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 نماینده مردم چابهار در مجلس:

تالش ها برای آزادی 18 صیاد چابهاری در بند ادامه 
دارد

برای  اسالمی گفت: تالش ها  در مجلس شورای  مردم چابهار   نماینده 
آزادی 18 صیاد چابهاری در بند دزدان و ترویست ها در سومالی ادامه 

دارد.
 عبدالغفور ایرانژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: از 18 صیادی که 
همچنان در بند سومالیایی ها هستند، 4 صیاد در بند گروه های مختلف دزدان 

دریایی هستند و 14 صیاد دیگر هم در بند گروه ترویستی الشباب قرار دارند.
وی افزود: در ماه های اخیر با کمک سربازان گمنام امام زمان)عج( 4 صیاد در 
بند دزدان آزاد شدند و همچنان 4 صیاد دیگر در بندند؛ این صیادان از فروردین 

94 تاکنون اسیر هستند.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باید جدا و حقا 
از وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان )عج( تشکر کنیم که ما حتی 
نمی دانستیم این صیادان دربند چه کسانی هستند و هویتشان توسط سربازان 

گمنام امام زمان )عج( شناسایی شد و با فداکاری ویژه هم 4 نفر آزاد شدند.
اواخر  از  هم  صیاد   14 دزدان،  بند  در  صیادان  عالوه بر  کرد:  تصریح  وی 
اردیبهشت ماه 94 در بند گروه تروریستی الشباب درآمدند که فعال از سرنوشت 
بند یک گروه  این صیادان، در  به دلیل آن که  نداریم؛ متاسفانه  آن ها اطالعی 
ترویستی هستند روند آزایشان پیچیده شده و فعال بالتکلیفند؛ سربازان گمنام 
امام زمان و وزارت امور خارجه بیش از ظرفیت های موجود خود برای آزادی این 
صیادان درتالشند، ان شاءاهلل تالش ها نتیجه می دهد و این ها هم آزاد می شوند.

 لنج "سدیس" به  همراه 14 ماهیگیر و ملوان به فرماندهی ناخدا "بشیراحمد 
آب های  عازم  چابهار  از  ماهیگیری،  برای   93 اسفندماه  اواخر  جنگال زهی" 
فراساحلی شد و به دلیل از کار افتادن موتور و اهمال در امدادرسانی به  موقع 
به آن، اواخر اردیبهشت ماه 94 در آب های سومالی به گل نشست و ماهیگیران 

آن هم به اسارت گروه تروریستی "الشباب" درآمدند.
هم چنین لنج ناخدا »یونس پاره جو« و »جمال الدین دهواری« به همراه ۲۰ 
صیاد فروردین 94 در تور دزدان دریایی سومالی افتاد؛ از میان ۲۰ صیاد اسیر 
لنج های پاره جو و دهواری، 4 صیاد بعدها در شهریورماه 94 موفق به فرار شدند 
و 16 صیاد همچنان اسیر ماندند. از میان این 16 اسیر باقی مانده هم به دلیل 
شرایط بد نگهداری توسط دزدان و هم چنین شکنجه، تشنگی و گرسنگی 8 
صیاد جان باختند. از 8 صیاد باقی مانده؛ 4 صیاد با اقدامات پیچیده اطالعاتی-
عملیاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( آزاد شدند و 1۷ خرداد 9۷ با استقبال 

وزیر اطالعات به ایران برگشتند و هم چنان 4 صیاد اسیر هستند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس:

طرح استیضاح وزیر نفت به کمیسیون انرژی نیامده 
است

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی توضیحاتی را در مورد 
استیضاح وزیر نفت ارائه کرد.

به  گزارش  ایسنا، فریدون حسنوند، در مراسم تحویل گیری دوهزار و بیست و 
دومین خودروی سنگین اسکانیا در جمع خبرنگاران در مورد اخباری که مبنی 
بر استیضاح بیژن زنگنه منتشر شده بود، توضیح داد: تاکنون چیزی تحت عنوان 

استضیاح وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیامده است.
وی افزود: ممکن است بعد از تعطیالت مجلس این موضوع مطرح شود و در این 
صورت وزیر نفت باید به مجلس شورای اسالمی بیاید تا نظرات وزیر و نمایندگان 

مطرح شود.
بر اساس این گزارش روز گذشته )شنبه( اخباری مبنی بر کلید خوردن طرح 

استیضاح وزیر نفت به کمیسیون انرژی در برخی از رسانه ها منتشر شد.

