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سرمقاله
نشانی اشتباه کاخ سفید
ادامه از صفحه یک

در واقع امروز اتفاقی که نسبت به گذشته

افتاده ،شدت گرفتن تحریمهاست .اما یک
مساله دیگر هم رخ داده است .حکایت
گردش ناصرالدین شاه در باغ کاخش در

زمستان را البد شنیدهاید؛ شاه در گردش

شبانه زیر برف ،به نگهبان پیری بر میخورد
که با یک ال قبا به قراول ایستاده است .به

او میگوید که با یک ال پیراهن چگونه در
این سرما دوام میآورد و وعده میدهد وقتی

به کاخ برگشت ،برایش لباسی بفرستد .با

این حال شاه در مراجعت وعدهاش را

فراموش میکند و صبح فردا ،جسد پیرمرد

نگهبان یافته میشود که یادداشتی خطاب
به شاه در دست دارد« :یک ال قبای من
مرا زنده نگه داشت ،وعده تو مرا کشت».

واقعیت این است که حسن روحانی و
تیمش با توجه به موفقیت در مذاکرات
برجامی در دولت یازدهم ،روی نتایج آن در

برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم حساب
کرده بودند .علیرغم همه ادعاها درباره

سناریوهای چندگانه بودجهای ،امروز واضح

است که هیچ گونه پیشبینی درباره شرایط
اداره اقتصادی کشور بدون برجام وجود
نداشته است و سورپرایز – البته به زعم

بسیاری قابل پیشبینی – دونالد ترامپ در
خروج از برجام ،حساب و کتابهای دولت
را بر هم زده است .در واقع امید برجام،

باعث شد که زیستن با یک القبا فراموش

شود.

شاید منتقدان دولت ،به دلیل مخالفت با

برجام و حتی تشویق به خروج از آن چندان

نتوانند از این جنبه به دولت خرده بگیرند.
این نکته درستی است که امروز اقتصاد را

نمیتوان منزوی و به دور از ارتباط با جهان
دید .اما نمیتوان این مساله را فراموش کرد

که «نگاه به داخل» و «خودکفایی» جزو

شعارهای همیشگی دولتها بوده است .در

واقع بر اساس همین شعارها انتظار میرود
وقتی کشوری برای  40سال در تحریم به

سر میبرد ،در طول چهار دهه چنان عمل

کرده باشد که در برابر تحریم و حتی جنگ
اقتصادی ،مقاوم شده باشد .در این صورت

حداقل باید به واسطه همه این شعارها ،یک
سوزن هم به خود زد و سپس جوالدوز را به

سمت کاخ سفید گرفت!

به نظر میرسد روحانی – علیرغم این که

از سابقه دیپلماتیکش انتظار تامل بیشتری
بر سخنانش میرفت – به دام چالشی
افتاده که حتی پیش از کرونا و دستور

ستاد مبارزه با کرونا برای حضور نیافتنش
در بسیاری از مجامع به آن دچار شده بود:

جدا افتادن از مردم و کف خیابان! حرفهای

رئیسجمهوری ،امروز از جنس قابل درک،

باور و پذیرش برای مردم نیست .نمیتوان
از یک سو پیاپی از مقاومت و پیروزی گفت

و از سوی دیگر فشارها و سختیها را به
میان کشید و مقصر را در واشنگتن معرفی

کرد .سوءمدیریتها ،تصمیمهای اشتباه و
فسادها در سالهای گذشته از چشم مردم

دور نیستند و نمیتوان نقش تمام آنها را
نادیده گرفت و انگشت اشاره را تنها به سوی

آمریکا گرفت .در این صورت تکلیف سایر
تصمیمها و سیاستهای اشتباهی که بدون

ارتباط به تحریم و جنگ اقتصادی مطرحند
چه میشود؟ لعن و نفرین آنها را باید به
کدام سوی حواله کرد؟ البته که پاستور – و

البته بیچاره لویی پاستور که در این زمینه
نشان دولت شده است! – در این نشانی

تنها نیست ،اما بد نیست در این زمینه هم

رییسجمهوری و اذنابش ابتدا یک «نگاه به
داخل» داشته باشند و سپس آدرس محل

لعن و نفرین بدهند .بگذریم که اصال وسط
این اوضاع لعن و نفرین به چه کار میآید

که رییسجمهوری یک کشور برایش آدرس
بدهد! شاید دولت بهتر است به جای این

حرفها ،به آن چه وظیفه خود است بهتر

عمل کند.

