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محاکمه خواهیم کرد

»سوپرانقالبی ها« 

فروش سواالت کنکور 

تله آمریکایی 

سقف افزایش اجاره 

بهترین شکل فرزندآوری 

»نفوذی های« جدید

عبور کرد

کاهش مصرف لبنیات 

سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج گفت :دشمن در سالیان اخیر 
بی رحم ترین فشار ها و ناجوانمردانه ترین اقدامات را علیه ملت ایران به اجرا گذاشته 
است. ما به زودی میز های محاکمه ای را برای سران این کشور ها ترتیب خواهیم 
داد و ســران این کشــور ها را محاکمه خواهیم کرد که چرا تروریسم اقتصادی و 
ســایر وحشی گری ها و تروریســم را علیه ملت ایران برنامه ریزی کردند و سران 
رژیم صهیونیستی محاکمه خواهند شد که علیه ملت ایران در بیش از چهار دهه 

توطئه کرده اند.

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا گفت : آقای قالیباف یک تعریفی 
از جریان اصولگرایی و یک تعریفی از جریان انقالبی دارد. خود ایشان هم به دنبال 
نواصولگرایی هستند؛ بنابراین او کسانی که اصولگرا هستند را قبول دارد، اما کسانی 
را که سوپرانقالبی معرفی می کند و افراطی هستند را قبول ندارد. از منظر سیاست 
همیشــه با این جامعه زاویه داشته و درگیر بوده است. چون به انتخابات مجلس 
نزدیک می شویم، طبیعی است که ایشان مواضع خود را شفاف تر بیان کند و جریان 
اصولگرایی را خط کشی شده تر، ترسیم کند تا بتواند یارگیری خود را در چند ماه 
آینده داشته باشــد. همچنین مجلس آینده می تواند مقدمه ای برای چهاردهمین 

انتخابات ریاست جمهوری یعنی دو انتخابات بعدی باشد.

فرمانده انتظامی شــرق استان تهران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره فروش 
سواالت کنکور و مدارک جعلی در شهرستان پاکدشت خبرداد. سردار کیومرث 
عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: با توجه به برگزاری کنکور 
ســال ۱۴۰۱ و رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا استان و 
شهرستان پاکدشت، فردی که سواالت کنکور سراسری را با مدارک جعلی در شبکه 
اجتماعی می فروخت، شناسایی شد. وی گفت: با بررسی های انجام شده توسط 
کارشناســان پلیس فتا مشخص شد این شخص، شماره کارتی را جهت فروش 
سواالت به خریداران ارائه می کرد که طی استعالمات انجام شده صاحب کارت 

شناسایی و دستگیر شد. 

امام جمعه مشهد گفت : یک حکومت وابسته آمریکایی به عنوان دالل مجانی 
آمد وسط محل مذاکرات را از وین به قطر منتقل کردند تا ما از مذاکرات عقب نشینی 
کنیم. در راس تیم قهرمان مقتدر ایرانی، یک جوان متدین نمازشب خوان است. 
همان اول به مناســبتی عرض کردم که مسئله قطر یک تله آمریکایی هست، یک 
حکومت وابسته آمریکایی در حاشیه خلیج فارس به عنوان یک دالل مجانی آمد 
وسط به عنوان میانجی گری، محل مذاکرات را از وین منتقل کردند به قطر، با این 
وسیله کاری کنند که ما از مذاکرات عقب نشینی کنیم، اما تیم قهرمان مقتدر ایرانی 
در مذاکرات که در رأسشــان یک جوان متدین نمازشــب خوان و معتقد و اهل 
تهجد قرار دارد، مقتدرانه مقابل آمریکا ایســتادند و به هیچ وجه در مقابل آمریکا 

عقب نشینی نکردند. 

آیت اهلل سعیدی، تولیت حرم حضرت معصومه )س(، با اشاره به تاکید رهبر 
معظم انقالب نسبت به حقوق عامه گفت: امنیت روانی مردم مصداق حقوق عامه 
است و منظور این است که مردم در برابر شایعات و دروغ ها چه از طریق فضای 
مجازی و رسانه های بیگانه باید در امان باشند که در این راستا دستگاه قضا وظایف 
خطیری بر عهده دارد. آیت اهلل سعیدی افزود: همه قوای کشور در جهت صیانت از 
حقوق عمومی ملت وظیفه دارند و واجب است امنیت روانی مردم در برابر شایعه 
سازان به خصوص در جنگ نرم در فضای مجازی تأمین شود. امام جمعه قم گفت: 
با توجه به تعیین سقف افزایش اجاره بها و با توجه به استفتاء رهبر معظم انقالب 

در این خصوص امیدواریم شرایط برای مستأجران بهبود یابد.

یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان گفت :اینکه یک فرزند داشته باشید 
بدون اینکه خواهر یا برادر یا از آن ســمت خاله یا عمو یا عمه نداشــته باشد، زیبا 
نیست. فکر می کنید بچه احساس کمبود نمی کند؟ فکر می کنید چیزی در دلش 
نیست؟ دو دختر و دو پسر؛ یعنی چهار فرزند بهترین شکل از فرزندآوری است؛ 
هم خاله دارند و هم عمو و هم عمه و هم دایی، کمک به فرزند که فقط با پول دادن 

به او نیست، همین توجه به داشتن خواهر و برادر هم نوعی توجه است.

مقدم فر با بیان اینکه خواصی که تحت تأثیر »نفوذ فکری« دشمن در جنگ 
شناختی قرار گرفته اند آحاد جامعه را به دو ناکجاآباد »ارتجاع« و »جاهلیت مدرن« 
می کشانند، گفت: هر دو همچون دو لبه تیز قیچی »اسالم سیاسی« و »وحدت و 
انســجام ملی حول ارزش های انقالبی« را هدف قرار داده اند که اگر دیر بجنبیم با 
انهدام نظام ارزشی جامعه و هنجارشکنی های فکری و عملی آوار سبک و فرهنگ 
غربی را بر تمامی زوایای زندگی ما فرو خواهند ریخت. عضو هیئت علمی دانشگاه 
عنوان کرد: مقابله تمام عیار آن ها با همه گیری ســرود »ســالم فرمانده« و استقبال 
و دست افشــانی و پایکوبی آن ها از اجتماع ساختارشــکنانه برخی از نوجوانان 
فریب خورده در بلوار شــهید چمران شیراز را باید نمونه های هشداردهنده ای از 

»نفوذی های« جدید و »ترورهای« نرم افزاری آن ها به حساب آورد. 

در حالی که تولیدکنندگان عنوان می کنند قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد 
قیمت مرغ زنده را ۴۹ هزار تومان اعالم کرده و براین اساس قیمت مرغ گرم باید 
اصالح شود، نرخ مرغ در بازار رو به افزایش است. بررسی های میدانی مهر نشان 
می دهد قیمت مرغ که تا ســه هفته قبل حدود ۴۲ هزار تومان بود همچنان روند 
افزایشی خود را طی می کند و در حال حاضر در برخی نقاط شهر قیمت این کاال 
به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است. براین اساس در برخی از مناطق تهران قیمت 

مرغ حتی تا ۶۵ هزار تومان نیز افزایش یافته است.

بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه گفته می شود مصرف 
لبنیات پس از اجرای یارانه های هوشمند، کاهش یافته است، گفت: البته هنوز شاید 
برای قضاوت زود باشد، اما فکر می کردیم حدود ۳۰ درصد کاهش تقاضا باشد، 
اما در عمل کمتر از این عدد اتفاق افتاد و کمتر از ۲۰ درصد مصرف لبنیات پس از 
مردمی ســازی یارانه ها کاهش یافته است. وی افزود: پس از اجرای طرح مردمی 
سازی یارانه ها، ۴ قلم محصول لبنی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش یافت و 

به نسبت تقاضا هم کمتر شده است.

اخبار ویژه ... جلودارزاده فعال سیاسی اصالح طلب:

کسانی که از حقوق کارگران حرف 
می زنند، هنوز وضعیت بازنشستگان را 

به نتیجه نرسانده اند!

