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رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسالمی:

آیا مسئوالن در عمل حاضر به استفاده از 
نخبگان هستند؟

سرویس سیاسی- اسفندیار اختیاری همچنین با 
تاکید بر اینکه باید به هر شیوه ای بخش دولتی را برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان ترغیب کرد، افزود: 
باید دستگاه های دولتی حتی در شرایط غیرتحریمی 
هم برای اســتفاده از اجنــاس و کاالهای تکنولوژی 

شرکت های دانش بنیان عادت کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی درباره شرایط آموزش در مدارس و 
دانشگاه ها بعد از گذر از دوران کرونا گفت: بچه های 
ما دو سال به دلیل کرونا مدرسه نرفتند، عادت کردند 
در خانه و حتی در حالت خوابیده درس بخوانند پس 
نباید فکر شود که شرایط همچون دو سال قبل است، 
باید اساتید و آموزگاران با مهر و محبت و نگاه ویژه ای 
در کالس های درس حاضر شوند در غیر این صورت 

آنها از درس زده و فراری می شوند.
گفت و گو با اختیاری عضو شورای راهبردی 
شــرکت های دانش بنیان و نماینده زرتشتیان در 

مجلس شورای اسالمی در ادامه می خوانید:
با توجه به این که شما از طراحان اصلی 
قانون جهش تولید دانــش بنیان بودید، در 
حال حاضر روند اجرای این قانون را چه طور 
ارزیابی می کنید. آیا می توان انتظار داشت با 
اجرای این قانون مشکالت شرکت های دانش 

بنیان حل شود؟
دانش بنیان یک زیســت بوم )اکوسیستم( زنده 
اســت که باید به آن توجه کــرد. اقتصاد دانش بنیان 
در ایران از حدود ســال ۸۰ و با تاســیس پارک های 
علم و فناوری شــروع شــد. آن زمان تنها یک بند از 
قانون مربوط به دانش بنیان یعنی ماده ۴۷ برنامه توسعه 
وجو داشــت که به پارک های علــم و فناوری اجازه 
اســتفاده از قوانین مناطق آزاد را می داد منتها با اتمام 
برنامه توسعه عمال هیچ قانونی برای پارک های علم 
و فناوری وجود نداشت لذا در سال ۸۹ قانون حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان با ۱۳ ماده تصویب شد، 
قانونی پیش رو که ساختار و چارچوب های حمایتی 
مختلفی از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و 
فناوری را تعیین می کرد. در این قانون نهاد مالی به نام 
صندوق نوآوری و شکوفایی با ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
)سه میلیارد دالر( ســرمایه تشکیل شد که بازوهای 
اجرایــی آن نیزصندوق های پژوهش و فناوری های 
غیردولتــی بود. به طور کلی حمایت های مختلف از 
شرکت های دانش بنیان در این قانون پیش بینی شد که 
در نهایت کمک به اقتصاد دانش بنیان و پارک های علم 
و فناوری اســت. بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب 
این قانون، بررســی ها نشان داد که بخشی از آن اجرا 
نشده است. در این مدت شرکت های دانش بنیان هم 
رشد کرده و هم نیازها و درخواست های آن ها متفاوت 
شــد. با توجه به چنین تغییراتی اصالح این قانون در 
دســتور کار قرار گرفت لذا قانون جهش تولید دانش 
بنیان اصالح قانون سال ۱۳۸۹ است. در قانون جهش 
تولیــد دانش بنیان خیلی از قوانین همچون مالیات و 
بیمــه، بورس و موارد دیگر در راســتای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان تغییر کــرد. قانون جهش 
تولید دانش بنیان بــا ۲۰ ماده به ۱۱ آیین نامه اجرایی 
و یک دســتورالعمل نیاز دارد که نحوه اجرای قانون  
را مشــخص می کند. این آیین نامه هــا باید تا پایان 
شهریور ماه تدوین و در هیات وزیران تصویب شود 
که تعدادی از آن به تصویب هیات وزیران رســیده و 
مابقی در نوبت تصویب اســت پس این قانون زمانی 
کامل اجرا می شــود که تمام آییــن نامه ها در هیات 

وزیران تصویب شود.
تحریم های ظالمانه نشــان داد که باید 
بیش از گذشته از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان اســتفاده کــرد. چه راهــکاری برای 
استفاده از توانایی این شرکت ها وجود دارد 

