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رامین مهمانپرست در گفت وگو با همشهری تأکید کرد

تحولاقتصادی،برگبرندهایراندرمذاکراتهستهای

در روزهــای اخیــر دور تــازه ای از رایزنی های 
دیپلماتیک با هدف بن بست گشایی از مذاکرات 
هسته ای ایران و 1+4 آغاز شده و به نظر می رسد 
تحوالت جدیدی در این حوزه در راه است؛ موضوعی 
که نمود عینــی آن را در اظهارنظرهای »مثبت« 
مقام های ایران و اتحادیه اروپا می توان مشــاهده 
کرد. اظهارات جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پس  از سفر معاونش به تهران مبنی 
بر گشــایش های تازه در گفت وگوها از یک سو و 
رایزنی های برجامی وزیر امورخارجه قطر با بورل 
و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از 
سوی دیگر از گشوده شدن روزنه های جدیدی برای 
ازسرگیری مذاکرات هسته ای در وین خبر می دهد.

 رامین مهمانپرســت، سخنگوی ســابق وزارت 
امورخارجه و سفیر ســابق ایران در کشورهای 
تایلند، قزاقستان و لهستان، اعتقاد دارد در شرایط 
کنونی که اروپا بیش از همه بــرای احیای برجام 
مشتاق است، اجرای طرح هایی در راستای تحول 
اقتصادی می تواند به مثابه برگ برنده ای برای حصول 
»توافق مثبت« در مذاکرات وین باشد. گفت وگوی 

همشهری با مهمانپرست را در ادامه می خوانید.
  بحران اوکراین تا چه اندازه بر نیاز 

اروپا برای به ســرانجام رسیدن مذاکرات 
هسته ای با ایران اثرگذار بوده است؟

طبیعی است که مذاکرات هسته ای ایران و 
1+4 از این بحران تا حد زیادی متأثر شــده  

و تبعات آن، اروپا را وادار به پافشاری برای به 
نتیجه رساندن گفت وگوها با ایران 

و ایجاد گشایشی در بازارهای 
انــرژی کرده اســت، امــا 
نخستین مسئله ای که باید 
به آن اشاره کرد، این است 
که ابتدا این موضوع را 
کالبدشــکافی کنیم. 
اساسا ریشه این بحران 
نتیجه سیاســت های 
کدام کشورهاست و چه 

بازیگــران و دولت هایی 
از بحــران پدید آمده ســود 

می برند یا زیان می بینند؟ با توجه 
به تحوالت به وقوع پیوســته در 
این منطقه، طبیعی بود روسیه 
نسبت به در مخاطره قرار گرفتن 
امنیت ملی خود واکنش نشان 

دهد. 
  تحوالت اخیر در این منطقه اتحادیه اروپا را با چه 

مخاطراتی مواجه کرده است؟
به محض پدید آمدن بحــران در اوکراین، اروپایی ها با 
2موضوع جدی مواجه شدند؛ نخست اینکه اگر قرار باشد 
در شرایط کنونی روسیه با کشوری که در حوزه نفوذ اروپا 
قرار دارد درگیر شود، امنیت  آنها به راحتی مورد تهدید 
جدی قرار می گیرد؛ چراکه آمادگی ورود به جنگی با 
ابعاد این چنینی را ندارند؛ همان گونه که شاهد بودیم 
اوکراین قربانی شد و امنیت اروپا هم به خطر افتاد. دومین 
موضوع این بود که اگر عکس العمل اروپا به روسیه نظامی 
نباشد، باید در حوزه های سیاسی - اقتصادی متمرکز 
شوند که تحریم ها برعلیه روسیه که با واکنش متقابل 

این کشور نیز مواجه شد، نمودی از این رویکرد است. 
 می توان این گونه تحلیل کرد که فشــارهای وارد 
آمده بر اروپا به دلیل اعمال تحریم های گسترده 
علیه روسیه، آنها را برای به نتیجه رساندن مذاکرات 

