
  

2سیاسی

 رهبر انقالب در پیام به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویان در اروپا:

 پیوستن دانشجویان ایرانی به حرکت پیشرفت
جهادفی سبیل اهلل است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به پنجاه و سومین نشست اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: پیوستن دانشجویان 
ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی نیاز کردن کشور از 

بیگانگان، جهاد فی سبیل اهلل است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت 
اهلل العظمی خامنه ای، متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح امروز حجت االسالم 

جواد اژه ای آن را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده ی کشورید. 
آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی هم اکنون خیل عظیمی از 
دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به پیشرفت 

دانش و فناوری در میهن خود را با همه ی وجود حس می کنند.
دانشجویان امروز ما - در هر نقطه ی جهان- این فرصت را خواهند داشت که به 

این مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کامالً بی نیاز کنند.
این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد فی سبیل اهلل است. 
شما جوانان انجمن های اسالمی می توانید پیش گامان و راهبران این جهاد باشید. 

توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
سیدعلی خامنه ای
20 دی 1397«

 در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه؛

بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران موسسات اعتباری را 
تضمین کند

بانک مرکزی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موظف شد 
با بهره گیری از تمامی ابزارهای نظارتی، حقوق سپرده گذاران در موسسات 

اعتباری را تضمین کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه روز شنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی رییس جمهوری و با حضور رییس مجلس شورای اسالمی و دیگر اعضای 

شورای عالی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه بررسی طرح اصالح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از 

پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی شد.
به موجب این طرح، بانک مرکزی موظف است با بهره گیری از تمامی ابزارهای 

نظارتی، حقوق سپرده گذاران در موسسات اعتباری را تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی، جامع و ریشه ای با موارد فساد اقتصادی مورد تاکید قرار 
گرفت و از دبیرخانه شورای عالی خواسته شد با استفاده از تجارب گذشته، سازوکار 

مناسب در این زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارایه کند.
همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تالش و سازندگی و امید به آینده که 
تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است، مورد تاکید قرار گرفت 
و از همه رسانه های کشور دعوت شد تا این توطئه  بدخواهان را برای مردم تبیین 
کرده و نسبت به انعکاس واقعیات و دستاوردهای انقالب اسالمی و مقابله با جنگ 

روانی دشمنان اهتمام کند.

مافی:

کلید واژه فتنه 98 برای استفاده در انتخابات سال 
آینده ساخته شده است

یک عضو فراکسیون امید استفاده از کلیدواژه فتنه 98 را ابزاری برای 
گفت: هیچ  و  دانست  آینده  انتخابات سال  به خصوص  اهداف سیاسی 
فتنه ای در راه نخواهد بود و تنها از کلیدواژه فتنه 98 برای انتخابات سال 

آینده استفاده می شود.
پروانه مافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما نمایندگان عضو فراکسیون امید 
هیچ موضوعی درباره فتنه آینده ندیده ایم و تنها کلیدواژه فتنه را از دیگران یعنی 
گروه های رقیب شنیده ایم. به همین دلیل به نظر می رسد که استفاده از این کلمات 
برای اهداف سیاسی به خصوص انتخابات سال آینده است تا ذهن مردم را مشوش 
کرده و القا کند که فتنه و مشکل بزرگی در راه است و یک جور ترس و اضطراب 

در بین مردم ایجاد کند.
وی افزود: گروه های رقیب با ترساندن و ارعاب به دنبال مدیریت ذهن مردم 
برای رسیدن به اهداف سیاسی شان هستند. چون اساسا فتنه ای در اصالح طلبان و 
فراکسیون امید مطرح نیست و گروه های رقیب این خوراک را تنها برای رقابت در 

سال آینده مطرح کردند.
این نماینده اصالح طلب مجلس همچنین اظهار کرد: قطعا آن ها حاضر به توضیح 
شفاف نمی شوند تا مردم فکر کنند که پشت پرده چیز است. توصیه ام به آن ها این 
است که مبارزات سیاسی و انتخاباتی جوانمردانه را دنبال کنند. چون ایجاد فضاهای 

مبهم توام با ارعاب و ترس، یک مبارزه انتخاباتی سالم نیست.
وی در جمع بندی گفت:  این افراد کلید واژه فتنه 98 را برای استفاده در انتخابات 

سال آینده راه انداختند در صورتی که هیچ فتنه ای در راه نیست.