و اساسا موانع سرراه آن ها چیست؟
شرکت های دانش بنیان چندین دغدغه مشخص 
دارند. یکی از آنها داشتن سرمایه است که باید بخش از 
آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و بخشی دیگر 
از طریق بورس و نهادهای مالی تامین شود. عالوه بر 
این مهمترین دغدغه شــرکت های دانش بنیان خرید 
کاالهای تولیدی شان است؛ یک شرکت دانش بنیان 
کاالیــی تولید می کند که خرید آن، به معنای گردش 
مالی آن شــرکت اســت. با توجه به اینکه اقتصاد ما 
دولتی است بیشتر دستگاه های دولتی عالقه به خرید 
کاالی خارجــی دارنــد چــون آن کاال زمان به بلوغ 
رسیدن و مرحله آزمون و خطا را طی کرده همچنین 
برخی دالیل حاشــیه ای هم آن ها را به خرید کاالی 
خارجی سوق می دهد حال اینکه اگر این کاال از یک 
شــرکت داخلی دانش بنیان تهیه شود، ارز از کشور 
خارج نشــده و کاالها نیز با قیمت بسیار پایین تولید 
می شود و مهمتر اینکه مشکل تحریم بر تولید آن کاال 
دخیل نخواهد بود. باید به هر شــیوه ای بخش دولتی 
را برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان ترغیب 
کرد چون باعث کمک به توسعه تکنولوژی و فناوری 
در کشور می شــود. امیدواریم این کار بدون فشار و 
اســتفاده از قوه قهریه انجام شــود. باید دستگاه های 
دولتی حتی در شرایط غیرتحریمی هم برای استفاده 
از اجناس و کاالهای تکنولوژی شــرکت های دانش 

بنیان عادت کنند. 
شــما به صورت کلی بر لزوم استفاده 
از کاالهای تولیدی شــرکت های دانش بنیان 
تاکید کردید. مشــخصا کدام کاال دارای چنین 

شرایطی است؟
وقتی کشــوری به یک تکنولوژی دســت پیدا 
می کند یعنی قدرتش را در آن زمینه در دنیا ثابت کرده 
که نمونه بارز آن فناوری هوانوردی، موشکی و انرژی 
اتمی اســت. فناوری یک ابزار قدرت برای کشورها 
محسوب می شــود چون علم تبدیل به فناوری شده 
است. واکســن کرونا نمونه بارز این موضوع است. 
تا وقتی که شــرکت های داخلی دانش بنیان اقدام به 
ساخت واکســن کرونا نکردند،  کشورهای خارجی 
حاضر نشــدند به ما واکسن دهند به عبارت دقیق تر 
وقتی علم واکســن ســازی به فناوری تولید واکسن 
کرونا تبدیل شــد، به ما واکسن دادند. این نمونه ای از 

اعتماد به شرکت های دانش بنیان است.
با توجه به وجــود چنین ظرفیت هایی 
در کشــور، چرا این حجم از موانع بر سر راه 
فعالیت شــرکت های دانــش بنیان همچون 

استارتاپ ها وجود دارد؟
این موانع فقط بر ســر راه استارتاپ ها نیست ، 
اساسا هر کسی بخواهد با ارگان های دولتی کار کند، 
برایش یکســری موانع درســت می شود؛  این همان 
مشــکل بروکراسی اداری کشــور است. سعی شده 
بخشــی از این موانع در قانــون جهش تولید دانش 
بنیان رفع شود اما فارغ از این،  بزرگترین مانع اقتصاد 
دانش بنیان، فرهنگ آن اســت. این که باور به استفاده 
از اقتصاد دانش بنیان داشــته و باالتر از آن باور شود 

که »ما می توانیم«.
اگر مدیــر دولتی بداند کمک به اســتارتاپ و 
شــرکت های دانش بنیان مشــکلی از کشور را حل 
می کند، دلیلی بر ایجاد مانع بر ســر راه استارتاپ ها و 
اقتصاد دانش بنیان وجود ندارد. برخی از مدیران فقط 
شــعار دانش بنیان می دهند اما در عمل کاری را انجام 
نمی دهند. اگر یک مدیر طرفدار دانش بنیان باشــد، 
اولین کارش اســتفاده از کاالی تولیدی شرکت های 
دانش بنیان اســت. البته این موضوع در قانون جهش 
تولیــد دانش بنیان به یک الزام تبدیل شــده مبنی بر 
اینکــه اگر کاالیی در داخل تولید می شــود، مدیران 
اجازه خرید کاالی مشابه خارجی را ندارند. اما اصل 
این اســت که چرا این موارد باید اجباری باشد. چرا 
نباید تبدیل به یک فرهنگ شود. یک مدیر باید در راه 
تقویت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان حرکت 

