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دلتنگي فيل و االغ براي پاالن
روزنامه كيهان نوشت: ترامپ در ديدار عبداهلل 
بن زايد، وزير خارجه امارات گفت: »ما مطمئن 
هستيم كه ايران بعد از انتخابات براي توافق پا 
پيش مي گذارد.« نكته مضحك اظهارات ترامپ آنجاست كه مي گويد او 
مي خواهد ايران كشور بزرگي باش��د و امارات را به دليل سازش با رژيم 
صهيونيستي كش��وري بس��يار قوي مي خواند! ترامپ خود را به ناداني 
مي زند. ايران 42سال پيش با خارج شدن از زير يوغ آنها بزرگ، مقتدر و 
عزتمند شد. ديروز )سه شنبه( سالروز فرار رضاشاه از تهران بود؛ سردار 
سپهي كه شير خانه بود و شغال بيرون. وقتي قواي اجنبي پايش را داخل 
ايران گذاش��ت، ارتش مدرنش س��ه روز هم دوام نياورد و از هم پاشيد. 
شاهنشاه قدر قدرت و قوي شوكت چنان با خفت و خواري آواره و تبعيد 
شد كه هيچ حاكمي در تاريخ چند هزار ساله ايران چنين ذليل و خفيف 
نشده بود، البته پسرش از او خوش شانس تر بود چراكه پس گردني خوردن 

از سوي مردم خود به مراتب بهتر از تيپا خوردن از بيگانه است. 
بزرگي و عظمتي كه با زانو زدن مقابل امثال ترامپ و بايدن به دس��ت آيد 
چيزي شبيه همان عظمت و بزرگي رضا پاالني و پسرش است. اين هندوانه ها 
مناسب نوكراني مانند حكام امارات و بحرين و امثال آنهاست كه هم دوشيده 
مي ش��وند و هم تحقير. برجام كالهي بود كه امريكايي ها با فريب و نيرنگ 
بر سر ايران گذاشتند و با خود گفتند اگر كاله گذاشتيم چرا ادامه ندهيم؟ 
ملت ايران چهار دهه پيش با شعار »استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي« 
سرنوشت خود را به دست گرفتند. بهتر اس��ت بايدن و ترامپ هم از خواب 
بيدار شوند. دور نيست هنگامي كه وادار شوند پاالني كه بر دوش برخي از 

حكام وابسته و عياش عرب گذاشته اند را بر دوش خود تحمل كنند. 
........................................................................................................................

دولت حرف و توصيه و تأكيد
روزنام��ه صبح ن��و در س��رمقاله خ��ود نوش��ت: 
رئيس جمهوري روز گذشته در يكي از نشست هاي 
ستاد اقتصاد مقاومتي به اظهارنظر درباره تالطم 
بازار خودرو پرداخ��ت و »تأكيد« كرد ك��ه »نبايد« اين مس��ائل باعث 
به هم خوردن تعادل در بازار ش��ود. اوضاع اقتصادي و مديريتي كشور به 
حدي سوررئال شده است كه رئيس جمهوري به افزايش توليد خودرو در 
سال جاري اش��اره و دوباره »تأكيد« كرده كه نبايد با اين افزايش توليد، 
شاهد افزايش سرسام آور قيمت باشيم. اين اظهارنظرهاي آقاي روحاني 
در حالي صورت مي پذيرد كه نابس��اماني در بازار خودرو و سوءمديريت 
دولتي چند هفته اي بازار بورس را هم متالطم كرده بود، فقط بازارهاي 
كالن��ي مانند خودرو يا بورس نيس��تند كه با مش��كل مواجه ش��ده اند. 

سوءمديريت در ماه  هاي اخير ركوردهاي پيشين خود را شكست. 
رئيس جمهوري در مناظرات انتخاباتي اش تغيي��ر لحظه اي قيمت ارز را 
نشانه فروپاش��ي اقتصاد مي خواند. حاال كار به جايي رسيده است كه در 
عرض فقط چند ساعت به اندازه تمام دولت هاي گذشته پول ملي با كاهش 
ارزش مواجه مي شود. نابساماني تا به حدي پيش رفته كه بازار كره خوراكي 
با تالطم مواجه شده و دولِت تدبير و اميد كه مدعي راهكارهايي براي حل 
مش��كالت زمين و زمان بود، حاال خروجي مراكز اقتصادي اش تبديل به 
ابالغ مصوباتي شده است براي اعالم قيمت مصوب كره 100گرمي! حاال 
ش��ايد طنز تلخ فرمايش هاي كلي و بدون مبناي رئيس دستگاه اجرايي 
كش��ور و »بايد«ها و »نبايد«هايي كه صرفاً در مقام حرف باقي مانده اند، 
بيشتر خود را نشان بدهد. طنز تلخي  است: دولتي بر مسند است كه جز 

حرف و تأكيد و توصيه، راهكاري براي حل معضالت ندارد!
........................................................................................................................

