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فرش�ید غضنفرپور|   رقابت کش��ورهای منطقه 
مدتی اس��ت به عرصه فضا هم کش��یده ش��ده است. 
بهمن ماه  س��ال گذش��ته بود که امیرزی سنگین وزیر 
مخابرات و تکنولوژی افغانس��تان تفاهمنام��ه ای را با 
شرکت اروپایی یوتل ست برای فرستادن ماهواره »افغان 
س��ت یک« به فضا امضا کرد. در ای��ن میان جمهوری 
اس��امی ایران نی��ز به رغ��م تحریم ه��ای بین المللی 
موفقیت های چشمگیری در عرصه فضا به دست آورده 
است که از آن جمله می توان به پرتاب های زیرمداری و 
نیز ارسال موجود زنده در سال های گذشته به فضا اشاره 
کرد. درواقع س��ازمان فضایی که در  سال 1352 تحت 
عنوان مرکز سنجش از راه دور ایران جهت فراهم آوردن 
امکان اس��تفاده از ماهواره برای سازمان برنامه و بودجه 
تأسیس ش��د پس از 40 سال به س��ازمانی تبدیل شد 
که موفقیت های چشمگیر آن موجبات تحسین رهبر 
معظم انقاب را نیز فراهم آورد هرچند به نظر می رسد 
نقش این سازمان در آینده بسیار تعیین کننده تر از امروز 
خواهد بود. سازمان فضایی پس از آن که در  سال 1370 
ابتدا با مصوبه مجلس زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف 
و تلفن قرار گرفت در تاریخ 19 بهمن 1382 براس��اس 
مصوبه ای که ابتدا به تصویب مجلس و سپس به تأیید 
شورای نگهبان رسید زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات قرار گرفت. هرچند این سازمان در  سال 1389 
با مصوبه شورایعالی اداری و با دستور رئیس جمهوری 
وقت از زیرمجموعه وزارت ارتباطات منتزع شد و زیرنظر 
نهاد ریاس��ت جمهوری قرار گرفت. از ابتدای تش��کیل 
دولت یازدهم اما وضع س��ازمان فضای��ی در  هاله ای از 
ابهام فرو رفت تا جایی ک��ه اینک هم وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات و هم معاون اجرایی رئیس جمهوری 
خواس��تار تعیین تکلیف نهایی این س��ازمان با دستور 
مستقیم حسن روحانی هستند. با حکم حسن روحانی 
ابتدا اکبر ترکان به ریاست موقت این سازمان برگزیده 
شد و پس از مدتی محمد شریعتمداری معاون اجرایی 
رئیس جمهوری ریاست سازمان را برعهده گرفت. یکی 
از کارشناسان پیشین این سازمان به »شهروند« گفت: 
اکبر ترکان پیش از ترک این سمت به این نتیجه رسیده 
بود که سازمان فضایی بهتر است به همان زیرمجموعه 
وزارت ارتباطات و فن��اوری اطاعات برگردد یا حداقل 
بخشی از پژوهشکده های ماهواره ای این سازمان چنین 
سرنوشتی داشته باش��ند درحالی که بدنه کارشناسی 
سازمان با این اس��تدالل که زیرساخت های تکنولوژی 

فضایی در کشور میان بسیاری از حوزه ها مشترک است 
بهتر است این سازمان به صورتی منسجم زیرمجموعه 
باالترین مقام اجرایی کش��ور باقی بمان��د زیرا صنعت 
فضا صنعتی دیربازده اس��ت و ممکن اس��ت برخی از 
هزینه هایی که در ای��ن تکنولوژی صرف می ش��ود تا 
20 س��ال آینده به نتیجه ای ملموس برسد هرچند به 
دلیل اهمیت رقابت ه��ای موجود در این ح��وزه ما به 
هیچ وجه نمی توانیم سرنوشت فعالیت های فضایی خود 

را به جابه جایی های درون دولت ها گره بزنیم. 
این عضو سابق سازمان فضایی درعین حال تصریح 
می کن��د:   تکنول��وژی فض��ا میان رش��ته ای اس��ت و 
تخصص های مختلفی در تکمیل آن س��هیم هستند 
و به همی��ن دلیل بهتر اس��ت س��ازمان زیرمجموعه 
عالی ترین مقام اجرایی کشور باشد. این تجربه در مورد 
کشورهای منطقه هم صدق می کند و کشور امارات که 
سرمایه گذاری های وسیعی را در زمینه فضا آغاز کرده 
سازمان فضایی خود را زیر نظر مستقیم حاکم امارات و 

زیرمجموعه کابینه قرار داده است.  

