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توضیحات نماینده مجلس درباره طرح  
»مجازات بازدارنده در مورد اظهارنظرهای افراد«

دلخوش در صحن علنی مجلس ؛

سران قوا در خصوص مصوبه مولدسازی اموال مازاد 
شفاف سازی کنند

دوشنبه 17 بهمن 1401 ، 15 رجب 1444 ،6 فوریه 2023، شماره 4149، صفحهسیاسی

ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس: 

مجموعه های سوخته نمی توانند برای 
مردم خط سیر تعیین کنند

ســرویس سیاســی-  غالمعلی جعفــرزاده 
ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی، در 
پاسخ به  تشکیل حزب جدید در جریان اصولگرایان 
به نام جمعیت اعتالی نهادهای مردمی انقالب اسالمی 
و اینکه این حزب دارای چه اهدافی اســت، گفت: با 
جبهه هایی که یک شبه با اهداف خاص و در نزدیکی 
انتخابات ایجاد می شوند تا یک موضوعی را به سرانجام 
برســانند، قطعا مشکالت سیاسی کشور حل و فصل 
نخواهد شد و تا مشکالت سیاسی حل و فصل نشود، 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی هم سروسامان نخواهد 

گرفت.
وی افزود:  بزرگترین مشــکل کشــور نداشتن 
احزاب قوی است. تا زمانی که تحزب راه نیفتد ما دچار 
همین نقصان ها و مشکالت و گرفتاری ها هستیم. من 
نمی گویم تشکیل جبهه ها بد است، اگر در خالء وجود 
احزاب، این گروه ها و جناح ها و دســته بندی ها شکل 
بگیرد، اشکال ندارد. بخشی از جامعه متعلق به آنها بوده 
و ما بدخواه و کم بین نیســتیم. حتما هم بیاید، تشکیل 
بشــود و کار کند. اما موضوع کشور گره خورده به این 
مسائل نیست. اتفاقا این جناح های یک شبه چون ریشه 

ندارند، خیلی زود خشک شده و برچیده می شوند.
این نماینده پیشــین مجلس تصریح کرد: صدها 
جبهه به این شکل، در این ۴۷ سال تشکیل شد و بعد اثری 
از آن پیدا نشــد. خوبی حزب این است که پاسخگوی 
کسانی هستند که به آن رای دادند و تابع حزب هستند، 
شعار آن حزب شبانه تغییر نمی کند، ریشه دار است. شما 
می دانید که نگاه اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی  
احزاب چیست اما درباره گروه ها و جناح های یک شبه، 

شما چیزی نمی بینید.
وی افزود: بنابراین چه خوب است که ما احزاب  
را تقویت کنیم و بتوانیم احزاب قوی داشــته باشــیم. 
مشکل ما نداشتن تحزب است، مخالفتی با تشکیل این 
جبهه ها نداریم اما این جبهه ها نمی توانند درد کشور را 
به شکل دائمی حل کنند، ضمن اینکه این جبهه ها بعد 
از انتخابات منحل می شوند و معلوم نیست آیا حضور 
دارند و  در قبال شعاری که دادند، نماینده ای که انتخاب 
کردنــد و مردم با اســتناد آن، به آن نماینده رای دادند، 
پایبند هســتند، اگر به اصولشان پایبند نباشند باید یقه 
چه کســی را چســبید، این هامعلوم نیست. اما حزب 

پاسخگو است.
ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این جبهه 
جدید در حمایت از آقای قالیباف برنامه ریزی می کند 
یــا علیه او گفت:  نمی دانم این جبهه در حمایت از چه 
کسی می خواهد کار کند. اما به خاطر اینکه در اثر یک 
موضوع و در یک مقطع زمانی خاص تشکیل می شوند، 
قابل تکیه نیســتند. امروز مردم با این شــرایطی که در 

کشور وجود دارد این جبهه ها را مجموعه هایی سوخته 
می دانند و این مجموعه های سوخته نمی توانند برای 