توصيه هاي بورسي به دولت
روزنامه ايران نوش��ت: در حال حاضر بزرگ ترين 
مشكلي كه دولت دارد در رابطه با كنترل نقدينگي 
و هداي��ت آن به س��مت فعاليت ه��اي توليدي و 
جلوگيري از نوسانات شديدي است كه در بازار ارز و بورس به وجود آمده 
است. در حال حاضر تقريباً تعداد افرادي كه زندگي شان متأثر از چگونگي 
روند بورس اوراق بهادار است از 15ميليون كد فراتر رفته است و اگر هر 
خانواده را چهار نفر فرض كنيم چيزي حدود 60ميليون نفر از مردم ايران 
زندگيشان تحت تأثير بورس است. اينكه در زمينه كشاورزي سيستم هاي 
آبياري نوين در ابعاد 10هزار هكتار و از اين گونه شركت ها كه نياز است 
بايد تشكيل داد و مردم منابع ماليشان را به جاي اينكه به سمت خريد 
دالر و سكه و فعاليت هاي غيرمولد مانند مسكن ببرند در اين شركت هاي 
س��هامي عام و پروژه محور كه در نهايت به نقدينگ��ي موجود در جامعه 
جهت بدهند، سوق داده شود. عالوه بر اينها مشكل اصلي كشور كه باال 
بودن نرخ بيكاري است از اين طريق كمتر ش��ود، زيرا بايد به اين نكته 
دولت توجه كنند كه پ��اره اي از فعاليت هاي اقتصادي هس��تند كه نه 

ارتباطي با نرخ ارز دارند و نه متأثر از تحريم ها بر ايران هستند. 
س��اخت آزادراه و مس��كن و آبياري تحت فش��ار به هيچ وجه متأثر از 
تحريم ها و كمبود ارز نيستند يا ساخت واحدهاي مسكوني براي طبقه 
متوس��ط و كم برخوردار. در اينجا هدايت منافع مال��ي از فعاليت هاي 
سوداگرانه مانند بازار ارز و مسكن به سمت توليد واقعي است. در شرايط 
فعلي اين نقدينگي مازاد جامعه خواه يا ناخواه به سمت بازارهاي موازي 
حركت مي كنند كه مي توانند اختالالت اساس��ي و عمده پيش روي 
دولت قرار بدهند كه در نهايت مي توانند مورد س��وء اس��تفاده عناصر 

بيگانه قرار بگيرند و مشكالت امنيتي براي كشور ايجاد كنند. 
........................................................................................................................

سازشكاران در زباله دان  تاريخ
خالد قدومي نماينده حماس در تهران 
در روزنامه وطن امروز نوشت: ما شاهد 
يك طنز تلخ در عصر حاضر هستيم كه 
ترامپ براي اع��راب تعيين تكلي��ف مي كند اما در همي��ن وضعيت هم 
مي بينيم شواهدي از سست بودن اين توافق وجود دارد كه نخستين مورد 
آن هم مربوط به مخالفت اسرائيل با فروش هواپيماهاي »اف 35« به امارات 
است. پيروزي رژيم صهيونيستي بر ملت فلسطين در حد يك رويا براي آنها 
باقي خواهد ماند. احتمال اين وجود دارد كه مسئله آشكارسازي روابط و 
عادي سازي به كشور سوم هم برس��د اما مطمئناً اين موارد پايدار نيست. 
تاريخ اثبات كرده آنها كه خالصانه در مسير مقاومت بودند مثل جمهوري 
اسالمي ايران و مؤمنان، خدا به آنها عزت خواهد داد و در مقابل ما شاهد 

ذلت و ننگ براي كساني هستيم كه در مسير سازش قرار گرفتند. 
مشخصاً بايد گفت با وجود اختالف ديدگاه سياسي بين گروه هاي فلسطيني 
كه طبيعي است اما همه گروه ها و جريان ها در مخالفت با عادي سازي روابط 
متفق القولند و ما در اين باره وحدت نظر داريم. ملت هاي اسالمي و عربي 
بايد مانع مسئوالن گمراه، ديوانه و ساده لوحي شوند كه بدون توجه به تاريخ و 
ارزش هاي ديني و اسالمي به صهيونيست ها اعتبار مي دهند. صهيونيست ها 
طفيلي برخي كشورهاي اروپايي و امريكا هستند اما واقعيت اين است كه 
اين رژيم جايگاه بهتري از زباله دان تاريخ ندارد و همپيمانان آن نيز كه تن به 

ذلت داده اند، با اين رژيم در زباله دان تاريخ فراموش خواهند شد.

