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سرمقاله

اخبار
ظرفیتهای تجاری کشورهای دی ۸
مغفول مانده است

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه سیاست
ایران همکاری با سازمانهای منطقهای،
بین المللی و کشورهای جهان است ،گفت:
ظرفیتهای زیادی در کشورهای «دی  »۸برای
افزایش تبادالت تجاری و ترانزیت کاال وجود
دارد که مغفول مانده است.
سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار
«ایسیاکا عبدالقادر امام» ،دبیرکل سازمان
«دی  »۸با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری
اسالمی ایران همکاری با سازمانهای
منطقهای ،بینالمللی و کشورهای جهان است،
گفت :ظرفیتهای زیادی در کشورهای «دی
 »۸برای افزایش تبادالت تجاری و ترانزیت کاال
وجود دارد که مغفول مانده است.
رئیس جمهوری با اشاره به دستاوردهای
دانش بنیان جوانان ایرانی در پارکهای علم
و فناوری کشورمان ،اظهار کرد :ایران میتواند
دستاوردهای فناورانه و دانشبنیان خود را با
دیگر کشورهای «دی  »۸به اشتراک بگذارد.
آیتالله رئیسی با ضروری دانستن افزایش
تبادالت تجاری میان اعضای گروه «دی ،»۸
تصریح کرد :اعضای این سازمان تالش کنند
ضمن فعالسازی ظرفیتهای خود تبادالت
تجاری بین کشورهای عضو را افزایش دهند.
رئیسی خاطرنشان کرد :آمریکا نمیخواهد
کشورهای در حال توسعه رشد کنند و عالقه
مند است این کشورها به هر نحوی به نظام
سلطه وابستگی داشته باشند.
«ایسیاکا عبدالقادر امام» دبیرکل سازمان
«دی  »۸نیز در این دیدار ایران را یکی از
اعضای فعال این سازمان دانست و گفت :دو
نهاد مهم «دی  »۸در تهران و همدان مستقر
است.
«ایسیاکا عبدالقادر امام» مورد توجه قرار
گرفتن ظرفیت جمعیت برای کشورهای عضو
سازمان «دی  »۸و افزایش تبادالت تجاری
میان اعضا را دو رویکرد مهم مدیریتی خود از
زمان تصدی دبیر کلی این سازمان عنوان کرد.

اخبار

رئیسی در همایش سراسری قوه قضائیه با حضور سران قوا مطرح کرد

سندرم پایداری تورم در اقتصاد
ایران
ادامه از صفحه یک
از زاویه دیگر هم نیاز بنگاهها به سرمایه در
گردش و شرایط تحریمی این امر را توجیه می
کند اما موجب پایایی تورم خواهد شد.
سیاست انقباضی در این شرایط و اولویت
بودن تورم مهمترین مسئله پیش روی بانک
مرکزی ایران است.
امیدوارم با تصمیمی درست و منافع عموم را
در نظر گرفتن بانک مرکزی در این راستا تعلل
نکند.
ما در ایران سندرم پایداری تورم را سالهاست
تجربه میکنیم و هیچ گاه به صورت بنیادی
بدان نپرداختهایم و این پیشبینی پذیری اقتصاد
را سخت میکند و وقتی پیشبینیپذیری در
اقتصاد محدود شود شما با مشکل تشکیل
سرمایه ثابت روبرو میشوید و همینطور اقتصاد
رو به کوچک شدن حرکت خواهد کرد.

