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اخبار
نهاوندیان در حاشیه جلسه دولت:

اقتصادمان بزرگتر از آن است که صحبت
یک مقام خارجی تاثیری در آن داشته باشد

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اقتصاد ایران را در شرایطی برشمرد که
اظهار نظر یک مقام خارجی نمیتواند تاثیری بر آن داشته باشد.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص سیاستهای آمریکا
در قبال برجام و ایران گفت :اقتصاد ایران بسیار بزرگتر از آن است که با سخنرانی یا
صحبت یک مسئول دولت دیگر در آن تاثیرات بیش از اندازه ایجاد شود .وی ادامه
داد :الحمداهلل مناسبات ما به طور روز افزون با اقتصاد جهانی روبه افزایش بوده و
اتفاقا این موضع گیریهای نسنجیده ونابخردانهای که دولت جدید آمریکا اتخاذ
و اظهار کرد ،باعث شده که دیگران در جهان از جمله اتحادیه اروپا به همکاری
نزدیکتر با ایران عالقمند شوند و اظهاراتشان رامیبینیم .معاون اقتصادی رئیس
جمهوری تاکید کرد:صف حامیان ایران منسجمتر و و صف حامیان آمریکا بسیار
کمتر شده و آمریکا در این موضع منزویتر شده است .به همین جهت فرصت
افزایش و تقویت مناسبات اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان بیشتر از گذشته
است ،بخصوص اگر به این توجه کنیم که با اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ما
اکنون در شرایط بهتری از گذشته در ایستادگی روی پای خود هستیم .نهاوندیان
تصریح کرد :ذخیره کاالهای اساسی ما را میتوان امروز با سال  ۱۳۹۲مقایسه کرد،
شرایط فروش صادراتی ما را میتوان نگاه کرد .تولیدات و نرخ رشد و پایین آمدن
تورم ،در مجموع با این مقایسه شرایط اقتصادی ایران را در شرایط بسیار باالتری
از گذشته خواهیم دید.
معاون اقتصادی رئیسجمهوری در ادامه بیان کرد :من تاثیرات اینگونه لفاظیها را
خیلی جدی نمیبینم و این کامال به انسجام و در صحنه بودن ملت ما بستگی دارد
و هرکس در هر کجا  ،می تواند نقشآفرین باشد و ما یک بار دیگر از این امتحان
سرافراز بیرون می آییم .نهاوندیان تصریح کرد :همچنان که آقای رئیسجمهوری
امروز در دولت فرمودند ،برجام اکنون یک آزمونی درصحنه جهانی شده و معلوم
می شود آن دولتی که یاغیانه ،مقررات بینالمللی را زیر پا می گذارد ،کیست و آن
کشور ،ملت و دولتی نیز که احترام بینالمللی را به سوی خود جلب می کند و مورد
حمایت همه کشورهای جهان به جز دو کشور قرار دارد ،دولت و نظام ایران است.
وی افزود :یک صحنه انتخاب بینالمللی رخ داده که مواضع حکیمانه ،خردمندانه و
اخالقی ایران در آن مورد تحسین جامعه جهانی است و مطمئنا به جایگاه بینالمللی
کشورمان کمک خواهد کرد .معاون اقتصادی رئیسجمهوری همچنین درخصوص
نوسانات بازار ارز با توجه به اتفاقات اخیر ،گفت :یکی از توفیقاتی که در این چند
سال اخیر به دست آمد ،کاهش التهابات و نوسانات در بازار ارز در کنار آرامش
عمومی در سطح قیمتها و تورم بود ،این رویکرد استراتژیک دولت بوده و ادامه پیدا
خواهد کرد .وی ادامه داد :بعضی نوسانات از عوامل اقتصادی و روانی ایجاد می شود،
اما همچنان که در سال  95هم دیدیم ،ما حرکت رو به باالیی داشتیم اما بعد این
موضوع جبران شد و کسانی که سوداگرانه وارد بازار شده بودند ،متحمل زیانهایی
شدند .نهاوندیان با بیان اینکه سیاست ارزی دولت تغییری نکرده است ،افزود :این
سیاست شناور مدیریت شده است و حفظ ثبات به صالح اقتصاد کشور است .معاون
اقتصادی رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :تبعا فعاالن اقتصادی سابقه دار نیز به
این موضوع بلندمدت نگاه می کنند .بعضی از شتابزدگی های کوتاه مدت ممکن
است به ضرر سوداگران منجر شود و بانک مرکزی نیز با توجه به گشایشهای بعد از
برجام در شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا می توان با اطمینان پیش بینی کرد که
آرامش بازار ارز ادامه پیدا می کند.