مردم خط سیر تعیین کنند.
وی تصریح کرد: مقداری خوب اســت که این 
جبهه ها با مسائل اجتماعی آشنا شوند و بیشتر به کف 
خیابان بیایند و صحبت های مردم را بشنوند. مشکالت 
امروز مردم این موارد نیســت. این افراد کسانی هستند 
که با همه شعارهایی که دادند، چون هیچ اقدامی انجام 
ندادند مردم تا اینجای کار اقبال خوشــی به این افراد 

نخواهند داشت.
ایمن آبادی در پاســخ به این ســوال که در طول 
سالیان گذشته احزاب و جریان های سیاسی در جریان 
اصولگرایی داشتیم که در انتخابات های مختلف آمدند 
و رفتند اما فقط نام عوض کردند عوض کردن نام ها چه 
تاثیری داشته است، گفت: چهره این آدم ها برای مردم 
مشــخص شده است. مردم می دانند که این افراد فقط 
اسم عوض می کنند اما ماهیت عوض نمی کنند. با اسم 
عوض کردن نمی شــود به مردم آدرس غلط داد؛ مردم 
االن هوشیارتر از این داستان ها هستند. این افراد آدرس 
غلط می دهند و می خواهند چهره جدید بسازند، همین 
کارشــان نشانه ضعف است. شما مگر مشکلی دارید 
که پوســت می اندازید و چهره تان را عوض می کنید؟ 
بنابراین فکر می کنم که اقبال بسیار بسیار ضعیف تری 

در پیش دارند. دولت و مجلس فعلی باید متوجه شده 
باشند که چقدر اقبالشان در بین مردم ریزش کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به انتقادات 
نماینــدگان مجلــس از دولت و چند دســتگی بین 
طیف های این جریان آیا انتظار می رود شاهد اتفاقات 
جدید در ترکیب سیاســی اصولگرایان باشیم، گفت:  
اکثریت مردم می گویند مطــرح کردن انتقادات بازی 
سیاسی است و با نزدیک شدن به انتخابات می خواهند 
پوســت اندازی فریبنده انجام دهنــد اما مردم گوش 
نمی دهند و بسیار ناراحتند. این صحبت ها و حمله به 
دولت را باور نمی کنند. تقصیر همه ضعف های دولت 
از حمایت های بی حد و حصر مجلس است. مجلس 
آنقدر به وظیفه خود عمل نکرد تا دولت دچار خطا شد.

وی افزود : امروز در قانون می بینید که گفتند کاال 
باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ برگردد. شما نمی توانید 
هیــچ کاالیی را با این قیمت پیدا کنید. مجلس چه کار 
کــرد؟ قانونی در بودجه ۱۴۰۱ دارید که دولت وظیفه 
دارد کاال را به قیمت شــهریور ۱۴۰۰ به شــما تحویل 
دهد. شــما کدام کاالیی را با این قیمت پیدا می کنید؟ 
مجلس با همه شکســت ها قانون خودش را پیگیری 
کندننن هیچ چیز دیگر نمی خواهیم. شــعار و حرف 
نمی خواهــد.  مردم آنقدر که خالف شــنیدند دیگر 

گوش شان نمی شنود.

سرویس سیاسی-  نماینــده تهران در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به طرح »مجازات و تعزیرات 
بازدارنده در مورد اظهارنظرهای افراد« گفت: موضوع 
این طرح شامل افرادی است که به دلیل چهره شدن 
در جامعــه، مرجعیت اجتماعی پیــدا کرده اند، اما 
بی اطالع از موضوعی اقدام به بیان اظهارات خالف 
واقع می کنند و با انحراف در ذهنیت اجتماعی منجر 

به خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال 
عمومی و خصوصی می شوند.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی طی یادداشتی با عنوان »کدام آزادی؟ 
کدام بیــان؟« به ارایه توضیحاتی درخصوص طرح 
»مجازات و تعزیرات بازدارنده در مورد اظهارنظرهای 
افراد«، پرداخت. متن کامل این یادداشت به شرح ذیل 