واعظی: سازمان فضایی در صورت تعیین 
تکلیف تقسیم می شود

محمود واعظ��ی وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات 
دراین باره به »ش��هروند« می گوید: این س��ازمان برای 

ماهواره های مخابراتی و س��نجش از راه دور تأس��یس 
شده اس��ت. در دولت قبل س��ازمان فضایی را به همراه 
بخش های��ی در وزارت کش��اورزی و وزارت علوم ادغام 
کردند و در نتیجه سازمانی که حدود 270 یا 280 نفر 
پرسنل داش��ت درحال حاضر بیش از 1300 نفر نیرو 
دارد که کل ای��ن نیروها برای ما مفید نیس��تند. وزیر 
ارتباطات درباره تعیین تکلیف این سازمان نیز تصریح 
کرده است: جلس��اتی را در این رابطه تشکیل داده ایم 
و قرار اس��ت به زودی آق��ای رئیس جمه��وری درباره 
سرنوشت س��ازمان فضایی تصمیم گیری کند به این 
صورت که احتماالً بخشی از آن به زیرمجموعه وزارت 
ارتباطات بیابد بخش��ی زیرمجموعه وزارت علوم قرار 
بگیرد و بخش دیگری هم به بخش های ذیربط منتقل 
بش��ود. محمود واعظی می گوید: رئیس جمهوری قرار 
اس��ت درباره آن بخش هایی که مفید است یعنی آنچه 
مربوط ب��ه ماهواره هاس��ت تصمیم گیری کن��د و اگر 
تصمیم گیری و تعیین تکلیفی که گفتم انجام بش��ود 
بخش های مختلف این سازمان تقسیم بندی خواهند 

شد و به زیرمجموعه نهادهای مربوطه خواهند رفت.
هرچند بنا به گفته وزیر ارتباطات بخش هایی از این 
سازمان نیز احتماالً زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری 
باقی خواه��د مان��د. او می گوید: ممکن اس��ت بخش 
سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی آن زیرمجموعه نهاد 

باقی بماند یعنی یک هس��ته کوچک فکری 40نفری 
در بخش معاونت فناوری بماند و بقیه آن 1300 نفر در 

دستگاه های دیگر ادغام می شوند.

 شریعتمداری:   یکپارچگی
 سازمان فضایی حفظ خواهد شد

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری 
اما نظری متفاوت از وزیر ارتباطات دارد. او در گفت وگو 
با »ش��هروند« ب��ر لزوم حف��ظ و یکپارچگی س��ازمان 
تأکید کرده و می گوید: سازمان فضایی کشور با حفظ 
یکپارچگی و سیاس��ت گذاری های خود همچنان به 
فعالیت هایش زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری ادامه 
خواهد داد. یکی از مهم ترین کارهایی که در این سازمان 
انجام ش��ده تجدیدنظر در برنامه های 10ساله فضایی 
کشور اس��ت. در این مدت با اخذ نظر از کارشناسان و 
صاحب نظران فضایی کشور در سازمان های گوناگون 
تاش کرده ایم این برنامه را آماده ارایه به ش��ورایعالی 
فضایی کنیم. در کنار آن برنامه تجدید س��اختار این 

