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سیاسی

وزیر امور خارجه به سنگاپور میرود
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر ظریف به سنگاپور برای امضای پیمان مودت جمهوری
اسالمیایران و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا خبر داد.به گزارش ایلنا ،بهرام
قاسمیسخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم خبر فوق افزود :محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه به منظور امضای پیمان مودت جمهوری اسالمیایران و اتحادیه کشورهای جنوب شرق
آسیا (آ.سه .آن) طی روزهای آینده به سنگاپور سفر میکند.

قضائی
معاون اول قوه قضائیه:

بانک مرکزی  ۱۶۰میلیون دالر
و  ۵۱میلیون یورو
به سلطان سکه داده است
بدوا به ذهن میرسد که این
میزان از تخلف نمیتواند
بدون همــکاری افرادی از
داخل خود سازمان توسعه
تجارت باشد
یک دسته از دستگیریها
در تهــران رخ داد که در
مرحله اول  13نفر بودند و
 5نفر هم مجدد دستگیر
شدند البته احتماال افراد
جدیدی هــم در روزهای
آینده بازداشتخواهندشد
حجت االســام والمســلمین غالمحسین
محســنیاژهای معــاون اول قــوه قضائیــه
درخصوص پاســخ بانک مرکزی به استعالم
قوه قضائیه درخصوص باند ســلطان ســکه
و اینکــه چقدر ارز به این فــرد تحویل داده
شده است ،گفت :براساس نامه  2مرداد بانک
مرکزی بیش از  159میلیون و هشتصد هزار
دالر به این فرد ارز داده شــده است.وی ادامه
داد :این در حالی است که به این فرد بیش از
 51میلیون یورو هم داده شده است هرچند
هنــوز بانک مرکزی به همه ســواالت ما در
خصوص پرونده این فرد پاســخ نداده است.
اژهای درخصوص رسیدگی به پروندههای بازار
ســکه و ارز نیز گفت :تأکید ما این است که
در حین رســیدگی به پروندهها خدا مد نظر
قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط
ظلمیشــود.وی افــزود :از طرفی هم حقوق
مردم و بیت المال استیفای کاملی شود و اگر
احیانا فردی در خانواده مرتکب جرمیشــده
ســایر اعضای خانواده لطمه نبینند و حتما
باید پروندهها را به شــکلی توسعه ندهند که
زمان بر شــود بلکه تناسب اصلی وقوع جرم
باید در نظر گرفته شود و برخورد شود.معاون
اول قوه قضائیه که به دفتر دادســتان تهران
رفته بود ،ادامــه داد :درخصوص پروندههای
مربوط به ارز در دو بخش این پروندهها مورد
بررسی قرار میگیرد؛ بخش اول ثبت سفارش
با ارز دولتی و عدم ورود کاالی متناسب بوده
و بخش دوم داللیها و اخالل در بازار اســت.
وی افزود :در رســیدگی به پروندهها با برخی
از افراد مواجه بوده ایم که آمدهاند با مدارک
هویتی خودشــان ارز گرفتند؛ اما سود اصلی
را فرد دیگری برده اســت که مقرر شد با این
عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.
محسنی اژهای درباره عدم پاسخگویی بانک
مرکــزی گفت :برای مثال ما از بانک مرکزی
پرســیده بودیم که چه تضمینی از این فرد
گرفته اید که این میزان دالر و یورو به او داده اید
یا چگونه قرار بوده است به شما پول دالر را
برگرداند که این سواالت هنوز پاسخ داده نشده
است.وی گفت :یکی دیگر از سواالت این بوده
که این فرد بایــد دالر دریافتی را زیر قیمت
بــازار میفروخته اما آیا ایــن اتفاق افتاده؟
یا اینکه باالتر فروخته شده است؟ این سوال
را هم جوابی نداده اند .سخنگوی قوه قضائیه
همچنین درخصوص رسیدگی به پرونده ثبت
سفارش خودرو گفت :برخی از مدیران توسعه
تجارت میگفتند ما از تیرماه  96مطلع شدیم
تخلفاتی در حال رخ دادن است و از  25بهمن
هم متوجه تخلف اصلی شدیم و نامه نگاری
کردیم و درخواست کردیم از تعزیرات که این
موضوع بررســی شود اما سوال ما این بود که
در آن زمان یعنی مرداد  96که شــما متوجه
تخلفات شدید آیا به تخلف همکاران خودتان
هم آگاه شدید یا خیر و آیا این افراد را برکنار
کردید یا خیر.محســنی اژهای گفت :بدوا به
ذهن میرسد که این میزان از تخلف نمیتواند
بدون همکاری افرادی از داخل خود سازمان
توسعه تجارت باشــد.معاون اول قوه قضائیه
درخصوص دستگیری متهمان هم گفت :یک
دسته از دستگیریها در تهران رخ داد که در
مرحلــه اول  13نفر بودند و  5نفر هم مجدد
دستگیر شــدند البته احتماال افراد جدیدی
هم در روزهای آینده بازداشــت خواهند شد.
به گزارش فارس ،وی افزود :البته قرار شــده
اســت که پروندههای با موضــوع خودرو در
تهران رسیدگی شود و استانها پروندهها را به
تهران بفرستند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

