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در جلسه هیأت دولت صورت گرفت

حل مشکالت وظیفه هر سه قوه است

اخبــــــار

اژهای در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره):
خداوند به ما توفیق کوتاه کردن دست مفسدین را بدهد

مخبر در جلسه کارگروه ترانزیت کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی
اســتثنایی ایــران ،ترانزیــت را یکی از مزیتهای اصلی کشــور دانســت و از
اهتمام جدی دولت سیزدهم برای توسعه ترانزیت خبر داد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــه ضرورتهــای متعــدد بــرای توســعه
ترانزیــت کشــور و آثار و پیامدهای مثبت آن اشــاره و خاطرنشــان کرد:اگر
چه دولتهای گذشــته نیز به دنبال ایــن کار بودند اما عملکرد و اقدامات
صورت گرفته با ضرورتهای توســعه ترانزیت تناســب نداشــته و اهداف
مورد نظر محقق نشده است .مخبر اظهار امیدواری کرد :با رویکرد جدی
دولت ،شــاهد تکمیل زیرساختها و اصالح رویهها برای توسعه ترانزیت
در ابعاد مختلف ترانزیت بار ،مسافر ،انرژی و اطالعات باشیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مسائل اخیر بینالمللی
و بســته شــدن مســیرهای برخی کشــورهای همســایه به دلیل تحریمهای
بینالمللــی ،گفــت :فرصتــی اســتثنایی پیــش روی ایــران قرار گرفتــه تا با
توسعه ظرفیتهای موجود بتواند خأل پیش آمده در منطقه را جبران و به
درآمدهای بیشــتری دســت پیدا کند .مخبر همچنین با تأکید بر اینکه باید
از بخش خصوصی برای توســعه ترانزیت حداکثر استفاده صورت گیرد ،از
دستگاههای اجرایی ذیربط خواست بسترهای الزم را برای فعالیت بخش
خصوصی فراهم و شرایط را برای آنها تسهیل کنند.

آیتاهلل رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت بر ساماندهی مؤسسات مالی تأکید کرد

گــروه سیاســی /رئیسجمهــور در جلســه
روز گذشــته هیأت دولت ،تک رقمی و در
برخی روزها صفر شدن آمار قربانیان و نیز
میزان بسیار پایین ابتال به کرونا در کشور را
که امکان بازگشــایی صنوف و ایجاد شور و
نشاط در کشور را فراهم کرده است،ثمره
همراهی مردم و بویژه تالشها و اقدامات
جامعه پزشکی و پرستاری دانست و از این
تالشها قدردانی کرد.
ëëحواشی نباید دولت را از کار بازدارد
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســتجمهوری ،آیتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی ،امیدآفرینــی در جامعــه را از
مطالبــات مقام معظم رهبــری و وظیفه
مهم دولت برشمرد و تأکید کرد :حواشی
نبایــد دولــت را از متــن کار کــه خدمــت
بــه مــردم و امیدآفرینــی در دلهاســت،
بــازدارد .رئیسجمهــور ایجــاد یــأس در
دلها را کار شــیطان و شــیاطین دانست و
اظهار داشــت :انســان خداجو همــواره به
امیــد زنده اســت و مــا به عنــوان خادمان
ملت ،هم باید نسبت به آینده امید داشته
باشیم و هم روح امید را در جامعه تزریق
کنیم .آیتاهلل رئیســی با گرامیداشت یاد
و خاطــره شــهید دکتر مصطفــی چمران
و سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی کــه با
امیــد و روحیه جهادی از مشــکالت و ســد
«نمیشــود»ها عبــور کردند و بــا کمترین
امکانــات کارهــای بزرگــی را در میــدان
مبــارزه با دشــمنان تــا بن دندان مســلح
انجــام دادنــد ،از آنها به عنــوان الگوهای
امیدآفرینی یاد کرد.
ëëتالشهــای پزشــکان و پرســتاران از
مصادیقامیدآفرینی
رئیسجمهــور اقدامــات و تالشهای
پزشــکان و پرســتاران در مواجهــه بــا
همهگیــری کرونــا را از دیگــر مصادیــق