اخبار
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 شمخانی: برگزاری اجالس لهستان به معنای باختن قافیه است
 دبیر شورایعالی امنیت ملی در واکنش به برگزاری اجالسی ضد ایرانی در لهستان که روز گذشته توسط وزیر خارجه آمریکا مطرح شد، گفت: تبدیل »تحریم با حداکثر فشار« به »سمینار و کنگره« به معنای باختن قافیه است. به گزارش 

خبرنگارسیاسی ایرنا، امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی صبح شنبه در حاشیه مراسم ختم والده فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران در واکنش به بیانیه آمریکا و لهستان درباره برگزاری اجالسی ضد ایرانی در ماه آینده 
میالدی، اظهار کرد: آدمی که میگوید تحریم با حداکثر فشار، وقتی به سمینار و کنگره میرسد مفهومش این است که قافیه را باخته است.

وزارت امور خارجه شایعه »استعفای ظریف« را شایسته تکذیب هم ندانست

پشت پرده یک شایعه مشکوک
البته زمزمه های اولیه این شایعه حدود ۴8 ساعت پیش از 
آنکه مخالفان دولت، رسما اقدام به نشر آن کنند، شنیده 
می شد. زمزمه هایی که منشا آن ها با یک پیگیری خبری 
ساده قابل ردیابی بود و به روشنی نشان می داد که این 
مسائل نه تن ها از وزارت امور خارجه یا دیگر بخش های 
دولت درز نکرده، بلکه مشخصا از جایی بیرون از دولت 
و احتماال نزدیک به مخالفان دولت کلید خورده است. 
این طور که پیداست مخالفان دولت ترجیح می دادند این 
خبر از طریق تکذیبیه آن از جانب یک مقام رسمی در 
وزارت خارجه یا بخش های دیگر دولت به گوش مخاطب 
در  ابتدا  حداقل  نشد،  که  نشد  چنین  هم  اگر  و  برسد 
رسانه ای اصالح طلب یا حامی دولت منتشر شود. هر چند 
این اتفاق هم نیفتاد و درنهایت رسانه های مخالف دولت، 
آن هم طیفی از تندروترین این مخالفان ناچار به نشر 

»شایعه استعفای ظریف« شدند.
روزنامه ایران نوشت:

نخستین بار حسن محمدی، سردبیر سایت امید هسته ای 
در توییتر خود نوشت: »شنیده هایى فراتر از شنیده، حکایت از 
استعفاى محمدجواد ظریف دارد که دو روز پیش تقدیم رئیس 
جمهور کرده است.« این شایعه، اما عصر پنجشنبه با توئیتی از 
سوی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری قویاً تکذیب 

شد.
منتقد دولت و  به جریان  استقبال منسوبان  و  موضعگیری 
مخالف برجام از این شایعه به نحوی بود که برخی رسانه ها در 
تحلیل های خود به گمانه زنی ها درباره آینده سیاسی ظریف اشاره 
کردند. گمانه زنی هایی که با محوریت حضور احتمالی ظریف در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح شده بود و البته با این 
واکنش قاطع خود او مواجه شد که گفت: »به سیاست داخلی 
عالقه ای ندارد و حاضر است حتی سند محضری بدهد که در 

دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد.«
حسن محمدی فعال رسانه ای که اولین توییت درباره استعفای 
ظریف را منتشر کرده بود، اما در گفت:  وگو با »ایران« بر موضع 
خود اصرار و این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت امور خارجه 
به این شایعه واکنش نشان نداده است، پرسشی که در پیگیری 
»ایران« از منبع آگاه وزارت امور خارجه ضمن تکذیب استعفای 
ظریف، اینگونه پاسخ گرفت: »به چنین ادعا هایی به دلیل تکراری 
بودن و دامن نزدن به هدف هایی که یک جریان خاص دنبال 

می کنند واکنش نشان نمی دهیم«.
روزنامه اعتماد نوشت:

»ظریف استعفا نکرده است«، توضیح دقیقی درمورد آنچه اتفاق 
افتاده نیست. وقتی می گوییم »ظریف استعفا نکرده است« که 
آقای وزیر امور خارجه الاقل به اینکه استعفا کند، حتی اگر شده 
در تنهایی خود فکر کرده باشد، اما به هر دلیل، درنهایت تصمیمی 
دیگر گرفته و اقدام به استعفا نکرده باشد. البته نمی خواهیم 
بگوییم که ما منابع خبری موثقی در »فکر و ذهن آقای وزیر« 
داریم و االن هم داریم مستقیما از »مرکز تصمیم گیری در مغز 
ظریف« به شما مخاطبان گزارش می دهیم، خیر! ما هرگز مدعی 
نبوده و نیستیم که ظریف یا هر یک از دیگر از وزرا و روسای 
بخش های مختلف دولت هرگز به »استعفا« یا هر تصمیم و اقدام 
دیگری فکر نکرده اند. بلکه برعکس شاید نه یک بار و چندبار، بلکه 
صد ها و هزاران بار اینکه دست از این کار پرزحمت و کم منفعت 
بکشند، از ذهن و فکرشان گذشته باشد و هنوز هم می گذرد. آنچه 
ما می دانیم و می گوییم صرفا این است که پیگیری های خبری مان 
از منابع آگاه در وزارت خارجه و البته مجلس شورای اسالمی از 
این حکایت دارند که نه تن ها ظریف استعفا نکرده، بلکه الاقل در 
چند ماه اخیر، صحبتی از استعفا نیز میان او و رییس جمهور و 

حتی او و معاونان و همکارانش به میان نیامده است.
مخالفان دولت کلید زدند: ساخت »چیزها« از »هیچ چیز«

اگرچه ما هم شنیده ایم که »تا نباشد چیزکی، مردم نسازند 
چیزها«، اما حاال این طور که از شواهد و قرائن برآمده از تحرکات 
رسانه ای و اقدامات سیاسی طیفی از مخالفان دولت پیداست، 
امروزه، هستند  و  امثال و حکم کهن سرآمده  این  انگار دوره 
مردمانی که بلدند بهتر از آنچه در مخیله تان بگنجد، »چیز هایی 
متعدد« بسازند، بی آنکه »چیزکی« موجود بوده باشد. تا آنجا که 
در همین فقره اخیر، این مردمان دست به کارِ ساخت چیز هایی 
شده و از آنچه ذهن و مغز ظریف که هیچ، حتی »روحش هم 
بی خبر است«، خبر داده و می دهند و جالب آنکه در اثبات این 
مدعای بی اساس، عالوه بر انتشار ارایه دالیل احتمالی این استعفا، 
می گویند.  نیز سخن  رییس جمهوری«  »اعتقادات  از  مشخصا 
روزنامه »صبح نو« نزدیک به محمدباقر قالیباف و البته رسانه های 
نزدیک به جبهه پایداری همچون »قرارگاه سایبری عمار« ازجمله 
مدعیان استعفای ظریف هستند که در یکی، دو روز گذشته به 

این شایعات دامن زده و نوشتند: »شنیده شده ظریف درپی 
برجام«  در  اروپا  درباره »تعهدات  رییس جمهور  با  اختالف نظر 
استعفا داده است. روحانی معتقد است علت عدم پایبندی اروپا 
و شکست برجام، اشتباهات وزارت خارجه در روند مذاکرات بوده 
و ظریف نیز با مشاهده عدم پشتیبانی روحانی استعفا داده است.«

