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سرمقاله

خبر
سید احمد خمینی از ابتالی
عروس امام به کرونا خبر داد
سید احمد خمینی از ابتالی عروس امام به
کرونا و بستری شدن وی در بیمارستان مسیح
دانشوری خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سید احمد خمینی ،پسر
سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود،
خبر از مبتال شدن مادربزرگش به کرونا را داد
و نوشت:
وجود نازکت آزرد ه گزند مباد
کرونا خبر نمیکند و به ناگاه از دریچهای
یشود.
ناخواسته و نامیمون وارد م 
همه بیماران عزیزند و بیمار ما برای ما
عزیزترین .مادر بزرگم نور خانه و خانواده
ماست.
امروز این عزیز را با دعای خیر به بیمارستان
مسیح دانشوری بردیم تا با توان طبیبان این
مجموعه از گزند روزگار وارهد.
محبت رئیس و همه دستاندرکاران و پرسنل
این بیمارستان باعث شرمساری است و علم و
تعهد سرکار خانم دکتر عابدینی که مدیریت
درمان را بر عهده دارد امیدبخش است.
خدا همه بیماران به خصوص مادر بزرگ
عزیزم که همیشه محبوب امام عظیمالشأن
مان بود را به سالمت دارد

خبر

طرح سؤال از رئیسجمهوری تقدیم هیئترئیسه مجلس شد

رستاخیز تندروها در صحن سبز
ادامه از صفحه یک
آنها بیتوجه به تجربههای از سر گذرانده
جمهوری اسالمی دستکم از سال  1392به
این سو ،نقطه عزیمت حمله به ظریف را از
همان مختصاتی آغاز کردند که در تمام این
سالها در مقام کنشگران سیاسی با کارکرد
داخلی ـ جهت حفظ عقبه وفادار ـ داشتهاند.
پنجه افکندن مجلسیان با ظریف در روز
گذشته ،تا حدود زیادی نسبت میان دولت و
مجلس در یک سال آینده ـ و حتی سالهای
آتی ـ را مشخص کرد .به دیگر بیان ،اهالی
بهارستان روز گذشته نشان دادند که در
مقام نمایندگان مهمترین رکن دموکراتیک
حکومتها ،هیچ تفاوتی با یک فعال سیاسی
ندارند .آنها ثابت کردند که برای حمله
به ظریف حتی احساس نیاز به مطالعه
رویدادها و اتفاقات سیاست داخلی و خارجی
جمهوری اسالمی در همین چند سال اخیر را
هم نمیکنند.
تردیدی نیست که از ظریف یا هر یک از
اعضای کابینه روحانی و به طور کلی هر
کنشگر سیاسی میتوان و شاید باید انتقاد
کرد .اما مسئله بر سر چگونگی انتقاد،
صحت نقدها ،خاستگاه آنها و اراده نهفته
در آن است .اینکه این نقدها تا چه میزان با
هدف اصیل و شریف صورت میگیرد و بنا
دارد تا چه حدی به روند امور کمک کرده
و زمینه را برای پیشبرد اهداف کالن کشور
مهیا کند.
مولفههایی که روز گذشته اهالی صحن
سبز نشان دادند هیچ یک از آنها را ندارند.
درحقیقت اقدام آنها تنها واجد دو ویژگی
بود .نخست عقدهگشایی در برابر جریان
رقیب که تا انتخابات اخیر ،همواره آنها را
شکست داده بود و دو دیگر ،آنکه خط و
نشانی برای دولت بکشند و به تعبیری گربه
دولت را در حجله مجلس ذبح کنند.
این دو ویژگی به خوبی نشان میدهد
که هدفگذاری و مسیریابی راهیافتگان
به مجلس ،هر سمت و سویی را که نشان
دهد به راه فالح و توسعه و پیشرفت نخواهد
رفت .چه اینکه اساسا نمیتوان با قهر و کینه
و عداوت ،توسعهمحور و پیشرفتجو بود .بد
نیست این گروه از شکستخوردگان دیروز و
ظفرمندان امروز ،نگاهی به پایگاه رای خود
نیز داشته باشند تا متوجه شوند نمایندگان
چند درصد از آحاد جامعه هستند.