برجامی با ایران مصمم تر کرده است؟
این موضوع بسیار تأثیرگذار بوده است. اروپایی ها زمانی 
که تحریم های گسترده ای را علیه روسیه اعمال کردند، 
پیش از هر چیز با این واقعیت مواجه شدند که خودشان 
بیش از همه آسیب می بینند. در شرایط کنونی حدود 
25کشور اروپایی از تحریم های روسیه متضرر شده اند؛ 
چراکه تقریبا 18درصد از کل منابع انرژی  مصرفی اروپا 

از روسیه تأمین می شود. 
  اساسا می توان ایران را به عنوان جایگزینی برای 

روسیه در بازار انرژی جهان درنظر گرفت؟
جایگزین کردن نفت روسیه، برای اروپایی ها 
فرایندی پردردسر و البته هزینه بری به حساب 
می آید؛ چراکه نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین 
در پاالیشگاه هایی اســت که با ویژگی های 
فنی مختص به نفت این کشــور 
فرآورده هــای مختلف تولید 
می کردنــد؛ بنابراین ایجاد 
تغییــر در پاالیشــگاه ها 
مســتلزم صــرف وقت و 
هزینه زیادی اســت که 
قطعا کشورهای اروپایی 
را متضــرر خواهد کرد. 
اینجاســت که مشاهده 
می کنیــم نفــت ایران، 
به دلیل شــباهت به نفت 
روســیه، می توانــد به عنوان 
بهتریــن جایگزین بــرای تأمین 
انرژی موردنیاز اتحادیه اروپا مطرح 

شود.
  برخــی معتقدند 
با توجه به اینکــه اروپایی ها 

بیشــترین زیان را از جنگ در اوکراین متحمل 
شده اند، اکنون بیش از گذشته در پی مجاب کردن 
آمریکا برای بازگشت به برجام هستند. با این تحلیل 

موافقید؟
بررسی تحوالت به وقوع پیوســته در این حوزه اثبات 
می کند آمریکا تنها بازیگری است که از این بحران سود 
برده است. آنها با طراحی زیرکانه خود و تحریک اوکراین 
برای پیوستن به باشگاه اروپایی های عضو ناتو، هم قصد 
آسیب زدن به روسیه را داشــتند و هم می خواستند 
به نوعی اروپا را به دلیل تمایل به بحث هایی مانند »ادعای 
هویت مســتقل«، »تشــکیل ارتش اروپایی«، »حق 
عضویت ناتو« و... تنبیه کنند. درچنین شــرایطی با 
گسترده تر شدن درگیری ها در اوکراین، اروپا به 2دلیل 
عمده برای نزدیکی بیشتر به آمریکا احساس نیاز کرد؛ 
نخســت تهدیدهای امنیتی  که در این فرایند متوجه 
اروپایی ها می شــد و دومین دلیل را نیز می توان پدید 
آمدن بحران انرژی و موادغذایی دانست که نیاز اروپایی ها 
به محصوالت آمریکا را دوچندان کرده است؛ بنابراین 
در شرایط کنونی اروپایی ها بیش از هر زمان دیگری به 
همراهی آمریکا برای فائق آمدن بر چالش های خود نیاز 
دارند؛ موضوعی که در بحث گفت وگوهای هسته ای و 
بازگشت ایران به بازار انرژی جهان نیز شاهد آن هستیم.
 این نیاز تا چــه انــدازه می تواند بر 

سرنوشت مذاکرات تأثیر بگذارد؟
در شرایط پدید آمده به دلیل دامن گستر شدن بحران 
اوکراین، ایران موقعیت ویژه ای پیدا کرده است؛ چراکه 
اکنون اروپا، بیش  از هر زمان دیگری به انرژی ایران، برای 
فائق آمدن بر بحران های خود نیاز دارد. به همین دلیل 
شــاهدیم در هفته های اخیر اروپایی ها برای به نتیجه 
رساندن گفت وگوهای هسته ای وین دست به تحرکات 

قابل توجهی زده اند.
  در این میانه ایــران چگونه می تواند 

نقش آفرینی کند؟
می توانیم با به کارگیری مدیریت مناســب، از شکاف 
به وجود آمده میان شــرق و غرب به نفع خود استفاده 
کنیم. همان گونه که مقام معظم رهبری در صحبت های 
اخیرشان بیان کردند، شرایط جدیدی در نظام بین الملل 
به وجود آمده است و شاهد تغییر موازنه قدرت در ساختار 
نظام جهانی هستیم؛ بنابراین باید با برنامه ریزی دقیق و 
کارآمد، از فرصت به وجود آمده برای تغییر موازنه قدرت 

