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همه آنچه درباره مولدسازی باید بدانیم؛

آیا این مصوبه محرمانه است؟

سرویس سیاســی-  مصوبه مولدسازی دارایی 
هــای دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیز ترین 
موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم 
گیری و در نهایت تصویب شــصت و هفتمین جلسه 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
آنچــه در توضیح این مصوبه رســانه ای شــده 
این اســت که مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه به تایید مقام 
معظم رهبری رسیده اســت و در راستای آن تشکیل 
هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشــور، وزیر راه و 
شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده 
از طــرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس 
قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح 
که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی خواهد بود. مقامات 
دولت مولدسازی دارایی های دولت را گامی بزرگ در 
راستای تحقق اصالح ساختار بودجه می دانند و اعتقاد 
دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی 

و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می شود. 
تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و 
منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال 
توضیح درســت یا نادرست بودن این تصمیم هستند. 
این گزارش به منظور پاســخگویی به برخی ابهامات 
و انتقادات پیرامون مصوبه مذکور نگارش شده که در 

ادامه بیان خواهد شد.
مولدســازی دارایی های دولــت، چرا و 

چگونه؟
دارایی هــای دولت یا ســرمایه های راکد مانده 
کشــور، می تواند گره هــای پروژه هــای نیمه تمام، 
طرح های ضروری اما فاقد پشتوانه مالی و هر آن نیازی 
که به دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است را باز 
کند. به کار انداختن این دارایی های راکد سال هاســت 
در محافل قانون گذاری و اجرایی مطرح بوده اما دولت 
ســیزدهم تصمیم گرفته است که یک بار برای همیشه 
و با پذیرفتن تمام ریســک ها و انتقادات، این مهم را به 

مرحله اجرا رساند. 
به کار انداختن سرمایه های دولت در مسیر توسعه 
و تولید بارها در نشســت های مختلف قوه مجریه و 
همچنین جلســات شورای ســران قوه مورد اشاره و 
تأکید آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« قرار گرفته است 
که نشان می دهد دولت برای این مهم عزم خود را جزم 
کرده است. پس از بررسی  طرح های پیشنهادی و متون 
مــورد نیاز برای انجام این مهم در جلســات متعدد و 
تبادل دیدگاه ها و نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم 
رهبری، ۲۱ آبان ماه امســال، مصوبه شصت وهفتمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به 
تأیید رهبر معظم انقالب رســید و هیأتی با اختیارات 
ویژه متشــکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، 
رئیس ســازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف 
رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، 
مأمور شــدند تا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت 
را اجرایی کنند. با تصویب شــورای هماهنگی سران 
قــوا و ابالغیه رهبر معظم انقالب این هیأت عالی، در 
جلســه ۲۱ دی ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
و به اســتناد جزء )۶( بند )۲( مصوبه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه یاد شده 
را تصویب کرد. به زبان ساده این هیأت هفت نفره قرار 
است درباره دارایی های دولت اعم از امالک و اراضی 
و مستغالت را که به صورت مازاد در اختیار قوه مجریه 
اســت، تصمیم گیری کند تا از حالت راکد خارج شده 
و در مســیر تأمین مالی پروژه های نیمه تمام یا متوقف 

به کار گرفته شود.
انتقادات به مصوبه چیست؟

هدف اصلی و اساســی ایــن مصوبه و آیین نامه 
اجرایی، شکســتن طلسم چندین ســاله ای است که 
دارایی های دولت و کشــور را راکد و بدون اســتفاده 
گذاشته اســت اما منتقدان شبهاتی را به این مصوبه و 
آیین نامه اجرایی آن وارد می کنند که نیازمند بررســی 

است.
۱. مصوبه ای با ُمهر محرمانه!

