
 رییس جمهوری که 
فرصت آزمون و خطا ندارد!

باالخــره پس از مدت ها حرف و حدیث و اظهارات 
مختلف، رییــس جمهور با حضور در یک گفتگوی 
تلویزیونی از قصد دولت درباره آنچه که درســت یا 
غلط مشهور به »حذف ارز ترجیحی« شده و شیوه 

اجرای آن سخن گفت. 
برخالف برخی واکنش های سیاســی و غرض آلود 
درباره اظهارات رییســی آنچه رییس جمهور گفت 
تقریبا روشن و خالی از ابهام بود. البته مساله توفیق 
دولــت در اجرا و برآورده شــدن قصد و هدف این 
طرح نکته دیگری است که باید منتظر بود و نتیجه 
آن را دیــد. اما آنچه عجالتا و بر ســبیل یادآوری 
برای دولت محترم شایســته اشاره است این است 
که دولتمردان نباید فراموش کنند این نخســتین 
بار نیست که در قوه مجریه سخن از یک »جراحی 
بزرگ« اقتصادی یــا تعابیر اینچنینی می رود. اگر 
هم دولتمردان فراموش کرده باشند مردم هیچگاه 
نتیجه ایــن طرح ها را از یاد نبــرده اند. تقریبا از 
نخســتین دولت پس از جنگ تــا همین امروز که 
رییس جمهــور محترم از ضــرورت اجرای چنین 
طرح مهمی ســخن گفت موضــوع »واقعی کردن 
قیمت ها« یا »هدفمنــدی یارانه ها« با توجیهات 
ظاهرا درســت محاسباتی و ریاضیاتی ، کم و بیش 
محل اشاره و پیگیری بوده است. هر چند دو دولت 
)احمدی نــژاد و روحانی( این مهــم را به صورت 
وســیع تری عملیاتی کرده اند اما متاسفانه هر دو 
در اجرا نقص های بســیار زیادی داشــتند و عمال 
نه فقط اهداف بزرگنمایی شــده برای این طرح ها 
برآورده نشــد و بلکه می توان گفــت به دلیل بی 
ارزش شدن مبلغ یارانه مردمی عمال مردم از تورم 
افسار گسیخته سال های بعد جا ماندند و عایدات 
اقتصادی متصور شده نیز نصیب اقتصاد کشور نشد 
و حتی در دولت قبل نیز خســارات بســیار بسیار 
زیادی به مــردم و البته نفع های نجومی به برخی 

از ما بهتران رسید!
بــه همین دلیل به نظر می رســد تجربه جدید در 
دولت رییســی نزد مردم و از منظر اقتصاد سیاسی 
از حساســیت زیادی برخوردار اســت و این دولت 
نمی تواند مانند دولت احمدی نژاد یا روحانی روی 
آزمون و خطا حساب زیادی باز کند. به تعبیر دیگر 
اقتصاد بیمار ما دو جراحی سنگین ناموفق را ) غیر 
از آزمایشــات تهاجمی دیگر!(  پشت سرگذاشته و 
کامال بد حال است؛ نمی توان و نباید سرنوشت این 
بیمار را به پزشــکان غیرحاذق و سهل انگار سپرد. 
پایش مــداوم نحوه اجرای این طرح و مداخله های 
به موقع و به روزکننده دولت، ضامن موفقیت آن و 
اقبال عمومی اســت و گرنه این قبیل جراحی های 
بزرگ نه تنها بیماری اقتصاد را بهبود نمی بخشــد 
بلکه عمال به نابــودی آن می انجامد. البته صداقت 
و صرافــت طبع رییس جمهــور در بیان اهمیت و 
ضرورت اجــرای این طرح که به دور از تمهیدات و 
زمینه چینی های سیاســی حسابگرانه به نظر می 
رسد نوعی ســرمایه برای آن به حساب می آید اما 
نباید فراموش کرد که  چنین تصمیمات سرنوشت 
سازی در تحلیل نهایی فارغ از فضیلت های شخصی 
و بر اساس نتایج، داوری می شوند.بهتر است دولت، 
هم در اجرا و هم در اطالع رسانی با تمرکز و اهتمام 
بیشتری این اقدام بزرگ را مدیریت کند تا این نظام 
جدید به ثبات برسد. رقبای سیاسی نیز باید انصاف 
را رعایت کنند و در نظر داشــته باشــند که هنوز 
یک ســال هم از بدست گرفتن قوه مجریه از سوی 
تیم جدید نگذشته و به خصوص برای چنین طرح 
های بزرگ فراسیاسی نباید به شیوه مرسوم رقابت 
های ناســالم سیاســی حریف را مورد تهاجم های 
غیر منصفانه قرار داد. دســتکم هنوز وقت »انتقام 

