
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r سیاستدوشنبه 6 تیر 1401   سال هفتم   شماره 21964

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
نیروهای مسلح ما با تهدیدهای 

مختلف روبه رو هستند
سرلشــکر پاســدار محمدباقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در همایش ملی تربیت در نیروهای 
مسلح که در دانشکده شهید محالتی قم برگزار شد، 
بابیان اینکه علم بدون تزکیه و تربیت با عنوان مانع 
برای رشد انسان مطرح شده است، عنوان کرد: تزکیه 
در کنار تعلیم و مقدمه بر آن و یا بعدازآن مطرح شده 
اســت و این همراهی همواره دیده می شود و تجربه 
43ســاله ای که شاهد بودیم نشــان می دهد که در 
همه مقاطع اگر مأموریتی درست انجام شده نتیجه 
همراهــی و وجود تربیت اســالمی در رزمندگان و 

تالشگران حوزه های مأموریتی بوده است.
به گزارش ســپاه نیوز؛ وی اضافه کرد: اگر در کشور 
مشکلی وجود دارد بیش ازآنچه به مسئله ندانستن و 
ضعف مدیریت برگردد به نقصان در تهذیب، تزکیه 
و ساختن انسان های درست کار برمی گردد و اال اگر 
انســان متعهدی وجود داشته باشــد یادگرفتن کار 
درست کار سختی نیست. رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با بیان اینکه بیشتر کشورهای دنیا ممکن است 
تهدیدی نداشــته باشند یا با یک نوع تهدید روبه رو 
باشــند، عنوان کرد: نیروهای مسلح ما با تهدیدهای 
مختلف روبه رو هستند، نظام اسالمی ما که حاصل 
قرن هــا تالش و مجاهدت اســت از جهات مختلف 

موردتهاجم، توطئه و تهدید قرار دارد.
وی ادامه داد: هم زمان با اینکه با تهدیدهای سخت 
نظامی با قدرت های بزرگ روبه رو هســتیم که لوازم 

خود را دارد، با سایر تهدیدها نیز مواجه هستیم.
سرلشــکر باقری با تأکید بر اینکه نیروی انســانی 
بدون قدرت معنوی و روحی الزم امکان ایســتادگی 
و مقاومــت ندارد، گفت: ما بایــد قدرت خود مقابل 
آمریکا را از معنویت و مســیر تربیت نیروی انسانی 
جست وجو کنیم. وی با بیان اینکه نیروی انسانی ما 
در برابر تهدید سخت دشمن، با تهاجم های مختلف 
روبه رو اســت، تصریح کرد: اگر نیروی مسلح قدرت 
تاب آوری برابر دشــمن در صحنه را نداشــته باشد 
چگونه می خواهد به آرام ســازی، کنترل و مدیریت 
برســد، مقابله با جنگ نرم دشمن و توسعه فرهنگ 

انقالبی و اسالمی بر عهده نیروهای مسلح است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح بر لزوم بررسی 
محیطی، زمینه ای و وضعیــت موجود تأکید کرد و 
گفت: باید نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها 
و تهدیدها بررسی، وضعیت موجود آسیب شناسی و 
نظام مسائل استخراج شود و با گفت وگو شنود بدانیم 

در کجا ایستاده ایم.
وی بــا بیان اینکه نیروی انســانی ما در برابر تهدید 
سخت دشــمن، با تهاجم های مختلف روبه رو است، 
تصریح کرد: اگر نیروی مسلح قدرت تاب آوری برابر 
دشمن در صحنه را نداشته باشد چگونه می خواهد به 
آرام سازی، کنترل و مدیریت برسد، مقابله با جنگ 
نرم دشمن و توســعه فرهنگ انقالبی و اسالمی بر 

عهده نیروهای مسلح است.