امیدآفرینــی در جامعه دانســت و افزود:
کادر درمــان بویــژه شــهدای ســامت در
شــرایط بسیار ســخت همهگیری کرونا که
زندگــی همه مردم را تحتالشــعاع خود
قرار داده و نگرانیهایی را برای خانوادهها
بهوجــود آورده بــود ،بــا جانفشــانی و از
خودگذشــتگی بــا وجــود همــه کمبودهــا
در عرصــه خدمترســانی میــدانداری
کردنــد و زمینــه بازگشــت امیــد و نشــاط
بــه جامعــه را فراهــم کردنــد .آیــتاهلل
رئیســی تأکیــد کــرد :وضعیــت کنونی که
فوتیهــای ناشــی از کرونا تــک رقمی و در
برخی روزها صفر شــده و نیز میزان بسیار
پایین ابتال که امکان بازگشــایی در صنوف
مختلــف و ایجــاد شــور و نشــاط در کشــور
را فراهــم کــرده ،پس از لطف خــدا،ثمره
همراهی مردم و بویژه تالشها و اقدامات
جامعه پزشــکی و پرســتاری اســت و بنده
در ماههــای گذشــته در تهــران و برخــی
شــهرها با حضور در بیمارستانها و مراکز
درمانی از نزدیک شاهد این مجاهدتها
و فداکاریهــا بــودهام و قــدردان ایشــان
هســتم .رئیسجمهور همچنین با اشــاره
بــه دیدارهایــی کــه در حاشــیه ســفر بــه
اســتان چهارمحالوبختیــاری بــا عشــایر
داشــت ،گفت :عشایر عزیز ما امروز هم با
مشکالتی مواجه هستند اما از روحیه امید
و ایســتادگی برخوردارنــد و ذرهای یأس و
ناامیدی در دل آنها نیست.
ëëرســانههای یأسآفرین خارجی همواره
شکستخوردند
آیــتاهلل رئیســی افــزود :برخــی
رســانههای بیگانــه خصوصــاً شــبکههای
فارســیزبان شــبانهروز برای ایجــاد یأس
و ناامیــدی در دل مردم تــاش میکنند،
امــا همــواره بــا حضور مــردم عزیــز ما در
صحنه شکست خوردهاند و به هدفشان

نرســیدهاند .رئیسجمهــور با بیــان اینکه
امــروز در یک جنــگ اقتصادی هســتیم،
گفت :همه همکاران دولت بویژه کســانی
کــه مســئول بــازار و تأمیــن ســفره مــردم
هســتند ،شــبانه روز برای خدمترســانی
و امیدآفرینــی در جامعــه تالش میکنند
و ایــن اقدامــات بایــد تــا حصــول نتایــج
نهایی تداوم داشــته باشد .رئیسجمهور
بــه معــاون اول ،معاونــت حقوقــی،
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و
دیگــر بخشهــای ذیربــط دســتور داد که
خواستههای بازنشســتگان عزیز را درباره
مستمریشانپیگیریکنند.
ëëتصویــب آییننامــه مالیــات ســاالنه
خودروها
هیأت وزیران نیز در جلسه روز گذشته
خود که به ریاســت رئیسجمهور تشکیل
شــد ،آییننامــه پرداخت مالیات ســاالنه
خودروهــای ســواری و وانــت دوکابیــن را
تصویب کرد .انواع خودرو ســواری و وانت
دو اتــاق (کابین) که در ابتدای  ۱۴۰۱ارزش

هــر یک از آنهــا بیــش از  ۱۰میلیــارد ریال
باشد ،مشمولین این آییننامه هستند.
بر این اساس ،نرخ مالیات خودروهای
تــا ســقف ارزش  ۱۰میلیارد ریــال (با نرخ
مالیات ساالنه صفر درصد) خودروهای از
مبلغ  ۱۰میلیــارد و یک ریال تا  ۱۵میلیارد
ریــال (با نرخ مالیات ســاالنه یک درصد)
خودروهای از مبلغ  ۱۵میلیارد و یک ریال
تا  ۳۰میلیارد ریال (با نرخ مالیات ســاالنه
 ۲درصــد) خودروهــای از مبلغ  ۱۰میلیارد
و یــک ریــال تــا  ۴۵میلیــارد ریــال (با نرخ
مالیــات ســاالنه  ۳درصــد) و خودروهــای
نســبت به مازاد  ۴۵میلیــارد ریال (با نرخ
مالیــات ســاالنه  ۴درصــد) درنظــر گرفته
شــد .همچنیــن ســازمان امــور مالیاتــی
مکلــف اســت ،ارزش روز انــواع خــودرو
ســواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه
به ســال ساخت یا واردات آنها و متناسب
با جــداول ارزش خودرو که در پایان ســال
 ۱۴۰۰اعالم شــده ،تعیین کنــد .اطالعات
مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده از

