
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دولت روحانی در حال حاضر بیش 
از هر مشــکل دیگری با گرفتاری های 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کند. 
بنابراین طبیعی اســت کــه بخواهد 
اعضای جدیدی که به آن ورود می کنند، 
کارکشــته های اقتصادی باشند؛ این 
گرایش و تمایل را می توان در انتخاب 
گزینه های پیشــنهادی دولت برای 
تصدی وزارتخانه های میراث فرهنگی 

و آموزش و پرورش دید.  
حســن روحانی، رئیس جمهوری 
چهارم شــهریور دو گزینه علی اصغر 
مونسان و محسن حاجی میرزایی را به 
ترتیب بــرای وزارت در وزارتخانه های 
میراث فرهنگی و آمــوزش و پرورش 
پیشنهاد کرد که قرار است 12 شهریور، 
سه شــنبه آینده جلســه رأی اعتماد 

مجلس به آنها برگزار شود. 
نگاهی به این گزینه های پیشنهادی 
حاکی از آن است که هر دو آنها، عالوه 
بر سابقه و اشتغال در حیطه تخصصی 
وزارتخانــه ای کــه بــرای آن در نظر 
گرفته شده اند، دستی نیز در اقتصاد، 
بودجــه، ثروت ســازی و برنامه ریزی 
مالی داشــته اند؛ گویی که روحانی به 
دنبال کسی بوده است که با آشنایی به 
برنامه ریزی اقتصادی بتوانند وزارتخانه 
عریض و طویل و بدون درآمد آموزش و 
پرورش را    اداره کند و همینطور کسی 

که بلد باشد با تجربه های اقتصادی اش، 
از ظرفیت و پتانســیل گردشگری در 

ایران ثروت بسازد. 
کارنامه توریستی -  اقتصادی

شورای نگهبان ماه گذشته مصوبه 
مجلس مبنی بر تاسیس وزارت میراث 
فرهنگــی را تایید کرد و بــه دنبال آن 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری منحل شد. پیش از انحالل، 
علی اصغر مونسان برای دو سال رئیس 
این سازمان بود. او که حاال قرار است وزیر 
میراث فرهنگی باشد، قبل از ریاست این 
سازمان، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش بود. توفیقات 
اقتصــادی او در آن زمان، اکنون عامل 
مهمی برای گرفتــن رأی اعتماد او از 

مجلس شده است. 
پیش از مونســان، اقتصاد جزیره 
کیش مبتنی بر فروش ذخایر و ثروت 
این جزیره بود، اما بسیاری معتقدند که 
پس از مونسان اقتصاد کیش، به دنبال 
اصالح جهت گیری هــای اقتصادی و 
گردشگری با چرخشی 180 درجه ای 
مواجه شد که منجر به درآمدهای پایدار 

و شکوفایی این منطقه آزاد شد. 
خودش در جایی گفته است: »بعد 
برجام من دو ایرباس ۳21 مدل 200۷ و 
2008 اقساطی برای این ایرالین )کیش 
ایر که متعلق به منطقــه آزاد کیش( 
گرفتم که االن جزء بهترین هواپیماهای 

کشور هستند.«

مونسان همچنین مسئولیت هایی 
مانند معاونت امور اجتماعی فرهنگی 
شهرداری تهران و مدیرعاملی سازمان 
مهندسی و عمران شهر تهران را داشته 
که به دنبال آنها در ســال 91 به عنوان 

مدیر نمونه شهرداری انتخاب شد.
کسی که منشا تحوالت اقتصادی 

باشد، مورد پذیرش است
با چنین ســوابقی او اکنون با اقبال 
بهارســتان مواجه اســت. اظهارات 
نمایندگان مجلــس حاکی از احتمال 
باالی رأی اعتماد به مونســان است. 
شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون 
عمران دیروز به ایســنا گفته اســت: 
»افزایش ۴۳ درصدی ورود گردشگران 
به کشور در دو سال اخیر، حذف روادید، 
صدور ویزای فوری، همکاری و توافق 
با کشورهایی مانند عراق برای توسعه 
گردشــگری و ... اقدامات بسیار خوبی 
است که توسط سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در دوران 
مدیریت دکتر مونســان رقم خورده 
است. در دوره مدیریت دکتر مونسان 
بر صنعت گردشگری کشــور شاهد 

