
 دشمنان جرات نگاه چپ
به ایران را ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در شرایط 
فعلی جنگ سختی برقرار نیست و دشمنان جرات 
نمی کنند نگاه چپ به ایران داشــته باشند، گفت: 
ســپاه پاســداران در دیگر جنگ ها از جمله جنگ 

اقتصادی حضور داشته و دارد.
سردار دریادار پاسدار علی فدوی در حاشیه بازدید 
از طرح آبرسانی غدیر در شهرستان کرخه خوزستان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح آبرسانی غدیر 
یک طرح بسیار بزرگ است و همه مردم خوزستان 

نیز از اهمیت این طرح آگاه هستند.
وی افــزود: همه دســت اندرکاران طــرح غدیر از 
مجموعــه قرارگاه خاتــم و وزارت نیــرو پای کار 
هســتند و بر اســاس گفته این مجموعه ها، روند 
کار طبق زمانبندی های مشــخص شــده در حال 
پیشــروی است و بســیاری از بخش هایی که قول 

داده شده تا پایان تیرماه به اتمام می رسد.
جانشــین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اگر طرح 
غدیر کامل شــود، کل خوزستان را در بر می گیرد، 
گفت: اگر این طرح کامل شــود کل خوزســتان از 
شمال اســتان تا شــهرهای آبادان و خرمشهر در 
جنوب از این طرح بهره مند می شوند. امیدواریم در 
عید غدیر امسال، بخشی از مردم استان خوزستان 
از آبــی اســتفاده کنند که براســاس این طرح به 

خانه هایشان رسیده است.
ســردار فدوی عنوان کرد: آبی که در این طرح به 
خانه های مردم می رســد، آب با کیفیت دز است و 
براســاس تایید وزارت نیرو ایــن آب از نظر کیفی 
بســیار مطلوب است. با اجرای این طرح، بخشی از 
دغدغه مردم خوزستان و همچنین مسئوالن کشور 
در بحث تامین آب شــرب با کیفیت در خوزستان 
مرتفع می شود. وی ادامه داد: یکی از وظایف سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، انجام وظایفی است که 
به این مجموعه واگذار می شــود. این اقدامات مهم 
نیست در چه زمینه ای است؛ مثل شرایط فعلی که 

بحث آبرسانی مطرح است.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در شرایط 
فعلی جنگ سختی برقرار نیست و دشمنان جرات 
نمی کنند نگاه چپ به ایران داشــته باشند، گفت: 
ســپاه پاســداران در دیگر جنگ ها از جمله جنگ 

اقتصادی حضور داشته و دارد.

کوچک ترین تهدید دشمن با سیلی 
کوبنده پدافند هوایی مواجه می شود

جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه 
تمامی تحرکات و شیطنت های دشمنان را فراتر از 
مرز های کشــورمان با دقت رصد می کنیم، تاکید 
کــرد: کوچک ترین تهدید علیــه آب و خاک ایران 
با ســیلی کوبنده کارکنان هوشیار و متعهد پدافند 

هوایی مواجه می شود.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند 
هوایی ارتش در جمــع فرماندهان مرکز کنترل و 
فرماندهی این نیــرو، اظهار داشــت: تاثیر قدرت 
برتر پدافند هوایی در توان بازدارندگی کشــورمان 
در عرصه ی بین المللی بسیار حائز اهمیت است و 
امروز پدافند هوایی از کارآمدترین ارکان دفاع ملی 

در تقابل با بیگانگان بشمار می رود.
وی افزود: توانایی، قابلیت و ظرفیت نیروی پدافند 
هوایی ارتش در اســتفاده از نخبگان داخلی و تکیه 
بر دانــش بومی متخصصــان علــوم پدافندی در 
راســتای افزایش توان دفاعی کــه موجب ارتقای 
قدرت ملی شده است بسیار چشمگیر است. پدافند 
هوایی متناســب با میزان اثرگــذاری که در ایجاد 
امنیت دارد می تواند در ارتقای توان دفاعی کشــور 
نقش خطیر و ارزنده ای را ایفا کند. جانشین نیروی 
پدافنــد هوایی ارتش با بیان اینکه تمامی تحرکات 
و شیطنت های دشمنان فراتر از مرز های کشورمان 
توسط پدافند هوایی با دقت رصد می شود، تصریح 
کــرد: کوچک ترین تهدید علیــه آب و خاک ایران 
عزیز با ســیلی کوبنده کارکنان هوشــیار و متعهد 

پدافند هوایی مواجه می شود.