سیاستروز
اخبار

هیات رییسه مجلس از مشارکت پایین در رایگیری گالیه کرد ،نمایندگان از رفتار خالف آییننامه

انتقادهای متقابل هیات رییسه و نمایندگان در صحن علنی
دیروز نمایندگان در حالی به مجلس رسیدند که
تعدادی از مربیان پیش دبستانی با تجمع مقابل
مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی
خود شدند .این مربیان که از نقاط مختلف کشور
مقابل مجلس تجمع کرده بودند با توجه به سوابق
کاریشان بر لزوم استخدام خود در آموزش و پرورش
تاکید داشتند.
 10نماینده تازهوارد سوگند خوردند
به هر ترتیب دیروز مراسم تحلیف  ۱۰منتخب
جدید مجلس یازدهم که در انتخابات مرحله دوم به
مجلس شورای اسالمی راه یافتند ،در جلسه علنی
مجلس برگزار شد .عبدالجالل ایری منتخب کردکوی
و ترکمن ،مهدی باقری منتخب زنجان و طارم ،مجتبی
بخشیپور منتخب اسالمآباد غرب ،شبیب جویجری
منتخب اهواز ،حسین رجاییریزی منتخب لنجان،
علیرضا زندیان منتخب بیجار ،اصغر سلیمی منتخب
سمیرم ،علیرضا عباسی منتخب کرج ،ابراهیم عزیزی
منتخب کرمانشاه و بهزاد علیزاده منتخب دهلران
برای انجام مراسم تحلیف در جایگاه قرار گرفته و
سوگند یاد کردند.
یزاده هاشمی که اداره جلسه
امیرحسین قاض 
دیروز مجلس شورای اسالمی را برعهده داشت،
ضمن خوشامدگویی به  ۱۰منتخب جدید مجلس
گفت :امیدواریم در جمع سایر همکاران و نمایندگان
مجلسی خوب ،کارآمد و خدمتگزار به مردم در راستای
اهداف جمهوری اسالمی داشته باشیم .پس از مراسم
تحلیف احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی شعب منتخبان جدید برای
عضویت آنها را بدین شرح اعالم کرد :عبدالجالل
ایری (شعبه  ،)۱۲مهدی باقری (شعبه  ،)۱۴مجتبی
بخشیپور (شعبه  ،)۱۱شبیب جویجری (شعبه ،)۹
حسین رجاییریزی (شعبه  ،)۱۰علیرضا زندیان (شعبه
 ،)۸اصغر سلیمی (شعبه  ،)۱۳علیرضا عباسی (شعبه
 ،)۷ابراهیم عزیزی (شعبه  )۲و بهزاد علیزاده (شعبه
 .)۱۰وی یادآور شد :نمایندگان تا روز چهارشنبه ۹:۳۰
صبح میتوانند به شعب مذکور مراجعه کنند و اگر
اعتراضی نسبت به اعتبارنامه منتخبان دارند آن را
به شعبه تحویل دهند در غیر این صورت شعب تا
چهارشنبه گزارش اعتبارنامهها را به صحن علنی ارائه
کنند تا چهارشنبه آنها را در دستور کار قرار دهیم.
تذکرات پیدرپی نایب رئیس مجلس به نمایندگان
برای مشارکت در رایگیری
دیروز صحن مجلس دو حاشیه جالب توجه هم
داشت .در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در
طرح اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
موسوم به اخذ مالیات از خانههای خالی ،مشارکت
کم نمایندگان در رایگیری باعث شد که نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی در تذکرات پی در پی و
متعددی از نمایندگان بخواهد که در رایگیری شرکت
کنند و این روال در تصویب هر ماده این طرح تکرار
شد.
ماجرا از این قرار بود که دیروز ایرادات شورای
نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون مالیاتهای
مستقیم در دستور کار مجلس شورای اسالمی
قرار گرفت .وقتی نوبت به رایگیری برای هر ماده
یزاده هاشمی رئیس
میرسید امیرحسین قاض 
جلسه از نمایندگان میخواست که در رایگیری
شرکت کنند .او نام نمایندگان را میبرد و مدام از
آنها میخواست که بر روی صندلیهای خود مستقر
شده و در رایگیری شرکت کنند .مالک شریعتی
نماینده تهران نیز در تذکری اظهار کرد :حفظ شأن
نمایندگان در این نیست که در هر ماده  ۶۰یا  ۷۰نفر
مشارکت در رایگیری نداشته باشند ،این موجب
وهن مجلس شورای اسالمی است که  ۲۵تا ۳۰
درصد نمایندگان در رایگیری شرکت نکنند بعدا
در رسانهها میگویند که این اتفاق رخ داده است.
یزاده هاشمی ادامه داد :بنده مدام از دوستان
قاض 
میخواهم که در رایگیری شرکت کنند حتی نام آنها
را میبرم اما توجهی نمیکنند .وی مجددا خطاب به
نمایندگانی که رای نمیدهند ،گفت :نمایندگانی که
مشغول قدم زدن هستند در رایگیری شرکت کنند،
برای دقایقی رای دهند و به جای برگزاری جلساتی
در قسمت انتهایی مجلس در رایگیری مشارکت
کنند.
همچنین سلمان ذاکر نماینده ارومیه در تذکری با
استناد به ماده  ۲۲آیین نامه داخلی مجلس گفت:

