
7 سیاسی

با زبان خودشان

دانشجویان صنعتی اصفهان 

سوئیس می شود

رهبری حکیم 

شب و روز ندارد

اهل عقب نشینی نیست

عزت اهلل ضرغامی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد 
با بیان اینکه "تمام گرفتاری های ما این است که نتوانستیم به لسان قوم، دین را 
به مردم معرفی کنیم"، اظهار داشــت: نتوانســتیم به نوجوانان و جوانان با زبان 
خودشــان امر به معروف و نهی از منکر کنیم. وی با ابراز اینکه "جوانان امروز 
به دنبال سخنان کوتاه و تأثیرگذار هستند"، افزود: عادتی که برخی مسئوالن ما در 
اطاله کالم دارند سبب شده است نتوانند با فرزندان دوره دیجیتال ارتباط برقرار 
کنند. ضرغامی ادامه داد: اگر کسی بلد بود با جوانان و نوجوانان ما سخن بگوید، 

باید ابتدا مقداری با آنها راه می رفت و سپس اقتضائات آنها را درک می کرد.

جمعی از دانشــجویان دانشــگاه صنعتی اصفهان بــا حضور در مقابل 
ســاختمان مرکزی این دانشگاه خواستار مشخص شدن دلیل شیوع بیماری 
گوارشــی در بین برخی از دانشــگاهیان شــدند. از هفته گذشته شماری از 
دانشــگاهیان دانشــگاه صنعتی اصفهان که عمده آنها را دانشجویان تشکیل 
می دهند دچار مشــکالت گوارشــی شدند و به مراکز درمانی از جمله مرکز 
بهداشت این دانشگاه و بیمارستان های خمینی شهر مراجعه کردند. مسووالن 
این دانشگاه و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کردند که ضمن 
انجام اقدامات پیشــگیرانه و بهداشتی، بررسی ها و آزمایش های الزم برای 
مشخص شدن دالیل احتمالی این موضوع در حال انجام است. بدنبال وقوع 
این مســاله، شماری از دانشجویان در اعتراض به بروز بیماری گوارشی در 
بین برخی از دانشــگاهیان از خوردن غذای سلف دانشگاه امساک کردند و 
ظرف های غذای خود را از محل ِسلف به سمت ساختمان مرکزی دانشگاه 
بر روی زمین قرار دادند و با حضور در مقابل دفتر رییس دانشگاه، خواهان 

مشخص شدن و اعالم دلیل اصلی شیوع این بیماری شدند.

شــهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما گفت : تصور برخی از 
مدرنیته در ایران این اســت که غرب در قرون وســطی بود، یک عده دیدند 
اینجا چقدر تاریک اســت! گشتند و دکمه ای را زدند یکباره چراغی روشن 
شــد و وارد عصر روشنگری شــدند! و بعد همه چیز دموکراتیک شد و به 
خوبی و خوشــی زندگی شان را ادامه دادند! چنین تصویری برای ما ساخته 
شده. تغییرات و تحوالت اجتماعی و تغییر قوانین در جوامع کار یک شب 
و یک ماه و یک سال نیست. االن برخی فکر می کنند که اگر فردا جمهوری 
اســالمی نباشد، ایران سوییس می شود! این تصور از کجا آمده است؟ حتی 

در مورد دگرگونی نهاد های سیاسی هم چنین است. 

سردار یداهلل جوانی گفت: جهاد تبیین ما این است که رهبر را آنطور که 
هســت معرفی کنیم چرا که امروز بسیاری از ملت ها به خاطر اینکه رهبری 

حکیم مانند رهبر ما ندارند، غبطه می خورند. 
حتــی آمریکایی ها هم مشــکل اصلی خود را فقــدان رهبر حکیمی 
می دانند که اســتقالل و عزت را حفظ کرده و کشــور را در تمام حوزه ها به 

سمت جلو هدایت  کند.