88498443سرویس  سياسي

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز:

 كاهش درآمد ملی در دولت روحاني 
هم فقر را افزايش داد و هم نابرابري را

رئيس جمهور بعد باید نگاه مستقل ملی داشته باشد نه وابستگی به سرمایه  گذاری خارجی

طي دوران هفت ساله این دولت، شما مي بينيد 
دهك ه�اي ثروتمن�د، ثروت ش�ان به ش�دت 
مضاع�ف ش�ده و دهك های�ي كه متوس�ط به 
پایين هستند و حتي متوسط ها، دچار وخامت 
وضعي�ت ش�ده اند و ای�ن قابل قبول نيس�ت. 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مق��دم عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و سخنگوي جامعه 
روحانيت مبارز است كه سابقه سه دوره نمايندگي 
مجلس شوراي اسالمي را در كارنامه خود دارد. وي 
كه اقتصاددان است و در دانش��گاه امام صادق)ع( 
به تدريس اين رش��ته اش��تغال دارد در بخشي از 
گفت وگوي تفصيلي خود با خبرگزاري تس��نيم، 
می گويد: بي اعتمادي گس��ترده در سطح جامعه 
نس��بت به دولتمردان مي تواند در انتخابات سال 
آينده هم تاثير خ��ودش را بگذارد و آنچه مي تواند 
تغيير و تحول ايجاد كن��د، تحول مثبت اقتصادي 

ا ست. مشروح اين گفت و گو را می خوانيد.
  با توجه به اینكه در آس�تانه انتخابات 
ریاست جمهوري1400 قرار داریم، به نظر 
شما مشكالت اصلي و اساسي كشور كه 
در انتخابات آینده تاثيرگذار خواهد بود، 
چيست و فكر مي كنيد كاندیداها سال 
آینده براي اینكه بتوانند اقبال مردم را 
به دست بياورند و هم بتوانند آنها را در 
رأس  برنامه هایش�ان قرار بدهند، روي 

چه مسائلي تمركز مي كنند؟
مسائلي كه در حال حاضر از اهميت فوق العاده اي 
در كشور برخوردارند، نخست شرايط اقتصادي و 
مشكالتي است كه عامه مردم ما از آن رنج مي برند 
كه هم عامل داخلي و هم عامل خارجي دارد. مسئله 

ديگر موضوع كاهش اعتماد عمومي به دولتمردان 
است و همچنين تحريم هاي ش��ديدي كه امريكا 
عليه ما اِعمال كرده، از ديگر مس��ائل حائز اهميت 

كنوني است. 
مهم ترين مشكل داخلي ما براي انتخابات آينده، 
مس��ئله بي اعتمادي گس��ترده در س��طح جامعه 
نس��بت به دولتمردان اس��ت، اين بي اعتمادي اثر 
خ��ودش را در انتخابات خواهد گذاش��ت و اگر تا 
زمان انتخاب��ات تحول مثبتي در ابع��اد اقتصادي 
كشور رخ ندهد، احتمال دارد كه شاهد مشاركت 
باش��كوه و باالي مردم در انتخابات نباشيم، البته 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري از انتخابات مجلس 
متفاوت است و تعداد بيشتري از مردم در انتخابات 
رياست جمهوري مشاركت مي كنند كه اين موضوع 
تا حدي هم به اي��ن برمي گردد ك��ه جريان هاي 
سياسي چگونه عمل كنند و واكنش نشان دهند؛ 
اينكه آيا جريان هاي سياس��ي خصوصاً دو جريان 
سياس��ي بزرگ كش��ور، در مردم ب��راي اقبال در 

انتخابات، شور ايجاد مي كنند يا خير؟
اما در مورد اينكه كانديداها با توجه به شرايط حاضر 
چه وعده هايي خواهند داد، نمي توانم خيلي روشن 
بگويم، چون هر كانديدايي ممكن اس��ت ايد ه هاي 
مختلفي داشته باشد اما بايد به اين نكته توجه كرد 
كه با دست فرماني كه كش��ور طي اين سي و چند 
سال بعد از دفاع مقدس اداره شده است، نمي شود 
از اين به بعد هم كشور را اداره كرد. طي اين سال ها 
ما همواره تورم دورقمي داش��ته ايم، همواره دچار 
كسري بودجه هاي بزرگ بوده ايم و همواره بيكاري 
دورقمي داش��ته ايم. ع��الوه بر اين مس��ائل، اتفاق 
ديگري كه رخ داده اس��ت، افزايش شكاف ثروت و 

فقر است، به عبارت ديگر يك عده خيلي ثروتمند و 
يك عده بسيار گسترده فقيرتر شده اند، به طوري كه 
براي تأمين حداقل هاي معيشت شان دارند دست 
و پنجه نرم مي كنن��د و واقعاً  به س��ختي زندگي را 
مي گذرانند. در حال حاضر هم كه دچار تحريم هاي 
شديد و مشكالت اقتصادي ناشي از كاهش فروش 
نفت شده ايم، مي بينيم به جاي اينكه به ظرفيت هاي 
داخلي توجه ش��ود و دولت از ظرفيت هاي داخلي 
استفاده كند و سرمايه گذاري در اين قسمت صورت 
بگيرد، باز هم نوعي رويكرد حل مش��كل از س��وي 
خارج را دنبال می كند و نتيجه آن اين ش��ده كه با 
خروج امريكا از برجام، برنامه ها و ايده ها به شكست 
انجاميد و فرصت ها از دست رفت و آن كاري كه بايد 
انجام ش��ود، انجام نش��د. حاال هم در اين مخمصه 
گرفتار ش��ده ايم. در واقع مي توانستيم كاري كنيم 
كه در اين مخمصه نيفتيم و ملت راحت تر اين دوران 