کند، این ها جوانان و آینده سازان این کشورند.
با توجه به ابالغ سیاست های کلی برنامه 
هفتم توســعه، مجلس چه پیشنهاداتی برای 
توجه به شــرکت های دانش بنیان در برنامه 

هفتم توسعه دارد؟
در مجلس شورای اسالمی جلسات متعددی با 
هدف رشد کمی و کیفی مباحث دانش بنیان در برنامه 
هفتم تشــکیل شده است. اولین اصل در این موضوع 
ساختارسازی های بهتر شرکت های دانش بنیان اعم 
از پارک ها، ناحیه های فناوری و کارخانه های نوآوری 
اســت که به آن به طور ویــژه در برنامه هفتم توجه 
می شود البته این موارد در صورت لزوم باید تبدیل به 

قانون دائمی هم شود.
در دنیای امروز، اقتصاد دانش بنیان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. چقدر الزم 
است برنامه ریزی مدونی برای پیگیری این 

موضوع از مدارس صورت گیرد؟
قطعا باید موضوع اقتصاد دانش بنیان از مدارس 
شروع شود، در نظام ملی نوآوری ساختارهایی است 
که به نوجوانان و جوانان کمک می کند به عنوان مثال 
مراکز نوآوری و خالقیت برای دانش آموزان و جوانان 
اســت تا کارهای نوآورانــه را به صورت ابتدایی یاد 
بگیرند. دولت مشخصا وزارت آموزش و پروش هم 
موظف اســت تا به حمایت از این فعالیت ها بپردازد 
منتها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. باید با پرداخت 
هزینه برای دانش آموزان و دانشجویان، آموزش های 
الزم داده شده تا در آینده از این برنامه ریزی برداشت 
شــود، نباید فراموش شود که نیروی انسانی کارآمد 
مهمترین اصل در تاســیس و گسترش شرکت های 
دانش بنیان اســت که از این طریق تامین می شود و به 
آموزش ارتباط دارد. نمونه بارز آن آشــنایی نداشتن 
دانش آموزان و دانشجویان با قوانینی همچون مالیات،  
کار، چک و بورس است که این موارد می تواند به آن ها 
در مراکز نوآوری و پیش رشد، آموزش داده شود که 
جزو حلقه های اصلی نظام ملی نوآوری هســتند.در 
همین راستا برای آموزش درس اصول کارآفرینی در 
مدارس و دانشگاه ها خیلی تالش شده و در برخی از 
رشته ها موفق بوده اما هنوز تبدیل به یک واحد درسی 

برای تمامی رشــته ها نشده اســت. امیدوارم سیستم 
آموزشی به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

با توجه به این که شما مدیر پردیس علم 
و فناوری هستید چقدر این پردیس می تواند 

به شرکت های دانش بنیان کمک کند؟
یــک مرکــز  فنــاوری  پردیــس علــم و 
غیردولتی)خصوصی( اســت که به طرق مختلف به 
شــرکت های دانش بنیان کمک می کند. ۲۵ شرکت 
دانش بنیان در این پردیس مســتقر است و  به حدود 
۱۵۰ شرکت دانش بنیان خدمت ارائه می کنیم. سعی 
می کنیم با در اختیار قرار دادن زیرســاخت های الزم 
از شــرکت های دانش بنیان حمایت کنیم. امکانات 
زیرســاختی همچون کالس های آموزشــی، سالن 
جلســات و سالن همایش و موارد دیگر را در اختیار 
شــرکت های دانش بنیان قــرار می دهیم تا برای رفع 

نیازهای و گسترش فعالیت های خود به کار بگیرند.
یکی دیگــر از موضوعات مهــم که این 
روزها بسیاری از مسووالن هم به آن اشاره 
داشــته اند، اســتفاده از ظرفیت نخبگان و 
جلوگیری از مهاجرت آنهاســت. به باور شما 
چه اقداماتی می توان انجام داد تا شاهد کاهش 