سرویس سیاسی- سهیال جلودارزاده در پاسخ 
به این ســوال که دولت سیزدهم در آستانه یکسالگی 
تا چه حد توانسته به شعارها و وعده هایی که در زمان 
انتخابات داده عمل کند، گفت: باتوجه به شــرایطی 
کــه در آن قــرار داریم و وضعیتی کــه مردم ما با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، معتقدم اگر با دید مردم به 
مسائل نگاه کنیم بهتر باشد، به عنوان عضوی از جامعه 
هنگامی که عملکرد اقتصادی دولت را نگاه می کنیم 
به غیر از اینکه در شــورای عالی کار مقدار مناســبی 
برای دستمزد تعیین شد و یک افزایش خوبی برایش 
در نظر گرفتند بقیه مسائل تغییر چندانی نکرد و اتفاق 

مهمی در زمینه حقوق کارگران رخ نداد. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: شــرکت های وابسته به شستا به وسلیه دوستان 
وزرا و مسئوالن اشغال شد یک عده رفتند و یک عده 
جدید آمدند و به این موسســه اقتصادی کارگری به 
عنوان صندوق ذخیره نگاه شد. در مورد بازنشستگان 
هم طبق قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد می دادند 
و برای ســایر ســطوح افزایش ۱۰ درصدی در نظر 
گرفتند که این امر جامعه بازنشســتگان را به زحمت 
انداخته است زیرا سال ها در راستای همسان سازی و 
یکسان سازی به آن ها قول و وعده بعید داده شده بود.
وی افزود: آقای رئیســی و قالیباف روضه های 
بیشــتری از ما در مورد حقــوق جامعه کارگری و 
مظلومیت آن ها خوانده بودند اما مشــاهده می کنیم 
علیرغم این که شورای تطبیق قوانین نظر خودش را 
داده و حق را به بازنشستگان داده است، هنوز هم این 

مساله به نتیجه نرسیده است.
این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: در کنار 
افزایش حقوق حداقل دستمزدی ها، تورم را داریم که 
هرچقدر این حداقل ها افزایش پیدا کند، یک مقداری 
این درد را التیام می دهد اما تورم باعث می شود که این 
اقدامات فقط چند صباحی بیشتر ُمسکن باشد، باید 
فکر اساســی برایش شود و مسئله حذف ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ باعث شد بسیاری از کاالهای اساسی افزایش 
قیمــت پیدا کنند که برای خرید هر کاالی اساســی 
پدر خانــواده و یک کارگر باید هزینه های گزافی را 

تحمل کنند. 
وی افــزود: یکــی از آقایان مراجــع فرمودند 
وضعیت بهتر خواهد شــد اما با این چشــم اندازی 
که وجود دارد نمی دانم چقدر می شــود به این وعده 
خوشــبین بود کما این که قبال هم مشابه  این وعده ها 
داده می شــد. ما به هرحال خواه ناخــواه وارد یک 
جریان رقابت قدرت شده ایم حال جای ما کجاست 
نمی دانم سودی هم برای ما نداشته است که بهره مند 
شــویم و همچنان منتظر می مانیم تا این وعده ها کجا 
به نتیجه می رسد. جلودارزاده درباره این که هنگامی 
که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه بودند به کارخانه ها 
سر می زدند و درباره احقاق حقوق کارگران صحبت 
می کردنــد امروز که در قامــت رئیس جمهور قرار 
گرفتنــد چقدر به این موضوع رســیدگی کرده اند، 

گفــت: برای کارفرماها و تولیدکنندگان این افزایش 
۵۷ درصدی حقوق در این نابســامانی ها یک ضربه 
قاطع بود که ضربه فنی شان می کرد و امروز هم نگاه 
کنید مشاهده خواهید کرد با ظرفیت کم تولید می کنند 
و جلــو می روند و تولید ما با تمام ظرفیتش حرکت 
نمی کند؛ چراکه برای تهیه مواد اولیه مشــکل دارند 
و حتی کسانی که لیســانس یک محصول خارجی 
را داشــتند امروز نمی توانند از آن اســتفاده کنند و 
مشکالت زیادی در جامعه تولیدگران ما وجود دارد 
و آنگونه نیســت که از همه ظرفیت ها استفاده کنند 
برای همین مجبور می شــوند بــا گران کردن کاالی 
تولید ی شــان یا تعدیل نیروها چرخ تولیدشــان را 
بچرخانند که این هم خودش تورم زا است و شرایط 

اقتصادی را بدتر می کند.

یک فعال سیاسی تاکید کرد: آقای رئیسی و قالیباف روضه های بیشتری از ما در مورد حقوق جامعه کارگری و مظلومیت آن ها خوانده بودند اما مشاهده 
می کنیم علیرغم این که شورای تطبیق قوانین نظر خودش را داده و حق را به بازنشستگان داده است، هنوز هم این مساله به نتیجه نرسیده است.