اصالح طلبان
اصغرزاده:

اصالحاتدربرزخبهسرمیبرد
نظرمندرخصوصاصالحساختار
کشورشایداینباشدکهبرخیاز
بسیاریازپستهاعقببکشندو
بگذارندبقیهگروههایاجتماعیو
سیاسیمسئولیتهایاجراییرا
بهعهدهبگیرند
ابراهیــم اصغــرزاده دبیــرکل انجمــن
اسالمیمهندســان ایــران ،در توضیح اصالح
اصالحات در شرایط فعلی گفت :اصالحطلبان در
حالحاضردرشرایطبرزخیبهسرمیبرند،برزخی
به این معنا کــه از یک طرف به دلیل روشهای
اصالحطلبی ناچار هســتند تن به مشارکت در
قدرت بدهند و از طرف دیگر باید پاســخگوی
مردمیباشندکهمعترضهستند.ویبابیاناینکه
اعتراض مردم در الیههای مختلف در شــرایط
فعلی جدی است ،اظهار داشت :بخشهایی از
تهیدستان شهری ،نیروی کار ،کارگران و حتی
طبقه متوسط جامعه از وضعیتی که برای آنها
پیش آمده ناراضی هستند و این نگرانی باعث
شده هر نقطه ضعفی که در دولت روحانی رخ
میدهد ،به پای اصالحطلبان نوشته شود و به
همین دلیل اصالحطلبان در شرایط برزخی به
سر میبرند.این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه
داد :اگر اصالحطلبان دســت به تغییر سریع و
اساســی در اصالحات نزنند (تغییری که برای
مردم باورپذیر باشــد) به گوشه رینگ میروند
و امکان دارد جریانهایی به قدرت برســند که
هیچکدامازماپیشبینینمیکردیم.
اصغرزاده با تاکیــد بر اینکه اگر اصالحطلبان
دچار گفتاردرمانی شوند یا حرفهایی را بزنند
که باعث بیاعتمادی بیشتر مردم شود ،مردم
به خود جریان اصالحات بیاعتماد خواهند شد،
تصریح کرد :بازگرداندن اعتماد مردم نیازمند
داشتن برنامه برای اصالحات اساسی ،ریشهای
و ساختاری است ،هرگونه اصالحات فرمالیته،
کوتاهمدت و تشریفاتی که بخواهد وضع فعلی
را بزک کند ،موجب دلســردی بیشتر مردم
میشــود و آینده را از دست ما خواهد گرفت.
وی در خصوص نقش بــزرگان اصالحات در
اصالح اصالحطلبی در شرایط فعلی خاطرنشان
کرد :آنها نقش کلیدی در شرایط فعلی را دارند
و روز بــه روز که میگــذرد هم اصالحطلبان
متوجه نقــش کلیدی آنها میشــوند و هم
موقعیت محوری و سالمت آنها باعث میشود
اعتماد عمومیبه آنان همواره افزایش یابد .وی
عنوان کرد :نظر من در خصوص اصالح ساختار
کشور شاید این باشد که برخی از بسیاری از
پستها عقب بکشند و بگذارند بقیه گروههای
اجتماعی و سیاسی مســئولیتهای اجرایی
را بــه عهده بگیرند .این نماینده ادوار مجلس
اضافه کرد :اصالحات نیــاز به گفتوگو دارد،
هیچ کسی نمیتواند ادعا کند قیم اصالحات
است ،بخش مهمیاز اصولگرایان هم در حال
حاضر دیدگاههای اصالحطلبانه دارند ،اساسا
کشــور نیاز به اصالحات و اصالحطلبان دارد.
شرایط فعلی کشــور محصول کسانی است
که اصالحطلبی را نپذیرفتند و مشخص است
اشتباهاتی داشتهایم و باید جبران شود وگرنه
کشور متحمل هزینههای بسیاری خواهد شد.