نخستین و حاشیه سازترین انتقاد منتقدان به این 
مصوبه که در تحلیلی خوشــبینانه ناشی از بی اطالعی 
آنهاست، ادعای محرمانه بودن مصوبه است و این در 
حالی در اکانت های توییتری و کانال ها منتشر شده که 
مصوبه مولدسازی های دارایی های دولت، در سایت 
اطالع رسانی قوه مجریه و به تاریخ جمعه هفتم بهمن 
ماه منتشر شده و متن مصوبه به صورت واضح درباره 
جزئیات آن ســخن می گوید. آییــن نامه اجرایی این 
مصوبه هم در همان سایت اطالع رسانی با تمام بندها و 
ماده هــای آن در معرض دید همگان قرار دارد. به گفته 
»حســین قربان زاده« رئیس سازمان خصوص سازی 
کشور، آنچه محرمانه است، مکاتبات انجام شده درباره 
این مصوبه بین دفتر رئیس جمهور، دبیرخانه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا و دفتر مقام معظم 
رهبری و پیش نویس مصوبه قبل از تصویب نهایی بوده 
و مفاد مصوبه که اکنون الزم االجرا شــده، محرمانگی 
ندارد. اهالی رســانه  و عموم مردم، هم می توانند اصل 
مصوبــه و هم آیین نامــه اجرایی آن را که در تاریخ ۲۱ 
دی ماه سال جاری به تصویب هیأت عالی مولدسازی 

رسیده، مشاهده کنند. 
ادعای محرمانگی مصوبه مولدسازی در حالی از 
سوی منتقدان دولت مطرح می شود که رئیس سازمان 
خصوصی ســازی معتقد است همه مردم باید از مفاد 
بندهای اصلی مصوبه مطلع شوند تا حرکتی عمومی 

در کشــور ایجاد شــود؛ لذا متن آن پس از تأیید نهایی 
در دســترس همگان قرار گرفته است. وزیر اقتصاد و 
دارایی هم بر راه اندازی ســامانه سوت زنی و تشویق 
مردم به شناسایی دارایی های دولت تأکید کرده بود و در 
سامانه »سادا« هم اطالعات مربوط به دارایی های دولت 

به صورت آنالین در اختیار مردم قرار گرفته است.
۲. چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران قوا؟!
شــبهه دیگری که منتقدان به مصوبه مولدسازی 
دولت وارد می دانند، ادعای نادیده گرفتن نقش مجلس 
در فرآیند تصویب و اجرای آن اســت. در توضیح این 
علت تصویب این مصوبه در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا، قربان زاده گفته است: »تصویب 
مصوبه مولدســازی در شورا به جلسه چهارم آذر ۹۹ 
برمی گردد که رهبر انقــالب در خصوص بهره وری 
بیشتر از دارایی های دولت تأکید کردند شورا که از سه 
قوه در آن حضــور دارند، به نمایندگی از خود هیأتی 

فراقوه ای مشخص کند که فصل الخطاب باشد«.
شکستن مقاومت دستگاه ها و پایان دادن به انجماد 
و حبس دارایی های دولت، از دیدگاه رهبر معظم انقالب 
نیازمند قاطعیت حکومتی و اسالمی و نیز هیأتی عازم و 
جاذم دارد و این معیارهای از مهمترین دالیل سپردن کار 
به شورای سران قوا و نمایندگان آنان در این پروسه مهم 
و حساس است. از سوی دیگر تصمیم گیری شوراهای 
عالی اتفاق تازه ای در کشــور نیست و پیش از این نیز 
شورا عالی ســران قوا درباره موضوعات مهم کشور 

تصمیماتی فراقوه ای اتخاذ کرده اند.
۳. مصونیت قضایی هیأت ۷ نفره!

