نیازهای چرخه دفاع به طور کامل در صنایع دفاع ساخته میشود
معاون هماهن��گ کننده ارتش گفت :آنچه در چرخ��ه دفاع مورد نیازمان
هس��ت به ط��ور کامل در صنایع دف��اع در ابعاد مختلف و ب��رای نیروهای
زمینی ،پدافند ،هوایی و دریایی ما ساخته میشود.
همزمان با ایام گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد دفاع مقدس ،امیر دریادار
حبیب اهلل سیاری ،معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در سازمان صنایع
دفاع وزارت دفاع از نمایشگاه دوساالنه دستاوردهای تحقیقاتی و تجهیزاتی این
سازمان بازدید کرد.
امیر دریادار س��یاری در حاشیه این بازدید گفت :برای پی بردن به اهمیت موضوع
باید وضعیت تولید تجهیزات نظامی مان را از سال  ۵۷تا  ۹۹مقایسه کرده و ببینیم
ک��ه در آن زمان ما در چه جایگاهی بودیم و نیازمان برای تأمین س�لاح و مهمات
روابط عمومی ارتش
چگونه بود و امروز در چه جایگاه و موقعیتی هستیم.

آمادۀ پاسخ به هر تهدیدی هستیم
فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش با بی��ان اینکه ایران آماده اس��ت به هر
تهدیدی در هر مقیاس��ی و هر زمانی و در هر مکانی پاسخ دهد ،گفت:
مطمئ��ن باش��ند ،اگر به ما تع��رض کنند ،آنها را نه در منطقه س��الم
خواهیم گذاش��ت ،نه حامیانشان در منطقه احس��اس امنیت خواهند
کرد.امی��ر س��رتیپ کیومرث حی��دری با اش��اره به اقت��دار دفاعی نظام
جمهوری اسالمی ایران ،گفت :بدانند هر کجا که بخواهند بروند ،خودشان و
حامیانش��ان با منافعی که دارند و کشورهایی هم که از او حمایت میکنند ،در
دید تیر ما قرار دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران اظهار کرد :بدانند و آگاه
میزان
باشند ،که دست از پا خطا کنند ،دست و پایشان را قطع میکنیم.