به سود خود استفاده کنیم.
  با توجه با رایزنی های انریکه مورا )معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا( در تهران، تا 
چه اندازه می توان به گشایش در مذاکرات امیدوار 

بود؟
در جریان جزئیات سفر مورا به تهران نیستم، اما می توانم 
بگویم شرایط به وجود آمده، به ویژه در بحران اوکراین، 
تمایل قبلی اروپایی ها برای احیای برجام را تشــدید 

کرده است. ازسوی دیگر ما هم به دنبال حق خود بودیم. 
پس دوطرف آمادگی الزم را برای توافق داشــتند، اما 
اتفاق های جدید و زیاده خواهی غربی ها و به ویژه آمریکا، 
شرایط را پیچیده تر کرد. به هر صورت معتقدم با توجه به 
بروز بحران های تازه در ساختار نظام بین الملل، اکنون  
غربی ها باید با دستورالعمل مناسب تری به مذاکرات 
بازگردند و از موضع منطقی تحوالت را بررسی کنند. 
همچنین آنها باید به آنچه در توافق هسته ای سال2015 
آمده بود، بسنده کنند و درخواستی فراتر از آن نداشته 
باشند و از مطالبات فرابرجامی دست بردارند؛ چراکه 

بحث های فرابرجامی ارتباطی به آنها ندارد.
  اروپایی ها پیش از سفر مورا به تهران 
تالش کردند این حضور را  )آخرین تالش ها برای 
احیای برجام( ارزیابــی کنند. این موضوع را یک 

تهدید می دانید یا بلوف سیاسی؟
به نظرم بیشتر بستگی دارد به شرایط اروپا و به طورکلی 
غربی ها که به چه نقطه ای رسیده باشند. ازسوی دیگر 
باید شــرایط داخلی خودمان را نیز مدنظر قرار دهیم. 
اگر در داخل راه حل مناسبی برای ایجاد گشایش های 
اقتصادی داشته باشیم، هیچ تهدیدی برای ما از اهمیت 
ویژه ای برخوردار نخواهد بود. باید با حل مشــکالت 
اقتصادی برای گسترش رفاه عمومی و رونق معیشت 
مردم گام های اساســی برداریم تا مسیر پیش رو را در 
تحوالت جهانی با قدرت مضاعفــی ادامه دهیم. اگر 
نتوانیم فشارهای اقتصادی را به درستی مدیریت کنیم، 
باعث خوشحالی غربی ها می شویم و باید مستمرا شاهد 
طرح درخواست های جدید ازســوی آنها باشیم.  باید 
به نقطه ای برسیم که احســاس کنند در اعمال فشار 
و تهدید ایران اشــتباه می کنند و نتیجه ای به دست 

نخواهند آورد.
  اجرای طرح اصالح ســاختاری نظام 
اقتصادی کشــور تا چه اندازه دراین زمینه موثر 

است؟
اجرای چنین طرح هایی نقش محوری در ناکام گذاشتن 
اهداف تحریم کنندگان دارد. مسئوالن باید برای اصالح 
ساختاری اقتصاد کشور، دســت به اقدام های بزرگ و 
شجاعانه ای بزنند و برنامه جامعی دراین زمینه داشته 
باشند. باید با ایجاد هماهنگی مناسب میان مدیران، 
اجرای دستورالعمل های همه جانبه و پیشبرد طرح های 
اقتصادی بزرگ، اقتصاد کشور را متحول کنیم تا بتوانیم 
با دست پر وارد موازنه ســازی جدید در نظام جهانی 
شویم. مسئوالن باید در این زمینه برنامه های ویژه ای 
برای بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی داشته باشند. 
راهبری این حوزه ازسوی مجموعه ای توانمند، می تواند 
به تحوالت قابل توجهی منجر شود. باید با الگو قرار دادن 
تحوالت چشمگیر حوزه نظامی - دفاعی کشور، نقاط 
ضعف اقتصادی خود را رفع کنیم تا بتوانیم در شرایط 

جدید جهانی، نقش آفرینی موثری داشته باشیم.