 مرکز نوآوری و خالق
در دیوان محاسبات راه اندازی می شود

رئیس کل دیوان محاسبات در نشست با نمایندگان 
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور از 
راه اندازی قریب الوقوع »مرکز نوآوری و خالق« در 

دیوان محاسبات کشور خبر داد.
مهــرداد بذرپــاش رئیــس دیوان محاســبات در 
نشستی با نمایندگان انجمنهای علمی دانشجویی 
دانشــگاههای کشــور از راه انــدازی قریب الوقوع 
»مرکــز نوآوری و خــالق« در دیوان محاســبات 
کشــور خبر داد. وی با تاکید بــر ضرورت حرکت 
در مســیر هرچه هوشمندترشــدن دســتگاههای 
مختلف جهت افزایش بهــره وری و کاهش قیمت 
تمــام شــده خدمات، بــه کارگیــری ظرفیتهای 
نخبگانی و خبرگانی در حل مســائل و تنظیم گری 
و نظــارت نوآورانه را از بایدهــای حکمرانی جدید 
دانست. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره 
به الزامات هوشمندســازی نظارت وتوسعه سرمایه 
انســانی در راســتای تحول در فناوریهای نظارتی 
اعالم کرد: بــا راه اندازی مرکز نــوآوری و خالق، 
شــرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری حکمرانی 
 )Reg.tech( و فناوری تنظیم گری )Gov.tech(
در این نهاد نظارتی حضور موثر و پررنگی خواهند 
داشت. این مرکز با همکاری معاونت علمی وفناوری 
ریاســت جمهوری و با هدف تحقق شعار »دیوان 
 فناورانه مردم پایه« به زودی در دیوان محاســبات 

راه اندازی خواهد شد.

اخبار

وزیـر کار اسـتعفا کـرد و رئیـس جمهـور هـم پـس دو 
اسـتعفا از سـوی حجـت عبدالملکی، اسـتعفا را پذیرفت و 
زاهـدی وفـا فعـال سرپرسـت وزارتخانه اسـت. وزیر صمت 
هـم روز گذشـته نخسـتین کارت زرد مجلـس بـه دولـت 

سـیزدهم را بـه خـود اختصـاص داد.
فاطمـی امیـن در سـخنان خـود در صحـن علنـی مجلس 
گفت:بنـده می توانسـتم بـا بخشـی از کار هـای مدیریتـی 

عوام فریبـی کنـم و صرفـا ویتریـن را درسـت کنـم!
از  یکـی  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون  خانـه  وزارت 
وزارتخانه هـای مهـم و کلیـدی دولـت اسـت. وزارت کار 
بـا وجـود سـازمان بزرگـی بـه نـام تأمیـن اجتماعـی، بـا 
میلیون هـا ایرانی سـر و کار دارد. در طول 300 روز وزارت 
حجـت عبدالملکـی در وزارت کار، نمی تـوان نمـره قبولـی 

بـه عملکـرد او داد.
وزیـر سـابق کار در طـول ایـن مـدت، عـالوه بـر آن کـه 
نارضایتـی کارگـران افزایـش یافت، بازنشـته ها نیز نسـبت 
بـه مدیریـت او معتـرض بودنـد و در شـهرهای مختلـف 
اعتراضـی در مقابـل سـاختمان وزارت  کشـور تجمعـات 
کار یـا سـازمان تأمیـن اجتماعی شـهر خود تجمـع برگزار 