رویداد
یادداشت
یکی دو تذکره به آقای رئیس جمهور
و رئیس دفتر
سیاوش کاویانی

روش��ن به نظر میرس��د که دولتم��ردان به خاطر
مش��غله فراوان فرصت خواندن روزنامهها و مطالب
منتشر شده در رسانهها را ندارند و به گزیدهای که
به آنها داده میش��ود بس��نده میکنند یا از سوی
تیم رس��انهای مختص��ر توضیحی به ای��ن عزیزان
داده میش��ود ،که اگر خود فرصت مطالعه داش��ته
باش��ند قطعاً ،هم از چند و چون رویکرد رس��انهها
بیش��تر آگاه میش��وند و هم به درستی در جریان
قرار میگیرند.
ماجرای پیشنهاد استعفای آقای روحانی و برگزاری
انتخابات زودرس ریاست جمهوری از سوی اصالح
طلب��ان باره��ا مط��رح ش��ده و در ت��ازه ترین این
پیشنهاد مشکوک ،یک روزنامه اصالح طلب با قلم
آقای عباس عبدی که پیش از این نیز این موضوع
را طرح کرده بود ،نوش��ته؛ «ده ماه پیش پیشنهاد
انتخابات زودرس ریاست جمهوری را دادم».
نویسنده مقاله حتی با نوشتههای خود سعی کرد تا
جناح رقی��ب (اصولگرایان) را که اکنون در مجلس
یازدهم در اکثریت هس��تند تحریک به اس��تیضاح
رئیس جمهور کند.
او حت��ی در یادداش��ت خ��ود ،به رئی��س جمهور
چنی��ن پیش��نهاد داده؛ « ...پیش��نهاد میکنم که
روحانی ش��خصاً دست به کار ش��ود .کنار رفتن نه
ب��ه معنای اعت��راض ،بلکه به معنای گش��ودن راه
برای حل ماجرا ».اما آق��ای محمود واعظی رئیس
دفت��ر رئیس جمه��ور در واکنش به ای��ن موضوع
گفته اس��ت؛ «یک نفر یک مطلبی نوشته و تیتری
زده ش��ده که با متن نوش��ته ش��ده متفاوت است.
ایش��ان نمیگوید رئیس جمهور استعفا بدهد ،بلکه
میگوید نمیگذارند رئیس جمهور کار کند و برای
او محدودیت قائلند ».آیا از یادداشت عباس عبدی
چنین برداش��تی میتوان ک��رد؟ اگر همین طرح و
پیشنهاد از سوی جناح اصولگرا مطرح شده بود باز
هم اینگونه موضع گیری میشد؟ قطعاً وا اسالم و وا
اسفای برخی از دولتمردان به آسمان میرفت!
س��خنان آق��ای واعظی نش��ان میدهد ک��ه ،خود
یادداش��ت را نخوان��ده اس��ت .ط��رح اس��تعفا و یا
اس��تیضاح رئی��س جمه��ور در ای��ن ش��رایط چه
موضوعیتی دارد؟
از این مس��اله که بگذریم به سخنان آقای روحانی
میرس��یم ،هفته گذشته ایشان به مس��اله آمریکا
و فش��ارهایی که وارد میکند اش��اره کرده و گفته
بود؛ «آدرس غلط به مردم ندهید ،ریشه مشکالت،
واش��نگتن دی سی اس��ت .لعن و نفرین خود را به
محل درست بفرستیم».
روز گذش��ته نی��ز آق��ای روحانی گف��ت؛ «عدهای
میگویند اش��کال دولت این اس��ت که نگاهش به
بیرون اس��ت ...ای��ن حرف غلط که ن��گاه دولت به
بیرون است را دیگر تکرار نکنید».
زمانی که آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوری
حل مشکالت کش��ور را به تعامل با «کدخدا» گره
زد از یادها نرفته است .چگونه میتوان تا این اندازه
چرخش در مواضع و سیاس��تها داش��ت در حالی
که همان زمان دلسوزان انقالب و منتقدین نسبت
به این س��خن واکنش نش��ان دادند و گفتند که به
آمریکا نباید دل خوش کرد.
حرف حس��اب منتقدین و دلس��وزان ای��ن بوده و
هست که  8سال از عمر کشور صرف مساله ای شد
که اگر این مدت را صرف فعال کردن ظرفیتهای
داخلی کرده بودیم و نگاه خود را از غرب به ش��رق
تغیی��ر داده بودیم ،اکن��ون در چنین وضعیتی قرار
نداش��تیم .هراس انداختن به جان مردم با هش��دار
نسبت به این که اگر رقیب در انتخابات پیروز شود
دالر  5هزار تومان خواهد شد را میتوان از یاد برد؟
اکنون دالر چند است؟
رقی��ب سیاس��ی آق��ای روحانی هیچ��گاه خواهان
استعفا از ریاست جمهوری نشده و همان سیاستی
ک��ه رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامیب��ر آن تاکید
دارن��د را دنبال میکند ،دولت بای��د تا آخرین روز
پای کار باش��د .اما ه��واداران دول��ت تدبیر و امید
پیش��نهاد اس��تعفا میدهند و آن را در سطح افکار
عمومیمط��رح میکنند بدون آن ک��ه به عواقب و
عوارض آن بیندیشند.

اجرا و نظارت بر پروتکلهای مقابله با کرونا کاهش داشته
وزیر کش��ور گفت :گزارشها نش��ان میدهد در خص��وص پروتکلهای
بهداش��تی در اجرا و نظارت روند کاهشی داش��ته که اثر خود را در آمار
مبتالیان و فوت ش��دگان نش��ان میدهد .عبدالرض��ا رحمانی فضلی در
حاش��یه نشست کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار
داش��ت :قرار ش��د تمام ادارات اصناف و اماکن عمومی و تمام مکانهایی
که تاکنون برای شان پروتکل نوشته شده زمانبندی اجرا و نظارت خودشان
را ظرف یک هفته به این کمیته بدهند و مصوب ش��د به مواردی که زیر متوسط
هس��تند به مسئولین تذکر داده شود .وی اظهار داشت :در جلسه گزارش شد که
ماسک االن با قیمت  ۱۰۰۰و ۱۳۰۰تولید توزیع میشود و شبهاتی مطرح شد که
به راحتی در اختیار مردم نیس��ت به همین دلیل مصوب ش��د که گزارش دقیقی
توسط یک تیم متخصص در مورد نحوه توزیع ماسک داده شود .فارس