سیاستروز
روایتی از جلسه بررسی استیضاح
وزیر صمت

گرفتار حاشیهها نشویم

وی افزود :بسیار به آینده اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور امیدوارم .دردهای مردم امروز باید
شنیده شود .نه حق عقبگرد داریم و نه حق درجا زدن.
س جمهوری در تحلیل حادثه هفتم تیر گفت:
رئی 
جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت که
چهرههای برجسته و نماد انقالب را ترور کند .جریان
نفاق با پشتیبانی نظام سلطه سعی کرده شیطنت
خود در ایران را ادامه دهد که تاکنون موفق نشده و
ی باید مسیر را با دقت بنگرند
نمیشوند .جریان انقالب 
تا جریان نفوذ نتواند اهداف پلید خود را در این کشور
دنبال کند .بسیاری از دوستان بینام و مخلصانه در کل
کشور تالش میکنند و بنده به عنوان طلبه خدمتگزار به
عنوان کسی که آشنا با کار همکارانم در دستگاه قضایی
هستم ،قدردان این تالش ها هستم.
رئیسی ادامه داد :از همکارانم و به خصوص از آقای
اژهای که بیش از  ۴۰سال تجربه کار قضایی دارند و
گفتمان حفظ سرمایه اجتماعی ضمن مبارزه با فساد و
تالش برای برقراری عدالت دارند ،تشکر میکنم .ایشان
و سایر همکاران در این دستگاه ،با تالش بسیاری تحقق
سند تحول و نیز ارتقای آن را دنبال می کنند.
با تمام توان به کمک دولت میآیم
در ادامه این مراسم ،غالمحسین محسنی اژهای،
رئیس قوه قضائیه نیز گفت :اگر مردم بدانند کارگزاران
نظام برای آنها ،برای تحقق عدالت ،عدالت اجتماعی
و فراهم کردن بستر جهت رشد دنیا و آخرت آنها تالش
میکنند ،تردید نکنید که مردم پشت سر کارگزاران
نظام خواهند بود .امروز وظیفه خود میدانم با تمام
توان به کمک قوه مجریه بیایم .میدانم اگر دولت
در برنامههایش موفق باشد قوای قضائیه و مقننه هم
موفق خواهند بود .مسئولیت قوه مجریه با مسئولیت
قوه قضائیه قابل مقایسه نیست .وی همچنین تصریح
کرد :تقویت قوه قضائیه سبب میشود این قوه با توان
بیشتری در جهت گسترش عدالت و کمک به دولت
گام بردارد و دستگاه قضایی با تقویت شدن میتواند
حمایت بیشتری از ناحیه مردم برای نظام به دست
آورد .اژهای طی سخنانی در بخش پایانی همایش
سراسری ساالنه دستگاه قضا نیز گفت :دستگاه قضا
باید تحول را از خود شروع کند.حتما باید در زمینه
تنوع کار در قوه قضائیه و متناسبسازی آن با ِعده
و عُده کنونی دستگاه قضا ،تغییر وتحول ایجاد شود؛
چنانچه مالک ما در قوه قضائیه صرفا ًآمار باشد ممکن
است از جهاتی سومند به نظر برسد اما از سایر جهات
آسیبرسان خواهد بود .رئیس دستگاه قضا تصریح
کردِ :عده و عُده کم دستگاه قضایی و حجم پروندههای
باال در این دستگاه ،با توقع ارائه کار دقیق ،صحیح،
سریع ،بهموقع در قوه قضائیه همخوانی ندارد.
محسنی اژهای با بیان اینکه «تالش برای کاهش
ورودی پروندهها به قوه قضائیه»« ،کوتاه کردن فرآیند

گروه سیاسی  -روز گذشته در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه ،سران سه قوا حضور داشته و سخنرانی کردند .در این نشست سیدابراهیم رئیسی،
رئیس جمهوری کشورمان گفت :قانون ِ عادالنه به دست مجریان عادل اجرا میشود و در قوای سهگانه تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیهها نشویم .در ادوار
گذشته مسئوالن گرفتار حاشیهها شدند و برخی از کارها عقب ماند .تصمیم جدی ما این است که گرفتار حاشیهها نشویم و به متن بپردازیم .متن ،خدمت
خالصانه به مردم است.

رئیسی در بخشی
از صحبتهای
خود تاکید کرد:
در ادوار گذشته
مسئوالنگرفتار
حاشی ههاشدند
و برخی از کارها
عقب ماند.
تصمیمجدی
ما این است که
گرفتارحاشی هها
نشویم و به متن
بپردازیم
پیچیده دادرسی» و همچنین «بازنگری در برخی قوانین
و آیین دادرسی کیفری و مدنی» ،از جمله اقداماتی
است که انجام آنها الزمه تحول در قوه قضائیه است،
گفت :اگر میخواهیم به معنای واقعی کلمه در قوه
قضائیه تحول ایجاد کنیم ،باید سازوکار جدیدی در این
زمینهها داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بخش پایانی همایش
سراسری قوه قضائیه بر ضرورت آسیبشناسی
موضوعات در حوزههای مختلف مرتبط با دستگاه
قضایی از جمله مقوله حقوق عامه و مطالبهگری
از مسئوالن ذیربط در این رابطه تاکید و بیان کرد:
ما نمیتوانیم متکفل پیشبرد و انجام امور در همه
حوزهها و بخشهای بر زمین مانده و اجرا نشده در
مقوالتی نظیر حفظ محیطزیست و مقابله با تعدیها