می کردنـد.
سـازمان تأمیـن اجتماعـی یک سـازمان غیر دولتی اسـت 
کـه کارگـران را تحـت پوشـش دارد و عـالوه بـر آن بـه 
واسـطه سـرمایه کـه از پرداخـت بیمـه بـه دسـت آورده، 
دارای ده هـای کارخانـه تولیـدی و شـرکت اسـت کـه در 
کارخانه هـای  و  شـرکت ها  امـا  دارد.  قـرار  شسـتا  قالـب 
متغلـق بـه شسـتا همـواره زیـان ده بـوده در حالـی که با 
مدیریت درسـت و سـالم باید سـود ده باشـند و سـود آن 

هـم بـه جیـب کارگـران و بازنشسـتگان بـرود.
اگـر آقـای عبدالملکـی وزیر سـابق کار در ایـن مدت 300 
روز می توانسـت اندکـی بـه وضعیت شسـتا سـر و سـامان 

شـرایط  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  و  کار  وزارت  دهـد، 
بهتـری را سـپری می کـرد. اما اکنـون می بینیـم که حتی 
حامیـان دولـت هـم بـه عملکـرد او انتقـاد دارنـد و ایـن 

انتقـاد بجا اسـت.
وزیـری که وعـده داده بود می تـوان با یک میلیـون تومان 
شـغل ایجـاد کرد، یـا این کـه در زمـان کوتاهـی می توان 
ایـران را بـه اقتصـاد اول جهـان تبدیـل کـرد و در کشـور 

المبورگینـی سـاخت، توانایی اداره یـک وزارتخانه از عهده 
او بـر نیامد!

در بـاب اسـتغفا همیـن بس کـه در دیگر کشـورها به ویژه 
کشـوری مانند ژاپن، مدیر و مسـئولی که احسـاس ضعف 
کنـد یـا ناتـوان باشـد و خطایـی هـم از او سـر زده باشـد، 
عـالوه بـر اسـتعفا، هاراگیـری می کنـد. چنیـن مدیری در 
اسـتغفای خـود از مـردم بـه خاطـر تحقق نیافتـن وعده ها 

شـده  ایجـاد  عمومـی  افمـار  در  کـه  نارضایتی هایـی  و 
عذرخواهـی می کنـد.

زمانـی که اکثریـت جامعه کارگـری از عملکـرد وزیر خود 
ناراضی هسـتند، شـجاعت و شـهامت عذرخواهـی از مردم 
بـه واسـطه عملکـرد اشـتباه می توانـد واکنشـی منطقی و 

درسـت بـه وضعیـت پیش آمده باشـد.
در  انقـالب  معظـم  رهبـر  حامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
تـوان  فرموده اند؛»اگـر  مسـئولیت  دربـاره  سـخنانی 
مدیریتـی نداریـد، مسـئولیت نپذیرید. هر مسـئولّیتی، هر 
ِسـَمتی، هـر توانایی ای، در کنـارش یک مسـئولّیتی دارد، 
یـک تعّهـدی وجـود دارد. می توانیـد آن تعّهـد را انجـام 

نه؟« یـا  بدهیـد 
از شـهید دکتـر مصطفـی چمـران پرسـیدند تعهـد بهتـر 

تخصص؟  یـا  اسـت 
وی در پاسـخ گفـت: »می گوینـد تقـوا از تخصـص الزم تـر 
اسـت، آن را مي پذیـرم. امـا می  گویـم آن کس که تخصص 

نـدارد و کاری را می پذیـرد، بی  تقواسـت.«
بـا ایـن تفاسـیر و توصیفـات، هـر فـردی کـه در معـرض 
قـرار گرفتـن در مسـئولیت و مقامـی قـرار می گیـرد بایـد 
خـود را محـک بزند آیـا تونایی اداره کـردن آن مجموعه و 

مسـئولیت را دارد یـا نه!
آقـای عبدالملکـی بـا نـام مدیـر انقالبـی در دولـت مـردم 
بـه وزارت کار رسـید،  حتـی اسـتعفای او هـم بـا توجـه 
بـه ضعف هایـی کـه داشـت، بـه زیـان انقـالب و مدیریـت 

تمام شـد. انقالبـی 
دولـت مـردم از ایـن پـس بایـد نسـبت بـه انتخـاب وزرا 
و مدیـران خـود همـه جوانـب را در نظـر بگیـرد تـا نـام و 
سـابقه مدیـر انقالبـی و جهادی خدشـه دار و بدنام نشـود.