سیاسی« فرا نرسیده!  الف

دولت نظارت خود را تقویت کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در بودجــه ۱۴۰۱ موضوعــی تحت عنوان 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی وجود ندارد و دولت اگر 
می خواهد نحوه تخصیــص ارز را تغییر دهد، باید 

زیرساخت های آن را فراهم کند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه قانــون درباره حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی چه می گوید، اظهار داشــت: مجلس 
در جریان بررســی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ به 
دولت اختیار داد یارانه ارزی را به جای واردات، به 

مصرف کننده نهایی اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ درباره کاالهای اساســی دو اختیار به دولت 
داد، متذکر شــد: مجلس از یکسو به دولت اختیار 
داد مسیر سنوات گذشــته اختصاص ارز ترجیحی 
به کاالهای اساســی را ادامه دهد و از سوی دیگر 
این اختیار به دولت داده شــد که سیاست خود در 
ایــن زمینه را تغییر دهد. وی تصریح کرد: بنابراین 
در بودجــه ۱۴۰۱ موضوعی تحت عنوان حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی وجود نــدارد. طبق مصوبه مجلس، 
دولت اختیار دارد ارز ترجیحی را همچنان و مانند 
حالت قبل به کاالهای اساســی تخصیص دهد و یا 
آنکه می تواند ارز را بــه انتهای زنجیره که مصرف 
کننده نهایی اســت، اختصاص دهد. پورابراهیمی 
تاکید کرد: اگر دولت به دنبال آن اســت که روند 
تخصیص ارز ترجیحی کاالهای اساســی را تغییر 
دهد، باید زیرساخت های آن را فراهم کرده و الزم 

است کارت های اعتباری برای خرید ایجاد کند.

یادداشت

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از ســایت فرماندهی 
اطالعات و شناســایی مالولی ارومیــه بازدید و آمادگی 

رزمی این سایت را ارزیابی کرد.
امیــر ســرتیپ علیرضا صباحی فــرد فرمانــده نیروی 
پدافندهوایــی ارتــش صبح امروز از ســایت فرماندهی 
اطالعات و شناسایی مالولی ارومیه بازدید کرد و ضمن 
دیدار با کارکنــان پایور و وظیفه این یــگان عملیاتی، 
آمادگی رزمی و تجهیزات مستقر در این سایت را مورد 

ارزیابی قرار داد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه این بازدید 

با اشاره به موقعیت استراتژیک و حساس منطقه شمال 
غــرب، اظهار داشــت: این منطقه در ســایه تالش های 
مخلصانه و مجاهدانه کارکنــان پدافندهوایی به یکی از 
امن ترین مرزهای هوایی جمهوری اسالمی ایران تبدیل 
شده است که دشمنان جمهوری اسالمی نه تنها از ورود، 
بلکه از نزدیک شــدن به حریم هوایی جمهوری اسالمی 
هراس دارند؛ چرا که می دانند کارکنان پدافندهوایی در 
حفاظت از حریم هوایی کشور عزیزمان لحظه ای درنگ 
نخواهند کرد و آماده مقابلــه با هرگونه تجاوز به حریم 

هوایی کشور هستند.

امیرسرتیپ صباحی فرد:

دشمنان از نزدیک شدن به حریم هوایی ایران هراس دارند
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به جایگاه معلم و 
فرهنگ گفت: همه دســتگاه ها و وزارتخانه ها باید کمک 
به آموزش و پرورش و آموزش عالی را اولویت خود برای 

پیشبرد امور کشور بدانند.
محمد باقر قالیباف در دیدار شــماری از معلمان سراسر 
کشور در ساختمان شــهید مدرس مجلس، با اشاره به 
تالش های مجلس یازدهم برای ارتقای جایگاه و منزلت 
معلمان افزود: اگرچه در مجلس یازدهم برای رتبه بندی 
معلمان اقدامات مناسبی صورت گرفته تا اجرایی شود، 
امــا ما رتبه بنــدی را آغازی برای اقدامــات مهمتر در 

آموزش و پرورش می دانیم و به آن مصر هستیم.
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی همچنیـن تغییـرات 
مسـتمر مدیریتـی در سـطوح کالن وزارت آمـوزش و 
پـرورش در طـول ۱۷ سـال اخیـر را آسـیبی بـر رونـد 
تعلیم و تربیت کشـور دانسـت و گفت: متأسـفانه بررسی 
دوره هـای اخیـر نشـان می دهـد هـر دو سـال یـک بـار 
وزیـر آمـوزش و پـرورش تغییر کـرده در حالـی که باید 
در ایـن مسـیر هم ثبـات مدیریتی داشـته باشـیم و هم 
اولویـت مـا بـه جـای وزارتخانـه و ادارات کل، مدارس و 

شـخص معلمان باشـند.