موشک های پدافند هوایی ارتش با 
برد ۳00کیلومتر رونمایی می شود

جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: افزایش 
تــوان موشــکی ارتش و ســپاه از الزامــات قدرت 
بازدارندگــی و حفــظ منافع ملی اســت و در این 
راستا موشک های پدافند هوایی با برد 3۰۰کیلومتر 

رونمایی می شود.
به گزارش ایلنا، امیر علیرضا الهامی جانشین نیروی 
پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان نیروهای مسلح 
ارتش، سپاه پاســداران و نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران با بیــان اینکه در حوزه ی مســائل 
راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته باشیم، افزود: 
تنها راه برون رفت و گذر از تمامی تحریم ها و تهدیدها 
قوی شدن در همه امور به ویژه در حوزه  نظامی است.

امیــر الهامی با بیان اینکه فرماندهان، مســئوالن و 
مدیــران در بخش های مختلف باید هم دل و هم آوا 
در راســتای اهداف نظام اسالمی قدم بردارند، افزود: 
هم افزایی و هماهنگی بین ارکان مختلف نظام قطعاً 
خاری در چشــم دشمنان و موجب پیشرفت کشور 
است. جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان 
اینکه در حوزه ی مســائل راهبــردی نباید به هیچ 
کشوری وابسته باشیم، گفت: افزایش توان موشکی 
ارتش و ســپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ 

منافع ملی است که باید بیش ازپیش ارتقا پیدا کند.
امیر الهامی با اشــاره به اینکه موشــک های با برد 
3۰۰کیلومتــر در آینده ی نزدیک توســط پدافند 
هوایی ارتش رونمایی می شــود، خاطرنشــان کرد: 
توســعه قدرت موشــکی نماد خودباوری و اتکا به 
توان و نیروی داخلی اســت. وی با بیان اینکه امروز 
رصد، شناسایی و رهگیری تمامی پرنده ها، پهپادها، 
جنگنده ها و … در مرزهای هوایی کشــورمان به ویژه 
در منطقه ی خلیج فارس دغدغه نیست، تصریح کرد: 
تولید رادار کاماًل بومــی با برد 3۰۰۰کیلومتر و نیز 
اشــراف انواع پهپادها با ارتفاع بیش از 4۷هزارپا در 
سازمان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش نوید تسلطی 
قاطع و رصدی لحظه ای در مرزهای هوایی کشورمان 
را می دهد که در صورت بروز هرگونه خطای دشمن 

لحظه ای پاسخ کوبنده می دهیم.
جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتــش، ادامه داد: 
پدافنــد هوایی ارتش در زمینه ی علــوم پدافندی، 
هــوش مصنوعی، علوم شــناختی، کوانتــم، دفاع 
ســایبری، جنگ الکترونیک و … همکاری شگرف و 
ارزنده ای با نخبگان کشوری، مجموعه ی وزارت دفاع، 
نیروهای مسلح، سازمان جهاد خودکفایی و نیز سایر 
مؤسســات علمی و دانشگاهی دارد که دشمن را در 

تصمیم گیری هایش دچار چالش کرده است.

خبر

همدلی| سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
شنبه شب با مردم از طریق تلویزیون صحبت 
کرد. سخنرانی یک طرفه رئیسی برای چندمین 
بار است که در دوران ریاست جمهوری او رخ 
می دهد. او در حالی این سخنرانی را انجام داد 
که تابه حال حاضر نشــده است با خبرنگاران 
یک نشســت خبری برگزار کنــد. بااین حال 
رئیســی و دیگر همکارانش در دولت مدعی 
هستند که رئیس جمهوری می خواهد از این 
طریق به افکار عمومی درباره شــرایط کشور 

