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6ماهيكهسيفنبايدرئيسبانكمركزيميبود
 كاربری به نام بديعي توئيت زده كه: رئيس ديوان 
محاسبات كشور: هيئت مستش��اري و دادستان 
ديوان محاسبات كشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات 
 بانك مركزي را محرز ديد و بر انفصال رئيس كل 
بانك مركزي و معاونان ايشان رأي داد. جالبه كه تو همين شش ماهي كه 

سيف رئيس موند، اين اتفاقاي عجيب و غريب افتاد!
...........................................................................................................................

ردخوندرايراناينترنشنال
علي عليزاده در مورد شبكه تلويزيوني سعودي ايران اينترنشنال نوشته: 
بن سلمان يك روزنامه نگار را به كنسولگري سعودي در تركيه كشانده 
و به قتل رسانده. سعودي ديگر حكومت نيس��ت. گروه مافيايي تبهكار 
است. با اين حال ۲۰۰روزنامه نگار ايراني هرماه حقوق هاي نجومي شان 
را مستقيماً از بن سلمان دريافت مي كنند. رد خون جمال خاشقچي روي 

دست كارمندان ايران اينترنشنال!
...........................................................................................................................

كاريكهوزارتخارجهبايدميكرد
ص��ادق نيكو هم نوش��ته: همه كش��ورهاي دني��ا بايد درب��اره مراجعه 
شهروندان شون به سفارتخانه هاي سعودي هشدار بدن ۱- ترجيحاً نريد 
۲- اگر مجبوريد، تنها نريد ۳- اگر تنهاييد حتماً به ديگران اطالع بديد 

۴- صدقه و آيت الكرسي فراموش نشود.
...........................................................................................................................

امريكاخودشبهانهشرراجورميكند
  آبان دخت سيفي در توئيتي نوش��ته: جناب دكتر ظريف! بچه  تُخس و 
سركش براي شيطنت و آتيش سوزوندن منتظِر بهونه  شما نمي شينه، 
خودش بهونه  شر درست كردن رو پيدا مي كنه. فلذا دنبال »توجيهات« 

ديگه اي باشيد. و من اهلل التوفيق!
...........................................................................................................................

بازهمبهانهايهست؟!
سيدپويان حسين پور نوشته: دولت و مجلس پيش از اين با تصويب برجام و 
حاال با تصويب FATF عمالً هر آنچه امتياز مي شد به غربي ها داد، داده اند 
و درواقع برگ برنده ديگري براي معامله هاي بعدي به جا نگذاشته اند. حاال 

هيچ بهانه اي براي تغيير و بهبود شرايط قابل قبول نيست... 
...........................................................................................................................

رأيدرتاريكي
هديه آقاپور در توئيتي كوتاه و با توجه به مخالفت نمايندگان مجلس با علني 

شدن آراي خود نوشته: موافقان CFT  چرا از افشاي نام خود مي ترسند؟!
...........................................................................................................................

بزرگتريندغدغهشورايشهرتهران
كاربري به نام رزنانس نوشته: افشاني، شهردار تهران هم به دليل كهولت سن 
رفتني شد. االن بزرگ ترين دغدغه شوراي شهر تهران اين است كه چطور 

يك شهردار انتخاب كنند كه نه كسالت داشته باشد و نه كهولت سن. 
...........................................................................................................................