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

پنجشنبه  10مهر  1399شماره 5417

روحانی:

این حرف غلط را که نگاه دولت به بیرون است ،دیگر تکرار نکنید
قبل از دولت ما جنگ نبود!

رئیسجمهور با بیان اینکه عدهای میگویند اش��کال دولت
این است که نگاهش به بیرون است ،گفت :پاسخ این حرف
در پنجشنبهها است که ما هر هفته افتتاح داریم .این حرف
غلط که نگاه دولت به بیرون است را دیگر تکرار نکنید.
حس��ن روحانی ،رئیسجمهور،در جلس��ه هی��أت دولت با
اش��اره به رأی اعتماد مجلس به علیرضا رزمحس��ینی وزیر
پیش��نهادی دولت برای وزارت صمت ،گف��ت :الحمدهلل با
این رأی وزیر مش��خص ش��د ،آن هم وزیر وزارتخانهای که
در خ��ط مقدم مبارزه با تحریم اس��ت و بار تأمین کاالهای
اساس��ی و ضروری و بخش بزرگ��ی از بار تولید را بر دوش
دارد .البت��ه وزارتخانه کش��اوری و وزارتخانه های دیگر هم
مسئولیت تولید را در بخش خودشان برعهده دارند.
روحانی با بیان اینکه در زمینه تولید ،حرکت ما در امس��ال
باید بهتر از س��الهای قبل باش��د ،گف��ت :البته آماری که
درباره تولید داده ش��ده ،نش��ان میدهد علی رغم مس��ئله
کرونا در چهارپنج ماه اول امس��ال نس��بت به سال گذشته
در بسیاری از بخشهای صنعتی شاهد رشد هستیم .برخی
از کااله��ای مهم تولی��دی ما مثل فوالد و پتروش��یمی تا
کاالهای م��ورد نیاز مثل لوازم خانگی و خودرو همه اینها
تولیدشان نسبت به پنج ماهه پارسال رشد قابل مالحظهای
داشته است.
روحانی افزود :البته در دولت دوازدهم شرایط بهتری پیش
آمد و از لیست سیاه  FATFهم خارج شدیم اما متأسفانه
باز مش��کالتی پیش آمد به خاط��ر اینکه برای برخی لوایح
چهارگان��های که هم مورد تأکید دولت بود هم مورد تأکید
جلسه سران قوا ،مشکل پیش آمد.
روحان��ی اف��زود :آدرس اش��تباه ندهیم ،تحری��ف نکنیم،
واقعیته��ا را برای مردم بیان کنیم .البته این معنایش این
نیس��ت که ما در برابر توطئههای دش��منان ترس��یدهایم و
عقبنشینی کردهایم یا مش��کل داریم .امّا شرایط جنگ با
ش��رایط صلح متفاوت اس��ت و همه باید ای��ن واقعیتها را
بدانند .وی با بیان اینکه عدهای میگویند اشکال دولت این

است که نگاهش به بیرون است ،گفت :پاسخ این حرف در
پنجشنبهها اس��ت که ما هر هفته افتتاح داریم .این حرف
غلط که نگاه دولت به بیرون است را دیگر تکرار نکنید.
رئیسجمه��ور با بیان اینکه گاهی حرفهایی در رس��انهها
زده میش��ود که باید درباره آنها ب��رای مردم توضیح داد
تا واقعیت را بدانند،اظهار داش��ت :میگویند اش��کال این
دولت این اس��ت که نگاهش به بیرون است؛ اگر نگاه دولت
به داخل بود ،این مش��کالت را نداش��تیم .پاسخ این حرف،
پنجش��نبهها اس��ت .هر پنجش��نبه ما به این حرف پاسخ
میدهیم .نه ،نگاه ما به داخل است ،نگاه اصلی ما به تولید
داخلی اس��ت .وی افزود :تولید محصوالت کش��اورزی ما از
 ۹۷میلی��ون تن به  ۱۳۰میلیون تن رس��یده ،این نگاه به
داخل است یا خارج؟ ما که در بنزین ،گازوئیل ،گاز و گندم
و حتی در برخی محصوالت به خودکفایی نزدیک شدهایم،

