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 معاون اول رئیس جمهور
 به استان همدان سفر می کند

مع��اون اول رئیس جمهور به منظور ش��رکت در 
مراس��م افتتاحیه کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ 
پایتخت گردش��گری آس��یا، امروز )دوش��نبه( به این 

استان سفر می کند.
اسحاق جهانگیری قرار است در این سفر عالوه بر 
سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس بین المللی کشورهای 

آسیایی، هتل امیران ۲ همدان را نیز افتتاح کند.
کنفران��س بی��ن المللی کش��ورهای آس��یایی به 
میزبانی همدان به عنوان پایتخت گردش��گری آس��یا 
)همدان ۲۰۱۸(، اجالسی سه روزه است که با حضور 
برخ��ی وزرا، مس��ئولین گردش��گری و نمایندگانی از 

کشورهای آسیایی برگزار می شود.  مهر

 وقتی آمریکا ایران را تحریم می کند،
بدنام و بدعهد می شود

وزیر کش��ور گفت: در س��ال ۹۱ همزمان با موج 
اقدامات دش��منان اصلی کش��ور، همه جهان علیه ما 
بس��یج ش��دند و ما را تحریم کردند، ام��ا امروز وقتی 
آمریکا ایران را تحریم می کند، بدنام و بدعهد می شود، 

درحالی که سایر کشور ها از ما حمایت می کنند.
عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی  در دیدار ب��ا کارکنان 
وزارت کش��ور به مناس��بت گرامیداش��ت روز کارمند 
و همزم��ان ب��ا هفته دول��ت گف��ت: از خداوند متعال 
می خواهیم که کمک کند تا بتوانیم راه تقّرب و وصال 

را طی کنیم.
 وی افزود: انسان به عنوان موجودی کمال گرا به 
دنبال نزدیکی به خداوند اس��ت. ما همیشه در حرکت 
برای وصال در مس��یر خدا هستیم و این تنها به زمان 
مرگ محدود نمی شود و رفتار و گفتار و هر آنچه از ما 
س��ر می زند در این مسیر است. البته از یک منظر، ما 
از خودمان شروع می کنیم و به خودمان بازمی گردیم. 
در نتیج��ه اگر بتوانیم ش��ناخت درس��تی از خودمان 

داشته باشیم می توانیم به خدا برسیم.
وزیر کشور در این مراسم، همچنین ضمن تبریک 
هفت��ه دولت و روز کارمند تاکید کرد: این مناس��بتها، 
بمعنای توقف در گذش��ته نیست چرا که تجربه جوامع 
ه��ر لحظه در حال گذر اس��ت. گذش��ته یعن��ی مرور 
خاطرات و اتفاقات. بدون مرور گذشته نمی توانیم مسیر 
آینده را طی کنیم. بدون انباشت تجربه گذشته و عبرت 

گیری از آن نمی توان آینده را ترسیم کرد.  میزان
 

هواپیما با کمترین آسیب در حاشیه باند 
پرواز متوقف شد

روابط عمومی پای��گاه هوایی دزفول از نقص فنی 
یک فروند جنگنده اف ۵ در این پایگاه خبر داد.

پای��گاه هوایی دزف��ول طی بیانی��ه ای اعالم کرد: 
پی��ش از ظهردیروزیک فرون��د هواپیمای اف ۵ پایگاه 
هوای��ی دزفول در حی��ن پرواز آموزش��ی و در هنگام 
نشس��تن به علت نقص فنی دچار س��انحه ش��د که با 
مهارت تحس��ین برانگیز یکی از خلبانان، در حاش��یه 

باند پرواز به زمین نشست.
در ای��ن س��انحه که منج��ر به ش��هادت یکی از 
خلبان��ان ش��د، هواپیما با مهارت خلب��ان دیگر تحت 
کنترل قرار گرفت و با کمترین آس��یب در حاشیه باند 

پرواز متوقف شد.
عل��ت س��انحه توس��ط تی��م بررس��ی در ح��ال 
 پیگیری اس��ت و نتیج��ه متعاقبا اعالم خواهد ش��د. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

 مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی
و باهنر برگزار می شود 

ویژه مراس����م بزرگداش�ت ش���هیدان رجایی و 
باهنر امروز در در مجموعه فرهنگی رفاه تهران برگزار 
می ش��ود. این مراس��م در تهران نیز ب��ا حضور مردم، 
مس��ئوالن کش��وری و لش��گری و خانواده های معظم 