اخبار

انسان دانشگاهی، انسان بازاری
ادامه از صفحه یک

آیا این سوال پرسیدنی است که بیش از 4 میلیون دانشجو و ده ها هزار استاد و 
مدرس دانشگاهی در ایران چه مناسباتی دارند؟ چرخه قدرت در میان آن ها چگونه 
است و اساساً محیط دانشگاهی، ارتباطات سازمانی و انسانی را چطور شکل می دهد؟
انگار بوردیو پاسخ می دهد: X، افراد بسیار زیادی را دور خود جمع کرده بود، او به 
کسی فشاری نمی آورد غیر از کسانی که از او دور بودند، یا دستیار او نبودند. آن ها 
تحت فشار وی دکتراهای شان را می گرفتند و خیلی زود موفق می شدند از همین رو 
Y در 38 سالگی استاد رسمی سوربن شد! و بقیه را »مدرس« نگه می داشت، تا به 

همان صورت بپوسند، چون مورد عالقه وی نبودند ...
به یقین کم تر می توان چنین دنیای اجتماعی را یافت که قدرت به این میزان به 
عقیده بستگی داشته باشد و این سخن هابز در آن تا این حد صادق باشد که آوازه 
قدرت، قدرت است. شاید همین شباهت هاست که جالل آل احمد بعد از یک سال که 
دوره دکتری زبان فارسی را در دانشگاه می گذراند می گوید: حیف عمر و یک سالی 

که در دانشگاه تلف کردم!
شناخت انسان دانشگاهی ایرانی البته محتاج بررسی پژوهشی شبیه کار بوردیو 
است که گرچه گاه توسط برخی محققان نقادی و حالجی شده است، اما اغلب 
پژوهش ها ناظر بر عملکرد دانشگاه ها بوده است نه افراد و شخصیت دانشگاهیان. 
البته کار پژوهشی نقادانه که به انسان دانشگاهی بپردازد، نوعی خودزنی است 
که کم تر فرد دانشگاهی جرأت و جسارت آن را دارد. چه بسا پس از پژوهش ها 
روشن شود برخی از استادان آدم  بازاری اند تا انسان دانشگاهی؛ شبیه پزشکانی 
که برج ساز شده اند یا مهندس و مدیرانی که از موقعیت دانشگاهی خود برای 

تجارت بهره برده اند.
با این حال، این اثر آن قدر شباهت های نزدیک با جامعه دانشگاهی ایران دارد تا در 
نبود این پژوهش ها، فعال شمایی کلی از موقعیت، قدرت و سرمایه های انباشته افرادی 
بدهد که عالوه بر مدرک دانشگاهی که از امتیاز مادی آن بهره می برند از دیگر وجوه 
آن که به مراتب از سرمایه مادی آن فزون تر است، استفاده کنند به گونه ای که انسان 

یازاری حتی تصورش هم برایش مشکل است.
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ربیعی و حاجی میرزایی گزینه های سخنگویی دولت
ربیعی و حاجی میرزایی به عنوان گزینه های اصلی سخنگوی دولت مطرح هستند. یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهوری در گفت و گو با ایسنا، با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: به زودی گزینه اصلی سخنگویی دولت از سوی دفتر رئیس جمهوری 

اعالم می شود. محسن حاجی میرزایی از شهریور سال 92 طی حکمی از سوی معاون اول رئیس جمهوری دبیری هیات دولت را عهده دار است. علی ربیعی نیز  از ابتدای دولت دهم تا مرداد امسال مسئولیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را 
عهده دار بود. به گزارش ایسنا، نهم مرداد ماه سال جاری با موافقت رئیس جمهوری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  از سخنگویی دولت کناره گیری کرد.

