
مجلس ش�ورای اسالمی روز گذشته به وزیر پیشنهادی 
برای وزارتخانه صنعت معدن و تجارت رأی اعتماد نداد. 
نمایندگان ملت با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ 
رأی ممتن�ع با تصدی م�درس خیابانی در وزارت صمت 

مخالفت کردند و به وی رأی اعتماد ندادند.
موافقی�ن و مخالفی�ن او نی�ز س�خن گفتن�د و وزی�ر 
پیش�نهادی نیز در س�خنانش ضمن دفاع از برنامه های 
ارائه شده برای تصدی وزارت صمت در پاسخ به سخنان 
مخالفین،  گفت؛ من از نوادگان ش�یخ محمد خیابانی در 

تبریز هستم؛ این چیزها به من نمی چسبد.
پ�س از کن�اره گیری رحمان�ی وزیر پیش�ین »صمت«، 
م�درس خیابانی 3 ماه سرپرس�ت وزارتخانه بود اما در 
مدت این س�ه ماه،  نه تنها اوض�اع وزارت صمت بهبود 
نیافته بود بلکه با افزایش قیمت  کاالهایی که مس�تقیم 
به ای�ن وزارتخان�ه ارتباط داش�ت، عملکرد س�ه ماهه 

مدرس خیابانی از چشم نمایندگان ملت پنهان نماند.
افزایش قیم�ت خودروهای تولید داخل که آن هم چند 
ب�ار اتفاق افت�اد و هنوز هم ادام�ه دارد،  افزایش قیمت 
کاالهای اساس�ی که با معیشت مردم س�ر و کار دارد و 
افزایش سرس�ام آور قیمت لواز خانگی و اتفاقات دیگر 
در وزارتخانه صمت، نشان می داد که نمایندگان مجلس 
ش�ورای اس�المی نس�بت به عملک�رد 3 ماه�ه مدرس 
خیابان�ی نگاه مثبتی ندارند و این نگاه روز گذش�ته در 

رأی اعتماد آنها تأثیر گذاشت.
ب�رای جلس�ه رأی اعتماد ب�ه وزیر پیش�نهادی، رئیس 
جمهور حاضر نش�د و دلیلش بحث بیماری کرونا بود که 
بجای او معاون اول اس�حاق جهانگیری در جلسه حاضر 
ش�د. س�تاد ملی مبارزه با کرونا توصیه ک�رده بود اقای 

روحانی در جلسه حاضر نشود.
موافقی�ن و مخالفی�ن وزیر پیش�نهادی در جلس�ه روز 
گذش�ته مجلس نظ�رات خود را درباره حس�ین مدرس 

خیابانی مطرح کردند.

 مدرس خیابانی به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
توجه ندارد

حس��ینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیس��ه مجلس در 
مخالفت با حس��ین م��درس خیابانی ب��رای تصدی وزارت 
صمت اظهار داش��ت: ما با خیابانی ها اختالف کارشناس��ی 
نداریم، بلکه مش��کل ما این است که این افراد قانون شکنی 

می کنند و هیچ توجهی به اجرای قوانین ندارند.
وی متذکر ش��د: هفت س��ال اس��ت که طبق قانون مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز، دولت وظیفه داش��ت که برای کاالها 
شناس��ه رهگیری ایجاد کند تا قاچاق کاال، صفر و اشتغال 
میلیونی ش��ود. همچنین ۲۵ میلی��ارد دالر تقاضا برای ارز 
کاهش یابد؛ اما متأس��فانه شناسه رهگیری و کد »یکتا« را 

اجرا نکرده و قانون شکنی کردند.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: 
م��درس خیابانی به جای آنکه مس��ئولیت قاچاق کاال را به 
عنوان یکی از مس��ئوالن وزارت صمت بپذیرد، در برنامه ای 
ک��ه به مجلس ارائه داده، ع��دد قاچاق را نصف کرده و این 
ع��دد برخالف تحقیق و تفحص مجلس از س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز است. سوال ما این است که آیا قاچاق کاال 

با بازی با اعداد حل می شود؟
حاجی دلیگانی تأکید ک��رد: بهترین دلیل برای رأی ندادن 
به مدرس خیابانی، س��وابق اوس��ت و هم��ه عملکرد وی را 
در وزارت صمت دیده ایم و حدود ۱۵ ماه اس��ت که وی با 
اختیارات وزیر در حال فعالیت است اما قانون شکنی بسیار 
زیادی کرده و در این شرایط باید محاکمه شود نه اینکه به 

عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شود.