شهدای دولت برگزار می شود.
س��خنران این مراسم  حجت االسالم ابوترابی فرد ، 

امام جمعه موقت تهران خواهد بود.  فارس 

معاون حقوقی رئیس جمهور: 
شکایت کردیم

مع��اون حقوق��ی رئیس جمهور گف��ت: از توهین 
کنندگان اخیر به رئیس جمهور به دلیل جرم مشهود، 

شکایت شده است.
لعی��ا جنیدی دیروز در نشس��ت خبری با حضور 
خبرنگاران خبر داد به دلیل متزلزل ش��دن احس��اس 
امنی��ت عمومی و جلوگیری از مایوس ش��دن مردم و 
محرز بودن جرم مش��هود از هتاکان به رئیس جمهور 

شکایت خواهیم کرد.
وی در پاس��خ به س��والی درباره حواش��ی تجمع 
حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: ش��خص رییس جمهور 
در بس��یاری از مس��ائل دیدگاه انعطاف پذی��ر دارند و 
انتقاداتی که توس��ط رس��انه ها، جراید و اش��خاص در 
مطبوعات، جلس��ات یا فضای مجازی مطرح می شود 
حت��ی اگ��ر از نوع انتقاد س��خت باش��د نوع��ا انتقاد 
می بینند؛ زیرا معتقدند رسانه ها به عنوان رکن چهارم 

دموکراسی باید آزاد باشند.  ایسنا

اخبار

تهدید ایران به جنگ به ضرر دشمنان است
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی گفت: تهدید ایران به جنگ و 

تهدیدات نظامی از سوی دشمنان به ضرر دشمن تمام می شود.
سرلش��کر محمدعل��ی جعف��ری در نوزدهمی��ن نشس��ت س��االنه اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور اظهار داشت: 
امروز شرایط حاکم بر کشور بسیار ویژه، پیچیده و حساس است و در این شرایط 

همه به دنبال راه حل برای عبور از این بحران و شرایط پیچیده کنونی هستند.
وی افزود: شرایط برای رقم خوردن یک اتفاق مهم فراهم شده است که از نظر من یک 
امتحان الهی محس��وب می شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: درصد 
قابل توجهی از مردم به نظام جمهوری اسالمی ایمان راسخ دارند و همانگونه که در اوایل 
انقالب دیدیم تنها ۲ درصد به نظام جمهوری اسالمی ایران رای ندادند و اکثریت مردم پای 

کار هستند اما ممکن است در این میان افرادی توانایی ادامه نداشته باشند.  مهر

پاسداران 
ایران خواهان گسترش و تعمیق روابط با قطر 

رئی��س جمهور در گفت وگوی تلفنی امیر قط��ر، بار دیگر با تاکید بر تداوم 
حمایت ایران از دوحه در برابر تحریم های غیرقانونی، گفت: جمهوری اس��المی 
ای��ران هم��واره خواهان گس��ترش و تعمیق روابط با قطر به عنوان یک کش��ور 

دوست در این منطقه حساس است.
 حس��ن روحانی اظهارداشت: زمینه ها و ظرفیت های بسیار فراوانی برای توسعه 
همکاری ها در عرصه سیاس��ی و اقتصادی میان ایران و قطر وجود دارد و هیچ مانعی در 
مسیر تقویت این همکاری های مشترک نیست. رئیس گفت: تقویت همکاری های بندری و 
دریایی و ایجاد یک خط کشتیرانی مشترک می تواند به تجارت دو کشور بسیار کمک کند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه تردیدی نیس��ت با اراده دو دولت ، روابط دو کش��ور در 
مسیر منافع دو ملت بیش از پیش توسعه و تعمیق خواهد یافت، به قانون شکنی آمریکا 

و نقض برجام اشاره کرد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

گفتمان 
نرخ اعالمی تورم با جیب مردم همخوانی ندارد 

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به نابس��امانی در قیمت ها، گفت: 
اینکه مرکز آمار تورم را همچنان زیر۱۰درصد گزارش دهد با واقعیت کف بازار 

و جیب مردم نمی سازد.
محّمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه، در پایان نشس��ت دبیران حزب با 
اش��اره به نابس��امانی در قیمت ها در بازار و محیط های اقتصادی و اینکه مردم 
گرانی و تورم را در خریدهای خود احساس می کنند، گفت: اینکه مرکز آمار تورم را 