شکستن صبر »پایداری«
البته زمزمه های اولیه این شایعه حدود ۴8 ساعت پیش از 
آنکه مخالفان دولت، رسما اقدام به نشر آن کنند، شنیده می شد. 
زمزمه هایی که منشا آن ها با یک پیگیری خبری ساده قابل ردیابی 
بود و به روشنی نشان می داد که این مسائل نه تن ها از وزارت امور 
خارجه یا دیگر بخش های دولت درز نکرده، بلکه مشخصا از جایی 
بیرون از دولت و احتماال نزدیک به مخالفان دولت کلید خورده 
است. این طور که پیداست مخالفان دولت ترجیح می دادند این 
خبر از طریق تکذیبیه آن از جانب یک مقام رسمی در وزارت 
خارجه یا بخش های دیگر دولت به گوش مخاطب برسد و اگر 
هم چنین نشد که نشد، حداقل ابتدا در رسانه ای اصالح طلب یا 
حامی دولت منتشر شود. هر چند این اتفاق هم نیفتاد و درنهایت 
رسانه های مخالف دولت، آن هم طیفی از تندروترین این مخالفان 

ناچار به نشر »شایعه استعفای ظریف« شدند.
سناریوی جدید مخالفان دولت: از استعفای یکی تا 

استعفای همه
این درحالی است که یک منبع آگاه در مجلس که به دلیل 
بی اساس بودن اصل خبر استعفا و پرهیز از دامن زدن نابجا به 
این شایعات، نخواست نام شان فاش شود، معتقد است که »وزرایی 
همچون ظریف و زنگنه اهل استعفا و عقب نشینی نیستند و 
آنچه مخالفان دولت شایعه کرده اند، صرفا آمال و آرزوهای شان 
بوده است.« این نماینده نزدیک به وزرای امور خارجه و نفت 
همچنین تاکید کرده که این جوسازی های سیاسی-رسانه ای 
نوعی ماهیگیری از آب گل آلود است؛ آن ها می خواهند استعفای 
وزرایی همچون عباس آخوندی و حسن قاضی زاده هاشمی را به 
اتفاقی سریالی در دولت بدل کرده و این طور القا کنند که همه 
وزرای روحانی از همکاری با دولت و شخص رییس جمهور به 
ستوه آمده و به اصطالح بریده اند. در حالی که واقعیت حاکم بر 
فضای همکاری وزرا و رییس جمهور و مجموعه دولت از این قرار 
است که با وجود افزایش مشکالت اقتصادی در ماه های گذشته، 
همدلی و همکاری در کابینه افزایش یافته و به خصوص پس از 
آخرین مرحله ترمیم تیم اقتصادی و اضافه شدن ۴ وزیر جدید 
در بخش های مهم تیم اقتصادی، مجموعه دولت در هماهنگی 

قابل قبولی به سر می برد.
استعفای ظریف؟! نمایندگان تکذیب کردند!

البته این منبع آگاه تنها کسی نبود که شایعه استعفای ظریف 
را از اساس تکذیب و آن را جوسازی مخالفان دولت خوانده است. 
بنابر پیگیری های خبرنگار »اعتماد« از حدود ۱۰ نفر از نمایندگان، 
نه تن ها این شایعات محلی از اعراب ندارد، بلکه حتی نزدیک به 
واقعیت نیز نبوده و به بیان دیگر مثالی است از اینکه در این دوره و 
زمانه، دیگر لزوما نباید »چیزکی« باشد تا از آن، »چیزها« ساخته 