اقدامات سازنده ای بودیم.«
محمدرضــا پورابراهیمــی، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس، عضو 
دیگری از بهارستان است که با نگاهی 
به عملکرد اقتصادی مونســان، با بیان 
اینکه ظرفیت های اقتصادی مجموعه 
میــراث فرهنگی در ســال های اخیر 

مغفول مانده، درباره مونســان گفته 
است: »کسی که می تواند برنامه جامع 
اقتصادی در حوزه تخصصی خود ارائه 
کند و منشــا تحوالت اقتصادی شود، 
طبیعتا می تواند مورد پذیرش باشد و 
من فکر می کنم مجلس هم به ایشان 
رأی خوبی خواهد داد تا به عنوان وزیر 
جدید کابینه آقای روحانی به فعالیت 

خود ادامه دهد.«
 اقتصادی نوظهور که 

دست تحریم به آن نرسد
رویکرد دیگــر نمایندگان مجلس 
نیز در روزهای گذشــته، نسبت به او 
مثبت بوده اســت. به نظر می رســد 
انتظارها از او این است که شم اقتصادی 
خــود را به عنوان یک وزیــر در حیطه 
گســترده تری به کار اندازد و از میراث 

فرهنگی ایران یک ثروت غنی بسازد. 
خود او نیز در تشــریح برنامه هایش بر 

همین موضوع تاکید کرده است. 
او دیروز در حاشیه هیأت دولت گفت: 
»بخش گردشگری می تواند به عنوان 
اقتصاد نوظهور در کنار بازار نفت برای 
کشورمان ارزآوری داشته باشد و حتی 
از تالطم هایی که در پی تحریم ها ایجاد 

می شود هم آسیبی نبیند.«
علی رغــم اینکه گفته می شــود 
برخالف گردشگری، سازمان میراث 
فرهنگی در حوزه صنایع دستی چندان 
موفق نبوده است، مونسان دیروز در این 
باره اظهار کرد: »سال گذشته ما 281 
میلیون دالر، صادرات صنایع دستی را از 
مبادی گمرکی تجربه کردیم و تخمین 
می زنیم که توریست خارجی هم ۴00 
میلیون دالر صــادرات چمدانی انجام 
داده باشد و در مجموع بیش از ۶00 تا 
۷00 میلیون دالر حجم صادرات صنایع 
دســتی ما بوده و هدف گذاری مان در 
فاز اول تحقق 1 میلیارد دالر در ســال 
اســت تا در آینده به 2 میلیارد دالر هم 
افزایش یابد که امیدواریم تغییر ساختار 
مدیریتی میراث فرهنگی به این موضوع 

کمک کند.«
چشم انداز دو میلیارد دالری برای 
صادرات صنایع دســتی، چشم انداز 
بلندی است اما به نظر می رسد مجلس 
در دستیابی به چنین چشم اندازهایی 
به مونســان اعتماد دارد و او سه شنبه 
آینده با رأی اعتماد مجلس، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

خواهد شد.
 فردی آشنا به 

بودجه و برنامه ریزی
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
یعنی محسن حاجی میرزایی نیز شرایط 
مشــابهی دارد. او عالوه بر سوابقش در 
آموزش و پــرورش، رئیس مرکز ملی 
بهره وری ایران و دبیر هیأت دولت نیز 

بوده است. 
اکبر رنجبرزاده،  دبیر هیأت رئیسه 
مجلس و نماینده همدان درباره او به 
خبرگزاری پانا گفته اســت: »وزیری 
که بــرای آموزش و پــرورش معرفی 
شــده با توجه به اینکه ارتباط بیست 
ساله ای تحت عنوان قائم مقام نهضت 
ســوادآموزی با آمــوزش و پرورش 
داشته  و سال ها ســت در برنامه ریزی 
و بودجه ریــزی و طراحی برنامه های 
دولت تحت عنوان دبیر هیأت دولت 