بـه اسـتعفای وزیـر  بـه واکنش هـا نسـبت  کافـی اسـت 
نگاهـی بیندازیـم مسـائل زیـادی بـه دسـت می  آیـد.

نخستین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم

 وزیر صمت:
می توانستم عوامفریبی کنم!

نخستین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم، به عملکرد 
فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت داده شد، وزیری 
کــه برای گــری از کارت زرد گفت: بنده می توانســتم با 
بخشی از کار های مدیریتی عوام فریبی کنم و صرفا ویترین 

را درست کنم، اما ما به سمت اصالح ساختار رفته ایم
جلسه علنی روز گرشته مجلس مجلس به ریاست محمدباقر 
قالیباف برگزار شد و بررسی سوال محمد وحیدی نماینده 
بجنورد از وزیر صمت، گزارش کمیســیون برنامه و بودجه 
ومحاسبات درمورد آخرین وضعیت ثبت اطالعات کارکنان 
دستگاهها در سامانه های »پاکنا« و »ثبت حقوق و مزایا« 

و... در دستور کار نمایندگان قرار داشت.
در جریان جلســه علنی، محمد وحیدی عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات ضمن طرح سوال خود از وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در خصوص ضعف عملکــرد در کنترل 
قیمت کاالها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع 
و بهره بــرداران معدن اظهار کــرد: همه صاحبنظران برای 
حل مشکالت کشور به صحنه عملیات آمده اند تا مشکالت 
اصلی برطرف شود. امروز امید مردم به دولت آقای رئیسی 

است و نباید بگذاریم این امید به ناامیدی تبدیل شوند.
فاطمــی امین وزیر صنعت، معــدن و تجارت با حضور در 
صحن مجلس در پاســخ به این ســوال گفت: مــا نیز از 
مشــکالت مردم، گرانی ها و بیکاری ها رنج می بریم. حتی 
شبها در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است و شبانه روز 

به دنبال راه حل مشــکالت می گردیم اما مجلس شــورای 
اسالمی و دولت انقالبی باید با همراهی و همدلی به سمت 

حل مشکالت برود. 
وی در بخشی از سخنانش که در پاسخ به سوال بود، گفت: 
بنده می توانستم با بخشی از کار های مدیریتی عوام فریبی 
کنم و صرفا ویترین را درســت کنم، اما ما به سمت اصالح 

ساختار رفته ایم.
گفتن چنین سخنی از زبان وزیر برای دفاع از عملکرد خو 
هم سخن جالبی نیست عملکرد هر مسئولی نشان دهنده 

قابلیت های اوست.
وزیر صمت سال گذشته وعده داده بود قرعه کشی خودر را 
در سال 1401 حرف می شود اما اینگونه نشد. این عملکرد 

آیا عوامفریبی نیست؟
پس از پاســخ وزیر صمــت، وحیدی به عنــوان نماینده 
طراحان ســوال اعالم کرد که با توجه به گذشت قریب به 
پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در کمیسیون و به وزیر در 
خصوص رفع این مشکالت، همچنان مشکالت باقی مانده 
اســت و به همین دلیل نیز از پاســخ های وزیر قانع نشده 
است؛ بر این اساس قضاوت درباره پاسخ های وزیر صمت را 

بر عهده نمایندگان گذاشت.
پاســخ های فاطمی امین برای نمایندگان هم قانع کننده 
نبود و به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را 

از مجلس یازدهم دریافت کرد.
  در ادامه حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب 
رییس کمیســیون برنامه و بودجه گزارش این کمیسیون 
درباره آخرین وضعیت ثبت اطالعات کارکنان دســتگاه ها 
در ســامانه های »ثبت حقوق و مزایا« و »پاکنا« را قرائت 
کرد و گفت که طبق گزارش دیوان محاســبات کشــور تا 
پایان اردیبهشت سال جاری معادل ۷0 درصد دستگاه ها 

اقدام به ثبت اطالعات کارکنان در سامانه پاکنا کرده و 30 
درصد دستگاه ها اطالعاتی در این سامانه وارد نکرده اند.   