سختي و شدت را پشت سر بگذارند. 
بنده معتقدم اكنون براي دوره بعد رياست جمهوري 
كسي بايد روي كار بيايد كه نگاه او نگاهِ مستقل ملي 
باشد نه نگاه وابستگي به سرمايه گذاري خارجي كه 
هيچ گاه محقق نشده و نمي ش��ود، چراكه اصوالً 
كشورها با اقتصاد ضعيف تعامل خوبي ندارند، مگر 
اينكه با استفاده از ظرفيت هاي داخلي، اقتصادمان 
را قوي كني��م تا ديگران براي س��رمايه گذاري در 
كشور ما اقبال كنند، لذا مشكالت بايد به اين شكل 
حل شود كه ابتدا ظرفيت هاي داخلي اقتصاد ايران 
فعال شود. 80درصد اقتصاد ايران در داخل است 
و 80درصد هم اهميت كمي ندارد! پس بايد از اين 
ظرفيت استفاده و مصرف ها به ويژه مصرف انرژي 
بهينه شود و صرفه جويي جدي صورت بگيرد تا در 

كنار ساير صادرات ها، صادرات انرژي، فرآورده هاي 
انرژي، گاز و پتروش��يمي را بيش��تر از اين داشته 
باش��يم. اگر اين اتفاق بيفتد، اقتص��اد ايران جان 
تازه اي پيدا مي كند و موجب مي شود كه مشكالت 
آن هم در كوتاه مدت بهتر حل ش��ود و كس��ري 
بودجه بزرگ نداشته باشيم و به دنبال آن هم تورم 

دورقمي را نخواهيم داشت. 
 با توج�ه به اینك�ه آبان م�اه انتخابات 
ریاس�ت جمهوري امری�كا و خردادماه 
سال آینده انتخابات ما برگزار مي شود، 
انتخاب�ات آبان ماه امری�كا چقدر روي 

انتخابات خردادماه ما تاثير مي گذارد؟
من تصور مي كنم فعاالن سياس��ي كشور نبايد به 
انتخابات امريكا دل ببندند. نتيج��ه  انتخابات در 
امريكا هر چه باش��د، نبايد روي آن خيلي حساب 
باز كرد، چ��ون تفاوت سياس��ت در امريكا بين دو 
جريان دموكرات و جمهوريخواه نيس��ت، تفاوت 
روش در اِعمال اين سياس��ت ها وجود دارد، روش 
يكي جنگ طلبان��ه و خش��ن و روش ديگري نرم 
اس��ت، بنابراين هر دو جريان سياسي امريكا يك 
هدف را دنبال مي كنند. از اين جهت كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري و كس��اني كه مي خواهند وارد 
عرصه انتخابات شوند، نبايد به اين دل ببندند كه 
چه شرايطي در انتخابات امريكا پديد مي آيد، بايد 

گفت يا بد مي شود يا بدتر، چيز ديگري نيست. 
در ش��رايطي كه ما در آن به سر مي بريم، بهترين راه 
براي خروج از تنگناها و س��ختي ها نخس��ت تقويت 
روابط با همسايگان است و اين اولويت دارد، در وهله 
دوم هم تقويت روابط با قدرت هايي مثل چين، هند و 
روسيه است كه تاكنون با ما مناسبات و رفتار بهتري 
داشته اند و براي پيمان هاي بلندمدت اعالم آمادگي 
كرده اند، لذا اين ظرفيت ه��ا، ظرفيت هاي ممكني 
هستند كه مي شود از آنها اس��تفاده كرد. حتماً بايد 
نوعي جدي��ت و پيگيري در دولت آينده نس��بت به 
پيمان هاي همكاري بين ايران و چين و ايران و روسيه 
وجود داش��ته باش��د تا يك منفذي براي معامالت 
بين المللي ما به وجود  آيد. متأسفانه طي دوران هفت 
ساله اين دولت رقم درآمد ملي ما، اگر معادل سازي 
كنيم از 400ميليارد دالر به 165ميليارد دالر رسيده 
است و اين خيلي وحشتناك است! اين منشأ فقر مردم 
و توزيع آن هم ناعادالنه تر شده است. شما مي بينيد 
دهك هاي ثروتمند، ثروت ش��ان به شدت مضاعف 
شده و دهك هايي كه متوسط به پايين هستند و حتي 
متوسط ها، دچار وخامت وضعيت شده اند و اين قابل 
قبول نيست. عامل و علت آن هم روشن است، علت آن 
تورم است و تورم توزيع درآمد را غيرعادالنه مي كند 
و موجب مي شود منابع ثروت به جايي كه بايد به كار 
گرفته و سرمايه گذاري شود، نرود و در بخش غيرمولد 