همچنان زیر۱۰درصد گزارش دهد با واقعیت کف بازار و جیب مردم نمی سازد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی التهاب در بازار ارز و طال و مس��کن را جدی دانست 
و گف��ت: بس��ته ارزی دولت و بانک مرکزی هن��وز آرامش را به بازار برنگردانده اس��ت، 
تصمیم��ات در این حوزه ضربه جدی به ارزش پول ملی زده اس��ت و دولت باید در این 

باره پاسخگو باشد.  فارس

احزاب 

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد؛
قطعی شدن حکم ۲ قاضی متخلف

س��خنگوی قوه قضاییه از قطعی ش��دن  حکم دوقاض��ی متخلف خبر داد و گفت: سخنــــگو
ای��ن دو قاضی متخل��ف در تهران و اصفهان محکوم و س��لب 

صالحیت قضایی شدند.
حجت االسالم محسنی اژه ای در صد و سی امین نشست 
خبری خود با خبرن��گاران گفت: ۳۱۱نفر از محکومان مرتبط 
با فساد مالی محکوم به اعدام، حبس ابد؛ ۵ تا ۲۵ سال حبس 
محکوم ش��دند. از این تعداد در سالهای اخیر ۶ نفر محکوم به 
اعدام ش��دند که دو نفر از آنها به حکم اعتراض کرده و اعدام 
آنها به بیست سال حبس تغییر کرد. از چهار نفر یک نفر اجرا 
ش��د و یک نفر هم در مرحله اجرا و انجام مقدمات است و دو 

نفر هم اعاده دادرسی مطرح کردند.

اسامی دو قاضی متخلف
س��خنگوی قوه قضاییه به قطعی ش��دن حک��م دوقاضی 
متخل��ف اش��اره و تصری��ح کرد: رئی��س ش��عبه ۱۰۵ دادگاه 
کیف��ری ۲ اصفهان به نام محمود س��عادت فرزند حس��ینعلی 
به اتهام فس��اد اخالقی در دادگاه عالی قضایی محکوم به سلب 
صالحی��ت و انفص��ال از خدمت محکوم ش��د که حکم وی در 

تاریخ ۲۲مردادماه قطعی شد.
وی ب��ا اعالم نام یکی دیگر از قضات متخلف گفت: مجید 
شکاری فرزند خسرو رئیس ش��عبه ۱۰۲۴ کیفری ۲تهران به 

اتهام اخذ رشوه به سلب صالحیت قضایی محکوم شد.

ارسال پرونده مظلومین و قاسمی به دادگاه
محسنی اژه ای با اش��اره به اینکه پرونده وحید مظلومین 
به دادگاه ارس��ال ش��ده اس��ت؛ گف��ت: احتماال هفت��ه آینده 
دادگاه این فرد برگزار می ش��ود. ای��ن پرونده ۱۸متهم دارد و 
در کیفرخواس��ت صادره برای برخی از اینها افساد فی االرض 

مطرح شده است.
وی ادامه داد: مظلومین چند سال پیش هم دادگاهی شد 
و عنوان افساد فی االرض برای این فرد مطرح شد اما به خاطر 
اظهار نظرهای حراست بانک مرکزی و اطالعات تبرئه شد؛ این 

فرد همان کسی است که ۲ تن سکه خریده است.
وی ادامه داد: پرونده محمد اس��ماعیل قاسمی معروف به 
محمد سالم هم به دادگاه ارسال شده است. این فرد هم همراه 
محمدرضا مظلومین چند س��ال پیش دستگیر شد؛ همچنین 
س��االر آقا خان هم از کسانی اس��ت که قباًل هم بازداشت بوده 

است.
معاون رئیس جمهور سابق وکالیش را عزل کرده است

وی ادامه داد: در روز دادگاه دو وکیل این فرد، الیحه عزل 

خود را به وکیل جدید اعالم می کنند.
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی 
گف��ت: بارها گفته اس��ت که در خارج از کش��ور پول دارم که 
چنی��ن چیزی ثابت نش��د.تا کنون موفق نش��ده اس��ت که از 
موجودی و نقدینگی خودش یا ضامن هایی که مدعی اس��ت 

حضور دارند، سندی ارائه دهد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در ممنوع التصویری 
رئیس دول��ت اصالحات تغییری صورت گرفته اس��ت؟ گفت: 

تغییر انجام نشده است.