شود. محمدجواد فتحی و سیده فاطمه ذوالقدر، نمایندگان تهران 
در مجلس، صادق حسنی جوریابی نماینده رشت، جالل میرزایی 
نماینده ایالم و رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید، عبدالکریم 
حسین زاده، نایب رییس این فراکسیون، فاطمه سعیدی و بهرام 
پارسایی، سخنگویان فعلی و پیشین فراکسیون امید، علیرضا 
رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و البته 
هیات رییسه مجلس ازجمله نمایندگان اصالح طلب و اعتدالی 
هستند که شایعه استعفای ظریف را از اساس تکذیب کرده و 
جالب اینکه برخی اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری همچون 
احمد علیرضابیگی، هدایت خادمی و علیرضا سلیمی نمایندگان 
اصولگرای تبریز، ایذه و محالت نیز در مواجهه با پرسش »اعتماد« 
درباره این شایعه یا اظهار بی اطالعی کرده اند، یا تکذیب یا سکوت.
شایعه استعفای ظریف در تهران؛ ظریف در آسمان دهلی

اما این همه ماجرا نیست. شاید آنچه عالوه بر تکذیب خبری این 
استعفا، شایعه را به نحوی منطقی و مستدل رد می کند، اقدامات و 
تحرکات سیاسی ظریف در روز های گذشته باشد. اقداماتی که وزیر 
امور خارجه در روز هایی که شایعه استعفایش ساخته و بعد با یکی، 
دو روز تاخیر منتشر شد، انجام داد. نگاهی به اخبار دیپلماسی در 
هفته گذشته نشان می دهد محمدجواد ظریف در روز هایی که 
شایعه استعفایش اینجا و آنجا زمزمه می شد، در دهلی نو به سر 
می برده و در تمام این مدت نیز سخت مشغول مذاکره با مقام های 
ارشد هندوستان و چند کشور دیگر همچون وزیر امور خارجه 
فعلی اسپانیا و نخست وزیر سابق ایتالیا بوده است. مذاکراتی که 
همچون دیدار و گفت وگوی ظریف با سوشا سواراج، وزیر امور 

خارجه هند در دهلی نو، پایتخت این کشور انجام شده است.
به بیان دیگر شایعه استعفای یکی از موفق ترین وزرای دولت 
درست در روز هایی ساخته و منتشر شده که ظریف حتی در تهران 
هم نبوده که من باب مثال، شایعه سازان مطابق فرمول مرسوم این 
دست شایعات، ادعا کنند »وزیر خارجه چند روز گذشته در محل 
کارش حاضر نشده است!«، اما این تمام آنچه در استدالل برای 
رد این شایعه گفته و شنیده شده، نیست؛ چراکه شایعه استعفای 
وزیر امور خارجه در حال و اوضاعی مطرح و منتشر شده که 
ظریف در این مدت عالوه بر اقدامات و فعالیت های رسمی و اداری 
معمول خود، حتی فعالیت های اضافه بر سازمان و ورای مسوولیت 
اداری در وزارت امور خارجه همچون فعالیت های توییتری اش را 

نیز طبق روال معمول پی گرفته است.
ناتوانی چشمان »پایداری« در نگریستن از منظر مخالف

ظریف در این مدت از قضا به بحث برجام و نحوه برخورد 
غیرقانونی امریکایی ها با توافق هسته ای نیز پرداخت و مشخصا 
در یکی از چند توییتی که در این چند روز نوشت، به حواشی 
سفر اخیر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده به منطقه 
خاورمیانه و دیدار با سران کشور های عربی واکنش نشان داد. اما 
شاید توییت جالب تر ظریف وقتی بود که در واکنش به عکسی از 
دونالد ترامپ و جمعی از مقام های ارشد دولت امریکا که همگی 
دوربین های مخصوص تماشای تصاویر »واقعیت افزوده« به چشم 
داشتند، نوشت: »می گویند یک عکس، هزار حرف برای گفتن 

دارد. اما این عکس بیش از هزار حرف از ده ها سال سیاست های 
شکست خورده امریکا در منطقه ما حکایت دارد. در وادی کوران 
حتی آن هایی که عینک واقعیت مجازی به چشم زده اند نیز 
همچنان کورند.« ظریف در این توییت از هزاران حرف نهفته در 
هر عکس نوشت و ضمن تاکید بر اینکه، این یکی بیش از هزار 
حرف نهفته دارد، صرفا از یکی از این معرفت های پنهان سخن 
گفته است. اما شاید حرف و معرفت نهفته دیگر در آن عکس این 
باشد که چه دشوار است نگریستن به دنیا و مسائل و مصایبش 
از زاویه ای به جز زاویه دید خود. معرفتی که به روشنی در نحوه 