جمالخاشقچيوديكتاتوريعربستان
كانال لبنانيران در مورد روزنامه نگار عربس��تاني كه در 
كنسولگري عربستان در استانبول به قتل رسيد، نوشته: 
خاش��قچي  ها خانواده اي عربس��تاني و تركيه اي االصل 
هستند. اجداد آنها قاچاقچيان معروفي بودند و به همين 
سبب به خاشقچي ملقب شدند و نام خانوادگي آنها هم شد. تجارت قاچاق 
اسلحه آنان را به ثروت زيادي رساند. عدنان خاشقچي در قضيه ايران كنترا 
و بانك ورشكسته اعتبار و تجارت جهاني مشهور شد اما جمال خاشقچي 
يك فرد رس��انه اي در حكومت آل س��عود بود كه پس از تغيير و تحوالت 
سياسي و به روي كار آمدن بن س��لمان، جزو مخالفان موضع گرفت. او در 
مواضع پيش��ين خود ضد ايران و ح��زب اهلل بود و تنها ب��ه جهت اينكه به 
بن سلمان گفته باالي چشمت ابرو است و نظر داده، در كنسولي عربستان 
در تركيه ناپديد شد و اخباري مبني بر كشته  شدن وي منتشر مي شود. يكي 
از نشانه هاي اينكه حكومت ما ديكتاتوري نيست وجود هزاران و صدها هزار 
انساني است كه هر ياوه اي را مي گويند و هر تهمتي مي زنند و هر فحش و 
اتهامي از دهانش��ان درمي آيد و از اين دروغ گفتن ها ترسي هم ندارند. در 
فلسطين اشغالي عده زيادي از فلس��طيني هايي كه صرفاً در شبكه هاي 

اجتماعي از تظاهرات هاي روز جمعه حمايت كردند بازداشت شدند.

فالحتپيشه:
 درباره درخواست اتحاديه اروپا 

براي بازگشايي دفتر مالحظات امنیتی وجود دارد 
رئيسكميسيونامنيتمليوسياست
خارجيمجل�سازدرخواس�تجديد
اتحاديهاروپابرايبازگش�اييدفتردر

تهرانخبرداد.
به گزارش تسنيم، حشمت اهلل فالحت پيشه 
رئي��س كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت  
خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
اخيراً جلس��ه اي با حضور ۲۶ س��فير كش��ورهاي اروپايي در تهران، در اين 
كميسيون برگزار شد، گفت: در اين جلسه سفير اتريش كه رياست دوره اي 
اتحاديه اروپا را برعهده دارد و همچنين برخي از سفراي كشورهاي اروپايي 
درخواست بازگشايي دفتر اين اتحاديه در تهران را مطرح كردند. وي تصريح 
كرد: سفراي كشورهاي اروپايی اعالم كردند چون اتحاديه اروپا در كشورهاي 
مختلف سفير دارد خواستار اين هس��تيم تا دفتر اين اتحاديه در تهران نيز 
بازگشايي شود. نماينده اسالم آباد غرب در مجلس با بيان اينكه اين درخواست 
مسبوق به سابقه اس��ت و اروپايي ها خواهان بازگشايي دفتر خود در تهران 

بوده اند، افزود: در اين راه مالحظاتي وجود دارد كه بايد رعايت شود. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجل��س تصريح كرد: 
دغدغه هاي موجود كه بخشي از آنها امنيتي است را به سفراي كشورهاي 
اروپايي منتقل كرديم كه بايد در قال��ب يك پروتكل الحاقي آنها را برطرف 
كرد. فالحت پيشه تصريح كرد: در آن جلسه مقرر شد اين درخواست سفراي 
كشورهاي اروپايي به مسئوالن وزارت امور خارجه منتقل شود كه اين كار هم 
انجام شده است. پيش از اين نيز اتحاديه اروپا از ابتداي روي كار آمدن دولت 
دوازدهم درخواست ايجاد دفتري را در تهران به عنوان مقر اين اتحاديه داده 
بود. با اين حال اين درخواست تاكنون به دليل برخي مالحظات در خصوص 
ماهيت فعاليت هاي اين دفتر به خصوص در حوزه حقوق بشر و دخالت در 
امور داخلي كشورمان مورد موافقت قرار نگرفته است. الزم به ذكر است برخي 
از هيئت هاي اتحاديه اروپا در سفر به تهران ديدارهايي با فعاالن سياسي كه 
به دليل اقدامات ضدامنيتي در دادگاه هاي كشورمان محكوم شده بودند، 

داشتند كه منجر به اعتراضات گسترده اي در داخل كشور شد.
...........................................................................................................................