صدور حکم جلب راننده لندکروز
س��خنگوی قوه قضائیه در رابطه با برخورد راننده لندکروز 
ب��ا مامور راهنمای��ی و رانندگی گفت: حک��م جلب این راننده 

صادر شده اما از اجرای آن اطالع ندارم.

م.ر با حکم قضایی بازداشت شد
س��خنگوی قوه قضایی��ه درباره دس��تگیری »م. ر« متهم 
بزرگ واردات خودرو که از او به عنوان دس��ت راس��ت یکی از 
وزرا یاد می ش��ود گفت:این فرد بازداش��ت شده است؛ حسب 
گزارش وزارت اطالعات قصد خروج غیر قانونی را داشته است. 
اژه ای ادامه داد: این فرد در بازداش��ت است و در حال خروج 
غی��ر قانونی بوده که وزارت اطالعات این فرد را دس��تگیر می 

کندو اکنون در اختیار بازپرس قرار دارد.

ورود مدعی العموم به مسئله مراسم فیضیه
محس��نی اژه ای در پاس��خ به این س��وال که آیا کسی در 
رابطه با مراسم فیضیه احضار شده است؟ این تهدید اخیرا در 
تهران از سوی یک مداح انجام شده است.گفت: تهدید مقامات 
نیاز به ش��اکی خصوصی نیس��ت. چه در ته��ران و چه در قم 

مدعی العموم وارد شده است. 

دستور جدید دادستان کل به دادستان ها
معاون اول قوه قضائیه در خصوص افزایش قیمت س��که و 
بدهی محکومان پرداخت بدهی مهریه گفت: دادس��تان کل به 
همه دادس��تان ها اعالم کردند که اگر فردی امکان تهیه سکه 
با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتوانند طرفین به توافق برسند 
که چ��ه بهتر اما اگر به توافق نرس��یدند برای تعدیل وضعیت 
پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند. تصمیم شورای عالی امنیت 

ملی برای حصر تغییر نکرده است
محس��نی اژه ای در خصوص ایجاد م��وج جدید برای رفع 
حصر سران فتنه و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این رابطه افتاده 
است؟ گفت: برخی گش��ایش ها نسبت به نزدیکان محصوران 
رخ داده که جدید نیس��ت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی 

همچنان پابرجاست.  مهر 

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

س��رانجام نمایندگان مجلس   دی��روز در جری��ان بررس��ی گـــزارش دو
استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی،  
دفاعیات او را درباره محورهای هفده گانه استیضاح 
قانع کنن��ده ندانس��تند و ب��ر همی��ن اس��اس به 
کرباس��یان رای اعتماد منفی داده و اعتماد خود را 

از او پس گرفتند.  
این دومین اس��تیضاح اعض��ای کابینه دولت 

دوازدهم است که رأی می آورد.
اگ��ر چه قباًل نمایندگان به روحانی پیش��نهاد 
کرده بودند که خود قبل از اقدام آنها به استیضاح 
برخ��ی از وزاری ناکارآم��د، تغیی��رات موثری در 
کابین��ه خود ایجاد کند ام��ا رئیس جمهور عکس 
العمل مناس��بی به این پیش��نهاد نشان نداد و در 
نتیج��ه خانه ملت از ابزاره��ای نظارتی خود برای 

تغییر شرایط اقتصادی کشور بهره جست. 
نمایندگان ب��ا ۱۳۷ رای مواف��ق و ۱۲۱ رای 
مخال��ف و ۲ رای ممتن��ع از مجموع ۲۶۰ نماینده 
با اس��تیضاح وزیر اقتص��اد موافقت کردند. اگر چه 
برخی عن��وان کرده بود که گ��ر دولت در مجلس 
از کرباس��یان دفاع کند، احتم��ال رای آوری وزیر 

باالست، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
 

گشادی لباس وزارتخانه
در مورد انتخاب کرباس��یان به وزارت اقتصاد 

انتقادات زیادی به رئیس جمهور وارد بود. 
باتوجه به فش��ارهای اقتصادی دشمن از یک 
سو و مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور از سوی 
دیگر نمایندگان مردم و کارشناسان انتظار داشتند 
که روحانی از ی��ک اقتصاد دان با تجربه مدیریتی 
باال برای وزارت اقتصاد استفاده کند و این درحالی 
بود که انتخاب کرباس��یان به این سمت نشان می 
داد ک��ه رئیس جمهور در این مس��ئله به موضوع 

