هم تاکید می کنم که اگر این سامانه به درستی اجرایی شود بار مالیات از روی 
دوش بخش های شفاف اقتصادی در کشور برداشته می شود و عاوه بر این ایجاد 

این درآمد مالیاتی باعث میشود که ما از وابستگی به درآمد نفتی فاصله بگیریم.
وی درباره میزان ایجاد درآمد پایدار برای دولت با سامانه مودیان مالیاتی افزود: 
مالیات می تواند محل خوبی برای تامین هزینه های دولت باشد، اما با این وجود نباید 
تکیه اصلی دولت به درآمدهای مالیاتی باشد. زیرا ما از منابع عظیم نفتی برخورداریم، 
اما باید به ســمت رونق تولید و صنعت و افزایش مبادالت تجاری و صادرات و 
واردات نیز ســوق پیدا کنیم. وی در ادامه درباره میزان نقش مالیات در اداره امور 
کشور نیز توضیح داد: اینکه کشورهای پیشرفته کشورشان را با مالیات اداره می کنند 
به این دلیل است که آنها به تولید و به اقتصاد کشور شان اهمیت می دهند. قالبا هم 
منابعی مثل نفت را در اختیار ندارند. کشورهایی مثل ما و کشورهای عربی که منابع 

نفتی دارند معموالً توجه آنچنانی به درآمد مالیاتی ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره میزان کوتاه شدن دست سوداگران 
و دالالن با راه اندازی ســامانه مودیان مالیاتی اشاره کرد: سوداگران و دالالن که در 
کشور ما اقتصاد زیرزمینی برای خود راه اندازی کرده اند و و در واقع به سازمان های 
غیررسمی متصل هستند که هدفشان معاف کردن دانه درشت ها از پرداخت مالیات 
است.  مالکی درباره اهمیت همکاری بانک ها با سازمان امور مالیاتی نیز گفت: به 
دلیل اینکه ســاختار بانک های ما یک ســاختار سنتی است و معموالً دستشان در 
جیب مردم اســت آن ها هم نمی توانند با کمک به سازمان امور مالیاتی ساماندهی 
درستی از وضعیت مالیات ها در کشور تشکیل دهند. زیرا ساختار مالیاتی در کشور 
ما معیوب است و ساختار بانک ها هم به همین شیوه است به همین دلیل بارها در 
مجلس به دنبال این بودیم که ساختار بانک مرکزی را تغییر دهیم تا بتوانیم ساختار 

سایر بانک ها را نیز تغییر دهیم.

سرویس سیاسی- یک عضو هیأت رئیسه مجلس درباره جلسه رئیس جمهور 
با مجلسی ها گفت: جلسه خوبی برگزار شد و بنا شد این جلسات ادامه پیدا کند.

حجت االسام علیرضا سلیمی درباره سومین نشست دولت با هیأت رئیسه 
مجلس و اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسامی گفت: در این 
جلسه اعضای دولت گزارشاتی را از اقدامات شان در عرصه های مختلف که در این 
مدت انجام دادند، ارائه کردند.  این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: در این جلسه عنوان شد دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواهی را که دولت سابق 
از بانک مرکزی گرفته بود، تسویه کرده است و ماهانه سایر بدهی های دولت قبل 
هم در حال پرداخت است. وی تاکید کرد: نکته مهمی که در این نشست مطرح شد 
این بود که دولت قبل انبارها را خالی تحویل داده بود اما دولت سیزدهم با اقداماتی 
که انجام داده اســت، در حال حاضر این انبارها پر از کاالهای اساســی هستند. از 
دیگر مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، درآمدهای نفتی بود که در سال ۹۹ کل 
درآمدهای نفتی ما  ۸ میلیارد دالر بود اما در حال حاضر میزان درآمدهای نفتی به 