توضیح دهد.
اما بــه نظر می آید کــه ســخنان او نه تنها 
موردقبــول افکار عمومی قــرار نگرفته بلکه 
واکنش های منفی زیادی را هم در پی داشته 
اســت، چرا که رئیسی در این سخنرانی خود 
بیشتر تأکید داشت که مشکالت فعلی نتیجه 
اقدامات دولت گذشته و عدم همکاری مجلس 
یازدهم است. نکته اینجاست که حتی رئیسی 
مجلس حامی خود را نیز در مظان اتهام قرار 
داد. به نظر می رسد نقدهای اخیر نمایندگان 
نســبت به کم کاری هــای دولت بــه مذاق 
رئیس جمهوری خوش نیامده اســت و او در 
این سخنرانی خواست تا انتقادات نمایندگان 
را جبران کند. به هر ترتیب ســخنان رئیسی 
واکنش های منفی را هم در میان کارشناسان 
سیاسی و هم در بین نمایندگان مجلس ایجاد 
کرده است. بسیاری می گویند رئیسی به جای 
قبول مسئولیت تصمیمات دولت خود تنها به 
دنبال فرافکنی است. این ششمین گفت وگوی 
تلویزیونی رئیسی بود. چارچوب این مصاحبه 
هم مانند مصاحبه های قبلی از طرف مجری ها 
به گونه ای اجرا شــد که هیچ سؤال چالشی از 
رئیسی پرسیده نشود. بیشتر سؤاالت در این 
مصاحبه نیز ماننــد مصاحبه های قبلی تنها 
تأییدکننده ادعاهای رئیســی بود. رئیسی در 
این مصاحبه درباره سیاست دولت در زمینه 
اصالح و عادالنه کردن نظام یارانه ها ادامه داد: 
»در سوم شهریور۱4۰۰ که دولت کار خود را 
آغاز کرد، در بودجه مبلغی برای ارز ترجیحی 
نمانده بود و دولت قبل آن را مصرف کرده بود. 
مجلس به فوریت به الیحه ما برای درخواست 
ارز ترجیحی پاســخ نداد. مــا مقدمات کار را 
برای اجرای نظام عادالنه سازی یارانه ها مهیا 
ندیدیم و با اجازه رهبری از سال۱4۰۰ عبور 
کردیم و بعد ماه رمضان کار را شروع کردیم.«

رئیســی در این بخش از سخنان خود سعی 
کــرد که عالوه بــر دولت گذشــته مجلس 
فعلی را هم زیر ســؤال ببــرد. این در حالی 
اســت که مجلس یازدهم از همــان ابتدا از 
حامیان جدی رئیســی بوده اند و تالش کرده 
از ایده های رئیسی حمایت کند. این سخنان 
رئیسی باعث ناراحتی نمایندگان مجلس نیز 
شده اســت. به خصوص آنکه برخی از اعضای 
دولت هم در این کار با رئیسی همراه شده اند 
و حاال تالش می کنند مقصر شــرایط موجود 
را مجلس معرفــی کنند؛ موضوعی که باعث 
شده نمایندگان واکنش های صریح تری نسبت 
به دولت داشته باشند. احمد نادری، نماینده 
تهران و عضو هیات رئیســه مجلس شورای 
اســالمی به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت 
ابراهیم رئیســی پرداخت و اقدامات و اصرار 
مجموعه اقتصادی دولــت در جریان حذف 

ارز ترجیحی را نســنجیده عنوان کرد. نادری 
در توییتر خود نوشــت: »جناب میرکاظمی 
فرموده اند: بخشــی از گرانی ها ناشی از حذف 
ارز ترجیحی اســت که مصوبه مجلس است. 
گویا فراموش کرده اند که حذف ارز ترجیحی 
اصــرار دولت بــود و ما مخالــف بودیم. اگر 
یادشان رفته، می توانم صحبت های عزیزان در 
مجلس را پخش کنم. شجاع باشید و عواقب 
تصمیمات نسنجیده تان را بر عهده بگیرید.« 
همچنین دیروز در صحن علنی مجلس حسن 
شــجاعی علی آبادی نماینده ابهر، خرمدره و 
به رئیس جمهوری گفت:  ســلطانیه خطاب 
»وضعیت گرانــی، بازنشســتگان، دامداران، 
حقوق،  تبعیض آمیــز،  افزایش  کشــاورزان، 
وضعیت رتبه بندی فرهنگیان، وضعیت مسکن 
و وضعیت اجاره نشــینان پذیرفتنی نیست؛ 
لطفاً چاره ای بیندیشــید. همچنین تشــتت 
در تیم اقتصــادی دولت، برخی ناکارآمدی ها 
در وزارتخانه ها نظیر کوتاژ ســوری در واردات 
نهاده ها و بقای برخی مدیران غرب گرا از دولت 
ســابق در وزارتخانه ها و استان ها پذیرفتنی 
نیســت.« شــجاعی علی آبادی تأکید کرد: 
»مسئولیت گرانی ها بر عهده همه ما است؛ نه 
دولت مجلس را مقصر جلوه دهد و نه مجلس، 
دولت را مقصر بداند؛ چراکه مردم تحت فشار 
گرانی فرقی میان مجلس و دولت نمی بینند؛ 