بند دوم مصوبه مولدســازی دارایی های دولت، 
وظایــف و اختیــارات هیــأت هفت نفره را شــرح 
داده اســت و منتقدان به بخشــی از ماده پنج این بند، 
شــبهاتی را وارد می دانند. در این بخش از مصوبه آمده 
اســت: »اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در 
موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی 
مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در 
چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده اســت، از 
همین مصونیت برخودارند«. مطرح کنندگان این شبهه، 
در حالی آن را فسادزا اعالم می کنند که خود به خوبی 
می دانند که در قانون اساســی جمهوری اسالمی هیچ 
مقام و مسئولی مصونیت قضائی ماهوی ندارد؛ یعنی به 
صرف مســئول بودن و مقام داشتن مصون از قضاوت 
و نظارت و پیگیری نیست. با این همه و به دلیل برخی 
ضرورت های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت 
یا هیأتی در تصمیم گیری و اجرای آن اســتثنایی است 
کــه گاهی غیرقابل گریز به نظر می رســد تا کارآمدی 
اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود. مصونیت 
اعالم شده در این بند هم به دلیل همان مقاومت موجود 
در مســیر اجرای این مصوبه و از الزامات شکستن آن 
و باز شــدن قفل قوانین می تواند باشد. پنج نفر از این 
هیأت هفت  نفــره از دولت، یک نفر از مجلس و یک 
نفر از قوه قضائیه و اتفاقاً دادســتان کل کشور است و 
بر فعالیت و تصمیمات آن کارشناسان قضایی نظارت 
کامل دارند. بر همین اساس طرح شبهه ی فسادزا بودن 
آن محلی از اِعراب ندارد و مصونیت مورد اشاره، تنها 
برای شــجاعت در تصمیم گیری درست براساس نیاز 

کشور است.
۴. تاراج اموال عمومی!

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، در حالی از 
سوی حساب های توییتری متهم به تاراج اموال عمومی 
شده و فریادهای فروش سرمایه های دولت و مردم برای 
جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندها! در 
حالی بلند است که اساس مولدسازی تبدیل به احسن 
دارایی هاســت. یعنی فروش یا تهاتر اموال راکد برای 
تکمیــل پروژه های نیمه تمام، ایجــاد خدمت یا رفع 
یک مشــکل از مردم است. به کالمی ساده تر، اموال و 
مستغالتی از دستگاه های دولتی که شاید در سال یک بار 
هم مورد اســتفاده قرار نگیرد، در مسیری به کار گرفته 
خواهد شد که مردم هم از منافع حاصل از فروش آن به 

مجموعه های دیگر بهره مند شوند.
در این مصوبه به صراحت تأکیده شــده 

است:
الف( عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول 
و پروژه هــای عمرانی نیمه تمام پس از کســر کارمزد 

مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ب( صــد در صد مبالغ واریزی به خزانه از محل 
واگــذاری دارایی هــای وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالفاصله 
به حساب تملک دارایی های ســرمایه ای وزارتخانه 
مربوطــه واریــز و در محــالت و مناطــق محروم 

سرمایه گذاری گردد.
پ( در مــورد منابع حاصل از فروش دارایی های 
شــرکت های دولتی تمامی مبالغ واریــزی به خزانه 
بالفاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

با چنین توصیــف و تأکید و تصریحی، چگونه 
می توان به کارانداختن ســرمایه های راکد دولت برای 
چرخش بهتر چــرخ مملکت را، تعبیر به تاراج اموال 
عمومی کرد؟ پرسشــی قابل تأمل که شــاید پاسخ آن 
را بتوان در باجی دانســت که دولت به بسیاری نداد و 
عزمی که برای اجرای این مصوبه در پیش گرفته است.
۵. اختیارات ویژه و خاص رئیس هیأت؟!