سیاستروز
قالیباف:

تقابل جدی مجلس با دولت زیر سایه استیضاح
به نظر می رسد حضور ظریف در مجلس و نحوه
برخورد با او و حاال مطرح کردن استیضاح حسن
روحانی را باید سرآغاز اختالف دولت و مجلس در
سال پایانی دولت باشد.
در این زمینه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام هم درخصوص طرح سوال از روحانی
که اخیرا مطرح شده است ،گفت :بنده با استیضاح
رئیس جمهوری بیشتر موفق هستم .رئیس جمهوری
در حال نزدیک کردن کشور به لبه پرتگاه است.
وی در ادامه گفت :سوال و استیضاح برای یک
جامعه مردمساالر امری عادی است و باید آسانتر از
آب خوردن باشد .هر کسی کار اجرایی میکند امکان
دارد خطا کند ،اگر خطا کرد باید بازخواست شود.
منزه بود باید تشویق شود و اگر منزه نبود باید توبیخ
شود .متأسفانه ما با تابوکردن برخی مسائل مثل طرح
سئوال از رئیس جمهوری یا استیضاح ،از آنها فرار می
کنیم .اشکالی ندارد که رئیس جمهوری بیاید مجلس و
به سئواالت نمایندگان پاسخ منطقی دهد.
طرح سؤال از رئیسجمهوری تقدیم هیئترئیسه
مجلس شد
در همین زمینه ،علی خضریان ،نماینده مردم
تهران در گفتوگو با فارس گفت :تعداد نمایندگان
امضاءکننده سؤال از رئیسجمهوری به عدد ۲۰۰
رسیده است.
از جمله محورهای طرح سؤال از رئیسجمهوری
موضوع نوسانات در بازار مسکن و همچنین افزایش
قیمت اقالم ضروری مورد نیاز مردم است.
متن طرح سؤال از رئیسجمهوری بدین شرح است:
با عنایت به مفاد اصل  88قانون اساسی و مواد 210
و  211قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسالمی
بدین وسیله سؤاالت اینجانبان در پنج محور ذیل از
آقای حسن روحانی رئیسجمهوری محترم برای طی
فرآیند رسیدگی ،ارجاع به کمیسیون تخصصی و ارائه
پاسخ در صحن علنی مجلس در اولین فرصت ممکن
تقدیم میگردد:
 -1چرا و به چه دلیل قیمتهای ارز خارجی به
سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال
کاهش است؟
 -2علت از همگسیختگی اوضاع بازار مسکن،
خودرو و تورم عجیب و غریب چندصد درصدی بازار
مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال گذشته
هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل
قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟
 -3در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید
که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج
و اروپا هم با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای

گروه سیاسی :موضوع استیضاح حسن روحانی هر چند از سوی اقلیت تندرو در مجلس دهم مطرح شد اما همان موقع شاید کمتر کسی این موضوع
را جدی می گرفت .اما حاال زمزمههای استیضاح رئیس دولت دوازدهم در مجلس یک دست اصولگرایی که محصول کمترین میزان مشارکت مردم
در انتخابات است حاال شکل جدیتری به خود گرفته است .حدود یک سال به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده است و البته عملکرد دولت در
دور دوم مورد نقد بسیاری از مردم است .هرچند مطرح شدن موضوع استیضاح از سوی برخی نمایندگان مجلس بیشتر از آنکه کارکردگرا باشد شاید
بیشتر جنبه سیاسی خواهد داشت.

احمدتوکلی:
سوال و استیضاح
برای یک جامعه
مردمساالر امری
عادی است و باید
آسانتر از آب
خوردن باشد .هر
کسی کار اجرایی
میکندامکان
دارد خطا کند،
اگر خطا کرد باید
بازخواست شود
کامل برجام از سوی ایران است ،بدون آنکه خود به
تعهداتش عمل کند ،حتی در حد عملیاتی کردن طرح
حقیرانهاینستکس.
 -4قرار شد دولت به خاطر مشکالت ناشی از
بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخشهای
آسیبدیده وام اعطا کرده و کمک نماید .اما صدای
اعتراض همه بخشها بلند است .دولت در این زمینه
چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟
 -5از فروردین  97که قیمت دالر دولتی  4هزار و
 200تومان اعالم شد تا امروز چند میلیارد دالر به این
قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده شده و
سرنوشت این دالرها چه شده است و چه تأثیری بر
کنترل تورم داشته است؟
نماینده خمینیشهر :استیضاح روحانی را کلید بزنید!
نماینده خمینیشهر در صحن علنی مجلس ضمن
تاختن به دولت خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