 مدرس خیابانی قابلیت مقابله با مافیای
 اقتصاد را ندارد

محس��ن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در 
مخالف��ت با وزیر پیش��نهادی صمت اظهار داش��ت: وزارت 
صمت عملکرد بس��یار ضعیفی داش��ته و م��درس خیابانی 
ب��ه عن��وان قائم مق��ام آن وزارتخانه س��هم بزرگی در این 
ناکارآم��دی دارد و نمی ت��وان عملک��رد یک س��اله وی را 
نادی��ده گرفت. وی با بیان اینکه امروز روز عملکردهاس��ت 
نه رزومه ها گفت: مباحث زی��ادی درباره انتصابات مدرس 
خیابانی در دوران سرپرس��تی در وزارت صمت و پرداخت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به ش��رکت های خاص وجود دارد که وی 

باید در این باره پاسخگو باشد.
زنگنه گفت: س��وال ما این است در حوزه لبنیات چرا باید 
صادرات ش��یر خشک ممنوع باشد و این مساله باعث شده 
بس��یاری از صنایع لبنی ما دچار مشکل شود. آقای مدرس 
خیابانی اگر در توان ش��ما نیست چرا برای وزارتخانه پیش 

قدم شدید؟
 مدرس خیابانی برای مبارزه با فساد اراده جدی دارد

حجت االسالم سید س��لمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در 
مجلس در موافقت با م��درس خیابانی برای تصدی وزارت 
صمت، گفت: مدرس خیابانی فردی فراجناحی و تخصصی 
بوده و رویکرد وی توجه به مرزهای اقتصادی و نه مرزهای 
سیاس��ی است. وی تاکید کرد: مدرس خیابانی در مبارزه با 
فس��اد اراده جدی دارد، در این اوضاع و احوال کش��ور که 
سال های آخر دولت اس��ت و مطالبات و انتظارات مردم بر 
سر و سامان گرفتن است باید مشکالت مردم در امر اقتصاد 

و تولید را برآورده کنیم.
وی همچنین با اش��اره به مش��کالت خودروس��ازان، گفت: 
مس��ائل و نواق��ص متعددی در این حوزه وج��ود دارد و ما 
ب��ه عنوان نماین��دگان مجلس می توانیم بع��د از اخذ رأی 
اعتماد ب��ا حمایت از وی، تحقق برنامه توجه به معیش��ت 
مردم را تس��هیل کنیم، در این راس��تا با نظارت و استفاده 
از ابزارهای نظارتی چون تذکر، س��وال و اس��تیضاح مسائل 

را پیش ببریم.

 افزایش قیمت و تورم کاالهای اساسی بسیار بیشتر 
از تورم کاالهای غیراساسی است

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس با مخالفت 
با وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت: رهبر معظم انقالب 
فرمودند مجلس یازدهم مجلس امید و انتظار است و امروز 

روز امتحان برای مجلس یازدهم است.
وی ادام��ه داد: مجلس یازدهم هی��چ گونه دعوای جناحی 
با هیچیک از مس��ئوالن ندارد و ش��اخص ما بحث انقالب 
و منافع مردم اس��ت و ما دلس��وز دولت هس��تیم و دلمان 
برای مدرس خیابانی می س��وزد چرا که وی نمی تواند این 

وزارتخانه را جمع کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد: مدرس خیابانی ۱۵ ماه در حساس ترین شرایط کشور 
باالترین اختیارات را داش��ت؛ اما فعالیت در خوری از خود 
نش��ان نداد و رئیس جمهور به ج��ای آنکه به فکر مقابله با 