۲۲ میلیارد دالر رسیده است.
نماینده مردم محات در مجلس شــورای اســامی ادامه داد: در این جلسه 
رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسامی، معاون اول رئیس جمهور، تعدادی 
از وزرا و جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسامی حاضر شدند. نمایندگان 
نقطه نظرات خود را مطرح کردند و عمده مباحث درباره وضعیت معیشتی مردم 
بود. وی افزود: ساماندهی وضعیت مسکن یکی از مسائل دیگری بود که از سوی 
نمایندگان مجلس شورای اسامی مطرح شد و مجلسی ها تاکید کردند اقدامات 
انجام شــده در حوزه مســکن کافی نیست و باید به صورت جدی تر در این زمینه 
اقدام شود. همچنین گرانی مواد غذایی مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان خواستار 
مدیریت بازار شدند. مطلب دیگری که از سوی مجلس مطرح شد رفتارها بانک ها 
در قبال تعهداتی که باید انجام می دادند، بود مبنی بر این که باید تسهیاتی را برای 
رونق تولید پرداخت می کردند اما بانک ها تعلل کردند و نمایندگان تاکید کردند که 
باید این مشکل رفع شود.  این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی اظهار 
داشت: قرار بر این شد که جلسات مشترک بین دولت و مجلس تداوم داشته باشد 
و رئیس جمهور هم از این موضوع استقبال کردند. رئیس مجلس هم مطرح کردند 
این جلسات مشترک بین دولت و مجلس ضرورت دارد و موجب هم افزایی و فهم 
مشترک از مسائل کشور می شود و منجر به این می شود که دولت و مجلس راهکار 

مناسبی برای رفع مشکات کشور پیدا کنند.

مالکی نماینده مجلس:

دالالن با راه اندازی اقتصاد زیرزمینی 
دنبال معاف کردن دانه درشت ها از 

پرداخت مالیات هستند

جزئیات جلسه مشترک دولت و مجلس؛

از گالیه در مورد وضعیت مسکن 
تا ابراز نگرانی بابت گرانی مواد غذایی

تمنای ذلیالنه

تفکیک جنسیتی 

پرونده جعفر پناهی 

سهمیه جدید در کنکور 

چیز عجیبی بود

سطح توقع باال رفته!

توئیت های ضدبرجامی اش

تیم معتقدی است

طلسم ۵۶ ساله 

محکومیت مهرشاد سهیلی 

۱۲ هزار خودروی ناقص 

امیرحســین ثابتی، مجری صداوسیما از مذاکره کنندگان احیای برجام 
انتقاد کرد. این چهره نزدیک به سعید جلیلی نوشت:محمد مرندی مشاور تیم 
مذاکره کننده ایرانی در واکنش به خبر اجرای حکم امام خمینی علیه سلمان 
رشدی در توییترش نوشته:آیا چنین چیزی اتفاقی است که درست زمانی که 
در آستانه ی احیای توافق هسته ای هستیم آمریکا ادعای ترور بولتون را مطرح 
می کند و سپس چنین حادثه ای رخ میدهد؟ "شرم آور است که مرندی همان 
منطــق و ادبیات منفعانه روحانی_ظریف را بــه کار می برد و احیای توافق 
هسته ای را اصل و اجرای حکم امام خمینی را مزاحم آن می بیند. اصل برجام 
نیز آورده ای برای کشــور نداشــت که این چنین ذلیانه در تمنای احیای آن 

توافق استعماری هستید.

وزیر علوم در پاســخ به ســوالی درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها 
اظهار داشت: یک سری دانشگاه های تک جنسیتی مانند دانشگاه الزهرا)س( 
داریم اما برای ســایر دانشگاه ها چنین مسأله ای صحت ندارد، البته دانشگاه 
ها مســتقل هســتند، ممکن است تصمیم بگیرند با توجه به ظرفیت دانشگاه 
در رشته خاصی پذیرش تک جنسیتی را داشته باشند اما در حال حاضر هیچ 

تصمیمی اعام نشده است. 

وکیل جعفر پناهی از از موافقت دادیار ناظر زندان اوین با تقاضای اعزام 
موکلــش به مراکــز درمانی خارج از زندان و تماس تلفنی با خانواده اش خبر 
داد و تاکید کرد: اجرایی شدن دستور ایشان منوط به موافقت دادستان و اعام 
نظر رئیس زندان دارد. یوســف موالیی در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشت: با دادیار ناظر زندان اوین دیدار کردم. با تقاضای اعزام آقای پناهی به 
مراکز درمانی خارج از زندان و تماس تلفنی با خانواده شــان موافقت کردند. 
وی ادامه داد: اجرایی شــدن دستور ایشان منوط به موافقت دادستان و اعام 

نظر رئیس زندان دارد.