ضرورتی که از سوی مسئوالن نظام بارها بر آن تاکید شده است

 همکاری قوای سه گانه
ضرورتی  قوا،  هماهنگی  و  همکاری   - ایرنا  تهران- 
تاکید  آن  بر  بارها  نظام  مسئوالن  سوی  از  که  است 
شده است، این امر به ویژه در چاره جویی برای برون 
بیشتر  و چالش های جاری در کشور  از مسائل  رفت 

احساس می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مسائل کشوری از یک سو 
و تهدیدهای بیرونی از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد کرده که 
رهایی از آن نه با بی برنامگی، ناسازوارگی و ناهماهنگی دستگاه 
ها و نهادها که با همکاری و برنامه ریزی های منسجم ملی امکان 
پذیر است؛ این شرایط ایجاب می کند، هم نظام سیاسی و هم 
مردم برای دستیابی به شرایطی مطلوب بیش از پیش هماهنگ 

باشند.
ساختار جمهوری اسالمی ایران همانند اکثریت نظام های 
سیاسی بر پایه تفکیک قوا قرار دارد و نیاز است که قوای مقننه، 
قضاییه و مجریه در عین داشتن چهارچوب ها و مسئولیت های 
خاص خود برای پیشبرد اهداف نظام با هم همکاری و هماهنگی 
مضاعف داشته باشند؛ اما این امر پیش فرض ها و ضرورت هایی 

دارد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیات دولت در هفته 
اول شهریور ماه جاری فرمودند: امروز »اتحاد و انسجام مسئوالن 
کشور« بیش از هر زمان دیگری الزم است. رؤسای قوا و مسئوالن 

باید کمک کار یکدیگر باشند.
با توجه به فرمایشات حضرت آیت اهلل خامنه ای، اگرچه قوای 
سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادها در مجموعه نظام سیاسی به 
ضرورت هماهنگ هستند اما مدیریت جزیره ای و تصمیم گیری 
ها و سیاست گذاری های موازی، آفتی است که هماهنگی و 
همکاری را در ساختار سیاسی کشور تحت الشعاع خود قرار داده 
است. از سویی مسائل و چالش های موجود هم ریشه داخلی و 
هم خارجی دارند، از زاویه درونی وحدت در برنامه ریزی، قانون 
گذاری و اجرا در عین تفکیک قوا و مسئولیت ها، عاملی است 
که تحقق آن نه فقط کشور را از مسائل و نابسامانی های موجود 
نجات می دهد بلکه به سمت ثبات و آرامش نسبی هدایت می 

کند.
بر  آمدن  فائق  برای  قوا  هماهنگی  و  همکاری  راستای  در 
مشکالت؛ نخستین ضرورت تمرکز قوا بر مسائل و مشکالت 
در  است؛  موجود  های  سازی  حاشیه  و  فرافکنی  از  پرهیز  و 
موضوع تخلفاتی که در چند ماه اخیر در حوزه های مختلف 
اقتصادی اتفاق افتاد، نیاز است که عالوه بر دولت، دستگاه قضایی 

و قانونگذاری در تدوین و اجرای قوانین و مقررات بازدارنده و 
همچنین مجازات متخلفان و اخالگران نظم اقتصادی با هم 

هماهنگ و همراه باشند.
ضرورت دیگری که بسیار مورد تاکید مسئوالن نظام است؛ 
شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است؛ شفافیت در بیان 
مسائل کشور با پرهیز از تعارفات سیاسی و همچنین به دور از 
سوگیری های جناحی، بایسته ای که محقق شدن آن نیازمند 
برنامه ریزی های عملیاتی و کاربردی است؛ مساله ای که اغلب 
در سایه حب و بغض های سیاسی گم می شود و مسائل و 
چالش های داخلی را تشدید می کند؛ آنچه تحت عنوان کلیشه 
استیضاح وزرای دولت در مجلس دنبال شده، نه فقط به شناخت 
مساله و حل آن در کشور کمکی نکرده است بلکه نشان داده 

همکاری و هماهنگی قوا که مورد تاکید رهبری نظام و دیگر 
سران قوا بوده در عمل با موانعی روبرو است.

