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گروه سیاسی- خاطره میرزا: داستان کهنه و تکراری 
ادغام یا تفکیک وزارتخانه هــا در دولت، بار دیگر با موضوع 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اختصار صمت 
نامیده می شود دوباره تازه شده تایک پرسش قدیمی دوباره 
در اذهان ایجاد شود: مگر برای ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها، 
کار کارشناسی نمی شود که در صورت هر تفکیک یا ادغامی، 
طیف زیادی ناراضی هســتند و دوباره تمایل به تغییر پیدا 

می کنند؟
ماجــرای تفکیک وزارت صنعت،معــدن و تجارت به دو 
وزارتخانه، اگرچه در روزهای اخیر دوباره زنده شــده اما در 
ســالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی، این چهارمین بار 
است که وضعیت این وزارتخانه تغییر می کند؛ هرچند پیش 
از انقالب نیز بارها شــاهد تغییر در ایــن وزارتخانه بوده ایم 
و ســابقه تغییرات در ایــن وزارتخانه به صد ســال پیش 

برمی گردد! 
نخســتین بار وزارت اقتصاد ملی در ســال ۱۳۱۶ به دو 
وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شــد. درست ۴ 
سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر 
با یکدیگر ادغام شدند و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه 
و هنر تبدیل شــد. درست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای 
سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و 
وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد. در سال ۱۳۴۱ 
برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر 
ادغام شــدند و وزارت اقتصاد شــکل گرفت. امــا در اواخر 
ســال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه 
بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد.
پس از پیروزی انقالب اســالمی، در سال ۱۳۶۰ وزارت 
صنایع و معادن تفکیک شد و دو وزارتخانه معادن و فلزات و 
صنایع ایجاد شدند. درست یک سال بعد وزارت صنایع هم 
تقسیم به دو وزارت خانه صنایع و صنایع سنگین شد برای 
نخستین بار حوزه صنعت و معدن با ۴ وزارتخانه بازرگانی، 

معادن و فلزات، سنایع و صنایع سنگین اداره می شد.
۱۲ ســال بعد دو وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام 
شدند و وزارت صنایع ایجاد شد که این وزارتخانه هم در سال 
۱۳۷۹ با وزارت معادن و فلزات ادغام شد و وزارت صنایع و 
معادن شکل گرفت. در سال ۱۳۹۰ باز هم وزارت بازرگانی و 
صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند. از همان زمان برخی 
معتقد بودند تجمیع فعالیتهــای چندین وزارتخانه در یک 
وزارتخانه بسیار سنگین اســت و به همین دلیل در دولت 
حســن روحانی، موضوع تفکیک این وزارتخانه ها و تشکیل 
مجدد وزارت بازرگانی مطرح شد که البته با مخالفت مجلس 
به نتیجه ای نرسید. اما حاال در دولت ابراهیم رئیسی، گویا 

احتمال تفکیک بیشتر شده است.
شامگاه یکشــنبه پنجم تیرماه اعالم شد دولت با طرح 
مجلس شورای اسالمی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و تشــکیل دو وزارت خانه صنعت و معدن و وزارت 
بازرگانی موافقت کرد ه است. اگرچه این موضوع را با تمایل 
دولت می دانند امــا دیروز )چهارشــنبه( بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت در نشســت خبری گفت: تشکیل وزارت 
بازرگانی الیحه دولت نیســت و پیش از این در ســال ۹۷ 
در مجلس اعالم وصول و در ســال ۹۸ تصویب شــده بود.

این طرح با ایرادات شــورای نگهبان مواجه شــد و پس از 
درخواســت های مکرر مجلس برای تعیین تکلیف، دولت با 

کلیات آن موافقت کرد.
او پیــش از ایــن درباره دالیل این تصمیم در حســاب 
کاربری خود در توییتر نوشــته بود: »از جمله دالیل اعالم 
موافقت تقویت و تجمیع ابزارهــای نظارتی دولت بر بازار، 
کنترل مؤثرتر قیمت ها، تســهیل تجــارت و رونق تجارت 
خارجی، سیاســت گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و 

حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.«
توضیحات مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی می گوید: این طرح در مجلس 
دهم مصوب شده و به شورای نگهبان ارسال شده بود و در 
آنجا ۲ ایراد را به این طرح وارد دانسته بودند، بنابراین برای 
اصالح به مجلس ارجاع داده شــد، اما به دلیل اتمام زمان 
فعالیت مجلس قبل، این موضــوع راکد مانده بود تا زمانی 
که مجدد بررسی آن در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار 

گرفت.
وی افزود: ما کمیته ویژه ای در این رابطه تشکیل دادیم 
تا ظرف مدت ۲ هفته وظایف این وزارتخانه را احصا کرده و 
مشخص کند کدام موضوعات باید از وزارت جهاد کشاورزی 
منفک شــده و کدام موضوعات نیز از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منفک خواهد شــد. بر همین اساس، قرار شد این 
شرح وظایف مشخص شــود تا بر اساس آن اصالحات الزم 
را در ایــن طرح اعمال کنیم و گزارش آن را در صحن ارائه 
دهیم تا در نهایت بریاساس آیین نامه داخلی مجلس بدون 
نوبت مورد بررسی قرار گرفته و مجدد جهت تایید نهایی به 

شورای نگهبان ارسال شده و به دولت ابالغ شود.
اسماعیلی گفت: دولت به دلیل نیاز فوری جامعه و لزوم 
کنترل بازار و ســاماندهی چرخه توزیع کاال و جلوگیری از 
افزایش قیمت روزانه اجناس و کاالهای اساســی، موافقت 
خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی به طور رسمی اعالم 
کرد. به این ترتیب، کمیســیون اجتماعی در اولین فرصت 

نسبت به احصاء وظایف وزارت بازرگانی اقدام خواهد کرد.
این ادغام از ابتدا اشتباه بود

ادغام و تفکیک های مکرر وزارت صنایع و معادن و وزارت 
بازرگانی با انتقادات مکرری همراه بوده است. در تازه ترین 
مورد، حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت میرحسین 
موسوی در گفتگو با خبرانالین گفت: یک زمانی یک تصمیم 
غلط گرفته شد و بخش هایی از اختیارات وزارت بازرگانی را 
به وزارت جهادکشاورزی محول کردند. تاوان بسیاری هم در 
این مدت پرداخته شده؛ به طوری که بازار داخلی و خارجی 
به هم ریخته است. اول یک کسی باید جواب دهد که تصمیم 
اشــتباهی که گرفته شد را چه کســی گرفته است. این در 
حالی اســت که مخالفت های بســیاری، افراد مطلع در این 

زمینه داشتند، اما هیچ توجهی به مخالفت ها نشد.
عابدی جعفری عنوان می کند: همان مجلســی که برای 
ادغام تصمیــم گرفت، امروز باید جــواب دهد که چرا این 
اتفاق افتاده است و چرا دوباره وزارت بازرگانی بازمی گردد؟ 
مگر اقتصاد کشور آزمایشگاه است؟ ما دوباره به این نتیجه 
رســیدیم که بایــد بازرگانی از صنعت تفکیک شــود. باید 
آزمایش و خطا صورت می گرفت؟ بیش از ۴۰ ســال است 
که در کشور ســابقه بحث های بازرگانی وجود دارد. قبل از 
آن هم ده ها ســال بازرگانی وجود داشته است. یک کالم از 
اهل فن می پرسیدند که آیا این تصمیم درست است یا خیر؟

وزیر بازرگانــی دوران دفاع مقدس می گوید: ما آن زمان 
رفتیم دیدیم در دو کشــور در دنیا صنعت و بازرگانی یکی 
است و فکر کردیم ما هم مثل آن کشورها می توانیم باشیم. 
ما تشخیص ندادیم که شرایط کشور ما با شرایط کشورهای 

دیگر متفاوت است.
آنها با تحریم و جنگ روبه رو بودند و یا تولید و بهره وری 
آنها مشکل داشــت؟ ما فقط می خواستیم تقلید کورکورانه 
داشته باشیم. به این ترتیب کپی سازی کردیم و یک سیستم 
غلط را در کشــور پیاده ســازی کردیم؛ این در حالی است 
که تاوان و خســارت آن را مردم پرداختند و االن هم دارند 

می پردازند.