سازمان در دست بررسی کارشناسی است.
مع��اون اجرایی رئیس جمهوری که اینک ریاس��ت 
س��ازمان فضایی کش��ور را برعه��ده دارد تأکید کرده 
اس��ت: »به هیچ وج��ه یکپارچگ��ی س��ازمان و وجود 
مرکزیت ب��رای هدایت،  سیاس��ت گذاری و حمایت از 
برنامه های فضایی کش��ور متوقف نخواهد ش��د اما در 
حوزه صف بخشی از امور را به دانشگاه ها می سپاریم و 
خود را از تصدی گری در حوزه ساخت و تولید تا جایی 
 که مقدور اس��ت جدا می کنیم اما قدرت اسمبلینگ و 
جمع کردن فعالیت های تولید در حوزه های مختلف 
فضایی را همچنان در سازمان حفظ خواهیم کرد و همه 
این فعالیت ها در یک ح��وزه واحد همچنان در اختیار 

نهاد ریاست جمهوری  باقی خواهد ماند.«
هرچند شریعتمداری نیز برون سپاری قسمت هایی 
از این س��ازمان را منتفی نمی دان��د و می گوید: »برای 
این که ایجاد انگیزه کنیم در حوزه های متبوع گوناگون 
تخصصی مث��ل ترانس��فوندرهای مربوط ب��ه انتقال 
دیتاهای صوتی و تصویری در صداوسیمای و همچنین 
ماهواره ه��ا خصوص��اً در حوزه های س��نجش وزارت 
ارتباطات و در محموله های زیستی وزارت علوم دارای 
پژوهش��گاه هایی در سطح کشور هس��تند که به نظر 
من اینها را باید تقویت کنی��م و کارهای صف را به آنها 

بسپاریم.«
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 جلسات حزب مؤتلفه 
با جمعیت ایثارگران و پایداری

اسداهلل بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسامی 
از دیدار اعضای ح��زب موتلفه اس��امی با آیت اهلل 
محمد یزدی خبر داد و گفت:  حزب موتلفه تاکنون 
با جمعیت ایثارگران و حزب سیاسی جبهه پایداری 
انقاب اسامی جلسه داشته اس��ت و ان شاءاهلل این 
جلسات با سایر احزاب و شخصیت های سیاسی نیز 

ادامه خواهد داشت. )تسنیم(

 برای 290 کرسی مجلس
 کاندیدا معرفی می کنیم

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری 
با تأکید بر این که ما برای همه 290 کرسی مجلس 
کاندیدا خواهیم داش��ت ولو این که مجبور باش��یم 
در برخ��ی حوزه ها از کاندی��دای اصولگرای معتدل 
حمایت کنیم، گفت:  برای ما مهم این است کسانی 
که سطح تخصصی پایینی دارند و مباحث افراطی را 
در پیش خواهند گرفت، وارد مجلس نشوند. لذا در 
یک جریان کلی می خواهیم برای همه کرسی های 
مجلس حتی اگر این تعداد به 310 نفر برسد کاندیدا 

داشته باشیم. )ایلنا(

 رویش ها 
جایگزین ریزش ها در اصولگرایی شود

محمدرض��ا باهن��ر دبی��رکل جامعه اس��امی 
مهندس��ین با اشاره به درگذش��ت آیت اهلل مهدوی 
کنی و عسگراوالدی از بزرگان جریان اصولگرا ظرف 
یک سال گذش��ته، گفت: این جزو سنت های الهی 
است و ظاهرا اینها جزو ریزش های انقاب به شمار 
می آید ام��ا از آن طرف ما رویش ه��ای زیادی داریم 
و باید طوری مدیریت ش��ود ک��ه رویش ها بتوانند 
ب��ه تدریج و درس��ت جایگزین ریزش ها ش��وند؛ ما 
تاش می کنی��م به وح��دت اصولگرای��ی نزدیک 
شویم، خوش��بختانه ما رویش های زیادی در جبهه 
اصولگرایی داریم که با تکی��ه بر آنها و تکیه بر فضل 

الهی کار را جلو می بریم. )ایسنا(

 فعالیت چراغ خاموش
 جمعیت آبادگران

حس��ن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگ��ران ایران 
اس��امی درباره برنامه های جمعیت آبادگران ایران 
اسامی برای انتخابات آینده مجلس گفت: با کسانی 
ک��ه در جامعه و تفک��ر اصول گرای��ی تمامیت خواه 
نباشند حتما وحدت خواهیم داشت اما با کسانی که 
با زور و قدرت و ثروت بخواهند وارد صحنه شوند هیچ 
همکاری نخواهیم کرد. آبادگران فعال است و خود 
را برای انتخابات با سیاست های جدید آماده می کند 