آنچه در روابط و مناسبات قوا جدا از چهارچوب های مدیریتی 
خاص آنها اهمیت دارد، درک شرایط کنونی و مسائل و چالش 
های پیش رو کشور و برنامه ریزی های هماهنگ سه قوه در 

جهت رفع آنها است.
چنانچه در کشور حدی از ثبات و آرامش را به ویژه در حوزه 
اقتصادی فراهم و اعتماد عمومی و امید در جامعه تقویت شود، 
می توان به تحوالت مثبت در کشور امیدوار بود، در غیر این 
صورت روز به روز چرخ تولید کندتر، بازار بی رونق و مقاومت 
اقتصادی در برابر تحدیدها و تهدیدهای خارجی ضعیف تر می 
شود، همین مساله زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان 

داخلی و خارجی مهیا می کند.
حل مشکالت کشور با تشریک مساعی به ویژه از جانب قوای 
سه گانه ممکن است، بگومگوهای سیاسی، شخصی سازی شیوه 
های مدیریتی به همراه داشته باشد و عالوه بر ایجاد بدبینی 
عمومی به نظام و دولتمردان، جامعه را نسبت به آینده دلسرد و 
بی تفاوت کند. در بعد اقتصادی ایجاد امنیت برای جذب سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی، توسعه خصوصی سازی، حمایت از 
اقتصاد تولیدی و توسعه صادرات به جای اقتصاد داللی و مصرفی 
و مهم تر از همه مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان اقتصادی 
از مسائلی است که توجه و اقدام عملی آحاد نظام برای عملیاتی 
سازی آنها، می تواند کشور را در مسیر بهبود و حکمرانی خوب 

قرار دهد.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
بعد از انقالب و بخصوص در دهه اخیر شائبه بی تفاوتی 
بخش های  در  مذهبی  فعالیت های  به  اصالحات  جریان 
متدین جامعه ایجاد شد در حالی  که اعتقاد، باور و پایبندی 
اصالح طلبان به ارزش ها بیش از برخی مدعیان و صاحبان 
تریبون است؛ متاسفانه به نام دین و ارزش ها گزینش های 
کذایی راه انداخته بودند و افراد متدین و متخصص را از 

تصدی مسئولیت های مختلف محروم کردند.
ایسنا، محمدرضا عارف در آستانه سال تحصیلی  به گزارش 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در  دیدار با فعاالن طیف های 
مختلف دانشجویی ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، امام 
حسین )ع( را یک مصلح و آرمانخواه  واقعی دانست و گفت: حرکت 
اصالحی امام حسین )ع( جنبش عدالتخواهانه را در تاریخ زنده نگه 
داشت که انقالب اسالمی ایران متاثر از عاشورا و یاد و خاطره آن 
است. استبدادستیزی، استعمار ستیزی، عدالت خواهی، آزادگی و 
آزادی خواهی نقش بسیار مهمی در انقالب  اسالمی  ایران داشت 
و دانشجویان باید این مطالبه را از مسئوالن و دست اندرکان داشته 
باشند که  آیا بعد از گذشت 4۰ سال از عمر انقالب آزادی و عدالت 

که به دنبال آن بودیم تا چه میزان محقق شده است؟

وی تشکل های دانشجویی را به حفظ سرمایه اجتماعی توصیه 
کرد و با انتقاد از رکود فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ،بی 
انگیزگی را آفت جنبش دانشجویی دانست و گفت: تشکل های 
باید  بلکه  باشند  دولتها  عملکرد  پاسخگوی  نباید  دانشجویی 
بخواهند  قوا  همه  در  کشور  مسئوالن  از  و  باشند  مطالبه گر 
پاسخگوی عملکردشان باشند. متاسفانه دانشگاه های ما در جایگاه 

اصلی خود قرار ندارند.
رئیس فراکسیون امید نگاه نقادانه برای اصالح وضع موجود را 
از خصلت های بارز تشکل های دانشجویی برشمرد و گفت: در این 
شرایط خاص و برای برون رفت از آن، دانشجویان و دانشگاهیان 
باید مسئولین را با نقد مشفقانه خود برای اصالح امور و پاسخ به 

مطالبات بویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.
عارف حضور مختلف تشکل های مختلف دانشجویی با گرایش های 
مختلف را برای دانشگاه فرصت دانست و از مسئوالن خواست در 
ارائه مجوزهای قانونی برای فعالیت تشکل های دانشجویی با آنها 
همراهی داشته باشند و با همه تشکل ها و اتحادیه های دانشجویی 

