اخبار

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رونداستيضاح وزراي اقتصادی روحاني را بررسي ميکند

ديه  ۲۳۱ميليون تومان شد

قيمت ديه کاملــه در ماههاي غيرحرام از
ابتداي سال  ۱۳۹۷مبلغ  ۲۳۱ميليون تومان
تعيين و توسط رئيس قوه قضائيه ابالغ شد.
به گزارش تسنيم ،صادق آملي الريجاني
در بخشــنامهاي به واحدهاي قضايي و
دادسراهاي کشور نوشته است :در اجراي
ماده  549قانون مجازات اسالميمصوب
 1392و با توجه به بررسيهاي بعمل آمده
قيمت ديه کاملــه در ماههاي غيرحرام از
ابتداي سال  1397مبلغ دو ميليارد و سيصد
و ده ميليون ريال تعيين ميگردد .مبلغ ديه
در ماههاي غيرحرام در سال 210 ،1396
ميليون تومان تعيين شده بود.
وزير اقتصاد
سهشنبه به مجلس ميرود

وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاســخ
به ســؤاالت ۱۵تن از نمايندگان مجلس
سهشــنبه راهي کميســيون اقتصادي
مجلس ميشود .به گزارش فارس ،طبق
دستور کار کميســيون اقتصادي ،آقايان
قاضيپور ،سيده حميده زرآبادي ،سيدفريد
موسوي ،سيده فاطمه حسيني ،سيدکاظم
دلخوش ،حبيــباهلل دهمــرده ،محمد
حســننژاد ،محمدرضا اميرحسنخاني،
عيناهلل شريفپور ،سيدجواد ساداتينژاد،
حسينعلي حاجي دليگاني ،نصراهلل پژمانفر،
محمدمهدي زاهدي ،محمدرضا صباغيان
و احمدعلي کيخــا خواهد بود .همچنين
موضوع اليحه ماليات بــر ارزش افزوده
و وضعيت اجراي سياســتهاي ابالغي
اقتصاد مقاومتي در دستور کار اعضاي اين
کميسيوناست.
مشکالت بازار خودرو
و سامانه قطع شده ثبت سفارش

سامانه ثبت سفارش واردات کاال (ثبتارش)
از روز پنجشــنبه از دسترس خارج است و
تا اين لحظه امکان ورود به اين ســامانه
براي ثبت ســفارش کاال وجود ندارد و به
اين ترتيب مشکالتي را براي متقاضيان
به وجود آورده است ،عدم امکان ورود به
اين سامانه در حالي که مسئوالن سازمان
توســعه تجارت از عدم اختــال در اين
ســامانه خبر ميدهند و هر گونه اختالل
و مشــکلي را در اين سامانه رد ميکنند.
بسته شدن ثبت سفارش خودرو و افزايش
تعرفه طي ماههاي اخير سبب شده بود تا
بازار خودرو با نوسانات زيادي روبرو شود.
همين امر مشکالت بســياري را ايجاد
کرد به طوري که برخي از شــرکتهاي
فعال در حوزه واردات خودرو ،نتوانســتند
به تعهدات خود عمل کنند .عدم تحويل
به موقع خــودرو و افزايش قيمت خارج
از توافق قرارداد از جمالت مســائلي بوده
که خريــداران خودروهــاي خارجي را با
مشــکل روبرو کرده اســت.البته در اين
ميان برخي نيز تالش کردهاند در شرايط
نابساماني بازار ،به تعهدات خود عمل کنند.
گزارشهاي رسيده از يکي از عامليتهاي
مجــاز خودروهاي وارداتي در ســالگرد
والدت حضرت زهرا(س) به مناسبت روز
زن به قيد قرعه يک دســتگاه خودرو به
يکي از مشتريان خود اهدا کرده است .اين
نمايندگي(عامليت  4001اتوخسرواني) به
مشتريان خود وعده داده بود که در پايان
سال به يکي از خريداران خود هديه ويژه
خواهد داد.اما در اين ميان تعداد زيادي از
وارد کنندگان هم به بهانه بسته بودن ثبت
ســفارش از زير تعهدات خود شانه خالي
کرده اند.
تخم مرغ يکساله
 45/1درصد گران شد