واکنش

مرتضی حاجی:

خدا را شکر سیف تغییر کرد

مرتضی حاجی ،وزیــر آموزش و پرورش دولت
اصالحات و عضو شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبــان درباره تغییــر رئیس کل بانک
مرکزی گفت :آقای ســیف باید زودتر عوض
میشد ولی با تاخیر این کار انجام شد البته خدا
را شکر که این تغییر صورت گرفت.به گزارش
تسنیم ،وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما
بعد از سیف کدام یک از اعضای تیم اقتصادی
باید تغییر کند ،گفت :رئیس سازمان برنامه و
ی القاعده جزو اولین گزینههایی است
بودجه عل 
که باید تغییر کند ،اما بخشــی از این اتفاقات
چندان به اشخاص ربط ندارد و جای امیدواری
نیست با رفت و آمدها تغییر چندانی اتفاق بیفتد.

بین الملل

بیاعتناییترامپ
به نجات دانشجوی زندانی

همچنین این کشور را به دلیل خرید گاز از روسیه
بازخواست کرد.
دونالد ترامپ در ایــن صحبتهایش یکبار دیگر
پرســشهایی را درباره تعهد او به ناتو مطرح کرد
و گفت :یک چیزی که من با اطمینان درباره ناتو
میدانم این اســت که بیشتر از آنکه برای ما خوب باشد برای
اروپا خوب است.او در این سخنرانی یک ساعته که در جریان
بازدیدش از شــرکت ملی فوالد آمریکا در گرانیت ســیتی در

ایلنوی صورت گرفت در عین حال به سازمان تجارت جهانی و
باراک اوباما ،رئیسجمهور سابق نیز حمله کرد.
او اظهار کرد :آنها گفتند من در قبال ناتو بیش از حد تند و با
روسیه بیش از حد خوب برخورد میکنم .اما من کسی هستم
که به ناتو و آلمان گفتم چرا این همه گاز از روســیه میخرید
و برای انرژی خود میلیاردها دالر پول به روسیه میدهید .من
چنین چیزی را مطرح کردم اما آنها گفتند که من خیلی تند
برخورد میکنم.

گزارش آفتاب یزد از اصرار عجیب برخی بر بزرگتر شدن دولت

تفکیک وزارتخانهها از نان شب واجب تر!

محمود میرلوحی در گفت و گو با آفتاب یزد :فربه یا الغر شدن وزارتخانه ها مشکالت را حل نمیکند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :این روزها تفکیک
وزارت «صنعت ،معدن و تجارت» به وزارت صنعت و
معدن و وزارت بازرگانی و همچنین جداسازی وزارت
«تعاون،کار و رفاه اجتماعی» به دو وزارت کار و تعاون
و وزارت رفاه اجتماعی از حل بحرانهای اقتصادی
و نان شب ملت هم برای برخی بهارستاننشینها و
پاستورنشینان واجب تر شده اســت! از این رو ،روز
گذشته حســینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس
جمهور از جمع آوری بیش از  ۱۰۰امضا از ســوی
نمایندگان برای تفکیــک وزارت صمت «صنعت،
معدن و تجارت» خبــر داد و درباره تفکیک وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی به دو وزارتخانه گفت:
«آنچه قبال رخ داده بود ،ادغام وزارتخانهها با یکدیگر
نبود بلکه وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شــده بودند
و این تجمیع ،باعث کوچکســازی وزارتخانهها و
چابکسازی ،تحرک و تالش بیشتر در دولت نشده
بود ».این درحالی است که از سویی این امر با اصل
چابک سازی وزارتخانه ها هیچ تطابقی ندارد و تنها
منجر به فربه تر شدن دولت میگردد و عالوه بر این،
افزایــش هزینه ها در بدنه دولت را به دنبال دارد .از
این رو ،محمود میرلوحی فعال سیاسی اصالح طلب
و عضو شورای شهر تهران درگفت وگو با آفتاب یزد
درباره تــاش دولت و مجلس برای تفکیک وزارت
«صنعت ،معدن و تجــارت» و وزارت «تعاون،کار و
رفاه اجتماعی» گفت« :فربه یا الغر شدن وزارتخانهها،
تغییری در وضعیت ایجاد نمیکند بلکه باید برای
تغییر در ساختار ابتدا راهبرد و رویکردها را مشخص
کرد .امروز دولت راهبردها را رها کرده و تصور میکند
با تغییر ساختار میتوان راه را پیدا کرد».
صرفهجویی یا فربه سازی دولت؟