برخی نمایندگان امضای طرح استیضاح را پس گرفتند

از امیدواری برای توقف استیضاح وزیر صمت تا تداوم پرداخت نقدی یارانهها

گــروه سیاســی /روز گذشــته اعضــای هیــأت
دولــت پس از پایان نشســت هیــأت وزیران،
بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران آخریــن
دیدگاههــا و تصمیمــات مربــوط بــه حــوزه
دولت را با خبرنگاران درمیان گذاشتند .علی
بهادریجهرمــی ،دبیــر و ســخنگوی هیــأت
دولت خبــر داد که پرداخت نقــدی یارانهها
بــه مردم تــا زمان فراهم شــدن زیرســاخت
کاالبــرگ الکترونیکــی ادامــه مییابــد .وی
همچنیــن اعــام کــرد بــرای جلوگیــری از
کشــتار جوجههــای یــک روزه ،بیــش از 6تن
جوجه یکروزه میان کشــاورزان و روستاییان
توزیع میشود .سیدمحمد حسینی ،معاون
امــور مجلــس رئیسجمهــور هــم ضمــن
اینکــه اســتیضاح را حق قانونــی نمایندگان
خوانــد ،امــا اعالم کرد بــه دنبــال تالشها و
گفتوگوهای صورت گرفته ،تعداد زیادی از
امضاکنندگان طرح اســتیضاح وزیر صمت،
امضای خود را پس گرفتهاند.
 ëëپرداخت نقدی فعالً ادامه دارد
به گزارش ایرنا ،ســخنگو و رئیس شورای
اطالعرســانی دولــت درباره نحــوه پرداخت
یارانهها تا فراهم شــدن زیرساخت کاالبرگ
الکترونیکی گفــت :قانونگذار روش کاالبرگ
را پیشبینــی کــرده اســت ،دولــت تــاش
میکنــد زیرســاخت آن فراهــم شــود و تــا
زمانی که زیرساخت فراهم نشود ،پرداخت
یارانــه نقــدی تــداوم خواهــد داشــت .علی
بهادریجهرمــی در تشــریح مصوبــات روز
گذشــته هیأت وزیران اظهــار کرد :پیرو وعده

ذیربط بــه تالشهای خود برای مدیریت
بــازار ادامــه دهــد تــا افزایــش غیرواقعی
نــرخ ارز در بازار غیررســمی کاهش یابد و
منطقیترشود.
ëëنقشآفرینیشورا برتقویتبنیهعلمی
رئیسجمهــور عصــر سهشــنبه در
جلســه شــورایعالی انقالب فرهنگی نیز
اســتفاده بهتــر از ظرفیتهــا و حمایــت
مؤثر از نخبگان کشــور را در جهت سرعت
بخشــیدن بــه پیشــرفت علمــی کشــور
ضروری دانســت و کمک به فراهم کردن
زمینــه و بســترهای الزم در ایــن بخــش را
از وظایف و مســئولیتهای شــورایعالی
انقالب فرهنگی برشمرد.
آیتاهلل رئیســی ،با اشاره به تعطیلی
طوالنــی مــدت مــدارس به علت شــیوع
کرونــا در دو ســال گذشــته ،بــر ضــرورت
بررسی راهکارهای مناســب برای تقویت
بنیــه علمــی و ارتقــای آموزشهــا در
ســطوح مختلــف تحصیلــی تأکید کــرد و
گفت :شــورایعالی انقــاب نقشآفرینی
مؤثرتــری در تقویت بنیانهای آموزشــی
کشــور ایفا کنــد .در ادامه جلســه ،اعضای
شورایعالی انقالب فرهنگی بر لزوم تهیه
و ارائه گزارشــی تفصیلی درباره وضعیت
جامعه نخبگانــی و پیشــنهاد راهکارهای
تقویــت جامعه علمی کشــور ،بــه منظور
حفــظ برتریهای علمی و فناوری کشــور
در منطقه و جهان در علوم مختلف تأکید
کردند.
در ادامــه روزهــای  ۱۴آبــان بــه عنــوان
روز مازنــدران به مناســبت ســالروز اولین
حضورعلویهــا در ایــن اســتان و نیــز ۲۵
آبــان بــه عنــوان روز اصفهان به مناســب
برگزاری مراسم عظیم تشییع  ۳۷۶شهید
دفاع مقدس در یک روز ،به مناسبتهای
تقویم ملی کشور افزوده شدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