آمارهای قابل تامل معاون اجتماعی قوه قضائیه

و تجاوزات به اراضی و منابع طبیعی باشیم بلکه باید با
آسیبشناسی و پیشقدم شدن در این قبیل موضوعات
و حوزهها  ،در مقام مطابهگر از دستگاهها و مسئولین
ذیربط ظاهر شویم.
وظیفه ما خنثی کردن تحریمهاست
در ادامه این مراسم ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
نیز با بیان اینکه باید نظام اسالمی را مقتدر و کارآمد
کنیم ،گفت :کشور نیازمند یک نظام حکمرانی محکم و
متعالی و نیازمند یک مشروعیت استمراری است و آن
منوط به کارنامه و عملمان در انجام کارهایمان است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :طبق
فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب،
باید از برداشتمان از الگوی حکومت علوی به سمت
زمینه سازی حکومت مهدوی حرکت کنیم.

وی افزود :امروز هر سه قوه مصمم هستند تا با
هماهنگی ،همدلی و هم افزایی از فرصت به دست
آمده اقدام به اجرای وظایف خود کنند؛ به ویژه انجام
این اقدامات در حالی است که برای برنامهریزی برنامه
هفتم نیز در تالش هستیم.
قالیباف بیان کرد :بر این باوریم که با نگاه خنثی سازی
تحریم و رفع تحریم در حال انجام وظایفمان هستیم و
اساس فعالیتهایمان ،خنثی سازی تحریمها است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در
بحث پایه بودجه قوه قضائیه باید تجدید نظری کنیم تا
براساس رشد سالیانه مسیر خود را طی کند ،گفت :در
حوزه اصالح قوانین ،بحث اطاله دادرسی از موضوعاتی
است که باید به صورت الیحه به مجلس بیاید تا
براساس آن کار را پیش ببریم.

از افزایش آمار سرقت تا دستگیری  300هزار نفر در سال گذشته

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه
یکی از جرایم بسیار مهم در  ۵سال گذشته سرقت بوده که آمار
باالیی دارد ،گفت :در سال گذشته  ۸۵۰هزار پرونده در ارتباط با
سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط
نیروی انتظامی دستگیر شدهاند اما همه پروندهها منجر به نتیجه
نشده است.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصائیه
در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت :در  ۳حوزه میتوان آمار علل
وقوع جرم را مورد توجه قرار داد که یکی از راهها ،بررسی پروندههایی
است که در دستگاه قضایی تشکیل میشود ،بخش دیگر پروندههایی
است که در دستگاه ضابطین (مثل پلیس) شکل میگیرد و بخشی هم
مربوط به آمار ورودی گزارش به دستگاه های نظارتی است.
وی اظهار کرد :در هر سه حوزه وظیفه داریم تا سامانه یک پارچه
ای را با همکاری دستگاههای دیگر (دستگاههای نظارتی ،ضابطین و قوه
قضائیه) طراحی کنیم تا بتوانیم در این خصوص ثبت داده های هوشمند
داشته باشیم ،به این معنا که اگر پرونده ای در دستگاه قضایی و پلیس
شکل گرفته و یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شده ،بتواند با یکدیگر
همپوشانی پیدا کند و به یک تحلیل واحد برسد.
وی با اشاره به اینکه  ۳شاخص در این خصوص طراحی شده است،
گفت :یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت ،دوم جرایمی که از
اهمیت الزم برخوردار بود و سومین شاخصی که در این خصوص مورد
توجه قرار گرفت امکان پیشگیری در آن حوزه بود.
وی تصریح کرد :ما زمانی یک پرونده را به عنوان یک پرونده واقعی در
دستگاه قضایی می شناسیم که فرد فرآیند رسیدگی را انجام داده ،فرآیند
دادرسی تمام شده و محکوم شده است یعنی اگر یک فردی تمام این
فرآیندها را طی کند اما منجر به محکومیت او نشود این پرونده از نظر
ما یک پرونده واقعی نیست اگر چه تمام اتفاقات پرونده در آن شکل
گرفته باشد ولی از دیده پدیده شناسی در رابطه با جرم نمی توانیم آن
را به عنوان یک پرونده بدانیم.
جهانگیر ادامه داد :یا پروندههایی که بعضا در نزد ضابط ممکن است
با احتمال و مضنونیت شکل گرفته باشد اما عدله الزم را نداشته باشد و
بعدا در فرآیندهای دادرسی از دستور کار خارج شود.
جهانگیر گفت :یکی از مشکالتی که از گذشته تا حال حاضر،