رئیسجمهوری :اطالعات سامانه جامع تجارت باید در دسترس مردم هم باشد
رئیسجمهوری ضرورت بهرهبرداری گسترده مدیریتی از
سامانه جامع تجارت را مورد تاکید قرار داد و گفت :سامانه
جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان
گزارشگیری به هنگام از سوی همه مسووالن از وضعیت
صادرات و واردات کشور ،میتواند باعث تسهیل و سرعت در
امر تجارت شده و مشکالت دست و پاگیر اداری را از سر راه
فعاالن اقتصادی بردارد.
حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت پس از ارائه گزارش وزارت صمت در خصوص اقدامات
بانک مرکزی و گمرک درمورد ترخیص کاالها ،گفت :مدیریت
شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کاالهای اساسی و مواد
اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه
تجارت کشور منجر شود و دستگاههای مرتبط استفاده گسترده
از سامانه جامع تجارت را سامان دهند .وی خاطرنشان کرد:
این سامانه به طور قطع میتواند با تامین شفافیت اطالعاتی،

گروه سیاسی :مجلس دیروز جلسه شلوغی را پشت سر گذاشت؛ جلسهای که تحت تاثیر حضور و سوگند نمایندگان تازه وارد از مرحله دوم انتخابات
مجلس شورای اسالمی قرار گرفته بود ،دقایقی هم به دلیل از دستور کار خارج کردن انتخاب پنج نفر برای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراها متشنج شد.