»محمد مخبر« از همان ابتدای تصویب و اعالم این 
فرآیند به عنوان رئیس هیأت عالی، به این متهم است که 
با اختیاراتش می تواند اموال دولت را براساس تمایل به 
هر شخص و گروهی عرضه کند! و این ادعای عجیب 
در حالی است که رئیس هیأت هم مانند ۶ عضو دیگر آن 
تنها یک رأی دارد؛ بدون هیچ اختیارات بیشتر. همانطور 
که ریاست ده ها شورای دیگر هم بر عهده مخبر است 
و تصدی یک شورا یا هیأت و تفویض اختیارات به او 
موضوع جدیدی نیســت که برخی آن را بهانه هجمه 

به دولت کنند.
۶. مجازات مخالفــت با تصمیمات هیأت 

عالی
منتقدان و مخالفان مصوبه مولدسازی دارایی ها 
مدعی هســتند که بندهای این مصوبه امکان هرگونه 
مخالفت با آن را ســلب کرده و مخالفان تحت پیگرد 
قضایی قــرار خواهند گرفت. این ادعــا اما در حالی 
مطرح شده است که مصوبه مولدسازی دستگاه هایی 
را که اموال مازاد دارند و از تصمیم هیأت اســتنکاف 
می کنند، کانون هدف و پیگیری خود قرار داده اســت 
و چنانچه دستگاه های دولتی در گذشته براساس یک 
روال مقبول و بدون نیاز به توصیه و تأکید اموال مازاد را 
می فروختند، نیازی به تصمیم گیری ویژه  و تصویب این 
طرح نبود. با این همه دولت و هیأت هفت نفره، هرگز و 
تحت هیچ شرایطی مصون از نظارت و بی نیاز از اصل 
شفافیت نیستند و همانطور که رئیس سازمان خصوصی 
سازی تأکید کرده است: همه امور این هیأت باید شفاف 
باشد؛ از جمله اینکه نتایج جلسات به صورت مستقیم 
از رســانه ها منتشر شود و دبیرخانه و وزارت اقتصاد و 
دارایی به عنوان مجــری هیأت، موارد مصوب و همه 
مراحل از شناسایی گرفته تا تثبیت مالکیت، ارزش افزایی 
و  در صــورت لزوم، تغییر کاربری، تراکم وش افراز و 
تفکیک و ازرشیابی و قیمت گذاری تا روش واگذاری 
اعم مشارکت و تشکیل صندوق امالک و مستغالت را 
به اطالع عموم برســانند. این مصوبه موقت و محدود 
برای دو ســال است و اعضای هیات عالی هم خود را 

ملزم به رفع ایردات احتمالی آن می دانند. 
دولت هم تحول مولدسازی دارایی ها را نیازمند 
همکاری سه قوه دانسته و از ضرورت یک هم افزایی 
ملی و عزم جدی حاکمیت ســخن گفته و رسانه ها و 
مردم و افکار عمومی را ضامن اصلی اجرای درســت 
و شفاف این مصوبه اعالم و سامانه این نظارت را هم 
معرفی کرده است. با این همه نگرانی ها و وحشت های 
توییتــری! از آغاز اجرای این مصوبه از ســوی برخی 
چهره های سیاسی و منتقد دولت درحالی ابراز می شود 
که از ابتدای سال ۱۳۹۴ »پروژه مولدسازی و مدیریت 
دارایی هــای دولت« در دســتور کار وزارت اقتصاد و 
دارایی قرار دارد و این مهم به عنوان یک پروژه ملی در 
دولت های مختلف مورد توجه بوده و مصوبه ابتدایی 
آن هم سال ۹۹ یعنی در زمان دولت دوازدهم  تصویب 

شده است.
منقــدان درحالی از نبود »هیچ بحث و گفتگوی 
عمومی« در این زمینه سخن می گویند که مولدسازی 
دارایی های دولت مدت هاست در دستور کار کنگره ها، 
نشست ها، سمینارها و مکاتبات سازمان ها و نهادهای 
دولتی و خصوصی مختلف قرار داشته و کارشناسان، 
تحلیلگــران و نظریه پــردازان موافــق و مخالف از 
تریبون های مختلف درباره آن ســخن گفته  و خواهند 

گفت.