کاظم صدیقی با بیان اینکه این همه آبادانی و خدمت به برکت انقالب 
اســالمی و به برکت مکتب اهل بیت علیهم الســالم نصیب ما شده است، 
خاطرنشــان کرد: امروز دولت ما دولت غرب گرا، ترسو و دولت التقاطی 
نیست؛ دولت سیزدهم یک دولت موحد، مردمی و جهادی است که شب 
و روز ندارد. صدیقی ادامه داد: دشــمن فتنه ها و شورش های جدید را به 
پا کرد زیرا می دانست اگر این شورش ها نباشد، دولت می تواند مشکالت 
اقتصادی را برطرف کند در حالی که غافل است که ما ولِی کاردان و حکیم 
 داریــم که خــدا او را تایید و از خطرات بزرگی باســربلندی بیرون آمده 

است. 

احمد کریمی اصفهانی، تحلیلگر مســائل سیاسی گفت: »اینکه آژانس 
می گوید ایران باید در حوزه هسته ای روشنگری کند حرف تازه ای نیست. 
ما از روز اول با صداقت و شــفافیت برخورد کرده ایم اما این آنها بودند که 

همیشه نیرنگ کردند و با تزویر با ایران برخورد کردند. 
امروز هم می بینیم توطئه های جدیدی علیه ایران می چینند و ســعی 
می کنند ایران را به به عقب نشینی وادار کنند اما ما اهل عقب نیشنی نیستیم 
و ایــن را غربــی ها و به ویژه آمریکا باید بداند«او ادامه داد: »آمریکا و غرب 

با برنامه هایی سامان یافته ماجرای ناآرامی ها در ایران را راه انداختند.

اخبار ویژه ...

 

ســرویس سیاسی- رئیس مجلس شورای 
اســالمی گفت: تنهــا راه برون رفت کشــور از 
مشــکالت پیش رو مخصوصا در حوزه اقتصاد، 
نوســازی نظام حکمرانی با بازگشــت به مردم و 
تاکید بر خداباوری بعنوان دو رکن اصلی فرهنگ 
بسیجی است که باید مورد توجه ما مسئوالن قرار 
گیرد. محمد باقر قالیباف  در نطق پیش از دســتور 
خود در آغاز نشست علنی مجلس شورای اسالمی 
گفــت: در ابتدا به بازیکنــان و کادر فنی تیم ملی 
فوتبال که با نمایش اتحاد، غیرت  و عشــق خود 
به ایران عزیز، چشــم ملت ایران را روشن کردند 
تبریــک و خداقوت می گویم و برای آنها در ادامه 
بــازی ها آرزوی موفقیــت دارم و امیدوارم مردم 
ایــران با لطف خدا و همت و تالش بازیکنان تیم 
ملی برای اولین بار صعود به مرحله بعدی را جشن 
بگیرند. رئیس قوه مقننه افزود: همچنین ســالروز 
تشــکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( را به بســیجیان سراسر کشور تبریک 
می گویم؛ بســیج ســتون فقرات دفاع از انقالب 
اســالمی است و این لشــگر مخلص خدا در هر 
برهه ای ثابت کرده اســت کــه طوفان حوادث و 