مهاجرت نخبگان باشیم؟
نگاه صرفا کمک مالی به نخبگان درست نیست 
کما اینکه در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان و صندوق 
حمایت از پژوهشگران این کار را انجام می دهد بدین 
صورت که اگر فردی از خارج کشــور قصد تاسیس 
شــرکت دانش بنیان در داخل داشته باشد، صندوق 
نوآوری و شکوفایی به او کمک مالی می کند، اینگونه 

اقدامات به تنهایی کافی نیست.  
.به عبارت بهتر نبایــد تنها از بعد مالی 
به مهاجرت نخبــگان توجه کرد چون عوامل 
متعدد دیگری همچون موضوعات اجتماعی 
و سیاســی نیز در مهاجرت یــک فرد دخیل 
اســت. برای فهم بیشــتر این موضوع کافی 
است که به این سوال پاسخ داده شود؛ چقدر 
بدنه مدیریت کشــور به استفاده از نخبگان 
و افراد تحصیل کرده خارج از کشــور اعتقاد 
دارند؟ آیا مسئولین حاضرند از یک فرد نخبه 
استفاده کنند یا اینکه سراغ آشنایان و فامیل 
خود جهت انتصاب برای پســت مدیریت می 

روند؟
از بعد مباحث سیاسی نیز یک نخبه می خواهد با 
دانشگاه های خارجی ارتباط داشته و با افراد خارجی 
صحبت کند. وقتــی این فرد می خواهد در باالترین 
رده کار کنــد بایــد اطالعاتش به روز باشــد که این 
منوط به داشتن ارتباطات در سطح جهانی است، اگر 
ارتباطات بین المللی کشور قوی نباشد آن نخبه تمایلی 
به ماندن یا بازگشــت ندارد چون احساس می کند که 
راه پیشرفت برایش فراهم نیست. پس برای ممانعت 
از فرار نخبگان باید به تمامی عوامل توجه داشت و به 

طور کلی باید به آن در بعد حاکمیتی نگاه کرد.
با توجه به عضویت شــما در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس، موضوع آموزش 
حضــوری مدارس و دانشــگاه ها بعد از دو 
ســال آموزش مجازی به یــک دغدغه تبدیل 
شده است به نظر شما باید معلمان و اساتید 

دانشگاه ها چه نکاتی را مدنظر قرار دهند؟
بچه های ما دو سال به دلیل کرونا مدرسه نرفتند، 
عادت کردند در خانه و حتی در حالت خوابیده درس 
بخوانند حاال قرار اســت دانش آموزان و دانشجویان 
از اول مهرماه ســر کالس های درس حاضر شــوند 
پس نباید فکر شــود که شرایط همچون دو سال قبل 
است، باید اساتید و آموزگاران با مهر و محبت و نگاه 
ویژه ای در کالس های درس حاضر شوند در غیر این 
صورت آنها از درس زده و فراری می شــوند. وجود 
نگاه خاص برای ترغیب دانش آموزان و  دانشجویان 
امــری ضروری برای تدریس بعد از شــرایط کرونا 
است البته که اساتید و آموزگاران نیز به شیوه آموزش 
مجازی عادت کرده اند پس باید کادر آموزشی نیز به 

این شرایط، توجه ویژه ای داشته باشد.
چقدر می توان ظرفیت آموزش مجازی را 

برای بعد از کرونا هم استفاده کرد؟
در دو سال کرونا محتوای آموزشی زیادی تولید 
شــد که نباید از آن غفلت کرد. می توان این محتواها 
را در اختیار دانشجویان و دانش آموزان قرار داد. اگر 
دانشجویی در یک ترم صرفا دروس دارد که نیازمند 
حضور در دانشگاه نیست بایداجازه داد که در کالس 

حاضر نشده و از آن  محتواها استفاده کند.

رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تاثیرگذار است، گفت: سوال اینجاست که 
چقدر بدنه مدیریت کشور به استفاده از نخبگان و افراد تحصیل کرده خارج از کشور اعتقاد دارند؟ آیا مسئوالن حاضرند از یک فرد نخبه استفاده کنند یا اینکه 

سراغ آشنایان و فامیل خود جهت انتصاب برای پست مدیریت می روند؟

 سرویس سیاسی - رئیــس مجلس 
شــورای اســالمی گفت: کمیسیون امور 
داخلی مجلس با حداکثر دقت و موشکافی 
کامل، تمامی زوایای پرونده ی درگذشت 
مهســا امینی را در سریع ترین زمان ممکن 
به اطالع نمایندگان و مردم شــریف ایران 
برســاند و عــالوه بر بررســی مصداقی 
درگذشــت مرحومه مهســا امینی، برای 
جلوگیــری از تکــرار این قبیــل موارد، 
فرایندها و شــیوه ی اجرا در گشت های 
امنیت اخالقــی فرماندهی کل انتظامی را 
مورد بررسی قرار دهد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در ابتدای 
جلســه صحن علنی مجلس شورای اســالمی طی نطق پیش از دستور خود طی 
ســخنانی، گفت: برگزاری باشکوه مراسم عزاداری اربعین شهادت سید الشهداء 
در کشــور عراق، بار دیگر اتحاد اعتقادی شــیعیان سراسر جهان حول محور نور 
تابان اهل بیت را به جهانیان نشان داد؛ عالقه قلبی مردم به امام حسین علیه السالم، 
تفرقه افکنی ها را خنثی و دشمنان اسالم و مسلمین را نا امید و سرخورده می سازد.

وی خاطرنشــان کــرد: بارها گفته ایم و بازهم بایــد تاکید کنیم که  فرهنگ 
دفاع مقدس راهگشــای مشــکالت امروز ماست؛ اگر همان روحیة خداباوری و 
مردم باوری آن سال ها را در اداره کشور و حل مشکالت اقتصادی به کار بگیریم، 
خواهیم توانست گره از زندگی مردم باز کنیم. باورهای برخاسته از فرهنگ جهاد 
و شــهادت و شیوه های مدیریتی مردمی در دفاع مقدس، گمشده امروز ماست و 
بازگشت به آن تنها راهیست که می تواند پیشرفت و توسعه را همراه با عدالت برای 

مردم به ارمغان بیاورد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: درگذشت خانم مهسا امینی را به 
خانواده محترم ایشــان تسلیت می گویم، درگذشت ایشــان، داغی بر دل های ما 
گذاشت و از ساعات اول اطالع نمایندگان از وقوع حادثه، ارکان نظارتی مجلس 
با حساســیت تمام، فرایند رســیدگی این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند. 
اینجانب مجددا تاکید می کنم که رسیدگی دقیق و اطالع رسانی تمامی ابعاد پرونده ی 
درگذشت ایشان، ضروری است؛ الزم است کمیسیون امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی با حداکثر دقت و موشکافی کامل تمامی زوایا، در سریع ترین زمان ممکن 
نتیجه کارشناسی خود را برای اطالع نمایندگان و مردم شریف ایران گزارش کند.

وی اضافه کرد: همچنین کمیســیون مذکور وظیفه دارد عالوه بر بررســی 
مصداقی درگذشت مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، 
فرایندها و شــیوه ی اجرا در گشت های امنیت اخالقی فرماندهی کل انتظامی را 
مورد بررســی قرار دهد تا برای رفع شدن اشکاالت موجود در چگونگی اجرای 

آن، اقدام شود.
قالیباف افزود: متاســفانه دستگاه های متعدد فرهنگی و اجتماعی در مقوله 
حجاب وظایف ایجابی خود را به درســتی انجام نمی دهند، در چنین شــرایطی 
مواجهه با هنجارشکنی ها، نیاز به برنامه ریزی دقیقتر با ضوابطی روشن و استفاده 
از نیروهای آموزش دیده، توسط فرماندهی کل انتظامی دارد تا با مسئولیت پذیری 
کامل، از اعمال سلیقه های شخصی و خطاهای فردی و سیستمی جلوگیری نماید 

و این اقدامات مورد پذیرش عموم مردم عزیز و نجیب ایران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یادآوری این نکته مهم الزم اســت که دشــمن همانند رویه 
همیشــگی خود بدنبال موج ســواری از هر اتفاقی است و التهاب آفرینی و ایجاد 
آشوب در کشور را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: متاسفانه عده 
ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در جهت خواست دشمن  حرکت می کنند. 
اما مردم عزیز ما هوش سیاسی خود را نشان داده اند و فرق بین دلسوزی و منفعت 
طلبی را می فهمند و با منافقانی که زمانی، خودشان چند هزار نفر از مردم  عادی را 
شهید کردند و حاال داعیه دار درگذشت یک نفر شده اند، همراهی نکرده و با اشک  