تصریح کرد که استیضاح رئیس جمهوری را کلید
بزنید .او البته نسبت به ظریف نیز با الفاظ بی رحمانه
ای تاخت.
محمدتقی نقدعلی ،نماینده خمینیشهر در صحن
علنی مجلس و پس از استماع سخنان ظریف ،با
اشاره به آیه «اشدا علی الکفار رحما بینهم» و شعر
«گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنجا اگر
به جایی نرسد فریاد است» گفت :اخطار اصل ۱۵۲
قانون اساسی میدهم .تذکر به آقای ظریف مثنوی
هفتادمن خواهد شد و باید قاضی عادلی باشد و نه
فقط آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی را به دلیل
خیانتهایی که به این مملکت کردند باید به محاکمه
بکشند.
وی ادامه داد :سیاستی که آقای ظریف در پیش
گرفته و برجامی که امضا کرد ،به شکلی است که
سیستم ماشه را بر ما حاکم کرد؛ آیا این مخالف اصل

یکصد و  ۱۵۲قانون اساسی نیست که بر سیاست
اقتدار و عزت و عدم سلطه قدرتهای خارجی بر
کشور تاکید میکند؟
نماینده مجلس یازدهم گفت :آقای ظریف
هیچکدام از شرایط مقام معظم رهبری را رعایت
نکردند و به همراه آقای باال سرشان گفتند که در روز
اجرای برجام همه تحریمها به کنار میروند.
وی با بیان اینکه این راهی که مجلس در پیش
گرفته به جایی نمیرسد ،خطاب به قالیباف و
نمایندگان مجلس گفت :اینکه بنشینیم حرفهای
صدتا یک غاز وزرا را بشنویم به جایی نمیرسد؛ دیگر
روی نگاه کردن به چهره مردم را نداریم ،دالر ۲۱
هزارتومان ،سکه بیش از  ۱۰میلیون و مرغ  ۲۰هزار
تومانی نتیجه هفت ساله سیاستهای روحانی است.
نقدعلی تصریح کرد :گوش دادن به حرفهای وزرا
بیفایده است .استیضاح رئیسجمهوری را کلید بزنید.

توطئه دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران به نتیجه نخواهد رسید

رئیس جمهوری بازی با قیمت ارز ،سکه و بازار سرمایه را از
متغیرهای اصلی عملیات روانی دشمن برای آشفته کردن اقتصاد
کشور عنوان کرد و گفت :توطئه دشمنان در فروپاشیدن اقتصاد ایران
به نتیجهای نخواهد رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی
دولت ،با بیان اینکه در جنگ اقتصادی دشمنان و بحران ناشی از
شیوع ویروس عالمگیر کرونا ،مردم در شرایط سختی قرار گرفتهاند
و دوران دشواری را سپری میکنیم ،افزود :همه ما با احساسی که
نسبت به وطن ،نظام و انقالب داریم با شکیبایی در مقابل مشکالت
و سختیها مراحل رسیدن به هدف مهم اقتصاد بدون نفت را طی
میکنیم و پیروزی در این مسیر نیازمند وحدت ،انسجام و همراهی

همه اقشار گروهها و مردم است.
رییس جمهوری گفت :با وجود شرایط سخت به وجود آمده ناشی
از جنگ اقتصادی با دشمنان در دو سال گذشته ،آرزوی دیرینه
مردم و نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پیریزی شده و با وجود
تالطمها و تکانههای شدید اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و
شیوع ویروس کرونا ،روند شاخصهای اصلی اقتصاد کشور در بخش
تولید و صادرات به خوبی پیش میرود.
وی با اشاره به اینکه دشمنان این مردم و سرزمین در یک عملیات
روانی پیچیده با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال به شکست
کشاندن تجربه اقتصاد بدون نفت در کشور ما هستند ،گفت :از
یک طرف مشکل برای صادرات نفت ما بوجود آوردهاند و با حداکثر
توان مانع از انتقال داراییهایمان به داخل کشور میشوند و از طرف
دیگر شبانهروز القا میکنند که سیاستهای اقتصاد بدون نفت موفق
نبوده و اقتصاد ایران تحت تحریمهای اعمال شده در حال شکست
است و نشانههای آن را هم نه شاخصهای اصلی که صرفا ًنوسانات
قیمت برخی کاالها و نرخ ارز اعالم میکنند .در حالی که شاخصهای
اصلی نشان از عدم توفیق آنان در شکست ایران دارد.
روحانی افزود :تبیین و تحلیل موفقیتهای کشور در مقابله با
م و تحقق اقتصاد بدون نفت ،نه تجلیل از موفقیتهای دولت
تحری 
بلکه تکریم عزت و مصالح ملی است.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش دستگاههای تبلیغی و
رسانهها به ویژه صدا و سیما و فضای مجازی در مقابله با جنگ