عابدی جعفری می افزاید: شما االن در کشور از هر کسی 
ســوال کنید که مســوول بازار داخلی و داخلی کیســت، 
نمی داند. مــا یک توپ به وزارت بازرگانی بســتیم و آن را 
متالشــی کردیم و حاال می گوییم می خواهیم به شیوه اول 
بازگردیم. آخر چرا این اتفاق افتاد؟ ما نسنجیده عمل کردیم؛ 
این در شرایطی است که بارها گفته شد که اجرای این کار 
در ایران اشتباه است؛ اما به مخالفان برچسب زده شد. این 
تصمیم از ابتدا اشتباه بود و حاال هم هر چه زودتر این اتفاق 
بیفتــد، وضعیت بازارها چه در داخــل و چه در خارج بهتر 

سامان می گیرد.
وقتی استیضاح به حاشیه می رود!

همزمانــی موضوع تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه 
با طرح استیضاح وزیر مربوطه، موجب به حاشیه رفتن این 

استیضاح هم شده است.
پیــش از این هم در دولت محمــود احمدی نژاد، طرح 
ادغام دو وزارت نفت و نیرو زمینه ســاز برکناری مســعود 
میرکاظمــی وزیر وقت نفت را فراهــم کرد و در نهایت هم 
ان ادغام منتفی شــد اما حاال برعکس آن زمان، تفکیک دو 

وزارتخانه می تواند وزیر را از برکناری نجات دهد! 
در همین راستا سید ناصر موســوی الرگانی در جلسه 
علنی در تذکری به هیات رئیســه گفت: هیات رئیسه برای 
عمل به آیین نامه قســم خورده  است پس در کدام تبصره 
آمده که استیضاح وزیر صمت از دستور خارج شود آن هم به 
بهانه اینکه در دستورکار دولت الیحه ایجاد وزارت بازرگانی 
است؟ دولت قبل سه بار الیحه احیای وزارت بازرگانی را به 
مجلــس داد اما تصویب نشــد؛ از کجا معلوم که الیحه این 
دولت در مجلس تصویب شــود؟ وی اضافه کرد: با توجه به 
ارجاع تقاضای اســتیضاح به کمیسیون صنایع و معادن، یا 
باید نمایندگان استیضاح کننده قانع می شدند و یا در صحن 
علنی اعالم وصول می شد؛ مجلس باید طبق آیین نامه اداره 
شود که این رفتار هیات رئیسه چیزی جز تضعیف مجلس 
را به دنبــال ندارد. روح اهلل نجابت نیز در تذکری شــفاهی 
گفت: دیروز در بحث استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مطرح شد که قرار است دولت الیحه ای را برای تشکیل دو 
وزارتخانه به مجلس ظرف دو ماه آینده ارائه کرده و دو وزیر 

به مجلس شورای اسالمی معرفی کند.
بــا توجه به شــرایط فعلی کشــور و لزوم تســریع در 
گره گشــایی از امور مردم بنده پیشنهاد می کنم طرحی که 
در کمیسیون اجتماعی برای انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است را به صحن مجلس 
آورده تا سریع تر به جمع بندی برسیم. از سوی دیگر براساس 
این طرح به جای معرفــی دو وزیر، دولت باید یک وزیر به 
مجلس شورای اسالمی معرفی کند و دیگر امور کشور معطل 

نخواهد ماند.
ادغام و تفکیک وزارتخانه ها هزینه های باالیی روی دست 
دولت و به تبع آن بیت المال می گذارد. شاید امروز، تفکیک 
وزارت صمــت به دو وزارتخانه منطقی باشــد اما روزی که 
این وزارتخانه ها ادغام شدند کســی به فکر هزینه های آن 
نبود؟ آیا برای این موضوع کار کارشناسی انجام نشده بود؟ 
از کجا معلوم که دوباره چند سال بعد شاهد ادغام مجدد این 

وزارتخانه ها نباشیم؟!

داستان صد ساله ادغام و تفکیک صنعت و معدن و بازرگانی در ایران

چهکسیمسئولهزینههایتفکیکوادغاموزارتخانههاست؟
وزیر بازرگانی دولت موسوی: مگر اقتصاد کشور آزمایشگاه است؟

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در بیانیه ای، به 
تعویــق چند باره زمان اعــالم نتایج آزمون فــوق العاده 
کارآمــوزی وکالت اعتراض کــرده و بــه متخلفان برای 

پاسداشت حقوق ملت هشدار دادند.
به گزارش خبرنــگار پارلمانی ایرنــا، احمدامیرآبادی 
فراهانی در نشســت علنی روز چهارشنبه مجلس شورای 
اسالمی بیانیه ۱۶۵ نفر از نمایندگان مبنی بر لزوم اجرای  

قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار را قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده اســت: قانون تســهیل صدور 
مجــوز کســب و کار یکی از مترقی تریــن قوانین مصوب 
مجلس یازدهم و دســتاوردی بزرگ در راســتای تأمین 
منافع مردم اســت، همان طور که حمایت از حقوق ملت 

و مقابله با انحصارهــا همواره مورد تأکید حضرت آیت اهلل 
محســنی اژه ای ریاست محترم دســتگاه قضا قرار داشته 
یکــی از محورهای اصلی قانون مذکور نیز القاء انحصارات 
حقوقی و افزیش سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات 

حقوقی قرار گرفته است.
ایــن نماینده مجلس افزود: اقدام شایســته مرکز وکال 
و کارشناسان رســمی مشــاوران خانواده قوه قضائیه در 
اجرای پیش از موعد داوطلبانه قانون تسهیل صدور مجوز 
کســب و کار در آزمون فوق العــاده کارآموزی وکالت نیز 
می توانســت گام نهایی در تحقق منافع مردم باشــد اما 

متأسفانه شیرینی این اقدام با تعویق چند باره زمان اعالم 
نتایــج به تلخی مبدل شــده و موجی از نگرانی را در بین 

داوطبان این آزمون ایجاد کرده است.
۱۶۵ نماینــده مجلــس در این بیانیــه تاکید کردند: 
نمایندگان مجلس یازدهم ضمن محکوم کردن این اقدام 
بار دیگر بر لزوم اجرای دقیق قانون تأکید کرده و مجریان 
را از هرگونه تفســیر به رأی بر حذر می داننند. لذا با توجه 
به ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و مشروح 
مذاکرات صحن علنی مجلس شــورای اســالمی پذیرفته 
شدگان آزمون کارآموزی وکالت باید بر مبنای نمرات تراز 

طی مراحل مقتضی صدور مجوز مربوطه معرفی گردند.
در این بیانیه خاطرنشــان شد: هرگونه دخالت از سوی 
مراجع صنفی یا نهادهای حاکمیتــی در فرایند برگزاری 
آزمون معیــار پذیرش داوطلبان و نفرات پذیرفته شــده 

خالف نص صریح قانون است.
 همچنین اظهارات سخنگوی مرکز وکال مبنی بر وجود 
ابهام در قانون و نحوه محاسبه نمرات آزمون بالوجه بوده 
و مجلس یازدهم به تمام متخلفان هشــدار می دهد که از 
تمام ابزارهای قانونی خود برای پاسداشــت از حقوق حقه 
ملت باالخص ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب پذیرفته شــده در 
آزمــون فوق العاده مرکز وکال و آزمون های آتی مرکز وکال 

استفاده خواهد کرد.

روســای جمهور ایران و ترکمنستان با مرور و ارزیابی 
روند پیشرفت اجرای توافقات و تفاهم نامه های منعقد شده 
میان دو کشــور تاکید کردند که اجرای کامل این اسناد 
همکاری، فصلی جدید در تعامالت دو کشور خواهد گشود 
و روابط اقتصادی و تجاری تهران-عشــق آباد را با جهش 

مواجه می کند.
ســید ابراهیم رئیسی که به منظور شرکت در ششمین 
اجالس سران کشورهای ساحلی خزر به ترکمنستان سفر 
کرده اســت، در دیدار »ســردار بردی محمداف«، رئیس 
جمهور ترکمنســتان با اشــاره به ۳۰ ســاله شدن روابط 
دوســتانه و برادرانه میان دو کشور گفت: دولت سیزدهم 
اولویــت ویژه ای برای گســترش روابــط و همکاری ها با 

همسایگان دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه روابط تهران و عشق آباد بر 
پایه توســعه روابط همسایگی و بر اساس اعتماد متقابل و 
همکاری های گســترده به سرعت در حال گسترش است، 
افزود: اجرایی شــدن تفاهم نامه ها و اسناد همکاری که در 
ســفر اخیر جنابعالی به تهران به امضای دو کشور رسید، 
ارتقای سطح و گسترش همکاری های دو کشور را تسریع 

خواهد کرد. 