با اشاره به همین گزارش، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون 
برنامه و بودجــه مجلس، از عملکرد جزیــره ای دولت در 
افزایش حقوق ها انتقاد کرد و گفت: طبق گفته مدیرعامل 
یکی از شرکت های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت 40 

میلیون تومان شده است.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
هم با حضور در جلســه علنی امروز مجلــس تاکید کرد: 
تحقق دولت الکترونیک و هوشمند سازی دولت در دستور 
کار دولت ســیزدهم قرار گرفته و ما در تالش هســتیم تا 

اطالعات و داده ها در نظام اداری کشور یکپارچه شود.
در ارتباط با همین گزارش، محسن زنگنه عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه گفت: نباید این تلقی وجود داشــته باشد 
که سامانه پاکنا راه اندازی شده تا از باال رفتن حقوق طیف 

خاصی جلوگیری شود.
همچنین حســن لطفی نماینده مــردم رزن با طرح این 
ســوال که چرا بر اســاس یک قانون واحد حقوق  کارکنان 
دولت پرداخت نمی شــود؟ تاکید کرد: متاســفانه از زمان 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بخش های مختلف 
از اجــرای ایــن قانون ســرباز زده و از همین جا پرداخت 

حقوق های نجومی آغاز شد.
حبیــب اهلل دهمرده نماینده مردم زابل با اشــاره به اینکه 
هــدف از ایجــاد این ســامانه ها، یک نظــم و انضباط در 
پرداخــت حقوق هــا بود، گفت: متاســفانه شــاهدیم در 
اســتان های مختلف بودجه صرف شــده و نیروهای جوان 
ما پرورش می یابند اما در یــک مقطعی به دلیل تبعیض، 

نخبگان و استعدادهای کشور پا به فرار می گذارند.
در ادامه بررســی هــای مربوط به آخریــن وضعیت ثبت 

اطالعات کارکنان دستگاه ها در سامانه های »ثبت حقوق و 
مزایا« و »پاکنا«، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاســبات با انتقاد از عدم همکاری همه 
دستگاه ها در خصوص تکمیل اطالعات کارکنان و وضعیت 
حقوق و دستمزد آنها در سامانه های تعیین شده گفت: بر 
اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تمام کسانی که 
حتی یک ریال از دولت دریافت می کنند باید اطالعاتشان 

در سامانه وجود داشته باشد.
همچنین بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه اشــاره کرد که ۲۵00 دســتگاه توجهی برای ثبت 
حقوق و دســتمزد کارکنان خــود در پاکنا نکرده اند که با 
این وضعیت نمی توان سیاست رفع تبعیض را پیگیری کرد.

در جمع بندی بررســی های انجام شــده درباره گزارش 
کمیســیون برنامه و بودجه دربــاره آخرین وضعیت ثبت 
اطالعات کارکنان دســتگاه ها در سامانه های ثبت حقوق و 
مزایا و پاکنــا در جمع بندی، محمد باقر قالیباف گفت که 
دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه 
آینده آخرین وضعیت ثبت اطالعات کارکنان دستگاه ها در 
سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی 
به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به 

قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.
در ادامه جلســه علنی امروز، نمایندگان همچنین گزارش 
کمیســیون برنامه وبودجــه و محاســبات در مورد طرح 
دوفوریتــی اصالح جــدول4-۲4 محرومیت زدایی)جداول 
منابع و مصارف تبصره14(قانون بودجه ســال 1401 کل 
کشــور را بررسی کرده و با پیشنهاد اصالح کل محمدرضا 

رضایی کوچی در ماده واحده این طرح موافقت کردند.
بر این اساس به هر یک از استان های کشور 100 میلیارد 

تومان اعتبارات محرومیت زدایی تخصیص داده شد.
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گزارش
استعفای وزیر ناکارآمد 