طبق اعــام بانک مرکزي ،متوســط
قيمت خُ رده فروشــي لبنيات نســبت
به هفته مشابه ســال قبل  ۶.۳درصد،
تخــم مــرغ  ۴۵.۱درصــد ،برنج ۰.۱
درصــد ،حبوب  ۰.۵درصــد ،ميوههاي
تــازه  ۱۸.۸درصــد ،ســبزيهاي تازه
 ۸.۵درصد ،گوشــت قرمز  ۱۱.۷درصد،
گوشت مرغ  ۱.۲درصد ،افزايش داشته
اســت .براســاس اعالم بانک مرکزي
قيمت خُ رده فروشي گروههاي لبنيات،
برنج ،گوشــت قرمز ،قند و شکر ،چاي
و روغن نباتــي در هفته منتهي به 11
اسفندماه نسبت به هفته قبل از آن ثابت
بود .طبق اعالم بانک مرکزي ،متوسط
قيمت خُ رده فروشــي لبنيات نســبت
به هفته مشابه ســال قبل  6.3درصد،
تخم مرغ  45.1درصد ،برنج  0.1درصد،
حبوب  0.5درصد ،ميوههاي تازه 18.8
درصد ،ســبزيهاي تــازه  8.5درصد،
گوشت قرمز  11.7درصد ،گوشت مرغ
 1.2درصــد ،چاي  13.3درصد و روغن
نباتي  1.3درصد افزايش داشتهاند.

گروه اقتصــادي – اميرعلــي امينيان:

ســرانجام پس از ماههــا انتظار پرونده
اســتيضاح ســه وزير روحاني روي ميز
نماينــدگان خانه ملت قــرار گرفت تا
اين هفته بــراي مجلــس دهم هفته
سرنوشت سازي باشــد چراکه بسياري
از حرفوحديثها درباره البيگريهاي
نماينــدگان ميتواند پــس از برگزاري
جلسات استيضاح پاســخ داده شود.در
حقيقت استيضاح ســه وزير تعاون،کار
و رفاه اجتماعي،مســکن و شهرسازي
و جهاد کشــاورزي آزمون بزرگي براي
نمايندگاني است که برخي کارشناسان
و فعاالن اقتصادي و سياسي آنان را به
رانت بازي و در نظر نگرفتن منافع مردم
متهم ميکردند.
پيش از آنکه به موضوع استيضاح علي
ربيعي ،عباس آخوندي و محمود حجتي
بپردازيم بد نيســت نگاهــي به فرايند
اســتيضاح در کشــور در  4دهه پيش
داشته باشيم.
تاريخچه استيضاح در ايران

استيضاح وزيران در حکومت جمهوري
اســاميايران ،بنا بر اصــل  ۸۹قانون
اساســي ايران ،ازجمله اختياراتي است
که به مجلس شوراي اسالميدادهشده
تــا در مواردي کــه نمايندگان مجلس
کفايــت الزم بــراي انجاموظيفه را در
مســئولي نميبينند از اين ابزار نظارتي
اســتفاده کنند و اگــر توضيحات وزير
براي نماينــدگان قانعکننده نبود وي را
عزل کنند.بر اســاس ماده  ۲۶آئيننامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي ،رؤساي
جمهور وقت ايران در خصوص حضور يا
عدم حضور در جلسات استيضاح وزراي
کابينهشان ،مختارند.
در ادوار نهگانه مجلس شوراي اسالمي،
از بين  ۲۴استيضاح صورت گرفته ،تنها
پنج جلسه اســتيضاح با حضور روساي
جمهور وقت برگزارشــده و  ۱۸جلســه
اســتيضاح بدون حضــور رئيسجمهور
برگزارشده اســت که درنتيجه ،تنها ۷
اســتيضاح به برکنــاري وزرا انجاميده
است.

دهها بار به رئيسجمهور
در صحن علني و جلسات
خصوصي تذکر داديم
که مردم با مشکالت
متعددي مواجههستند
که اگر رفع نشوند ،دچار
چالشهاي بعدي ميشويم

استیضاح حقیقی یا  ....مجلس؟!

استيضاح ســه مرد اقتصادي دولت
روحاني

مشکالت کشــور در ســال جاري در
بخشهاي مختلف آنقدر زياد بوده که
کاســه صبر نمايندگان خانه ملت لبريز
شــد و نمايندگان مجلس حتي تا پايان
تعطيالت نوروز هم براي رســيدگي به
بيکفايتي سه دولتمرد صبر نکردند.
اين بار گويا موضــوع برخالف دفعات
گذشته که خبر استيضاح تائيد و تکذيب
شــد نبود و نمايندگان پاي اســتيضاح
ايستادند .اکبر رنجبر زاده  ،عضو هيات