است:
» طی روزهای اخیر در حالی برخی رسانه های 
غربگــرا به نام دفاع از آزادی بیان به طرح »مجازات 
و تعزیــرات بازدارنده در مورد اظهارنظرهای افراد« 
تاختند که به جای برچسب زنی و تحمیل بیان خود 
به اذهان اجتماعی، متن اولیه این طرح را هم منتشر 
نکردند! متنی که البته تا تکمیل شــدن فاصله زیادی 

دارد.
طرحی که از همان ابتدای متن خود مشخص 
کرده پیرامون هر شــخصی است که دارای موقعیت 
شــغلی، اجتماعی، سیاســی، خانوادگی، علمی، 
فرهنگی و نظامی جامعه است و علی القاعده موضوع 
مجــازات آن ارتباطی با عموم مردم ندارد و پیرامون 

اظهارات مسئوالن و چهره ها است.

ضمن اینکه طرح مذکور حتی برای رسیدگی 
به اظهارات این افراد سه شرط اساسی قرار داده است 
و تأکید داشــته اگر افراد چهره در فضای حقیقی یا 
مجازی بیان دروغ داشته باشند و این دروغ انعکاس 
گســترده پیدا کند که موجب اخالل شدید در نظم 
عمومی کشور شود، مشمول مجازات های پیش بینی 

شده خواهد شد.
به وضوح مشخص شد موضوع طرح مذکور 
شامل افرادی است که به دلیل چهره شدن در جامعه، 
مرجعیــت اجتماعی پیدا کرده انــد، اما بی اطالع از 
موضوعی اقدام به بیان اظهارات خالف واقع می کنند 
و با انحراف در ذهنیت اجتماعی منجر به خســارت 
عمده به تمامیت جســمانی افراد یا اموال عمومی و 

خصوصی می شوند.
حال با افرادی کــه صرفاً به دلیل چهره بودن، 
حرف کذبی را مطرح می کنند و جامعه را دچار ناامنی 
و خسارت عمده می کنند، چه کار باید کرد؟ آیا نباید 
در جبران خسارات وارده برای آنها محکومیت مالی 
پیش بینی شــود؟ اگر چنین قانونی وجود داشت، 
امروز شاهد بی مسئولیتی کالمی در محیط اجتماعی 

نبودیم.«

سرویس سیاسی-  نماینــده مردم صومعه سرا 
در مجلس گفت: شورای سران قوا سخنگویی ندارد 
کــه برای مردم توضیح دهد تا دشــمنان از فرمایش 
مقام معظم رهبری ســوء استفاده نکنند، رهبری در 
خصوص فــروش اموال مازاد بــا دقت و ظرافت 

خاصی مسائل را مطرح کردند.
ســیدکاظم دلخوش اباتری در جلســه علنی 
مجلس شــورای اســالمی در تذکر شفاهی گفت: 
فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مولدسازی 
اموال مازاد دســتگاه ها بسیار گهربار و متین است، 
مجلس در دوره های مختلف این موضوع را تصویب 

کرده تا دســتگاه ها، ساختمان ها و امالک مازاد خود 
را به فروش برسانند و بیت المال حرام نشود و خرج 

مردم و کشور شود.
نماینده مردم  صومعه ســرا در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه متأسفانه سران قوا در روش 
اشتباه کردند، ادامه داد: شورای سران قوا سخنگویی 
نــدارد که بــرای مردم توضیح دهد تا دشــمنان از 
فرمایش مقام معظم رهبری ســوء اســتفاده نکنند، 
رهبری در خصوص فــروش اموال مازاد با دقت و 

ظرافت خاصی مسائل را مطرح کردند.
وی خطــاب به رئیس قوه مقننــه عنوان کرد: 

درخواســت می کنم این موضوع را در ســران قوا 
مطرح کنید تا در جایی که نباید قانون گذاری شــود، 
قانون گــذاری نکنند و ثانیاً اطالع رســانی صورت 

بگیرد.
محمدباقــر قالیباف در پاســخ بــه این تذکر 
گفت: اعضا در هیــأت اجرایی مصاحبه کرده اند و 
توضیحاتی را در رســانه ها دادند، ولی نکاتی وجود 
دارد که درســت اســت. این موضوع کار دقیق و به 
جایی بوده اما امروز به دلیل اینکه وقت کم بود وارد 
بحث نشــدم؛ فردا صبح در ابتدای جلســه خدمت 

دوستان هستم و توضیحات دقیقی را خواهم داد.