باحضوراميردريادارخانزادي
 ناو موشك انداز »كنارك« 

به منطقه سوم نیروي دريايي ارتش ملحق شد
ناوموشكاندازجمهورياس�الميايران»كنارك«روزگذشتهبه

ناوگاننيرويدرياييارتشملحقشد.
به گزارش فارس، در مراس��مي با حضور امير دريادار خانزادي فرمانده 
نيروي دريايي ارت��ش، امام جمع��ه و فرماندار شهرس��تان كنارك، ناو 
موشك انداز جمهوري اسالمي ايران »كنارك«، در راستاي تقويت توان 

رزم به منطقه سوم نبوت نداجا ملحق شد.

قرارگاهسازندگي

مهدی   پورصفا
   گزارش

خاتماالنبياامروز
بهعن�وانيكياز
بزرگتري�نمجموعههايفعالدرس�ازندگي
كش�وردرآس�تانهورودب�هدورانجدي�دي
ازايف�اينق�شدرتوس�عهاي�راناس�المي
ومقابل�هباتحريمه�اييكجانبهغرباس�ت.
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در آستانه پايان س��ومين دهه فعاليت خود 
دوران جديدي از حضور خود در عرصه س��ازندگي 
كشور آغاز كرده است. در حالي كه فشارهاي تحريمي 
عليه نظام جمهوري اسالمي براي تسليم كردن ايران 
در حوزه هاي مهم امنيت ملي از سوي اياالت متحده 
امريكا آغاز شده مي توان اهميت نقش نهادي همچون 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا را در توسعه كشور به 
خوبي دريافت. هم اكنون بسياري از پروژه هاي مهم 
كش��ور در حوزه هايي همچون جاده سازي، توسعه 
ميادين نفتي و ساخت پااليشگاه هاي نفتي توسط 
قرارگاه سازندگي خاتم  االنبيا صورت مي گيرد. شايد 
جديدترين پروژه اي كه مي توان از آن نام برد، ساخت 
پااليشگاه ستاره خليج فارس است؛ پااليشگاهي كه با 
استفاده از ميعانات گازي توليد شده از ميادين گازي 
پارس جنوبي زمينه خودكفايي كشور در حوزه بنزين 
را فراهم مي كند. نگاهي به تاريخچه فعاليت هاي اين 
قرارگاه نشان مي دهد ضرورت فعاليت در حوزه هاي 
مهندس��ي و س��ازندگي از همان ابتداي جنگ در 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي احساس مي شده 
و اين قرارگاه با تكيه بر تجارب س��ال ها فعاليت در 
سخت ترين مناطق جنگي شروع به انجام پروژه هاي 

عمراني كرده است. 
قرارگاهكارخودراازكجاآغازكرد

س��ردار محم��د وفاي��ي اولي��ن فرمانده ق��رارگاه 
خاتم االنبيا با اشاره به احساس آغاز ضرورت فعاليت 
اين قرارگاه مي گوي��د: در جري��ان جنگ، ۱۹۰۰ 
كيلومتر نوار مرزي تا عم��ق ۳۰۰ - ۲۰۰ كيلومتر 
از خاك كش��ورمان در نتيجه بمباران هاي دشمن 

تخريب شده بود. 
در چني��ن ش��رايطي س��پاه تصميم گرف��ت وارد 
فعاليت هاي س��ازندگي ش��ود. اولين گ��ردش كار 
از سوي فرماندهي كل س��پاه خدمت مقام معظم 
رهبري تقديم شد. اولين قراردادي كه من در سال 
۱۳۶٨ در قرارگاه خاتم االنبيا امضا كردم، ۳۰ ميليون 
تومان ب��ا موضوع تصحيح اراضي بي��ن دارخوين و 
خرمشهر بود. در حقيقت تشكيل قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا بر اس��اس ظرفيتي بود ك��ه در قانون 
اساسي به منظور استفاده از توان نيروهاي نظامي 

كشور در حوزه سازندگي آمده است. 
اصل ۱۴٧ قانون اساس��ي مي گويد:      دول��ت  بايد در 
زمان  صلح  از افراد و تجهيزات  فني  ارتش  در كارهاي  
امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت  

كامل  موازين  عدل  اسالمي  استفاده  كند در حدي  كه  
به  آمادگي  رزمي  آسيبي  وارد نيايد.