رئیس دفتر رئیس جمهور:

اصالحطلبان مراعات رفقایشان در دولت را بکنند
محمود واعظی در باره
اظهارات رئیسجمهور
مبن��ی ب��ر اینک��ه اگر
نفرین��ی هس��ت کاخ
س��فید را نفرین کنید
و اینکه آیا این اظهارات
منجر به جس��ور کردن
آن طرفیها نمیشود؟
عنوان ک��رد :قصه ما با
ترامپ و آمریکا از این حدها گذش��ته است و قبل از این
حرفها هرکاری میتوانستند ،علیه ملت ایران و نظام ما
انج��ام دادند و دیگر کاری نمانده اس��ت که ما بخواهیم
مالحظه یا مراعات کنیم .حتماً نکته آقای رئیسجمهور
درس��ت اس��ت اما نمیدانم چرا برخی در داخل کش��ور
اینقدر ناراحت شدند که آقای رییسجمهور گفته مردم
نفرین کنند به کس��ی که با تحریم این وضع را به وجود
آورده است.
رئی��س دفت��ر رئیس جمهور در حاش��یه جلس��ه هیأت
دول��ت در جمع خبرنگاران بیان کرد :اینکه برخی دم از
انقالبی بودن میزنند اما دنبال تطهیر آمریکا هس��تند و
میگویند به آمری��کا نفرین نکنید و جای دیگر را لعنت
کنید را من نمیفهمم .اینها چه جور آدمهایی هس��تند
که حاضرند به خاطر نگاه جناحی و سیاسی و نگاهی که
ب��ه انتخابات  ۱۴۰۰دارند همه چی��ز را فدا کنند ،حتی
چیزهایی که خودشان به آن اعتقاد داشتند.
واعظی تصریح کرد :مگر همینها طرفدار دولتی نبودند
که  10س��ال پیش نفت ب��االی  ۱۰۰دالر میفروخت و
بیش از یک میلیون بش��که نفت هم اج��ازه داده بودند
بفروش��د و هر مشکلی بود میگفتند تحریم و اینها هم
دهانشان را بسته بودند.
ام��ا حاال وضع با آن زمان فرق میکند و حاال یک جنگ
اقتصادی تمام عیار اس��ت که نمیخواهن��د بپذیرند .به
هر حال مس��أله انتخابات  ۱۴۰۰سر جای خودش اما ما
نبای��د آنقدر آدرس غلط به خ��ارج بدهیم و تفرقه ایجاد
کنیم و برعکس مردم را در این ش��رایط بس��یار سخت
ناامید کنیم.
رئی��س دفتر رئیسجمه��ور در رابطه با دی��دگاه اصول