در گفتوگوی سخنگوی هیأت دولت با خبرنگاران در حاشیه نشست هیأت وزیران مطرح شد
ن ورامین
رئیسجمهور در ســفر به شهرستا 
دربــاره تشــکیل فرمانــداری ویــژه در ایــن
منطقــه ،هیــأت دولــت موضــوع را بررســی
و تصویــب کــرد کــه بــر ایــن اســاس وزارت
کشــور مکلف شــد فرمانــداری ورامیــن را به
فرمانــداری ویژه ارتقا دهــد .وی درباره دیگر
تصمیمــات دولــت نیــز بــا اشــاره بــه اینکه
دولت پیــش از این و با هــدف اصالح قانون
بودجــه ،الیحهای در زمینــه منبع تأمین قیر
رایــگان و کاهش حقوق ورودی برخی کاالها
به مجلس شــورای اسالمی ارسال کرده بود،
اظهار کــرد :بهمنظور کاهش آثــار تورمی که
در قانون بودجه وجود دارد ،دولت پیشنهاد
داد حقــوق ورودی برخی از کاالها از 4درصد
بــه یــک درصــد کاهش یابــد ،اما متأســفانه
مجلس با دو فوریت الیحه پیشنهادی دولت
موافقت نکرد .سخنگوی دولت با بیان اینکه
در جلســه دولت مقرر شــد ضمن اســترداد
الیحــه قبلــی ،دو الیحه مجــزا (یکــی درباره
منبــع تأمیــن قیــر و دیگــری کاهــش حقوق
ورودی کاالهــا) بــا قیــد دو فوریــت تقدیــم
مجلس شود ،اضافه کرد :ارزیابیها حکایت
از این داشت که تجمیع این دو الیحه ممکن
اســت منجــر بــه تصمیمگیــری متفاوتی در
مجلس شــده باشــد و بر این اســاس بهطور
مجزا این الیحه مورد تصویب قرار گرفت.
ëëتوزیــع 6ونیــم میلیــون جوجــه میــان
کشاورزان
بهادریجهرمی درباره دیگر موضوعات
مطــرح شــده در نشســت هیــأت وزیــران بــا

ســوی نیروی انتظامی (برگ سبز) مبنای
تشخیص مشــخصات خودرو و مالک آن
است.
ëëتأکیدبرساماندهیمؤسساتمالی
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که
سهشنبه شــب به ریاست آیتاهلل رئیسی
برگــزار شــد ،در ادامــه پیگیــری مطالبــه
مقام معظم رهبری در زمینه ساماندهی
بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری ،بانــک
مرکزی گزارشی از سیاستها و برنامههای
پیشنهادی برای ســاماندهی نظام بانکی
و ســاماندهی مؤسســات اعتبــاری بــا
عملکرد ناســالم و غیرســازنده ارائه کرد.
رئیسجمهــور در ایــن زمینــه تأکیــد کرد
کــه بــا اتــکا بــه مصوبــات قانونــی ،هرچه
سریعتر آن دسته از مؤسسات اعتباری که
با عملکرد ناســالم باعث رشــد نقدینگی
و تورم در کشــور میشــوند ،ســاماندهی و
تعیین تکلیف شوند.
در این جلســه مقرر شد بانک مرکزی
بــا همکاری قوه قضائیه و ســایر نهادهای
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همزمان با نخســتین روز از هفته قوه قضائیه ،حجتاالســام محسنی
اژهای به همراه دیگر مســئوالن عالی دســتگاه قضا با حضور در حرم امام
خمینی(ره) با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند.
اژهای کــه اولین ســال حضورش در دســتگاه قضا به عنــوان رئیس قوه
قضائیــه رو بــه پایــان اســت ،طــی
ســخنانی از شــهدایی گفــت که این
قــوه ،هــم در طــول دوران پــس از
پیــروزی انقالب و هــم در ایام کرونا
تقدیــم کشــور کــرده اســت .او در
سخنان خود تأکید کرد :در نخستین
روز از هفته قوه قضائیه و در آســتانه
ســالگرد شــهادت معمــار دســتگاه
قضایــی آیــتاهلل بهشــتی و یــاران
ایشــان ،در جــوار مرقد مطهــر امام
راحــل ،بــا بنیانگــذار کبیــر انقــاب
اســامی و شــهدا و مــردم تجدیــد
میثــاق میکنیم تا بتوانیم مســئولیت خطیری را که قانون اساســی ،شــرع
انور و رهبری معظم انقالب بر دوش ما نهادهاند به نحو احسن ایفا کنیم
و از آرمانهای واالی انقالب اسالمی و امامین انقالب پاسداری کنیم.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه ،رئیــس عدلیــه بــا اشــاره بــه
مســئولیتهای قانونی قوه قضائیه عنوان کرد :خداوند به ما این توفیق را
بدهد که بتوانیم در ســنگر قوه قضائیه دست مفســدین و تطاولکنندگان
بــه جــان ،مال ،عرض و حقــوق مردم و نظام اســامی را کوتــاه کنیم و در
ایــن جایــگاه به اســتیفای حق مظلوم از ظالم و بســط و گســترش عدالت
کــه از اهــداف واالی امــام راحــل بــود بپردازیــم .رئیــس دســتگاه قضــا با
نفس خدابــاور و اتکا به مردم
بیــان اینکه امــام خمینی(ره) با اعتمــاد به ِ
متدین توانســت در عصــر حاضر انقالب بینظیــری را محقق کند ،گفت:
امام بزرگوار ما نســبت به مســائل دینی و نســبت به اصل نظام اسالمی و
حتی نســبت به نظامات جامعه ما بسیار حساس بودند و چنانچه کسانی
میخواســتند در مقابل نظام اســامی بایســتند و به نظام اســامی لطمه
وارد کنند ،حضرت امام هیچ گذشتی در قبال چنین افرادی نداشتند.
اژهای تصریــح کــرد :حضــرت امــام خمینــی(ره) نســبت بــه حقوق و
کرامت و حریم خصوصی افراد جامعه بســیار حساس بودند و خطاب به
همــه مســئولین در خصوص متحد و همدل بــودن و اجتناب از اختالفات
که ناشــی از هواهای نفســانی است ،تأکید داشــتند .رئیس عدلیه در پایان
تأکید کرد :مکتب امام راحل زنده است و تا ابد زنده خواهد ماند.
همچنیــن رئیــس دســتگاه قضــا به همــراه اعضــای شــورای عالی قوه
قضائیــه پــس از حضور در مرقد مطهــر بنیانگذار کبیر انقالب اســامی بر
مــزار شــهید مظلوم آیــتاهلل دکتر بهشــتی و  ۷۲تن از یــاران باوفای امام
امــت(ره) درقطعــه  ۷۲بهشــت زهــرا(س) حضــور یافته و جهت شــادی
روح به خون خفتگان انقالب اســامی فاتحهای قرائت کردند و از خداوند
متعال برای آنان علو درجه و مقام را خواستار شدند.