دشــمنی ها علیه انقالب اسالمی، کوه مستحکم 
بسیج را ذره ای از جای خود تکان نمی دهد. وی 
با اشاره به اینکه فداکاری و شهادت و مجروحیت 
جمعی از بسیجیانی که برای حفظ امنیت مردم خود 
را در معرض خطر قرار می دهند، افتخار دیگری 
بود که در کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید، ادامه 
داد: مردم هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی بسیج 
و سپاه را در چالش های پیش آمده فراموش نکرده 
اند. بســیج اثبات کرده است، در هرمقطع زمانی و 
در هر شــرایط ویژه ای که بــرای مردم پیش می 
آید، می تواند نقطــه اتکا و امید مردم برای عبور 
از چالش ها باشــد.قالیباف عنوان کرد: زمانی که 
در فراگیــری کرونا نیازمند فوری تجهیزات اولیه 
پزشــکی بودیم، یا زمانی که فاصله گذاری های 
اجتماعی معیشت مردم محروم را با مشکل مواجه 
کرده بود، یا هنگامی که سیل گسترده مردم استان 
های مرکزی و جنوبی کشور را دچار بحران کرده 
بود و یا زلزله، هموطنان را در خوی، سی سخت ، 
ورزقان و هرمزگان دچار مشکل ساخته بود، مردم، 
بسیجی ها را در کنار خود دیدند و آثار حضورشان 
در حل مسائل را مشاهده کردند. وی اضافه کرد: با 
وجود ناکارآمدی های سالیان متمادی که سرعت 
پیشرفت کشــور را کند کرده است، حضور موثر 
و کارآمد بســیج و سپاه صرفا یک دلیل دارد و آن 
فرهنگ بسیجی است که امام )رحمه اهلل علیه( آن 
را در مــردم ایران دمید و در دفاع مقدس متبلور و 
بالنده شد. رئیس مجلس شورای اسالمی، گفت: 
نسخه شــفابخش فرهنگ بسیجی، تکیه بر مردم 
و باور به ســنت های الهی بود و برهمین اســاس 
اســت که تصریح می کنم تا این دو باور در عرصه 
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبنای 
برنامه ریزی و اقدام قرار نگیرد، نخواهیم توانست 
چالــش های این عرصه ها را حل کنیم لذا  تاکید 
می کنم  تنها راه برون رفت کشــور  از مشکالت 
پیــش رو مخصوصا در حوزه اقتصاد، نوســازی 

نظام حکمرانی با بازگشــت به مــردم و تاکید بر 
خداباوری بعنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی 
اســت که باید مورد توجه ما مسئوالن قرار گیرد. 
وی عنوان کرد: در ادامه الزم است فرارسیدن  هفته 
مجلس را به همکارانم در مجلس تبریک بگویم. 
انشاءاهلل اینجانب در زمانی نزدیکتر به روز مجلس 
درباره کارنامه مجلس یازدهم سخن خواهم گفت 
امــا  از نمایندگان محترم می خواهم مطابق آنچه 
رهبر انقالب از ما خواستند، دستاوردهای مجلس 
یازدهــم را با مردم در میان بگذارند و موانع پیش 
روی خود را نیز برای آنها شــرح دهند. همچنین 
از رسانه ها درخواســت دارم عالوه بر زحمات 
همیشــگی، در این هفته به طور خاص در حدود 
وظایــف و اختیارات مجلس،  مــا نمایندگان را 
نســبت به وظایف و وعده های داده شده، مورد 
مطالبــه قرار دهید و دســتاوردها و نقاط ضعف 

مجلس را منصفانه منتشر کنید.
قالیباف افــزود: تردید ندارم که در صورت 
انعکاس کارشناسانه  و منصفانه رسانه ها، مجلس 
در حــدود وظایف و اختیاراتــش، از نظر مردم 
نمره خوبی خواهــد گرفت ضمن آنکه نقدهای 
دلسوزانه شما برای اصالح ادامه حرکت مجلس 
تبدیل به فرصتی گرانقدر می شــود.   رئیس قوه 
مقننه ادامه داد: همچنین  پیشاپیش فرا رسیدن روز 
نیــروی دریایی را به تمامی حافظان غیور دریا در 
ارتش و ســپاه تبریک می گویم و یاد و خاطر یوم 
اهلل هفتم آذر و شــهدای پــر افتخار ناوچه پیکان 
و تمامی شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران را گرامی می دارم. قالیباف عنوان 
کرد: در پایان و در آستانه دومین سالروز شهادت 
دانشمند ســرافراز، شهید محســن فخری زاده 
مهابادی یاد و خاطره ایشــان را گرامی می دارم و 
به ارواح پاک دانشمندان شهیدی که در راه اعتالء 
ایران مجاهدت کردند درود می فرستم. امیدوارم 

ما بتوانیم ادامه دهنده راه آنان باشیم.