رأی اعتماد وزرا به استانداران پیشنهادی چهار استان
جلسه صبح روز گذشته هیات وزیران به ریاست حجت اسالم روحانی با
رأی اعتماد دولت به استانداران پیشنهادی  ۴استان کشور همراه بود.
در این جلسه ،آقایان محمدمهدی شهریاری ،بهمن مرادنیا ،سید مناف هاشمی
و سیدعلی آقازاده از سوی هیات وزیران به ترتیب به عنوان استاندار استانهای
آذربایجان غربی ،کردستان ،گلستان و مرکزی منصوب شدند .روحانی خطاب به
استانداران منتخب اظهار کرد :هدف ما پیشرفت کشور ،رونق اقتصادی و توسعه
اشتغال در کشور و حرکت در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
و استانداران باید با حفظ انسجام ،وحدت ،اعتدال و میان ه روی ،اجرای کامل
سیاستهای دولت را دنبال کنند.
رئیس جمهوری با توجه به مرزی بودن سه استان کردستان ،آذربایجان غربی
و گلستان ،بر بهبود روابط با کشورهای همسایه تأکید کرد .وی جذب سرمایه
داخلی و خارجی ،تقویت مسیرهای ارتباطی کشور با کشورهای همسایه و
تسریع در اتصال راههای کشور به کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ ،از
جمله چین ،روسیه و آسیای مرکزی را از جمله راههای توسعه اقتصادی و حفظ
امنیت کشور دانست و استانداران را به ایجاد هماهنگی در استان و روابط خوب
با ائمه جمعه ،نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و گروههای
سیاسی ،رعایت حقوق شهروندی بهویژه حقوق اقوام و مذاهب و بهر ه گیری از
آنان در مناصب مدیریتی توصیه کرد .روحانی ضمن بیان اعتماد کامل دولت به
هممیهنان کرد ،آنان را از اقوام اصیل ایرانی دانست که با حس عمیق ملی نسبت
به ایران ،همواره در همه صحنهها بهویژه در دوران دفاع مقدس حضوری فعال
و مؤثر داشته و هم اکنون هم در عرصه پیشرفت کشور ،مشارکت کامل دارند.
رئیسجمهوری وزرا را به همکاری با استانداران در جهت تحقق اهداف مورد نظر
دولت توصیه کردند و در پایان از استانداران جدید خواست که سالم ایشان را
ن های کردستان ،آذربایجان غربی ،گلستان و مرکزی ابالغ
به مردم شریف استا 
کنند.
همچنین هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر برقراری مقررات
لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل موافقت کرد .مجوز برگزاری گردهمایی
بینالمللی فناوریهای بهسازی رفتاری بلند مدت و سازگار با محیط زیست سدها
صادر شد.
هیات وزیران با صدور مجوز برگزاری چهارمین گردهمایی بینالمللی فناوریهای
بهسازی رفتاری بلند مدت و سازگار با محیط زیست سدها موافقت کرد .هدف از
این گردهمایی که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی ایران و دانشگاه گراتس اتریش
برگزار میشود ،بحث ،تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم
سد سازی ،سازههای هیدرولیکی و صنعت آب است.