سرمایه های راکد می تواند گره های پروژه های نیمه تمام را باز کند و کمک بزرگی به رشد اقتصادی باشد، حال دولت تصمیم به فروش
اموال مازاد خوبه گرفته که سازوکار آن همراه با برخی انتقادات بوده است.

ســرویس سیاسی- یک نماینده 
پیشــین مجلس بــا انتقــاد از مصوبه 
مولدســازی گفت: این کار ادامه مسیر 
شخصی ســازی صنعت باشد، یعنی آن 
چیزهایــی که به دولــت و ملت تعلق 
دارد و ســرمایه گذاری هایی کــه در 
طول این ســال ها شده است را بیایند به 
بهانه مولدســازی به بخش خصوصی 
خودشــان نه به بخش خصوصی ملت 
واگذار کنند و این مســئله خطر بزرگی 
اســت و این آخریــن کلنگ نابودی به 

صنعت باقی مانده است. 
سهیال جلودارزاده درباره مولدسازی و حواشی به وجود آمده پیرامون این 
طرح گفت: به نظر می رسد این کار ادامه مسیر شخصی سازی صنعت باشد، یعنی 
آن چیزهایی که به دولت و ملت تعلق دارد و سرمایه گذاری هایی که در طول این 
سال ها شده است را بیایند به بهانه مولدسازی به بخش خصوصی خودشان نه به 
بخش خصوصی ملت واگذار کنند و این مسئله خطر بزرگی است و این آخرین 

کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده است.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از نمایندگان مجلس 
تعجب می کنم! زمانی ما حتی با فروش ساختمان های متروکه مخالفت می کردیم 
زیرا معتقد بودیم دولت وظیفه دارد در این مقدار توسعه مشارکت داشته باشد و 
نباید این ســرمایه ها را بین آدم های دستگاه هایی که خبر داشتند چگونه می شود 

آن ها را تبدیل به پول کرد، واگذار کند.
 وی درخصوص این که نقدهای بسیاری به هیأت مسئول مولدسازی است، 
نظر شما درباره ترکیب این هیات چیست، بیان کرد: یک سرمایه گذاری شده است 
و به جای اینکه بیایند رهاسازی کنند، می آیند این را واگذار می کنند طرف هم به 
ســمن بخس انجام می دهد، از یک سوراخ چندبار گزیده شویم؟ سال های سال 
این اتفاق افتاده اســت و نتیجه اش شــده است این کارخانجاتی که از رده خارج 
می شوند، ورشکسته می شوند و زمین شان را می فروشند که اگر بخواهم بگویم 
 یک مثنوی هفتادمن می شــود، بعضی ها انگار تخصص شــان تیر خالص زدن 

است.

سرویس سیاســی- سخنگوی 
شــورای نگهبان گفت: عمده تبلیغات 
در انتخابات هــا از »فضای فیزیکی« به 
»فضای مجازی« منتقل شــده است، اما 
قوانین موجود در حوزه تبلیغات، بیشتر 
به فضای حقیقی مربوط است تا فضای 

مجازی.
هادی طحان نظیف ســخنگوی 
شورای نگهبان درباره موضوع اصالح 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
گفت: متجلی شــدن سیاست های کلی 
انتخابات در قالب قانون برای شــورای نگهبان مهم است و فرقی نمی کند که در 

قالب طرح یا الیحه باشد.
وی با اشاره به اینکه سال های گذشته اقداماتی برای اصالح قانون انتخابات 
صورت گرفت اما به نتیجه نرسید، تصریح کرد: دو اقدام در راستای اصالح قانون 
انتخابات تاکنون به نتیجه رسیده است، اول تصویب طرحی در مجلس شورای 
اسالمی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها در سال ۹۸ بود که در شورای نگهبان 
نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. دوم آنکه سال گذشته شورای نگهبان 

شرایطی برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ابالغ کرد.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: اصالحاتی که باید درباره دو مصوبه 
آماده شــده از سوی مجلس شورای اســالمی و شورای نگهبان صورت بگیرد 