قالیباف در دیدار با معلمان:

آموزش و پرورش باید اولویت همه دستگاه ها باشد

رئیس جمهور گفت: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کاال مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصالح اقتصادی است که فعالیت 
جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

ستاد تنظیم بازار یک نهاد دولتی است که وظیفه اصلی آن عالوه بر نظارت، تنظیم بازار از لحاظ قیمتی و عرضه کاال است.
این ستاد تا پیش از به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شده است و در دولت های گذشته نیز چنین بوده اما به خاطر 
شرایط خاصی که با اجرای جراحی اقتصادی از سوی دولت سیزدهم در هدفمند کردن یارانه های آغاز شده، اهمیت این موضوع 
باعث شد تا رئیس جمهور روز گذشته به جلسه این ستاد برود و ریاست آن را بر عهده بگیرد. تکاه ای که سید ابراهیم رئیسی 
در جلســه ســتاد تنظیم بازار به آن تأکید کرد، بحث نظارت بود. به واقع نظارت به ویژه در زمینه اقتصادی بسیار ضعیف بوده 

است که باعث تشدید مشکالت و بحران های اقتصادی در کشور شده است.
اگر همانگونه که رئیس جمهور تأکید کرد؛ هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست، عملیاتی شود و همه دستگاه هیا نظارتی 

دقیق تر به وظایف مسئولیتی خود عمل کنند، می توان امیدوار بود که بخشی از مشکالت اقتصادی حل شود.
سید ابراهیم رئیسی با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش از آغاز اجرای طرح اصالح 
اقتصادی همگان را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این طرح مهم کردند، گفت: نقش آفرینی مردم مانند همه عرصه های 

خطیر گذشته در این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است.
رئیــس جمهــور با تاکید بر اینکه باید به شــبهات و گره های ذهنی مردم در خصوص این طرح حتما پاســخ داد، افزود: اقناع 

افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح، بسیار مهم و ضروری است.
رئیســی اظهار داشــت: نظارت بر زنجیره کاال، از تامین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاه ها و خرده فروشی ها، مسئله مهم 
 دیگری است که برنامه ریزی و فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه 

پذیرفتنی نیست.
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نماینده رفســنجان در مجلس گفت: واردات خودرو باعث شــکل گیری 
رقابت می شود و قدرت انتخاب مردم را باال می برد و موجب تغییر رویکرد 
شرکت های خودروســازی داخلی در تولید محصوالت بی کیفیت و گران 

خواهد شد.
حســین جاللی نماینده مردم رفســنجان در مجلس شورای اسالمی در 
گفتگو با فارس با اشــاره به میزان رضایت مردم از خودروســازان داخلی 
گفت: انتظار و توقع این است که وضعیت خودروسازی کشور بهبود یابد؛ 
ســالیان سال است که وضعیت صنعت خودروسازی ما به این شکل است 
و متاســفانه گذر زمان هم باعث بهبود کیفیت خودروها نشده است. وی 
افزود: کشــوری که می تواند ماهواره به فضا بفرستد و موشک تولید کند 
توانایــی کمی ندارد پس چگونه نمی توانیــم خودرویی با کیفیت مطلوب 
تولید کنیم؟ وضعیت خودروســازی به گونه ای اســت که باعث اعتراض 
همه شــده است تا جایی که همه قوا و در راس آنها رهبری هم نسبت به 

وضعیت خودروسازی معترض هستند.
این نماینده مجلس گفت: دو مســئله غامض در کشــور وجود دارد یکی 
مسئله خودروســازی و دیگری مسئله بانک و بانکداری. شخصا به عنوان 
نماینده مجلس متوجه نشــده ام که چه میزان از خودروســازی به بازار 
بورس رفته و چه میزان سهم مردم است به همین دلیل است که شاهدیم 
خودروســازی که خودرو هایش را با قیمت نجومی به مردم می دهد جزء 