روانی دشمنان ،افزود :رسانهها و دستگاههای تبلیغی باید با اقدامات
هوشمندانه و با اطالعرسانی ،آگاهیبخشی و قدرت اقناع باال ،اجازه
ندهند مردم اسیر عملیات روانی و القائات دشمنان در مورد اقتصاد
کشور قرار گیرند.
روحانی با بیان اینکه طی سه سال گذشته با اعمال تحریمهای
ظالمانه ،نبود صادرات نفت و مشکالت ایجاد شده درمورد وصول
دارایهای ارزی ایران در خارج از کشور ،قیمت ارز کنترل شده
است ،گفت :در ماههای گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل
شیوع ویروس کرونا وقفهای در صادرات و واردات کاال ایجاد شد اما
ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت مبادالت تجاری به
روال قبل از کرونا ،در ماههای آینده بازار صادرات و واردات به حالت
طبیعی بازخواهد گشت و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم
رسید .در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت
بازار ارز و برنامهریزیهای در دست اقدام این بانک برای مدیریت
بازار ارز ارائه کرد.
عبدالناصر همتی با اشاره به روند مثبت صادرات نفت و فرآوردههای
نفتی و نیز صادرات غیرنفتی ،اقدامات بانک مرکزی برای برگشت ارز
صادرکنندگان و نیز استفاده از منابع مسدودی ارزی در خارج از
کشور را تشریح کرد.
رئیس جمهوری نیز اقدامات فوری بانک مرکزی جهت کنترل
و مدیریت بازار ارز و ضرورت برگشت هرچه سریعتر ارزهای
صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد.

معاون اول رئیس جمهوری:

بانک مرکزی عملکرد مناسبی در تأمین ارز مورد نیاز کشور داشته است
جلسه بررسی نحوه تأمین ارز کاالهای اساسی و ضروری به ریاست معاون
اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارشهای
ارائه شده ،روند تخصیص ارز برای تأمین دارو و کاالهای اساسی را رضایت
بخش توصیف کرد و گفت :خوشبختانه با همکاری خوب بانک مرکزی و
وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت
و جهاد کشاورزی ،دغدغه و نگرانی برای تأمین کاالهای اساسی و دارو وجود
ندارد.
وی همچنین با اشاره به گزارش وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
از حل مشکل کمبود انسولین در کشور و اقدامات انجام شده این وزارتخانه
برای تأمین واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد :معموال ًدر فصل پاییز مطالبه جدی
برای واکسن آنفلوآنزا وجود دارد و الزم است از هم اکنون برنامه ریزی های
الزم انجام شود تا مردم نسبت به تأمین این واکسن اطمینان خاطر داشته
باشند.
معاون اول رئیس جمهوری از بانک مرکزی نیز به خاطر تعامل مناسب و
همکاری برای تأمین ارز مورد نیاز دستگاه های متولی تأمین دارو و کاالهای
اساسی قدردانی کرد و گفت :بانک مرکزی با وجود فشارها و محدودیتهای

اجازه نخواهیم داد آژانس حلقه
جاسوسی کشورهای متخاصم را
تکمیل کند

ارزی ،عملکرد مناسبی در تأمین ارز مورد نیاز کشور داشته که قابل تقدیر
است.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت و ضرورت تأمین دارو و کاالهای اساسی
در کشور و لزوم اطمینان بخشی به جامعه درخصوص عدم کمبود اقالم
ضروری در کشور ،از بانک مرکزی ،وزارتخانه های صمت ،بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی خواست روند مناسب تأمین دارو و
کاالهای اساسی را با جدیت استمرار بخشند تا مردم دغدغهای در خصوص
کمبود این گونه کاالها نداشته باشند.
در این جلسه وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن قدردانی
از همکاری های بانک مرکزی گزارشی از روند تأمین دارو در کشور ارائه کرد
و گفت :خوشبختانه با همکاری های بانک مرکزی گره های بزرگی در بخش
تأمین مواد اولیه دارو باز شد و امروز دغدغه و نگرانی در این خصوص
وجود ندارد.
دکتر نمکی از رفع مشکل کمبود انسولین در کشور خبر داد و به ارائه
گزارشی از تالشها و اقدامات انجام شده برای واردات و تأمین واکسن
آنفلوآنزا پرداخت.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت ذخایر