ناچیز و کم است.
طحان نظیف با بیان اینکه سیاســت های کلی انتخابات، آسیب شناسی نظام 
انتخابات در چهار دهه گذشته است، اظهار کرد: شورای نگهبان به عنوان نهادی 
که متولی نظارت بر انتخابات اســت، در مقام عمل با آســیب هایی مواجه شده 
که ســرتیتر آن ها در سیاست های کلی انتخابات آمده است. به عنوان مثال جای 

موضوع »پیش ثبت نام« در نظام انتخابات خالی است.
وی ادامــه داد: زمان ثبت نــام انتخابات با انبوهی از ثبت نام کنندگان مواجه 
هستیم که شرایط الزم را ندارند. اگر پیش ثبت نام در نظر گرفته شود جلوی رد 
صالحیت بسیاری از افراد گرفته می شود چراکه برخی از افراد ثبت نام می کنند که 
محکومیت کیفری دارند. اگر این موضوع در پیش ثبت نام در نظر گرفته شود، فرد 

نمی تواند ثبت نام کند که در مرحله بعدی با رد صالحیت مواجه شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
مجلــس بیــان کرد: طبق قانون کنونی ۲۰ روز زمان برای رســیدگی صالحیت 
داوطلبان در نظر گرفته شده که زمان کمی است. این نگرانی را داریم که در این 
مدت کم، حقی از افراد ضایع شــود. از طرف دیگر برای شورای نگهبان سخت 

است که در مدت زمان اندکی به رسیدگی صالحیت داوطلبان بپردازد.
طحان نظیف با تاکید بر اینکه موضوعاتی در قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی نیاز به روزآمدســازی دارد، تصریح کرد: سیاست های کلی انتخابات، 
راه کاری برای حل مســائل و مشــکالتی اســت که امروز به آن مواجه هستیم. 
همانطور که می بینیم عمده تبلیغات در انتخابات ها از »فضای فیزیکی« به »فضای 
مجازی« منتقل شده است؛ اما قوانین موجود در حوزه تبلیغات، بیشتر به فضای 

حقیقی مربوط است تا فضای مجازی.
ســخنگوی شــورای نگهبان افزود: آنچه در مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رســیده، کلیات طرح اصالح قانون انتخابات اســت و از جزئیات آن 
اطالعی نداریم. البته شــورای نگهبان از اصالح قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات استقبال می کند. در بندهای ۱۸ گانه 
سیاســت های کلی انتخابات به موضوعات گوناگونی پرداخته شده که هر کدام 

بر مبنای آسیب شناسی است.
وی در پایان با اشــاره به بندی از سیاســت های کلــی انتخابات در مورد 
فعالیت های احزاب و تشــکل های سیاســی، خاطرنشان کرد: در انتخابات ها با 
احزاب یک شبه ای مواجه هستیم که از مردم رأی می گیرند و پس از آن پاسخگویی 
ندارند. در سیاســت های کلی انتخابات به وظایف احزاب و تشکل های سیاسی 
اشاره شده است که باید در متون قانونی، آئین نامه ها و دستورالعمل ها تجلی یابد.

جلودار زاده نماینده پیشین مجلس:

شخصی سازی صنعت یعنی سرمایه ها 
را به خودشان واگذار کنند

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان:

قانون انتخابات مجلس نیاز به 
روزآمدسازی دارد

۷۰ سالگی 

حمله روزنامه همشهری 

رشوه خواری 

حمله پهپادی اصفهان

واکنش انور قرقاش 

وزیر در سایه 

تخلیه می شود

به جشنواره نرفتم

اخبار ویژه ...

عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
در واکنش به برخی نقد ها به صحبت های او در راستای شاد بودن مردم نوشت: 
پاســخگوی دوستان خوبم هســتم. گزاره ای و ناظر به شبهات و ابهاماتی که در 

فضای رسانه ای متنشر شده و برای ثبت در تاریخ به موارد زیر اشاره می کنم.
۱. در مورد جذب قشــر خاکســتری باید بگویم که من خودم جزو قشــر 
خاکستری هستم و به آن اقتخار می کنم و با کسانی که خودشان را قبه نور دانسته 
و دیگران را رنگ بندی می کنند مرز بندی دارم. ملت از این رنگ بندی ها خیری 

ندیده است.
۲. در مورد انتخابات بدانید که اجماال ریاست جمهوری در ایران دو دوره ای 
است. در سال ۱۴۰۸ من ۷۰ سال دارم و مناسب این مسئولیت نیستم. نه شورای 
نگهبان صالحیت من را احراز می کند و نه دیگر عالقه ای به قضاوت دیگران در 

مورد خودم دارم.

همشهری نوشت:یکی از وزرای محترم دولت که اخیرا در کنسرت و مجلس 
آوازخوانی زنان شرکت کرده بود، احتماال با هدف جذب قشر خاکستری جامعه 
می گوید: باید فضای فرهنگی کشــور را باز کرد و در پاســخ به منتقدان نیز ادامه 
می دهد اگر تحریک می شوید نبینید. این تلقی آقای وزیر که تصور می کند برای 
نزدیک شدن به مردم باید از اصول خود کوتاه بیاییم عجیب خطای فاحشی است. 
راه نزدیک شــدن به مردم پشــت سر مردم حرکت کردن نیست، محبت کردن و 

رابطه صمیمانه با آنهاست.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اظهارات یکی از ائمه 
جمعه شهرستان ها تاکید کرد، این که تمام نمایندگان مجلس شورای اسالمی را از 
تریبون نماز جمعه به رشوه خواری متهم کنند، بی تقوایی محض بوده و شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه باید به این موضوع ورود کنند. سید مرتضی حسینی 
در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
اخیرا امام جمعه یکی از شهرســتان ها در جمع عده ای از مردم، تمام نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی را به دریافت رشوه از ایران خودرو محکوم کرده و تمام 
مجلس شــورای اسالمی را زیر ســوال برده است. شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه باید نظارت موثری بر اظهارات ائمه جمعه داشته باشند. وی در ادامه اظهار 
کرد: چنین اظهاراتی بین بی تقوایی و زیر پا گذاشتن اصول اخالقی است. از تریبون 
نماز جمعه باید تقوای الهی گسترش یابد، اما چنین اظهاراتی بر خالف ارزش های 
دینی اســت. حسینی مدعی شــد که بعضا برخی از ائمه جمعه در شهرستان ها 
دخالت های غیرسازنده و غیرکارشناسی در مسائل داشته که نه تنها به حل مشکل 

کمک نمی کنند بلکه بر مشکالت می افزاید.

یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به حمله پهپادی ناموفق در اصفهان 
هشدار داد که این گونه اقدامات بدون پیامد نخواهد بود. محمد مرندی کارشناس 
و مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران طی پیامی در صفحه توئیتر خود 
با اشــاره به عملیات ناموفق پهپادی در نزدیکی اصفهان نسبت به عواقب چنین 
اقداماتی هشدار داد. وی نوشت: هفته خوبی برای رژیم آپارتاید )صهیونیستی( 
چــه در داخل و چه در خارج نیســت. با ایــن حال، حتی اگر نتانیاهو و متحدان 
تروریستی تحت حمایت غرب او در شمال عراق شکست خورده باشند، عواقبی 
در انتظارشــان خواهد بود. هر دوی آن ها باید یاد بگیرند که تنبیه با شکست نیز 
همراه اســت. در ساعات ابتدایی یک شنبه هفته جاری  وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مسلح ایران از حمله ناموفق به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع 

در استان اصفهان خبر داد.