نماینده پیشین مجلس گفت: با اسم عوض کردن نمی شود به مردم آدرس غلط داد؛ مردم االن هوشیارتر از این داستان ها هستند. برخی آدرس غلط می دهند
 و می خواهند چهره جدید بسازند، همین کارشان نشانه ضعف است. شما مگر مشکلی دارید که پوست می اندازید و چهره تان را عوض می کنید؟ بنابراین فکر 

می کنم که اقبال بسیار بسیار ضعیف تری در پیش دارند. دولت و مجلس فعلی باید متوجه شده باشند که چقدر اقبالشان در بین مردم ریزش کرده است.

سرویس سیاسی- یمعــاون وزیر 
اقتصاد گفت: موتورهــای تولیدکننده 
نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه های 
گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه 

دور موتور نیز تشدید شده است.
ســید هادی ســبحانیان با تشریح 
برنامه ها و اقدامات ایــن وزارتخانه در 
حوزه سیاســتگذاری اقتصادی گفت: 
همچنان که رهبری در دیدار اخیری که 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با ایشــان 
داشتند حالل مشکالت اقتصاد ایران را 
مجدداً موضوع تولید و سرمایه گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری 
سال های گذشته خود را نشان می داد اما متأسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد 
نقدینگی و تورم باال و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. معاون امور اقتصادی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز 
رونق سرمایه گذاری در کشور و این محقق نمی شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای 
فعاالن اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این 
است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود. سبحانیان تأکید کرد: برای ایجاد 
این ثبات نسبی، تورم باال و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخالت لحظه ای دولت 
مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم 
در کشور ما از دهه های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید 
شده است. وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی 
در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک ها و حوزه انرژی از مواردی 
اســت که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ با وجود 
این ناترازی ها در اقتصاد کشور نمی توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.

ســبحانیان با بیان اینکه در دولت ســیزدهم گام های خوبــی برای رفع این 
ناترازی ها برداشته شد، افزود: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه ای انباشته از 
ناکارآمدی دهه های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند 

و البته مقداری زمان الزم است تا این ناترازی ها برطرف شود.
معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشــد تولید و 
ســرمایه گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت های خوبی که در قانون بودجه کشور 
طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده 
است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیالت 
اشتغال و سرمایه گذاری پرداخت شد اما در ۶ ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه 
پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیالت پرداخت 
نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه گذاری و تولید در سراسر 
کشور پرداخت شد. سبحانیان ادامه داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته می شد که با 
احتمال باالیی مطمئن شویم این تسهیالت به هدف اصابت می کند. به این منظور 
برنامه های اولویت دار همه دســتگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و 
حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می شود. وی همچنین با اشاره به اقداماتی که 
برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شد، هم گفت: این 
تسهیالت پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی شود بلکه 
برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشــین آالتی خریداری کرده و مبلغ 
آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می شود.معاون وزیر اقتصاد 
با اشــاره به اینکه برای تسهیالت پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، 
اظهــار امیدواری کرد کــه در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در الیحه 
پیش بینی کرده، این تسهیالت تداوم یابد. وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین 
۹ تا ۱۲ درصد تســهیالت تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و ســرمایه گذاران 
گفت: امیدواریم این تسهیالت به رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور کمک کند 
و حتی تالش کردیم این نرخ برای فعالیت های دانش بنیان تا حدودی پایین تر بیاید.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده 
تسهیل صدور مجوزها در سال های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای 
آن، تأکید کرد: فعاالن اقتصادی ما وقتی می خواستند وارد فضای کسب و کار شوند 
با انواع امضاهای طالیی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه ای مواجه می شدند که آنها 
را از ورود به بازار کار باز می داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت 
آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد 
پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوزهای 
صنفی و کسب و کارهای خانگی است، شرایط الزم برای اخذ مجوزها را شفاف 
کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی 
مجوزها قرار گرفت. معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به 
۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیش از ۲۲۴ هزار 
مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شــود، صادر شــده 
اســت. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دســت بررسی 
قرار دارد. سبحانیان ادامه داد: ۱۵ درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی 
از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده اند. وی در عین حال گفت: هرچند 
گام های مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز 
اینکه مأمور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، 
فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم. معاون وزیر 
اقتصاد گفت: تقریباً ۸۰ درصد مجوزها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ 
کاغذ و به صورت کاماًل الکترونیک امکان صدور دارد اما برخی از دستگاه ها هنوز 
علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیأت تصویب شده اما به درگاه متصل نشده اند؛ قوه 
قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار 

دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند.
چهار دســتگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خود را تحویل نداده 
و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشــتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
نظام مهندســی، کانون وکالی دادگستری و فدراسیون های ورزشی هنوز علیرغم 
پیگیری های متعدد ما در وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شرایط الزم برای صدور 
مجوزهایی که اعطا می کند را تحویل نداده اند. وی در ادامه طرح هوشمندســازی 
یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل ارائه حتی به ســایر کشــورها 
برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را 
مســتقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه های راه هستیم و امیدواریم با 
یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این زمینه با موفقیت برداریم 
و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و 
سایر اصالحات در حوزه یارانه ها بهره ببریم. معاون وزیر اقتصاد به برنامه ریزی ها و 
اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش بنیان ها اشاره کرد و گفت: از آنجا 
که فعالیت های دانش بنیان می تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، 
برنامه ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته هایی را برای حمایت 
و استفاده از ظرفیت های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت های دانش 
بنیان در نظر بگیریم؛ در این راستا آئین نامه ای را در حمایت از این سیاست و تولید 
دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده ایم که زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد هم از این فعالیت ها اســتفاده کنیم. وی افزود: اســتفاده از ظرفیت 
شرکت های فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیالت، استقرار نظام اعتبارسنجی 
و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت های دانش بنیان در بورس یکی از 
تقاضاهایی است که آنها دارند و ما را دنبال می کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت های 
دانش بنیــان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقســیط بلندمدت 
مالیاتی، اســتفاده از فناوری های نوین در حوزه بیمه برای تشــخیص خسارات، 
استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره مندی از این شرکت ها، فراهم 
کردن مســیر سبز گمرکی برای این شرکت ها و ثبت دارایی های نامشهود شرکت 
دانش بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه ها و اقدامات برای حمایت 

از دانش بنیان ها است.

معاون وزیر اقتصاد:

گرفتاِر تله های اقتصادی شده ایم
مهاجرت ورزشکاران

هویت سازنده ریزپرنده ها 

دو برابر قاره اروپا

وزارتخانه امر به معروف 

»تیغ حذف« 

سرمای سخت و کم سابقه 

۳ خبرنگار 

دالر نفروشید، تعطیل می شوید

شکاف ده ساله 

صحت ندارد

اخبار ویژه ...

نماینــده مردم بهار و کبودراهنــگ در مجلس گفت: وزیر ورزش از انجام 
وظایف و تعهدات خود ناتوان است و دستورات وی صرفاً روی کاغذ باقی مانده 
اســت. فتح اهلل توسلی گفت: پناهندگی متعدد ورزشکاران همچنان ادامه دارد، 
متاسفانه کشور به سمت خأل قهرمانی پیش می رود. ما رفتار برخی از ورزشکاران 
در حــوادث ماه های اخیر را محکوم می کنیم، اما وزارت ورزش چه برنامه های 
بــرای ایــن افراد دارد؟ در بازی فوتبال اگر بازیکنی دو کارت زرد بگیرد، از بازی 
بعدی محروم می شود، این قانون بازی و ورزش است، سوال اینجاست چرا وزیر 
ورزش که تاکنون دو کارت زرد از مجلس گرفته، همچنان پاسخگوی عملکرد 

خود نیست. 