پرداخت شایعه استعفای ظریف مصداق دارد.
چنان که گفتیم چند رسانه مخالف دولت هفته گذشته از شایعه 
استعفای وزیر امور خارجه سخن گفته و مدعی شدند که ظریف 
از سیاست های  رییس جمهور  پشتیبانی  آنچه »عدم  دلیل  به 
وزارت خارجه« و »اختالف نظر با رییس جمهور درباره تعهدات 
اروپا در برجام« عنوان شد و نیز به علت برخی اعتقادات روحانی 
در این خصوص که »علت عدم پایبندی اروپا و شکست برجام، 
اشتباهات وزارت خارجه در روند مذاکرات بوده«، اقدام به استعفا 
کرده است. نکته اینجاست که دقت در این تحلیل به روشنی 
نشان می دهد که آنچه به عنوان دالیل استعفای ظریف عنوان 
شده، مشخصا اعتقادات خاص جبهه پایداری و مخالفان دولت 
درباره برجام است، نه نگاه و رویکرد دولتی ها و وزارت خارجه 
به این توافق تاریخی. درواقع اینکه اروپایی ها به تعهدات خود 
در برجام پایبند نبودند، نه تنها »اعتقاد روحانی« نیست، بلکه 
مشخصا دیدگاه پایداری ها به برجام و مذاکره با اروپایی هاست. 
آنچنان که این روحانی نیست که از »سیاست های وزارت خارجه 
و ظریف پشتیبانی نمی کند« و درباره »تعهدات اروپا در برجام« 
با وزیر خارجه اش »اختالف نظر« دارد؛ بلکه ازقضا این پایداری ها 
هستند که در ذهن شان رویای اختالف نظر میان روحانی و ظریف 
می پرورانند و معتقدند وزارت خارجه در روند مذاکرات مرتکب 

اشتباه شده است.
... و اما مصایب ظریف

آنچه مسلم است ظریف استعفا نداده و حال، پس از بازگشت از 
سفر موفق سه روزه از دهلی نو به تهران، احتماال در فکر برنامه های 
بعدی دستگاه دیپلماسی است. البته ما همان طور که از اسرار 
غیب گویی بی خبریم، نسبت به آینده نیز بی اطالع و ناآگاهیم. 
شاید اصال ظریف همین فردا صبح که از خواب بیدار شد، چند 
خطی قلمی کند و از ادامه کار در وزارت امور خارجه استعفا 
دهد. هرچه نباشد، همه می دانیم که او احتماال بیش از هر وزیری 
تحت فشار سیاسی و غیرسیاسی بوده و اگرچه اختیاراتی محدود 
دارد، با انتظاراتی بسیار مواجه است. پس اینکه وزیری که با این 
اختیارات محدود، با وجود این همه دستاورد، با این حجم سنگین 
از انتظارات روبه رو است، دست به استعفا بزند، دور از تصور نیست، 
اما آنچه ما در این مقطع می دانیم اوال این است که خوشبختانه 
هنوز صبر ظریف سر نیامده و درثانی اگر روزی استعفا بدهد، 
قاعدتا به دالیل مدنظر پایداری ها کنار نمی رود؛ بلکه شاید از 

دست شان به ستوه بیاید و از شرشان فرار کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن:

همین روزهاست که بگویند سلطان گوشت هم دستگیر شد!
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مشکالتی که اخیراً در صنعت خودرو 
کشور به وجود آمده است، گفت: تالش ما بر این بوده که از بحران اخراج کارگران 