دیروز مراسم
تحلیف۱۰
منتخبجدید
مجلسیازدهم
که در انتخابات
مرحله دوم به
مجلس شورای
اسالمی راه
یافتند ،در
جلسهعلنی
مجلسبرگزار
شد
یکی از دالیلی که آمار رایگیری نمایندگان کاهش
پیدا میکند ،فرآیند تعریف شده برای شکلگیری در
رای است ،از زمان اعالم رای تا ثبت نظر یک دقیقه
طول میکشد که همین موضوع باعث کاهش تعداد
رایدهندگان میشود باید هیئت رئیسه دراینباره
اصالحات الزم را اعمال کند.
انتقادهای فراوان از هیئت رئیسه مجلس به دلیل
خروج یک طرح از دستور کار
حاشیه دوم اما مربوط به این بود که تعدادی از
نمایندگان مجلس در تذکراتی از هیئت رئیسه
انتقاد کردند که چرا دستور کار انتخاب پنج نفر
برای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراها را از دستور دیروز مجلس خارج کرده است،
انتقاداتی که برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد
و با فریاد همراه بود .دیروز در حالی که انتخاب سه
نفر از اعضای کمیسیون شوراها و دو نفر از اعضای
کمیسیون اصل  ۹۰برای عضویت در هیئت مرکزی
نظارت بر انتخابات شوراها در دستور کار جلسه
علنی مجلس قرار داشت ،بعد از آنکه مجلس
ایرادات شورای نگهبان در طرح اصالح موادی از
قانون مالیاتهای مستقیم را بررسی کرد ،مراسم
تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب مجلس برگزار
شد .قبل از انجام این مراسم به یکباره چند نماینده
مجلس همچون نظامالدین موسوی و علی خضریان
نمایندگان تهران با سر دادن فریادهایی خواستار بیان
یزاده رئیس جلسه از
تذکر شدند که امیرحسین قاض 
آنها خواست که تذکراتشان را بعد از مراسم تحلیف
بیان کنند .با پایان مراسم تحلیف به نمایندگان
فرصت بیان تذکر داده شد .نصرالله پژمانفر رئیس
کمیسیون اصل  ۹۰با استناد به مواد  ۱۱۱ ،۱۰۰ ،۹۹و
 ۱۱۲آئین نامه در تذکری اظهار کرد :مطلع شدیم که
طرحی در یکی از کمیسیونها در جریان است که بر
اساس آن ترکیب پنج نفره مجلس برای عضویت در
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قرار است به
هفت نفر تغییر کرده و اضافه شود .حق نمایندگان
ارائه طرح است اما طبق روال طرحها باید اعالم
وصول شده و سپس در اداره قوانین مجلس بررسی
و این مورد در کمیسیون آئیننامه تصویب و بعد از
آن تبدیل به قانون شود .این بدعت بزرگی در مجلس
است که هنوز طرحی اعالم وصول نشده و به اداره
قوانین نرفته را مبنای کار قرار میدهند و بر اساس آن
جلوی دستور عضویت نمایندگان در هیئت مرکزی
نظارت بر انتخابات شوراها را می گیرند.
احمد مرادی نماینده بندرعباس نیز در تذکر دیگری
گفت که طبق ماده  ۱۰۰آئیننامه باید دستور هفتگی
مجلس به ترتیب اعالم وصول طرحها و لوایح در
صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد .لذا خارج کردن
یک دستور خالف قانون است .محمدرضا صباغیان
نماینده مهریز و بافق نیز در تذکری از حذف دستور
کار انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
انتقاد کرد و از هیئت رئیسه خواست در این باره