تالش مجلس و دولت بــرای تفکیک وزارتخانهها
در حالی اســت که دولت بعد از افزایش مشکالت
اقتصادی و فزونی انتقادات و اعتراض ها طی نشستی

با اعضای دولت ،وزرای خود را خطاب قرار داد و گفت:
«همه مدیران دولت از مدیران ارشــد تا معاونین و
مدیران کل باید در عمل نشان دهند که شرایط امروز
با شرایط دیروز فرق دارد .اگر الزم است صرفهجویی
شــود ،باید اول از دولت شروع شــود ».حال آنکه
تالش برای تفکیک دو وزارتخانه « صنعت ،معدن
و تجارت» و « تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» از سوی
دولتوبرخیازنمایندههایمجلسکامالباگفتههای
اخیر رئیس جمهور و شــعار چابک ســازی دولت
منافات دارد .در حالی که رئیس جمهور متعهد شده
است که بحران ها به ویژه معضالت اقتصادی را رفع
کند اما تفکیک وزارتخانه ،افزایش هزینه های دولت
را در پی دارد .از این رو ،به نظر میرســد که مسیر
کنونی رئیس جمهور و مجلس دهم اگرچه در جهت
مخالف اقدام رئیس دولت دهم که با کمک مجلس
هشتم به جای ادغام دست به تجمیع وزارتخانه ها
زده است ،ارزیابی میشود ،اما در عمل رئیس جمهور
همان راهی را میرود که احمدی نژاد چند ســال
پیش رفت البته با این تفاوت که رئیس دولت دهم
به جای تفکیک دســت به تجمیع زد و در نتیجه،
تجمیع وزارتخانهها به تعبیر بسیاری از صاحب نظران
و فعاالن سیاســی ،افزایش هزینه ها و فربه شدن
بدنه دولت را دربرداشت؛ مسئلهای که آثار سوء آن
همچنان در برخی از وزارتخانهها مشاهده میشود.
پشتپردهتفکیکوزارتخانهها

روز گذشته محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی
و قضائــی مجلس در رابطه با تفکیک وزارتخانه ها
گفــت« :چون رئیس جمهــور به خاطر مالحظه
برخی از وزرای ناکارآمد قدرت برکناری آنها را ندارد،
میخواهد با تاسیس وزارتخانه جدید وزرای قبلی
را هم نگه دارد ».این نماینده مجلس همچنین با
بیان اینکه تشکیل وزارتخانه جدید از طریق تفکیک
وزارت تعاون ،کار و رفاه و یا صنعت ،معدن و تجارت

به صالح کشور نیست ،افزود « :الیحه ای که دولت
با قیــد دو فوریت برای تفکیک وزارت تعاون،کار و
رفاه اجتماعی به مجلس فرســتاده کار بیهودهای
است ،بعید است اکثریت مجلس با این کارها موافق
باشــد .البته عده ای در مجلس هستند که هرچه
را دولت به آنها دیکته کند قبول میکنند ».عالوه
بر این ،منتقدان تفکیــک وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی معتقدند که تفکیک این وزارتخانه نه تنها
امری کارشناسی نبوده بلکه در این مقطع زمانی،
به نظر جداسازی این وزارتخانه بیشتر سیاسی است.
بر این اســاس ،حتی اگر اظهارات دهقان و اساسا
منتقدان تفکیک وزارتخانه ها درست هم بوده باشد
تفکیک وزارتخانهها کمکی به حل مشکالت دیگر
نمیکنــد بلکه روحانی باید به جــای اتالف وقت
و تفکیک غیر ضروری وزارتخانهها ،اساسا با مصلحت
اندیشــی به دنبال حل مشــکالت وزارتخانههای
مذکور باشد.
چرا اقدامات غیر ضروری؟