تخصص اهمیتی نداده است. 
این درحالی بود که خود کرباسیان نیز اعتراف 

کرده بود که به اقتصاد کالن آشنایی ندارد. 
و اخی��راً نیز گف��ت: »اگر بگویید کرباس��یان 
متخصص اقتصاد کالن نیست، درست گفته اید اما 
اگر بگویید اقتصاد نمی فهمد حتما ارزیابی درستی 

از او نداشته اید!«.

نگاهی به سابقه کاری کرباسیان
مس��عود کرباس��یان ک��ه دکت��ری مدیری��ت 
بازرگانی  را از دانش��گاه پیس��لی اسکاتلند در سال 
۸۲ اخذ کرده، معاون بهزاد نبوی در وزارت صنایع 
س��نگین دولت موسوی بود و پس از آن در وزارت 
بازرگانی دولت هاشمی رفس��نجانی با وهاجی و آل 
اسحاق به عنوان معاونت بازرگانی خارجی همکاری 

داشت.
در ابتدای وزارت نفت زنگنه در دولت خاتمی، 
مع��اون او ش��د. به همی��ن خاطر ردپ��ای او را در 

تاس��یس پتروپارس هم دیده می شود. اما پس از 
مدتی به وزارت بازرگانی برگشت تا معاونت داخلی 
ش��ریعتمداری را برعه��ده بگی��رد. در دولت دوم 
خاتم��ی او به گمرک رفت و اداره این س��ازمان را 
در دس��ت گرفت. بعد از روی کار آمدن دولت های 
نهم و دهم طی هشت سال معاون شهردار تهران، 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشاور رئیس اتاق 

بازرگانی تهران بود. 
کرباسیان دردولت یازدهم معاون علی طیب نیا 
وزیر وقت اقتصاد و رئیس گمرک کشور بود که در 
دول��ت دوازدهم به عنوان وزی��ر اقتصاد به مجلس 
دهم معرفی شد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ رای اعتماد 
نمایندگان مجلس را کس��ب ک��رد. وی همچنین 
مسئول کمیته بررس��ی عضویت ایران در سازمان 

تجارت جهانی است.  
همچنین برادر کرباس��یان، مهدی کرباسیان، 
ریاس��ت هیئت عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( را عهده دار 

است.

کرباسیان چطور عمل کرد
کرباس��یان در مقام وزیر باید موانع کس��ب و 
کار را برط��رف می ک��رد. ب��ه عقیده کارشناس��ان 
وظیفه وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی اس��ت 
و در رواب��ط اقتصادی باید سیاس��ت های مختلف 
اقتصادی مانند سیاست های مالی، پولی، تعرفه ای 

و بازرگان��ی را در ی��ک چارچوب و یک جهت قرار 
می داد. بحث مربوط به اصالح نظام بانکی، برعهده 
معاونت بیمه و بانک وزارتخانه مربوطه اس��ت. این 
درحالی است که همچنان در زمینه های یاد شده  

عقب افتادگی جدی داریم؟
یکی دیگر از مسائلی که در دوره کرباسیان به 
آن توجه نش��د اصالح شرایط بانکی کشور بود که 

او هیچ قدمی در این باره بر نداشت. 
افزایش نقدینگ��ی، افزایش قیمت ها، کاهش 
ارزش پولی کش��ور، افزایش مالیات ها و بس��یاری 
دیگر از مس��ائل اقتصادی از جمله انتقاداتی است 

که به کرباسیان وارد می شود. 

در نهایت
اگرچه استیضاح کرباسیان نشانه نارضایتی از 
عملکرد او بشمار می رود اما باید در نظر داشت که 
او تنها معمار اقتصاد کش��ور به شمار نمیرفت و در 
حقیق��ت مجری برنامه های رئیس جمهور بود و با 

انتخاب او به این سمت گماشته شده بود. 
بس��یاری بر این باورند بای��د  رئیس جمهور و 
جهانگی��ری و نیلی و نهاوندیان و نوبخت و س��یف 
به جای کرباس��یان اس��تیضاح می شدند  چرا که 
وضعیت کنونی اقتصاد کش��ور ناش��ی از همراهی 