صرفا بر اساس قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه تشکل های دانشجویی نباید از مسیری که آغاز 
کردند خسته شوند و باید مسئولیت پذیر باشند، به نگاه امام خمینی 

)ره( به فعالیت های سیاسی دانشجویان اشاره کرد و گفت: عدالت 
و پایبندی به ارزش ها از شاخصه های اصلی خط امام است. مردم 
در زمان پیروزی انقالب اسالمی به خاطر ارزشها به سمت امام )ره( 
آمده بودند و کسانی که پیرو خط امام هستند بدانند که از ارزشها 

نباید عدول کرد.
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
اسالمی با یاددآوری فعالیت های هم نسالن خود در تشکلهای 
ویژگی های  از  یکی  کرد:  تصریح  انقالب،  از  قبل  دانشجویی 
اصلی فعاالن دانشجویی مسلمان قبل از انقالب پررنگ بودن 
فعالیتهای مذهبی بود. متاسفانه بعد از انقالب و بخصوص در 
جریان  اختیار  در  عموما  تریبون ها  اینکه  دلیل  به  اخیر  دهه 
این  طریق  از  که  سویی  تبلیغات  و  بود  اصالحات  مخالف 
تریبون ها صورت گرفت شائبه بی تفاوتی جریان اصالحات به 
فعالیت های مذهبی در بخشهای متدین جامعه ایجاد شد در 
حالیکه اعتقاد، باور و پایبندی اصالح طلبان به ارزش ها بیش از  

برخی مدعیان و صاحبان تریبون است.
وی با تقبیح سوءاستفاده از ارزش ها برای حذف رقیب تاکید 
کرد: متاسفانه به نام دین و ارزش ها گزینش های کذایی راه انداخته 
بودند و افراد متدین و متخصص را از تصدی مسئولیت های مختلف 

محروم کردند.
عارف با بیان اینکه برای تشکل های دانشجویی اثرگذاری در 
فضای دانشگاه و جامعه  باید مهم باشد نه سر و صدا در فضای 
مجازی، گفت: یکی از چالش های پیش روی کشور کمبود منابع 
انسانی متخصص است چرا که نسل اولی ها به دلیل اینکه تصور می 
کردند همیشه در قدرت خواهند بود به دنبال کادر سازی نبودند و 
از تربیت نیروی انسانی متخصص غفلت شد به همین دلیل زمانی 
که طرح عدم بکارگیری بازنشستگان تصویب شد عده ای نگران 

شدند که  با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با چالش های پیش روی نظام، 
باید حاکمیت گفت وگوی ملی در همه سطوح و در میان نخبگان  و 
جریانات سیاسی را پذیرفت گفت: مسئولیت سنگینی در این مورد 
بر عهده جریان اصالح طلبی  است و باید در این زمینه تالش جدی 
توسط همه دلسوزان انقالب انجام شود تا به راهکارهای اجماعی 

برای حل مشکالت و معضالت برسیم.
عارف در پایان تاکید کرد: جریان اصالح طلبی باید به دنبال 
رویکرد جدیدی باشد و یک نوع پوست اندازی در این جریان نیاز 
است تا بهتر بتواند در خدمت انقالب و مردم عزیز کشورمان و پاسخ 

به مطالبات به حق آنها در همه زمینه ها باشد.

 وزیر کشور:

تعدادی از استانداران باید جابجا شوند

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

توسعه شبکه ریلی کشور از اولویت های مجلس و دولت است

تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: منتظر ابالغ قانون جدید منع بکارگیری 
بازنشستگان بودیم، اکنون تعدادی از استانداران باید جابه جا شوند که در 

این جابجایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی روز 
یکشنبه در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور درباره زمان انتخاب استاندار 
کرمان نیز گفت: استان کرمان هم اکنون سرپرست دارد و طبق قانون می تواند 3 الی 
4 ماه کارها را انجام دهد، سرپرست فعلی استانداری نیز از معاونان این استانداری بوده 

و کارها را به خوبی پیش می برد و هیچ خللی در کارها نیست.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: در مدار این جابجایی ها، استاندار کرمان هم 