کرد:من هم مانند بسياري از نمايندگان
سؤاالت و ابهاماتي درباره عملکرد آقاي
ربيعي دارم.
نماينده مردم شــيراز در مجلس ادامه
داد:دربــاره وزيــر راه و شهرســازي
مشــکالت زيادي در حــوزه عملکرد
وي وجود دارد و مسائلي چون مسکن،
بافــت فرســوده ،حــوادث هوايــي و
دريايي،مشــکالت جادهاي و  ....وجود
دارد که نشان ميدهد آخوندي در اين
موارد عملکرد مطلوبي نداشــته است.
البته گزارشهايي هم از ســاير نهادها
مانند مرکز پژوهشهاي مجلس وجود
دارد کــه اين مســئله را تائيد ميکند
بنابراين نمايندگان اصرار دارند وزير راه
و شهرسازي استيضاح شود.
آزموني براي مجلس

رئيسه مجلس با تأکيد بر همين موضوع
برنامه روزهاي استيضاح را تشريح کرد
و گفت :جلسه استيضاح ربيعي در نوبت
صبــح و آخوندي در نوبــت عصر روز
سهشنبه ۲۲ ،اسفند برگزار خواهد شد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس تصريح
کرد :جلسه استيضاح حجتي ،وزير جهاد
کشــاورزي هم در روز چهارشنبه ۲۳،
اسفند برگزار ميشود.
بيتوجهي دولت کار را به اينجا رساند
سيد مهدي مقدســي ،عضو کميسيون
صنايــع و معــادن مجلــس شــوراي
اسالميدر گفتوگو با «عصر ايرانيان»
گفت:در تمام دنيا دولتها براي اصالح
خود اقدام ميکنند تا دوام داشته باشند
اما دولت دوازدهم هيچ تالشــي براي
اصالح دروني ساختار خود نکرده است.
وي افزود:دولت بايد از درون سيســتم
خود دســت به جراحي ساختاري ميزد
تا بتواند به مردم خدمت کند اما اين کار
را انجام نداد و مشــکالت بيشتر شد.با
بيشتر شدن مشــکالت و نمايان شدن
نقــاط ضعف مجلس و نمايندگان مردم
به اين نتيجه رســيدند که خود آنها با
اســتفاده از ابزار قانوني و نظارتي وارد
عمل شوند.
مقدسي افزود :اين هفته سه وزير دولت
بايد پاســخگوي اقدامات خــود بوده و
انتقادهــاي وارده را توضيح دهند.انتظار
داشتيم که دولت با استفاده از مشاورين
آگاه ،توانمنــد و خالق اين مســائل و
مشــکالت را زودتر متوجه ميشــد و
اصالحات ساختار دولت را از درون آغاز
و آنها را برطرف ميکرد تا کار بهجايي
نرســد که مجلس مجبور شــود وزرا را
استيضاح کند.
کوتاه نميآئيم