به كار گرفته شود و اين كاركردهاي تورم است. 
ملتي ك��ه دچ��ار فق��ر و فالكت اس��ت، ظرفيت 
توس��عه يافتگي را نمي تواند پيدا كند، انسان هاي 
توسعه يافته توس��عه را رقم مي زنند، انساِن دچار 
فقر و فالكت و بيماري و گرفتاري ذهني نمي تواند 
توس��عه را رقم بزند، بنابراين بايد توسعه همراه با 

عدالت مبنا قرار گيرد.

رئيس دفتر مقام معظم رهبري:
بسياري از مردم در پرداخت اجاره خانه 

وامانده اند
رئيس دفتر مقام معظم رهبري با بيان اینكه بس�ياري از مردم در 
پرداخت اجاره خانه هاي خ�ود وامانده اند، گف�ت: حكومت اگر به 
اندازه كافي مسكن توليد كند، بخشي از این مشكالت حل مي شود. 
حجت االسالم محمد محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري در 
مراسم معارفه حجت االسالم حسين روحاني نژاد نماينده جديد ولي فقيه 
در بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: بنياد مسكن منشأ خدمات بزرگ از 
ابتداي انقالب تاكنون نسبت به اقش��ار محروم بوده است. اين خدمات در 
منظر همه مردم است، شما دعاگو زياد داريد، اين دعاها ارزشمند و يكي از 
الطاف خداست. رئيس دفتر رهبر معظم انقالب با بيان اينكه در حال حاضر 
نيز بسياري از مردم در پرداخت اجاره خانه هاي خود وامانده اند، گفت: عده اي 
هم بي انصاف، سودجو و فرصت طلب هستند كه به مردم رحم نمي كنند. 
حكومت اگر به اندازه كافي مسكن توليد كند، بخشي از اين مشكالت حل 
مي شود. وي بنياد مسكن را خاكريز اول حوادث دانست و تصريح كرد: هر 
جا زلزله يا سيل مي آيد، بنياد مسكن حضور دارد. حضرت امام)ره( وقتي 
دستور تشكيل بنياد مسكن را داد، دستور راه اندازي حساب100 امام را هم 
صادر كرد كه اين حساب تاكنون بركات زيادي داشته است. هيچ حكومتي 

در دنيا سراغ نداريم كه تا اين حد با مردمش مهربان باشد. 
محمدي گلپايگاني با اشاره به جناياتي كه ترامپ در دنيا مي كند، گفت: 
ترامپ از نسل نازي هاي آلمان است. اگر تاريخ امريكا را ببينيد، سرشار 
از جنايت و خونريزي اس��ت و چه بالهايي كه بر سر سياهان و بردگان 
نياورده اند. االن هم وقتي صحنه پا گذاشتن بر گردن آن سياهپوست 
را مي بينيم، لرزه بر تن انس��ان مي افتد. وي تصريح ك��رد: آنهايي كه 
فكر مي كنند اگر با امريكا كنار بياييم همه چيز خوب مي شود، بدانند 
كه خواب و خيال است و اينچنين نيس��ت. خداوند در قرآن مي گويد، 
دش��منان من را دوس��ت خود ندانيد. آنچه باعث ش��ده به رغم همه 
محدوديت ها، سرپا بايستيم، همين ايس��تادگي ما تا پاي جان است. 
رئيس دفتر رهبر معظم انقالب به ايس��تادگي مردم در قضيه ويروس 
كرونا كه بسياري از خانواده ها را عزادار كرده اشاره كرد و اظهار داشت: 
مردم از شام شب خود گذشتند و به پويش كمك مؤمنانه پيوستند. در 

كجاي دنيا چنين چيزي وجود دارد؟ 
وي با اشاره به در پيش رو بودن هفته دفاع مقدس خاطرنشان كرد: هيچ 
جاي دنيا فردي مانند سردار سليماني پيدا نمي شود. ايشان مالك اشتر 
حضرت آقا بودند. من بارها پيِش رهبر معظم انقالب بودم كه س��ردار 
سليماني هم به محضر ايشان مي رسيد. آقا به وي ابراز محبت مي كردند، 
ولي سردار سليماني ذره اي احساس غرور نمي كرد و دنبال شهادت بود. 
حزب اهلل هم اگر امروز حزب اهلل است و اسرائيل از ناِم سيدحسن نصراهلل 

مي ترسد، به اين دليل است كه تربيت شده سردار سليماني است.   
........................................................................................................................