گریبانگیر مردم بوده است بحث تغییر کاربریها و بحث تجاوز
به حریم مردم و ساخت و سازهای غیر مجاز است که مشکالتی را
ایجاد می کرد و بعضا ممکن بود با ندیدن و یا ترک فعلها به نوعی
سوءاستفادههایی در ساخت و سازها اتفاق بیفتد و بعد از انجام
تخلف دستگاه قضایی به موضوع ورود میکرد که عالوه بر از بین رفتن
سرمایههای ملی و آسیبهای جدی به محیط زیست ،میتوانست
مشکالت دیگری را هم فراهم کند.
وی بیان کرد :سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان
فناوری اطالعات ،معاونت اجتماعی و دستگاههای دیگر در  ۵استان
طراحی شده است که امیدواریم تا پایان سال این سامانه در کل کشور
بارگزاری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعالم کرد :در
سال گذشته قریب به  ۲۶۰تا  ۲۷۰هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر
کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه
میتوان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه و
از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
جهانگیر در رابطه با مسئله اعتبار اسناد عادی نیز بیان کرد :موضوع
هماکنون در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین تکلیف شود

منتها تا زمانی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی
شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار الزم را نداشته باشد ،مراجعی
که در آنها اعتبار به اسناد عادی شکل میگیرد را رصد می کنیم.
وی افزود :یکی از اقدامات ،استانداردسازی قراردادهایی است که در
دفاتر معامالت ملکی ،دفاتر مشاوره و خدمات حساب بنگاه داری اتفاق
میافتد؛ هریک از اینها به شکل خاصی با مردم قرارداد می بندند که
بعدا ممکن است این قراردادها به دالیل مختلف قابل اثبات نباشد و
مشکالت بعدی را برای مردم فراهم سازد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد:
یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری به همه معاونتهای دادگستری
سراسر کشور در حوزه پیشگیری ابالغ کرد بحث جلوگیری از فعالیت
دفاتر معامالت ملکی بود که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند.
جهانگیر اظهار کرد :متاسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری،
مناطق حاشیهای مورد توجه قرارگرفته و بخشی از افرادی که اهل
سوءاستفاده بودند ،بنگاههای معامالت ملکی را در حاشیه شهرها
به صورت غیر مجاز ایجاد کرده ،زمینهایی را خرد و به مردم واگذار
میکنند و مشکالت بعدی را فراهم میکنند.
وی اعالم کرد :ما این بنگاههای معامالت ملکی را با هماهنگی
دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستریهای سراسر کشور به صورت
یک برنامه کامال حسابشده رصد ،شناسایی و پلمب میکنیم.
وی درباره پروندههای پرتکرار از نگاه قوه قضائیه نیز اعالم کرد :یکی از
جرایم بسیار مهمی که در  ۵سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه
کیفری تشکیل میداده بحث سرقت بوده که آمار باالیی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود :در سال
گذشته آمار قابل توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و  ۸۵۰هزار پرونده
در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه
توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه پرونده ها منجر به
نتیجه نشده است.
جهانگیر گفت :با همکاری نهادهای نظامی ،انتظامی و اطالعاتی،
قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش بینی و مناطق آلوده توسط
بخشهای مختلف رصد شده است ،حوزه مال خرها و مال فروشها
شناسایی و بحث خودمراقبتی و آموزش به مردم را مورد توجه قرار
دادیم.