علیرضا احمدیگفت وگو
روزنامه نگار

74سال زندگی نکبت بار رژیم 
صهیونیستی

 74ســال اســت که از اشــغال سرزمین 
فلسطین توسط صهیونیست ها و تأسیس 
این رژیم جعلی می گــذرد. از همین رو، روز 
15می)25اردیبهشــت ماه( »یوم النکبه« 
نامیده شده  است تا سالروز تأسیس این شجره 
خبیثه همیشه در حافظه مردم فلسطین و تمام مسلمانان آزاده 
جهان ماندگار بماند و اخراج بیش  از 800هزار فلسطینی از موطن 

خود از ذهن ها خارج نشود.
در پی اعالم تأســیس رژیم صهیونیســتی، جوخه هــای ترور 
یهودی)هاگانا، اشــترن، پالماخ( که در دوره 26ساله قیمومیت 
انگلستان آموزش دیده بودند، اقدام به تخریب و ویرانی شهرها و 
روستاهای فلسطینی و قتل و غارت مردم فلسطین کردند. براساس 
آمارهای موجود در این مقطع، 780هزار نفر از یک میلیون  و 400هزار 
نفر فلسطینی موجود از سرزمین مادری شان آواره شدند. این تنها 
بخشی از مظلومیت ملت فلسطین است که با گذر زمان عمیق تر 
نیز شده  است. درباره آنچه در این 74سال عمر رژیم نکبت بار رژیم 
صهیونیستی بر فلسطینی ها حاصل شــده  است، می توان به این 

سرفصل ها اشاره کرد:
  تخریب کامل بیش  از 531شهر و روستای فلسطینی و پاکسازی 

نژادی در این مناطق
  کشته شدن ده ها هزار نفر فلسطینی در جریان اشغال

  اشغال 78درصد از خاک فلسطین
  مهاجرت اجباری780هزار فلســطینی که برخی این آمار را تا 

980هزار نفر نیز عنوان کرده اند.
  به اسارت درآوردن 150هزار فلسطینی در سرزمین های اشغالی 
در شــرایط ســخت که امروز با عنوان عرب های1948 شناخته 

می شوند.
اکنون جنایات رژیم صهیونیستی فراتر از ملت فلسطین رخ نمایانده 
که در آخرین مورد آن، می توان به شهادت خبرنگار رسمی شبکه 
الجزیره »شیرین ابوعاقله« برخالف تمام کنوانسیون های بین المللی 

که خبرنگاران برای تهیه خبر و گزارش آزاد هستند، اشاره کرد.
فارغ از تمامی این فجایع، از نقطه نظر ژئوپلیتیکی نیز اشغال خاک 
فلسطین ضربه ای مهلک به بدنه اتحاد عرب در حیطه فراملی وارد 
کرده  است. به همین دلیل است که پژوهشگران حوزه فلسطین 
مفهوم »نکبه« را مجموعه ای از دوران ها از ســال1948 تاکنون 
می دانند که از آوارگی و مهاجرت اجباری800هزار فلسطینی تا 
مصادره زمین های این سرزمین توسط گروه های مسلح صهیونیست 

را دربر می گیرد.
از همین رو می توان گفت که تراژدی فلسطین یک رویداد منطقه ای 
نیست، بلکه یک تراژدی برای کل دنیاست، چرا که در آن بی عدالتی، 
صلح در سراسر دنیا را تهدید می کند. واقعیت این است که حوادث 
گذشته و تاریخ فلسطین است که وضعیت کنونی این سرزمین 