 تقدير نمايندگان مجلس از ارتش 
براي برگزاري رزمايش ذوالفقار 99

نمایندگان مجلس شوراي اسالمي با صدور بيانيه اي از ارتش جمهوري 
اس�المي ایران براي برپایي رزمایش ذوالفق�ار 99 تقدیر كردند. 
 به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با صدور بيانيه اي 
از ارتش جمهوري اس��المي ايران براي برپاي��ي رزمايش ذوالفقار 99 
تقدير كردند. عليرضا كريمي فيروزجايي عضو هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اسالمي بيانيه نمايندگان مجلس در تقدير از ارتش جمهوري 
اسالمي ايران براي برگزاري رزمايش ذوالفقار 99 را كه به امضاي 161 
نماينده رسيده را به شرح ذيل قرائت كرد:رزمايش ذوالفقار99 ارتش 
جمهوري اسالمي ايران با رمز يا سيدالشهدا)ع( و با شعار امنيت پايدار 
در سايه اقتدار دفاعي در گستره اي به وسعت 2ميليون كيلومتر مربع از 
شرق تنگه هرمز به درياي عمان و شمال اقيانوس هند تا مدار10 درجه 

شمالي برگزار گرديد. 
دراي��ن رزمايش ارت��ش جمهوري اس��المي ايران انواع تس��ليحات و 
تجهيزات مهم و استراتژيك شامل زيردريايي ها، پهپادها و موشك هاي 
ايراني را در يك تمرين و عرصه واقعي نبرد با موفقيت به ورطه آزمايش 
گذاشت. اين رزمايش بر اساس راهبردهاي نظامي جمهوري اسالمي 
ايران با رويكرد ارزيابي آخرين دستاوردهاي صنعت دفاعي كشور كه 
توس��ط جوانان غيور ملت ش��ريف ايران در نيروهاي مسلح طراحي، 
ساخته و به كارگيري شده اند به مرحله اجرا درآمد و تمامي ساختارهاي 
مرتبط با رزم اعم از توانمندي هاي تهاجم��ي، قابليت هاي عملياتي و 
رزمي، قدرت و سرعت تحرك و انتقال نيروها مورد ارزيابي واقع و تمامي 

اهداف از پيش تعيين شده از جمله دستاوردهاي رزمايش بود. 
اقتدار دفاعي جمهوري اس��المي ايران در جهت صلح و ثبات منطقه 
غرب آسيا بوده و پيام اين رزمايش هم صلح و ثبات به همسايگان ايران 
است. ما نمايندگان مجلس شوراي اس��المي نيز به نمايندگي از ملت 
فهيم ايران اسالمي به مصداق حديث شريف المخلوق لم يشكر الخالق 
از تالش ه��اي صادقانه و مجاهدت هاي خس��تگي ناپذير فرماندهان و 
افسران و درجه داران و سربازان ارتش جمهوري اسالمي ايران به ويژه 
امير فرماندهي محترم كل ارتش جمهوري اس��المي ايران قدرداني و 

حمايت مي نماييم. 
........................................................................................................................

ميرسليم:
 مجلس دهم و دولت 

صدمه بزرگي به سرمايه اعتماد كشور زدند
متأس�فانه عملك�رد مجل�س ده�م و دول�ت در هف�ت س�ال 
گذش�ته ك�ه ناش�ي از بدقول�ي و ع�دم وف�اي ب�ه عهد ب�وده، 
صدم�ه بزرگ�ي ب�ه س�رمایه اعتم�اد كش�ور زده اس�ت. 
به گزارش فارس، سيدمصطفي ميرسليم نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي روز گذشته در نطق ميان دس��تور خود اظهار داشت: 
مهم ترين سرمايه جمهوري اس��المي نفت و گاز نيست بلكه سرمايه 
اصلي مردم شريف ايران است. وي افزود: اهميت مقابله با توطئه هاي 
خانمان برانداز در قالب هايي مانند سند 2030 و فعاليت هاي مخربي كه 
با سوء استفاده از فضاي مجازي صورت مي گيرد روشن مي شود كه در 

اين مورد رئيس شوراي عالي فضاي مجازي بايد جوابگو باشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنش��ان كرد: يكي از نش��انه هاي 
اعتماد مردم مشاركت آنها در انتخابات است. متأسفانه عملكرد مجلس 
دهم و دولت در هفت سال گذشته كه ناشي از بدقولي و عدم وفاي به 
عهد بوده صدمه بزرگي به سرمايه اعتماد كشور زده و سطح مشاركت 