از ميان  ۱۷اســتيضاح نــاکام مجالس
مختلف ۱۵ ،مــورد بارأي اعتماد مجدد
نمايندگان به وزرا ،يک مورد (استيضاح
محمد عباســي ،وزير ورزش در مجلس
نهم) پيش از رأيگيري نهايي در صحن
علني مجلس ،منتفي شــد و يک مورد
(اســتيضاح مســعود مير کاظمي ،وزير
بازرگانــي دولت نهم کــه مصادف با
مجلس هفتم بــود) به دليل پايان عمر
مجلس خواهان استيضاح ،برگزار نشد.
تا بــه امــروز ،از بين رؤســاي هيات
دولتهــاي جمهوري اســاميايران،
نخستوزير دوران جنگ و رئيسجمهور
دوران اصالحات و حســن روحاني ،در
جلسات اســتيضاح وزراي کابينه خود
شــرکت نکردهاند وهاشميرفسنجاني
نيز تنها در جلســه اســتيضاح يکي از
وزراي کابينهاش حاضر شد ولي محمود
احمدينژاد در اغلب جلسات استيضاح
وزراي دولتهاي نهــم و دهم ،حاضر
بود .در بين ادوار مختلف مجلس شوراي
اسالمي ،مجلس هشتم با اعالم وصول
 ۴استيضاح و مجلس هفتم نيز با اعالم
وصول  ۳اســتيضاح ،رکــورددار ثبت
درخواســت اســتيضاح تاکنون هستند.
در ميان دولتهــاي دهگانه جمهوري
اســاميايران ،دولت دوم احمدينژاد،
با مواجهشدن با  ۵اســتيضاح از جانب
مجالــس وقــت ،رکورددار محســوب
ميشــود .از ميان وزراي استيضاحشده،
علي کــردان با  ۱۸۸رأي منفي ،دومين
وزيري است که بيشترين رأي منفي را
در جلسات اســتيضاح گرفته است ،زيرا
رتبه نخست در اين جدول به عبدالرضا
شيخاالسالميتعلق دارد که با  ۱۹۲رأي
منفي نمايندگان مجلس نهم ،از سمتش
عزل شد.
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در اين ميــان برخي از نمايندگان که از
ماهها پيش عملکرد دولت در بخشهاي
مختلف اقتصادي را نقد ميکردند اعالم
کردهاند که تا زمان پايين کشيدن وزراي
ناکارآمد از کرسي قدرت کوتاه نخواهند
آمد.
محمدرضا پور ابراهيمي،رئيس کميسيون
اقتصادي مجلس جمعهشــب در جشن
ميــاد حضرت زهــرا (س) در کرمان
گفت :جمهوري اسالميرا جريان جنگ
نظاميتهديد نميکند ،بلکه بزرگترين
تهديد ما فســاد اقتصادي درون است و
اگر اين موضوع را که زمزمههاي آن در
جامعه در حال گســترش است در نطفه
خاموش نشود ،قطع ًا آثار و پيامدهاي آن
از حمله نظاميآمريکا بهمراتب بيشــتر
خواهــد بود .وي افــزود :چهار متخلف
اقتصــادي و ثروتاندوز ،آبروي هزاران
مدير ســالم را ميبرند و مسلم ًا بايد به
آنها برخورد شود.
نماينده مــردم کرمان و راور در مجلس
شوراي اسالميبا تأکيد بر اين موضوع
که در حوزه مسائل اقتصادي ،عالوه بر
مبارزه با فساد ،کارآمدي هم بايد افزايش
پيــدا کند ،به عملکــرد منفي بعضي از
وزراي حــوزه اقتصادياشــاره کرد و
تصريح کرد :دهها بار به رئيسجمهور در
صحن علني و جلسات خصوصي تذکر
داديم که مردم با مشــکالت متعددي
مواجههســتند که اگر رفع نشوند ،دچار
چالشهاي بعدي ميشويم .وي اظهار
داشــت :چرا رئيسجمهور وزيري را که
بخش عظيمياز اقتصاد کشور در اختيار
دارد و بارها گفتيم توان اداره کشــور را
ندارد ،براي دوميــن مرتبه براي کابينه
معرفي ميکند.
پور ابراهيميبه استيضاح وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي اشاره کرد و گفت :وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي بهعنوان يک
وزير ناکارآمد است که متأسفانه به دليل
هزينههــاي زيادي که ايــن وزارتخانه
در اقتصاد کشــور ايجــاد کرده ،بخش
عظيمياز مشکالت اقتصادي دامنگير
کشور شده است.
رئيس کميســيون اقتصادي مجلس با
اشــاره به حجم باالي کاري در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ازجمله حوزه
حملونقل کشتيراني ،هواپيمايي و ريلي
افزود :همه اين فعاليتهاي اقتصادي در
دســت وزيري است که تنها چيزي که
بلد نيست ،اقتصاد کشور است.

وي تصريــح کــرد :مجلــس در مورد
اســتيضاح وزيــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعي کوتاه نميآيد ،چون اســتمرار
وضيعــت کنوني و حتي يک روز ربيعي
به صالح کشور نيست.
پــور ابراهيميادامه داد :مگر ميتوان با
مــردم تعارف داشــت و جريان و گروه
سياســي براي ماندن در وزارت درست
کنيم ،به وزير تعاون تذکر ميدهيم که
از البي سياسي دست بردارد.
وي گفت :امروز کشــور مــا افرادي را
ميخواهد که شايسته براي اداره کشور
باشــد ،مجلس که برخاســته از اعتماد
مردم است با تمام توان مقابل نارسايي
اقتصادي ايستاده و ذرهاي ازآنچه را که
بهعنوان امانتــي از مردم بر دوش دارد،
کوتاه نميآييم.
نماينده مــردم کرمان و راور در مجلس
شــوراي اسالميبيان داشــت :مسائل
اقتصادي را در کشور سامان ميدهيم،
چون بخش زيادي از آنها با برنامهريزي
قابلحل اســت و بهغيراز وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــي وزارتخانههاي
ديگري هم هستند که بايد براي آنها
تعيين تکليف کرد.
واکنشهاي عجيب