البته فعا چراغ خاموش حرکت می کند. )ایسنا(

وزیر کشور: احیای سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی الزم بود

وزیر کش��ور گفت: احی��ای س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی الزم بود چرا که کشور نمی تواند فاقد مغز 
متفکر باشد. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، 
عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استان ها 
به دلیل نیاز به مرکز برنامه ریزی و کانون فکر و توسعه 
این س��ازمان باید احیا ش��ود. وی گفت: سرعت کار، 
اقتدار اس��تاندار و توانمندی اس��تان باید در احیای 
دوباره س��ازمان در استان ها مدنظر باشد، از این رو در 
شورایعالی مقرر ش��د نحوه ادغام و استانی شدن این 
سازمان با حضور 5 استاندار و معاونان مربوطه تشکیل 
و به گونه ای طراحی شود که به عنوان مغز متفکر در 

کنار مدیریت استان قرار گیرد.

وزیر اطالعات: داعش دست پرورده 
سرویس های جاسوسی غرب است

وزی��ر اطاع��ات با اش��اره ب��ه این ک��ه گروهک 
تروریس��تی داعش دس��ت پرورده س��رویس های 
جاسوس��ی غرب اس��ت، بر لزوم مقابله همه جانبه با 
تهدیدات این گروهک تأکید کرد. ب��ه گزارش ایرنا، 
 حجت االس��ام س��یدمحمود عل��وی، در همایش

 یک روزه دادس��تان های عموم��ی، انقاب و نظامی 
کشور در تبریز، افزود: بمباران هوایی مواضع داعش 
راهکار اصلی مقابله نیست، هرچند می تواند اثراتی 
داشته باشد. وی همچنین با اشاره به نقش جمهوری 
اسامی ایران در ناکامی این گروهک تروریستی در 
منطقه گفت: جمهوری اسامی ایران نقش پررنگی 

در ناکامی های این گروهک داشته است. 

 توافق نکردن
 بهتر از پذیرش قلدری آمریکا  است

آیت اهلل »محمدعل��ی موحدی کرمانی« در خطبه 
دوم نمازجمعه این هفته تهران، با بیان این که اومابا 
می گوید با اعمال تحری��م ایران را س��رمیز مذاکره 
آورده ایم، تأکید کرد: نه! اشتباه کردید، ایران حاضر به 
مذاکره شد تا به شما و به دنیا بفهماند که شما دروغ 
می گویید و ثابت کن��د با بلوکه ک��ردن دارایی های 
ما شما خائن هستید و با تحریم های خصمانه ظالم 
هس��تید و به دنیا ثابت کند که ما اهل منطق و صلح 
جهانی هس��تیم. به گزارش ایرنا، امام جمعه موقت 
تهران، با بیان این که اوباما و جان کری می گویند توافق 
نکردن بهتر از توافق بد است، گفت: ما هم می گوییم 
همین طور است. ما هم می گوییم توافق نکردن بهتر 
از پذیرش زور، قلدری و تحمل پیشنهادهای ظالمانه 

آمریکا است.