سرویس سیاســی- رئیس کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها در 
مجلس از بررسی دو سوال نماینده مردم مهاباد در کمیسیون متبوعش خبر داد 
و گفت: یکی از ســواالت وی بر اســاس اقدامات کمیسیون قابل طرح نبود و 
سوال دوم مد نظر نماینده مهاباد از سوی وزارت کشور در حال بررسی است.
محمدصالح جوکار در تذکری با اشاره به ماده ۷۵ گفت: آقای محمودزاده 
دو ســوال را در کمیســیون شــوراها مطرح کردند که ســوال نخست وی در 
خصوص کوله بری و کولبران بود؛ جمع بندی در کمیســیون مبتنی بر این شــد 
که وزارت کشور ظرف مدت یک ماه بازرسانی را برای بررسی موضوع اعزام 

کند تا مشکالت حل شود. 
اگر مشــکالت حل نشــود وی می تواند مجددا در کمیســیون اعالم کند 
ســوالش پابرجا اســت.نماینده مردم یزد، اشــکذر،بخش ندوشن و دهستان 
ســورک در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: سوال دوم وی در خصوص 
مرگ خانم مهســا امینی بود؛ با توجه به گزارش کمیســیون که منتج از بررسی 
دقیق و مطالعات میدانی توســط کمیته تحقیق بود و در صحن مجلس قرائت 
شــد، سوال ایشان دیگر برای مطرح شدن، موضوعیت نداشت چون پاسخ آن 
به تمام ملت ایران و نمایندگان داده شد بنابراین طرح مجدد بر اساس رسالت 
کمیســیون و مأموریت ریاست مجلس به کمیسیون موضوعیت نداشت.وی با 
اشاره به اینکه کشور متعلق به همه مردم است، افزود: چرا نمی گذارید آرامش 
به مردم برسد و دنبال ایجاد دغدغه خاطر برای مردم هستید؛ اکنون اغتشاشات 
فروکش کرده و زمانی اســت که باید به ملت پاســخ داده شود؛ اگر مردم دارای 
مشــکالت اقتصادی هســتند باید به این موضوع بپردازیــم نه اینکه در آتش 

اغتشاشات و فتنه بدمید زیرا به نفع کشور و ملت نیست.
رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها مجلس شورای اسالمی 
تصریــح کــرد: ملت از نمایندگان مجلس انتظار دارند مشــکالت آنها را حل 
کنند لذا نباید بنزین روی آتش فتنه گران ریخته شــود. نباید خوراک و تغذیه 
برای رســانه های بیگانه از بهاییت، منافقین، انگلیســی ها و آمریکایی ها، رژیم 
صهیونیســتی و رژیم آل ســعود تهیه نشود لذا امروز باید خدمتگزاری خود را 
برای مردم اثبات کنیم، این مهم تنها نباید در گفتار باشد بلکه باید عملیاتی شود.

قالیباف در نطق پیش از دستور:

تنها راه برون رفت کشور از مشکالت  نوسازی نظام حکمرانی است

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور:

زمان آن است که به ملت پاسخ 
داده شود

موسوی در نطق میان دستور:

هیچ عقل سلیمی وجود مشکالت در کشور را 
کتمان نمی کند

نماینده مردم ملکان در مجلس با انتقاد از برخی چهره های سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی که به انسجام ملی در شرایط اخیر لطمه زدند، گفت:
 اینها همان هایی بودند که با سرمایه های مادی و معنوی ملت به جایی رسیدند اما در ناامن سازی کشور به دست دشمن و روایت سازی جعلی پشت ملت 

و کشور را خالی کردند و هزینه های گزافی به بار آوردند.

حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

حل مشکالت کشور پروژه ای نیست

آصفری  نماینده مجلس:

نباید مجوز استفاده از سوخت مازوت 
به نیروگاه ها داده می شد

از چالش تامین سوخت تا تردد هوایی؛

دالیل عدم توسعه ایرتاکسی

ســرویس سیاسی- سید علی موسوی مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک 
هفته بسیج به فعاالن عرصه های مختلف لشکر مخلص 
خدا به ویژه جوانان و نوجوانان پرشور و بصیر بسیجی 
و ابراز امیدواری برای خدمتگزاری برای نظام به عنوان 
یک بسیجی، گفت: برای تیم ملی و جوانان برومندی که 
به نام ایران در میدان جام جهانی تالش می کنند، آرزوی 
موفقیت دارم و به شرافت و همت آنها درود می فرستم.

