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 جامعه جهانی عالوه بر رفتار آینده طالبان،
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 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد:

 ضرورت عرضه کاال و 
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: 
جمع وزرای پشــنهادی در این شرایط متالطم 
اقتصادی، مشــکالت بازار و شــرایطی که وجود 
دارد از یک میانگین خوبی برخوردارند اما تعدادی 
از این ها بی تجربه هســتند و سوابق کاری خوبی 
در ســازمان مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط 
امروز ما یک شــرایط خاص اســت و ما فرصتی 
برای آزمون و خطا نداریــم.  جبار کوچکی نژاد در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنــا، درخصوص »ترکیب 
تیم اقتصادی دولت و اینکه آیا این ترکیب می تواند 
مناسب شرایط اقتصادی کنونی باشد؟«، گفت: 
جمع وزرای پیشــنهادی در این شرایط متالطم 
اقتصادی، مشکالت بازار و شرایطی که وجود دارد 

از یک میانگین خوبــی برخوردارند اما تعدادی از 
این ها بی تجربه هستند و سوابق کاری خوبی در 
سازمان مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط امروز 
ما یک شرایط خاص است و ما فرصتی برای آزمون 
و خطا نداریم. وی درخصوص ترکیب تیم اقتصادی 
و نقش معــاون اول رئیس جمهــور در تغییرات 
لیست نهایی، ابراز داشت: به هر حال ما معتقد به 
این هستیم که برای معرفی کابینه پیشنهادی هم 
زمان را زیاد از دست دادند و هم خیلی عجله کردند 
در نتیجه این ترکیب یک تیم دارای هم پوشــانی 
 نیســت مگر اینکه بعدا شــروع کنند و این ها را 

به هم نزدیک کنند. 
کوچکی نــژاد در رابطه با احتمــال عدم رأی 

اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، اظهار داشت: 
در مجموع احتماال ۲-۳ وزیر موفق نشوند از مجلس 
رأی اعتماد بگیرند، همچنین تعدادی از وزرا هم به 
ســختی و لب مرزی رأی خواهند آورد. به عنوان 
مثال در حوزه آموزش، وزیــر علوم یک رأی کم و 
حدأقلی می آورد اما وزیر آموزش رأی نخواهد آورد؛ 
چراکه از یکسو نتوانست کمیسیون های تخصصی 
را قانع کند و از سوی دیگر نتوانست صحن مجلس 
را قانع کند. وی افزود: وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش در صحن مجلس صرفا یک سری مسائل 
کلی را مطرح کرد و فکر می  کرد با این صحبت ها 
می تواند مجلس را تحت تاثیــر قرار دهد اما بعید 

می دانم نمایندگان به این وزیر رأی بدهند. 

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر فقط جوانی 
مالک باشد، نمی شــود که نمایندگان مردم به یک 
جوان ناپخته فقط به دلیــل جوانی رأی بدهند. این 
موضوع جوانی را همان زمان که مطرح شد مقام معظم 
رهبری خیلی شفاف گفتند و خیلی دقیق تشریح 
کردند و مثال شهید سلیمانی را که ایشان مثال زدند 
جوان نبود اما روحیه، نشاط و کارآمدی او جوانانه بود. 
احمد کریمی اصفهانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درخصوص ویژگی های وزرایی که برای کابینه 
انتخاب می شوند، گفت: از میان وزرای پیشنهاد شده 
من تعداد معدودی را می شناسم. اما مجلس محترم 
باید توانمندی و کارنامه افراد را به دقت بررسی کند 
و در نظر داشته باشــد که صحبت کردن با مدیریت 
متفاوت است؛ لذا به طور قطع یکی از موضوعات مورد 
توجه مجلس باید سوابق مدیریتی وزرای پیشنهادی 
باشد. دبیرکل جامعه اســالمی اصناف و بازار افزود: 
همچنین کســی که می خواهد امور یک کشور را 
برعهده بگیرد باید ضریب هوشی قابل توجهی داشته 
باشد. به این خاطر که شاید یک وقت کسی تخصص 
دارد ولی ضریب هوشی آنچنانی ندارد؛ چنین فردی 
ممکن است براســاس تجربه هایی که دارد، برنامه 