قدردانی رئیسجمهور از تالشهای جامعه پزشکی و پرستاری
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آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار با دکتر سید مسعود میرکاظمی
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره به
گالیههای شــدید مردم از گرانیها گفت :امــروز داد مردم از گرانیها بلند
است و میگویند که قیمتها روز به روز افزایش مییابد.
مرجــع تقلید شــیعیان در ادامه بــه ضرورت اقناع و تبییــن گرانیهای
اخیر به مردم ،اشــاره کرده و افزود :این گرانیهای افسارگســیخته با وجود
افزایش درآمدهای نفتی دولت معمایی برای مردم شــده که الزم اســت
دولتمــردان جــواب قانعکننــدهای بــرای آن داشــته باشــند .وی در ادامــه
بــه قاچــاق اجناس و کاال به صورت آزادانه و گســترده اشــاره کــرده و بیان
داشــت :بایــد نظارتهــا و بازدیدهــا در مرزها افزایــش یابد که چــرا مواد
خوراکی و ارزاق مردم به راحتی از کشور خارج میشود؟
ایــن مرجع تقلیــد دیگر دالیــل گرانیهــا را بیانصافی برخی از کســبه
دانســته و افــزود :بایــد تعزیرات حکومتی نســبت به این قضیــه ورود پیدا
کنــد .آیــتاهلل مکارم شــیرازی به گرانی مســکن و اجاره بها اشــاره کرده و
گفت :اجاره بهای خانهها غوغا میکند که باید برای آن تدبیری اندیشید.
وی افزود :در صنعت خودروســازی نیز دستهای پشت پردهای وجود
دارد کــه از طرفــی جلــوی واردات صحیح خودرو را گرفتــه و از طرف دیگر
هر قیمتی خواســتند بــرای خودروها تعیین کردنــد و هیچکس نمیتواند
بــا آنهــا مقابله کند ،در حالی که قیمت مشــابه خارجی ،بســیار پایینتر از
خــودروی ایرانی اســت .این مرجــع تقلیــد همچنین تأکید کــرد :حل این
مشــکالت وظیفه هر ســه قوه اســت و نمیتــوان تنها از یــک بخش انتظار
داشــت .آیتاهلل مکارم در پایان این دیدار ،با اشــاره به گالیههای مردم از
اینکه چرا مراجع نســبت به گرانیها ســاکت هســتند و صحبت نمیکنند،
افزود :ما مکرر تذکر داده و میدهیم که مردم از دولت جدید انتظار دارند
نسبت به بهبود اوضاع تالش کند و گرانی و تورم را مهار نماید و میدانیم
که دولت در این زمینه تالش و کوشش میکند و امیدوار است و ما هم به
امیــد جناب رئیس جمهــور امیدواریم ،امــا اگر آثار و نتایــج این برنامهها
در جامعه و زندگی مردم احســاس نشــود ،میتواند ســبب بیاعتمادی و
ناامیدی از دولت گردد.
در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر میرکاظمی گــزارش مبســوط و جامعی از
اقدامــات دولــت در زمینههای اقتصــادی ارائه و تأکید کــرد ،برخی از این
برنامهها تکلیف قانونی از ســالهای گذشــته بوده که چارهای از اجرای آن
نبوده و آثار مثبت آن در آینده نزدیک برای مردم محسوس خواهد بود.