موضوع اســتيضاح که به مذاق برخي
از طرفــداران دولت و حتي وزيراني که
نامشان در ليست ســياه مجلس است
خــوش نيامــده موجــب واکنشهاي
مختلفي به همراه داشته است.
وزير راه و شهرســازي طي يادداشتي با
انتقاد شديد از نمايندگان مجلس شوراي
اسالميبابت طرح استيضاحش با طرح
اين پرســش «آيا اين اســتيضاح پايه
استواري دارد؟» گفت :نمايندگان چگونه
و با چه مدرکي به اين نتيجه رســيدند
مقصر سقوط هواپيماي آسمان هستم؟
عباس آخوندي در بخشــي از يادداشتي
که کانال منتســب به وي منتشر کرده
پرسيده اســت :آيا اين استيضاح بر پايه
درســتي استوار اســت؟ و آيا استيضاح
عــرف حقوقي را
مراحل موردپذيرش
ِ
طي کرده است؟ و ســرانجام ،آيا براثر
آن نکت ه تاريکي روشــن خواهد شد؟ و
يا آنکه پاســخ در گروي اعالم نتيجه از
سوي ستاد رسيدگي به سانحه است؟ و
استيضاح جز متشنج نمودن فضا و ايجاد
بيثباتي در دســتگا ِه اجرايي و محيطِ
گســترده کســبوکار حملونقل سود
ديگري ندارد.
واکنش قابل تأمل تاجگردون

در اين ميان غالمرضا تاجگردون يکي از
طراحان استيضاح آخوندي با بيان اينکه
نميداند نتيجه اســتيضاح وزير راه چه
ميشود ،گفت :ولي دنا ،تو مقصر بودي
که قامتت بلندتر از تصور ما بود!
وي در صفحه اينســتاگرام خود به عدم
عذرخواهي وزير راه واکنش نشــان داد
و نوشــت :در اين ايام هــر چه تالش
کــردم وزير عزيزي از ســقوط هواپيما
عذرخواهي کند نشــد و نپذيرفتند و هر
کسي گفت اگر عذرخواهي کنيم يعني
مقصريم.
مشارکت رسانههاي مزدبگير

در ايــن ميــان برخــي رســانهها که
پيشازايــن نيز بارها ســنگ اقدامات
نادرســت اقتصادي و اجتماعي دولت را
به سينه زدهاند در تالشاند با به حاشيه
کشاندن موضوع اصل بيکفايتي وزراي
ليست استيضاح را زير سؤال برده و آنرا
از مسير اصلي خود منحرف کنند.
سردبير يک ســايت وابسته در صفحه
اينستاگرام خود نوشته است :مردم يقين
داشته باشيد در پشت استيضاح وزير کار
نه اصالح امور نهفته اســت و نه منافع
شــما .برخي افراد که بهشدت امروز به
اســتيضاح ربيعي مشتاق هســتند از او
واگذاري پتروشيميها را ميخواهند.
وي مدعي شــد :قبل از اين ،درخواست
آنــان فقط دخالت در عزل و نصبهاي
مجموعههــاي اقتصــادي وزارت کار
بــود؛ اما اکنون به دنبــال تصاحب اين
مجموعههــا اقتصادي هســتند .مردم
يقين داشــته باشيد با کنار رفتن ربيعي،
نفــر بعدي اگر از اموال شــما باج دهد
وزير خواهد شد؛باور کنيد نيت خيري در
استيضاح وزير کار وجود ندارد .آنهايي

که دستشــان از تصاحب شــرکتها و
مناصب شســتا و صندوق بازنشستگي
کوتاه شده ،اکنون پيادهنظامشان براي
عــزل ربيعي و آوردن عامل خودشــان
بسيج کردهاند.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نيز گفته
اســت :اين وزارتخانه بزرگ اجتماعي
فعاليتهاي فراوان و تصميمهاي بزرگي
راجع بــه حقوق مددجويان ،ســبد غذا
براي افراد داراي سوءتغذيه ،بازماندگان
از تحصيل و يا کاهش فقر انجام ميدهد
اما هيچگاه کسي درباره اين موارد از من
بهعنوان وزير ســؤالي نميپرسد و فقط
من را به شکل شرکت شستا ميبينند.
به گزارش ايرنا ،علي ربيعي افزود :وزارت
تعاون در بخشهاي مختلف اجتماعي
فعاليتهــاي گســترده دارد و بهعنوان
يکنهاد اجتماعي اســت اما متأسفانه
همه من را به شــکل شســتا (شرکت
سرمايهگذاري تأمين اجتماعي) ميبينند.
وي اظهار کــرد :وزارتخانه تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي يــک وزارتخانه بزرگ
اجتماعي اســت و متأســفم که برخي
افــراد؛ هيچگاه ايــن وزارتخانــه را با
ديــد اجتماعي نديدهاند .بــا گروههاي
اجتماعي مختلفي مانند معلوالن ،زنان
سرپرست خانوار ،رها يافتگان از اعتياد،
خانوادههاي زندانيــان فعاليت دارم که
اگر يک اپسيلون تصميم درست درباره
آنها گرفته شود ،روي وضعيت زندگي و
معيشتي آنها بسيار اثرگذار است.
البتــه ربيعي در گفتههايش اشــاره به
معضــات مختلف موجود در کشــور
بهويــژه در بخشهاي اشــتغال نکرده
اســت و هيــچ نشــاني از تجمعــات
اعتراضآميز کارگراني که با بيتدبيري
وزارت کار در آســتانه نوروز بيکار شده
و هرروز مقابل ساختمان وزارت کار به
التماس ميايستند در صحبتهاي آقاي
وزير نيست.
در ســخنان ربيعي هيچ اشاره به اينکه
ســال  96ازنظر افزايش از دست دادن
شغل بدترين ســال در سالهاي اخير
بــوده نشــده و تالش شــده همهچيز
سياسي و رانتي جلوه داده شود.
انجاموظيفه نمايندگان