بر اساس اخبار شنیده شده، به پیشنهاد محرمانه زلفی گل وزیر علوم و عین 
اللهی وزیر بهداشت در جلسه اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی، 
طرح اعمال یک ســهمیه ویژه برای فرزندان هیأت علمی برای تمامی مقاطع 
ارائه و تصویب شده است. بر اساس این طرح فرزندان اعضای هیأت علمی 
می توانند تنها با کسب ۹۰ درصد نمره کل »آخرین فرد قبولی با هرسهمیه ای« 
مازاد بر ظرفیت پذیرش هر کد رشته و برای تمامی مقاطع )از مقطه کارشناسی 

تا دکتری( موفق به اخذ پذیرش شوند. 

دبیرکل جامعه اسامی مهندســین گفت: ردصاحیت آقای الریجانی 
مخصوصاً با آن دالیلی که شــورای نگهبان آورد چیز عجیبی اســت. اینکه 
شــورای نگهبان در پاســخ بگوید رای ما مخفی است و آقایانی که رای دادند 
دالیل رای شــان را نمی گویند و اعام نمی کنند درســت نیست. این طور که 
نمی شود. آقایان باید حداقل دالیل رای خود را بگویند که به این دلیل و به این 

دلیل فانی صاحیت ندارد یا دارد. 

باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات گفت :علت نارضایتی مردم از کیفیت 
اینترنت رشد شتابان تقاضاست، البته کیفیت پایین نیامده و آمار ها این را اثبات 
می کند، اما سطح توقع مردم از سرویس ها افزایش یافته و تعداد کاربرانی که از 
ســرویس ها استفاده می کنند نیز افزایش یافته است. در حوزه زیرساخت های 
اقتصاد دیجیتال دست کم باید پهنای باند ۱۰۰ مگا بیت بر ثانیه را فراهم کنیم. 
شــورای عالی فضای مجازی حکمی داشت که طی آن باید امکان دسترسی 
به ۲۰ میلیون پورت فراهم شــود. سرعت و پهنای باند کنونی برای تحول در 

اقتصاد دیجیتال کافی نیست. 

وزیر راه و شهرسازی درباره نظراتش در خصوص برجام که در فضای 
مجازی منتشر کرده و حواشی زیادی را به دنبال داشته است، گفت: ما نظرات 

آقای رئیس جمهور و حضرت آقا را اعام کردیم. چیزی غیر از این نگفتیم.

سردار امیر علی حاجی زاده در پاسخ به این سوال که مذاکرات برجامی در 
جریان است یک توافق خوب را چطور می بینید؟ گفت: این تیم، تیم معتقدی 

است و ما هم هیچ نظری نداریم، اجازه دهید کارشان را انجام دهند. 

تیم ملی والیبال زنان ایران موفق شــد با شکست آذربایجان راهی فینال 
رقابت های کشور های اسامی شود و مدال خود را قطعی کند. آخرین مدال 
تیم ملی والیبال زنان ایران در مســابقات رسمی، مدال برنز بازی های آسیایی 
ســال ۱۹۶۶ بود تا طلســم ۵۶ ســاله این تیم برای کســب مدال با صعود به 
دیدار نهایی بازی های همبستگی کشور های اسامی شکسته شود و شاگردان 

کمپدلی به نخستین مقام این تیم بعد از انقاب دست یافتند.

مهرشــاد سهیلی در دادگاه بدوی به سه سال نگهداری در کانون اصاح 
و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده بود که پس از برگزاری دادگاه 

تجدیدنظر این حکم قطعی شد.

عبداهلل توکلی الهیجانی معاون وزیر صمت گفت: میزان تعهدات معوق 
خودروسازان به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه رسیده و میزان خودروهای ناقص در 
کف پارکینگ ها نیز کمتر از ۱۲ هزار دستگاه است.مدیرکل صنایع خودروی 
وزارت صمت بیان داشت: در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰ هزار خودروی 
ناقص در پارکینگ ها وجود داشــت و بر این اســاس ثبات در جریان تولید 

ایجاد شده است.

اخبار ویژه ...
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