 سیدحسن خمینی:
 اگر شهدا، جانبازان و ایثارگران 

نبودند توفیقات بزرگ حاصل نمی شد
یادگار امام با حضور در منزل ش��هیدان حسین، 

ناصر و منصور اسماعیلی با خانواده آنان دیدار کرد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی جم��اران، 
حجت االسام والمسلمین سیدحسن خمینی در 
این دیدار طی سخنان کوتاهی با اشاره به این سخن 
امام راحل که »ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر 
حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رس��ول اهلل)ص( و 
مردم کوفه در عهد امیرالمومنین)ع( هستند«، اظهار 
داش��ت: این جمله، جمله بزرگی است که مصداق 
بارز این مردم مادر و پدرش��هدا هستند و امام با این 
جمله خود ش��هادت دادند که این��ان از مردم زمان 
پیامبر)ص( هم بهتر هس��تند.وی اف��زود: اگر این 
شهدا و جانبازان و ایثارگران نبودند توفیقات بزرگی 
که بدست آمد، حاصل نمی شد.در این دیدار حسن 
اسماعیلی برادر شهیدان اسماعیلی طی سخنانی 
ضمن بیان خاطرات خود از چگونگی شهادت آنان، 
گفت: ما هرچه داریم از امام اس��ت و اگر جنگ ادامه 
می یافت همه ما تا شهادت پیش می رفتیم و هنوز هم 
در این مسیر قدم برداشته و آرزوی پیشرفت و توسعه 
کش��ور و تحقق آرمان هایی را داریم که شهدا برای 
آن جنگیدند.همچنین مادر ش��هیدان اسماعیلی 
در سخنان کوتاهی یادآور شد که هر بار امام حرفی 
می زدند به فرزندانم می گفتم که حرف امام را زمین 
نگذاری��د و به آن عمل کنید و همه چی��ز خود را به 

خاطر اسام و امام دادیم.

 ناطق نوری: 
برخورد طلبکارانه جواب نمی دهد

رئیس  بازرس��ی دفت��ر مقام معظ��م رهبری 
گفت: در مدیری��ت جهادی جایی ب��رای حب و 
بغض جناحی، باندبازی و رفیق بازی نیست بلکه 

شایسته ساالری تعیین کننده است. 
به گزارش ف��ارس، حجت االس��ام علی اکبر 
ناطق ن��وری، با اش��اره ب��ه لزوم تبیی��ن موضوع 
مدیریت جهادی تصریح کرد: رهبر انقاب امسال 
را  س��ال فرهن��گ و اقتصاد ب��ا مدیریت جهادی 
نامیدند اما متاس��فانه کمتر به این ش��عار توجه 
ش��د و تبدیل ش��د به یک آرم ک��ه معموال همه 
س��اله برخی دستگاه ها روی س��ربرگ های خود 
قرار می دهند ام��ا این که چقدر به این موضوعات 
عینیت بخشیده می ش��ود، جای بحث دارد. وی 
تصریح کرد: متاسفانه دوستان خود ما هم آنطور 
که باید توجه نکردند و این ش��عار تبیین نشد که 
اصا فرهنگ جهادی یعنی چه و ما می بینیم که 
بعد از گذشت 8 ماه از سال به این شعار آنطور که 

باید توجه نشده است.
ناطق نوری یک مدیر جهادی در اقتصاد را فردی 
عاش��ق توصیف کرد نه کاسب و گفت: یک مدیر 
جهادی در حوزه اقتصاد به چیزی که فکر نمی کند 
اقدامات کاسبکارانه اس��ت و ما دیدیم که شهید 
ساجدی در ایام جنگ مانند دوستان و همرزمانش 
این گونه بود. وی افزود: در مدیریت جهادی جایی 
برای حب و بغض جناحی، باندبازی و رفیق بازی 

نیست بلکه شایسته ساالری تعیین کننده است.
رئیس  بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با بیان 
این که برخورد طلبکارانه با مردم هیچگاه جواب 
نمی دهد، اظهار داش��ت: ما همیش��ه باید از خدا 
بخواهیم تا از منش و خصوصی��ات طلبگی دور 
نشویم چرا که اگر مسئولیتی گرفتیم، به برکت 

همین انقاب بوده است.

