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قالیباف در افتتاح مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه:

عادتها مانع از تحول در ساختار اداره کشور میشود

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در نشست افتتاح مرکز
نوآوری و خانه خ�لاق قوه مقننه با بیان اینکه عادتها
مانع از تحول در س��اختار اداره کشور میشود ،گفت :در
اوج اینکه عنوان میشود ما پولی در کشور نداریم حداقل
س��الی  ۱۶۰میلیارد دالر فقط برای انرژی فسیلی هزینه
میکنی��م در حال��ی که میدانیم  ۵۰درص��د این انرژی
فسیلی هدر میرود و ناترازی و ناعدالتی به وجود میآید
به طوری که از همین مس��یر درهه��ای فقر و قلههای
تکاث��ر به وجود میآید .به گزارش خانه ملت ،محمدباقر
قالیباف با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست افتتاح
مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه عنوان کرد :مباحث
خوب و امیدوارکنندهای در این جلس��ه مطرح ش��د .باید
حوزه فناوری ،دانش بنیانها و خالقیت را جدی بگیریم
چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا به سمتی حرکتی
کرده که فناوری روی س��بک زندگی ،مهارت و زندگی
فردی و حکمرانی اثرگذار بوده اس��ت .وی ادامه داد :اما
عادتها همواره مانع از این ش��ده که یکسری تحولها
اتفاق بیفتد ،وقتی رابطه بین ذینفعان و ذی مدخالن نیز
ب��ه میان بیاید تأثیرات آن دوچندان خواهد ش��د .رئیس
ق��وه مقننه یادآور ش��د :زمانی که موض��وع فناوری در

بخ��ش خصوصی و میان افراد فعال در این حوزه مطرح
میش��ود ،یک مفهوم و زمانی که فن��اوری بخواهد در
حکمران��ی اثر خود را نش��ان دهد ،مفه��وم دیگری پیدا
میکند .مهمترین کار نوآوری و خالقیت این اس��ت که
حصر زمان و مکان را میش��کند و همه چیز را پویا و به
حرک��ت درمیآورد .قالیباف اضافه ک��رد :اگر به فناوری
در حوزه حکمرانی توجه شود ،س��اختار اداری و اجرایی
ناقص��ی که از س��الهای دور به ارث بردهای��م در برابر
فن��اوری مقاومت میکند و درمییابیم که این س��اختار
حس��ی نس��بت به فناوری و تحول ن��دارد .وی تصریح
ک��رد :در اوج اینکه عنوان میش��ود ما پولی در کش��ور
نداریم حداقل س��الی  160میلیارد دالر فقط برای انرژی
فس��یلی هزینه میکنیم در حالی که میدانیم  50درصد
این انرژی فس��یلی هدر میرود و ناترازی و ناعدالتی به
وجود میآید به طوری که از همین مسیر درههای فقر و
قلههای تکاثر به وجود میآید .قالیباف با تأکید بر اینکه
متأس��فانه ما در هر کجای کش��ور که دست میگذاریم
نات��رازی داریم ،به ناترازی در جذب نیرو ،تمرکز قدرت،
صندوقهای بازنشستگی ،ناترازی بین اختیار و مسئولیت
و نات��رازی در جایی که درآم��د  110میلیارد دالر داریم

اما تورم دو رقمی را ش��اهد هس��تیم ،وقتی  20میلیارد
درآمد داریم و باز هم کس��ری بودجه و تورم را شاهدیم،
اشاره کرد .رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد :در
اینج��ا مییابیم که هیچ اث��ری از تصمیم و مدیریت در
کش��ور وجود ندارد ولی وقتی در جلسات مینشینیم به
قدری طرح مسئله میکنیم که هیچ کس نمیداند چاره
و راهکار کار کجاست.

ام�روز رقابت بین کس�انی اس�ت که عرض�ه دارند و

عرضه ندارند

رئیس مجلس اضافه کرد :امروز رقابت بین افرادی است
که نوآوری را درک میکنند و افرادی که نوآوری را درک
نمیکنند اگر بخواهیم شفاف بگوییم رقابت بین کسانی
است که ُعرضه دارند و کسانی که ُعرضه ندارند .تا زمانی
که این فضا باز نش��ود هیچ حرکتی پیش نخواهد رفت.
وی ب��ا بیان اینکه تجربه  40س��اله فعالیت اجرایی من
نش��ان میدهد باید به  4رکن شفافیت ،هوشمندسازی،
مردمی س��ازی و کارآمدس��ازی توجه کنیم ،گفت :اگر
ادعای مولد بودن میکنیم باید بدانیم چه چیزی را تولید
میکنیم؛ حتم ًا باید در این مس��یر ثروت ،قدرت ،معرفت
و منزلت تولید کنیم.