اشغال شده را شکل می دهد.
آنچه امروز پس  از 74سال از تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی قابل 
دریافت است، این است که صهیونیست ها هیچ گاه دست از اشغال و 
جنایت وحشیانه برنداشته اند و طی این مدت با کمک حامیان غربی 
خود آمریکا و انگلیس و غالب دول غربی و همراهی برخی کشورهای 
مرتجع عرب منطقه، به اشغال فلسطین با طرح ها و نیرنگ های 
رنگارنگ ادامــه داده و ثابت کرده اند زبانی جــز زبان »مقاومت« 
نمی شناسند. جنایت وحشــیانه آنان در کشــتار مردم بی دفاع 
اردوگاه های صبرا و شتیال، دیر یاسین، حمله به مردم غزه و کشتار 
مردم و محاصره طوالنی مدت آنان و این روزها جنایات ضدبشری آنها 
در جنین و محله شیخ جراح و... و خشونت شان در اخراج فلسطینیان 
از خانه و مزارع خود و بسیاری از اقدام های ضدانسانی دیگر، شاهدی 

بر این موضوع است.
پایداری ملت فلسطین گرچه تاکنون به تحمل مصیبت های 4جنگ 
متوالی در نوار غزه و درگیری آنها در کوچه پس کوچه های کرانه 
باختری و شهرهای الخلیل و جنین انجامیده،  اما قطعا ساده تر از 
پذیرش ننگ قیمومیت رژیم کودک کش صهیونیستی و درنهایت، 
اخراج کامل از سرزمین های مادری شان است. ملت فلسطین امروز 
می داند راهی غیر از مقاومت مسلحانه و کنار گذاشتن راهکارهای 
مسالمت آمیز ندارد. تجربه ســال های گذشته مردم فلسطین در 
مواجهه با طرح های ننگین این رژیم، نشان داد ملت فلسطین می تواند 
با مقاومت در برابر این رژیم به پیروزی نهایی دست پیدا کرده و اراده 
خود را بر رژیمی که تمام نرم های انسانیت را زیرپا گذاشته و اکنون 
بی محابا از کشتن خبرنگار یک رســانه بین المللی در مقابل ده ها 

دوربین ابایی ندارد، تحمیل کند.
2روز پیش وقتی تصاویر مراسم تشییع خبرنگار شهید »شیرین 
ابوعاقله« از رسانه های دنیا پخش شد و هجوم سربازان وحشت زده ای 
که جنون وار به تشــییع کنندگان حمله می کردنــد و آن جوان 
فلسطینی که سینه خود را در مقابل آنها سپر کرده بود، می شد پایان 

رژیمی را دید که امروز در سراشیبی سقوط قرار دارد.
مقام های صهیونیستی شاید بتوانند امروز 74سالگی رژیم منحوس 
خود در سالن های تل آویو جشــن بگیرند، اما به خوبی می دانند با 
بیداری ساکنان الخلیل، جنین و دیگر مناطق اشغالی در بیخ گوش 
شهرک نشینان صهیونیستی، دیری نخواهد گذشت که خواب از 
چشم ساکنان مناطق جنوب تل آویو و حتی دورتر از آن در »بندر 
اشدود« در جنوب سرزمین های اشغالی ربوده خواهد شد و عالئم 
آن را می توان از به صدا درآمدن آژیرهایی که این روزها در این مناطق 

به صدا درمی آید، فهمید.

تشکر برای استقبال نکردن از 
فراخوان دشمنان

وزیر کشــور با قدردانی از مردم به دلیل عدم اســتقبال از 
فراخوان دشــمنان برای تجمعات در خیابان ها تاکید کرد: 
دولت سیزدهم به وعده هایی که داده عمل می کند و این، آغاز 
راه شکوفایی اقتصادی مردم ایران است. احمد وحیدی در 
یک برنامه تلویزیونی گفت: مردم خوب می دانند دولت برای 
منافع آنها حرکت می کند و آنان هم با بزرگواری مســائل را 
همراهی کردند که این همراهی در شأن ملت ایران است. این 
دنباله همراهی با دولت سیزدهم بعد از مسئله کروناست که 
میزان تلفات از 700 به 2 نفر و حتی کمتر کاهش یافته است. 
او با اشاره به قول ها و وعده های دولت افزود: مثال دولت قول 
داده که روابط خارجی را بهبود می بخشد و امروز شاهدیم که 

در وضعیت بهتری قرار داریم. 