گرای��ان و اصالح طلبان برای س��وال از رئیس جمهور یا
اس��تیضاح وی یا بحث اس��تعفای رییسجمهور ،گفت:
جری��ان اول که از اول منتقد بودند ،هم در انتخابات ۹۲
و هم  ۹۶و ما هی��چ وقت ندیدیم بعد از انتخاباتها این
مبارزات انتخاباتی تمام ش��ده باش��د .مبارزات انتخاباتی
همه دنیا یک ماه و دو ماه اس��ت و در اینجا چهار س��ال
طول میکش��د .در م��ورد گروه دوم ،هی��چ وقت درون
اصالح طلبان یک نظر و گروه خاص نبوده و دیدگاههای
متف��اوت داش��تند .در داخل دولت از س��ال  ۹۲همواره
می��ان وزرا و اعضای کابینه و اس��تانداران اصالح طلبان
بودند.
واعظی ادامه داد :اگر اصالح طلبان اکنون منتقد شدند،
که هم��ه آنها نیس��تند ،انتقاد به رفقای خودش��ان هم
هس��ت که در داخل دولت هس��تند .حداقل اگر مراعات
بقیه اعض��ای دولت را نمیکنند مراعات حال رفقا و هم
فکرها خود را بکنند .در مورد پیش��نهاد استعفا ،یک نفر
یک مطلبی نوش��ته و تیتری زده شده که با متن نوشته
شده متفاوت است .ایشان نمیگوید رئیسجمهور استعفا
بدهد بلکه میگوید نمیگذارند رئیسجمهور کار کند و
برای او محدودیت قائلند.
وی تأکی��د کرد :در رابطه با اس��تعفا بای��د بگویم ،آقای
رئیسجمه��ور رئیسجمهوری نیس��ت که فقط در زمان
گل و بلبل و زمانی که همه چیز خوب است ،پول است،
امکانات هست ،تحریم و کرونا نیست رئیسجمهور باشد
و ح��اال که مردم این همه مش��کل دارند اس��تعفا دهد.
رئیسجمه��ور ت��ا لحظه آخ��ر و روز آخر ب��ه این مردم
بدهکار اس��ت و وظیفه خود میداند خدمتگزار این مردم
باشد .ما وظیفه داریم همه تالش خود را بکنیم اما وقتی
میبینیم با همه مش��کالتی که داخل و خارج بر ما فشار
وارد میکند ،ش��رمنده مردم هس��تیم و عذرخواهی هم
میکنیم .رئیس دفتر رئیسجمهور اضافه کرد :گرانی اثر
گذاش��ته و روی مردم مخصوصاً طبقه حقوق بگیر ،طبقه
متوس��ط و متوسط به پایین فش��ار وجود دارد و از همه
اینها شرمنده هستیم و در حال تالش زیادی هستیم که
 ،۱۰یازده ماه باقی مانده عمر دولت هرگونه که میتوانیم
در داخل و خارج کش��ور از همه ابزارهای مان اس��تفاده
مهر
کنیم تا برای مردم گشایش حاصل شود.

ن��گاه ما به داخل ب��وده یا خارج؟ نگاه ما به داخل اس��ت.
اینکه گاز م��ا از  ۶۰۰میلیون متر معکب در روز به ۱۰۰۰
میلیون میرسد ،نش��ان میدهد که نگاه ما به داخل بوده.
این حرکتی است که ما امروز شاهد آن هستیم.
رئیسجمه��ور با بیان اینکه فوالد ما نس��بت به س��ال ۹۲
نزدیک به  ۲برابر ش��ده و در آلومینی��وم  ۷۰درصد اضافه
تولید داریم ،گفت :در بقیه امور ازجمله در پتروشیمی هم
نادرست ناصحیحِ
ِ
حرکتهایی ایجاد ش��ده ،پس این حرفِ
غل��طِ تحریفکننده را تکرار نکنی��د؛ نگویید نگاه دولت به
بیرون اس��ت .بله نگاه دولت این است که باید با دنیا تعامل
ک��رد .هزار ب��ار دیگر تک��رار میکنیم ،م��ا گفتهایم تعامل
س��ازنده .مقام معظّ م رهبری تصریح فرمود تعامل گسترده
و س��ازنده .بله باید با دنیا تعامل س��ازنده و گسترده داشته
باشیم .ما امروز هم واردات داریم هم صادرات.