نماینده مردم ملکان در مجلس شــورای اسالمی 
در ادامه به تحلیل شرایط اخیر کشور پرداخت و افزود: 
تحلیل رایج این روزها ضعف ها و مشکالت چندین 
ســاله را عامل اصلی این اوضاع معرفی می کند که با 
وجود تفاوت هایــی در ادبیات مربوطه، بعضا وجوه 
اشتراک برجسته ای در خروجی تحلیل های خودی و 

دشمن مشاهده می شود.
وی ادامه داد: بدیهی است هیچ عقل سلیمی وجود 
مشــکالت را کتمان نمی کنــد و حتی می پذیریم که 
برخی مشکالت مزمن کشور بر اثر غفلت و ناکارآمدی 
نیــاز به عالج فوری دارد، با این حال دشــمن همواره 
با تکیه بر همین زخم ها، ســناریوی خود را پیش می 
برد. در قضیه اخیر هدف دشمن ایجاد وقفه و مانع در 
مسیر کار و برنامه دولت سیزدهم بود و تا دیدند دولت 
در حال جمع و جور کردن اوضاع نابســامان اقتصادی 
است، به محض بروز یک اتفاق ناخواسته در جامعه که 
به مثابه یک فرصت طالیی برای دشمن بود، تمام قد و 
بی پرده وارد معرکه شده و با خشونت سناریوی خود 

را پیش بردند.
موسوی اضافه کرد: در این مرحله برخی خواص 
و سیاسیون با سابقه نیز مقهور صحنه آرای دشمن شده 
و با مواضع و اظهارات شتاب زده، آتش بیار معرکه ای 
شدند که اندوخته خودشان هم در این آتش سوخت. 
بی تردید اوضاع اخیر کشور عیار چهره ها را نشان داد. 
برخی چهره های سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی 
در این وضعیت به انسجام ملی لطمه زدند؛ همان هایی 
که با ســرمایه های مادی و معنــوی ملت، با پرچم و 
سرود ملت، با دعای خیر ملت و با شور و اشتیاق این 
ملت بزرگ به جایی رسیدند و اعتباری کسب کرده اند 
در روزهای آماج ترکیبی و همه جانبه دشمن، در ناامن 
ســازی کشور به دست دشمن و روایت سازی جعلی 
پشت ملت و کشور را خالی کردند و هزینه های گزافی 

به بار آوردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: البته 
در نقد وضعیت فعلی ما حرف داریم. ضرورت دارد با 
تدوین مقررات و ترسیم چارچوب قانونی، اعتراض 
را به رســمیت بشناســیم و گوش ها را مهیای شنیدن 
اعتراض و انتقاد و ســینه ها را آماده پذیرش ســالیق 

مختلف کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه از عملکرد دستگاه های 
فرهنگی و اجتماعی نیز گالیه داریم، عنوان کرد: امروز 
دستگاه های عریض و طویل فرهنگی اعم از آموزش و 
پرورش که درگیر دیوانساالری تو در تو شده، دانشگاه 
ها که نســبت به محیط اطراف خود بی برنامه شــده، 

وزارت فرهنگ که نقش ناظم ندارد، صداوســیمایی 
کــه جریان زایش و فرهنگی آن با وقفه مواجه اســت 
و چندین نهاد متولی فرهنگ دیگر نیاز به بروزرسانی 

دارد.
موســوی در ادامه اظهار داشت: نیروی انتظامی 
پرافتخار یکی از ســتون های ایجاد امنیت در جامعه 
است که نیاز به تقویت سازمانی و ساختاری دارد و در 
بعد رسالت اجتماعی نیز، بازطراحی شیوه ها و تحول 
در انظارهای اجتماعی ضرورت دارد. اهمیت و نقش 
رسانه ها و مدیریت افکار عمومی نیز از اساسی ترین 
مولفه هاست که از حلقه های مفقوده مدیریت بحران 
های اجتماعی کشور است. وضعیت اخیر به وضوح 
نشــان داد تا چه اندازه در معرکه روایت ها و گفتمان 