علی خضریان:

اشتباهات دولت قبل فضای سیاسی علیه ایران را تشدید کرده است

س��خنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم مسیر خوبی در مورد
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها طی نکرده است ،گفت :متاسفانه به علت اشتباهاتی
که دولت قبل در بحث ابعاد احتمالی نظامی مرتکب شده ،فضای سیاسی علیه ایران تشدید
ش��ده است .علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
فارس ،با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ،ریلگذاری مهم مجلس در
بحث پرونده هستهای است ،تاکید کرد :از ابتدای اجرای قانون ،کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
شورای اسالمی به جدیت نظارت بر اجرای این قانون را پیگیری کرده است و همچنان در
پیگیری مصمم است .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و پردیس با اشاره به اینکه دولت
دوازدهم مس��یر مناسبی را در پرونده هس��تهای طی نکرده است ،افزود :متاسفانه به علت
اشتباهاتی که دولت قبل در بحث ابعاد احتمالی نظامی مرتکب شده است ،فضای سیاسی
علیه ایران تشدید شده است .دولت و دوازدهم بهرغم امتیازات گسترده هستهای و ادعاهای

افزایش همکاریهای منطقه امکان
نفوذ بیگانگان را کاهش میدهد

روزنامهصبحايران

چراغ سبز مجلس و ترمزگیری دولت
برای واردات خودروی هیبریدی

یادداشت

زیاد نتوانس��ت پرونده  PMDرا ببندد .لذا یکی از محورهای گفتگو با آقای اس�لامی در
کمیسیون ،مسئله وضعیت  PMDخواهد بود .خضریان در رابطه با تفاهم اخیر بین سازمان
انرژی اتمی و آژانس توضیح داد :این تفاهم در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی
صورت گرفته است و مجلس شورای اسالمی از نظر قانون اقدام راهبردی به این موضوع
ورود خواهد کرد .سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید بر اینکه کمیسیون
اص��ل  ۹۰تعامالت بین ایران و آژانس را با حساس��یت پیگی��ری میکند ،گفت :به زودی
کمیسیون جلسهای با رییس جدید سازمان انرژی اتمی خواهد داشت و یکی از محورهای
جلسه ،برنامه این سازمان برای تعامل با آژانس و موضوع تفاهم اخیر خواهد بود .خضریان با
بیان اینکه کمیسیون همچنان در اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها جدی
است ،افزود :دولت سیزدهم باید در اجرای کامل و دقیق این قانون اهتمام داشته باشد .برای
مجلس شورای اسالمی عمل منطبق بر قانون مهم است و فرقی میان دولتها نمیگذارد.

بازگشت همه به سوي اوست

همکار گرامی جناب آقای رضا شاملو
بدينوس��يله درگذش��ت عمو و زنعموی گراميتان را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده
براي آن عزیزان از دست رفته علو درجات الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
همکاران شما در موسسه دنیای تغذیه و سالمت و روزنامه عصر ایرانیان

س��ازمان هم��کاری
ش��ــــا نـــگها ی
مجموع��های فراگیر
و منطقهای است که
به دنبال وف��اق در حوزه های مختلف در
مقابل نفوذ ناتو میباشد .جمهوری اسالمی
ایران به عنوان قدرت امنیتی و دفاعی مهم
منطق��ه نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ
بیگانگان ایفا کرده است و همواره در مسیر
حفظ امنیت نطقه گام های مهمی برداشته
و در کنار چین روس��یه و سایر کشورهای
مهم عضو دائم ش��انگهای م��ی تواند به
عنوان یک مجموعه عمل کند .کشورهای
آسیای میانه و اعضای شانگهای اشتراکات
فرهنگ��ی گس��ترده ای دارن��د و در کنار
یکدیگر می توانند به عنوان مجموعه ای
متحدد ،نیاز های یکدیگر را برطرف کنند و
این اجالس می تواند کمک کند تا سطح
باالتری از حمایت کش��ورهای منطقه از
یکدیگر محقق شود .ز فرصت حضور در
اجالس دوشنبه می تواند در جهت گفت
و گو با کش��ورهایی که می توانند انضباط
نوینی در آس��یا ایجاد کنند استفاده کرد و
ما معتقدیم هرچه همکاری های منطقه
ای افزایش باید امنیت در منطقه بیش��تر
شده و نفوذ و دخالت بیگانگان کاهش می
یابد و منافع کشور تقویت می شود .پیمان
یادش��ده به منظور همکاری های امنیتی
میان کش��ورهای عضو از حدود  20سال
گذشته تشکیل ش��ده و تاکنون پیشرفت
خوبی داش��ته اس��ت .همکاری در حوزه
های اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و غیره در
دستورکار کشورهای عضو پیمان شانگهای
است ،موضوعاتی مانند کشاورزی ،محیط
زیس��ت ،مبارزه با تروریس��ت و غیره نیز
از س��وی کش��ورهای عضو پیگیری می
ش��ود .عضویت روس��یه و چین به عنوان
اعضای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در
پیمان ش��انگهای امری قابل تامل است
که عضویت در ای��ن مجموعه را اهمیت
می بخش��د ،تحلیل گران از این سازمان
به عنوان ناتو ش��رق نام می برند ،هرچند
ظرفیت های آن با ناتو متفاوت است.