ضرورت دریافت سرمایهگذاریهای خارجی برای تکمیل ناوگان ریلی
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در نشستی که با مدیرعامل و مسئوالن شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران داشت به تقویت مسیرهای پر رفت و آمد ریلی از حیث مسافران
اشاره کرد و گفت :الزم است در مسیرهای اصلی همچون تهران  -مشهد و اصفهان  -شیراز مسافر بیشتری از طریق ریل جابجا شود که نیازمند تقویت ناوگان است .وی ادامه داد :باید به سمت
سرمایه گذاری های خارجی حرکت کرد و تمرکز روی منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تقریبا سودی ندارد چرا که این منابع صرف هزینه های جاری می شود .رئیس مجلس شورای اسالمی
با تأکید بر اینکه باید به کارخانجات تسهیالت داد تا حمل و نقل خود را از طریق ریل صورت دهند ،اظهار داشت :کارخانجات باید برای ارتباط با راه آهن انگیزهمند شوند که طرحهای قانونی در این
خصوص قطعا با بار مالی مواجه میشود لذا دولت باید اقدام به ارائه الیحه کند.

رئیسجمهوری :خروج طرف مقابل از برجام ،شکست برای آنهاست ،نه ما!

صف واحد مردم ،دولت ،جناح ها و قوای نظامی در برابر دشمن
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه «ملت ایران در مقاطع
حساس همواره حامیان اصلی انقالب اسالمی ،نظام
جمهوری اسالمی ایران ،استقرار امنیت و دستیابی به
منافع ملی بودهاند» ،گفت :دشمنان و بدخواهان ملت ایران
باید بدانند که این ملت در مسیر حرکت خود به سمت
پیشرفت و تعالی ،هرگز اهداف بلند خود را از یاد نبرده و
ذرهای از اعتماد آنها نسبت به نظام و ایستادگیشان در
برابر دشمنان کاسته نخواهد شد.
حجتاالسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات
دولت با بیان اینکه «هر گاه بدخواهان بدنبال تحمیل فشار به
کشور بودهاند ،مردم با حضور ،هوشیاری و تالش بیشتر ،قاطعانه
به آنها پاسخ دادند» ،گفت :آن زمانی که رئیسجمهوری آمریکا
برای ایجاد نمایش قدرت در عربستان علیه ایران به منطقه آمده
بود ،ملت ایران به زیبایی و با حضور پر شور خود در انتخابات 29
اردیبهشت ،پاسخ قاطعی به آمریکا و حامیانش دادند .وی استقبال
و رأی مردم به نظام جمهوری اسالمی ایران و کاندیداهایی که
مورد تأیید نظام بودند را بهترین پاسخ کوبنده و قاطع ملت به
بدخواهان با یک اقدام کام ً
ال دقیق ،حقوقی و قانونی و با نمایش
شکوه و اقتدار ملی دانست و افزود :البته بدخواهان دست بردار
نبوده و ممکن است هر زمانی اقدام به توطئه علیه انقالب و
کشورمان کنند که در این راستا ما باید همیشه برای مقابله با
حوادث احتمالی توانمند ،قدرتمند و آماده باشیم .وی ادامه داد:
دیپلماتهای کشور به عنوان نمایندگان ملت ایران ،در یک
مذاکره چندجانبه و به یک معنا بینالمللی ،حضور پیدا کردند که
در نتیجه آن توافقی به نام برجام تحقق پیدا کرد و بعد از حدود 6
ماه اجرایی و عملیاتی شد .رئیس جمهوری با بیان اینکه «برجام
یک آزمون بسیار بزرگ برای همه دولتهای شرکتکننده در
مذاکرات و سایر دولتهای جهان است» ،خاطرنشان کرد :تعهد
و وفای به عهد ،اساس اطمینان جهان به یک دولت است؛ ما به
عنوان جمهوری اسالمی ایران ،دقت کردیم و حواسمان جمع
بوده است ،وقتی تعهد دادیم ،تا آخر پای آن ایستادگی کردیم و
این افتخاری برای ماست .وی با اشاره به اینکه «اگر طرف دیگر
مذاکره ،بدخواه ،رقیب یا دشمن ما از تعهد خارج شود ،این برای
ما شکست نیست بلکه شکست برای طرف مقابل است» ،گفت:
ما در زمان و مقطع الزم راه درست را انتخاب کردیم و به خوبی
وارد مذاکره شدیم و در مذاکره با همه توان و دقت پیش رفتیم و
بهترین ممکن بود .وی تاکید کرد :اگر همه
آنچه به دست آوردیم،
ِ
طرفهای مذاکره پای این توافق بایستند به معنای این است که
حیثیت خودشان را حفظ کردند و اگر کسی پای توافق نایستد
در حقیقت حیثیت خودش را خدشهدار کرده است .روحانی ادامه
داد :امروز نسبت به سیاستهای آمریکا شاهد دو صفبندی
داخلی و جهانی هستیم؛ ببینید در داخل آمریکا صاحبنظران،
اندیشمندان و سیاستمدارها ،نسبت به اقدامات اخیری که دولت
آمریکا انجام میدهد چگونه موضع میگیرند و حرف میزنند.
وی با طرح این سوال که آیا اقدامات رئیس جمهوری جدید
آمریکا به وحدت داخلی این کشور کمک میکند یا موجب تفرقه
و شکاف بیشتر می شود؟ گفت :اتفاقاً با این اقدامات این شکاف
بیشتر میشود ،چراکه اگر روزی آمریکا بخواهد از برجام خارج