فرجاهلل رجبي ،نماينده مردم شــيراز در
مجلس شــوراي اسالميدر گفتوگو با
«عصر ايرانيان» گفت:اســتيضاح وزرا
موضوع عجيبي نيست و نمايندگان به
وظيفه خود عمل ميکنند.بر اساس آنچه
مابيــن همکارانمان ديده و شــنيدهايم
نمايندگان مجلس تا پايان اســتيضاح
پيگيريهــاي الزم را ميکنند تا آنچه
صالح کشور و مردم است اتفاق بيفتد.
وي افزود:در زمان رأي اعتماد به وزراي
پيشــنهادي براي آنکه کابينه تشکيل
شــود و دولت هر چه سريعتر کارش را
شروع کند تا مشکالت مردم کمتر شود
تالش ويــژهاي کرديم و اکنون هم در
حال انجاموظيفه نمايندگي خود هستيم
و هيچ پشت پرده سياسي در اين زمينه
وجود ندارد.
عضو کميســيون عمران ،با اشــاره به
اســتيضاح علي ربيعي وزير کار و رفاه و
اجتماعي ،گفت :وزارت کار شرکتهاي
زيادي در زيرمجموعه خود دارد که اغلب
آنها زيان ده هستند و حتي نتوانستهاند
هزينههاي خود را تأمين کنند.از سوي
ديگــر وزارت کار بايد درجه اول متولي
اشتغال در کشور باشــد و با استفاده از
شرکتها و مجموعههاي متعددي که
زيرمجموعه آن هســتند بتواند توليد و
اشتغال را در سالي که توسط مقام معظم
رهبري بهعنوان ســال توليد و اشتغال
نامگذاري شده بود توسعه دهد.در چنين
شرايطي به نظر ميرسد اين وزارتخانه
نيازمند مديري است که کارآمد و توانمند
باشد.عالوه بر آن معاونان وزير هم بايد
کار بلد و توانمند باشند.
رجبي يادآور شــد:در زمان رأي اعتماد
بــه ربيعي هــم اشــکاالت موجود در
شــرکتهاي تابعــه وزارت کار مطرح
شد اما اين اختالل هنوز برطرف نشده
است.اين مسائل نهتنها همچنان وجود
دارد ،بلکه بر مشــکالت پيشــين هم
افزودهشده است .وي با اشاره به اينکه
خود طرح استيضاح را امضا نکرده تأکيد