در سايت قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در خصوص 
»گسترش و توسعه و حمايت از كشورهاي مسلمان، 
همس��ايه و دوس��ت در قالب صدور خدمات فني و 

مهندسي« اعالم آمادگي شده است.
فرماندهانقرارگاهدرسنگرخدمتبهمردم
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا تاكنون زمينه ساز 
رشد و توس��عه فرماندهاني بوده است كه بعدها در 
عرصه خدمت رساني به كش��ور نقش بسيار مهمي 
را ايفا كرده اند. سردار »محس��ن رضايي« فرمانده 
وقت سپاه در سال ۱۳٧۳ »محمدباقر قاليباف« را 
به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا منصوب كرد. 
اجراي پروژه هايي مانند راه آهن مش��هد-  سرخس 
از  جمله اقدامات صورت گرفت��ه در دوره مديريت 
قاليباف بر قرارگاه به شمار مي رود. قاليباف بعدها در 
سمت شهرداري تهران زمينه ساز اجراي بسياري 
از پروژه هاي مه��م از جمله توس��عه خطوط مترو 
و بزرگراه ه��اي مختلف ب��ود كه نق��ش مهمي در 
تبديل شدن تهران به يك شهر زيست پذير داشت. 
سردار »رستم قاسمي« فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا كه در دي ماه س��ال ٨۶ به اين س��مت 
منصوب ش��د، از جمله فرماندهاني است كه بعدها 
در سنگر وزارت نفت به كشور خدمت كرد. او پيش 

از پذيرش اين مسئوليت قرارگاه سازندگي نوح )ع( 
را برعهده داشت. 

رستم قاس��مي بعدها س��ال ۱۳۹۰ به وزارت نفت 
رفت و در دوران ش��ديدترين تحريم ها عليه كشور 
نقش بس��يار مهمي در فروش نفت كشور و تأمين 
نيازمندي ه��اي مال��ي دس��تگاه هاي مختلف ايفا 
كرد. ه��م اكنون قرارگاه س��ازندگي خات��م االنبيا 
تبديل به مجموعه بزرگي ش��ده اس��ت كه هزاران 
نيروي متخصص در آن فعال هستند. سال ۱۳۹۳ 
سردار »عباداهلل عبداللهي«، فرمانده قرارگاه خاتم 
آماري از پيمان��كاران و كاركن��ان قرارگاهش ارائه 
كرد: هم��كاري »5۰۰۰ ش��ركت پيمانكار بخش 
خصوصي« و »۱۳5 هزار نفر ني��رو كه فقط ۲5۶۰ 
نفر نيروي رسمي هستند.« به گفته او ۳5  هزار نفر 
از ۱۳5 هزار نيرو، در سطح مهندس، فوق ليسانس و 
دكترا هستند و بقيه نيروها نيز به لحاظ فني ماهر و 

باتجربه محسوب مي شوند. 
امريكابهدنبالتحريمقرارگاه

شايد با درك همين نقش مهم اين قرارگاه است كه 
اين نهاد تاكنون مورد هدف شديدترين تحريم ها از 
س��وي امريكا و برخي از كشورهاي غربي قرار گرفته 

است تا فشارها عليه ايران تشديد شود. 
س��ال ۱۳٨۹ همزمان ب��ا اوج گي��ري تحريم هاي 
هس��ته اي علي��ه اي��ران، ق��رارگاه خاتم االنبي��ا و 

ش��ركت هاي زيرمجموعه آن ابت��دا تحت تحريم 
امريكا و س��پس در قطعنام��ه ۱۹۲۹ مورد هدف 

تحريم هاي بين المللي قرار گرفتند. 
قطعنام��ه ۱۹۲۹ يك��ي از س��خت ترين تحريم ها 
بود. به غير از خود قرارگاه و شركت هاي تابعه اش، 
»رستم قاسمي« فرمانده وقت و ساير افراد مرتبط 
با قرارگاه خاتم مانند فرماندهان پيشين هم تحريم 
شدند. با به نتيجه رسيدن برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ در 
شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب اعضا رسيد 
كه مطابق آن تمام قطعنامه هاي تحريمي ايران از 
جمله ۱۹۲۹ لغو ش��دند. بااين حال تالش ها براي 
ايزوله كردن اين نهاد و ش��ركت هاي مرتبط با آن 