فعالیت کرده است، انتخاب مناسبی 
است.«

او ادامــه داده: »از آنجا که ایشــان 
فردی آشنا به مســائل کشور و بودجه 
و برنامه ریزی اســت، به نظر می رسد 
شــاخص های خوبی دارد که شــاید 

دیگران نداشته باشند.«
بدین ترتیب سوابق حاجی میرزایی 
در آمــوزش و پرورش که برایش ســه 
جایزه بین المللی از ســوی یونسکو به 
دلیل اجرای طرح های نوآورانه و خالق 
و توسعه برنامه های سوادآموزی را نیز 
به همراه داشــته، در کنار آشنایی او به 
مباحث مالی و بودجه ریزی باعث شده 
تا نمایندگان مجلس از او نیز به عنوان 
گزینه پیشــنهادی رئیس جمهوری 
برای تصدی وزارت آموزش و پرورش 

استقبال کنند. 
 روحانی سه شنبه 

از وزرایش دفاع می کند
حاجی میرزایی و مونســان، هر دو 
قرار است هفته آینده در کمیسیون های 
مختلف مجلس حاضر شده و برنامه های 
خود را ارائه دهند. اینکه این جلسات و 
ارائه برنامه دو وزیر پیشنهادی چگونه 
پیش برود نیز در نتیجه جلســه رأی 

اعتماد روز سه شنبه موثر خواهد بود. 
آنطور که حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری اعالم کرده، 
رئیس جمهوری در جلسه رأی اعتماد به 
دو وزیر پیشنهادی اش در مجلس حاضر 

خواهد شد و از آنها دفاع خواهد کرد.
او ابراز امیدواری کــرده که دو وزیر 
پیشنهادی رأی اعتماد باالیی از مجلس 
بگیرند. از اظهارات نمایندگان مجلس 
نیز چنین برمی آید که امیدواری امیری 

چندان بیراه نیست.

بخت بلند وزرای پیشنهادی دولت برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس؛

دو گزینه مقتصد

خبر

رئیس دفتــر رئیس جمهوری بــا تاکید بر 
اینکه انتشــار جزئیات پیشنهاد فرانسه پیش از 
دســتیابی به توافق کار صحیحی نیست از سفر 
گروه اقتصادی از سوی جمهوری اسالمی ایران 

به فرانسه طی هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه 
جلسه هیأت  وزیران در جمع خبرنگاران افزود:  
در حال حاضر ما و فرانسه هر کدام دیدگاه هایی 
داریم و ما در داخل و فرانسوی ها در اتحادیه اروپا 
در حال مشورت هستیم، بنابراین تا زمان نهایی 

شدن موضوع جزییاتی را اعالم نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرســش دیگری درباره  روند 
مذاکرات ایران و اروپا در برجام اظهار کرد: روند 
این مذاکرات از هفته گذشته تاکنون با پیشرفت 

نسبتا خوبی همراه بوده است.

 مذاکرات پیشرفت نکند، گام سوم 
را اجرا می کنیم

واعظی در پاســخ به این پرسش که احتمال 
اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران 
چقدر اســت، توضیح داد: هفته آینده گروهی 
اقتصادی از ایران به فرانســه می روند تا راجع به 
جزییات پیشنهاد این کشور صحبت کنند، بعد از 
بازگشت این گروه بهتر می توانیم راجع به احتمال 
اجرا یا عدم اجرای گام ســوم  کاهش تعهدات 
صحبت کنیــم. وی درباره جزئیات گام ســوم 
کاهش تعهدات هسته ای گفت: درباره جزئیات 
در همان زمان اجرا اعالم می شود ولی آنچه امروز 
می توان گفت این است که اگر پیشرفتی نداشته 

باشیم، گام سوم را قطعا اجرا خواهیم کرد.