داشته باشد اما اجرای آن برنامه اهمیت بیشتری دارد 
که از این فرد بعید است.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه بیان 
کرد: همواره تکرار می شود که تیم اقتصادی دولت 
هماهنگ باشد، باید به این نکته توجه داشت که تنها 
هماهنگی تیم اقتصادی اکتفا نمی کند، کل وزرای 
دولت یک تیم هستند و باید با هم هماهنگ باشند. 
در نتیجه همه وزرا باید به مساله کار تیمی و تعامل با 
یکدیگر توجه و اهتمام داشته باشند. نیاز امروز این 
است که در انتخاب وزرای دولت اقتدار، تخصص و 
پاکدستی رعایت شــود و از همه مهمتر اینکه همه 
وزرا به خرد جمعی اعتقاد داشته باشند، کار مملکت 
اینگونه نیست که هرکسی یک گوشه جداگانه کار 

خودش را پیش ببرد. وی ادامه داد: البته علت اینکه 
چرا هماهنگی تیم اقتصادی بیشتر تکرار می شود، 
مشکالت و معضالت مهم و متنوع امروز جامعه است؛ 
تا جایی که بهبود شرایط اقتصادی وعده مشترک 

همه کاندیداهای انتخابات بود.
کریمی اصفهانی درخصوص جوان بودن وزرا که 
از یکسو منجر به معرفی افراد ناشناخته شده و از سوی 
دیگر بســیار مورد تبلیغ قرار می گیرد، خاطرنشان 
کرد: مساله جوانی و جوان بودن در انتخاب وزرا یک 
مساله الزامی نیســت. وزیر باید کاردان، پاکدست، 
معتقد به خردجمعی و والیتمدار باشد و ضمن دارا 
بودن تخصص کافی، منافع مردم را بر منافع خودش 
ترجیح بدهد. اگر جوانی باشد که این ویژگی ها را دارد 
و بتواند برنامه ها را پیش ببرد خیلی خوب است.وی 
افزود: اما اگر فقط جوانی مالک باشد، نمی شود که 
نمایندگان مردم به یک جوان ناپخته فقط به دلیل 
جوانی رأی بدهند. این موضوع جوانی را همان زمان 
که مطرح شد مقام معظم رهبری خیلی شفاف گفتند 
و خیلی دقیق تشریح کردند و مثال شهید سلیمانی را 
که ایشان مثال زدند جوان نبود اما روحیه، نشاط و 

کارآمدی او جوانانه بود.

خبر

گفتوگو

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

برخی وزرا در سازمان مربوطه سوابق خوبی ندارند

فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با ایلنا: 

نمایندگان به یک جوان ناپخته فقط به دلیل جوانی رأی ندهند

فقر فراگیر مردم، جمعیت آبزیان و پرندگان را هم متأثر کرد

 صید آبرو،  
شکار لقمه ای نان 

سياست 2

شهرنوشت 6

قوه قضائیه نسبت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین واکنش نشان داد؛

 »هک«   و   دری  که 
»نیمه باز«  شد!

در تمام ســه روزی که از انتشــار تصاویر 
منتسب به زندان اوین می گذشت؛ عالوه بر 
مقامات قوه قضائیه، دولتی ها و مجلســی ها 
هم ســاکت بودنــد. دولت کــه رئیس آن 
اندکی پیش تر رئیس قوه بوده است، درگیر 
تشکیل کابینه است و نمایندگان هم ترجیح 
می دهند سخت مشغول جلسات رأی اعتماد 

باشند. 
بخشی از این ســکوت به ماهیت موضوع 
بازمی گــردد، بدین معنی کــه گویی بحث 
زندان هــا محــدوده ممنوعه ای اســت که 
دیگران ســعی می کنند تا حد امکان به آن 

ورود نکنند تا جایی که رســانه ها نیز عموما 
در این سه روز در خصوص فیلم های منتشر 
شده ســاکت بودند. یک مورد نادر روزنامه 
همدلی بود که آن هم از منظر امنیتی به هک 

دوربین های اوین پرداخت. 
بخش دیگری از این انفعــال به انتظارها 
برای تکذیب بازمی گردد. مــرور تجربیات 
گذشــته این احتمــال را ایجــاد می کرد 
که قوه قضائیــه تصاویر مذکــور را تکذیب 
کند. ماننــد تکذیبیه هایی که هفت ســال 
 پیــش در خصوص بنــد۳50 زنــدان اوین 

صادر شد...

محمود خاقانی در گفتگو با »توسعه ایرانی«:

روس ها شریک گازی قابل اعتمادی برای »چالوس« نیستند
چرتکه 3