همچنان ادامه دارد. 
به عنوان مثال بر اس��اس طرحي كه از سوي برخي 
نمايندگان مجلس امريكا ارائه شده است، هر شركتي 
كه با س��پاه پاس��داران انقالبي همكاري كند مورد 
تحريم قرار مي گيرد. نويسندگان آن طرح مي گويند 
هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعه اي است كه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، به هر دليلي به 
صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰ درصد در 
آن ذي نفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، 
امريكا شركت ها و مجموعه هايي را تحريم مي كرد كه 
س��پاه بيش از 5۰  درصد در آنها سهم داشت، به اين 
ترتيب تمام شركت هاي داخلي و خارجي از همكاري 

با سپاه منع خواهند شد. 
در اين مي��ان همچن��ان بس��ياري از ش��ركت ها و 
ش��خصيت هاي فعال در اين قرارگاه در ليست سياه 
وزارت خزان��ه داري امري��كا قرار دارن��د. همچنين 
تحريم هاي جداگانه اي نيز از سوي اتحاديه اروپا عليه 

اين نهاد انقالبي اعمال شده است. 
قرارگاهفرماندهجوانخودراشناختهاست

حاال و در ش��رايط حس��اس فعلي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا فرمانده جديد خود را ب��راي فعاليت در 
جبهه اقتصادي كشور شناخته است؛ فرمانده جواني 
كه نشان از تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي 
جوان گرايي و تكيه بر جوانان براي بازسازي ساختار 
مديريتي كشور است. نگاهي به سوابق سعيد محمد 
فرمانده جديد اي��ن قرارگاه نش��ان مي دهد كه نگاه 
اصلي فرماندهي س��پاه تالش براي تمركز بر توسعه 
دانش فني در اجراي پروژه ها در شرايط تحريم كشور 
است. به اين ترتيب زمينه براي استقالل فني و علمي 
از تكنولوژي خارجي در خصوص توس��عه اقتصادي 

كشور فراهم مي شود. 
سعيد محمد، متولد س��ال ۱۳۴٧ در تهران و داراي 
مدرك تحصيلي دكتراي مهندسي عمران )گرايش 
راه و ترابري( از دانش��گاه تربيت م��درس تهران در 
سال ۱۳٨٨ اس��ت. محمد از سال ۱۳۶۶ به عضويت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد و داراي سوابق 
مديريتي و اجرايي متعددي در شركت ها و مؤسسات 
اقماري قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و بنياد تعاون 
سپاه است. وي از س��ال ۱۳٨۶ تا ۱۳۹۳ مديرعامل 
گروه »سپاس��د« وابس��ته به ق��رارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبي��ا بود. از س��وابق علم��ي وي عضويت در 
انجمن تونل ايران از سال ۱۳٨٨ تاكنون، عضويت در 
هيئت علمي دانشگاه امام حسين)ع( از سال ۱۳٨۹ 
تاكنون و عضويت در نظام مهندسي استان تهران از 

سال ۱۳٧5 تاكنون را مي توان اشاره كرد. 
فرمانده جديد قرارگاه خاتم  االنبيا در س��ال ۲۰۱۴ 
موفق به كسب تنديس برنز جايزه بين المللي پروژه 
برتر در س��طح مگاپروژه ها از انجم��ن بين المللي 

مديريت پروژه )IPMA( شد. 
همچنين كسب تنديس بلورين جايزه ملي پروژه 
برتر در س��طح مگاپروژه ها از انجمن ملي مديريت 
پروژه ايران در سال ۱۳۹۲، كسب لوح تقدير جايزه 
تعالي منابع انس��اني از انجمن ملي منابع انس��اني 
ايران در س��ال ۱۳۹۳، كس��ب رتبه دوم در جايزه 
ملي مديريت دانش )MAKE( در س��ال ۱۳۹۳، 
كسب لوح تقدير حاميان زمين از اجالس جهاني 
حاميان زمين س��ال ۱۳۹۲، كس��ب لوح تقدير از 
وزير نيرو در جش��ن خودكفايي صنعت سدسازي 
در سال ۱۳۹۱ و برگزيده همايش برترين مديران 
جهادي در عرصه سازندگي كشور در سال ۱۳۹۴ 
از ديگر جوايز و افتخارات كسب شده توسط سعيد 

محمد است.