گرانی ها باشد بارها بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار کرد.
گودرزی بیان کرد: افزایش قیمت و تورم کاالهای اساس��ی 
بس��یار بیش��تر از تورم کاالهای غیراساس��ی است که ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی و ارز جهانگیری به آن داده ش��ده اس��ت و 
سوال ما این اس��ت آقای مدرس خیابانی شما می توانید با 

مافیا برخورد کنید؟

 قیمت کاالهای اساسی به ویژه لبنیات و حبوبات 
بسیار گران شده است

علی اصغر عنابس��تانی نماینده مردم سبزوار در مجلس نیز 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت گفت: مدرس خیابانی 
با فش��ارهای رئیس دفتر رئیس جمه��ور و جهانگیری قائم 
مقام وزارت بازرگانی شد و آنان در همه این مدت اصرار به 

تفکیک وزارت صمت داشتند.
وی ادام��ه داد: م��درس و همکارانش ادع��ا می کنند که ما 
قطعه برای س��اخت خودرو نداریم؛ س��وال ما این است که 
ش��ما چه کاره بودید و چرا می گوئید که قطعه نداریم؟ آیا 
نمی بینید که کِف پارکینگ ها پر از خودرو ش��ده و عده ای 

در حال احتکار قطعات خودرو هستند؟
نماینده مردم س��بزوار تصریح کرد: جای تأس��ف دارد که 
قیمت میلگ��رد از ۳۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش 
یافته اس��ت. قیمت ل��وازم خانگی در این س��ه ماه حداقل 
۴۰ درص��د افزایش یافته و از س��وی دیگر، قیمت کاالهای 
اساس��ی به ویژه لبنیات و حبوبات بسیار گران شده است؛ 

باید به فکر مردم باشید.
عنابس��تانی گف��ت: آقای م��درس خیابانی! ش��ما یکی از 
بازداش��تی های فتنه را در رأس یکی از شرکت های بزرگ 
بازرگانی گذاش��تید و بس��یاری از مسائل و مصالح کشور را 
در نظر نگرفتید. وی اظهار داش��ت: رئیس جمهور س��ه ماه 
مجل��س را معطل ک��رد و در دقایق آخر وزیر پیش��نهادی 
صمت را به مجلس معرفی کرد تا نمایندگان را تحت فشار 

قرار دهد اما ما امروز به وی ثابت می کنیم که تحت فش��ار 
قرار نمی گیریم و رئیس جمهور موظف اس��ت که سرپرست 
بعدی وزارت صمت را معرفی کند. همچنین رئیس جمهور 
باید بداند که مجلس انقالبی در دفاع از مردم رأی می دهد 

و به تهدیدات و تطمیع ها هیچ گونه توجهی ندارد.

 جوانگرایی مهم ترین برنامه مدرس خیابانی است
علی بابایی رئیس فراکس��یون کارگری مجلس در موافقت 
با مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت گفت: مدرس 
خیابانی از ابتدای فعالیت خود به عنوان سرپرس��ت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تشکل های کارگری، کارفرمایی 
و ات��اق بازرگانی حمایت کرده و پیوس��ته پای کار صنعت 
بوده است. وی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: اشتباه 
نکنی��د ما زمان نداریم و حتی اگر یک روز یا یک س��اعت 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بدون متولی بماند خیانت 
اس��ت. این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر صنعت خودرو و 
فوالد دارای مش��کل است باید به این نکته توجه کنیم که 
مافیای آنها کس��انی هستند که از بیرون مدیریت می کنند 
و برای ارائه س��ند خودرو و فعالیت های ایران خودرو تالش 

می کردند.