دکتر رئیســی خاطرنشان کرد: تســهیل صدور روادید 
تجار و افزایش ســفر بازرگانان دو کشور زمینه گسترش 
و افزایــش بیش از پیش حجم روابــط تجاری دوجانبه را 

فراهم می کند.
همچنیــن بــا توجه به درخواســت اخیــر جمهوری 
آذربایجــان، جمهوری اســالمی ایران آمادگــی دارد که 
ظرفیت ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه آذربایجــان را از 
مسیر کشــورمان افزایش دهد. آیت اهلل رئیسی همچنین 
بــا ابراز امیدواری نســبت به اینکه در ششــمین اجالس 
سران کشــورهای ســاحلی خزر، تفاهمات و تصمیماتی 
در جهت بهره برداری بیشــتر و بهتر از این ظرفیت برای 
همه کشورهای همســایه فراهم شود، گفت: بدون تردید 
رایزنی هایی از قبیل آنچه در متن و حاشــیه این اجالس 
اتفــاق می افتد، می تواند به اســتفاده بهتر از ظرفیت های 
دریای خزر با مقاصــد صلح آمیز، ضمن رعایت مالحظات 
زیســت محیطی و با تاکید بر ممانعت از حضور بیگانگان 

بیانجامد.
آقای »ســردار بــردی محمــداف« رئیــس جمهور 
ترکمنستان نیز در این دیدار از تالش های آیت اهلل رئیسی 
برای ارتقای ســطح روابط دو کشــور قدردانی و بر اراده 

کشورش برای اجرای کامل تفاهم نامه ها و توافقات منعقد 
شده میان دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهور ترکمنستان 
دریای خزر را ســرمایه ای مشترک برای ۵ کشور ساحلی 
دانست و اظهار داشــت: باید با تالش جمعی و همکاری، 
ضمــن بهره بــرداری بهتــر از ظرفیت های ایــن نعمت 

خدادادی، در حفاظت از آن بکوشیم.
دیدار رئیسی با الهام علی اف

سید ابراهیم رئیســی همچنین در دیدار الهام علی اف 
رئیس جمهــور آذربایجــان، یکی از مهمتریــن مزایای 
برگزاری اجالس های منطقه ای را دیدار و گفتگوی مقامات 
کشورهای همسایه و ایجاد زمینه تفاهم بیشتر میان آنان 

دانست.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه ظرفیت های موجود 
در دو کشــور بسیار بیش از ســطح فعلی روابط فیمابین 
اســت، گفت: باید با بهره گیری بهینــه از این ظرفیت ها 
همکاری های دو کشــور در عرصه های سیاسی،  اقتصادی، 

فرهنگی و تجاری را گسترش داد.
رئیســی با اشاره به ســوابق روابط دو کشــور افزود: 
جمهوری اســالمی ایران ثابت کرده که دوســت روزهای 
سخت همسایگان اســت و هیچگاه در سختی ها دوستان 

خود را تنها نمی گذارد.
رئیس جمهور در ادامه به توانمندی های ســطح باالی 
کشــورمان در زمینه خدمات فنی و مهندســی از جمله 
در عرصــه انرژی و عمران اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
توانمندی های فنی و خدماتی و نیز ظرفیت های ژئوپلتیک 
و لجســتیکی ایران از جمله در عرصــه ترانزیت و حمل 
و نقل، زمینه های مناســبی برای گسترش همکاری های 
دو کشــور و نیز توســعه تعامالت کشورهای ساحلی خزر 

هستند.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر اینکه حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه تنش زا بوده 
و به هیچ وجه به نفع امنیت منطقه نیســت، تصریح کرد: 
امنیــت در منطقه صرفا با همکاری کشــورهای منطقه و 

همسایگان خزر محقق می شود.
»الهام علی اف« رئیس جمهــور آذربایجان نیز در این 
دیدار با بیان اینکه پس از دیدار قبلی وی با رئیس جمهور 
کشورمان در حاشیه اجالس اکو در عشق آباد ارتقای روابط 
دوجانبه تســریع شده است، خاطرنشــان کرد: امیدوارم 
دیدار امروز ما نیز موجب تقویت روند گســترش روابط و 

ارتقای سطح همکاری های دو کشور شود.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: امروز همه مدعیان 
در دولت جمع شــده اند اشــخاصی مانند محسن رضایی، 
قاضی زاده هاشــمی و زاکانی می گفتند کار انجام می دهند 