شود ،آن وقت برای مردم روشنتر میشود که آمریکا چه ضرر
بزرگی کرده است .وی با اشاره به این که «در صفبندی جهانی
نسبت به اقدامات آمریکا ،تنها چند کشور و رژیم انگشت شمار
هستند که از این اقدامات طرفداری میکنند» ،اظهار کرد :امروز
مسیری که جمهوری اسالمی ایران انتخاب کرده مورد حمایت
جهان است و حتی در میان متحدان آمریکا در اروپا هم کسی
نیست که از بر هم زدن توافق حمایت کند چراکه این توافق،
توافقی دوجانبه نیست بلکه یک توافق جهانی است .رئیس
جمهوری با بیان اینکه دونالد ترامپ با این استدالل که هر اقدامی
رئیس جمهوری قبلی انجام داده با آن مخالفت می کند ،دست
به این اقدامات زده و این بیمنطقی آشکار است ،گفت :واقعاً
برای دولت آمریکا شرم آور است که استداللش این باشد که
با هر کاری که دولت قانونی قبل انجام داده مخالفت کنند .وی
اظهار کرد :امروز ایران به عنوان کشوری که به تعهدات خودش
پایبند است ،مورد تحسین افکار عمومی و دولتهای جهان است
و آمریکا به عنوان کشوری که اعتبار ،حیثیت و آبروی خودش را
به حراج گذاشته مطرح است که البته عده زیادی در داخل آمریکا
از مقامات لشکری و کشوری گذشته و فعلیشان و حتی مقاماتی
که در دولت فعلی آمریکا هستند ،با این سبک و سیاق دولت
آمریکا مخالف هستند .وی افزود :ملت بزرگ ایران ،کار بسیار
بزرگی را انجام داد و ما سندی را امضاء کردیم که امروز جهان
از آن حمایت کرده و در برابر اقداماتی که دشمن ما میخواهد
انجام دهد ،با زبان ،بیان و استداللشان ایستادهاند .روحانی با بیان
اینکه «ملت ایران همواره متحد و همراه با نظام بوده و در این
مواقع همیشه وحدت خود را بیشتر به نمایش می گذارند» ،گفت:
ممکن است عدهای ،به برجام هم انتقاد داشتند و شاید اگر رأی