محمــود حجتــي هــم بــا عملکرد
نامطلوبــش در دولت نام خــود را در
فهرست استيضاح شوندگان درج کرده
و نمايندگان معتقدند اين اســتيضاحها
آزمــون مهميبراي اثبات دلســوزي
نمايندگان براي منافع ملي است.
علي وقف چي ،ســخنگوي کميسيون
کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
در گفتوگــو با «عصر ايرانيان» گفت:
مشــکالت مختلف حوزه کشــاورزان،
برخي انتصابات سياســي بيتوجهي به
اقتصاد مقاومتي در کشــاورزي و  ...از
داليل استيضاح حجتي است.
وي با اشاره به اينکه اين دوره استيضاح
آزموني براي نمايندگان مجلس اســت
تصريح کرد :نمايندگان مجلس بايد از
فرصتي که به وجود آمده براي دفاع از
حقوق مردم استفاده کنند و نشان دهند
که همانگونه که در بزنگاههاي مختلف
همراه دولت بوده و حمايت کردهاند در
زمان بيکفايتي برخــي مديران بدون
نگــرش سياســي،حزبي و گروهي به
منافع ملي و مشترک با عوامل ناکارآمد
برخورد ميکند.
نماينده مردم فريدن ،فريدونشــهر و
چادگان در مجلس شوراي اسالمياظهار
کرد:مجلس هميشه همراه دولت بوده
اما دولت بايد بداند که کشــورداري با
بيتفاوتي  ،تساهل و تسامح کار سختي
است و بايد کميدر اداره کشور جديت
داشته باشد.هراندازه دولت چابک باشد
و نيروهاي توانمند و دور از حاشــيه در
آن کار کنند براي منافع ملي بهتر است.
تقاضاي اســتيضاح اين وزرا هم به اين
دليل اســت که نمايندگان معتقدند که
دولت بايد در رويه خود تجديدنظر کند.
وقف چي با اشاره به اينکه از همان ابتدا
مخالف انتخاب حجتي بوده ادامه داد:به
احترام همکارانم در کميسيون و با توجه
به اينکه وزير جهاد کشاورزي قول داده
بود که تغييرات اساسي در مديريت کالن
بخش کشاورزي ايجاد کند به وي رأي
دادم و پسازآن هم شخص ًا نزد وي رفتم
و تقاضا کردم منافع ملي را فداي منافع
شــخصي نکند اما هيچ اتفاقي از سوي
آقــاي حجتي براي اصالح امور صورت
نگرفت .اين نماينده مجلس در پاسخ به
اين ســؤال که آيا پشت پرده استيضاح
مســائل سياســي اســت يا خير تأکيد
کرد:دوستان در کميســيون کشاورزي
همواره به دنبال منافع ملي بودهاند .شايد
منافع اســتاني و حوزه انتخابيه خود را
ديدهاند اما قطع ًا منافع شخصي در اين
ميان نقشي ندارد.تنوع امضاها نيز نشان
ميدهد که استيضاح سياسي نيست .اگر
دولتيها مدعياند نمايندهاي قصد ايجاد
رانت با اســتفاده از اســتيضاح را داشته
بهطور آشکار شفافسازي کنند که اگر
کسي زيادهخواهي کرده است رفتارش
افشــا شــود .وي افزود :نمايندگاني از
هر ســه فراکسيون مســتقلين ،اميد و

اگر دولتيها مدعياند
نمايندهاي قصد ايجاد رانت
با استفاده از استيضاح
را داشته بهطور آشکار
شفافسازي کنند که اگر
کسي زيادهخواهي کرده
است رفتارش افشا شود

واليت خواســتار اين استيضاح هستند
چراکه وزير جهاد بعد از شــروع دولت
جديد همان روال قبلــي را ادامه داد و
به تعهداتي که داده بود عمل نکرد حتي
بسياري از کساني که به وزير رأي مثبت
داد ه بودند امروز از رأي خود پشــيمان
شدهاند .روز سهشنبه آغاز آزمون مجلس
در کارزار دفاع از حقوق مردم اســت و
بايد صبر کرد و ديد آيا رانت برخي وزرا
و ثروتهاي نهفته آنان تأثيري در رأي
نمايندگان بــه وزراي بيکفايت دولت
دارد يا اينکه نمايندگان اين بار بدون در
نظر گرفتن جناح و گروه تنها ملت ايران
را خواهد ديد و دولت را براي تجديدنظر
در سياســتهاي اقتصادياش مجاب
خواهد کرد.
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اخبار
شاخص بورس  ۲۶۵واحد افت کرد

شاخص بورس در جريان معامالت امروز
بازار سرمايه  ۲۶۵واحد ديگر افت کرد.
به گزارش تسنيم؛ در جريان دادوستدهاي
ديروز بازار سرمايه تعداد 685ميليون سهم
و حقتقدم بهارزش 175ميليارد تومان در
133هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت
و شاخص بورس با افت 265واحدي در
ارتفاع 96هزار و 594واحد قرار گرفت.
شاخصهاي اصلي بازار سرمايه هم روز
منفي را پشــت سر گذاشــتند بهطوري
که شــاخص قيمت (وزني ــ ارزشــي)
84واحــد ،کل (هموزن) 69واحد ،قيمت
(هموزن) 51واحد ،آزاد شــناور 290واحد
ي بازار اول و دوم به ترتيب
و شاخصها 
214و 430واحد افت کردند.
هفت ه داللبازي براي ارز