هرم کنکور پله منفعت گرایي یا 
تمدن سازي؟

بنابراین فقط صالحیت جسمي،  ادامه از 
اخالقي و امنیتي کافي نیست، صفحه اول

هوش و هرم کنکور رابطه مستقیمي با هم دارند.
 وضعیت مسکن فرهنگیان باید از جهت زمان 

و مکان نهادینه شود. شهرک هاي فرهنگیان 5
باید مستمرا در حال ساخت باشد. معلم باید 
در 5ســال اول خدمت در منزل مســتقر شود و این 

تضمین خود مسیر هرم کنکور را مي گشاید.
وام خودرو در طول خدمت یک بار و متناسب 

با شرایط قیمت همان زمان پرداخت شود و 6
این عرف، قانون و سنت را معلمان، دولت و بانک ها همه 
بدانند و از آن تخطي نشود. این بخشي از انگیزشي است 

که هنگام انتخاب رشته خود را نشان مي دهد.
جشنواره هاي کشوري-  ملي و استاني براي 

شناسایي معلمان برتر با شاخص هاي معین 7
باید طراحي شــود تا حس رقابت براي رشد در طول 

خدمت، او را به تکاپو وادارد.
پاداش هاي این جشنواره ها باید ارزشمند باشد. به طور 
مثال، مي توان تعیین محل خدمت معلمان نمونه را به 
خود آنان سپرد یا همانند فرماندهان جنگ، مدال هایي 

را براي آنان تعریف کرد.
اگرچه براي رهبري تربیت دیني دانش آموزان بسیار 
مهم است اما مطالبه ایشــان هرم کنکور است یعني 
هوش و اســتعداد معلم را مهم مي داننــد و به قول 
روشــنفکران نگاه ایدئولوژیک ندارند. البته دانشجو- 
معلم بعد از ورود به تحصیل مي  تواند غناي پرورشی 
- تربیتي را با علم آموزي تلفیق کنــد که اکنون نیز 
کم و بیــش وجود دارد. چگونگــي وارونه کردن هرم 
کنکور به نفع آینده ایران باید توسط کارشناسان خبره  
برنامه ریزي، منابع انساني، اقتصاد، تربیت، روانشناس 
و جامعه شناس مشــترکا طراحي شود. باید کیفیت 
معلمي را از وضع موجود نجات داد. این زیرساخت بر 
همه زیرساخت هاي دیگر ترجیح دارد. باید خروجي 
هرم کنکور از نگاه مردم، انسان سازي و کمال گرایي 
باشد. منفعت عمومي، تمدني  و ملي در این هرم باید 

جایگزین منفعت فردي شود.

حسن رشوند ؛ دبیر  گروه سیاسییادداشتنقل قول خبر

سخنگوی شــورای نگهبان در نشست خبری 
دیروز خود از تأیید 3طرح  مهم »تغییر ساعت گزارش

رسمی کشور«، »تســهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار« و »جهش تولید دانش بنیان« خبرداد؛ طرح هایی 
که اگرچه در ابتدا با ابهام هایی همراه بود، اما اکنون ازســوی 
شورای نگهبان تأیید شده تا درنهایت به قانون الزم االجرا تبدیل 

شود.
به گزارش همشهری، هادی طحان نظیف دراین باره گفت:  طرح 
»تغییر ساعت رسمی کشور« در مرحله قبل با ابهام هایی همراه 
بود که با اصالحات انجام شده توسط مجلس، در نهایت ازسوی 

شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 وی افزود: در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری 
کارکنان تفکیک انجام شد. درباره ساعت رسمی کشور، دولت 
دیگر نمی تواند ساعت را تغییر دهد، اما در مورد ساعت کاری 
کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا، دولت می تواند ســاعت 
کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای ســال 1402 

اجرایی می شود.
طحان نظیف ادامه داد: درباره طرح »تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار« نیز شورای نگهبان در مرحله قبل ایراد مستقلی 
نسبت به این مصوبه نداشت، اما ایراد هیات عالی نظارت را به 