امروز در دولت هستند اما کاری نمی توانند انجام دهند.
سید مصطفی هاشــمی طبا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
دربــاره صحبت هــای اخیر رئیس جمهور مبنــی بر این که 

مشکالت کشور ناشی از عملکرد دولت گذشته است، گفت: 
طبیعی اســت وضعیتی که در حال حاضر داریم ناشــی از 
گذشــته باشد و تردیدی در آن نیســت اما این گذشته به 
معنی حسن روحانی نیست؛ بله این حرف درست است اما 
در کنارش حرف نادرستی وجود دارد. اینکه وضعیت ما فرقی 
هم نمی کند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عملکرد 
گذشته است درست اســت ولی اینکه مربوط به روحانی و 
دولتش می شود، نادرســت است. البته آقای روحانی در آن 
دخیل هستند اما وضعیت امروز ما نتیجه سیاست ها و روش 
مدیریتی موجود در این سال ها است نه یک شخص و دولت 
خاص. حل آن هم از طریــق دولت آقای رئیس امکان پذیر 
نیســت. این فعال سیاســی ادامه داد: اگر زمانی هم شعار 
می دادند که حاال قوای ســه گانه یکدســت شده است و ما 
همه مشکالت را حل می کنیم، تنها یک شعار انتخاباتی بود. 
از اول هم خودشان می دانستند چنین چیزی ممکن نیست؛ 

چراکه شرایط کشور فرقی نکرده است یکسری اقدامات در 
داخل کشور انجام شده است یکسری اقدامات هم در خارج 
از کشــور علیه ما صورت گرفته است از سوی دیگر یکسری 
مدیریت ها را در داخل انجام ندادیم که بتوانیم مشکالت را 

خنثی کنیم که امروز  شرایط این گونه شده است. 
وی ادامه داد: به اعتقاد من مشــکالت موجود نه فقط با 
این دولت بلکه با هیچ دولت دیگری رفع نخواهد شد. توجه 
داشــته باشــید امروز همه مدعیان در دولت جمع شده اند 
اشخاصی مانند آقای محســن رضایی، قاضی زاده هاشمی و 
زاکانی می گفتند کارهایی انجام می دهند امروز در دولت و در 
مدیریت هستند اما کاری نمی توانند انجام دهند، حال باید 
گفت شرایط را فقط خراب تر نکنند. هاشمی طبا درخصوص 
این که رئیس جمهور در گفت وگــوی تلویزیونی اخیر خود 
حرف هایی را بیان کرد به نظر شما ایشان چه راه حلی برای 
برون رفت کشور از مشکالت داشت، گفت: به طور موقت هیچ 

اقدامی نمی شود، انجام داد. آقای رئیسی گفتند گرانی ها را 
در چند مورد برای ســال آینده گذاشته ایم! برای من سوال 
است آن ها که می گفتند یک جراحی کردیم و تورم را پایین 
می آوریم، االن وعــده گرانی برای ســال آینده می دهند؟ 
این نوع حرف زدن دور از سیاســت است چه طور می شود 
یــک رئیس جمهور وعده گرانی دهد؟ بــرای من مبهم و از 
عجایب است و باید توضیح دهند به چه دلیل گرانی را وعده 
می دهند.  وی تاکید کرد: یکسری از مسائل به ذهن می رسد 
اما نمی شود گفت که اگر این کار را انجام دهیم حتما درست 
خواهد شد، ما امروز با مسائل گسترده ای روبه رو هستیم به 
طور مثال در مسائل ژئوپولتیک رژیم صهیونیستی دست به 
کار شده با کشورهای همسایه ما پیمان ببندد و رادارش را 
در بحرین و امارات نصب کرده است و در آذربایجان حضور 
دارد، معتقدم برای رفع مشکالت یک جمع عاقل باید جمع 

شوند و راه حل پیدا و ارائه کنند.