فرمانده جوان در رأس قرارگاه سازندگی و ضدتحريم

درحال�يك�ههمچن�انبرخ�يازوزارتخانهه�ايمه�م
دولتعم�اًلبالتكليفب�ودهوباسرپرس�تادارهميش�ود،
ق�راراس�تدرهفت�هج�اريوزرايجدي�دازس�ويدولت
ب�همجل�سش�وراياس�الميمعرف�يخواهن�دش�د.
اين روز ها كالف س��ردرگم روابط بين مجل��س و دولت به نقطه 
جديدي رسيده اس��ت و چندين اس��تيضاح در صف بررسي در 
كميس��يون هاي مربوط يا اعالم وصول از س��وي هيئت رئيسه 
مجلس قرار دارد. در كنار اين هنوز براي وزراي اس��تيضاح شده 
اقتصاد و دارايي و رفاه، كار و تعاون جانشيني معرفي نشده و اين 
وزارتخانه ها با سرپرست اداره مي شوند. طبيعي است كه سرپرست 
در يك وزارتخانه به دليل موقت بودن آن، جسارت انجام برخي 
اقدامات جدي براي اصالح امور را ندارد و با برخي محدوديت هاي 
قانوني نيز روبه رو است، حتي اخباري نيز به صورت در گوشي در 
بين نمايندگان مجلس در روزهاي اخير مطرح شده كه دولت با 
اين تحليل كه ترميم كابينه نوعي اعتراف به ناكارآمدي اس��ت، 
اراده اي براي اي��ن تغييرات ندارد، بنابراي��ن ترجيح داده هزينه 
اين تغييرات را گردن مجلس بيندازد. حاال و در اين ميان به نظر 
مي رسد پس از تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله 
با تأمين مالي تروريس��م و راحت شدن خيال دولت از طي شدن 
بخشي از فرآيند قانوني اجراي اس��تانداردهاي گروه ويژه اقدام 
مالي، دولت نيز به فكر سر و سامان دادن به وضعيت آشفته دولت و 

معرفي وزير براي وزارتخانه هاي بي وزير افتاده است. 
گزينههاياحتماليچهكسانيهستند

روز گذش��ته موجي از اخبار در رس��انه هاي مختل��ف به نقل از 
نمايندگان منتش��ر ش��د كه حاكي از معرفي وزرا به مجلس در 
هفته جاري است. به عنوان مثال خبرگزاري مهر در خبري مدعي 
شد، وزراي پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي قرار اس��ت ظرف هفته جاري از س��وي رئيس جمهور 
براي اخذ رأي اعتماد به مجلس ش��وراي اسالمي معرفي شوند. 

همچنين طبق برخي شنيده ها، قرار است رئيس جمهور با قبول 
استعفاي وزراي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي، وزراي 
جايگزين را به مجلس معرفي كند. همچنين در اين گزارش به نقل 
از ابوالفضل سروش از معرفي احتمالي »فرهاد دژپسند« به عنوان 
وزير پيشنهادي اقتصاد و »محمد شريعتمداري« )وزير كنوني 
صنعت، معدن و تجارت( به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

به مجلس سخن به ميان آمده است. 
الريجانيزمانمعرفيوزراراميداند

همچنين احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به زمان دقيق 
معرفي وزراي پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي از سوي دولت به مجلس، گفت: براساس آنچه 
بنده اطالع  دارم، آقاي روحان��ي رئيس جمهور چندي پيش به 
آقاي الريجاني زمان دقيق معرفي اين دو وزير پيش��نهادي را 