آنچه در جلسه روز چهارشنبه
مجلس گذشت

نخستین کارت زرد
مجلس یازدهم به وزیر
نفت اعطا شد
نخس��تین کارت زرد مجل��س یازده��م به وزی��ر نفت،
اصالح طرح واگذاری س��هام بانک رفاه کارگران ،تصویب
اعتبارنام��ه  ۱۰نماینده جدی��د مجلس یازدهم ،تصویب
کلی��ات طرح اصالح قان��ون تعیین تکلیف اس��تخدامی
معلمی��ن و ...از مهمترین رویدادهای جلس��ه علنی روز
گذش��ته مجلس بود .جلس��ه علنی مجلس به ریاس��ت
محم��د باق��ر قالیب��اف برگزار ش��د و بررس��ی گزارش
کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات در خص��وص رد طرح
ی��ک فوریتی اص�لاح ماده الحاقی مصوب س��ال ۱۳۹۷
به قانون تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی،
بررس��ی گزارش ش��عب ۱۵گانه در خصوص اعتبارنامه
نماین��دگان مجلس و همچنین بررس��ی س��وال ابراهیم
رضای��ی و گروهی از نمایندگان از وزیر نفت در دس��تور
کار نمایندگان قرار گرفت .نماینده دشتستان در توضیح
س��والش از وزیر نفت درباره علت بهرهبرداری نش��دن از
فاز  ۱۴پارس جنوبی گفت :هدف از طرح س��وال ،تأمین
منافع ملی و روش��ن شدن وضعیت و تالش برای تحقق
س��ند اقتصاد مقاومتی ،دفاع از توان و توانمندی جوانان
متخصص و کارکنان ش��ریف شرکت نفت است .ابراهیم
رضایی افزود؛ارائه پ��روژه فاز  ۱۴پارس جنوبی با تأخیر
مواجه ش��ده که این به دلیل تصمیم نادرست مدیریتی
بوده و خس��اراتی را به کش��ور تحمیل کرده است .وزیر
نفت در پاس��خ به این س��وال گفت :پیش��رفت پروژه در
ماهه��ای اول ب��ا ماههای آخ��ر تف��اوت دارد .در آخرین
ماهه��ا نمیتوان با درصد پیش��رفت پ��روژه را بیان کرد
بلکه باید با س��نگ نش��انه فعالیتها را بسنجیم .هزاران
میلیارد دالر به تالش س��ربازان گمنام این س��رزمین از
محل پارس جنوبی منابع برای کشور حاصل شده است
و آنچه که در پارس جنوبی انجام ش��ده کاری بیسابقه
اس��ت .بیژن زنگنه تاکید کرد که هزاران میلیارد دالر به
تالش سربازان گمنام از پارس جنوبی منابع برای کشور
حاصل ش��ده و پارس جنوبی حاصل تالشهای مردان و

روحانی افزود :همه امروز بار سنگین بر دوش داریم این بار
س��نگین را قوای س��هگانه ،نیروهای مسلح و مردم عزیز ما
باید تحمل کنیم و به مقصد برسانیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مدیران ما را دلس��رد نکنید ،اظهار
داش��ت :کار را باید به مردم واگذار کنیم .میگوییم س��هام
شرکتها و کارخانجات به مردم واگذار و سیاستهای اصل
 ۴۴اجرا و پیاده ش��ود و اگر یک م��وردی در واگذاری اگر
اش��کالی دارد ،اشکالش را رفع کنیم و اصل واگذاری را زیر
س��وال نبریم .تا زمانی که اقتصاد و تولید در اختیار دولت
باش��د ،مسایل ما حل نمیش��ود و باید رقابت را آزاد کنیم
باید مردم به صحنه بیایند.
رئی��س جمهور در ادامه به اهمیت جذب س��رمایه خارجی
و ایرانیان مقیم خارج اش��اره ک��رد و گفت :با دادن امنیت
شخصی و امنیت به س��رمایه هایشان ،سرمایه زیادی وارد
کشور داخل شود که این به نفع آنها و مردم و کشور است.
روحانی با بیان تالش آمریکا برای توطئه چینی علیه ایران
گفت :البته خود آمریکاییها در یک ش��رایط بسیار سختی
گرفتار شده اند .اگر مناظره را بعضی از مردم ما دیده باشند
یا امروز در فضاهای مطبوعاتی و مجازی بخوانند ،میبینند
آنها چه وضعی دارند و در چه اوضاعی گرفتار ش��ده اند از
یک ط��رف بدترین مدیریت را در کرونا داش��تند ،بدترین
میزان بیکاری امروز دامن آنها را گرفته است و از یک طرف
ناآرامی داخلی در داخل آمریکا از ش��رایط قبل بدتر است
از طرف دیگر در سیاس��ت خارجی هیچ پیروزی به دست
نیاوردند .در سیاس��ت خارجی ه��م ناموفق بودند و نه تنها
نس��بت به ایران ،نسبت به منطقه و پاسفیک و اروپا و نفتا
ناموفق بودند .در سیاست خارجی همه جا ناموفق بودند.
روحانی تصریح کرد :ام��روز خصمانهترین و جنایتکارترین
سیاستها و تروریستیترین سیاستها را آمریکا علیه ملت
ایران و این  ۸۴میلیون جمعیت بکار گرفته اس��ت و ش��ما
در همه زمینهها دارید میبینید که امروز با این مش��کالت
فارس
مواجه هستیم.