تفکیکوزارتخانههادرشرایطکنونیهمانشائبهای
را به وجود مــیآورد که در دولت دهم برای افکار
عمومیایجاد شد .زیرا پس از تجمیع و ادغام برخی
از وزارتخانه ها از جمله وزارت صنعت و بازرگانی این
باور در اذهان عمومیایجاد شد که دولت احمدی نژاد
با تجمیع و ادغام وزارتخانه ها به دنبال ســرپوش
گذاشــتن بر اقدامات نســنجیده و منفی خود و
همچنین انحراف افکار عمومیاست .اکنون روحانی
هم با توجه به شــرایط موجود و انتقاد و نارضایتی
بخش های بسیاری از جامعه ،مسیری را میپیماید
که نخســت به هیچ روی ضروری نبوده و از سویی
بــا برنامه ها و وعده های دولت منافات داشــته و
در نهایت منجر به ایجاد شــائبه های مختلفی در
میان افکار عمومیمیشود .به همین دلیل به نظر
میرسد که در شرایط کنونی به هیچ روی تفکیک

نمایندهتهران:

درقانونمنعبکارگیریبازنشستگانهیچاستثناییبرایشهردارتهرانذکرنشده

فاطمه ذوالقدر نماینــده تهران در مجلس درباره
قانون منع بکارگیری بازنشســتگان میگوید :در
قانون ،هیچ استثنایی برای شخص شهردار تهران
ذکر نشده .اینکه عنوان شده شهردار تهران در سطح
وزراســت هم چنین چیزی نیست؛ اگر این طور
باشد همه شهرداران چنین خواهند بود .همان طور
که گفته شد فقط مجوز رهبری ،میتواند ایشان را
مستثنی کند .ذوالقدر ،درباره این موضوع که آیا
قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل نهادهایی
مانند مجمع تشــخیص ،صداوســیما و کمیته

توصیه به خریداران خودرو

ادامه از صفحه اول:
در حــال حاضــر اما جهش قیمتها بســیار
غیرمنطقی است ،نباید فروش خودرو به انصاف
واردکنندگان واگذار شود و دریافت کنندگان
دالر دولتی باید بســیار بیشتر از اینها زیر نظر
قرار بگیرند .بسیار واضح است که واردکنندگان
خودرو محصوالت خود را بــا نرخ ارز آزاد به
فروش میرسانند و شاهد آن نیز قیمت های
فعلی در بازار اســت .این مسئله نظارت بسیار
بیشــتر وزارت صمت را میطلبد .وزیر محترم
صمــت اخیــرا ً لیســتی از واردکننــدگان و
ثبتنام کنندگان در سایت ثبت سفارش خودرو
را به همراه داشــت که این مســئله نکاتی را
دربرداشت.اینلیستدربرگیرندهواردکنندگان
اصلی خودرو نبود  .همانگونه که مستحضرید
ما نمایندگی اصلی از شرکت های مادر معتبر
خودروســازی جهان در ایــران نداریم ،برای

اینکه عنوان شده شهردار تهران در سطح وزراست هم صحت ندارد

امداد نیز میشــود یا صرفا دستگاههای دولتی را
در بر میگیرد؟ ،گفت :پســتهایی که خروجی
نظر رهبری هستند ،از این قانون جدا شده؛ یعنی
ســمتهایی که با اجازه رهبر هســتند و آنهایی
که خود ایشــان انتخاب میکننــد ،مانند رییس
صداوسیماازقانوناستثناءشدهاند.اودربارهوضعیت
محمدعلی افشانی شــهردار تهران نیز گفت :این
قانون هیچ استثنایی برای شهرداران و استانداران
نمونه ما نمایندگی رسمیاز بنز یا بی ام دبلیو
و یــا حتــی تویوتا در ایــران نداریم و برخی
شرکت های واردکننده هستند که به صورت
واسطهای به تامین این محصوالت میپردازند.
در بازار اسامیمشهور بســیاری وجود داشت
که هیچ کدام از آنها در لیســت مذکور نبود و
تعدادی اسامیگمنام و ناشناس مطرح گردید
که تعجب فعاالن عرصه خودروهای خارجی در
کشــور را در پی داشت .بدیهی است که برای
تنظیم بازار باید رویکردی بســیار شفافتر را
در ایــن زمینه در پیش گرفت .فروشــندگان
خودرو به دلیل ماهیت صنفی شــان همواره
تحت رصد و نظر نهادهای ناظر هستند .میتوان
آنها را مامور کرد تــا خودروهای خارجی را با
نرخ مصوب به فروش برســانند .درست مانند
دیگر صنوف عرضه کننده محصوالت ،نه آنکه
با ایجاد رانتی عظیم در دســت عدهای محدود
چنین وضعیتی را در بازار ایجاد کرد .