سرلشگر باقری در دیدار با مقام پاکستانی

در برابر مداخالت اسرائیل عکسالعمل نشان میدهیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام
و استقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایشها را بسترساز ایجاد تهدیداتی
برای منطقه عنوان کرد و گفت :ما این تهدیدات را برنمیتابیم و مطمئنا در
قبال آن عکسالعمل نشان میدهیم.
به گزارش ایرنا ،سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در دیدار با ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان
اظهار کرد :بدون تردید در سالهای اخیر با تالش فرماندهان و مسئوالن
دو کشور روابط فیمابین توسعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و
استمرار یابد.
وی با بیان اینکه ما معتقدیم دو کشور از ظرفیتهای قابل توجهی
برخوردارند ،گفت :باید در راستای تقویت همکاریهای مشترک بیشتر
تالش کنیم؛ در  ۵سال گذشته ما تعامالت و رفت آمد های زیادی
بین مسئوالن نظامی ایران و پاکستان را شاهد بودهایم که این روند
باید گسترش یابد و موجب ایجاد امنیت در مرزهای دو کشور شده و
دو کشور در سایه این امنیت و آرامش روابط اقتصادی را مورد تاکید
قرار دادند.
سرلشکر باقری ادامه داد :مسئله امنیت مرزهای ایران و پاکستان از
مهمترین مسائل بین دو کشور بوده است و بنده در سفری که به پاکستان
داشتم به طور  جدی پیگیر موضوعات مشترک دو کشور به ویژه در حوزه
امنیت مرزی بودهام.

سردار باقری افزود :رویکرد جمهوری اسالمی ایران به توسعه روابط با
همسایگان نگاه ویژهای دارد و این مهم در دولت جدید نیز تقویت شده و
رو به توسعه است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :در سالهای اخیر روابط
نظامی ایران و پاکستان توسعه چشمگیری داشته که این روابط سبب
امنیت و اثربخشی در توسعه اقتصادی دو کشور شده است.
وی با بیان اینکه منطقهای که جمهوری اسالمی ایران و پاکستان در آن
قرار  دارند بسیار مهم و حساس است ،گفت :این منطقه از حساسیت
فزایندهای برخوردار است به ویژه اینکه رویدادها و تحوالت اخیر سبب
مداخالت کشورهای فرامنطقهای شده و مشکالتی در سطح منطقه ایجاد
کرده است.
سرلشکر باقری رژیم صهیونیستی را در راس مداخلهگریها و زمینه ساز
بی ثبات در منطقه اعالم کرد و گفت این رژیم  با اجرای طرحهایی در
صدد ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دستیابی به اهداف مداخلهگرانه
است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص مداخالت آمریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه گفت :تشکیل گروه های تروریستی و تکفیری در
منطقه به ویژه در سوریه و عراق از دیگر مواردی است که آمریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده و به آن دامن زدند و در ادامه روند
سلطه گری تا سقوط این دو کشور پیشرفتند.