بدهکارترین شرکت هاست.
وی افــزود: انقالب بزرگی باید در این صنعت صورت بگیرد باید بررســی 
های الزم انجام شود تا متوجه شویم مشکل کار از کجاست جمله ای که 
رهبر انقالب در دیدار دیروز با کارگران فرمودند نشان دهنده ناراضی بودن 
نظام از این صنعت اســت. جاللی گفت: صرفاً با تغییر اتاق و ظاهر خودرو 
که ماشین سازی تغییر نمی کند و خودروهای ما به روز نمی شوند اقدام 
بزرگ و مهمی باید در صنعت خودرو ســازی صورت بگیرد. با این وجود 
بایــد ببینیم تا پس از شــنیدن صحبت های رهبر انقالب شــرکت های 

خودروساز به رویه قبلی ادامه می دهند یا نه.
این نماینده مجلس در مورد فرصت دادن به صنعت خودروســازی برای 
اصالح رویکردهای خود گفت: به اعتقاد من واردات خودرو باید از همین 
االن آزاد شــود ایــن اقدام باعث شــکل گیری رقابت میشــود و قدرت 
انتخــاب مردم را باال می بــرد البته نگرانی هایی در مورد آســیب دیدن 
تولید داخلی وجود دارد ولی با شــرایط فعلی چاره دیگری نداریم شــاید 
آزادســازی واردات خودرو و عدم اقبال مردم از محصوالت خودروسازان 
داخلی موجب تغییر رویکرد شــرکت های خودروساز در تولید محصوالت 

بی کیفیت و گران گردد.

نماینده رفسنجان:

واردات خودرو باعث تغییر رویکرد 
خودروسازان داخلی می شود

رئیسی: کوتاهی پذیرفته نیست گزارش

نظارت حلقه مفقوده چرخه اقتصادی کشور حسین علی زاده

اخبـــار

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: ما امروز از هر زمان دیگری 
قوی تر هســتیم. این سختی ها را پشت سر خواهیم گذاشــت و شادی هایمان را 

تقسیم می کنیم. ما در آینده نزدیک بر دشمنان مان غلبه نهایی خواهیم کرد.
سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در رزمایش 
سه هزارنفری جهادگران فاطمی ســپاه تهران بزرگ طی سخنانی اظهار داشت: 
امروز شــما مصداق نزول نصرت الهی هســتید که موجب آرامش قلب مؤمنان 
می شوید. وی افزود: زمین و زمان به وجود شما افتخار می کند. شما مصداق فضل 
انسان بر مالئک هستید که خداوند بر پاک ترین فطرت سرشت شما را قرار داد.

ســردار سالمی با بیان اینکه "ما در نبرد حق و باطل قرار داریم"، ابراز کرد: این 
نبرد مادامی که حق به صورت کامل باطل را از صحنه جغرافیا حذف و محو کند 
ادامه دارد. دشمن هم به تعبیر قرآن تا آن زمان که شما دست از دین تان برندارید 

با شما نبرد خواهد کرد.
فرمانده کل سپاه ادامه داد: از گردنه ها و فرازهای سختی عبور کرده اید و خداوند 
به شما فرمول غلبه بر دشمنان را داده است. وی با یادآوری اینکه "ما هنرنمایی 
بسیجیان در میدان های جنگ را دیده ایم"، عنوان کرد: اگر شما نبودید پیروزی 

ممکن نبود. شما اسناد زنده پیروزی های اسالمی در این زمانه هستید. امروز هم 
دشمن با همان شــقاوت یزید و معاویه به میدان آمده است و مردی از فرزندان 
رســول خدا)ص( در نقطه مرکزی این نبرد ایســتاده است و با دست جانبازش 

مؤمنان را به ثبات قدم و جهاد فرا می خواند.
سردار سالمی تصریح کرد: دشمن قصد داشت در جنگ نرم قلب های جوانان ما 
را تصرف کند و در مرحله بعد قصد داشت سفره مردم را تهی و به معیشت مردم 
ما حمله کند. دشــمن می خواســت ما را محاصره کند و ما را از علم و پیشرفت 
عقب بیندازد. دشــمن به دنبال تسلیم مردم ما بود اما امروز دیگر بسیار دیر شده 

است چون مردم ما دشمن را عقب زده اند.
وی ادامه داد: امروز دشــمن مدام دروغ منتشــر می کند و شایعه سازی می کند. 
دشمن می خواســت ایران را منزوی کند و اقتصادش را متالشی کند تا مردم به 

خیابان بیایند و مقابل نظام قرار بگیرند اما مردم در بزرگترین جهاد جهانی تاریخ 
توانستند تمام امید دشمن را ناامید و منجمد کنند.