عمومي را به نازل ترين حد خود رسانده است. 
وي افزود: از مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست مي كنم نتيجه 
نظارت و ارزيابي خود را درباره اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
به اطالع مجلس شوراي اسالمي برساند. نماينده مردم تهران در مجلس 
گفت: ورود به فرآيندهايي مانند اس��تيضاح و اثبات بي كفايتي بيش از 
سه ماه وقت ارزشمند مجلس شوراي اس��المي را گرفته و ما را درگير 
حواشي مي كند و از كارهاي اصلي بازمي دارد ضمن اينكه آب به آسياب 
دشمنان مان مي ريزد ولي اين امر نمي تواند عملكرد رئيس مجلس را در 
معطل گذاردن سؤال نمايندگان از رئيس جمهور توجيه كند، ضمن آنكه 
بيش از يك ماه است كه پاسخ كميسيون اصل90 را در اين باره نداده اند 
و جرم اس��ت. وي در پايان گفت:  با پوزش فراوان از محضر مقام معظم 
رهبري از ايشان استدعا بلكه التماس مي كنم كه ديگر به درخواست هاي 
اين دولت براي استفاده از صندوق ذخيره ارزي جواب مثبت ندهند، زيرا 
اصل آن منجر به افزايش نقدينگي و تورم و گراني مي شود و عماًل نظارت 

چنداني هم بر نحوه خرج كردن آن وجود ندارد.

در جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس بررسي شد
تدبير مجلس براي بررسي طرح ها و لوايح ويژه

رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي در جلس�ه علن�ي دیروز 
توضيحات�ي درب�اره جلس�ه غيرعلن�ي پارلمان ارائ�ه كرد 
و اس�تحكام مجل�س را مهم ترین دس�تور كار آن دانس�ت. 
روز گذشته مجلس شوراي اسالمي جلسه غيرعلني در خصوص 
وضعيت مجلس ش��وراي اس��المي و همچنين راه هاي بيش��تر 
خدمتگزاري به مردم داش��ت، البته اين دومين جلسه غيرعلني 
مجلس در هفته جاري بود. جلسه اول مجلس به بررسي وضعيت 
ارز اختصاص يافت كه در روزهاي اخير متالطم شده بود و رشد 
بااليي را ثبت ك��رده بود. پس از اين جلس��ه محمدباقر قاليباف 
در خصوص محتواي اين جلس��ه گفت: از ساعت 8صبح مجلس 
جلسه غيرعلني داشت و در اين جلسه، نمايندگان و كميسيون ها 
درباره مس��ائل و برنامه هاي مجلس و حوزه مقاوم سازي مجلس 

گفت وگو كردند. 
وي بيان كرد: با مشورتي كه داشتيم قرار بر اين شد كه اين جلسات 
ادامه داشته باشد تا با اولويت مس��ائل اقتصادي و فرهنگي مورد 

پيگيري قرار گيرد. 
در اين ميان محمدحسين فرهنگي نيز به جمع خبرنگاران آمد و 
در خصوص اين جلس��ه گفت: از روزهاي ابتدايي تشكيل مجلس 

يازدهم ايده اي بين نمايندگان مطرح ش��د ت��ا اين مجلس قوي، 
كارآمد و انقالبي باشد. اين وصف از سوي مقام معظم رهبري نيز 
مورد تأكيد قرار گرفت اما طبيعتاً با روش ج��اري و معمول اداره 
مجلس تحقق اين اهداف امكانپذير نبود. همچنين ساز و كارهاي 

آيين نامه داخلي مجلس نيز اين امكان را ايجاد نمي كند. 
وي افزود: جلس��ه دي��روز غيرعلني و غيررس��مي آغاز ش��د و به 
راهكارهاي رسيدن به سه ويژگي قوي، كارآمد و انقالبي اختصاص 
داشت و از هر كميسيون به انتخاب مسئوالن آن افرادي انتخاب 
ش��ده و توضيحاتي را مطرح كردند، ساير نمايندگان نيز تذكرات 
و نكاتي را يادآور ش��دند اما از آنجايي كه اين مباحث به سرانجام 
نرس��يد، به صورت اس��تمزاجي رأي گيري ش��د و ب��ا رأي قاطع 
نمايندگان سه شنبه هفته آينده نيز همين بحث ادامه پيدا مي كند 

تا به جمع بندي برسيم. 
سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس تأكيد كرد: نكاتي كه در جلسه 
ديروز مطرح ش��د شامل چگونگي بررس��ي فوريت ها و اولويت ها 
بود تا به جمع بندي برسيم اما از آنجايي كه بررسي چنين مسائلي 
خالف روال معمول مجلس و برخ��الف آيين نامه داخلي مجلس 
است، الزم است در صورت نهايي ش��دن مباحث جلسات ديروز 

آيين نامه داخلي مجلس اصالح شود كه البته اين موضوعات اكنون 
در كميسيون آيين نامه داخلي مجلس مطرح است. 