توضیح دهند .علی خضریان عضو کمیسیون اصل
 ۹۰به مواد  ۱۰۰ ،۹۹و  ۱۴۳آئیننامه استناد کرد و
در تذکر دیگری گفت :طبق آئیننامه وقتی گزارش
کمیسیونی در دستور کار مجلس قرار می گیرد امکان
خروج آن توسط هیئت رئیسه وجود ندارد .وقتی از
اعضای هیئت رئیسه میپرسیم میگویند این موضوع
در اختیار آنها نبوده ،آنها بی اختیاری خود را برای
خارج شدن این موضوع از دستور کار مجلس اعالم
میکنند .وی خطاب به اعضای هیئت رئیسه گفت:
نشستن در جایگاه هیئت رئیسه که یک و نیم متر
از صندلیهای نمایندگان فاصله دارد و باالتر است،
ارزش این را ندارد که آزادگی خود را از دست دهیم.
اتفاق سیاسی در حال رخ دادن است .آن هم به این
دلیل که نظرات آقایان در انتخاب اعضای کمیسیون
اصل  ۹۰برای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر
انتخاب شوراها تامین نشده است.
جواد نیکبین نماینده کاشمر در تذکر دیگری اظهار
کرد :هیئت رئیسه تصمیمات خلقالساعه میگیرد.
حداقل شما مثل دولت نباشید که رویه اش انجام
کارهای خلق الساعه است .هیئت رئیسه هیئت
مرئوسه است و وظیفه اش اداره جلسه و نه تغییر
آیین نامه است .شما باید دستور جلسه را اجرا کنید.
نه اینکه آن را از دستور کار مجلس خارج نمایید.
نظامالدین موسوی عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰
نیز با اشاره به مواد  ۱۰۳ ،۱۰۰و  ۹۹آیین نامه خطاب به
یزاده هاشمی نایب رئیس مجلس گفت :هیئت
قاض 
رئیسه سوگند خورده که آئیننامه را اجرا و رعایت کند.
در هیچ کجای آئیننامه مادهای وجود ندارد که هیئت
رئیسه بر اساس آن بتواند موضوعی را از دستور کار
خارج کند .وظیفه هیئت رئیسه آن است که به ترتیب
دستورات را در مجلس برای بررسی اجرا کند .نه اینکه
بخاطر برگزاری انتخاباتی و حاصل شدن نتیجهای که
بر طبق میل شخص خاص توسط کمیسیون نبوده
موضوع را از دستور کار خارج کنیم .وی افزود :خارج
کردن دستور کار انتخاب پنج نفر برای عضویت در
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بدعتی است
که اگر قرار باشد همین روال در مجلس انجام شود
دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود .نماینده تهران
توضیح داد :شما با این توضیح که قرار است طرحی در
کمیسیون شوراها با اصالح این موضوع مورد بررسی
قرار گیرد این دستور را خارج کردید .مثل این است
که چون طرحی برای اصالح قانون انتخابات در دستور
یکی از کمیسیونها قرار دارد ما انتخابات ریاست
جمهوری را عقب بیندازیم .این رفتار خالف قانون
است .هیئت رئیسه اینگونه رفتارها را کنار بگذارند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس جلسه
در پاسخ به این تذکرات گفت :ماده  ۲۲وظایف و
اختیارات هیئت رئیسه در تهیه و تنظیم برنامه هفتگی
مجلس را مشخص کرده است .در ماده  ۱۰۰هم آمده
که هیئت رئیسه باید به ترتیب اعالم وصول طرحها
و لوایح از کمیسیونها دستور هفتگی را تنظیم کند.