آمریکایی ها سرگردان هستند
واعظی همچنین در پاسخ به 

پرسشی درباره پیش شرط های 
آمریکا برای انجــام گفت وگو 
با ایــران گفت: مــن نمی دانم 
مســئله مطرح شده چیست اما 
ما در چند ماه گذشــته مواضع 
مختلفی را از سوی آمریکایی ها 

شــاهد بودیم؛ از 12 شــرطی که 
وزیر امور خارجه شان اعالم کرد 

تا عقب نشــینی آنها و این که گفتنــد ما هیچ 
پیش شرطی نداریم و ترامپ نیز اعالم که فقط 

می خواهیم ایران سالح هسته ای نسازد.
وی با بیان اینکه »مــا نمی دانیم در آمریکا 
چه کســی صحبــت می کند و 
حرف کــدام را بپذیریم«، 
اظهار کرد: به نظر می رسد 
خود آمریکایی ها هم در 
ارتباط با ایران سرگردان 

هستند.
واکنش به ادعای 

ارزی عراقچی
رئیــس دفتــر رئیس 
جمهــوری همچنیــن در 
پاســخ به پرسشــی درباره 

اظهارات سید احمد عراقچی، معاون سابق بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه مداخالت بانک مرکزی 
در بازار ارز به دســتور ریاســت جمهوری بوده 
اســت، اظهار کرد: رئیس جمهوری همواره در 
شش سال گذشــته بر تقویت پول ملی کشور، 
مدیریت بــازار ارز و ثبات آن تاکید داشــته اند؛ 
در این مســئله تردیدی نیســت؛ ایشان کتبی 
و شــفاهی چنین اعتقادی داشــته اند و هم در 
 دوران سیف و هم در دوران همتی بر این مسئله 

تاکید کرده اند.
واعظی ادامه داد: بانک مرکزی به صورت ذاتی 
وظایفی دارد که ربطی به دوران ما ندارد؛ یعنی 
از دوران گذشــته و مرحوم نوربخش تا به امروز، 
هر کسی که رئیس بانک مرکزی یا معاون ارزی 
آن بوده است، برای کنترل و مدیریت بازار ارز در 
داخل کشــور تمهیداتی را انجام می داده است. 
اعتقاد ما بر این است آنچه بانک مرکزی هم در 
دوران سیف و هم امروز انجام می دهد، وظایف 

ذاتی اش است.

واعظی:

یکگروهاقتصادیبرایمذاکرهبهفرانسهمیرود
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مذاکرهدرهرسطحیبااذن
رهبریانجاممیشود

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی در 
توئیتی نوشت: استفاده از همه ابزارهای دیپلماسی 
برای مدیریت و پیشرفت کشــور، از اختیارات 
عادی رئیس جمهوری بــوده و گفت وگوی دو 
رئیس جمهور هم، نه تابو و نه معجزه آفرین است. 
اگر در هر سطحی مذاکره ای آغاز شود، حتما لوازم 
قانونی و سیاسی آن و قبل از همه، اذن رهبری و 

هماهنگی های ضروری اش نیز انجام می شود.
    

تکرار گزافه گویی های پمپئو:
مردمایرانرهبرانخودرا

تغییردهند
مایک پمپئــو، وزیــر خارجه آمریــکا در 
مصاحبه ای با یک شبکه تلویزیونی در مورد ایران 
گفت: ما می خواهیم ایران مانند کشوری عادی 
رفتار کند. می خواهیم مردم ایران بتوانند در تغییر 
رفتار رهبران خود موفق باشند. وقتی آنها این کار 
را کردند، ما خوشحالیم که با آنها بر سر میز مذاکره  
بنشــینیم. ما می خواهیم که مردم ایران موفق 
باشند. این اتفاق رخ نخواهد داد تا زمانی که رهبران 
آنها درگیر فعالیت های انقالبی باشــند. اگر این 
شرایط فراهم شد ما حاضریم امکانات الزم را در 
اختیار ایران قرار دهیم تا آنها به کشوری قدرتمند 

و موفق تبدیل شوند.
    

جان بولتون:
موضعترامپدربارهایران

تغییرنکردهاست
به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد، جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا در تازه ترین 
اظهاراتش در مورد گفت وگو با ایران گفت: دیدار 
و گفت وگو میان سران ایران و دونالد ترامپ به این 
معنی نیست که ترامپ مواضعش در مورد ایران 
تغییر کرده اســت. ترامپ به دنبال تکرار اشتباه 
اوباما نیست. ایران تنها در شرایطی می تواند به 
منافع اقتصادی دســت پیدا کند که از اقداماتی 
که نباید انجام دهد، دست بردارد. وی افزود: اگر 
توافقی جامع منعقد شود، تحریم ها رفع خواهد 
شد و هنگامی که ایران برای گفت وگو آماده باشد 

این دیدار انجام خواهد شد.
    