جلوگیری کنیم.
به گزارش ایسنا، عزیز اکبریان به وضعیت خودروسازی کشور اشاره کرد و با بیان این که 
»اگرچه ما تا سال گذشته در بحث کیفیت خودروها با مشکل مواجه بودیم اما در تیراژ 
و تعداد تولید مشکلی وجود نداشت«، مدعی شد: بعد از تحریم، تولید خودرو حدود ۷۰ 
درصد کمتر شده و تولید برخی از خودروها به صفر رسیده است. با پایین آمدن تولید 
مشکالت فعلی به وجود آمده است اما تالش ما بر این بوده که از بحران اخراج کارگران 
جلوگیری کنیم چون نیم میلیون نفر به صورت مستقیم در صنعت خودروی کشور مشغول 

به کار هستند و اگر مشکلی به وجود آید در کشور یک انفجار صورت می گیرد.
وی افزود: در مدت اخیر تولید خودرو بیشتر شده و امیدواریم در ادامه باز هم بهتر شود.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان 
مجلس هم گفت: من بعید می دانم که این کار انجام شود دولت هم نامه نوشته و گفته که 

این کار را به دلیل بار مالی قبول ندارد.
اکبریان با اظهار مخالفت در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: 
این کار برای کشور هزینه دارد، با باال رفتن تعداد نمایندگان اختالف هم به وجود می آید 
و مدیریت جلسات مجلس هم سخت می شود، افزایش تعداد نمایندگان حالل مشکالت 

نیست.
نماینده کرج در پاسخ به اینکه چرا در جلسات مجلس خیلی کم نطق می کند و معموالً 

اظهار نظر ندارد هم اعالم کرد: در جاهایی که الزم است این کار را انجام می دهم.
وی در بخش دیگری با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان در موضوع استیضاح برخی 
از وزرا و پس گرفتن امضا هم گفت: بنده نمی توانم به نماینده ای بگویم چرا امضای خود 
را پس گرفته ای، البته در مورد آقای شریعتمداری معتقدم وی در وزارت تعاون تاکنون 

موفق عمل کرده است.
اکبریان در پاسخ به اینکه آیا کسی در خارج از کشور هست که یارانه دریافت کند؟ 
تصریح کرد: ممکن است برخی از ایرانیان خارج از کشور که دارای حساب در داخل کشور 

هستند هنوز یارانه دریافت کنند و دولت نتوانسته باشد این را تشخیص دهد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه »گرانی در کشور 
خیلی جدی است«، افزود: یکی از موضوعات بحث گوشت است، توزیع این کاال مکانیسم 
درستی ندارد، ما پیشنهاد دادیم با کوپن یا کارت توزیع شود اما دولت قبول نکرد، متأسفانه 
از مجموع گوشت منجمدی که باید در اختیار مردم قرار گیرد بخشی سر از رستوران ها در 

می آورد، همین روزهاست که اعالم کنند سلطان گوشت هم دستگیر شده است.
اکبریان در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم اعالم کرد: برخی از کاالها تا ۱۵۰ 
درصد افزایش قیمت داشته است، با ۲۰ درصد افزایش حقوق چقدر جبران می شود؟ برای 
همین ما پیشنهاد داده ایم برای حقوق های پایین بیشتر از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن به بررسی بودجه 98 در مجلس هم اشاره و خاطرنشان 
کرد: هیئت رئیسه امروز بودجه را به کمیسیون تلفیق داده تا پس از بررسی در این 

کمیسیون در ۲۷ بهمن برای بررسی به صحن علنی بیاید.

نماینده کرج با اشاره به وضعیت شورای شهر فردیس و با بیان اینکه »اختالف در این 
شورا از ابتدا وجود داشته است«، گفت: قبل از انتخابات در نماز جمعه فردیس از مردم 
خواستم با توجه به اینکه اولین دوره شورای این شهر است افرادی باسواد، فرهیخته و 
باتجربه را انتخاب کنند و به بحث های فامیلی، رفاقتی، هزینه ای و مالی توجهی نداشته 

باشند.