وزیر مشاور امارات در امور خارجه به حمله ناموفق به یکی از مجتمع های 
کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان واکنش نشان داد و گفت که این اتفاقات 
به سود منطقه نیست. انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه در 
صفحه توییتر خود نوشت که تنش های خطرناک منطقه که اخیرا شاهد آن در چند 
نقطه هستیم از جمله انفجاری که در اصفهان اتفاق افتاد به سود منطقه و آینده آن 
نیست. وی نوشت: علیرغم اینکه مشکالت منطقه پیچیده است، هیچ جایگزینی 
برای گفت وگو و راه حل های سیاسی برای دور شدن از تنش ها نیست. قرقاش 
تاکید کرد که رسیدن به راه حل های سیاسی می تواند تنش های منطقه را کاهش و 

ثبات و امنیت منطقه را حفظ کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: عده ای قصد دارند 
از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در عزل و نصب های یک وزارتخانه 
دخالت کنند، در حالی که مجلس پشــت پرده استیضاح را خواهد فهمید. سید 
محمد رضا میرتاج الدینی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: هر نوشته یا متنی که در داخل مجلس پخش می شود، 
باید مهر و تایید هیات رئیسه را داشته باشد. از سوی دیگر استیضاح حق مجلس 
اســت و باید محور های آن شفاف باشد، اگر استیضاح طوری باشد که در ظاهر 
مربوط به مسائل یک وزارتخانه بوده و پشت پرده آن مطالب دیگری باشد قطعا 
نمایندگان متوجه خواهند شد. وی در ادامه اظهار کرد: این که جلسه ای با وزیری 
برگزار شــود و مطالباتی را لیست کرده و انتظار داشته باشید که وزیر آن ها را مو 
به مو اجرایی کند قابل قبول نیست. عده ای می خواهند وزیر در سایه باشند و در 
عــزل و نصب های یــک وزارتخانه دخالت کنند، در حالی که این مخالف اصل 

تفکیک قواست.

خبرگزاری ترند باکو شب گذشته از قول وزارت خارجه این کشور نوشت: 
تخلیه کارکنان سفارت جمهوری آذربایجان در ایران به همراه خانواده شان انجام 
می شــود. الهام علی اف در تماس رئییس جمهوری ایران، حمله به ســفارت را 
تروریستی خواند و خواستار تحقیقات کامل و مجازات »جنایتکاران« شد. او در 
ادامه گفته است، اگر یکی از اعضای حراست، مهاجم را خلع سالح نکرده بود، 

او به سایر کارکنان و خانواده هایشان هم حمله می کرد.

رضا کیانیان گفت : از زمان دولت معجزه هزاره ســوم من به جشــنواره 
نرفتم. باید بگویم در دهه های قبل جشــنواره های فیلم فجر، کیفیت بهتری 
داشت و فیلم های بهتری تولید می شد. از زمان احمدی نژاد جشنواره از رونق 
افتاد. من جشــنواره را تحریم نمی کنم. مثل دوران ۸۸ که تلویزیون را تحریم 
نکردم. چون تلویزیون برای ماست و آن را تحریم نمی کنم. من به تلویزیون 
می گفتم اگر برنامه زنده داشته باشی می آیم. من جشنواره فیلم فجر را تحریم 
نمی کنم و معتقدم باید بگذارم کســانی که به جشــنواره اعتقاد دارند، آن را 
برگزار کنند. برخی نمی توانند مخالف خود را تحمل کنند، ولی من می توانم 
مخالف خود را تحمل کنم. حتی اگر در قدرت باشــم هم می توانم مخالف 
خود را تحمل کنم. من سال هاست جشنواره نمی روم و این به علت مخالفت 
 با مدیران و دولت فعلی نیســت. به هر حال، من به این دالیل به جشــنواره 

نمی روم.

مقامات دولت مولدســازی دارایی های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق 
اصالح ســاختار بودجه می دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی 
به رشــد اقتصادی و افزایش بهــره وری اموال مازاد دولتی انجام می شــود. 
تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار 
داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.
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