دیدارروسایجمهورایرانو
ژاپندرنیویورک

نخست وزیر ژاپن و رییس جمهور ایران اواخر 
سپتامبر در نیویورک با یکدیگر دیدار می کنند. به 
گزارش ایلنا به نقل از ژاپن تایمز، در میان افزایش 
تنش میان تهران و واشنگتن، شینزو آبه نخست 
وزیر ژاپن و  حسن روحانی رییس جمهور ایران، 
اواخر ماه سپتامبر در حاشــیه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر مالقات 

می کنند.
    

سفرظریفبهمالزی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در ادامه ســفرش به شرق آسیا و 
پس از ترک ژاپن به منظور دیــدار و گفت وگو با 
مقامات مالزی راهی کواالالمپور شــد. رئیس 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران پیش 
از این در بدو ورودش به چین درباره ســفرش به 
مالزی گفته بود: با توجه به تقارب دیدگاه هایی 
که بین ما و دولت جدید مالزی است، نیاز است 
هماهنگی هایی برای همکاری در جهان اسالم 
و روابط دوجانبه بین ایران و مالزی صورت بگیرد 

که این سفر هم انجام خواهد شد.
    

محمدعلینجفیباتودیعوثیقه
آزادشد

محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که 
به اتهام قتل عمد همسرش به قصاص محکوم 
و با رضایت اولیاء دم از حکــم قصاص رهایی 
یافت، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، از زندان 
آزاد شــد. حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع 
محمدعلی نجفی مبلغ وثیقه موکلش را سند 
ملک به ارزش یک میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: طبق قانون با سقوط حکم قصاص باید 
قرار موقوفی تعقیــب در بحث قتل عمد صادر 

شود که این کار صورت گرفت.
    

قاتلامامجمعهکازرون
قصاصشد

حکم قصاص حمیدرضا درخشنده، قاتل امام 
جمعه شهرســتان کازرون طبق رأی صادره در 
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس صبح 
دیروز در شهرستان کازرون و در مالءعام اجرا شد. 

نگاهی به گزینه های 
پیشنهادی دولت برای دو 

وزارتخانه میراث فرهنگی 
و آموزش و پرورش حاکی 
از آن است که هر دو آنها، 
عالوه بر سابقه و اشتغال 

در حیطه تخصصی 
وزارتخانه ای که برای آن در 
نظر گرفته شده اند، دستی 

نیز در اقتصاد، بودجه، 
ثروت سازی و برنامه ریزی 

مالی داشته اند

مونسان قبل از ریاست 
سازمان میراث فرهنگی، 

عضو هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش بود و حاجی 
میرزایی نیز عالوه بر 

سوابقش در آموزش و 
پرورش، دبیر هیأت دولت 

بوده که به واسطه آن 
دستی در برنامه ریزی و 

بودجه ریزی دارد

ســخنگوی شــورای نگهبان در توییتــی به حضور 
همزمان آیــت اهلل یــزدی و آیت اهلل آملــی الریجانی 
 واکنش نشــان داد و نوشــت: »هر دو یکی می شویم تا 
نبود اختالف« به گزارش ایســنا عباســعلی کدخدایی 

با انتشــار عکســی که در آن آیت اهلل یــزدی و آیت اهلل 
آملی الریجانی در کنار یکدیگر نشســته اند، در صفحه 
 توییتر خود نوشــت: »امروز روز خوبی بــود برای همه

 در شورای نگهبان.«

»هر دو یکی می شویم تا نبود اختالف« به قول آن پیر 
سفر کرده باید همه فریادها را بر سر آمریکا کشید و البته 
که اختالف نظر، طبیعی هر جامعه بالنده ای اســت. از 

اختالف راه چه غم، رهنما یکی است.

کدخدایی با اشاره به حضور همزمان یزدی و آملی الریجانی  در جلسه شورای نگهبان

»هردویکیمیشویمتانبوداختالف«