پس موضوع دستور کار عضویت در هیئت مرکزی
نظارت بر انتخابات شوراها ذیل آن قرار نمی گیرد.
نایب رئیس مجلس ادامه داد :انتخاب پنج نفر
برای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراها سومین دستور مجلس بوده که ما قبل از آن
تحلیف تعدادی از همکاران را انجام دادیم که این
هم خارج از دستور بوده است .از طرف دیگر امروز
آقای جوکار رئیس کمیسیون شوراها به آقای قالیباف
رئیس مجلس اعالم کرد که طرحی برای اصالح
قانون انتخابات شوراها در کمیسیون در حال بررسی
است که بر اساس آن تعداد و ترتیب اعضای ناظر از
طرف مجلس تغییر میکند .ایشان از رئیس مجلس
خواست تا قدری تامل کند .رئیس هم به من گفت که
فعال وارد این دستور نمیشویم .اکنون هم زمان بیان
نطقهاست .ما این موضوع را از دستور خارج نکردیم.
بعد از ظهر جلسه هیئت رئیسه تشکیل خواهد شد و
بعد از آن تصمیمگیری صورت میگیرد.
علی رغم توضیحات نایب رئیس مجلس تعدادی از
نمایندگان همچون موسوی و خضریان ،نیک بین و
پژمان فر نمایندگان تهران ،کاشمر و مشهد با حضور
در جایگاه هیئت رئیسه انتقادات و اعتراضات خود را
ادامه دادند.
از اصالح طرح اخذ مالیات از خانههای خالی تا اعالم
وصول طرح اداره صداوسیما
با وجود این حواشی ،دیروز نمایندگان مجلس طرح
اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به
اخذ مالیات از خانههای خالی را رفع و تصویب کردند.
نمایندگان همچنین یک فوریت طرحی را تصویب
کردند که درصورت نهایی شدن آن یک درصد از
درآمد عوارض آالیندگیها به شهرداریها و دهیاریها
اختصاص پیدا میکند .در جلسه دیروز همچنین با
در اولویت قرار گرفتن طرح تامین کاالهای اساسی
موافقت شد .در این طرح پیش بینی شده که  ۳۰هزار
میلیارد تومان برای کاالهای اساسی در اختیار مردم
قرار گیرد .در حال حاضر  ۶۰میلیون نفر با کارت طرح
معیشت دریافت میکنند که  ۲۰میلیون نفر از آنها
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند .بر
اساس مصوبه کمیسیون قرار است ماهانه برای هر
نفر  ۱۲۰هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره
 ۶۰۰هزار تومان در کارت شارژ شود که این مبلغ
برای  ۲۰میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و برای
 ۴۰میلیون نفر باقیمانده  ۵۰درصد پول از سوی آنها
پرداخت میشود.
محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی نیز در پایان جلسه علنی یکشنبه موارد اعالم
وصولی را به شرح زیر قرائت کرد :سوال ملی رحمت
الله نوروزی نماینده علی آباد از وزیر راه و شهرسازی
درباره علت عدم اقدام الزم برای تامین مسکن مورد
نیاز در کشور ،طرح اداره سازمان صدا و سیما ،طرح
کاهش تعرفه بنگاههای معامالتی و طرح جامع
مدیریت شهری و روستایی.

دفاع آفالین روحانی از گزینه وزارت صمت در جلسه هیئت دولت!

مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان دهد و زمینه تسهیل
و تسریع در تجارت را فراهم کند .رئیسجمهوری با تاکید
برضرورت ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع کاال در مراکز
فروش در سامانه جامع تجارت ،گفت :اطالعات این سامانه
نه تنها در اختیار دستگاهها و تجار بلکه حتی باید در دسترس
عموم مردم باشد .روحانی با بیان اینکه هیچ کاالیی نباید در
گمرک های کشور معطل بماند ،اظهار کرد :دستگاههای
اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد ،وزارت صمت و بانک
مرکزی با هماهنگیهای الزم باید نسبت به تسریع در ترخیص
کاال اقدام کنند .دیروز همچنین رئیسجمهوری درپی نامه
استانداری آذربایجان شرقی درخصوص مساعدت و رسیدگی
دولت به وضعیت معیشتی و زندگی قالیبافان کشور ،طی
نامهای به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستور داد به این
قشر زحمتکش و هنرمند کشور به صورت ویژه توجه شود.
روحانی عصر یکشنبه هم در جلسه هیئت دولت اظهار