 رأی اعتماد به مدرس خیابانی، رأی به خودکفایی و 
ثبات بازار ارز است

محمد خدابخش��ی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در موافقت با م��درس خیابانی برای تصدی وزارت 
صمت گفت: ش��خصی که برای تص��دی وزارت به مجلس 
معرفی ش��ده اس��ت، فردی اس��ت که امتحان خ��ود را در 
دوران تص��دی قائم مقامی وزارت صمت در حوزه بازرگانی 
و همچنین سرپرس��تی این وزارتخانه ب��ه خوبی پس داده 
است از این رو مشکالت موجود و انتقادات همراهان متوجه 
دولت اس��ت و نه فقط این وزارتخانه. همه مس��ئولیت ها و 

انتظارات را نباید از وزارتخانه خاص مطالبه کنیم.
وی گفت: در بازه زمانی تحریم فشارهای شدید بین المللی 
برای انزوای ایران و مس��دود ش��دن کانال ه��ای بانکی که 
تأمین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید با دشواری مواجه 
بود و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده 
بود، وی توانس��ت با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی اقدام به 

احیای صنعت و پایداری تولید کند.

 سالمت و دیانت از ویژگی های مدرس خیابانی است
سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در 
مجلس در موافقت با م��درس خیابانی برای تصدی وزارت 
صمت، با بیان اینکه س��ابقه ش��ناخت بن��ده از »خیابانی« 
ب��ه دوره هفت��م مجلس برمی گ��ردد، گف��ت: آن زمان او 
در شهرس��تان فیروزکوه به عنوان مدیر کارخانه س��یمان 
مش��غول به کار بود و من از آن زمان وی را می شناس��م و 

همان زمان نیز پیگیر فعالیت های او بوده ام.
وی با اش��اره به اینکه ما دوره هایی را پشت سر گذاشته ایم، 
خاطرنش��ان کرد: من به ش��خصه س��ال آخ��ر دولت های 
اصالحات و س��ازندگی را در مجلس پش��ت سر گذاشته ام، 
دوستان خیلی مراقب باش��ید زیرا جریان هایی هستند که 
می خواهند مجلس را تحت تأثیر قرار دهند اما ما به عنوان 
کمیس��یون تخصصی بررسی کردیم و به مسائلی که امروز 

مطرح شد نرسیدیم.
رس��ولی نژاد تاکید کرد: در رابطه با سابقه کار »خیابانی« 
نی��ز باید بگویم ک��ه در برخی از دوره ها اف��رادی به عنوان 
وزیر به مجلس پیش��نهاد ش��ده اند که یک روز کار دولتی 
نداشته اند اما او در ۳۰ سال اخیر در تمام سطوح کار کرده 
اس��ت و پله پله مش��غول فعالیت بودند به ط��وری که در 

بخش های صنعت، بازرگانی مشغول به فعالیت بودند.
نماینده م��ردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه 
مش��کالت در درون کشور زیاد است و ما برای همان طرح 
س��وال از رئیس جمهور را مطرح کرده ایم، تصریح کرد: از 
ای��ن رو اگر این اتفاق صورت می گرفت بخش��ی از ابهامات 
و س��واالت مرتفع می ش��د، از طرف دیگ��ر دولت یک تیم 
اقتص��ادی دارد، حال اینکه تمام مش��کالت را متوجه یک 
فرد کنیم که تنها ۳ ماه سرپرس��ت وزارتخانه بوده اس��ت 

درست نیست.
 مدرس خیابانی: برنامه ای مهم تر از حمایت ساخت 

داخل نداریم
بعد از س��خنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی وزارت 
صمت، م��درس خیابانی به بیان دیدگاه های خود پرداخت 
و ب��ه برخی انتقادات که از س��وی برخی نمایندگان مطرح 

شده بود، پاسخ داد.
وزیر پیش��نهادی وزارت صمت با اش��اره به شرایط کنونی 
کشور که هم سخت و هم اعتالء بخش است، گفت: سخت 
از این جهت که ش��رایط تحریمی به سرکردگی آمریکا، به 
کش��ور فشار می آورد و با ش��یوع کرونا، این فشارها توسعه 
یافته است اما اعتالء بخش از این جهت که به تولید داخل 