شرکت های وابسته به شستا به وسلیه دوستان وزرا و مسئوالن اشغال شد یک عده رفتند و 
یک عده جدید آمدند و به این موسسه اقتصادی کارگری به عنوان صندوق ذخیره نگاه شد. در 
مورد بازنشستگان هم طبق قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد می دادند و برای سایر سطوح 
افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفتند که این امر جامعه بازنشستگان را به زحمت انداخته است 
زیرا سال ها در راستای همسان سازی و یکسان سازی به آن ها قول و وعده بعید داده شده بود.

کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

در ماجرای استیضاح وزیر صمت قالیباف آیین نامه را زیرپا گذاشت 

شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس:

مسئوالن وزارت راه و شهرسازی هرچه زودتر جلوی بلیط فروشی
 با نرخ ارزی را بگیرند

سرویس سیاســی- رئیــس کمیته 
تربیت بدنی کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید بر لزوم انجام 
تعهدات وزارت ورزش و جوانان در قبال 
فدراسیون های ورزشی، اظهار کرد: وزارت 
ورزش حمایت مجلس از فدراسیون ها را 
با تعهدات تداخل ندهد. احمد راســتینه با 
اشاره به تخصیص بودجه اختصاصی ۳۱۵ 
میلیارد تومانی مجلس شورای اسالمی به 
۲۸ فدراسیون ورزشی تاکید کرد: از وزارت 
ورزش و جوانان انتظار داریم که خدای نکرده موضوع حمایت مجلس از تعدادی 
از فدراسیون های ورزشی را با تعهدات خود نسبت به فدراسیون ها تداخل ندهد؛ 
چراکه اعتبارات فدراسیون ها متعلق به آنهاست و وزارت ورزش و جوانان باید به 
تعهدات خود در قبال فدراسیون ها عمل کند. وی خاطر نشان کرد: مجلس تالش 
کرده که اعتبارات وزارت ورزش و جوانان را افزایش دهد و با حمایت کمیسیون 
فرهنگی و کمک همکاران مان در کمیســیون تلفیق اعتبارات این وزارت خانه در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دو برابر شده است؛ بنابراین ما انتظار داریم وزارت ورزش 
و جوانان به مسئولیت ها خود عمل کند. رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی 
مجلس شــورای اسالمی افزود: انشاءاهلل با معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
جلسه ای خواهیم گذاشت و این موضوع را متذکر می شویم تا این ناهماهنگی ها 
هر چه زودتر برطرف شــود. راستینه اظهار کرد: در فصل بودجه منابعی از تبصره 
۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت و ما در کمیسیون 
تالش کردیم بخش زیادی از این اعتبارات را به ســمت ورزش هدایت کنیم که 
در این زمینه نیز کار بزرگی صورت گرفت؛ در ســال گذشته با همه فدراسیون ها 
نامه نگاری گسترده ای انجام شد و از آنها خواستیم تا برنامه های خود، تعداد اعزام ها، 
نقش آفرینی در مدال آوری، تعداد جامعه مخاطب و نقش آفرینی در ورزش همگانی 
و توســعه این ورزش را ارائه دهند؛ این شاخص ها در تخصیص بودجه حمایتی 
مجلس مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به درگیری لفظی رئیس یکی از 
فدراسیون های ورزشی با یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: این 
روزها با انتشار برخی اخبار و کلیپ های در فضای مجازی شاهد بودیم که متاسفانه 
اخالق در برخی موارد رعایت نشــده اســت؛ من به همه فدراسیون ها این نکته را 
یادآوری می کنم که فلسفه ورزش، مرام و اخالق پهلوانی، رعایت شئونات و حفظ 
حرمت ها است؛ فدراســیون ها باید اختالفات شان با وزارت ورزش و جوانان را 
با برگزاری جلســات تخصصی برطرف کنند نه اینکه در مجامع عمومی حرمت 

یکدیگر را بشکند؛ این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

سرویس سیاســی- وزیر کشور در 
مورد عملیات امدادرسانی به مردم زلزله زده 
هرمــزگان گفت: بالفاصلــه آواربرداری 
در مناطــق زلزله زده آغاز شــد، عملیات 
اسکان اضطراری وموقت هم انجام شد و 