بگیرند ،بگویند ما به برجام رأی نمیدهیم و این برای یک کشور
دموکراتیک طبیعی است ،اما برجام مورد اجماع همه مسئوالن و
مقامات اصلی کشور بوده است؛ شورای امنیت ملی آن را تصویب
و مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و از همه مهمتر مقام
معظم رهبری راجع به آن نظر دادهاند.
وی با اشاره به اینکه امروز رئیس جمهوری فعلی آمریکا
شرایطی را ایجاد کرده که ایران ،از همیشه یکپارچهتر ،یک
صداتر و متحدتر است ،خاطرنشان کرد :امروز موافق و مخالف
برجام در کنار هم هستند و همه صدای واحد دارند؛ ما نقض
عهد را نادرست ،غلط و نسبت به مصالح کشور ،منطقه و جهان
خائنان ه میبینیم .وی اظهار کرد :ملت ایران هیچگاه به آمریکا
اعتماد نداشته و میداند که آمریکا چه اقداماتی علیه منافع ملی
ما انجام داده و می دهد ،ولی امروز واضحتر و آشکارتر همه در
کنار هم قرار گرفتند .رئیسجمهوری با تصریح کرد :آمریکا اگر
بخواهد علیه یک معاهده و قرارداد بینالمللی که مورد تأیید
شورای امنیت سازمان ملل و بخشی از قطعنامه  2231است،
موضع گیری خصمانه کند ،تنها با ایران مخالفت نمیکند ،بلکه با
کشورهای جهان مخالفت کرده و در برابر سازمان ملل ایستاده
است؛ که البته این را گاهی به صراحت هم میگوید که این
سازمان ملل به درد ما نمیخورد .وی با تاکید بر اینکه اگر آمریکا
دچار خطا شده و از برجام خارج شود ،ضرر این کار صرفاً برای
آمریکایی هاست ،افزود :ما راههای مختلفی را پیش رو داریم و هر
راهی که مصلحت نظام و کشور ما در آن باشد را انتخاب میکنیم
و هیچ مشکلی در پیشبرد اهداف و مسیرمان نخواهیم داشت .وی
ادامه داد :امروز  5کشور مذاکره کننده با ایران ،کشورهای اتحادیه
اروپا و سایر کشورهای جهان همراه با ایران هستند و اگر آمریکا

این خطا را مرتکب شود ،علیه منافع ملی و حیثیت آمریکا اقدام
کرده است .روحانی با بیان اینکه نباید هیچ گونه نگرانی در داخل
کشور نسبت به این اقدامات داشته باشیم ،گفت :تا زمانی که ملت
ما متحد ،منسجم و یکصدا بوده و مطیع رهبری شجاع هستیم،
هیچ مشکلی برای کشور ما پیش نمیآید .فراز و نشیب وجود
دارد اما به خوبی از آن عبور میکنیم .وی با اشاره به اینکه امروز
کام ً
ال روشن میشود که دولت یاغی کیست و کسی که مقررات
بینالمللی را زیر پا میگذارد ،چه کسی است و به خوبی روشن
میشود که کدام کشور مورد احترام کشورها و افکار عمومی جهان
است ،ادامه داد :اگر آمریکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شود
و علیه سپاه پاسداران اقدامی کند ،این دیگر خطا اندر خطا است؛
سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست ،بلکهسپاه پاسداران
در دل این مردم بوده و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع
کرده است .وی تصریح کرد :سپاه نه تنها محبوب ملت ایران بلکه
محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات داده؛ محبوب
کردهای عراق هم است چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم
دمشق و سوریه هم است چون دمشق را نجات داده؛ محبوب
مردم لبنان هم است چون طرفدار حیثیت و استقالل لبنان بوده
است؛ سپاه همیشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریستها
ایستاده است .رئیس جمهوری اظهار کرد :آمریکاییها به دلیل
آنکه میخواستند داعش را  20سال در این منطقه نگه دارند و از
این ابزار استفاده کنند ،حق دارند از سپاه عصبانی باشند ،چراکه
سپاه با برنامهریزی و حمایت خودش از ملت عراق ،سوریه و لبنان،
داعش را ذلیل کرده است .وی افزود :آمریکایی ها حق دارند از
برجام ناراحت باشند چراکه جمهوری اسالمی ایران در یک شرایط
حساسی که آنها می خواستند اعالم کنند که ایران دروغگوست
و پشت پرده بمب هستهای درست میکند ،با حضور در مذاکرات
ثابت کرد که دروغگو آنها هستند.
وی با تاکید بر اینکه ارتش ،سپاه ،بسیج جدای از ملت نبوده
و همواره در کنار ملت هستند ،گفت :هیچگونه اختالفی بین
جناحهای ما برای مقابله با توطئه دشمنان وجود ندارد و همه
یکپارچه و در صف واحد هستیم؛ هیچگونه تزلزلی در کشور
ما بهوجود نخواهد آمد و مردم مقاوم ایران در برابر توطئهها
ایستادگی خواهند کرد .روحانی با بیان اینکه دولت امسال بر
اساس دستور رهبر معظم انقالب به دنبال افزایش تولید و اشتغال
بوده و خواهد بود ،گفت :نباید هدف را از یاد ببریم؛ امسال هدف
این است که رونق اقتصادی ایجاد کرده و میزان اشتغال را افزایش
دهیم تا جوانهای ما مشغول بکار شوند و کشورمان آرامش
بیشتری داشته باشد.
وی «آرامش ،امنیت و آزادی» را به عنوان سه پایه برای رسیدن
به هدف پیشرفت و اقتدار دانست و تصریح کرد :پیشرفت و
اقتدار ما در سایه امنیت ،آرامش و آزادی است که باید از آنها
برای رسیدن به هدف مهممان حراست و حفاظت کنیم .وی
افزود :تردیدی ندارم ملت ایران در مسیر راه خود هدف را گم
نکرده ،اعتمادش نسبت به مسئوالن کم نشده و همچنان در
برابر دشمن ،ایستاده است؛ ما نه ضعیف و سست میشویم و نه
میترسیم؛ بلکه مقاوم و قدرتمند میایستیم و خدا هم با ما خواهد
بود و طبق وعده الهی ،پیروزی نهایی هم از آن ما است.