قائل نشده است.این نماینده اصالح طلب مجلس
افزود :شهرداریها زیر نظر وزارت کشور هستند و
این وزارتخانه مرجعی است که باید قانون را ابالغ
کرده و هم اســتانداران و هم شهرداران را ملزم به
رعایت قانون کند.او تاکید کــرد :در قانون ،هیچ
استثنایی برای شخص شهردار تهران ذکر نشده.
اینکه عنوان شده شهردار تهران در سطح وزراست
هم چنین چیزی نیست؛ اگر این طور باشد همه

وزارتخانه ها نمیتواند گره ای از مشــکالت کشور
حل کند.
ضرورت تغییر رویکرد نه ساختار

محمود میر لوحی فعال سیاسی اصالح طلب و عضو
شورای شــهر پنجم درباره تالش دولت و مجلس
برای تفکیک دو وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت و
همچنینوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبهآفتابیزد
گفت :نه تجمیع وزارتخانهها در دوران احمدی نژاد
و نــه تالش برای تفکیــک آن در دولت روحانی با
کمک مجلس دهم ،هیچ یک نمیتواند تاثیری در
وضعیت ایجاد کنــد .او ادامه داد :اگرچه بحث آزاد
سازی دولت از بنگاه داری وتصدی گری به عنوان
یک مسئله اساسی همچنان مطرح است به همین
دلیل هم مدام به دنبال جمع و تفریق وظایف هستیم
اما در عمل تغییر مهمیدر وضعیت رخ نمیدهد.
این عضو شــورای شهر تهران افزود :سالهاست که
وزارتخانه ها با مسئله تورم نیروی انسانی مواجه اند
اکنون پس از تفکیک وزارتخانه ها هم قطعا با تورم
نیروی انسانی مواجه خواهیم بود .به نظر میرسد که
نه برای تجمیع وزارتخانه ها در دوران احمدینژاد و
نه اکنون برای تفکیک آن ،هیچ منطق و چارچوب
قابل دفاعی وجود ندارد .او همچنین اظهار کرد :فربه
یا الغر شدن وزارتخانه ها تغییری در وضعیت ایجاد
نمیکند .در صورتی که وزاتخانه ها نیاز به همکاری با
یکدیگر داشتند ،میتوان دست به ادغام زد اما اکنون
ادغام ها و تقســیم ها به هیچ روی راهگشا نیست.
میرلوحی در پایان گفت :با ادغام راه و مســکن و از
ســویی تعاون ،کار و رفاه اتفاق مثبتــی رخ نداد،
اکنــون هم با جداســازی وزارتخانه ها مشــکلی
حل نخواهد شــد .بنابراین برای تغییر در ساختار
ابتدا باید راهبرد و رویکردها را مشخص کرد .امروز
دولت راهبردها را رها کرده و تصور میکند با تغییر
ساختار میتوان راه را پیدا کرد.