بازسازی ها بزودی شروع می شود.
احمــد وحیدی در حاشــیه بازدید 
از سومین نمایشــگاه شهرهوشمند ایران 
در پاســخ به اینکه دولــت چه حمایتی از 
شــرکت های دانش بنیان خواهد داشت، 
گفت:  این نمایشگاه باپیگیری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که زیرمجموعه 
وزارت کشور است برگزار شد،ما به دنبال توسعه این شرکت ها هستیم تا خود را 
تقویت کنند و در صحنه عمل از ظرفیت این شرکت ها بیشتر استفاده شود.  احمد 
وحیدی ادامه داد: به همه استانداران ابالغ کردیم که از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان حداکثر استفاده را داشته باشند و بین آنها مسابقاتی را برگزار کنند و به کسانی که 
که در این عرصه پیشــرو هستند جوایزی اهدا شود تا بتوان تحرکات مطلوبی در 

عرصه هوشمند سازی را شاهد باشیم. 
وزیر کشــور گفت: شــهر هوشمند ابعاد متعدد و متنوعی دارد که می توانند 
در عرصه خودرو هوشمند هم فعال باشد و شرکت هایی که می توانند در عرصه 
خودرو سرمایه گذرای جدیدی کنند، ما هم بتوانیم از این ها به عنوان واحد مهم 
استفاده کنیم.البته این مسیر نیاز به برنامه ریزی برای توسعه دارد یابد که می توانند 

زمینه ساز ورود این شرکت ها در موضوع خودرو هوشمند شود.
وحیدی درباره زلزله اخیر در استان هرمزگان گفت که این زلزله بسیار شدید 
بود و در بندر خمیر رخ داد؛ خوشبختانه تلفات این زلزله کم بود، از جانباختن پنج 

نفر از عزیزان متاسف هستیم و به خانواده این عزیزان تسلیت می گوییم.
وی افزود :  الحمداهلل تمامی عوامل در صحنه حاضر بودند و اقدامات خوبی 
صورت گرفت و بالفاصله آواربرداری هم آغاز شــد، عملیات اسکان اضطراری 
وموقت هم انجام شــد و بازســازی ها بزودی شروع می شود. وزیر کشور پس از 
بازدید دوساعته از نمایشگاه شهر هوشمند در مصالی تهران به خبرنگار ایرنا گفت: 
کار ارزشمند و متنوعی در حوزه شهرها و روستا که انجام شده  که در این نمایشگاه 
حضور یافتند. در این نمایشــگاه تولیدات روستایی خوبی ارایه شده است و باید 

توسعه یابد تا تولیدات خود را عرضه کنند. 
وحیدی گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند در این حوزه ها ایفای نقش 
کنند و کشور را به لحاظ هوشمندی توسعه دهند. وزیر کشور درباره آخرین اقدامات 
در بندر زلزله زده خمیر گفت: کارها روی روال انجام می گیرد و کانکس ها برای 
استقرار مردم در حال حمل است که در مرحله بعد عملیات بازسازی انجام می شود.

سرویس سیاسی- عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی به داوطلبان و خانواده های کنکوری سال ۱۴۰۱ قول داد که این کمیسیون 
سریع و شفاف به تخلفات رخ داده در کنکور امسال رسیدگی کرده و در برخورد 
با متخلفین کوتاهی نخواهد کرد. حجت االسالم احمدحسین فالحی نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اسالمی در مطلبی در صفحه شخصی توئیترش نوشت: 
»کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس به داوطلبان و خانواده های محترم این 
عزیزان قول رســیدگی سریع و شــفاف به تخلفات رخ داده در کنکور امسال رو 
می دهد و پس از اثبات، در برخورد با متخلفین کوتاهی نخواهد کرد.« این عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات در متن توئیت خود به سخنان رئیس سازمان سنجش 
کشور استناد کرده که گفته است »تاکنون ۷۰ مورد تخلف کنکوری شناسایی شده 
است/ دستگیری عوامل فروش وسایل الکترونیکی تقلب«. روزهای ۸ و ۹ و ۱۰ و 
۱۱ تیرماه سال جاری کنکور سراسری ۱۴۰۱ در رشته های مختلف تحصیلی در 
سراسر کشور برگزار شد که خبرهایی در رابطه با تقلب در این آزمون ها منتشر شد. 
این در حالی است که در رابطه با کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ نیز شائبه هایی در این 
رابطه وجود داشت. همچنین عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش صبح 
امروز )یکشــنبه ۱۲ تیرماه( با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح حواشی 
کنکور امسال پرداخت و از شناسایی ۴۸۰ متخلف کنکور امسال خبر داد و گفت: 
اما تقلب به معنای افشای سؤاالت یعنی اینکه داوطلبان قبل از آزمون به سؤاالت 
دسترســی داشته باشند، امکان ندارد. تا اینجا می توان قسم خورد که تا حاال اتفاق 