اعالم كرده است. 
وي افزود: آقاي روحاني اخيراً ب��ه آقاي الريجاني رئيس مجلس 
گفته است كه گزينه هاي پيشنهادي دولت براي وزارتخانه هاي 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي و نيز ام��ور اقتص��ادي و دارايي را 
امروز به مجلس معرفي مي كند.  عضو هيئت رئيس��ه مجلس در 
پايان خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه رئيس جمهور گزينه هاي 
پيش��نهادي براي اين دو وزارتخان��ه را امروز ب��ه مجلس اعالم 
كند، سركش��ي نمايندگان ب��ه حوزه هاي انتخابيه لغو ش��ده و 
جلسات علني براي بررس��ي رأي اعتماد به دو وزير پيشنهادي 
در هفته آينده برگزار مي شود. انتشار اين اخبار در حالي صورت 
مي گيرد كه بر اساس اخبار منتشر شده عباس آخوندي وزير راه و 

شهرسازي نيز از سمت خود استعفا كرده و قرار است رئيس جمهور 
گزينه جديدي را به جاي وي معرفي كند. 

شريعتمداريميمانديانه؟
همچنين محمدحسين فرهنگي با اشاره به نشست روز گذشته 
كميس��يون صنايع و معادن به منظور بررس��ي استيضاح وزير 
صنعت، معدن و تجارت، اظهار داش��ت: بر اس��اس برنامه قبلي 
بايد آقاي ش��ريعتمداري در كميس��يون صنايع و معادن براي 
بررسي استيضاحش حضور پيدا مي كرد اما به اين جلسه نيامد. 
وي درباره عل��ت عدم حضور ش��ريعتمداري تصريح كرد: آقاي 
شريعتمداري مستعفي اس��ت و به احتمال زياد امروز به عنوان 
وزير پيش��نهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجلس شوراي 
اسالمي معرفي مي شود. اما حجت السالم سيدجواد حسيني كيا 
عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: 
قرار بر اين شد اگر آقاي ش��ريعتمداري در جلسه امروز )ديروز( 
نيز حضور نيافت اين طرح به صحن علني پارلمان ارجاع شود. به 
نظر مي رسد با اين تفاصيل بايد منتظر بود تا دولت هر چه زودتر 

تكليف وزارتخانه بي وزير را مشخص كند.
معرفي3يا4وزيرتاپايانهفته

محمود واعظي رئي��س دفتر رئيس جمهور روز گذش��ته به اين 
گمانه زني ها پايان داد و اعالم كرد: تا آخر هفته افراد پيشنهادي 

براي تصدي سه يا چهار وزارتخانه به مجلس معرفي مي شوند. 
محمود واعظي صبح ديروز در نشس��ت هم انديشي با مديران 
و سردبيران ارشد رس��انه هاي داخلي كه در معاونت مطبوعاتي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد، با بيان اينكه رسانه ها 
پل ميان دولت و مسئوالن با مردم در راستاي برقراري ارتباطي 

روشن، دقيق و مستمر هستند، گفت: معتقديم دولت و مسئوالن 
در مديريت كشور، برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها بايد از نظرات 
كارشناسانه صاحبنظران و متخصصان بيش از پيش بهره گيري 
كنن��د. رئيس دفتر رئيس جمه��ور اظهار داش��ت: هدف دولت 
تدبير و اميد در تمامي برنامه هاي خود اعم از سياست خارجي 
و مديريت داخلي، س��اماندهي اقتصاد و بهبود ش��رايط زندگي 
مردم و گسترش تعامالت تجاري و اقتصادي كشور بوده است و 
توانسته گام هاي خوبي در زمينه هاي گوناگون بردارد و امروز با 
شرايط جديدي روبه رو شده ايم كه براي عبور از آن نياز به تالش 

و همكاري همه اركان مختلف نظام است. 
واعظي با تأكيد ب��ر اينكه نبايد اجازه دهيم توطئه دش��منان و 
تحريم ملت ايران و شرايط اقتصادي دش��واري كه به دنبال آن 
به وجود آم��ده، در جامعه يأس و نااميدي نس��بت ب��ه آينده را 
گسترش دهد، افزود: در شرايط كنوني بايد تالش كنيم روحيه 
مردم توأم با آرامش باشد و افكار عمومي جامعه تحت تأثير اخبار 
غير واقعي، نسبت به آينده نگراني نداشته باشند و در اين راستا 