تسنیم نوشت: جزئیات جدیدی از کشف و انهدام ریزپرنده های حمله کننده 
به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان منتشر شد. شامگاه شنبه ۸ بهمن ماه 
ســه ریزپرنده به یکی از مجتمع های کارگاهــی وزارت دفاع در اصفهان حمله 
کردنــد که یکی از آن ها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفته و دو فروند دیگر 
در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شــدند. وزارت دفاع در بیانیه ای در این باره 
اعالم کرد "خوشبختانه این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزیی 
به سقف کارگاه وارد نموده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و مأموریت های 
مجموعه ایجاد نکرده اســت. ” بر اســاس این گزارش، جرئیات جدیدی از این 
حادثه منتشر شده و بررسی فنی بقایای یکی از ریز پرنده هایی که در جریان حمله 
به یک مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان از ســوی یگان های پدافندی 
سرنگون شد، اطالعات ذی قیمتی را در اختیار نهاد های امنیتی قرار داده است. از 
طریق آنالیز اجزای بدنه، موتورها، منبع تغذیه و سیستم ناوبری این ریز پرنده و 
تطبیق آن با نمونه های موجود، سازنده آن دقیقا مشخص شده و سرنخ های مهمی 

را آشکار کرده است. 

حســین گودرزی نماینده مردم دورود در مجلس با انتقاد از آمار های ارائه 
شــده توســط وزیر صمت درخصوص کاهش تلفات جاده ای، گفت: کشته و 
زخمی های ناشی از تصادفات جاده ای نه تنها نسبت به سال های قبل کاهش نیافته 
است، بلکه روند صعودی نیز داشته است. وی ضمن مقایسه میزان تلفات جاده ای 
ایران با دیگر کشور ها اظهار کرد: تصادفات جاده ای در ایران دو برابر قاره اروپا، ۵ 

برابر کشور آلمان و ژاپن و ۱۰ برابر کشور نروژ است.

حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلــس در خصوص زمزمه هایی که 
پیرامون موضوع گشت ارشاد شنیده می شود گفت: از ابتدای انقالب باید وزارت 
امر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی می کردیم؛ امروز هم این ضرورت اقتضا 
می کند. من معتقد هستم باید اصل هشتم قانون اساسی که بحث امر به معروف و 
نهی از منکر است را در قالب سازمانی کامال مستقل و فرا قوه ای راه اندازی کنیم.

سید حسن خمینی گفت: مرحوم کاشف الغطا تعبیر لطیفی دارد که حرکت 
امام بر مبنای آن، بر »کلمه توحید« و »توحید کلمه« استوار است. توحید کلمه یعنی 
همه با هم هستیم و باید از همه انرژی کشور استفاده کنیم؛ خودمان را از بخشی 
از انرژی ها و توانایی ها محروم نکنیم. همه در کنار هم باشیم، چرا که »تیغ حذف« 

چیزی نیست که از آن جوهره سعادت برخیزد.

وزیر نفت تاکید کرد: به لطف و عنایت الهی و با همکاری همه دستگاه ها باید 
بگویم قولی که از تریبون مجلس شورای اسالمی به نمایندگان دادم محقق شده و 
توانستیم سرمای سخت و کم سابقه را مدیریت کرده و اکنون در حال عبور از این 
موج هستیم. جواد اوجی در جلسه امجلس شورای اسالمی و در پاسخ به سوال 
مالک شــریعتی نماینده تهران پیرامون اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف 
قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ســاماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و 
خودرو ها بیان کرد: باید بگویم قولی که از این تریبون به نمایندگان دادم به لطف و 
عنایت الهی محقق شده و توانستیم دوره سخت و طوالنی سرمای ماندگار و کم 

سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.