نیفتاده است و تا جلسه آزمون هیچ کس سؤاالت را ندیده است.

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس:

وزارت ورزش حمایت مجلس از 
فدراسیون ها را با تعهدات تداخل ندهد

وزیر کشور:

بازسازی مناطق زلزله زده هرمزگان به 
زودی آغاز می شود

کمیسیون آموزش پیگیر تخلفات 
کنکور ۱۴۰۱

سرویس سیاسی- عضــو کمیسیون برنامه 
و بودجــه مجلس گفت: من پــای هیچ کدام از 
اســتیضاح های این مجلس را امضاء نکردم در 
صورتی که در مجالس هشــتم، نهم و دهم تقریبا 
اکثر اســتیضاح ها را امضاء می کردم. علت عدم 
امضای من این اســت که واقعا یک انســجام در 
استیضاح وجود ندارد و شما مشاهده کردید که 
در اســتیضاح وزیر صمت آقــای قالیباف عمال 

آیین نامه را زیرپا گذاشت.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به این 
ســوال که »با توجه به افزایش تعداد استیضاح ها 
و از سوی دیگر مطرح شدن احتمال تغییرات در 
کابینه از ســوی دولت، این دو مساله چه اندازه 
جدی اســت و شــاهد تغییرات خواهیم بود؟«، 
گفت: خب پس از اینکه تقریبا یک ســال از عمر 
تشــکیل کابینه دولت ســیزدهم سپری شده، به 
اعتقاد من دولت می تواند ارزیابی درستی نسبت 
به کابینه داشته باشد، مجلس به عنوان قوه ناظر و 

مــردم هم که باید از دولت خدمات بگیرند، قادر 
به یک ارزیابی از کابینه هستند. یعنی ارزیابی های 
این ها به عنوان هر سه ضلع یعنی هم قوه مجریه، 
قوه مقننه و هم مردم اگر در یک نموداری مطرح 
شــود، تقریبا یکی است و آن هم ضعف شدید 
بعضی از اعضای کابینه اســت. یعنی دولت باید 
این را با تمام وجود حس کند و نسبت به اصالح 
آن اقدام کند. حاال یکی از گزینه ها به یک شکلی 
کنار رفت و برای بقیه دولت می تواند اقدام کند.
نماینده مردم رشــت در مجلس، ادامه داد: 
مــن قبال هــم در مصاحبه ها گفتــه ام که برای 
اســتیضاح یک یا چند وزیر اراده نیاز است، من 
پای هیچکدام از اســتیضاح های این مجلس را 
امضاء نکردم در صورتی که در مجالس هشــتم، 
نهــم و دهــم تقریبا اکثر اســتیضاح ها را امضاء 
می کــردم. علت عدم امضای من این اســت که 
واقعا یک انسجام در استیضاح ها وجود ندارد و 
شما مشاهده کردید که در استیضاح وزیر صمت 
آقای قالیباف عمال آیین نامه را زیرپا گذاشت، آن 

چیزی که به آن قسم خورده بود.
وی افــزود: مــاده ۲۲۲ آیین نامه می گوید 
وقتی استیضاح به ســمت کمیسیون تخصصی 
رفت و از کمیسیون به صحن آمد این باید اعالم 
وصول شــود، دیگر در صحــن البی گری معنا 
ندارد. یعنی مجلس این حق را به هیات رئیســه 
نمی دهد که دســت به این کار بزند و بگوید که 
»مــا با آقای رئیس جمهور و آقای مخبر صحبت 
کردیم، ۲ ماه فرصت بدهیم« این زمانی است که 
اصال اســتیضاح وارد صحن نشده است. وقتی 
کــه صبح اعــالم می کنند که امروز قرار اســت 
اعالم وصول شــود و آقای رئیس مجلس می آید 
چنین اقدامی انجام می دهد، دارد به نمایندگان و 
دولت یاد می دهد که البی گری ها را تشدید کنند. 