س��ربازان گمنام این سرزمین میباشد .بعد از توضیحات
وزیر نفت ،رضایی گفت که از پاسخهای وزیر قانع نشده
و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره این موضوع را داشته
چون تکمیل نش��دن فاز  ۱۴پارس جنوبی مصداق ترک
فعل اس��ت و حتی بای��د در این ب��اره تحقیق و تفحص
صورت گیرد.
نماین��دگان با  ۸۲رای موافق ۱۲۹ ،رای مخالف و  ۹رای
ممتنع از مجموع  ۲۴۱نماینده حاضر در مجلس شورای
اس�لامی اعالم کردند که آنها هم از پاسخهای وزیر نفت
قانع نش��دند ،لذا مجلس یازده��م اولین کارت زرد را به
زنگن��ه داد .در ادامه جلس��ه ،نمایندگان ایراد ش��ورای
نگهب��ان درباره طرحی مربوط به واگذاری س��هام بانک
رفاه کارگران را رفع کردند .محسن دهنوی ،عضو هیأت
رئیس��ه مجلس ه��م از اعالم وصول طرح عق��د قرارداد
مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی
و حذف ش��رکتهای پیمانکار ،طرح اصالح قانون جامع
خدمات رس��انی به ایثارگران و طرح اصالح قانون تعیین
محدوده حوزههای انتخابیه مجلس خبر داد.
در ای��ن جلس��ه پ��س از ارائه گ��زارش ش��عب در مورد
اعتبارنام��ه منتخبان جدی��د در مرحل��ه دوم انتخابات
مجل��س ،رئیس جلس��ه ب��ا توجه ب��ه نبود اعت��راض از
س��وی نمایندگان نسبت به اعتبارنامه منتخبان تصویب
اعتبارنامه آنها را در صحن علنی مجلس اعالم کرد.
همچنین نمایندگان س��ه تن از اعضای کمیسیون امور
داخلی کش��ور و ش��وراها و دو تن از اعضای کمیسیون
اص��ل  ۹۰را به عنوان عض��و در هیأت مرکزی نظارت بر
انتخابات شوراهای اسالمی کشور انتخاب کردند.
نماین��دگان با کلیات طرح اصالح قان��ون تعیین تکلیف
استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت
س��وادآموزی (ح��ذف آزمون داخلی برای اس��تخدام در
آموزش و پرورش) موافقت کردند.
عل��ی کریم��ی فیروزجایی ،عض��و هیات رئیس��ه بیانیه
نمایندگان مجلس را در خصوص حمایت از مردم یمن و
اعزام کاروان کمک رسانی برای این مردم قرائت کرد.
وی همچنین تذک��رات کتبی نمایندگان به مس��ئوالن
اجرایی کشور را قرائت کرد .علی نیکزاد در پایان جلسه
اظهار کرد :جلس��ه بعدی مجلس یکش��نبه  ۲۷مهرماه
برگزار خواهد ش��د .بر این اس��اس مجل��س در دو هفته
آینده برای سرکش��ی نمایندگان ب��ه حوزههای انتخابیه
جلسه علنی نخواهد داشت .نایب رییس مجلس همچنین
یادداشت اعتراضی نمایندگان در مورد وضعیت اسفناک
ایسنا
مسکن را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.