وزیر اقتصاد با تصمیمات آنهاست. 
در عین حال برخ��ی نیز می گویند که دولت 
قصد دارد با قربانی کردن یک وزیر رای نمایندگان 

بر روی رئیس جمهور تاثیر نگذارد.
در ای��ن میان اگرچه دولت ب��ه جای عمل به  
اقتص��اد مقاومتی بیش��تر بر اس��اس کتاب رئیس 
جمهور با نام  »امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران« 
که با همکاری نهاوندیان، ترکان، نوبخت و مالیری 
نوش��ته ش��ده و مبنای لیبرالی و رها سازی دارد ، 

اقتصاد کشور را اداره می کند. 
البته معلوم نیس��ت که این امر ت��ا چه اندازه 
صحت دارد اما ب��ه هر حال رویکردی که تا کنون 
رئی��س جمهور ب��رای مدیریت اقتصاد کش��ور در 
پیش گرفته، نتوانسته گرهی از مشکالت مردم باز 
کند و به قولی شعار رئیس جمهور مبنی بر نجات 

اقتصاد ایران محقق نشد.
صاحبنظ��ران عقی��ده دارند ک��ه تغییرات در 
کابینه به تنهایی نمی تواند راه حل قطعی و حتمی 
برای حل مشکالت باشد و از این رو ضرورت دارد 
که سیاس��ت های اقتصادی دولت تغییر کند چرا 
که اگر دولت و تیم اقتصادی آن همچنان به اجرای 
سیاست های اقتصادی گذشته تاکید داشته باشند 
، باری از اقتصاد کش��ور برداشته نخواهد شد و هر 
شخص دیگری به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شود 
نی��ز نمی تواند ب��اری از روی دوش مردم بردارد و 
با ش��رایط فعلی کارآمدترین مدیران اقتصادی هم 

موفق نخواهند شد 
همچنی��ن نگاه کالن دولت ب��ه جناحی گری 
و  محفلی گری بای��د پایان بپذیرد و در برنامههای 
بخش های اقتصادی ، حاکم نباش��د. دولت زمینه 
ای فراهم کند که بتوان��د از همه افراد توانمند، از 
هر جناح و گروهی به منظور بهبود ش��رایط مردم 
و کش��ور بهره بگیرد.  تا با استفاده از تمام ظرفیت 
ها و ایج��اد تفکرات نو، بتواند گره اقتصاد کش��ور 

را باز کند. 

تیر استیضاح وزیر اقتصاد را هم خالص کرد

تفکرات نو الزمه معماری اقتصاد ایران 

گروه رویداد  روز گذشته وکالی ملت پس بهارستـــان
از اس��تماع توضیحات نمایندگان استیضاح کننده 
و هم چنین کرباس��یان، با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۲۱ 
رأی مخال��ف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ رأی 
مأخوذه درباره استیضاح، اعتماد خود از کرباسیان 
را پ��س گرفتند و بدین ترتیب وزیر اقتصاد برکنار 

شد.
جلس��ه علنی مجلس روز گذش��ته به ریاست 
عل��ی الریجانی با دس��تور اس��تیضاح وزیر اقتصاد 

برگزار شد.

موافقان و مخالفان رئیس جمهور
در ای��ن جلس��ه حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی 
نماینده شاهین شهر، س��یدهادی بهادری نماینده 
ارومیه، عباس پاپی زاده نماینده دزفول، هدایت اهلل 
خادمی نماینده ایذه، صدیف بدری نماینده اردبیل 
در مجلس ش��ورای اس��المی، رحیمی جهان آبادی 
نماین��ده تربت جام، ش��ادمهر کاظ��م زاده نماینده 
دهلران، س��ّید قاسم جاس��می، نماینده کرمانشاه، 
مجید کیان پور نماینده دورود و ازنا، علی س��اری 
نماین��ده اه��واز، حجت االس��الم حس��ن نوروزی 
نماینده رباط کریم، مهرداد بائوج الهوتی نماینده 
لنگرود، الیاس حضرتی نماینده تهران  از موافقان 
اس��تیضاح و حس��ن س��لیمانی نماین��ده کنگاور، 
مس��عود پزش��کیان نماین��ده تبری��ز  از مخالفان 

استیضاح بودند. 