تمساح  رسانه وابسته به حکومت کودک کش سعودی، گریه نمی کنند.
قالیباف افزود: از روز اول، رییس جمهور محترم، دولت، مجلس و قوه قضاییه 
مجدانه پیگیر علل این حادثه و مشخص شدن مقصرین بوده اند. زمان نشان خواهد 
داد که اعتماد مردم درســت بوده و همه دستگاه های کشور در پیگیری این مسأله 

کوچکترین اغماضی نخواهند کرد.
رئیس قوه مقننه کشــورمان ادامه داد: ان شاءاهلل مجلس هم این اتفاق را برای 
روشــن شدن موضوع و اصالحات مورد نظر ساختارها و فرایندها، رسیدگی می 
کند و مردم نیز اجازه هرنوع سوءاستفاده را به دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد.

 سرویس سیاسی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنا بر آن است که 
تا پایان آبان، تکلیف اصالح قانون انتخابات مشخص شود؛ رسیدگی به این طرح 

در دستورکار قرار گرفته و به محض اتمام بررسی ها به صحن علنی خواهد آمد.
حسین رجایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در رابطه با 
جزئیات بررســی اصالح قانون انتخابات در مجلس گفت: رسیدگی به موضوع 
اصالح قانون انتخابات بار دیگر آغاز شده است. مجلس یازدهم با نگاه جدیدی به 

این موضوع می نگرد و در سه محور به آن خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد: بنای مجلس بر این است که در سه محور اصلی اصالحاتی 
در رابطه با برگزاری انتخابات را بررسی کند. اول آنکه انتخابات حزبی شود، دوم 
آنکه به صورت استانی برگزار شود و سوم آنکه حوزه های انتخابیه در برخی مناطق 
افزایش پیدا کند. رجایی عنوان کرد: کارگروه مربوط به افزایش حوزه های انتخابیه 
اخیراً در کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل شده است؛ البته هنوز 
به جمع بندی قطعی درباره جزئیات افزایش حوزه های انتخابیه نرســیده ایم، اما با 
توجه به اینکه این موضوع در دستور کار قرار گرفته است بررسی های مربوط به 
آن به زودی نهایی خواهد شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
در پاســخ به این ســوال که اصالح قانون انتخابات در مجلس رأی خواهد آورد، 
بیان کرد: تصویب قانون اصالح انتخابات در صحن علنی بســتگی به آن دارد که 
کمیســیون مربوطه چطور آن را تدوین و ارائه کنــد. وی ادامه داد: برای مثال اگر 
انتخابات اســتانی شود، ماهیت انتخابات مجلس کاماًل دگرگون خواهد شد؛ چرا 
که لیســت هایی که برای حضور در انتخابات ارائه می شوند استانی خواهند بود و 
شهرستان ها نمی توانند به طور مستقل در رقابت حضور داشته باشند. بنابراین حتمًا 
باید از طریق اســتانی حضور در انتخابات را پیش ببرند. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پیشنهادات دیگری در رابطه با اصالح قانون 
انتخابات مطرح شده است، گفت: برگزاری حزبی انتخابات موضوع دیگری است 
که درباره برگزاری انتخابات در دست بررسی قرار گرفته است، در صورت چنین 
اصالحی ساز و کار انتخابات به کلی تغییر می کند؛ بنابراین تا زمانی که کمیسیون 
مربوطه جزئیات این طرح را به صحن نفرستاده نمی توان پیش بینی دقیقی نسبت 

به تصویب یا عدم تصویب آن داشت.
رجایی اظهار کرد: به نظر می رسد نمایندگان شهرستان ها به ویژه شهرستان های 
کوچک مخالف استانی شدن انتخابات باشند؛ چرا که معتقدند در چنین شرایطی 
به این حوزه های انتخابیه آسیب وارد می شود. بنابراین پیش بینی من این است که 
استانی شدن انتخابات در مجلس رأی نخواهد آورد. وی در پایان در پاسخ به این 
ســوال که آیا اصالح قانون انتخابات پیش از انتخابات ســال ۱۴۰۲ مجلس نهایی 
خواهد شد؟ خاطرنشان کرد: علیرغم همه اینها بنای مجلس بر این است که تا آخر 
مهر یا نهایتاً آبان ماه، تکلیف این موضوع را مشخص کند؛ چرا که رسیدگی به آن 
در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و به محض اینکه بررسی ها در کمیسیون 