سازی از وقایع اجتماعی جای کار داریم.
عضو مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان غربی 
افــزود: اما با لحاظ همه این موارد، رویکرد دیگری از 
جریان شناسی و علت یابی این اوضاع وجود دارد که 
بر قوت ها و ظرفیت های فزاینده کشور تأکید دارد که 
جامع ترین تحلیل از این دســت، تحلیل رهبر معظم 
انقالب از وضعیت روز کشــور است. در این تحلیل، 
دهه هشتادی ها و نودی ها از دست رفته نیستند بلکه 
تفــاوت ها و خصوصیات خودشــان را دارند و آینده 
سازان کشور هستند. جریان سالم فرمانده مصداق بارز 
این مدعا اســت. در این تحلیل اصل مترقی عفاف و 
حجاب تضعیف نشده بلکه به تنوع خواهی و سالیق 
روز هم توجه می شود و به جای به اصطالح گیر دادن، 
به شخصیت و رشد فکری و منش اخالقی بها داده می 
شود و باالخره در این تحلیل، نقشه راه عبور از گردنه 
ها و پیچ های تاریخی جهاد تبیین است که حقیقتا برای 

نظامی که بر بستر تاریخی پیروزی حق بر باطل بنا شده 
و امــروز در دهه پنجم حکومت داری با چالش های 
ترکیبی و همه جانبه در ابعاد امنیتی، اجتماعی اقتصادی، 
رســانه ای مواجه اســت، عنصر تبیین و روشنگری 

موثرترین راهکارها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: 
در تحلیل جریان شناختی و سیاسی نیز این نکته حائز 
اهمیت است که برخی چهره های مردود و مسأله دار 
از این می گویند چون ما نیستیم این اتفاقات پیش می 
آید که باید گفت اتفاقا این آتشی از عملکرد لیبرالی و 
ریاکارانه امثال شماست که به جان کشور افتاده که در 
دوران مدیریــت خود اینگونه جوانان و نوجوانان را از 

نظام اعتقادی کشور دور کرده و به کناری رانده اید.
موســوی در ادامه یادآور شــد: در این روزها که 
برخی از ما و برخی دیگر را مقصر می دانند می خواهم 
از تبیین گران و روشــنگران جامعه تشکر کنم. از دکتر 
قالیباف رئیس دغدغه مند، متفکر و انقالبی؛ از سرداران 
قلم، حســین شــریعتمداری ها، مهدی محمدی ها، 
محسن مهدیان ها، یامین پورها، رائفی پورها، عبداهلل 
گنجی ها، یاســر جبرائیلی هــا، پناهیان ها و از صدها 
شخصیت انقالبی بصیر و روشنگری که برای مصالح 

نظام انقالب اسالمی نوشتند، گفتند و کار کردند.
رئیس فراکســیون مناطق محروم و شــهرهای 
کمتر توسعه یافته مجلس شــورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: نظام مقدس اسالمی با رهبری داهیانه 
خــود و با اهتمام به عقالنیت انقالبی و التزام عملی به 
اصل مردم داری از این وضعیت عبور خواهد کرد و بر 
همه ما فرض است که در تحلیل ها و موضع گیری ها 

جانب عدالت را رعایت کنیم.

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفــت: مجلس در بعد 
نظارتی خود براساس وظایف و اختیاراتی 
که به این قوه داده شده است، دارد به خوبی 
نظــارت را اجرا می کنــد و در وقت الزم 
ســوال ها و تذکرات به وزرا و مسئوالن در 

حوزه های مختلف داده می شود.
حســین حاتمی عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با »انتقاداتی که چند ماهی اســت نسبت به 
عملکرد دولــت در برخی حوزه ها وجود 
دارد و این سوال پدید می آید که چرا برخورد الزم، تذکر جدی و یا تغییرات انجام 
نمی شود به نوعی که مردم احساس می کنند مماشات صورت گرفته است«، گفت: 
به نظر من مجلس در بعد نظارتی خود براساس وظایف و اختیاراتی که به این قوه 
داده شــده اســت، دارد به خوبی نظارت را اجرا می کند و در وقت الزم سوال ها و 