مجلس منتقل کرده بود که درنهایت با رفع ایراد، مصوبه مورد 
تأیید شورا قرار گرفت.  ســخنگوی شورای نگهبان همچنین 
درباره طرح »جهش تولیــد دانش بنیان« گفــت: این طرح 
چند بار میان شــورای نگهبان و مجلــس در رفت وآمد بود و 
درنهایت اواخر هفته گذشته مورد تأیید این شورا قرار گرفت و 
مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح براساس 
یک آسیب شناســی خوب طراحی شــده و در آن بسیاری از 

مانع زدایی ها در حوزه تولید دانش بنیــان مدنظر قرار 
گرفته است. طحان نظیف درباره مصوبه دولت پیرامون 
واردات خودرو نیز گفت: ما در بحث ساماندهی صنعت 
خودرو در مرحله آخر ابهام و ایرادی نداشتیم و تنها 
هیات عالی نظارت مجمع اشکاالتی داشت، اما اینکه 

مصوبه دولت با نظرات هیــات عالی انطباق دارد 
را نمی دانم.

آخرین وضعیت قانون انتخابات مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست 

به سوال هایی درباره انتخابات نیز 
پاسخ گفت. طحان نظیف در رابطه 
با آخرین وضعیت قانون انتخابات، 

تأکید کرد: آخرین مرحله مربوط به یک سال گذشته است و 
مصوبه مجلس به شــورای نگهبان ارسال شد و شورا نیز اعالم 
کرد که ایرادی به این مصوبه ندارد، اما ایراد هیات عالی نظارت 

همچنان پابرجاست.
وی در پاسخ به سوالی راجع به اصالح قانون انتخابات مجلس 
گفت: 2 نکته وجود دارد؛ یکی بحث کلی اصالح قانون انتخابات 
است که معتقدیم همه تالش کنند تا این اصالحیه به سال بعد 
برسد. اما درباره انتخابات استانی یا تناسبی بحثی در شورای 
نگهبان مطرح نبوده است. جلســاتی درخصوص اصالح 
انتخابات برگزار شــده، اما بحثــی درخصوص انتخابات 
استانی یا تناسبی نداشــتیم. باید ببینیم پیشنهادهای 
مجلس چه بوده است و بعد راجع به آن اظهارنظر 

می کنیم.
طحان نظیــف پیرامــون تأثیــر فعالیت 
رسانه ای در تأیید صالحیت ها هم گفت: 
فضای سیاسی کشــور باز و آزاد است و 
گروه ها آزاد هستند در چارچوب قانون 
اظهارنظر کنند، اما اقتضائات کشــور 
این است که بیش از گذشته به قانون و 

مصالح کشور پایبند باشند. 

تأیید3طرحمجلسازسویشوراینگهبان
  هادی طحان نظیف: طرح های »تغییر ساعت رسمی کشور«، »تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« 

و »جهش تولید دانش بنیان« مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد

علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی

ایــران، اراده تغییرناپذیــر  پیشــرفت 
کل نظــام اســت کــه دشــمن بــا جنــگ 
هشت ساله و تحریم مانع آن شد. دولت 
چابک با اصالح ساختارها، بهینه سازی 
منابع و همراهی مردم از همه موانع عبور 

می کند ./ایرنا

سیدمحمد حسینی
 معاون پارلمانی رئیس جمهور 

تــالش داریم تــا برنامــه هفتم توســعه را 
پیش  از ارســال الیحه بودجــه به مجلس 
بفرســتيم تــا بتوانیــم الیحــه بودجــه 
ســال۱۴۰۲ کشــور را بر مبنای آن تدوین 
کنیم. بــرای تدویــن نهایی برنامــه هفتم 
توســعه هنوز منتظر ابالغ سیاست های 

کلی مجمع هستیم./تسنیم

محسن دهنوی
عضو هیأت رئیسه مجلس 

ماجرای  »دالر جهانگیــری« نحس ترین 
میــراث دولــت قبــل بــود. عــده ای بــا 
تهمت هایــی مثــل »تصمیــم لیبرالــی 
دولت«، سعی در تضعیف دولت دارند. 
ضمن رصــد اقدام هــای دولــت و نظارت 
دقیق بر اجرای قانون، تمام قد از رئیسی 

حمایت می کنیم./فارس