سردار سالمی عنوان کرد: همه راه ها به سوی دشمن بسته شد و دشمن در همه 
عرصه ها شکســت خورده است. دشمن ویروس تروریســم تکفیری را در جهان 
اســالم پراکند اما از واکنش های تحســین برانگیز ملت های مسلمان به ویژه ملت 
ایران شکســت خورد از همین روی باید بابت وجود چنین ملتی خداوند را شکر 
کرد. وی با بیان اینکه بسیج در همه میدان ها درخشید، گفت: در حوادث طبیعی 
اولین کســانی که به فریاد مردم می رســیدند و تا آخر می ایســتادند بسیجیان 
بودند. در ســیل خوزستان بسیجیان سیل آســا آمدند و بر سیل غلبه کردند. در 
سرپل ذهاب با حضورتان به مردم آرامش دادید در نبرد اقتصادی هم وارد میدان 
شدید و به کمک هموطنان نیازمند شتافتید. سردار سالمی تصریح کرد: دشمنان 
ما در سختی هستند اما تفاوت ما این است که ما بسیج داریم و آنها بسیج ندارند 
ما به خدا متکی هســتیم و آن ها این گونه نیســتند. ما امروز از هر زمان دیگری 
قوی تر هســتیم. این سختی ها را پشت سر خواهیم گذاشــت و شادی هایمان را 

تقسیم می کنیم. ما در آینده نزدیک بر دشمنان مان غلبه نهایی خواهیم کرد.

سرلشکر سالمی: 

از هر زمان دیگری قوی تر هستیم

جلســه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار شــد و بررسی دو 
ســوال جالل محمودزاده نماینده مهاباد و حبیــب اهلل دهمرده نماینده زابل از 
وزیر امور خارجه، دو گزارش کمیســیون انرژی در مورد اســتنکاف دولت های 
یازدهم و دوازدهم از توســعه میادین مشترک هیدروکربوری و همچنین درباره 
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در مورد توســعه 
ظرفیت های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در دستور کار 

نمایندگان قرار گرفت.
همچنین پیش از شروع جلسه علنی، حسین امیرعبداللهیان  در نشست غیرعلنی 
به ارائه توضیحاتی درباره موضوع آب های مرزی پرداخت. وزیر امور خارجه در 
نشست غیرعلنی مجلس عنوان کرد که ایران و ترکیه در کنواسیون های مربوط 
به حقابه ها عضویت ندارند و مسائل مربوط به آب های مرزی مان را باید از طریق 
معاهدات دوجانبه با کشــورها پیگیری کنیم. در این جلســه وزیر امور خارجه 

توضیحاتی را در رابطه با روابط ما با کشورهای همسایه ارائه کرد.
امیرعبداللهیان توضیحاتی را در بحث مسائل و مشکالت با بعضی از همسایه ها 
دربــاره آب های مرزی ارائه کرد و گفت: ما و ترکیــه بنا به منافع مان عضویتی 
در کنوانســیون مربوط به حقابه ها نداریم. امیرعبداللهیان همچنین عنوان کرد 
در مورد آب  های شــرقی و رودخانه هیرمند باید کار را بر اســاس قرارداد سال  
۱۳5۱ ایــران و افغانســتان که حقابه ایران از رودخانــه هیرمند در آن قرارداد 
مشخص شــده پیگیری شود.   وزیر امور خارجه عنوان کرد ما پیگیری هایی در 
بحث حقابه خود از رودخانه هیرمند داشته ایم و حتی حاضر به الیروبی هیرمند 

با هزینه خودمان شده ایم اما دولت افغانستان همکاری الزم را ندارد.
در ابتدای جلسه علنی مجلس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود 

از پیگیری موضوع اشتغال در جلسه بعدی مجلس خبر داد.
حســین امیرعبداللهیــان با حضور در صحــن علنی مجلس به ســوال جالل 
محمودزاده در خصوص علت عدم انجام اقدامات الزم در خصوص سدسازی های 

بی رویه ترکیه بر روی رودخانه دجله و ارس پاسخ داد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه برای ایران قابل قبول نیســت که کشــور دوست 
و همسایه اش با سد ســازی تاثیر منفی بر روی شرایط زیست محیطی منطقه 
گذاشته و مشکالتی را برای ما و سایر مردم منطقه ایجاد کند، افزود: برای اولین 
بار در طول تاریخ در طول چهار ماه گذشــته گام های الزم برای تشکیل کمیته 
مشترک آبی بین ایران و ترکیه برداشته شده است و در سه ماه گذشته هیاتی از 
وزارت خارجه و وزارت نیرو به ترکیه رفتند و قرار است به زودی هیات ترکیه ای 
به تهران بیایند. از نظر فنی و حقوقی همچنان ابهاماتی وجود دارد که ما آن را 