55 تن طال و سکه از دست دادیم
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر 
در این جلسه  خطاب به کرباسیان عنوان کرد: در 
برنامه ای که ب��ه مجلس ارائه کردید قرار بود تورم 
لجام گس��یخته را مهار کنید، اما افزایش نرخ دالر 
به ۱۲ هزار تومان رس��ید. وی در ادامه خطاب به 
کرباسیان گفت: باالترین میزان نقدینگی کشور را 

در دوره مدیریت شما تجربه کردیم.

با وصله پینه نمی توان کابینه را اداره کرد
س��یدهادی به��ادری نماینده ارومی��ه نیز در 
موافقت با این استیضاح اظهار داشت: شان وزارت 
اقتصاد و دارایی در کابینه به هماهنگ کننده چند 

اداره تقلیل پیدا کرده است.
به��ادری  ی��ادآور ش��د: متاس��فانه در وزارت 
اقتصاد به بحث تخصصی هیچ توجهی نشده است، 

با وصله پینه نمی توان کابینه را اداره کرد.

 ناکارآمدی دولت
در سایه تحریم ها پنهان شده است

عب��اس پاپ��ی زاده نماینده دزف��ول نیز گفت: 
دولت برخالف برنامه های اعالمی اس��ت که نهایتاً 
موجب کاهش ث��روت ملی، کاهش تولید، افزایش 

تورم و رکود شده است. 
وی اضاف��ه کرد: دولت به ج��ای جهت گیری 
نقدینگی به س��مت تولید این سیل خروشان را به 
س��مت بازار سکه و ارز س��وق داد که موجب شد 
رانت های عظیم برای برخی سودجویان پدید آید. 

چرا گمرک یک شبه به آتش کشیده می شود
هدایت اهلل خادمی نماینده ایذه در مجلس در 
نیز طی س��خنانی اظهار داش��ت: چگونه است که 
دختر یکی از مدیران تان خ��ودروی ۳۵۰ میلیون 
تومانی را با ۱۰۰ میلیون تخفیف و مابقی را با وام 

۴ درصدی خریداری کرده است.
خادمی تصریح کرد: چرا ش��بانه گمرک آتش 
می گی��رد و ه��زاران اس��ناد می س��وزد؟ اصال چرا  
فرزن��د ۲۰ و چند س��اله مش��اور رئیس جمهور در 

هیأت  مدیره یک شرکت دیده می شود.

اقتصاد دولت روحانی بیمار است
جلیل رحیمی جهان آب��ادی نماینده تربت جام 
نیز گفت: ما مقصر هس��تیم که به جای ش��نیدن 
صدای درد و رنج  چش��م و گوش بس��ته از برخی 
وزرا حمای��ت می کنی��م. وی یادآور ش��د: اقتصاد 
دولت روحانی بیمار اس��ت و شخص کرباسیان در 

این رابطه مقصر است. 

اختالل در روند صادرات
 صدی��ف ب��دری نماین��ده اردبیل نی��ز گفت: 
سیاس��ت های ب��د دولت ن��ه تنها کمک��ی به حل 
مش��کالت اقتصادی کشور نکرد بلکه باعث تشدید 
موضوع خدشه دار شدن اعتماد عمومی جامعه شد. 
وی  تصریح کرد:روند صادرات کش��ور با اختالالت 

جدی مواجه شده است. 

کاهش ذخایر طالی کشور 
ش��ادمهر کاظم زاده نماینده دهلران نیز گفت: 
م��ا در مقابل ای��ن جنگ اقتصادی دش��منان چه 
کرده ایم؟ وی افزود: آیا غیر از این بود که به منابع 
کش��ور چوب حراج زدیم و ذخایر طالی کش��ور با 

عرضه سکه ۶۰ تن کاهش یافت.  

ثروتمندها قوی تر و بی بضاعت  ها ضعیف تر
 س��ّید قاسم جاس��می، نماینده کرمانشاه نیز 
اظهار داشت: آقای کرباسیان! شما با این اقداماتی 
که انجام دادید ثروتمندها را ثروتمندتر و قوی تر و 
افراد بی بضاعت را ضعیف تر کردید، به گونه ای که 

محتاج نان شب شان هستند.

اخالل گران اقتصادی حاصل سوء تدبیر 
مسئولین بی تدبیر هستند

مجید کیان پور نماینده  دورود و ازنا نیز گفت: 
به نظر می رسد سیاست های متفاوت و لحظه ای در 
اقتصاد ایران سبب آشفتگی در کشور شده است. 