نهادهها نظیر ذرت ،جو ،کنجاله ،روغن خام و دانه های روغنی ارائه کرد و
گفت :خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده مشکل و نگرانی در تأمین
این اقالم نخواهیم داشت.
نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در این نشست گزارشی از
وضعیت ذخایر  20قلم از کاالهای اساسی ،میزان ثبت سفارش ،تخصیص
ارز و ترخیص این کاالها ارائه کرد.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و رئیس کل گمرک
جمهوری اسالمی ایران گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کاالی اساسی
در بنادر کشور ،آمار شناورهای حامل کاالهای اساسی در لنگرگاه ها و بنادر
و آمار موجودی اقالم ضروری به تفکیک نوع کاال ارائه کرد و به مقایسه روند
تخلیه کاالهای اساسی از کشتی و بارگیری این اقالم پرداخت.
در این جلسه که رئیس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشت ،نحوه تأمین
ارز مورد نیاز دارو و کاالهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
مقرر شد دستگاه های متولی تأمین دارو و کاالهای اساسی هماهنگیهای
الزم را با بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز خود داشته باشند تا بر
اساس برنامه زمان بندی و اولویت های تعیین شده ،ارز مورد نیاز تخصیص
پیدا کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
که جمهوری اسالمی در مقابل زیاده خواهی
شورای حکام و آژانس بینالمللی اتمی خواهد
ایستاد و اجازه نخواهد داد که آژانس حلقه
اطالعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم را
تکمیل کند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در
جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی
مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی
با حضور وزیر امور خارجه بیان کرد :مردم ما از
ابتدای انقالب تا به امروز همیشه نشان دادند
که هزینه انقالب کشور را میپردازند اگر الزم
بوده از جان خود گذشتهاند و یا فرزندان خود
را فدا کردند .مردم ما سختی اقتصادی را نیز
تحمل میکنند و در همه عرصهها ،امتحان
خود را به خوبی پس دادند و به مدیران و
مسووالن در مقاطع مختلف کمک کردند.
وی در ادامه اظهار کرد :آن چه که نمایندگان
توقع دارند این است که هزینه اضافی بر مردم
وارد نشود .در تصمیمات و سیاستها چه در
حوزه اقتصادی و چه در حوزه داخلی و خارجی
باید به گونهای عمل کنیم که هزینه بیشتری
به مردم وارد نشود .در حوزه سیاست خارجی
دستگاه دیپلماسی باید در اولین گام بدنبال
تولید قدرت باشد زمانی که قدرت و توان داشته
باشیم میتوانیم در برابر دشمن بایستیم و
در چانه زنی و فشار آنها پیروز بیرون بیایم.
تولید قدرت بخش عمدهای به توان اقتصادی
بازمیگردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه
تصریح کرد :در حوزه توان اقتصادی وزارت
خارجه میتواند نقش کلیدی داشته باشد.
از نظر بنده وزارت امور خارجه باید در دوران
جنگ اقتصادی به وزارت امور خارجه و تجارت
بین الملل تبدیل میشد .توقع ما این است که
اگر وزارت خارجه نتوانست سرمایه گذار وارد
کند حداقل شرایط را به گونه ای مدیریت کنند
که بخشی از پول مردم که در نزد برخی از
کشورها باقی مانده است به کشور بازگردد و
انتقال ارز به کشور با تالش مضاعف انجام
شود.
وی در ادامه تاکید کرد :در بحث کرونا و
در مبادالت مرزی با مشکل مواجه شدیم.
وزارت خارجه در بحث اقتصادی باید به دنبال
همکاریهای مرزی و تبادالت تجاری بوده و
بیش از گذشته فعال شود.
قالیباف خاطرنشان کرد :شورای حکام باید
بداند در حوزه دستگاه سیاست خارجی ما
هرگز جمهوریی اسالمی و نمایندگان مردم
اجازه نخواهند داد که آژانس دستش باز باشد
و هر کاری که میخواهد انجام دهد و حلقه
اطالعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم را
تکمیل کنند .ما در مقابل زیاده خواهی آنها
خواهیم ایستاد و از دولت و وزارت خارجه
انتظار داریم تا سیاستهای کاهش تعهدات
برجامی را که درخصوص آنها تصمیمگیری
شده اجرا کنند و از حقوق ملت ایران دفاع
خواهیم کرد .از وزارت خارجه انتظار داریم در
تولید قدرت در حوزه اقتصادی به درستی به
وظیفه خود عمل کنند.