وی با اشاره به تحوالت یمن گفت :از دیگر مسائل منطقه ما فاجعه یمن
است که برای مدت زمان زیادی است که این روند ادامه یافته و باید به
سرعت این به این جریان خاتمه داد.
سردار باقری گفت :مسئله کشمیر یکی دیگر از مسائل جهان اسالم
محسوب میشود و موضع جمهوری اسالمی ایران در این رابطه همان
تدبیر و موضع رهبر معظم انقالب اسالمی است که حمایت از مردم
مظلوم و مسلمان را تحت توجه قرار می دهد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تحلیل مسائل منطقه گفت:
جنگ روسیه و اوکراین قطعا ً بر منطقه و جهان تاثیرگذار خواهد بود و
توسعه ناتو به سمت مرزهای روسیه و خطری برای امنیت این کشور
محسوب می شود که امیدواریم طرفین با گفتگو مسائل و مشکالت  را
حل و فصل کنند.
سرلشکر باقری گفت :مسئله افغانستان از تاثیرگذارترین مسائل بین
دو کشور ایران و پاکستان است .با توجه به شرایط افغانستان مشارکت و
مداخله سایر اقوام در ایجاد امنیت و ثبات نقش سازنده ای در آینده این
کشور خواهد داشت.
وی افزود :ما نگران توسعه تروریسم از سمت افغانستان هستیم  در این
خصوص برنامههایی نیز داریم و معتقد هستیم که این مسائل و مشکالت
با همکاری کشورهای ایران و پاکستان قابل حل خواهد بود .و نیازی به
مداخله کشورهای بیگانه نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه
وزیر صمت هرگونه فشار برای انتصابات از
سوی استیضاح کنندگان را رد کرد ،اظهار کرد:
وزیر اعالم کرد کسانی که از این فرصت و حربه
برای فشار در انتصابات استفاده می کنند ،جزو
امضاکنندگان استیضاح نبودند و نیستند و اگر
الزم شد اسامی این افراد را اعالم خواهم کرد.
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی درخصوص
جلسه دیروز کمیسیون صنایع با استیضاح
کنندگان گفت :در ابتدای جلسه طاهری رئیس
کمیسیون صنایع ،بندهای مختلف استیضاح را
تشریح کرد و بعد از آن سیاهکلی نماینده مردم
قزوین به عنوان طراح این استیضاح دو سوال
خود درمورد مشکالت صنعت خودرو و مشکالت
توسعه معادن را مطرح کرد.
به گزارش ایرنا ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس اظهار کرد :در ادمه استیضاح
کنندگان نگرانیها و دغدغههای خود را مطرح
کردند .وزیر صمت نیز به سواالت نمایندگان
پاسخ داد.
وی با بیان اینکه بنده از استیضاح کنندگان
بودم و امضای خود را پس گرفتم ،افزود:
پاسخهای وزیر قانع کننده بود.
رضا حسینی تاکید کرد :در  ۴۳سال گذشته
خودروسازیها با این روند معیوب کار کردند،
همه دولتها به دنبال تولید خودروی ملی و
واگذاری خودروسازیها بودند اما هیچکدام
به این هدف دست نیافتند .وزیر آخرین حلقه
مسئوالن در حوزه خودروسازی است و دولت
باید تکلیف واگذاری خودرو سازی ها را روشن
کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار
کرد :نمایندگان نسبت به افزایش  ۱۸درصدی
قیمت خودرو اعتراض داشتند ،که وزیر اعالم
کرد تصمیمگیری در این خصوص در نشست
سران قوا با حضور کارشناسان مختلف دولت
و مجلس انجام شده است و وزیر مجری این
تصمیمات است.
رضا حسینی با تاکید بر اینکه اگر وزیر
استیضاح شود خودرو ارزان نخواهد شد ،گفت:
این استیضاح دردی را دوا نخواهد کرد.
وی ادامه داد :استیضاحکنندگان از وزیر
خواستند که در انتخاب مدیران در سطوح باال
و میانی افرادی توانمند متخصص و با تجربه را
انتخاب کند .تغییر در ساختار وزارت صمت و
همچنین استفاده از افراد باتجربه از موضوعات
مورد نظر نمایندگان بود.
رضا حسینی با بیان اینکه وزیر صمت هرگونه
فشار برای انتصابات از سوی استیضاح کنندگان
را رد کرد و اظهار داشت :وزیر اعالم کرد کسانی
که از این فرصت و حربه برای فشار در انتصابات
استفاده می کنند ،جزو امضاکنندگان استیضاح
نبودند و نیستند و اگر الزم شد اسامی این افراد
را اعالم خواهم کرد.

رئیس جدید حفاظت اطالعات سپاه
منصوب شد

سردار سرتیپ پاسدار «مجید خادمی» با
حکم فرمانده معظم کل قوا به ریاست سازمان
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
منصوب شد.
به گزارش انتخاب ،سردار خادمی پیش از این،
رئیس سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح بود.
رئیس سابق سازمان حفاظت اطالعات سپاه،
سردار «محمد کاظمی» بود که اواخر هفته
گذشته به ریاست سازمان اطالعات سپاه
منصوب شد.