عارف:انتخابات مجلس باید پرشورتر از 
ریاست جمهوری برگزار شود

عضو مجمع تش��خیص مصلحت درب��اره رفع 
حصر گفت: معتقدم حل این مسأله که قبا از آن 
به عنوان استخوان الی زخم یاد کردم می تواند در 

وحدت و همدلی در کشور کمک کند.
به گ��زارش ایرن��ا، محمدرض��ا ع��ارف درباره 
چگونگی ورود تش��کل های اصاح طلب به بحث 
انتخابات و اجماع آنها افزود: از تشکل های سیاسی 
اصاح طلب می خواهیم با حداقل توقع و حداکثر 
مس��ئولیت پذیری وارد این حوزه ش��وند و اجازه 
دهند که پروسه اجماع به خوبی طی شود.عارف 
درباره نامزدی خود در انتخابات مجلس دهم اظهار 
داشت: روی افراد در سال 93 صحبت نمی کنیم، 
االن بر راهبرده��ای مش��ارکت در انتخابات کار 
می کنیم چون معتقدیم باید مشارکت جدی در 
انتخابات داشته باشیم حتی انتخابات مجلس باید 
پرشورتر از ریاست جمهوری برگزار شود بنابراین 
وظیفه داریم در ایجاد فضای دلگرم کننده فعالیت 
کنیم به همی��ن جهت مصادی��ق را در موقعیت 
مناسب اعام می کنیم.رئیس بنیاد امید ایرانیان 
درب��اره ائتاف اصاح طلب��ان ب��ا اصولگرایان در 
انتخابات یادآور شد:  س��ال گذشته این موضوع را 
مطرح ک��ردم البته باید بگویم راهب��رد ما اجماع 
اصاح طلب��ان اس��ت و درصددیم یک لیس��ت 
ارایه دهیم با این حال آمادگی خود را با بخش��ی 
از اصولگرایان اع��ام کردی��م و در همین زمینه 
صحبت های��ی هم صورت گرفت��ه و امیدواریم به 
نتیجه برس��یم تا بتوانیم در تع��دادی از نفرات به 
ص��ورت ائتافی عمل کنیم و نف��رات ائتافی در 
مجلس؛ محور تفاهم و همدلی جریانات سیاسی 
کشور ش��وند.وی تصریح کرد: در انتخابات اخیر 
تفکر اصاحات با رویکرد اعتدال در کنار هم قرار 
گرفتند و این نکته نیز مهم است که اعتدال جزو 
الینفک اصاحات است و این دو تفکر تاش دارند 
که در انتخابات مجلس دهم با هم باشند که اگر با 

هم باشند نتیجه خوبی را خواهند داشت.

ش�هروند|  فخرالدین احمدی دانش آشتیانی روز 
سه ش��نبه در مجلس حاضر ش��د تا برای تصدی گری 
وزارت علوم و تحقیقات دول��ت یازدهم، از نمایندگان 

رأی اعتماد بگیرد. 
دانش آشتیانی در حالی سه ش��نبه گذشته از سوی 
حسن  روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای 
وزارت علوم به مجلس معرفی شد که برخی مواضع علیه 
او درس��ت از همان لحظه معرفی اش در صحن علنی 
شکل گرفت و تعدادی از نمایندگان لفظ دو-دو را فریاد 
زدند و این »دو« گفتن ها به معنای رأی مخالفش��ان به 
وزیر پیشنهادی بود؛ آن هم بدون این که اصا جلسه ای 
با دانش آشتیانی داشته باش��ند یا حتی برنامه های او 
برای وزارت علوم را دیده باشند. به فاصله 3روز مانده به 
جلسه رأی اعتماد اما نمایندگان فراکسیون اصولگرایان 
مجل��س  از رأی نیاوردن چهارمین وزیر پیش��نهادی 
دولت یازدهم برای وزارت علوم خبر می دهند غامعلی 
حدادعادل ه��م روز گذش��ته به این داس��تان صحه 
گذاشت و گفت:  مایل بودیم موضوع رأی اعتماد به وزیر 
پیش��نهادی علوم، تحقیقات و فناوری پایان یابد اما به 
نظر می رسد این داستان ادامه دارد. رئیس فراکسیون 
اصولگرایان در گفت وگو با ایرنا افزود: استنباط عمومی 
در مجلس متاسفانه این است که وزیر پیشنهادی علوم، 
تحقیقات و فناوری رأی نمی آورد.  یک عضو کمیسیون 
آموزش مجلس از رایزنی های بزرگان مجلس با دولت 
برای تغییر گزینه وزیر پیش��نهادی عل��وم، قبل و بعد 
از معرف��ی دانش آش��تیانی خبر می ده��د. حجت اهلل 
درویش پور در گفت وگو با مهر با انتقاد از دانش آشتیانی 
به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی رئیس جمهوری 
گفت:  توقع نداشتیم دولت مجددا این گونه رفتار کرده 