حسینعلی امیری در واکنش به طرح نظام پارلمانی:

محمدعلی نجفی در حاشیه جلسه هیات دولت:

در حال حاضر رای مردم در سرنوشت سیاسی کشور بیشتر تضمین شده است

حجم بدهیهای شهرداری تهران در کوتاه مدت قابل کنترل نیست

معاون پارلمانی رئیسجمهوری در رابطه با مباحث مطرح شده در
خصوص برقراری نظام پارلمانی در کشور توضیحاتی ارائه کرد.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران ابتدا
در خصوص سمت خود در دولت دوازدهم گفت :فعال در معاونت پارلمانی
در دولت شرکت و خدمت می کنم و قطعا بدون مجوز نمی توان در جلسات
هیات دولت شرکت کرد و حتما حکمی وجود دارد .وی همچنین با اشاره
به جلسه غیرعلنی سه شنبه با حضور وزیرامورخارجه اظهار کرد :از جزئیات
این جلسه مطلع نیستم .البته به طور کلی وزرای دولت در مجلس حضور
پیدا می کنند و اتفاق فوقالعادهای نیست .معاون پارلمانی رئیسجمهوری
در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری به وزارتخانه گفت :دولت با توجه به کارهای کارشناسی و
بررسی های انجام شده ،موافق این کار نیست .نمایندگان دولت نیز در کمیسیون مربوطه در مجلس نظرات کارشناسی خود را در این زمینه
مستند و مستدل مطرح خواهند کرد .امیری در رابطه با مطرح شدن بحث نظام پارلمانی در کشور اظهار کرد :در دنیا از نظر اشکال حقوقی
دولتها یا حاکمیت ،چهار مدل ریاستی ،نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ،هیات مدیرهای و پارلمانی وجود دارد .وی ضمن ارائه تعاریفی از
این چهار مدل تصریح کرد :در کشور ما مدل پارلمانی حاکم نیست؛ چراکه رئیسجمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و اگر
قرار باشد شکل حقوقی دولت تغییر پیدا کند ،باید در قانون اساسی تغییر ایجاد شود که ما معتقدیم در شرایط فعلی چون رئیسجمهوری
با رای مستقیم مردم انتخاب میشود ،دموکراسی و تضمین رای مردم و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی کشورشان بیشتر تضمین
شده است .معاون پارلمانی رئیسجمهوری در رابطه با وضعیت معرفی دو وزیر باقیمانده به مجلس نیز گفت :نمایندگان مجلس به مدت
یک هفته برای سرکشی به حوزههای انتخابیه خود می روند ،بنابراین باید تا دو هفته آینده کمی صبر کنیم البته براساس قانون اساسی
رئیسجمهوری اختیار دارد که وزارتخانههایی که وزیر ندارد را با سرپرست اداره کند که اکنون این دو وزارتخانه نیز با سرپرست اداره می
شوند .امیری یادآور شد :طبق آیین نامه داخلی مجلس نیز به هر دلیلی وزارتخانهای وزیری نداشت  ،رئیسجمهوری می تواند سرپرست
منصوب کند ،بنابراین سقف زمانی که قانون اساسی در نظر گرفته سه ماه است و ما نیز در همین فرجه قانونی قرار داریم و اگر کمی تامل