تذکرات الزم به وزرا و مسئوالن در حوزه های مختلف داده می شود.
وی ادامه داد: منتها حل مســائل و مشــکالت کشور بعضاً پروژه ای نیست، 
یعنی این طور نیســت که مثال یک شــبه بخواهد اتفاقی رخ دهد و در چشم برهم 
زدنی مشــکلی از مشکالت کشــور حل شود. مجلس در این راستا تالش دارد از 
ظرفیت های نظارتی و قانونگذاری خود استفاده کند. نماینده مردم کلیبر و خداآفرین 
با اشاره به عملکرد دولت عنوان کرد: از سوی دیگر دولت هم در مسیری قرار دارد 
کــه می توان به حل معضالت امیــدوار بود و منتظر اتفاقات خوبی در حوزه هایی 
مانند خودرو یا مســکن که مردم در آن مشکالت فراوان دارند، بود. وی افزود: در 
بحث مسکن یک مقدار بالتکلیفی مشهود است اما در بحث خودرو روند کارها 
و اقدامات دارد به ســمت ثبات و تسریع در واگذاری ها و افزایش کیفیت ها پیش 
می رود. در حوزه مسکن هم به اقدامات جدی تر و تذکر جدی به همه دستگاه هایی 
که مسئولیت دارند نیاز است تا همکاری متناسب و بهتری داشته باشند که بحث 
ساخت مسکن که هم وعده آقای رئیسی و هم قانون مجلس است، بر زمین نماند. 
حاتمی در واکنش به این مســاله که عده ای می گویند »برخی انتصابات ناکارآمد 
بوده اند یا برخی افراد ناکارآمد مجددا منصوب شده اند لذا نیاز به یک ترمیم جدی 
در دولت احساس می شود«، گفت: ترمیم کابینه و تیم مدیریتی در سطوح مختلف 
یک بحثی اســت که باید در دســتور کار دولت قرار گیرد. نسبت به دوستانی که با 
انتظارات بیشــتری بر ســر کار آمده بودند و احتماال به خاطر عللی قادر نبودند که 
عملکرد متناسب با انتظارات و برنامه ها را ارائه دهند و انتظارات برآورده نشده است، 
به نظر من نیاز به ترمیم اســت. وی ادامه داد: ان شــاءاهلل شخص آقای رئیسی یک 
ارزیابی از علمکردها داشته باشند که حتما دارند و اگر مسئولی عملکردی پایین تر 

از شاخص ها و انتظارات داشته خودشان اقدام به تغییر و جابه جایی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: اهمیت این مساله از این خاطر است 
که با توجه به روحیات و ســوابق کاری آقای رئیسی و همینطور وعده های ایشان 
برای تشکیل یک دولت مردمی، جهادی، انقالبی و پای کار، مردم به این دولت امید 
بسته اند و انتظار حل مشکالت دارند که ان شاءاهلل انتظارات مردم نیز تحقق پیدا کند.

سرویس سیاســی- نماینده مردم 
اراک در مجلس گفت: شورای عالی امنیت 
ملی نباید به وزارت نفت مجوز استفاده از 

سوخت مازوت در نیروگاه ها را می داد.
محمدحسن آصفری مجلس شورای 
اســالمی در تذکری شفاهی اظهار داشت: 
طبق قانون هوای پاک وزارت نفت وظایفی 
بر عهده دارد و باید ســوخت استاندارد در 
اختیــار نیروگاه ها قرار دهد. وی بیان کرد: 
متأســفانه وزیر نفت هــر گاه در اجرای 
وظایــف قانونی خــود در جهت اجرای 
قانون هوای پاک کم می آورد، از شورای عالی امنیت ملی مایه می گذارد. قضیه از 
این قرار اســت که وزارت نفت به شــورای عالی امنیت ملی نامه ای ارسال کرده تا 
نیروگاه های کنار شهر از سوخت مازوت استفاده کنند.نماینده مردم اراک در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: آیا شورای عالی امنیت ملی کار دیگری ندارد که به موضوع 
استفاده سوخت مازوت در نیروگاه ها ورود کرده است؟ این مساله از این لحاظ حائز 
اهمیت است که استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها منجر به تشدید آلودگی 
هوا می شود. آصفری اظهار داشت: سوال بنده آن است استفاده نیروگاه ها از سوخت 
مازوت چه ارتباطی به شورای عالی امنیت ملی دارد؟ وزارتخانه ها باید به نیروگاه ها 

سوخت استاندارد دهند چرا که این مساله منجر به کاهش آلودگی هوا می شود.