عمق می دهد.
مدرس خیابانی با اش��اره به ش��رایط کرونا و افزایش تولید 
کااله��ای مرتبط با مبارزه ب��ا این ویروس اظهار داش��ت: 
در س��ال »جه��ش تولید« افزای��ش تولید ماس��ک و مواد 
ضدعفونی کنن��ده از مصادیق تعالی بخش��ی به تولید داخل 
اس��ت که برای اس��تقالل صنعت��ی و مقابله با ش��یوع این 

ویروس فرصتی بی نظیر بود.
مدرس خیابانی یادآور شد: اینجانب دغدغه معیشت مردم، 
تحقق جهش تولید با استفاده از عمق تولید داخل، توسعه 
س��رمایه گذاری، توس��عه صادرات و کنترل واردات و نهایتاً 
تنظیم بازار را در صدر برنامه های خود قرار داده ام و تالش 
می کن��م تا با ظرفیت های خال��ی صنعتی و معدنی تکمیل 

شده، به اشتغالزایی کمک کنم.
وی با اشاره به اس��تفاده از ظرفیت تمام استان های کشور 
در افزایش تولید بخصوص اس��تان های مح��روم و مناطق 
مرزی تصریح کرد: از واردات کاالهای غیرضروری و دارای 
مش��ابه تولید داخل به ش��دت جلوگیری می کنم. در زمان 
قائم مقام��ی وزارت صم��ت، ممنوعی��ت ۲۵۰۰ قلم کاالی 
غیرضروری را تصویب کردم که جلوی خروج چهار میلیارد 

دالر ارز از کشور گرفته شد.
مدرس خیابانی، توس��عه فضای کسب و کار و بهبود محیط 
کس��ب و کار را از دیگ��ر برنامه های اصل��ی وزارت صمت 
دانس��ت و گفت: به دنبال انتصاب مدیران شایس��ته جوان 
هستم. تعدادی از نمایندگان اتهاماتی در خصوص انتصابات 
ب��ه من وارد کردند. برای انتصابات از دس��تگاه های امنیتی 
اس��تعالم بگیرید. من از نوادگان ش��یخ محمد خیابانی در 

تبریز هستم؛ این چیزها به من نمی چسبد.
وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه 
برنام��ه ای مهمتر از حمایت از س��اخت داخ��ل در وزارت 
صنعت نداریم، خاطرنش��ان کرد: ه��ر فردی که وارد حوزه 
تولید داخل ش��ده است، با تعرفه های وارداتی از او حمایت 
می کنم. جلوی واردات کاالهای دارای مش��ابه تولید داخل 
را گرفته ام. اگر در این بازه زمانی، تولید داخل را روی پای 

خود نگذاریم، شاید دیگر هیچ گاه موفق نشویم.
مدرس خیابانی افزود: صادرات ۵۷ میلیون تن زنجیره فوالد 
مع��ادل ۹ میلیارد دالر در زمانی که قائم مقام وزارت صمت 
ب��ودم، تحقق یافت. این در حالی اس��ت که به دلیل کرونا، 
آلم��ان و اس��پانیا ۴۵ درصد و انگلی��س ۲۰ درصد کاهش 
صادرات داش��ته اند. رش��د اقتصادی چین پس از ۲۰ سال 
متوقف شده است اما کشوری که ۱۵ کشور همسایه دارد، 
نباید روند صادرات آن متوقف شود. ما به استان های مرزی 
توجه بیش��تری خواهیم کرد. راه افزای��ش تولید، توجه به 

استان های مرزی و صادرات از این استان ها است.
وی با بی��ان اینکه از دیگر برنامه ه��ای مهم من در وزارت 
صم��ت، تکمی��ل طرح های نیم��ه  تمام صنعت��ی و احیای 
واحدهای صنعتی متوقف شده است، افزود: در برنامه داریم 
تا پایان سال ۵۰۰ واحد صنعتی احیا شود که تاکنون ۴۳۰ 