به اتمام برسد اصالح قانون انتخابات به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

قالیباف در نطق پیش از دستور مطرح کرد:

پیگیری موضوع فوت مهسا امینی تا 
اصالح ساختارها در گشت امنیت اخالقی

رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

اصالح قانون انتخابات تا پایان آبان به 
صحن مجلس خواهد آمد

خداحافظی با بازیگری 

راه متفاوت رئیسی 

کذب است 

حذف شود

شکنجه شده

فاقد دوربین بودند

شکایت ایران از آمریکا 

»گام دوم انقالب« 

خوشحالند

دشوار و بغرنج 

تجمع کردند

 پول مارک ویلموتس

اخبار ویژه ...

شبنم فرشادجو با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نوشت: دیگر به عنوان 
بازیگر در ایران کار نخواهم کرد. شبنم فرشادجو در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
مهم نیست کجای جهانم، مهم اینه که عاشق وطنم هستم و دیگر به عنوان بازیگر 
در ایران کار نخواهم کرد؛ فرشادجو به تازگی در اقدامی اعتراضی در واکنش به 

مرگ مهسا امینی کشف حجاب کرده است.

رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شــبکه ســی بی اس نیوز آمریکا در 
آستانه ســفر به نیویورک تاکید کرد، به خاطر پیمان شکنی آمریکایی ها، توافق 
بدون تضمین برای ما بی معناست. وی در پاسخ به سوالی راجع به هولوکاست 
و اینکه آیا به هولوکاســت اعتقاد دارد یا نه، گفت: مســائل تاریخی باید توسط 
محققان و تاریخ شناســان مورد بررســی و کنکاش قرار بگیرد. یک نشانه هایی 
نیز وجود دارد که چنین اتفاقی )هولوکاســت( افتاده که باید توســط محققان و 

مورخان دقیق بررسی شود.

یک منبع آگاه در روابط عمومی دفتر حجت االســالم حســن روحانی، با 
تکذیب نامه رئیس جمهور ســابق به آیت اهلل محقــق داماد گفت: هدف از این 
تحرکات و عملیــات  روانی پیش پا افتاده، انحراف افــکار عمومی از واقعه ی 
دردناکی اســت که جان عزیز دختر ایران، مهســا )ژینا( امینی را گرفت و وطن 

را به سوگ نشاند.

ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اعالم کرد، این ســتاد تاکید دارد برای 
رفع معضل بدحجابی باید مســاله جرم بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری و 
پرونده سازی و دادگاهی شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف 
و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد شود که حل مساله بدون هرگونه 
تنش اجتماعی کمک می کند. در بیانیه ارسالی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
کشــور با امضای سیدعلی خان محمدی، سخنگوی این ستاد آمده است:ستاد 
امربه معروف و نهی از منکر همچنان تاکید دارد برای رفع معضل بدحجابی باید 
مساله جرم بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده سازی و دادگاهی شدن 

دارد، برداشته شود .

خبرگزاری فارس نوشــت: غروب روز یکشــنبه حدود ۵۰۰ تن از مردم 
سنندج با حضور در پیاده راه فردوسی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی دختر 
۲۲ ساله اهل سقز تجمع کردند. خبرگزاری فارس در ادامه نوشت: »این راهپیمایی 
اعتراضی از محدوده پر ازدحام پیاده راه فردوسی آغاز و به میدان آزادی سنندج 
ختم شد. گفتگو با برخی معترضین نشان می دهد که بسیاری از آن ها معتقدند 
مهسا امینی تحت شکنجه فوت کرده است. این افراد عمدتا یا توضیحات پلیس 

را نشنیده اند یا نسبت به آن قانع نشدند. 

رئیس پلیس تهران در پاسخ به اینکه آیا در زمان دستگیری مهسا امینی لباس 
وی به مانند لباسش در فیلم های دوربین های مدار بسته مقر انتظامی بود یا خیر، 
گفت: خیر. ماموران گشت ارشاد به دوربین های البسه خود مجهز هستند، اما در 

این مورد فاقد دوربین بودند.