مطالبه؛ انتخاب وزیر کارآمد

ســخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت: پیشنهاد 
تکذیب شایعه گرانی بنزین را از طرف من داشته باشید تا هر زمان مطرح شد آن 
را منتشر کنید. تقریباً دو روز یکبار داریم شایعه تکذیب بنزین را اعالم می کنیم. 
مردم، دولت را شــناخته اند و می دانند هر خبری باشد آن را با اطالع مردم انجام 
خواهد داد و اخبار این چنیــن را باور نخواهند کرد و دولت هیچ برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین ندارد. در کیش و قشــم که طرح آزمایشــی ســوخت اجرا 

می شد هم هیچ افزایش قیمتی وجود نداشته است. 
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری، گفت: این هفته مصوبات 
متعددی را در جلســه هیئت وزیران داشتیم. دومین آئین نامه در جهت حمایت 
از شعار ســال به تصویب رسید که به پیشنهاد مشترک وزیر بهداشت و معاونت 
علمی ریاســت جمهوری ارائه شــد. محور اصلی این آئین نامه توانمندســازی 
شرکت های دانش بنیان و ارتقای توان و تاب آوری شرکت های دانش بنیان بود.

سخنگوی دولت اعالم کرد: آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خود را به 
رئیس جمهور تقدیم کرد و روز گذشــته استعفای او مورد پذیرش رئیس جمهور 

قرار گرفت.
بهادری جهرمی افزود: از تالش های مجاهدانه او و همکارانشــان تقدیر می کنم. 
وی به همکاری خود با دولت ادامه خواهند داد و از امروز به عنوان مشاور رئیس 

جمهور به همکاری خود ادامه خواهند داد.
وی تصریح کرد: »محمدهادی زاهدی وفا« جایگزین او در وزارت کار شــد؛ وی 
پیــش از این معاون هماهنگی و نظارت اقتصــادی و زیربنایی معاون اول رئیس 

جمهور بودند.
سخنگوی دولت درباره اعتراضات برخی اصناف نسبت به مقررات جدید مالیاتی 
گفــت: قانونگذار در قانــون بودجه تکلیفی به دولت داشــته که از تراکنش های 
مربوط دستگاه های کارتخوان مالیات اخذ شود و دولت مکلف بوده تراکنش های 
دســتگاه کارتخوان را مورد توجــه قرار دهد. وی اضافه کــرد: مبنای دولت در 
بررسی، همکاری و همیاری با مجموعه اصناف و بازاریان است، تا به امروز حدود 
یک میلیون نفر مشــمول مالیات بوده اند که قریب ۵۵0 هزار نفر از آنها مالیات 

صفر برایشان لحاظ شده است.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: از همین یک میلیون نفر بیش از 100 هزار واحد 

صنفی مالیات شان زیر ۵ میلیون و حدود 30 هزار واحد نیز بین ۵ تا 10 میلیون 
تومان در سال بوده است.

بهادری جهرمی گفت: رئیس جمهور به ســازمان مالیاتی تأکید کردند که بنای 
کار باید اعتماد به کسبه عزیز و اصناف باشد و مالک و معیار خوداظهاری مؤدیان 

است؛ مگر آن که دالیل متقنی برای رد آن وجود داشته باشد.
بهادری جهرمی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه »گزارش نهایی حادثه قطار 
مشــهد-یزد چه زمانی مشخص می شــود؟ ضمن اینکه مقام معظم رهبری هم 
تاکید کرده بودند که با عامل یا عاملین این قبیل حوادث برخورد شــود، باالخره 
عاملین حادثه آبادان چه زمانی مشــخص و معرفی می شــوند و آیا وزارت کشور 
گــزارش جدیدی در این زمینه به دولت ارائه نداده اســت؟« گفت: در خصوص 
قطار مشهد یزد ضمن تســلیت مجدد، گزارش اولیه پیش از این منتشر شد که 