مخبر :ترانزیت میتواند به اندازه نفت
برای کشور درآمد داشته باشد
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اشــاره به اینکه براســاس گزارش وزیر جهاد
کشــاورزی تاکنون بیش از ســهونیم میلیون
ُتن گندم از کشــاورزان خریداری شده است،
اظهار کرد :همچنین با توجه به تصمیمی که
پیش از این اتخاذ شــده بود ،برای جلوگیری
از کشــتار جوجههــای یــکروزه ،شــشونیم
میلیــون ُتن جوجه یکروزه بین روســتاییان
عزیز ب ه صورت رایگان توزیع شده که وزارت
جهــاد کشــاورزی در حــال پیگیــری مراحــل
واکسیناسیون است .وی درباره برنامه دولت
بــرای بهبود تقویــت تیمملی فوتبــال نیز با
اشاره به اینکه دولت از هرگونه حمایتی دریغ
نمیکنــد ،افــزود :تأکیــد رئیسجمهــور این
است که بازیکنان و کادرفنی نباید دغدغهای
داشــته باشــند و تنهــا فکر آنــان موفقیت در
جامجهانیباشد.

ســید محمــد حســینی معــاون امــور
مجلــس رئیس جمهــور نیز با اشــاره
بــه تعامل گســترده دولت ســیزدهم
بــا مجلــس شــورای اســامی ،از پس
گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت
از ســوی برخــی نماینــدگان خبــرداد
و ابــراز امیــدواری کــرد بــا توضیحاتی
کــه به نماینــدگان ارائه میشــود ،این
اســتیضاح انجــام نشــود .حســینی
دربــاره وضعیــت طــرح اســتیضاح
وزیــر صمت ،بــا بیان اینکه سهشــنبه
گذشــته طــرح اســتیضاح  36امضــا
داشــت ،اظهار کرد :البتــه قبالً  ۲۲نفر
مطرح بودند کــه تعداد قابل توجهی
از ایــن  22نفــر امضــای خــود را پــس
گرفتند ولی روز دوشنبه و بعد از اینکه

اعــام شــد که مــا بحث اســتیضاح را
بــه کمیســیون صنایــع فرســتادهایم،
حــدود  ۱۴امضــا صــورت گرفــت .وی
اضافــه کــرد :طبــق خبــری کــه اکنون
دارم از  ۳۶نفری که سهشــنبه طرح را
امضا کردند ۲۰ ،نفر منصرف شــدند،
یعنی بــا توضیحاتی که به آنــان داده
شــد ،ابهامــات آنــان برطــرف شــد و
امیدواریــم تا اوایل هفتــه آینده که در
کمیســیون صنایــع مطــرح میشــود
بقیه نمایندگان هم مجاب شــوند که
اکنون وقت استیضاح نیست .معاون
امــور مجلس رئیس جمهور با اشــاره
بــه اینکــه وزرا اکنــون با تمام تــوان در
حال کار کردن هستند و این وضعیت
قابل مقایســه با گذشته نیست ،ادامه
داد :شرایط کشور به گونهای نیست که
تلقی نوعی تقابل صورت بگیرد البته
ما این را حق نمایندگان میدانیم و به
هر حال با تأکیداتی که وجود داشته که
سه قوه با هم همکاری کنند ما انتظار
داریم تا به دالیلی که ارائه میشود ،از
استیضاح صرف نظر شود.
 ëëتعامل دولــت غیرقابل مقایســه با
قبلاست
حســینی ،بــا بیــان اینکــه تعامــل
دولت سیزدهم با مجلس ،از شخص
آقــای رئیــس جمهــور گرفته تــا وزرا و
معاونین ،غیر قابل مقایسه با گذشته
است ،اظهار کرد :متقابالً مجلس نیز