کرد :مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم امروز و به ویژه در سالی
که مقام معظم رهبری ،ماموریت جهش تولید را به دولت
و مجلس ابالغ فرمودهاند ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
خط مقدم جبهه مبارزه اقتصادی است .رئیسجمهوری با بیان
اینکه رونق تولید از جمله در بخش صنعت ،معدن و تجارت،
چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات ،هدف مستقیم
جنگ اقتصادی آمریکا با مردم ایران در سالهای اخیر بوده
است ،تاکید کرد :در چنین شرایطی ،انسجام مدیریتی در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ضرورت قطعی و فوری است
و حضور وزیر توانا و برخوردار از اعتماد دولت و مجلس در این
وزارتخانه حیاتی است .وی افزود :انتخاب و معرفی علیرضا رزم
حسینی برای تصدی مسوولیت این وزارت ،پس از بررسیها
و مشورتهای گسترده صورت گرفته و سابقه مدیریتی متنوع
و موفق ایشان در موقعیتهای صنعتی و تجاری ،قوت
اجماعسازی ایشان که در مدیریت عالی دولت در استانهای

مختلف آزموده شده است و هماهنگی ایشان با دستگاههای
دیگر ،زمینه توفیق آقای رزمحسینی را در این ماموریت فراهم
میکند .روحانی با ابراز اطمینان از اینکه نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی ،هم به حساسیت شرایط جنگ
اقتصادی توجه دارند و هم به اهمیت نقش وزارت صمت در
رفع مشکالت مردم در حوزه توزیع و تنظیم بازار و مقابله با
بیانضباطی در بازارها واقفند ،اظهار امیدواری کرد که با رای
اعتماد قوی مجلس به رزمحسینی ،بتوانیم کارنامه خوبی برای
مجلس و دولت در خدمت به مردم ،جهش تولید و پیروزی
در جنگ تحمیلی اقتصادی رقم بزنیم.
گفتنی است ،روحانی علیرغم انتقادها ،با توجیه مصوبه
ستاد مبارزه با کرونا ،احتماال در جلسه رای اعتماد به وزیر
پیشنهادی صمت در صحن مجلس حاضر نخواهد شد و این
سخنان را باید دفاع آفالین وی از گزینه پیشنهادیاش برای
وزارت صمت در نظر گرفت!

بادامچیان :اصالحطلبان از مردم
عذرخواهیکنند

حکایت سوزن و جوالدوز در حزب
موتلفه
سخنان دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در در
پایان نشست دبیران این حزب باعث شد که
بسیاری به یاد ضربالمثل «یک سوزن به خود
بزن ،یک جوالدوز به دیگران» بیفتند.
اسدالله بادامچیان ،دیروز در سخنانی فرار از
میدان انتخابات را نشانه ضعف و بی اعتنایی در
بین ملت دانست و افزود :در ماههای گذشته
بسیاری از اصالحطلبان ،اظهارات متفاوتی مبنی
بر اینکه در انتخابات شرکت نمیکنند و بهانههایی
را تکرار میکردند ،داشتند .دبیرکل حزب موتلفه
اسالمی با بیان اینکه در هفتههای قبل به آنها
توصیه کردم در انتخابات آینده شرکت کنند
و گرنه زندگی سیاسی آنها به پایان میرسد و
به موزه تاریخ میروند ،گفت :اکنون برخی از
چهرههای اصالحطلب شرکت در انتخابات را یک
ضرورت برای اصالحطلبان دانستهاند .این اقدام
صحیحی است که همه در انتخابات شرکت کنند،
اما بهتر است اصالحطلبان با صداقت از مردم به
خاطر مشکالت سختی که برایشان ایجاد کردند
عذرخواهی کنند .وی توضیح داد :اصالحطلبان
باید به خاطر تورم ،کاهش ارزش پول ملی،
گرانی بی سابقه ارز و مسکن و گرانیهای هر روزه
کاالهای مورد نیاز و نیز ناکارآمدی در سیاست
خارجی و داخلی پوزش بخواهند و اال اگر طلبکارانه
به صحنه بیایند ،پاسخ مردم به آنها سخت خواهد
بود .دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :مردم در
انتخابات آینده به کسانی رای خواهند داد که این
امید و اعتماد را داشته باشند که مشکالت آنها و
کشور را حل کرده و رونق اقتصادی را با پاکی و
سالمت مالی ایجاد کند .وی تاکید کرد :مردم به
کسانی که عامالن اصلی گرانیها ،اختالسها،
حقوقهای نجومی و عوامل بیکاری و آشفتگی
بازار هستند رای نمیدهند .مگر آنکه جبران کنند
یا از ملت حاللیت بخواهند.
گفتنی است ،حزب موتلفه و سایر احزاب
و گروههای اصولگرا ،هیچ گاه بابت حمایت
از انتخاب محمود احمدینژاد و عملکرد و
حواشیاش از مردم عذرخواهی نکرده و حاللیت
نطلبیدهاند ،بلکه با سلب مسئولیت از خود
و حمایتشان ،در اواخر دولت دهم از او برائت
جستهاند .برای همین شاید بهتر باشد ابتدا یک
سوزن به خود بزنند و سپس یک جوالدوز به
دیگران.