وی اف��زود: س��ودهای ۲۷ ی��ا ۲۸ درصد چه 
فایده ای دارد؟ ش��ما معمار اقتصاد کشور هستید،  
چرا نس��بت به این مس��ائل بی تفاوتید، باید گفت 
اخالل گ��ران اقتصادی حاصل س��وء تدبیر همین 

مسئولین بی تدبیر هستند. 

حجم نقدینگی به ۱5۳۰ هزار میلیارد 
رسیده است

علی س��اری نماینده اهواز نیز اظهار داش��ت: 
در یک س��ال گذشته تنها دو بار در جلسات مهم، 
کلیدی و حیاتی ش��ورای پول و اعتبار حضور پیدا 
ک��رده و اساس��ا به دلیل عدم تس��لط در خصوص 
اظهارنظره��ای تخصص��ی در این جلس��ات غایب 
هستید.  وی تأکید کرد: قطعا اگر خودتان استعفا 

می دادید بهتر بود. 

7۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی 
انجام می شود

 حجت االسالم حس��ن نوروزی نماینده رباط 
کری��م نیز گف��ت : ۱۰۰ هزار تومان ب��ه ۲۵ هزار 
تومان تبدیل شده است، وقتی اینگونه باشد سرمایه 
سرگردان به تورم تبدیل می شود، شما برای مقابله 
با این مش��کل چه کردید؟  وی  خاطرنشان کرد: 
ام��روز طبق اطالع��ات واصله حداق��ل ۷۰ درصد 
قاچاق کشور از مبادی رسمی وارد کشور می شود 

که شما مسئول آن بودید.

باید بین نوسانات ارزی با مسیر کلی اقتصاد 
تفاوت قائل شد

 مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی 

نیز جلس��ه اس��تیضاح خود گفت: همین جا اعالم 
می کنم هیچ زمانی نگفتم فقط در دایره مسئولیت 
خود پاس��خگو هس��تم. م��ن به عن��وان عضوی از 
دولت پاس��خگو هس��تم. وی اضافه کرد: ای کاش 
کس��انی که در موافقت اس��تیضاح صحبت کردند 
این س��واالت را قبال به من می دادند زیرا بخش��ی 

از سؤاالت در طرح استیضاح نبود.
کرباس��یان  افزود: به شما حق می دهم پاسخ 
این س��ؤاالت را از من بخواهید اما نکته اینجاست 
که باید بین نوسانات ارزی به عنوان یک رخداد با 
مس��یر کلی اقتصاد تفاوت قائل شد و هیچ کدام را 

به دیگری تعمیم نداد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: من تنها 
کسی هستم که ۲۸ کتاب در زمینه اقتصادی تالیف 
و ترجم��ه کردم. بدانید که می دان��م و به آن عمل 
داشته ام. وی گفت :  چه از منظر مراجع بین المللی 
و چ��ه از منظ��ر مراجع آماری داخل��ی در مجموع 
س��ال ۹۶ جزو سال های خوب کشور بود. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بیان داش��ت: یکی از ریش��ه های 
فساد در دولت تعدد حساب های بانکی دستگاه های 
دولتی بوده است  کرباس��یان افزود: ما پرونده های 
تخلف و فس��اد را به دور از هیاه��و دنبال کرده ایم. 
ریشه های فساد را باید در امضاهای طالیی جست.

کرباسیان از تجربه خوبی برخوردار است
 حسن سلیمانی نماینده کنگاور در مخالفت با 
اس��تیضاح وزیر اقتصاد گفت: در پیشینه کاری که 
از کرباسیان می دانم قابلیت و تجربه و توانایی الزم 

در بخش های مختلف مدیریتی موجود است. 
وی اف��زود:  مس��ئولیت وزیر اقتص��اد در امور 
بانکی فقط در رابطه با رئیس مجمع عمومی بانک 
ملی و بانک س��په اس��ت و همین قدر مس��ئولیت 
برایش باقی مانده و در سایر بانک ها دخالتی ندارد. 
اقدامات بانکی هم که به تکالیف بازمی گردد، پس 

آقای وزیر کجا باید مدیریت کند.

موافقان و مخالفان کرباسیان در مجلس چه گفتند؟

اعضای خانه ملت وزیر اقتصاد را برکنار کردند 