دو عامل مهم در وقوع این دو حادثه شناسایی شد.
بهادری جهرمی با اشــاره به کوتاهی صورت گرفتــه در صنعت برق، تاکید کرد: 
دولت با سرعت زیادی توسعه نیروگاه های برقی را در دستور کار خود قرار داد و 
رکورد مصرف برق در کشــور زده شد، اما خاموشی اتفاق می افتاد که طبق روال 

گذشته باید شاهد خاموشی می بودیم.
سخنگوی دولت در رابطه با مصرف آب و احیای منابع زیر زمینی، گفت: همکاری 
خوبی میان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در مورد مصرف آب برنامه ریزی شده 
اســت و با مدیریت خوب معاون اول رئیس جمهور خطوط متعددی برای انتقال 
آب دریا به مناطق کم آب کشــور در نظر گرفته شده و در حال طراحی و انجام 
اســت. انســداد چاه های مجاز و تجهیز چاه ها به سامانه هوشــمند و... از جمله 
اقدامات در دســتور کار وزارت نیرو اســت. در حوزه آب هم مانند برق موفقیت، 

نیازمند همکاری همگانی است.

بهادری جهرمی درخصوص تأثیر تصویب قطعنامه شورای حکام بر مذاکرات وین، 
گفت: قطعنامه های سیاسی شــورای حکام اثری روی موضوعات مختلف ندارد. 
انتظار ما از یک نهاد بین المللی این اســت که استقالل خود را حفظ کند و بعد 

از سفر به رژیم صهیونیستی شاهد چنین قطعنامه هایی نباشیم.
بهادری جهرمی در رابطه با ورود دولت به کنترل بازار مسکن، گفت: رئیس جمهور 
دستوری به وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت برای کنترل بازار دادند و طرحی 
جدیداً ارائه شده و در دســتور کار قرار گرفته است. شهردار تهران نیز همکاری 
خود را با وزارت راه آغاز کرده تا شاهد فشار کمتر به ویژه در خصوص مستأجران 
باشــیم؛ اعتباراتی هم برای حمایت از مستأجران در بانک ها در نظر گرفته شده 
است. وی درباره اینکه آیا ارسال نامه بایدن به رئیس جمهور صحت دارد؟، گفت: 
نامه ای از رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور کشــورمان ارســال نشده است. 
اما پیام از ســوی آمریکا و مسئوالن آنها وجود داشته و تاکید رئیس جمهور این 
بوده که آنچه اهمیت دارد ارســال پیغام نیست، بلکه الزام عملی برای رسیدن به 

اهداف وجود دارد.
سخنگوی دولت در رابطه با حذف دهک های باال در دریافت یارانه ها، تصریح کرد: 
مطابق تکلیف قانونی، دولت مکلف اســت که یارانه دهک های باال را حذف کند. 
ضعف در شفافیت اقتصادی برخی خانوارها و مشکالتی از این قبیل ممکن است 
اشــتباهاتی در دهک بندی ایجاد کند. به همین دلیل امکان اعتراض ایجاد شد. 
بیش از 4 و نیم میلیون نفر به دهک بندی یارانه ها اعتراض کردند. از طرفی دیگر 
افرادی بودند که امکان ثبت نام برای آنها فراهم نبود و امکان آن اخیراً فراهم شد. 
کسانی که اعتراضاتشان پذیرفته شود اطالعاتشان به سازمان هدفمندی اعالم و 

نتایج به زودی اعالم می شود.
بهادری جهرمی در رابطه با سیاست ایران در فروش نفت گفت: در رابطه با بحث 
فروش نفت، ایران سیاســتش هم بازاریابی فعال بوده است و هم در حال فروش 
نفت بوده ایم که ارز آن نیز باز می گردد. عرضه ارز همیشــه بیش از تقاضا بوده 
اســت. با توجه به اینکه ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هســتیم و برخالف 
قانون برخی از کشــورها با تحریم های غیرقانونی و یک جانبه جنگ تمام عیاری 
را علیه مردم کشور ما آغاز کرده اند، طبیعتاً جمهوری اسالمی از هر ابزاری برای 

موفقیت و پیروزی در این جنگ اقتصادی استفاده می کند.

بهادری جهرمی در نشست خبری:

 دولت هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین ندارد