کنید در همین فرجه قانونی آقای رئیسجمهور وزرا را معرفی خواهند کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه حجم بدهیها حجمی نیست که
بتوان در کوتاه مدت آنها را کنترل کرد ،اعالم کرد که حداقل
بدهیها در شهرداری تهران سی هزار میلیارد تومان است.
محمد علی نجفی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
در خصوص تغییر مدیران در شهرداری گفت :نمیتوان گفت که در هیچ
دستگاهی از فردا هیچ کس را عوض نمیکنیم؛ چرا که این جریانی
مستمر است و اگر عمر مدیریت مدیران  4سال باشد به این معنا است
که هر سال  25درصد از مدیران باید تغییر کنند .وی در رابطه با عدم
تغییر مدیران زمان قالیباف و حتی ارتقاء آنها اظهار کرد :بعضی از مدیران
آقای قالیباف مدیران خوبی بودند و از نظر خط سیاسی نیز الزاما طرفدار
آقای قالیباف نبودند .یکی از اولویتهای من برای انتخاب نیرو این است
که از بدنه شهرداری باشند .چه اصالح طلب و چه غیر اصالح طلب که فکر میکنم این روش درستی است .شهردار تهران تاکید
کرد :بزرگترین گالیه کارکنان شهرداری در دوران مدیریت قبلی این بود که اکثریت قریب به اتفاق مدیران رده باالی شهرداری
از بیرون شهرداری منصوب میشدند ،بنابراین به نظر من ایرادی ندارد کسی که در زمان آقای قالیباف در سمت پایینتری بوده،
اما عملکرد مثبتی داشته ،حاال ارتقاء پیدا کند .نجفی در رابطه با تصمیم شهرداری تهران برای مدیریت بدهیها گفت :ما روی این
موضوع بحث داریم هم روی مدیریت بدهیها و هم روی مدیریت منابع و هم مدیریت هزینه بحث داریم که این مسائل باید مورد
توجه قرار بگیرد ،اما حجم بدهیها حجمی نیست که بتوان در کوتاه مدت آنها را کنترل کرد و حداقل بدهیها در شهرداری تهران
سی هزار میلیارد تومان است .وی یادآور شد :یکی از اولویتهای مهم در شهرداری تهران در حال حاضر بحث حمل و نقل و ترافیک
است .شهردار تهران همچنین با اشاره به جلسات خود با وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت گفت :در هر دو جلسه تصمیم گیری شد
که کمیته مشترکی ایجاد شود تا ارقام به طور دقیق اعالم شود و ارقامی که مورد تایید طرفین است ،استخراج شود که این کار
مدتی طول می کشد .وی تاکید کرد :در جلس ه با آقای نوبخت در رابطه با ردیفهای بودجهای و سهم شهرداری در قانون بودجه
سال جاری بحث شد و آقای نوبخت قول دادند که به موقع پرداخت شود .در عین حال درباره احکام بودجهای سالهای قبل در
رابطه با استفاده شهرداری از فاینانس صحبت شد و باز ایشان قول دادند که امسال این موارد به جریان بیفتد.