با اعصاب مردم بازی نکنید.«
در واکنــش به این ســخنان محمود صادقی 
نماینده ســابق مجلس شــورای اسالمی در 
توییتر خود نوشت: »آقای رئیسی در مصاحبه 
دیشب مسئولیت هیچ یک از اقدامات دولتش 
را نپذیرفت. یا به گردن دولت روحانی انداخت 
یا به گردن مجلس!«  صادقی همچنین افزود: 
»آقای رئیســی! از قوه قضاییه به قوه مجریه 
رفتید تا با ریشــه  های فساد مبارزه کنید. اما 
در دولت شــما فاسدان آن قدر حرفه ای  عمل 
می کنند که هم ۷۰۰میلیون دالر ارز 4۲۰۰ 
و ۵۰۰میلیارد پول کشاورزان را می برند هم با 
واگذاری سهام شرکت دزد به دولت، مسئولیت 

رد مال را نیز به عهده دولت می گذارند!«
رئیس جمهور در ســخنان شنبه شب خود با 
اشــاره به اینکه ارز ترجیحی در قانون بودجه 
۱4۰۱مثل گذشــته وجود نداشــت، افزود: 
»از ارز ترجیحی اســتفاده نادرست می شد و 
بخشــی از آن حتماً در سفره مردم نمی رفت 

و دســت دالل ها و رانت خــواران بود. این ارز 
ســمت واردات می رفت نه تولیــد. ادامه این 
وضعیــت فاصله طبقاتی را بیشــتر می کرد. 
حتی کاالهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند 
بین۲۰۰ تا3۰۰درصد گران شده بودند؛ یعنی 
ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود. قبل از 
شروع کار دولت سیزدهم، دولت قبل گزارش 
داده بود که قیمت کاالهای اساسی ۶۵درصد 
افزایش خواهد یافت. این قضیه به قبل جنگ 
اوکراین بازمی گردد. االن شرایط تورمی جهان 
خاص است. جنگ اوکراین هم مزید علت شد. 
از سویی شــاهد قاچاق کاالها به کشورهای 

همسایه بودیم.«
رئیس جمهور درباره گرانی کاالها گفت: »االن 
تورم مشکل جهانی است. قیمت سوخت در 
ایران تغییر نکــرده و برنامه ای هم نداریم، اما 
در دنیا قیمت ســوخت چند برابر شده است. 
ما کشور را با کسری بودجه۰ 4۸هزار میلیارد 
تومانی و تــورم ۶۰درصد تحویل گرفتیم و با 
رشد پایه پولی مواجه بودیم. اگر این وضعیت 
ادامه می یافت، تورم کشور بیشتر می شد، پس 
ما وارد اصالح اقتصادی شــدیم که هم الزام 
قانونی بود و هم الزم بود. اصالح اقتصادی قبل 
دولت ما باید انجام می شــد تا هزینه کمتری 
داشت. برای ما روشــن بود اصالح اقتصادی 
هزینه دارد اما هزینه امســال کمتر از ســال 
آینده است. اصالح اقتصادی با اقناع جامعه و 
اجماع مسئوالن اجرا شد. من باید صمیمانه از 
مردم تشکر کنم که با دولت همراهی کرده و 
دشمن را ناکام گذاشتند. دشمن می خواست 
مردم را به صحنه بیاورد اما ما همراهی مردم 