تعامل خوبی تاکنون داشته است ،به
عنــوان مثــال در دورههــای قبــل تا 10
مــاه اول کار دولت ،گاهی  ۷کارت زرد
هم به وزرا داده شــده است ،اما اکنون
از  ۱۲ســؤالی که مطرح شده فقط یک
بار نمایندگان قانع نشــدهاند .معاون
رئیــس جمهــور افــزود :مــا همــکاری
الزم را بــا مجلس داریم و توقع داریم
همــان رهنمودهایی که مقام معظم
رهبری فرمودند مدنظر باشد.
حســینی درباره اینکــه آیا دخالت
نکــردن مجلــس در امور اجرایــی ،در
معرفــی وزیــر رفاه هــم مدنظــر قرار
خواهــد گرفت ،گفــت :در ایــن زمینه
نماینــدگان پیشــنهادات خــود را ارائه
میدهند و ما هم گزینههای آنان را با
آقای رئیس جمهور مطرح میکنیم،
اما این درحد مشورت است و دخالت
نیســت ،زیرا در نهایت رئیس جمهور
باید وزیر را معرفی کند.
ëëتکلیفدستگاههایدولتیبهاتصال
بهپنجرهملیهوشمند
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات
هــم اعــام کــرد همــه دســتگاههای
دولتــی مکلف شــدند به پنجــره ملی
هوشمند متصل شوند .عیسی زارعپور
گفــت :البتــه مــا زودتــر از موعــد ایــن
پنجره مشــترک را راهاندازی کردیم تا
به همه دســتگاهها بگوییم که این کار
شدنی است.

نمایندگان مجلس از طرح زودهنگام و هیجانی استیضاح وزیر صمت انتقاد کردند

پای البیگران در میان است

گــروه سیاســی /اســتیضاح وزیــر صمــت
کــه بــه اذعان بســیاری از ناظــران متأثر از
انگیزههای سیاسی مطرح شده در حالی از
سوی هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول و
برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع
شد که اغلب نمایندگان مجلس در زمره
منتقــدان آن قــرار دارنــد .در عیــن حــال
اگــر چه پیگیری کنندگان اســتیضاح برای
جمــعآوری امضا و جلب رأی کمیســیون
صنایــع به انجام آن تالش میکنند ،روند
پــس گرفتــن امضاهــا احتمال از دســتور
کار خــارج شــدن اســتیضاح ســیدرضا
فاطمی امین را تقویت کرده است؛ چنان
کــه روز گذشــته ســید محمــد حســینی،
معــاون پارلمانی دولت ســیزدهم نیز در
این باره خبر داد.
ëëاستیضاح یک وزیر در سال اول هیجانی
است
بخــش عمــدهای از مواضــع انتقادی
نماینــدگان مجلــس نســبت بــه موضوع
اســتیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بــر محــور زودهنگام بــودن آن قــرار دارد.
تالش برای باز پس گرفتن ســکان وزارت
صمت از فاطمی امین در حالی است که
به تصریــح برخی نماینــدگان این تالش
نــه تنهــا پیــش از یــک ســاله شــدن عمر
وزارت او بلکــه فقط ســه ماه پــس از آغاز
مسئولیتش کلید خورده بوده است .چنان
که روز سهشنبه احمد راستینه هفشجانی
نماینده شهرکرد در اظهار نظری با اذعان
بــه اینکــه طــرح اســتیضاح وزیــر صمت
مربــوط بــه آذرماه  ۱۴۰۰اســت ،اســتفاده
از ابزار نظارتی اســتیضاح بــرای یک وزیر
در ســال اول را اقدامــی هیجانــی و غیــر
مثمرثمر توصیف کرده بود.
روز گذشــته نیز جعفر قادری نماینده
شــیراز و عضو کمیســیون برنامه و بودجه
طــرح اســتیضاح را در شــرایطی کــه هنوز
یک سال از عمر دولت نگذشته زودهنگام
و غیــر قابل دفاع دانســت و بــا بیان اینکه
عملکرد دولــت و از جمله وزارت صمت
در مجمــوع عملکرد خوبی بــوده ،گفت:

بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه کار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت هر فرد دیگری
هم به عنوان وزیر انتخاب شود ،نمیتواند
به سرعت مشکالت را حل کند.
ëëمجلــس انقالبی جــای البیگــری برای
صاحبانقدرتوثروتنیست
نماینــدگان خواســتار اســتیضاح در
حالــی وزیــر صمت را مســئول مشــکالت
موجــود در صنعــت خــودرو و افزایــش
قیمت خودرو ،لــوازم خانگی و ...معرفی
میکنند که به باور بسیاری از همکارانشان
در مجلس این مشکالت ریشه در مسائل
ســاختاری و ســوء مدیریتهای سالهای
گذشــته دارد .کما اینکه نمایندگان منتقد
اســتیضاح نه تنها مشــکالت موجود را به
پــای عمــر  8ماهــه وزارت فاطمی امیــن
نمیگذارنــد بلکــه همچــون مجتبــی
یوسفی عضو کمیسیون عمران معتقدند
عملکــرد فاطمــی امیــن در مــدت کوتاه
نمره قابل قبولی داشــته است و اگر کسی
بخواهــد مشــکالت حــوزه صنعــت را در

کوتــاه مدت به یک شــخص و یا یک وزیر
نسبت بدهد ،حرف دقیقی نیست.
با این وجود اینکه چرا عدهای ماجرای
اســتیضاح را با جدیت دنبال میکنند ،به
نظر پای سیاســی کاری در میان اســت .تا
آنجا که علی اکبر علیزاده نماینده دامغان
و عضو فراکســیون انقالب مجلس درباره
آن بــا بیان اینکه «مجلــس انقالبی جای
البیگــری و واســطهگری بــرای صاحبــان
قــدرت وثــروت نیســت» ،گفتــه اســت:
«اخبارهای بســیار بدی در مورد البیگری
بــرای اســتیضاح وزیــر صنعت بــه گوش
میرسد که اگر به یقین برسیم قطعاً این
افراد را در مجلس رسوا خواهیم کرد».
ëëابهامــات فهرســت امضاکننــدگان
استیضاح
پــس از آنکــه در روزهــای گذشــته
برخــی نماینــدگان کــه نامشــان در زمــره
امضاکنندگان اســتیضاح عنوان شده بود
اعــام کردنــد کــه امضایشــان مربــوط به
آذر  1400بــوده و نه خــرداد  ،1401موضوع

امضاهــای اســتیضاح وزیــر صمــت کــه
مدام تعداد اعالمی آن افزایش و کاهش
مییافت به موضوعی مبهم تبدیل شــد.
بــه گزارش ایرنا ،علیرضــا نظری نماینده
خمین و عضو کمیسیون کشاورزی درباره
افزایــش و کاهــش امضاهــا در ســه روز
گذشــته توضیــح داد :همزمــان با تالش
برای اعالم وصول استیضاح وزیر صمت
حدود  ۱۴نفر از استیضاحکنندگان امضای
خــود را پــس گرفتنــد امــا مجــدداً یکی از
موافقان اســتیضاح اقدام بــه جمعآوری
مجــدد امضــا بــرای ایــن اســتیضاح کرد.
او افــزود :در مرحلــهای امضاهــای طــرح
اســتیضاح وزیر صمت در سیســتم از حد
نصــاب افتــاده بــود امــا یکســری امضاها
بــه صــورت دســتی بــود کــه بــه سیســتم
اضافه شــد .او در عین حــال با بیان اینکه
بــا وجــود گذشــت مــدت چند ماه شــاهد
بــه ثبات رســیدن تولیــد خودرو در ســایپا
و ایران خــودرو هســتیم و اصالحــات در
این حوزه شروع شــده است ،نمره وزارت

صمت و دولت در این حوزه را نمره قابل
قبولــی دانســت و گفــت :اســتیضاح وزیر
صمــت در شــرایط کنونی نــه تنها کمکی
به حل مشــکالت نمیکند بلکــه با توجه
به گستردگی حوزه کاری این وزارتخانه در
حوزههای بازرگانی باعث بروز مشــکالتی
هم خواهد شد.
طبــق آییننامــه داخلــی مجلــس بــا
موافقت هیأت رئیســه ،اســتیضاح وزرا به
کمیسیون مربوطه ارســال میشود و وزیر
و نماینــدگان  ۷روز فرصت دارند در مورد
موضوعــات اســتیضاح بحــث و گفتوگو
کننــد در صورتــی کــه تعــداد امضاهــای
اســتیضاح کاهــش پیدا کند ،اســتیضاح از
دســتور کار مجلس خارج خواهد شــد .در
غیــر این صــورت بعد از  ۷روز اســتیضاح
در صحــن علنــی مجلــس اعــام وصول
خواهــد شــد و وزیــر بــه مــدت یــک هفته
فرصــت دارد تــا در صحن علنی مجلس
برای بررسی استیضاح حضور یابد.