با جدیت دنبال خواهیم کرد.
نماینده مهاباد با اعالم اینکه به صورت مشروط از پاسخ های وزیر خارجه درباره 
سدسازی های ترکیه قانع شده اســت، گفت: توضیحات وزیرخارجه خوب بود 
اما کافی نیســت؛ اگر وزیر قول دهد که به صورت دو یا ســه ماهه گزارشی از 

پیگیری های صورت گرفته به مجلس و کمیسیون کشاورزی ارائه کند، سوال را 
به رای نمی گذارم. رییس مجلس هم با اشــاره به اهمیت موضوع آب گفت که 
ما از بعد امنیت ملی به موضوع آب توجه می کنیم و دو کمیسیون امنیت ملی 

و کشاورزی این موضوع را پیگیری می کنند.
در ادامه این جلسه حبیب اهلل دهمرده ضمن طرح سوال خود از وزیر خارجه در 
خصوص علت عدم اقدام جدی در رابطه با رودخانه های مرزی از جمله رودخانه 
هیرمند، خواســتار انجام اقدامات جدی از سوی وزارت خارجه برای تامین حق 

آبه ایران از رودخانه هامون و احیای دریاچه هامون شد.
در پاسخ به این ســوال، امیرعبداللهیان با اشاره به اختالفات موجود میان ایران 
و هیات حاکمه افغانســتان در خصوص حق آبه ایران از رودخانه هیرمند گفت: 
از هیات حاکمه موقت افغانســتان در موضــوع رودخانه هیرمند رضایت نداریم.

در نهایت نماینده زابل پس از اســتماع توضیحات وزیر تاکید کرد: اگر وزیر امور 
خارجه قول دهند که این موضوع را با جدیت دنبال کرده و رئیس مجلس شورای 

اسالمی نیز این موضوع را ضمانت کند بنده سوال خود را به رای نمی گذارم.
قالیباف در جریان بررســی ســوال نماینده زابل از وزیر امور خارجه تاکید کرد: 
هم دولت و هم مجلس شورای اسالمی اهتمام الزم را برای آبرسانی به روستاها 
و مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان به کار بستند. نمایندگان با اعمال 
ماده ۲۳۴  قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره گزارش کمیســیون انرژی در 
خصوص اســتنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توســعه میادین مشترک 
هیدروکربوری موافقت کردند؛ بر این اساس گزارش این استنکاف به قوه قضائیه 
ارسال می شــود. در جریان بررسی این گزارش، مالک شریعتی عضو کمیسیون 
انرژی با اشــاره به عملکرد دولت قبل در زمینه توسعه میادین مشترک، گفت: 
وزارت نفت دولت ســیزدهم نیز بر اســاس مصوبه شــورای عالی امنیت ملی 
درخصوص توســعه میادین مشــترک وظایفی را بر عهده داشته که در اجرای 

آن کم کاری کرده است.
در ادامه، علیرضا ورناصری نماینده مردم مســجد ســلیمان تقاضای تحقیق و 
تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی برق کشور 
در ســال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برق کشــور را مطرح کرد و نمایندگان با ۱۶۰ رای 
موافــق، ۲۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با انجام 

تفحص موافقت کردند.
مجلــس همچنین با ۱۲۶ رای، با تقاضای گروهی از نمایندگان برای بررســی 
یک فوریتی طرح منع اســتفاده مســئولین و مقامــات از امکانات و امتیازهای 
ویژه مخالفت کرد. موافقان بررســی یک فوریتی طرح منع اســتفاده مسئولین 
از امتیازهای ویژه تاکید کردند که باید در مســیر منع مقامات از بهره مندی از 
امکانات و امتیازهای ویژه که می تواند شــامل مسکن و سفرهای خارجی باشد 
حرکت کنیم، در مقابل مخالفان بررسی یک فوریتی این طرح تاکید داشتند که 

محروم کردن مسئولین از حداقل ها یک پیشنهاد پوپولیستی است.

جزئیات نشست غیرعلنی مجلس با حضور وزیر خارجه

موضوع آب های مرزی را باید از طریق معاهدات دو جانبه پیگیری کنیم