با دولت را دیدیم.«
تحلیل های رئیسی هم با واکنش های مختلفی 
روبه رو شــد. ابراهیم علیزاده از روزنامه نگاران 
اقتصادی در تحلیل سخنان رئیسی در توییتر 
خود نوشــت: »هدف اصلی ابراهیم رئیسی از 
گفت وگوی تلویزیونی چه بود؟ آرامش دادن 

به ما درباره آینده تورم؛ اما 4 نکته مهم:
 ۱- او می گویــد تورم ما از تورم جهانی متأثر 
می شــود اما نگران نباشید قیمت سوخت و 
کاالهای اساســی ما ۵برابر نمی شود! چطور؟ 
معلوم نیســت! ۲- ابراهیم رئیسی می گوید 
ما پارســال تورم۶۰درصدی داشــتیم اما در 
آمارهــای بانک مرکزی و مرکــز آمار چنین 
رقمی تا کنون ثبت نشــده. منبــع این آمار 

کجاست؟ معلوم نیست!  3- او می گوید تا رشد 
پایه پولی و نقدینگی باشد تورم هم هست اما 
نگران نباشید وضعیت بهتر می شود! یعنی از 
آخرین آمار خبر نــدارد.4- نکته مهم تر این 
اســت که رئیس جمهور می  داند مجلس در 
آینده طرح هایی برای افزایش قیمت ها دارد و 
از آن هم ســخن می گوید ولی اصرار دارد که 
نگران نباشــید در آینده اوضاع بهتر می شود. 
 در مجموع به نظر می رسد او اطالعات انبوهی 
دارد اما انــگار در جمع بندی آن ها نمی تواند 

نتیجه  یکسانی بگیرد!«
اما حاشیه ها به نحوه انعکاس سخنان رئیسی 
هم کشیده شد. رئیس جمهوری در ششمین 
گفت وگوی زنــده تلویزیونی خود گفت: »باز 
طرف های مقابل دست به اقداماتی می زنند که 
با صحبت هایشان همخوانی ندارد ولی ما میز 
مذاکرات را رها نخواهیم کرد.« این ســخنان 
رئیســی جمهور را همه تماشاگران گفت وگو 
دیدند و در رســانه ها نیز عیناً، بازتاب یافت و 
حتی در برخی رسانه ها به عنوان تیتر یا یکی از 
تیترهای اصلی خبر منتشر شد؛ اما سه رسانه 
پایگاه اطالع رســانی دولت، خبرگزاری ایرنا و 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در نشر 

متن گفت وگو، این جمله را تغییر داده اند:
در سه پایگاه مذکور، جمله رئیسی به شرح زیر 
منتشرشده است: »پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری: آیت اهلل رئیســی در ارتباط با سفر 
آقای بورل با اشــاره به اینکه بنای بر تعطیلی 
مذاکــرات نداریم، تصریح کرد: »بارها گفتیم 
که این قطعنامه ها نمی تواند ایران را نســبت 
به مواضعش وادار به عقب نشینی کند. مواضع 
عزتمندانه و مذاکرات عزتمندانه برای پیگیری 
خواست ملت بزرگ ایران که استفاده از حقوق 
حقه خودش اســت، از سوی دولت پیگیری 
می شود و در نشســت هایی که با آقای بورل 
داشــتند هم مورد تأکید قرار گرفت.« عین 
همین عبارت را نیز پایگاه اطالع رسانی دولت 
منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این گونه 
به نقل از رئیســی نوشت: »آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ۱۵بار تأیید کرده بود که انحرافی 
در فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد. مجموعاً 
در سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران، کار مذاکرات دنبال می شود. ما بنای 
تعطیلی مذاکــره را نداریم اما از مواضع خود 

عقب نشینی نمی کنیم.«

چرا افکار عمومی با سخنان رئیس جمهوری قانع نمی شود؟

مصاحبه در غیاب سؤاالت چالشی

همدلی| با وجود تأکید جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس 
هنوز بهارستان موفق نشده حتی یکی از وزرای کابینه رئیسی 
را هم اســتیضاح کند. تقاضای رسمی و علنی برای استیضاح 
وزیــر صمت هم حاال نمایندگان را در تنگنا قرار داده اســت. 
برخی می گویند وزیر با متوســل شدن به شیوه های مختلف 
تالش می کند که این اســتیضاح به ســرانجام نرسد. برخی 
نیــز نمایندگان را در مظان اتهام قــرار می دهند و می گویند 
نماینــدگان با وعــده وعیدهای وزیر عقب نشــینی کرده اند. 
بااین حال دیروز یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: »وزرای صمت، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی 
از وزرایی هستند که درخواست استیضاحشان به هیات رئیسه 