و وزیری از جنس وزرای پیش��نهادی قبلی به مجلس 
معرفی کند. یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس 
هم مدعی شده  ش��ب قبل از معرفی وزیر پیشنهادی 
علوم، یکی از اعضای هیأت رئیسه به نمایندگی از مجلس 
با معاون اول رئیس جمهوری به صورت تلفنی صحبت  
کرده و به او گفته که دولت دانش آشتیانی را برای رأی 
اعتماد به مجلس معرفی نکن��د چون نظر نمایندگان 
درباره او منفی است. علی کاییدی در گفت وگو با ایسنا 
عاوه بر ادعای صحبت یک عضو هیأت رئیسه مجلس 
با اس��حاق جهانگیری اضافه کرد:   مجلس می خواهد 
وزیری برای وزارت علوم بر س��ر کار بیاید که سیاسی 

نباش��د. با این ح��ال یک عضو هیأت رئیس��ه مجلس 
روز گذش��ته در نمایش��گاه مطبوعات در گفت وگو با 
ایس��نا، با تأکید بر این که ارتباط و تعامل میان مجلس 
و دولت ارتباط خوب و سالمی است، خاطرنشان کرد:   
نمایندگان مجلس لجاجتی برای رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی ندارند هر چند نگاه سیاسی در عده ای وجود 
دارد اما این نگاه غالب مجلس نیس��ت و چنین نگاهی 
برای تعدادی اقلیت اس��ت. اما در ادامه برخی مواضع 
علیه وزیر پیش��نهادی علوم، محمد نهاوندیان رئیس 
دفتر رئیس جمه��وری به ایرنا گف��ت: مجلس به طور 
قطع به برخی مطالب نادرست که از منابع غیرصحیح 

و غیرمستند منتشر می شود وقعی نخواهد گذاشت و 
آنچه را حقیقت مطلب است مورد توجه قرار خواهند 
داد و به ای��ن ترتیب به یک نتیجه خوبی دس��ت پیدا 
خواهیم کرد. البته معاون تقنین��ی معاونت پارلمانی 
ریاست جمهوری با اشاره به اقدام برخی از نمایندگان 
تن��درو در زمان قرائت نامه معرفی دانش آش��تیانی به 
مجلس تصریح ک��رد:   آنچه قابل اهمیت اس��ت این 
است که ایشان هنوز معرفی نش��ده بودند از شب قبل 
تخریب ها، تهمت ها و افتراها نس��بت به ایش��ان، آن 
هم از سوی سایت های منس��وب به نهادهای انقابی 
شروع شد که این جای تاسف بس��یاری دارد که با چه 
مجوزی امکانات کشور در اختیار یک جناح سیاسی قرار 
می گیرد و علیه کاندیدای دولت تشویش اذهان عمومی 
و تخریب و تهمت می کند. محمدرضا خباز در گفت وگو 
با ایلنا، اتهامات وارد ش��ده به دانش آشتیانی را عاری از 
حقیقت و سیاس��ی خواند و افزود: یکی از اتهامات این 
است که ایشان س��ال ها معاون دکتر معین بوده است 
در حالی  که آقای دانش آش��تیانی از زمان قبل از آقای 
معین و در زمان وزارت دکتر فره��ادی در وزارت علوم 
حضور داشتند و ثانیا مگر معاونت وزارت در دوران آقای 
معین بودن، جرم محسوب می شود؟ آقای معین هم در  
سال 84 از سوی ش��ورای نگهبان تأیید شده بود و این 
مباحث نشان می دهد که اتهامات بیشتر سیاسی است. 
آشتیانی چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای 
وزارت علوم است. پیش از او جعفر میلی منفرد و محمود 
نیلی احمد آبادی نتوانستند رأی اعتماد مجلس را کسب 
کنند؛ رضا فرجی دانا هم با وجود کس��ب رأی اعتماد 
مجلس، اما در کمتر از یک سال با استیضاح نمایندگان، 

از وزارت علوم کنار رفت.