سید محمد بطحایی:

محمدجواد آذری جهرمی:

منتظریم مجلس تکلیف معلمان حق التدریسی را تعیین کند

درباره کاهش هزین ه اینترنت وحدت نظر وجود دارد

وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق التدریسی به خصوص در شهرهای کوچک و
دور افتاده توضیحاتی را ارائه کرد.
سید محمد بطحایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران ابتدا درباره تصمیمات اتخاذ شده برای خلوت تر شدن کالسهای
درس گفت :این موضوع تحت عنوان تراکم دانش آموز در کالس مطرح است که ما ن ُرم تعریف شدهای را در کشور به تفکیک شهر و
روستا در دورههای مختلف آموزشی داریم .وی ادامه داد :ضمن تایید این مطلب که امکان دارد در بعضی مناطق ،این تراکم نسبت به سال
گذشته افزایش پیدا کرده باشد ،اما هنوز با آن استاندارد و خط قرمز فاصله دارد .وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد :تراکم کالس در
بعضی موارد به جهت اینکه فضای کالس استاندارد نبوده کاهش پیدا کرده .مثال جایی بوده که برای کالس ساخته نشده بود اما به اجبار
تبدیل به کالس شده که در اینجا تعداد دانش آموزانی که می توانستند در کالس حاضر باشند کمتر شده و میانگین منطقه را پایین آورده
است که در این موارد چاره دیگری وجود ندارد.
بطحایی در خصوص بحث استخدامی بعضی معلمان حق التدریسی در شهرهای کوچک و دور افتاده نیز گفت :مجلس اخیرا کلیات
طرحی را به تصویب رسانده و جزئیات آن قرار است در کمیسیون بررسی شود که ما منتظریم آن طرح در خصوص نحوه به کارگیری
نیروهای حق التدریسی برای آموزش و پرورش تعیین تکلیف کند .اما تا آن زمان که آن طرح به تصویب برسد ،استفاده از همکاران
عزیزمان که حق التدریسی هستند کما فی السابق است .وی افزود :امیدوارم با اهمیت و اولویتی که این موضوع دارد ،مجلس این طرح را
با لحاظ نظرات کارشناسی وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضیحاتی درباره وضعیت بستههای اینترنتی ارائه کرد و گفت که وحدت نظری در
رابطه با کاهش هزینهها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با تغییر بستههای اینترنتی گفت :این موضوع و تعرفههای اینترنت
یکی از موضوعات ثابتی بوده که ما از روز اولی که مشغول به کار شدیم تاکید داشتیم به آن بپردازیم .وی ادامه داد :طبق وعدهای
که دادیم قرار بود این بسته نهایی و در صد روز اول اجرایی شود که مباحث کارشناسی آن همچنان با اپراتورها و کمیسیون تنظیم
و مقررات مرجع تصویب تعرفهها است مورد بررسی قرار می گیرد ،فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی
وارد شور شویم .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :با توجه به اختالف نظراتی که وجود دارد ،جزئیات آن پس از تصویب
نهایی اعالم خواهد شد .اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینهها و خارج شدن از حالت حجمی وجود
دارد .آذری جهرمی همچنین در خصوص موضع گیریهای آمریکا علیه سپاه پاسداران اظهار کرد :سپاه هیچ فاصلهای با مردم ندارد.
آقای رئیسجمهور هم امروز در فرمایشات خود در جلسه هیئت دولت این موضوع را مورد تاکید قرار دادند .وی تاکید کرد :رویکرد
سپاه ،بودن در کنار ملتهای مسلمان دنیا است چه در عراق ،چه در افغانستان ،یمن و سوریه و سپاه همواره به یاری مردم مظلوم
دنیا پرداخته و طبیعتا این موضوع مغضوب دولتمردان آمریکا است و این خیلی چیز پیچیدهای نیست که آنها از سپاه عصبانی باشند.
آذری جهرمی یادآور شد :سپاه از دل مردم است و همواره مورد حمایت آنها بوده و مورد حمایت دولت نیز قرار دارد و امیدوارم آمریکا
این اشتباه را نکند.