مجلس آمده است.«
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
و برخوار در مجلس شــورای اسالمی در سیزدهمین نشست 
خبری خود با اصحاب رســانه درباره اســتیضاح وزیر صمت 
تصریح کرد: »تا به اآلن ۵تقاضا برای استیضاح وزرا آمده است 
که مورد اول آن وزیر صمت است که البته دو دسته امضا آمده 
بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد 
نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی ها را انجام دهد 
و زمانی که در صحن اعالم وصول شــد حتی اگر عدد آن کم 

شود از دستور خارج نخواهد شد.«
دیروز همچنین لطف اهلل ســیاهکلی، نماینده قزوین از جمله 
نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر صمت در جلسه صحن علنی 
مجلس طی تذکر شــفاهی گفت: »با اعالم وصول استیضاح 
وزیر صمت هجمه شدیدی علیه نمایندگان ایجاد شده است تا 

امضای خود را پس بگیرند.«
بــه گزارش ایلنــا، وی ادامه داد: »در رســانه های مختلف به 
انحای مختلف نمایندگان را متهــم می کنند؛ به عنوان نمونه 
یک خبرگــزاری و برخی فعاالن فضــای مجازی تهمت های 

بی سند و مدرکی را علیه نمایندگان مطرح کردند. در همین 
راستا از هیات رئیسه درخواست می کنم از شأن مجلس دفاع 
کنند؛ چراکه استیضاح حق نمایندگان است. باید با خبرگزاری 
متخلف مطابق قانون برخورد شــود؛ چراکــه در تمام ادوار و 
در همین مجلس نیز اســتیضاح انجام شده است؛ حاال اینکه 
استیضاح وزیر صمت چه قباحتی دارد که این همه هجمه علیه 

مجلس راه افتاده است نمی دانم.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر صمت صبح دیروز در جلسه 
کمیسیون اصل نود مجلس با تأیید خبر فارس مبنی بر اعمال 
فشارها و درخواست های برخی نمایندگان تأکید کرده که زیر 

بار فشارها برای انتصاب نامعقول نمی رود.
جواد حســینی کیا، نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: »پس از بررســی و صحت ادعای وزیر مبنی بر 
دریافت پیامک تهدیدآمیز از ســوی نمایندگان مجلس، این 
موضوع به شورای نگهبان و نیروهای اطالعاتی منتقل می شود 
و دستگاه های نظارتی به آن ورود خواهد کرد. اگر ادعای وزیر 
صمت اشتباه بوده و نمایندگان چنین کاری انجام نداده باشند، 
باید درباره علت این ادعا پاسخ دهد؛ آقای فاطمی امین باید با 

ارسال نامه به وزارت اطالعات، اسامی نمایندگان تهدیدکننده 
را اعالم کند.«

اما ماجرا به این ختم نشد و دیروز جمعی از نمایندگان مجلس 
در نامه ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسالمی خواستار بررسی ادعاهای صورت گرفته در مورد اعمال 
فشار خارج از قانون چند نماینده مجلس به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط 
احتمالی این موضوع به مسئله پیگیری استیضاح وزیر صمت، 

خواستار بررسی صحت وسقم این موضوع شدند.
به گزارش فارس، در این نامه آمده اســت: »پیرو انتشار خبر 
اعمال فشار خارج از قانون چند نماینده مجلس به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درباره انتصاب برخی افراد در شــرکتی خاص 
و ارتباط احتمالی این موضوع به مسئله پیگیری اعالم وصول 
و انجام استیضاح ایشان در هیات رئیسه مجلس، خواهشمند 
اســت با قید فوریت دســتور فرمایید هیات نظارت بر رفتار 
نماینــدگان، جهت دفاع از کیان خانــه ملت و حفظ انقالبی 
ماندن مجلس، بررسی صحت وسقم این ادعا را بررسی و نتیجه 
را در اسرع وقت و پیش از بررسی احتمالی استیضاح در صحن 