اعتراض نمایندگان به تعویق در اعالم نتایج آزمون وکالت

رئیسی در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان:

آمادگی داریم ظرفیت سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را افزایش دهیم

هاشمی طبا:

اینکه یک رئیس جمهور وعده گرانی بدهد از عجایب است

وزارت اطالعات از بروز تخلف در واردات
نهاده های دامی پیشگیری کرد

ســخنگوی دولت اعالم کرد: با گزارش وزارت اطالعات و همکاری وزارت جهاد 
از بروز فســاد در تأمین نهاده های دامی پیشگیری شــد. به گزارش ایرنا، چندی 
پیش اخباری مبنی بر بروز برخی تخلفات از ســوی یک شرکت در فرایند واردات 
محوله نهاده های دامی به کشور منتشر شد که آیت اهلل رئیسی بالفاصله به معاون 
اول رئیس جمهور و وزارت اطاعالت مأموریت داد موضوع را به ســرعت بررســی 
و نتیجه را گزارش کنند. »علی بهادری جهرمی« ســخنگوی دولت با اشــاره به 
پیگیری های انجام شده از ســوی وزارت اطالعات و وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کرد: در فرایندهای اجرایی مرتبط با این شرکت خصوصی تخطی هایی از نظامات 
اداری صورت گرفته که در حال بررســی و رسیدگی است. وی با تأکید بر این که 
هیچ گونه پرداخت وجهی به این شــرکت صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: با 
گزارش وزارت اطالعات و همکاری وزارت جهاد از بروز فســاد در تأمین نهاده های 
دامی پیشگیری شد. سخنگوی دولت در پایان متذکر شد: وزارت جهاد کشاورزی 

در دولت مردمی خود را متعهد به تأمین امنیت غذایی مردم می داند.

تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات
زلزله به دو استان

هیات دولت با اختصاص اعتبار برای جبران خسارت ناشی از زلزله در استان های 
خراسان رضوی و خراسان شمالی موافقت کرد.

به گزارش ایرنا،  نشســت هیات دولت روز چهارشــنبه که به ریاست »محمد 
مخبر« معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۲۴ 
میلیارد ریال اعتبار هزینــه ای )به ترتیب مبلغ ۱۰۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال 
برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و مبلغ ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال برای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی( به منظور جبران خسارات 
ناشی از زلزله شهریور ماه سال گذشته در شهرستان های مذکور اختصاص یافت. 
اعتبار فوق شامل کمک بالعوض جهت احداث ۲۰ واحد مسکونی شهری و ۵۵۰ 
واحد مسکونی روســتایی هرکدام به ترتیب به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ 
میلیون ریال، کمک بالعوض جهت تعمیر ۲۲۰ واحد مسکونی شهری، روستایی 
و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، کمک بالعوض جهت 
احداث ۹۰ واحد مســکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون 
ریال، کمک بالعوض جهت احداث ۷۰ واحد جایگاه دامی به ازای هر واحد تا سقف 
مبلغ یکصد میلیون ریال و هزینه های پشتیبانی و آواربرداری و خدمات مدیریت 
طرح اســت. دولت همچنین بنیاد مســکن انقالب اسالمی را موظف کرد گزارش 
عملکرد این مصوبه را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت 

بحران کشور ارسال کند.

درخواست ۲۴ نماینده از رئیس جمهور

شکایت از رسانه ها را پس بگیرید
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور خواستار بازپس 
گیری شکایات از اصحاب رسانه شدند و تاکید کردند که رویه اخیر در شکایت از 
رســانه ها به یک سنت تبدیل نشود؛ ادامه دادن این روند منجر به کاهش سرمایه 
اجتماعی دولت در بین رسانه ها خواهد شد. به گزارش ایسنا، متن تذکر کتبی ۲۴ 

نماینده مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهوری به شرح زیر است:
»باتوجه به مصاحبه دادســتان محترم تهران مبنی بــر افزایش ۵۰ درصدی 
شکایت از اصحاب رسانه در سه ماه اخیر و با عنایت به اینکه جنابعالی نیز همواره بر 
حمایت از اصحاب رسانه تاکید داشته اید، خواهشمند است دستور فرمایید باتوجه 
به نقش رسانه ها و ضرورت بیان مشکالت و مسائل از سوی آنها، در خصوص بازپس 
گیری شــکایات اقدام الزم بعمل آید و رویه اخیر در شــکایت از رسانه ها به یک 
سنت تبدیل نشود، به نظر می رسد ادامه دادن این روند منجر به کاهش سرمایه 
اجتماعی دولت در بین رســانه ها خواهد شد.« اخیرا علی صالحی دادستان تهران 
در نشست خبری گفته بود که »تعداد شکایات علیه اصحاب رسانه در ۳ ماهه اول 

سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.«

پاکسازی کامل مناطق غربی کشور
از مین و گلوله های عمل  نکرده

امیر ســرتیپ دوم ارجمندی با اشاره به پاکسازی کامل مناطق غربی کشور از 
مین و گلوله های عمــل نکرده، گفت: مناطق فکه و طالئیه آماده انجام طرح های 
ملی هستند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش امیر سرتیپ دوم میسر 
ارجمندی معاون مهندســی نیروی زمینی ارتش، با اشاره به فعالیت های صورت 
گرفته در راستای پاکسازی مناطق آلوده به مین اظهار داشت: چهار میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار از مناطق غربی کشــور آلوده به مین بود که بخشی وسیعی از آن طی 
سال های گذشته پاکسازی شده و مناطق صعب العبور و تاالب هایی در این مناطق 
باقی مانده بودند که بحمدهلل با حضور قرارگاه مین زدایی نیروی زمینی، این مناطق 
نیز با موفقیت پاکسازی شد. وی با اشاره به اینکه اکنون مناطق فکه و طالئیه آماده 
اجرای طرح های ملی و عمرانی هستند، افزود: آخرین مأموریت ما در فکه بود که 
با همت فرزندان این مرز و بوم، کار پاکسازی این منطقه نیز هفته گذشته به اتمام 
رســید و فضای منطقه آماده بهره برداری در عرصه اقتصادی شــده است. معاون 
مهندسی نیروی زمینی اتش با بیان اینکه نیروهای ما همچنان در منطقه مستقر 
هستند، گفت: تاکنون هزاران گلوله و مین در این مناطق کشف و خنثی شده اند، 
اما به جهت اینکه نقشه مین گذاری این مناطق در دسترس ما نیست به هر حال 

۲ درصد امکان وجود مین در برخی از این مناطق وجود دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور:

دور دوم سفرهای استانی در حال برنامه ریزی است
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: دور دوم ســفرهای استانی در حال برنامه 
ریزی اســت و با دستور رئیس جمهور انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا، صولت 
مرتضوی پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع 
خبرنگاران در رابطه با سفر استانی بعدی رئیس جمهور اظهارکرد: بیست و شش 
سفر استانی انجام شده و بقیه سفرهای استانی هفته های آینده انجام خواهد شد. 
وی عنوان کرد: کارگروهی برای بررســی مصوبات سفر شکل گرفته و گزارشی از 
سفرها تقدیم رئیس جمهور می شود. دور دوم سفرهای استانی در حال برنامه ریزی 
اســت و با دستور رئیس جمهور انجام خواهد شــد. معاون اجرایی رئیس جمهور 
تصریح کرد: دور اول ســفرها مصوبات بــود و دور دوم پیگیری و اجرای مصوبات 
و ارزیابی دســتگاه های اجرایی و اجرای طرح ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
مجدد نیازهای اســتان ها احصاء خواهد شد و در صورت نیاز بر اساس توان دولت 

تصمیم گیری خواهد شد.

در بازدید از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطرح شد

تاکید محسنی اژه ای بر به سرانجام رساندن 
طرح کاداستر

رئیس قوه قضائیه در بازدید از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در این دوره 
تمام تالش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر به کار خواهیم بست.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز سه شنبه همزمان 
با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ســاعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در 
دیدار با مقامات و مسئوالن دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی 
در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شــهرها و روســتاها و پیشگیری از جرائمی 
مانند زمین خواری و کوه خواری و همچنین هویت دار کردن اراضی و تســریع در 
صدور اسناد مالکیت، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا 
در ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از 
نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر )حدنگار( و ساماندهی 
اراضی کشــور قرار گیرد. رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای 
مشترک سازمان ثبت اســناد و امالک و شــرکت های دانش بنیان در حوزه های 
فناوری نقشــه برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید 
به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت 
میدانی در جریان پیشــرفت های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و 
موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه ها و نیازمندی های فعاالن 
شرکت های دانش بنیان و مشکالت و موانع پیش روی سازمان ثبت اسناد و امالک 
در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد. در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت 
دانش بنیان، فعالیت ها و اقدامات مهم و برجســته خود در زمینه های نقشه برداری  
هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت ســازمان ثبت اسناد و 

امالک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

اخبار کوتاه