مذاکره دانش آشتیانی با فراکسیون اصولگرایان
  خباز:    اتهامات وارد شده به دانش آشتیانی سیاسی است

در پایان س��فر رییس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان 
بیانیه مشترک دوستی و همکاری منتشر شد که در آن بر توسعه 
و تقویت بی��ش از پیش روابط ته��ران – باکو در هم��ه عرصه ها 

تاکید شده است. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمه��وری،  روحانی 
روز پنجش��نبه پس از بازگش��ت از س��فر دو روزه ب��ه جمهوری 
آذربایجان در جم��ع خبرنگاران در خصوص دس��تاوردهای این 
سفر، گفت: درباره مسایل سیاس��ی منطقه ای بحث های خوبی 
انجام گرف��ت و ما توافق��ات خوبی در مس��ایل بانکی داش��تیم. 
روحانی یادآور ش��د: ما امروز جلس��ه ای با کارآفرینان و سرمایه 
 گذاران دو کش��ور داش��تیم ک��ه اراده دو کش��ور بر ای��ن بود که

 بخش های خصوصی ایران و آذربایجان فعال تر شود. 

وی گفت: اگر زمینه الزم برای رفع موانع سرمایه گذاران ایجاد 
شود ما شاهد روابط اقتصادی بهتر خواهیم بود.

 حج��ت االس��ام حس��ن روحان��ی، ب��ه دع��وت رس��می
 الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان، به این کش��ور سفر و 
پس از امضای اسناد و یادداشت تفاهم های همکاری بین تهران 

و باکو در نشست مشترک خبری شرکت کرد. 
روحان��ی در ادام��ه ب��ا قدردان��ی از حمایت ه��ای جمهوری 
آذربایج��ان در مجامع بین الملل��ی از حقوق صلح آمیز هس��ته 
ای ایران گفت: ایران هم حامی حقوق جمه��وری آذربایجان در 
مجامع بین المللی اس��ت.  رئیس جمهوری  افزود: س��اح های 
زنگ زده ای مثل تحریم دیگر کارساز نیست و باید برای توسعه و 

برقراری صلح و ثبات در جهان دست به  دست هم دهیم.

اراده ملت آثار تحریم را به صفر نزدیک کرد
رئیس جمهوری گفت: از فش��ار تحریم آموخته ایم کشورهای 
غربی قابل اعتماد نیس��تند و در روز فش��ار و خط��ر و تحریم به 
بهانه های اندکی طرف مقابل خ��ود را رها می کنند و حتی منافع 
خود را زیر پا می گذارند اما کش��ورهای همس��ایه اینچنین عمل 
نمی کنند. حجت االس��ام حس��ن روحانی همچنین در نشست 
مش��ترک اتاق بازرگانی ایران و جمه��وری آذربایجان و در دیدار 
تج��ار و بازرگانان دو کش��ور با بی��ان این که ملت ایران از فش��ار 
تحری��م درس های فراوانی آموخته اس��ت، اظهار داش��ت: اولین 
درس این بود که اگر ملتی اراده کن��د،  می تواند آثار تحریم را به 
عدد صفر نزدیک کند و حتی در این شرایط برنامه های اقتصادی 

خود را با قوت به پیش ببرد. 

رئیس جمهوری  در کنفرانس مشترک خبری در باکو؛

همه کشورها باید از فناوری صلح آمیز هسته ای استفاده کنند
   تحریم، سالح زنگ زده و بی حاصلی است

در گفت وگوی »شهروند« با وزیر ارتباطات و معاون اجرایی رئیس جمهوری بررسی شد

سازمان فضایی ایران در انتظار تعیین تکلیف توسط حسن روحانی
   واعظی: رئیس جمهوری به زودی تصمیم خواهد گرفت                                              شریعتمداری: یکپارچگی سازمان فضایی باید حفظ شود