علنی اعالم نماید.«
بااین حــال همچنــان برخی نماینــدگان از وزیر صمت دفاع 
می کننــد. دیروز حجت االســالم محمدرضــا میرتاج الدینی، 
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: »قرار است 
فردا جلسه کمیســیون صنایع مجلس درباره استیضاح وزیر 

صمت برگزار شود.«
به گزارش فارس، وی افزود: »با توجه به این که وزیر گزارش هایی 
از عملکرد خود آماده کرده است و پاسخ های قانع کننده برای 
سؤاالت ارائه شده، به احتمال زیاد استیضاح وزیر صمت از دستور 

کار خارج شود.«

استیضاح فاطمی امین به ایستگاه هیات رئیسه رسید

ادعای متقابل وزیر و مجلس درباره فشار

حسینی در تذکر شفاهی:
دولت پاسخ دهد چرا قیمت کاالها 

سر به فلک کشیده است
نماینده مــردم میانه در مجلــس از افزایش قیمت 
کاالهای اساســی در پی حــذف ارز 4۲۰۰تومانی 
انتقاد کرد و خواســتار پاســخگویی دولت شد. به 
گزارش ایلنا، مرتضی حسینی در نشست علنی دیروز 
)یکشنبه، ۵تیرماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شــفاهی گفت: تصویب کلیات ساماندهی استخدام 
کارکنان از سوی نمایندگان موجب جمع آوری بساط 
شرکت های تأمین نیروی انسانی می شود که عامل 
نارضایتی و رنجش بسیاری از افراد هستند. نماینده 
مردم میانه در مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: 
کارگروه اقتصادی دولت پاسخ دهد چرا با حذف ارز 
4۲۰۰تومانی قیمت کاالها سر به فلک کشیده است، 
پس آن تدبیر و وعده ها بــرای حفظ قیمت کاالها 
مطابق شــهریور ۱4۰۰ و قانون مصوب مجلس چه 
شد. وی افزود: همچنین توزیع کاالبرگ هوشمندانه 
به اقشــار پاییــن جامعه به کجا رســید؟ همکاران 
اقتصــادی مجلس نیز که مدافع حذف ارز ترجیحی 
بوده و با صحبت هایشــان موجــب تصویب این امر 
شدند پاســخ دهند چرا قیمت ها مهار نشده است. 
دولت و وزرای مربوطه دالیل عدم افزایش قیمت ها 
را ارائه کند. حسینی تصریح کرد: وزرای راه و صمت 
در رابطه با افزایش نجومی اجاره بها توضیح دهند و 

بگویند چرا بازار اجاره مسکن رهاشده است.
وی خاطرنشــان کرد: چرا عده ای از مشاوران امالک 
با همراهی برخی از مالکان ســودجویی کرده و در 
میدان اجاره بها یکه تازی می کنند؛ دولت فکری برای 

حال وروز مستأجران کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
انتظارات نمایندگان مجلس از دولت 