اولین جلسه رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به پرونده "برخی اموال 
ایران علیه آمریکا" در محل دیوان در کاخ صلح )الهه هلند( برگزار شد. وکالی 
ایران تحت سرپرســتی توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی 
ریاست جمهوری الیحه ایران را ارایه کردند. در پی توقیف حدود یک میلیارد 
و هفتصد میلیون دالر اموال ایران دعوایی از سوی جمهوری اسالمی ایران علیه 
ایاالت متحده در ســال ۱۳۹۵ در دیوان بین المللی دادگستری اقامه شد. جلسه 

بعدی رسیدگی به این پرونده روز پنج شنبه خواهد بود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی گفت: 
اســتفاده از عنوان »گام دوم انقالب« یا عناوین مشــابه در احزاب و تشکل های 
سیاسی ممنوع است. عبداهلل مرادی در نشست خبری خود با اشاره به برگزاری 
پنجمین جلسه کمیسیون ماده احزاب در سال جاری، اظهار کرد: دولت نسبت به 
احزاب و تشکل های سیاسی رویکرد تسهیل کنندگی دارد و تالش دارد فعالیت 
احزاب، تشکل ها و نخبگان سیاسی در فرآیند های قانونی خود به سهولت انجام 
شود. احزاب باید بتوانند ایده ها و طرح های خود را آزادانه بیان کنند و همچنین 
نسبت به مواضع و اقدامات خود مسئولیت پذیر باشند. وی ادامه داد: خانه احزاب 
محور نشاط سیاسی است و دولت از ابتدای کار با تالش خانه احزاب سعی در 

حمایت از احزاب داشته و از فعالیت های احزاب استقبال کرده است.

حســین شریعتمداری در کیهان نوشــت:مدعیان اصالحات نظیر محمد 
خاتمی، جهانگیری، عبداهلل نوری، جبهه اصالحات، حزب اتحاد ملت، حزب 
کارگزاران و یک مشت آدم ها و گروه های دم دستی دیگر، نه فقط از فوت خانم 
مهسا امینی متأسف نیستند بلکه از این اتفاق ناگوار خشنود و خوشحال نیز هستند 
و این رخداد تاسف آور را فرصتی برای خالی کردن عقده های فرو خورده خود 
از پیروزی های چشمگیر اسالم و انقالب و مخصوصاً حماسه بی نظیر راهپیمایی 

اربعین تلقی می کنند.

عبدالرضا داوری، فعال رسانه ای گفت : وضعیت رئیسی در سفر نیویورک 
بسیار دشوار بغرنج است. او برای اولین بار از محیط گلخانه ای که یک تیم سیاسی 
خاص، پنج ســال اســت برایش ساخته، خارج شده و ناگهان در محیطی باز، با 
خبرنگاران و رسانه هایی مواجه می شود که همه سکنات و کلماتش را با تیزبینی 

و البته چاشنی شیطنت، ثبت و ضبط خواهند کرد.

خبرگزاری تسنیم نوشت : جمعی از دانشجویان در چند دانشگاه تهران، در 
اعتراض به ماجرای درگذشت مهسا امینی تجمع کردند و خواستار روشن شدن 
ابعاد این حادثه شــدند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران )دانشکده 
هنر(، دانشگاه شهید بهشتی، تربیت مدرس این دانشگاه نیز در این زمینه تجمع 

اعتراضی برگزار کرده بودند.

فدراســیون جهانی فوتبال در نامه ای به فدراســیون کشــورمان خواهان 
توضیحات درباره عدم پرداخت پول مارک ویلموتس شده است. روز ۵ مرداد 
دادگاه حکمیت ورزش )CAS( رأی پرونده شکایت مارک ویلموتس از ایران 
را صادر و فدراســیون ایران را به مبلغ ســه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو که به آن ۵ 
درصد ســود سالیانه اضافه می شود، محکوم کرد. مدتی بعد دستیاران این مربی 
بلژیکی نیز حکم ۳۵۴هزار یورویی علیه فدراسیون ایران گرفتند. این در شرایطی 
است که پیش از این ویلموتس و دستیارانش ۲ میلیون یورو دریافت کرده بودند. 
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