محمد حســین درودی، اظهار داشت: دســتگاه قضایی بالفاصله پس از 
انعکاس مطالب مربوط به این مدرســه در فضای مجازی و رســانه ای، اقدامات 
خــود را آغاز کرد و تحقیقــات ویژه قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد. 
وی اضافه کرد: متعاقب انجام تحقیقات همه جانبه توسط بازپرس ویژه، افرادی 
که بدون مستندات قانونی و قبل از اثبات جرم توسط مرجع صالح قضایی اقدام 
به انتشار مطالبی کرده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده بودند، 
احضار و تفهیم اتهام شــدند. دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
افزود: یکی از مسئوالن اداره ورزش مشهد در پرونده مدرسه فوتبال تفهیم اتهام 
و با قرار قانونی راهی زندان شد، سه خبرنگار و فعال فضای مجازی نیز که بدون 
توجه به نظامات قانونی و اخالق حرفه ای مبادرت به انتشــار خبر، قبل از اثبات 

جرم کرده بودند، تفهیم اتهام شدند.

اداره نظــارت بر موسســات پولی غیر بانکی بانک مرکــزی در نامه ای به 
صرافی ها اعالم کرد: حسب بررسی های به عمل آمده توسط بازرسان این بانک 
محرز گردیده، برخی از شرکت های صرافی بدون دلیل موجه و بدون تایید این 
بانــک، اقدام به متوقف نمودن عملیات خود نموده و از فعالیت خرید و فروش 
ارز خودداری می نمایند. این اقدام عالوه بر اینکه مصداق تخلف موضوع بند ۵ از 
ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها می باشد، در 
صورت استمرار این تخلف می تواند منجر به تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی 

در چارچوب مقرارت ذیربط گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به هرحال این ده سال گذشته به 
لحاظ وضعیت نامناســب تولید و تورم فزاینده شکاف ایجاد شده است، گفت: 
الزم است که این روندی که در تولید از نیمه ی دوم سال شدت گرفته تداوم پیدا 

کند تا مردم آن طعم شیرین حرکت تولید را بچشند.

معاون بانکی وزیر اقتصاد منع شــدن شبکه بانکی از پرداخت تسهیالت را 
رد کرد و گفت: البته محدودیت هایی ایجاد شــده است چرا که بخشی از دالیل 
تورم افزایش نقدینگی و پایه پولی اســت و یکی از جاهایی که منجر به افزایش 
نقدینگی و پایه پولی می شــود تسهیالت بانکی و خلق پول شبکه بانکی است 
و مرکــزی برای مدیریت این موضوع کنترل ترازنامه بانک ها را از طریق تعیین 
پرداخت تسهیالت هدفمند و محدود دنبال می کند. حسینی افزود: شبکه بانکی 
نیز با سیلی از تقاضا مواجه شده که بخشی واقعی و بخشی غیر واقعی و بخشی 
ناشی از افزایش قیمت ها در مواد اولیه تولید و تورم خارج از کشور اتفاق افتاده 
است. وی تاکید کرد: بنابراین ناچار هستیم برای مهار تورم با اولویت سنجی نسبت 
به پرداخت تسهیالت اقدام کنیم تا هم نیازهای واقعی به تسهیالت تامین شود و 

هم به تورم دامن زده نشود.

 بزرگترین مشــکل کشــور نداشــتن احزاب قوی اســت. تا زمانی که تحزب 
راه نیفتــد مــا دچار همین نقصان ها و مشــکالت و گرفتاری ها هســتیم. من 
نمی گویم تشــکیل جبهه ها بد اســت، اگر در خالء وجود احــزاب، این گروه ها 
و جناح ها و دســته بندی ها شــکل بگیرد، اشــکال ندارد. بخشــی از جامعه 
متعلــق به آنها بوده و ما بدخواه و کم بین نیســتیم. حتما هم بیاید، تشــکیل 
بشــود و کار کنــد. اما موضوع کشــور گره خورده به این مســائل نیســت.