در حد امکانات کشور نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: افرادی از 
چهره های علمی در کشــور وجــود دارند که دولت 
نخواهــد از نمایندگان برای حضــور در وزارت کار 
استفاده کند. محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنــا، درباره این که این روزها مطرح می شــود بین 
دولــت و مجلس اختالفاتی وجود دارد و بیان کردن 
اســتیضاح برخی از وزرا از سوی نمایندگان هم به 
دلیل وجود همین اختالفات است و عنوان می شود 
نمایندگان نمی خواهند هزینه ای در خصوص اقدامات 
دولت بدهند، گفت: اگر نمایندگان ســؤال می کنند 
یا استیضاح امضا می کنند این طور نیست که همگی 
به نوعی تقابل با دولت داشته باشند. غالباً می گویند 
ما در حمایت از دولت ســؤال می کنیم تا اگر اشکال 
و ایرادی وجود داشــته باشــد، برطرف شود. معاون 
پارلمانی رئیس جمهور بیــان کرد: غالب نمایندگان 
مجلس از دولت و از شــخص رئیس جمهور که یک 
شــخصیت پرکار، پویا و پرتالش اســت و اقدامات 
اساسی را شروع کرده است، راضی هستند و حمایت 
می کنند اما گاهــی اوقات انتظاراتــی دارند که در 
حد امکانات کشور نیســت؛ یعنی اینکه بسیاری از 
پروژه هایی که در ۸سال دولت های قبل متوقف شده 
همه این ها را می خواهند راه اندازی کنند؛ درصورتی که 
دولت به هرحال محدودیت هایی دارد. تا حدودی در 
سفرهای استانی، شهرســتانی و منطقه ای کارهای 
خاصی می توان انجام داد. امروز بسیاری از پروژه هایی 
که در حال حاضر ناتمام مانده اند نیاز به زمان دارند 
اما برخی ها اصرار دارند در حوزه انتخابیه شان کاری 
انجام شود که ازاین جهت گاهی به نوعی اختالف تلقی 
می شود. وی با بیان این که دولت بیشترین تعامل را با 
نمایندگان داشته است، عنوان کرد: به رئیس جمهور- 
بعدازاینکه مجامع اســتانی با نمایندگان داشتند- 
گفتــم، گاهی اوقات نماینــدگان به صورت تک تک 
پیشنهاد های و حرف هایی دارند که می خواهند بازگو 
کنند؛ ایشان گفتند هماهنگ کنید به صورت فردی 

اگر نماینده ای مطلبی داشت، بیاید و مطرح کند.
معاون پارلمانــی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
به شخصه هنگامی که در مجلس هستم اگر نمایندگان 
کاری داشته باشند، نامه  و پیغامی بخواهند به دست 
رئیس جمهور برســانند، بالفاصله به ایشان منتقل 
می کنم. به طور مثال یکشــنبه جلســه ای داشتیم 
موارد را به آقای رئیس جمهــور منتقل کردم یا در 
نشست هیات دولت موارد متعدد را که در جلسه با 
نمایندگان مطرح می شود، به رئیس جمهور و وزرای 
مربوطه منتقل می کنم. قطعاً اگر نمایندگان حرف و 

پیشنهادی داشته باشند، ما استقبال می کنیم.
حســینی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر این که مقام 
معظم رهبری بارها تأکید کردند نمایندگان به وظیفه 
نمایندگی شان بپردازند که کمتر از وزارت نیست اما 
این روزها مطرح می شود برخی از آنان قصد ورود به 
دولت را دارند نظر دولت در این خصوص چیســت، 
گفت: بنای دولت بر این بــوده که از نمایندگان در 
دولت حضور نداشته باشند یا اگر هستند استثنا باشد.

وی یادآور شد: آقای ساداتی نژاد و خاندوزی و یک نفر 
دیگر را که در دولت داشتیم، استثنا بودند. بنا نیست ما 
از نمایندگان استفاده کنیم؛ چراکه مردم به آن ها رأی 
دادند و انتظار دارند در حوزه های انتخابیه خودشان 
کارها را پیــش ببرند. معاون پارلمانی رئیس جمهور 
تأکید کرد: اگر یک ضرورت و مصلحت خاصی اقتضا 
کرد، شــاید از نمایندگان استفاده کنیم اما در حال 
حاضر به نظر نمی رسد چنین ضرورتی وجود داشته 
باشد، چراکه افراد متعددی برای حضور در وزارتخانه 
داریم. آقای زاهدی وفا که به عنوان سرپرست معرفی 
شــده اند از چهره های علمی کشور هستند و سابقه 
اجرایی در ســطح معاون وزیر و معاونت معاون اول 
دارند و امثال ایشــان و افرادی هستند که نخواهیم 

نمایندگان را وارد این مسئله کنیم.

خبر