شهرداران چنین خواهند بود .همان طور که گفته
شد فقط مجوز رهبری ،میتواند ایشان را مستثنی
کند .به گزارش انتخاب ،ذوالقدر درباره مستثنی
شــدن برخی جانبازان در قانون منع بکارگیری
بازنشســتگان نیــز گفت :قانونی که گذاشــتیم
جانبــازان باالی  50درصد را مســتثنی میکند.
این ،مســئله حساسی اســت و باید کنترل شود
که ایجاد رانت نشــود .به طور مثال ،کســی نرود
سابقه ای رو کند و خود را جانباز باالی  50درصد
معرفی کند .البته اخیرا بنیاد شهید سخت گیری
بیشتری میکند و زیر بار چنین موضوعاتی نمیرود.
اما به هر حال بایــد مواظب بود که چنین رانتی
ایجاد نشود.
باهنر :

بسیاری از مشکالت کشور به ندانم کاری های داخلی باز میگردد

محمدرضاباهنردبیرکلجامعهاسالمیمهندسین
در نشست ماهانه جام اظهار داشت :تحریم های
ناجوانمردانه ای را نظام استکباری تالش دارد بر ما
تحمیل کند؛ این تحریم ها در شاخص های کالن
اقتصادی ما تاثیر میگذارد اما حرفی را قبال عنوان
کردیم و االن هم با اطالعات علمیو پژوهشی تکرار
میکنیم ،آن هم اینکه بسیاری از مشکالت کشور
به ندانم کاری های داخلی باز میگردد .به گزارش
مهــر  ،وی افزود :ما هیچ مشــکلی را پیش رو
نمیبینیم که با قدرت و مدیریت جهادی مدیران
قابل حل نباشــد اما تحقق این مسئله ،همدلی
و همراهی مسئوالن را میخواهد .خود رهبری
دســت به کار شدند و از دو ،سه ماه قبل ،جلسه
ســران قوا را با کیفیت و آثــار حقوقی متفاوت
تاســیس کردند .باهنر اظهار داشت :متاسفانه
قوای کشــور در بســیاری از تصمیمات ،همگرا

نبودند و واگرا عمل میکردند و این باعث میشد
که مشکالت کشور تلنبار شود .در گذشته وقتی
دعوای قوا باال میگرفت ،سران قوا دور هم جمع
میشدند و یک عصرانه ای میگرفتند ،بعد هم
میرفتندسراغکارخودشان!ویافزود:تریبونهای
رســمینظام متاســفانه بــه دلیــل برخــی
اختالفات غیر ضرور ،در جهت تخریب یکدیگر
کار میکردند و هنوز هم کار میکنند و در پی القای
سوءاســتفاده مالی و باالبــردن انتظارات مردم
هستند.باهنرتصریحکرد:مشکالت،سوءاستفادهها
و ناکارآمدی های ما زیاد است اما حسی که مردم
از این شــاخص ها دارند ،چندیــن برابر واقعیت
است .حکومت ،مسئول هم شاخص های واقعی
و هم مسئول احساسات مردم است .حکومت باید
احساسات مردم را بهتر از واقعیات تحریک کند اما
در کشور ما عکس این ماجرا وجود دارد.

توئیت بازی سیاسی

یک مذاکره کننــده در تالشها برای نجات اوتو
وارمبیر،دانشجویآمریکاییکهتوسطکرهشمالی
بازداشت شــده بود و پس از بازگشت به آمریکا
جان خود را از دست داد ،اعالم کرد ،قبل از آنکه
ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسما آغاز شود به
او پیشنهاد کمک به آزادی وارمبیر را داده بود اما
پیشنهاداوبابیاعتناییروبهروشد.بهگزارشایسنا،
به نوشته روزنامه دیلی میل ،میکی برگمان که در
مذاکراتغیرعلنیباکرهشمالیمشارکتداشتهبه
رسانه "جی کیو" گفت که برای حل این مشکل
به سراغ تیم انتقال قدرت ترامپ رفته اما هرگز
پاسخی از جانب آنها دریافت نکرد.برگمان گفت:
الهامبخشپیشنهاداوبرایحلاینمشکل،بحران
گروگانهایآمریکاییدرایرانبودهکهکمیبعداز
آغاز به کار رونالد ریگان حل و فصل شد.

دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریــکا در یک
ســخنرانی جدید حمالتــی جدیــد را علیه ناتو
به ویژه آلمان به عنــوان یکی از مهمترین اعضای
ایــن ائتالف انجام داد.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری اســپوتنیک ،ترامپ در سخنانی خطاب
بــه گروهی از کارگران بخش فــوالد در آمریکا اعضای ائتالف
ناتو را "متخلف" خوانده و به آلمان به ســبب عدم اختصاص
پول کافی برای برآورده کردن اهداف ائتالف ناتو حمله کرده و

ترامپبازهمبهناتووآلمانتاخت
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