در اطالعیه شماره  2ستاد انتخابات کشور
مطرح شد

انتخابات میاندوره یازدهمین دوره
مجلس ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار
میشود

بر اساس اطالعیه شماره « »۲انتخابات
 ۱۴۰۰ستاد انتخابات کشور؛ انتخابات میاندوره
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در روز
جمعه تاریخ ۲۸خرداد  ۱۴۰۰در پنج حوزه انتخابیه
به شرح زیر برگزار میشود و ثبت نام از داوطلبان
نمایندگی مجلس شورای اسالمی از تاریخ ۸
فروردین ۱۴۰۰آغاز میشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،در
متن اطالعیه شماره « »۲ستاد انتخابات کشور
آمده است« :پیرو اطالعیه شماره ( )۱مورخ
( )۱۳۹۹.۶.۵مجددا ً به آگاهی هممیهنان عزیز
میرساند با توکل به خداوند متعال و عنایات
حضرت ولیعصر(عج) و ضمن تسلیت ایام
سوگواریاباعبداللهالحسین(ع)انتخاباتمیاندوره
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در روز
جمعه تاریخ  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰در پنج حوزه انتخابیه
به شرح زیر برگزار میشود .1 :حوزه انتخابیه
«تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس»
در استان تهران؛  .2حوزه انتخابیه «آستانه
اشرفیه» در استان گیالن؛  .3حوزه انتخابیه
«تفرش ،آشتیان و فراهان» در استان مرکزی؛
 .4حوزه انتخابیه «گچساران و باشت» در استان
کهگیلویه و بویراحمد؛  .5حوزه انتخابیه «بهار و
کبودرآهنگ» در استان همدان».
بر این اساس ثبت نام از داوطلبان نمایندگی
مجلس شورای اسالمی از ساعت  ۸صبح روز
یکشنبه تاریخ /۸فروردین ۱۴۰۰/آغاز و تا ساعت ۱۸
روز شنبه تاریخ /۱۴فروردین( ۱۴۰۰/جمعا ًبه مدت
 ۷روز) ادامه مییابد .همچنین تاریخ استعفای
مقامات موضوع ماده  ۲۹قانون انتخابات
مجلس شورای اسالمی و قبولی استعفاء توسط
مقام مافوق حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ
 ۱۳۹۹/۷/۱۳خواهد بود.
گفتنی است ،بر اساس ماده  ۷قانون شفافیت
و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی
در انتخابات مجلس شورای اسالمی ،داوطلبان
موظفند حسابی را نزد یکی از بانکهای دارای
مجوز بانک مرکزی تعیین و هنگام ثبت نام ارائه
دهند .همچنین بر اساس ماده  ۸قانون شفافیت
و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی
در انتخابات مجلس شورای اسالمی ،نامزدها
موظفند شخصی را به عنوان نماینده مالی تعیین
و به همراه مشخصات کامل وی در هنگام ثبت
نام به وزارت کشور و یا فرمانداران مراکز حوزه
انتخابیه معرفی کنند.