واحد آن احیا شده است.
مدرس خیابانی درباره صنعت خودروسازی گفت: غول های 
خودروس��ازی ک��ه در دوره برجام به کش��ور آمدند، اولین 
صنایع��ی بودند که با بازگش��ت تحریم ها، کش��ور را ترک 
کردند. فکر می کردند می توانند خودروس��ازی ما را تحریم 
کنند اما در چهار ماهه ابتدای امسال ۱۴۰۰ دستگاه تولید 
خودرو داش��ته ایم. پس از دو س��ال کاه��ش تولید خودرو، 
شاهد رشد ۲۰ درصدی تولید خودرو بودیم. ایران خودرو به 
تنهایی در چهار ماهه امس��ال ۳۳ درصد رشد تولید خودرو 
داش��ت. همچنین تعهدات خودروسازان ۷۱ درصد کاهش 
یافت. ۱۹۰ هزار دس��تگاه خودروی کِف پارکینگی در حال 

حاضر به کمتر از ۸۰ هزار دستگاه رسیده است.
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حاشیه روز گذشته جلسه هیئت دولت
واعظی: سود خرید نفت در طرح 

گشایش اقتصادی کمتر از سود
 بانکی نیست

روز گذشته پس از پایان جلسه هیئت دولت، برخی 
از اعضای کابینه دوازدهم به میان خبرنگاران آمدند 

و به پرسش های آنها پاسخ دادند.
سود مردم از خرید نفت در طرح گشایش اقتصادی 

کمتر از سود بانکی نیست
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه 
جلس��ه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران گفت: 
سود مردم از خرید نفت در طرح گشایش اقتصادی 
کمتر از س��ود بانکی نیس��ت. مردم می توانند بسته 
ب��ه توان مالی خود از یک تا چند هزار بش��که نفت 
بخرند. واعظی ضمن بی��ان اینکه این طرح پس از 
طی مراحلی به س��تاد اقتص��ادی دولت آمد، اظهار 
داش��ت: بعد از اینکه طرح یک مقدار پخته ش��د ما 
آن را در دوجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ق��وا مطرح کردیم که در مجموع کلیات ان تصویب 
ش��د و طبق روال همیش��گی خدم��ت مقام معظم 
رهبری ارسال می ش��ود و بعد از اینکه ایشان تائید 
کنند و نظراتش��ان را بدهن��د و اصالح کنند ما آن 
را علن��ی می کنیم. وی اظهار ک��رد: ما در دولت تا 
وقت��ی که رهبر انقالب مصوب��ه ای تائید نکرده اند، 
از نظر ما مصوبه تلقی نمی ش��ود بلکه یک پیشنهاد 
تلقی می ش��ود. واعظی گفت: امروز مردم به دنبال 
این هس��تند که طال و ارز بخرند و قیمت طال و ارز 
خیلی باال و پایین می رود. ما می خواهیم این امکان 
را ب��رای مردم بوج��ود بیاوریم ک��ه بتوانند از یک 
بش��که تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتواند بخرند و 
با سازوکاری که آماده می شود، اطمینانی داده می 
شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی شود یعنی 
تضمینی اس��ت اگر کس��ی یک تعداد بش��که نفت 
خریداری کرد و س��ال آینده خواست بفروشد، اگر 
قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می تواند 
بفروشد. وی گفت: یک فرض هم گذاشتیم که اگر 
قیمت نفت کاهش پیدا کرد و کس��ی خواست نفت 
خود را بفروشد و ضرر کرده بود، قطعا مابه التفاوت 
آن را ش��رکت نفت متناسب با س��ود بانکی تامین 
می کن��د. این طرح خوبی اس��ت زیرا ت��ورم ندارد، 
کاال معامله می شود و از طرف دیگر انگیزه ای برای 
ش��رکت های خصوص��ی ایرانی ایج��اد می کند که 
وقتی خریدهایشان به یک میزانی رسید، خودشان 