اصوال در البی گری ها بده بستان هست و این بده 
و بستان به نفع مجلس انقالبی نیست.

کوچکی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: از این 
مجلس بــه عنوان مجلس انقالبی یک انتظارات 
ویژه ای می رود، بــه همین خاطر علیرغم اینکه 
تعــدادی از افــراد بحث  اســتیضاح  را مطرح 
می کننــد، با این وضعیتی که ما در مجلس داریم 
من بعید می دانم این اســتیضاح های دیگری که 

امضاء شده به نتیجه برسد.
وی ادامــه داد: بهتریــن راه این اســت که 
وقتی دولت ایــن ارزیابی ها را هم از نمایندگان 
و هم از کــف جامعه می بیند، خودش با روحیه 
قهرمانانــه ای که دارد و خیلی از اقدامات خوب 
را با شــجاعت انجام می دهــد و به موضوعات 
مختلف مثل آزادســازی ساحل دریا یا موضوع 
مدیریت کرونا ورود می کند، اینجا هم اقدام کند 
و اصالح کابینه داشته باشد و قطعا اصالح کابینه 

مورد اقبال عمومی مردم قرار می گیرد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: در این شــرایط 
مردم بســیار به دولت خوشــبین تر می شــوند، 
مقبولیت اجتماعی دولت افزایش پیدا می کند و 
نمایندگان هم بیشــتر با دولت همراهی خواهند 
کــرد. نماینده مردم رشــت در مجلس همچنین 
عنــوان کرد: من اعتقــاد دارم که دولت باید کار 
ترمیــم و تغییر کابینه را انجــام دهد و بعضی از 
افرادی که در برخی مناصب االن نمی توانند کار 
کنند و ممکن اســت در مناصب دیگر بهتر کار 
کنند را تغییر دهد. اینگونه هم احترام آن ها حفظ 
می شــود و هم اینکه سال دوم دولت با اقتدار و 
توان بیشــتری در جهت حل مشکالت مردم در 
بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روابط 
بین الملل آغاز خواهد شد و در نتیجه به نظر من 

موفق تر خواهد بود.

سرویس سیاسی- یک عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: نرخ گذاری ارزی 
بلیط هواپیما برای مسافران خارجی نه تنها آثار منفی در 
بازار گردشگری بر جای خواهد گذاشت بلکه این پیام 
را به سایر کشورها می دهد که پول ملی ما ارزشی ندارد.

غالمرضا شریعتی با انتقاد از اقدام انجمن شرکت 
های هواپیمایی برای نرخ گذاری ارزی بلیط هواپیما 
برای مسافران خارجی، بیان کرد: از نظر بنده این اقدام 

بسیار ناپسند است.
 اساســا این کار از منظر اقتصاد نیز آثار نامطلوبی 

برای کشــور دارد. با این اقدام ما به سایر کشورها این 
ســیگنال را می دهیم که پول ملی ما ارزشی ندارد. ما 
بایــد در هر وضعیت اقتصادی از پول ملی خود دفاع 
کنیم. وی در ادامه اظهار کرد: محاسبه ارزی قیمت بلیط 
هواپیما برای مسافران خارجی این پیام را در خود دارد 
که پول ملی ما ارزشی ندارد و برای ارائه خدمات به ما 
دالر دهید. از سوی دیگر نه تنها این اقدام آثار منفی در 
جذب گردشگر خارجی خواهد داشت بلکه در بازار 
گردشگری متقابل نیز طبیعتا برای مسافران ایرانی آثار 
منفی برجای خواهد گذاشت. نماینده مردم بهشهر در 

مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با این اقدام مصالح 
و منافع ملی کشور نیز تحت شعاع قرار می گیرد. انتظار 
می رود مســئوالن وزارت راه و شهرسازی در اسرع 
وقــت جلوی این اقــدام را بگیرند. این اقدام تاثیرات 
منفی هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارج برجای 
خواهد گذاشت. زمانی که پول ملی ما دالر است چرا 
باید معامالت مــا به دالر صورت بگیرد؟ این امر آثار 
اقتصادی نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت و مدیران 
مربوطه باید هرچه زودتر جلوی این اقدام ناشایست 

را بگیرند.