سرویس سیاسی- رئیس گروه هوایی ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل 
و نقل پیشرفته معاونت علمی گفت: چالش های زیادی در راستای توسعه هوانوردی 

عمومی و استفاده از ایرتاکسی ها وجود دارد که در صدد رفع آنها هستیم.
امیر رضوی درباره آخرین وضعیت ایرتاکسی ها اظهار کرد: معاونت علمی و 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در سال های گذشته از چند 
پروژه طراحی و ساخت هواپیمای سبک و فوق سبک حمایت کرده که پیشرفت های 
بســیار خوبی نیز حاصل شده است. رئیس گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با بیان اینکه برای توسعه این ایرتاکسی 
ها از بعد فنی در زمینه ساخت بدنه و سیستم های پروازی مانند اویونیک، مدیریت 
پرواز، حســگرها و … مشــکلی وجود ندارد، گفت: اما مسئله اصلی طراحی و 
ساخت موتور هواپیما است. به گفته وی، تا کنون تمام نیاز از طریق واردات این نوع 
موتورها تأمین شده است. رضوی درباره چالش دیگر توسعه ایرتاکسی ها گفت: با 
همکاری ستاد پیش نویس آئین نامه تأسیس شرکت های هوانوردی عمومی نوشته 
شده و در انتظار تصویب یا رد در شورای عالی هواپیمایی هستیم. رئیس گروه هوایی 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی درباره تأمین 
ســوخت ایرتاکسی ها که یک مسئله چالشی در راستای توسعه این نوع هواپیما 
است، گفت: تأمین سوخت مورد نیاز ایرتاکسی ها )۱۰۰ ال ال( به دلیل تعداد بسیار 
کم پرواز روند ثابت و مشخصی نداشته و تولید سوخت توسط پاالیشگاه های تولید 
کننده به صرفه نیست در این خصوص ستاد اقداماتی انجام داده است.وی گفت: 
امیدواریم مسئله سوخت با افزایش تعداد پروازهای هواپیماهای هوانوردی عمومی 
و همکاری وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی با همکاری ستاد حل 
شــود.رضوی خاطر نشان کرد: آئین نامه تردد هوایی بین فرودگاه های کوچک و 
عبور از فضای هوایی کشور، شناسایی این نوع پروازها توسط مرکز کنترل ترافیک 
کشور و برج های مراقبت از چالش های حوزه هوانوردی عمومی به شمار می رود، 
چرا که متأسفانه این تصور اشتباه در عدم ایمنی پرواز با هواپیماهای کوچک سبب 

عدم رغبت استفاده از این پروازها شده است.
رئیس گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی خاطر نشــان کرد: همچنین اشــاعه فرهنگ هوانوردی در قالب 
هواپیماهای کوچک با موتورهای توربینی و ملخی نیز از ضروریات در راســتای 

توسعه هوانوردی عمومی است.
وی تاکید کرد: تاکســی هوایی زمانی کارآمدی خود را نشــان خواهد داد که 

اجازه جابجایی مسافر در فرودگاه های اصلی کشور را هم پیدا کند.

در تحلیل جریان شــناختی و سیاســی نیز این نکته حائز اهمیت است که برخی 
چهــره هــای مردود و مســأله دار از این می گویند چون ما نیســتیم این اتفاقات 
پیــش مــی آید که باید گفــت اتفاقا این آتشــی از عملکرد لیبرالــی و ریاکارانه 
امثال شماســت که به جان کشــور افتاده کــه در دوران مدیریــت خود اینگونه 
جوانان و نوجوانان را از نظام اعتقادی کشــور دور کــرده و به کناری رانده اید.
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