برای صادرات آن کار کنند.
 ظریف: یقین دارم قطعنامه آمریکا رأی 

نخواهد آورد 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در حاشیه 
جلس��ه هیأت وزیران در پاس��خ به این پرسش که 
واکنش جمهوری اسالمی به احتمال تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران چیست، گفت: آمریکایی ها سه ماه 
اس��ت روی یک قطعنامه  بس��یار طوالنی و تند، با 
مفاد در برخی موارد بس��یار غیر قابل  باور، مشغول 
رایزن��ی با همه دنیا بودن��د و از همه توان خود در 
دوران کرونا اس��تفاده کردند، در باالترین س��طوح 
وزارت خارج��ه ب��ه خصوص ش��خص وزیر خارجه 
آمریکا، س��فرهایی به کشورهای مختلف داشتند و 
ب��ه این نتیجه رس��یدند که ای��ن قطعنامه کمتر از 
پنج رای می آورد. ظریف تصریح کرد: این قطعنامه 
بس��یار غیرقانونی اس��ت. می خواهن��د از مکانیزم 
شورای امنیت برای نابودکردن خود شورای امنیت 
اس��تفاده کنند و یقین دارم که ای��ن قطعنامه هم 

رأی نخواهد آورد. 
وی درب��اره طرح این ادعا که ط��ی روزهای آینده 
بخش��ی از تحریم های آمریکا به پیش��نهاد آلمان و 
انگلیس لغو می ش��ود، گفت: اگر آنها چنین طرحی 
را ب��ه آمری��کا دادن��د، آن را به ما ندادن��د. ما هیچ 
طرح��ی که موج��ب تغییر در برجام داده ش��ود را 
نمی پذیریم. ظریف در مورد ادعای ترامپ مبنی بر 
اینکه ظرف چهار هفت��ه می تواند با ایران به توافق 
برس��د، اظهار داشت: ایشان سه س��ال و نیم وقت 

داشته است. 
 زنگنه: به تصمیم دولت و سازمان 

خصوصی سازی تمکین می کنیم
بی��ژن زنگنه وزیر نفت نیز با تاکی��د بر اینکه هیچ 
س��والی را در م��ورد فروش نفت پاس��خ نمی دهد، 
ام��ور  وزارت  و  نف��ت  وزارت  اخت��الف  پیرام��ون 
اقتصادی��ی و دارایی درباره عرضه صندوق دارا دوم، 
گف��ت: من تعجب می کنم که ب��ا یک ناپختگی که 
یک مسئول س��ازمان خصوصی سازی کرد، موجب 
نگران��ی مردم ب��ه وجود آمد. هی��چ اختالفی میان 
وزارت نف��ت و وزارت اقتصاد و م��ن و وزیر اقتصاد 

نیست و نبوده است. 
وزی��ر نف��ت تاکی��د ک��رد: م��ا همیش��ه مواف��ق 
خصوصی س��ازی پاالیش��گاه های نفت بودیم و االن 
هم هس��تیم و این تصمیمی که دولت داشته را ما 
اج��را خواهیم کرد. اگر آمار جهانی را ببینید تقریباً 
در همه ج��ا فعالیت های نفتی با رکود مواجه ش��ده 
و کارگر کم می ش��ود اما تالش کردیم در ش��رایط 
همه گیری کرونا و با وجود تحریم های ش��دید هیچ 
فعالیتی از طرح های نفتی دچار نقصان نشود و برای 
تامین منابع آن هم به بازار س��رمایه رجوع کردیم 
و ب��االی دوهزار میلیارد توم��ان اوراق فروختیم تا 
طرح های توس��عه ای نفت در دریا و خش��کی انجام 
ش��ود. وی در م��ورد اینکه آیا تغییری در س��همیه 
بندی بنزین انجام می ش��ود؟ گفت: س��همیه بندی 
بنزی��ن در دولت بحث نش��ده و بس��تگی دارد چه 
چی��زی تصویب ش��ود، در طرح مجلس پیش��نهاد 
اختصاص ۲۰ لیت��ر بنزین به هر فرد در ماه مطرح 

شده که به معنای ۰.۷ لیتر در روز است.

گزارشخبر

مجلس به وزیر پیشنهادی روی خوش نشان نداد

نواده خیابانی در راه ماند!