هفته گذشــته بازار ارز شرايط خاصي را
تجربه کرد و دالر و يورو که در بيشــتر
صرافيها با محدوديت عرضه مواجه بود
با چند نرخ در بازار مشاهده شد؛ اتفاقي
که بــه داللبــازي در آخرين روزهاي
سال دامنزده اســت .به گزارش ايسنا،
در هفته گذشته بازار ارز شرايط متفاوتي
را تجربــه کرد .در تمــام روزهاي هفته
اخير ،خريــداران براي تهيه دالر و يورو
مجبور بودند کــه در صفهاي طوالني
ساعتها منتظر بمانند .علت اين اتفاق
هم محدوديت در فــروش دالر و يورو
بود که فقط به چند صرافي محدود شده
بود .صرافيهاي ديگر عموما دالر و يورو
نميفروختند يا اگر هم فروش داشتند ،با
نرخ آزاد ميفروختند .در هفته گذشته به
طور مشــخص دالر و يــورو دو نرخ در
بازار آزاد داشت؛ يک نرخي که روي تابلو
اعالن قيمتها درج بود که حدود ۴۴۶۰
تا  ۴۴۷۰تومان در طول هفته نوســان
داشت و ديگري ،دالر آزاد با نرخ ۴۷۰۰
تا  ۴۸۰۰تومان بــود که در واقع عمدتا
با اين قيمت در اختيــار متقاضيان قرار
گرفت .اگر مالک را نرخ دالر بانکي در
نظر بگيريم ،دالر هفته با ثباتي داشت و
تنها  ۱۰تــا  ۱۵تومان در طول هفته در
نوسان بود .اما دالر آزاد نوسان بيشتري
داشت و حدود  ۱۰۰تومان در همين بازه
زمانــي در تغيير بود .افــرادي که براي
خريد دالر و يورو در صف ميايستادند،
عمدتا به دو دســته تقســيم ميشدند؛
عدهاي مســافر بودند و بــراي تهيه ارز
مجبور شدند در صفهاي طوالني منتظر
بمانند و عدهاي ديگر ،کساني بودن که
براي کسب ســود و خريد ارز با قيمت
ارزانتــر و فروش آن بــا قيمت باالتر
در صفها حضور داشــتند .همچنين در
هفته گذشــته وضعيت يورو مانند دالر
بود و با دو نرخ در بازار مشــاهده شــد.
ت صرافيها
يورو روي تابلو اعالن قيم 
حدود  ۵۴۰۰تومان درج شــد اما قيمت
واقعي و آزاد آن حدود  ۵۹۰۰تومان بود.
از طــرف ديگر بازار ســکه در هفتهاي
که گذشــت متعادلتر و بــا روند نزولي
قيمت مواجه شــد .وضعيت تقاضا براي
انواع سکه نسبت به ارز در روزهاي اخير
کمتر بوده است که همين امر باعث شد
بازار سکه با کاهش قيمتها روبرو شود.
قيمت سکه تمام در ابتداي هفته گذشته
يک ميليــون و  ۵۹۲هزار تومان بود که
در انتهــاي هفته به يک ميليون و ۵۸۳
هزار تومان رسيد و  ۹۰۰۰تومان کاهش
قيمت پيدا کرد.
سرمايه گذاري در خطر !

وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه
نوسانات ارزي سرمايهگذاري را به مخاطره
مياندازد ،گفت :ثبات در شــاخصهاي
اقتصادي از الزامات جذب ســرمايههاي
خارجي اســت .به گــزارش مهر ،محمد
شــريعتمداري در حاشيه مراسم رونمايي
از اطلس ملي نقشههاي پتانسيلهاي مواد
معدني در جمع خبرنــگاران گفت :ايجاد
ثبات در بازار ارز را بايد از مسئوالن پولي و
مالي کشور پيگيري کرد؛ البته من در اين
حوزه اطالعات دارم ،اما با توجه به اينکه
در دولت مقرر شده که تقسيم کار در اين
حوزه صورت گيرد؛ قرار بر اين است که هر
فردي در حيطه مسئوليت خود با خبرنگاران
صحبت کند که در همان چارچوب ،بتوان
کار را پيــش برد .وزيــر صنعت ،معدن و
تجارت در پاســخ به سوال خبرنگار مهر
افزود :ايجاد ثبات در شاخصهاي مختلف
اقتصادي و روند قابل پيشبيني هر يک از
اين شاخصها ،از نيازمنديهاي ضروري
سرمايه گذاري مطمئن در کشور است و
اين حرف درستي است.