فرهنگي اظهار داشت: اينكه چگونه برخي از موضوعات را به عنوان 
طرح ها و لوايح وي��ژه به صحن بياوريم و مط��رح كنيم يا مباحث 
كارشناسي به چه نحوي انجام ش��ود كه وقت كمتري از مجلس 

بگيرد، در كميسيون آيين نامه داخلي مجلس بررسي مي شود. 
وي با بيان اينكه جلسه ديروز و سه شنبه هفته آينده مي خواهد 
به س��از و كاري برس��د تا امكان تحقق س��ه اصل قوي، كارآمد و 
انقالبي بودن مجلس را مشخص كند، افزود: اين موضوعات صرفاً 
اختصاص به قانونگذاري ندارد بلك��ه در نظارت نيز اين اوصاف و 
تحقق آنها مطرح است. در تالش هستيم تا تحقيق و تفحص هاي 
كلي و بي نتيجه تبديل به نظارت هايي شود كه آثار آنها مستقيماً 

ظاهر شود. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: اكنون يكي از كميسيون هاي 
تخصصي مجلس از ظرفيت ماده 45 آيين نامه داخلي استفاده كرده 
و قرائت گزارش اين كميسيون مي تواند در بازار مسكن و خودرو 
تأثير مستقيم بگذارد، نظاير اين موارد را در آينده از سوي مجلس 

شاهد خواهيم بود. 

   مجلس

   گفت و گو

مقداد مددی   |   تسنيم

واعظي: وزير پيشنهادی صمت هفته آينده به مجلس معرفی می شود
در دول�ت وزی�ري مي خواهي�م ك�ه ارزاق 
مردم، كاال و ب�ازار را نمایندگي كند، باالخره 
هر كس�ي وزیر صمت ش�ود، اینق�در براي 
مس�ائل صنعت و معدن گرفت�اري دارد كه 
كمتر ب�ه ای�ن بخ�ش مي توان�د بپ�ردازد، 
مخصوص�ًا امس�ال كه س�ال جه�ش توليد 
اس�ت، وزیر باید تمركز كند تا این ش�عار و 
مطالبه رهبر معظم انق�الب تحقق پيدا كند. 
 به گزارش ايرنا، »محمود واعظي« رئيس دفتر 
رئيس جمه��وري روز چهارش��نبه در حاش��يه 
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
معرفي گزينه جديد براي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: وزارت صمت در گذشته از چهار 

وزارتخانه )وزارت صنايع سنگين، وزارت صنايع، 
وزارت معادن و وزارت بازرگاني( تشكيل مي شد 
و اكنون يك وزارتخانه شده است، ما از ابتدا بر 
تفكيك وزارت بازرگاني تأكيد داشتيم، اگر سه 
وزارتخانه ديگر ادغام باش��ند، حرفي نيست اما 
جنس وزارت بازرگاني از يك جنس ديگر است. 
رئيس دفت��ر رئيس جمهوري گف��ت: در دولت 
وزيري مي خواهيم ك��ه ارزاق مردم، كاال و بازار 
را نمايندگي كند، باالخره هر كسي وزير صمت 
ش��ود، اينقدر براي مس��ائل صنع��ت و معدن 
گرفتاري دارد كه كمتر ب��ه اين بخش مي تواند 
بپردازد، مخصوصاً امسال كه سال جهش توليد 
است، وزير بايد تمركز كند تا اين شعار و مطالبه 

رهبر معظم انقالب تحقق پيدا كند. 
واعظي افزود: مجلس دهم پيشنهاد دولت براي 
تفكيك وزارت بازرگان��ي از صمت را تصويب و 
شوراي نگهبان نيز با آن موافقت كرد و فقط يك 
تبصره باقي ماند كه به مجلس يازدهم رسيد و 
ما از ابتدا كه مجلس تشكيل شد منتظر مانديم 
و نش��د وزير صمت معرفي كني��م و وزيري كه 
معرفي شد با همه شايستگي و لياقتي كه داشت 

رأي نياورد. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري گفت: براي انتخاب 
وزير جديد به اين صورت نيس��ت كه 10گزينه 
رديف باشد كه بالفاصله فرد ديگري را معرفي 
كنيم. نمی ش��ود كه وزارتخانه به اين بزرگي و 

مهمي را همين طوري بدون مطالعه به كس��ي 
بسپاريم، بعد از آنكه مدرس خياباني رأي نياورد، 
مطالعه و بررسي را ش��روع و بررسي كرديم و از 
15 تا 16گزين��ه به پنج گزينه رس��يده ايم و از 
ميان اينها يك هفته بعد ي��ك نفر را به مجلس 

معرفي مي كنيم. 
واعظي درب��اره تأمين كاالي ب��ازار و تأمين ارز 
4هزارو200 توماني گفت: در حال حاضر هيچ 
بحثي درب��اره ح��ذف ارز 4هزارو200توماني 
نداريم، وقتي با همه محدوديت ها هر چند نرخ 
ارز در ب��ازار آزاد و نيمايي افزايش يافته اس��ت 
اما ارز 4هزارو200تومان��ي را حفظ كرده ايم تا 

كاالهاي ارزان به دست مردم برسد.

   دولت