تعیین خواهد شد.
وی درباره موضوعات مطرح شده در جلسه استانداران، با بیان اینکه در این جلسه 
سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: وضعیت اشتغال و تاکیدی که رئیس 
جمهوری به این موضوع داشت، با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر کشور افزود: همچنین گزارشی از استانداران سراسر کشور در این باره گرفته 

شد و سرپرست وزارت کار نیز توضیحات و برنامه خود را در این خصوص ارائه کرد.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام بازگشایی مدارس ادامه داد: با 
آغاز سال تحصیلی در اول مهرماه باید هماهنگی و آمادگی در کل کشور انجام گیرد 
تا بتوانیم با آمادگی کامل مدارس را بازگشایی کنیم و پذیرای دانش آموزان باشیم که 
در این زمینه نیز وزیر آموزش و پرورش در این جلسه حضور پیدا کرد و توضیحات و 

برنامه های خود را با استانداران در میان گذاشت.
وزیر کشور سومین موضوع مورد بررسی در همایش استانداران سراسر کشور را 
مسایل اقتصادی عنوان کرد و گفت: نحوه تامین اقالم مورد نیاز مردم، نحوه تامین 
کاالهای اساسی و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و نحوه تامین مواد اولیه این 
واحدها و مشکالت پیش روی آنها از دیگر مسائلی بود که در جلسه استانداران سراسر 
کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در این جلسه سخنان استانداران را شنید و راهنمایی های الزم را 

ارائه کرد.
رحمانی فضلی یادآور شد: این جلسات که نتیجه اش در اقصی نقاط کشور خواهد 
بود با مدیریت استانداران محقق شود تا منجر به بهبود معیشت، تولید، کیفیت خدمات 
و افزایش هماهنگی با وزارتخانه ها شود و بتوانیم به نحو احسن برنامه های موجود را در 

استان ها به نتیجه برسانیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توسعه شبکه 
ریلی کشور از اولویت های مجلس و دولت است، گفت: در قانون بودجه سال 
جاری شرایط ویژه ای برای دولت تعریف شده است تا برای تامین مالی پروژه 

های راه آهن کشور مجاز باشد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی در حاشیه بازدید از بندرانزلی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: توسعه شبکه ریلی کشور از اولویت های مجلس و دولت است و در این راستا 
در قانون بودجه سال جاری شرایط ویژه ای برای دولت تعریف شده است تا برای تامین 

مالی پروژه های راه آهن کشور مجاز باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه 1۵ درصد آورده دولت از طریق صندوق توسعه ملی تامین 
می شود، تصریح کرد: امکان 1۵ درصد آورده دولت برای بسیاری از پروژه هایی که به 
دنبال اجرای تامین مالی آنها بود، با دستور مجلس شورای اسالمی این فرصت برای 
دولت فراهم شد تا در اجرای پروژه های توسعه شبکه ریلی گام های جدی تری بردارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود: متاسفانه با توجه به اینکه 
شبکه ریلی در کشور کامل نیست و کمتر به این حوزه توجه شده است ما حداکثر 11 

درصد بار کشور را توسط شبکه ریلی جا با جا می کنیم.
رضایی اظهار کرد: متاسفانه بنادر ما از جمله بندرانزلی به شبکه ریلی متصل نیستند 

که طی جلسه ای که تشکیل شد در راستای اتصال شبکه ریلی به داخل بندرانزلی 
بود که با پیش بینی ها و بازدیدهای میدانی صورت گرفته در دهه فجر امسال عملیات 
اجرایی اتصال بندرانزلی به شبکه ریلی کلنگ زنی خواهد شد و با تامین منابع مورد 
نیاز شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه پروژه ی راه 
آهن قزوین - رشت به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد:  برای 
استفاده بیشتر از این شبکه باید بار آن را از طریق بنادر از جمله بندرانزلی تامین کنیم.
رضایی خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی مردم بندرانزلی شاهد اتصال این بندر 

به شبکه ریلی باشند.

عارف در دیدار با فعاالن دانشجویی:

افراد متدین و متخصص را به نام دین و با گزینش های کذایی از تصدی مسوولیت محروم کردند