رسانه ها نقش حائز اهميتي را بر عهده دارند. 
مديران و س��ردبيران ارش��د رس��انه ها نيز در اين ديدار به بيان 
ديدگاه ها، نقطه نظرات و پيش��نهادات خود پيرامون مس��ائل و 
موضوعات مختلف از جمله ضرورت توجه به نظرات كارشناسان 
و صاحبنظران در عرصه هاي گوناگون اداره كشور به ويژه اقتصاد، 
الزام پاسخگويي دولت و مسئوالن در راستاي تنوير افكار عمومي 
جامعه در مسائل و شرايط مختلف، تعيين تكليف وزارتخانه ها و 
سفارتخانه هاي بدون مسئول و ضرورت تسريع در معرفي وزرا و 
سفراي دولت، اهتمام براي ثبات و ساماندهي بازار و اقتصاد، توجه 
به مسائل و مشكالت صنفي رسانه ها براي ادامه فعاليت و تالش 
در راستاي حل اين مشكالت، تبيين استراتژي براي اطالع رساني 
دولت، مقابله با فساد اقتصادي و ضرورت تدوين پيوست رسانه اي 

براي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي پرداختند.

بعدازمدتهابالتكليفيصورتميگيرد

 معرفي وزراي جديد به مجلس در هفته جاري

بهارستان

محمدحسنزاده|تسنيم

س�خنگ�ويهيئ�ترئيس�ه    چهره
مجلسازتش�كيلكميتهسه
نفرهب�رايب�ررس�يط�رحتش�دي�دمبارزهبام�ف�اسد

اقت�صاديدرپ�ارلمانخ�ب�رداد.
به گزارش تسنيم، بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه روز گذشته در جلسه اين هيئت مقرر 
شد كميته اي سه  نفره براي بررسي طرح تشديد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي تشكيل شود، گفت: در اين كميته كه رياست آن بر عهده 
مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس است، بنده و آقاي اللهيار 

ملكشاهي رئيس كميسيون قضايي 
و حقوق��ي مجلس حض��ور داريم. 
س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: در جلسه 
روز گذشته هيئت رئيسه مقرر شد، 
كميته سه  نفره نشستي در روزهاي 
آينده برگزار و ايراداتي را كه منجر 

به عدم رأي به اين طرح در صحن علني شد برطرف كنند. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه پيش از اين ايرادات 

اصل ٧5 قانون اساسي به اين طرح گرفته شده بود، اظهارداشت: 
قرار شد در كميته سه نفره اين مشكل برطرف و بار ديگر اين طرح 
به كميسيون ارجاع داده شود. چندي پيش برخي از نمايندگان 
طرح يك فوريتي را براي مبارزه با مفاس��د اقتصادي تدوين و در 

اختيار هيئت رئيسه پارلمان قرار دادند. 
در اين طرح تشكيل سازمان مستقل با اختيارات كامل براي 
مبارزه و رس��يدگي به جرائم اقتصادي پيش بيني ش��ده بود. 
بر اساس اين گزارش، در جلس��ه روز چهارشنبه ۱۴ شهريور 
قوه مقننه گزارش كميس��يون قضايي در م��ورد اين طرح در 

دستوركار علني مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت. در جريان 
بررس��ي اين طرح مصطفي كواكبي��ان، نماين��ده تهران در 
اخطاري مستند به اصل ٧5 قانون اساسي اين طرح را داراي 
بار مالي عنوان كرد. مسعود پزش��كيان، نايب رئيس مجلس 
شوراي اس��المي نيز اين اخطار را وارد دانست و آن را به رأي 

نمايندگان گذاشت. 
در ادامه  نمايندگان با ۱۰۶ رأي موافق و ۶۲ رأي مخالف از مجموع 
۱۹٧ نماينده حاضر اين اخطار را وارد دانستند و بار مالي اين طرح 

را تأييد كردند و اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

سخنگويهيئترئيسهمجلسمطرحكرد

تشكيل كميته 3 نفره براي بررسي طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس


