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استقبالمجلسازکرباسیانباطوفاناستیضاح

با روي كار آمدن دولت دوازدهم و تغيير افراد كابينه
مسعود كرباسيان بهعنوان وزير امور اقتصادی و دارایي
جايگزين علي طيبنيا شد .در دولت يازدهم روحاني
موفق شد كنترل تورم افسار گسيخته دولت احمدينژاد
را بهدست گيرد؛ اما در دولت دوازدهم با خروج آمريكا از
برجام به ناگاه ورق برگشت و اوضاع اقتصادي كشور آن
است كه اكنون ميبينيم .سيف بهعنوان رئيس كل بانك
بانك مركزي نخستين قرباني آشفتگي اقتصاد بازار شد
و حال نمايندگان مجلسي قصد استيضاح كرباسيان را
دارند .در اين بین برخي آشفتگي بازار را دليل ناكارآمدي
كرباسيان نميدانند و آبشخور اتفاقات كنوني را در جای
ديگر جستوجو میکنند .هرچند عدهای ديگر كرباسيان
را بهدلیل اتخاذ سياستهاي اقتصادي نادرست ،رخنه
فساد در نهادهاي مختلف و افزايش حجم نقدينگي به
بيش از يكهزار و  530ميليارد تومان عامل اوضاع كنوني
ميدانند .در همين راستا با تني چند از نمايندگان مجلس
به گفتوگو نشستيم كه ماحصل آن بهشرح زیر است.

مردم را بازگردانند و دیدگاه آنها را به عملکرد خود
تغییر دهند .وی در پایان توجه به خواستههای مردم و
اهمیت دادن به مشکالت آنها را بسیار مهم قلمداد کرد
و گفت :در حال حاضر مشکل عمده کشور ،بوروکراسی
اداری ،ناکارآیی سازمانها و مقررات دستوپاگیر است
که مانع شکوفایی و تحرک اقتصاد کشور میشود .دولت
باید وظایف خود را به عهده شرکتها و سازمانهای
خصوصی بگذارد تا مردم مسئولیت چرخه اقتصاد را
به عهده بگیرند؛ در این صورت شاهد رشد و پیشرفت
روزافزون کشور خواهیم بود.
ک فرد نیست
چرخه اقتصاد بهدست ی 

احتمال تغيير وزير اقتصاد بسيار زياد است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با
اشاره به اينكه درحال حاضر فقط استيضاح وزير اقتصاد
در دستور كار مجلس است ،اظهار كرد :احتمال تغيير
وزير اقتصاد و رأي نياوردن وی بسيار زياد است؛ اما
اينكه چه زماني اين كار صورت بگيرد بستگي به اين
دارد كه اين طرح چه زماني به دست هيئت رئيسه برسد.
الياس حضرتي درباره آخرين تغييرات تيم اقتصادي
دولت گفت :وزير اقتصاد امروز به كميسيون اقتصادي
ميآيد و توضيحات الزم را به استيضاحكنندهها خواهد
داد و بعد از آن هم طرح استيضاح تقديم هيئت رئيسه
ميشود .عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان
كرد :بايد صبر كرد تا وزير اقتصاد به كميسيون بيايد و به
سواالت اعضاي كميسيون پاسخ دهد؛ اما به احتمال زياد
وی نميتواند رأي بياورد و درحال حاضر هم جايگزيني
برايشان مشخص نشده است.
استیضاح و تغییر سمت افراد
درمان شرایط بحرانی کنونی نیست

سرداران جنگ اقتصادي
بايد عملكردي جهادي داشته باشند

احمد انارکیمحمدی ،نماینده رفسنجان و انار در
مجلس شورای اسالمی ،درباره استیضاح وزیر اقتصاد
ل و حوش مسائل
گفت :موضوع جلسه استیضاح حو 
اقتصادی اخیر ،مشکالت ارزی و گمرکی ،مشکالت
معیشتی مردم و تجهیزات زیرساختی مناطق آزاد و
هزینههای انجامگرفته برای آن بود .وی افزود :پاسخ به
برخی سؤاالت خارج از توان وزیر اقتصاد بود و قرار شد
ادامه جلسه به صحن علنی منتقل شود .انارکیمحمدی
با تأکید بر اینکه استیضاح یک مقام مسئول راه حل
مشکالت اخیر نیست ،اظهار کرد :چرخه اقتصاد تنها به
دست یکنفر نیست و مجموعهای از مسئوالن وظیفه
اداره امور اقتصادی کشور را بر عهدهدارند .وی ادامه داد:
یکی دیگر از دالیل نابسامانی اقتصاد کشور ،فشارهای
خارجی کشورهایی مانند آمریکا و عربستان است .نماینده
رفسنجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
جو اقتصادی  -سیاسی بر وضعیت فعلی منطقه بسیار
تأثیرگذار است ،گفت :ما تاکنون بحرانهای اقتصادی
بسیاری را به دلیل تحریمها و مسائل سیاسی حاکم
بر کشور ،تجربه کردهایم و نمیتوانیم تنها به عملکرد
وزیر اقتصاد خرده بگیریم .بحران اقتصادی ایجادشده
تأثیر قابل توجهی بر چرخه اقتصادی و معیشت مردم
خواهد گذاشت؛ در نتیجه مسئوالن باید تالش کنند با
همدلی و همفکری ،هرچه سریعتر چارهای بیندیشند.
انارکی محمدی افزود :با توجه به شرایط فعلی ،مردم و
مسئوالن باید شیوه اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیرند
و از ظرفیت داخلی کشور و ارزهای جایگزین استفاده
کنند .مسئوالن باید تالش کنند خودتحریمی داخلی را
از بین ببرند و با همراهی و همدلی ،مشکالت اقتصادی
کشور را که ریشه در داخل دارد ،برطرف کنند .وی
اظهار کرد :دولت برنامه داشت ارز دولتی را به واردات
کاالهای اساسی تخصیص دهد ،اما برخی از سودجویان
از ارز دولتی برای وارد کردن کاالهای مصرفی استفاده
کردند که بسیاری از مشکالت اقتصادی -معیشتی اخیر
را پدید آورد .دولت باید ارز تخصیصیافته به واردکننده
را مدیریت کند تا نهادههای ضروری وارد کشور شوند و
مبادالت ب ه طور صحیح انجام گیرد.
دشمنان
جنگي اقتصادي عليه كشور آغاز كردهاند

معصومه آقاپورعلیشاهی ،نماینده شبستر در مجلس
شورای اسالمی ،درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت :با
توجه بهشرایط فعلی اقتصاد کشور ،استیضاح و تغییر
سمت افراد ،درمان شرایط بحرانی کنونی نیست .توبیخ
و نقد افراد تنها به وخامت اوضاع میافزاید .باید هرچه
سریعتر به فکر ترمیم اقتصاد کشور باشیم ،بهتر است
مسئوالن با یکدیگر به گفتوگو بنشینند و با توجه
به جنگ اقتصادی ایجادشده میان ایران و کشورهای
معاند و ابرقدرت ،به فکر چاره باشند .مسئوالن و مردم
ما دچار روزمرگی و شتابزدگی شدهاند و نتیجه آن
بحران اقتصادی فعلی است .آقاپورعلیشاهی با اشاره به
اینکه بحران اقتصادی کشور یکباره به وجود نیامده
است ،افزود :بذر این بحران از سال  86با دادن مجوز
به مؤسسات مالی و اعتباری و ایجاد سود سپرده کاشته
شد و اکنون زمان برداشت این محصول رسیده است.
فشارهای عوامل خارجی مانند تحریمها و بیبرنامگی
اقتصادی دستب ه دست هم دادند تا شرایط فعلی به
وجود بیاید .وی مقصر اصلی بحرانهای اقتصادی اخیر را
عوامل داخلی دانست و بیان کرد :دلیل اصلی مشکالت
اقتصادی کنونی کشور بیتوجهی مسئوالن به چرخه
اقتصاد کشور و تولید داخلی است .موانع بسیاری بر
سر راه تولیدکننده و کارآفرین وجود دارد و قانونهای
دستوپاگیر راه را بر رشد صنعت و تولید داخلی بسته
ن مثال یک کارآفرین باید  250روز کاری
است؛ بهعنوا 
منتظر بماند تا در نهایت مجوز شرکت خود را دریافت
کند ،تمدید پروانه کسب سهماه طول میکشد15 ،
میلیون پرونده ورشکستگی قضایی حلنشده باقیمانده
است که زمان زیادی از تشکیل آنها میگذرد .رسیدگی
به برخی از این پروندهها سهسال طول میکشد که تا
آن موقع فرد ورشکسته به خاک سیاه نشسته است.
این نماینده مجلس اتحاد میان مسئوالن و اعتماد آنها
به یکدیگر را راه نجات از بحرانهای اخیر عنوان کرد
و گفت :مسئوالن باید دست به دست هم دهند و با
همفکری راه چاره را بیایند ،آنها باید هرچه سریعتر
قیمت ارز را مدیریت کنند و با راهاندازی بازار ثانویه ارز،
از تورمهای اخیر بکاهند .ب ه جای سنگاندازی در راه
تولیدکنندگان ،باید به فکر حل مشکالت آنها باشند تا
کشور از مصرفگرایی به سمت خودکفایی برود .نماینده
مردم شبستر در مجلس ادامه داد :متأسفانه مردم
ت دادهاند ،مسئوالن
اعتماد خود را به مسئوالن از دس 
باید تالش کنند که با انجام دادن وظایف خویش اعتماد

ميرسد آقايان هنوز باور نكردهاند كه شرايط ويژه است.
هنوز كه تحريم جديدي از سوي استكبار اعمال نشده،
وضعيت به اينجا رسيده اگر فروش نفت ما دچار مشكل
شود معلوم نيست آقايان چگونه ميخواهند شرايط را
اداره كنند .وي افزود :بايد تكليف اروپا با برجام مشخص
شود؛ اما به هر حال در آينده كاهش فروش نفت را داريم
و اگر تيم اقتصادي برنامه و راهكاري براي آينده نداشته
باشد بايد منتظر پيامدهاي ناگواري باشيم .نماينده
قزوين در مجلس شوراي اسالمي اظهارداشت :كاهش
فروش نفت تا يكميليون بشكه پيشبيني ميشود؛ اما
دولت هيچ برنامهاي و احساس نگراني ندارد و جوري
رفتار ميكنند كه گويي هيچ اتفاقي رخ نداده و متأسفانه
اين رويكرد در استان وجود دارد و مسئوالن استاني هم
براي آينده برنامه ندارند .زرآبادي با انتقاد از روند تغييرات
در كشور گفت :متأسفانه دولت از مجلس براي انتخاب
افراد براي تيم اقتصادي هيچ اظهارنظري نميخواهد و
اگر فردي ضعيف معرفي شود و مجلس رأي ندهد يا
فرصت بررسي نداشته باشد و به فردي ضعيفتر رأي
اعتماد دهد باز هم مردم متضرر خواهند شد.

سيدهحميده زرآبادي ،عضو كميسيون صنايع مجلس
شوراي اسالمي ،گفت :متأسفانه تيم اقتصادي دولت
افراد توانمند و فرماندهاني قوي و زبده براي دوران
جنگ اقتصادي و عبور از شرايط بحراني و ويژه ندارد.
سيدهحميده زرآبادي اظهار داشت :اگر بپذيريم در
شرايط حساس كنوني دشمنان ما جنگي اقتصادي
عليه كشور آغاز كردهاند و در وضعيت ويژه هستيم
بايد نيروهايي توانمند و سربازان و فرماندهاني شجاع و
جسور براي مقابله داشته باشيم .وي اضافه كرد :بیشك
بايد در نبرد اقتصادي نيروهاي زبدهاي داشته باشيم؛ اما
چنين چيزي امروز ديده نميشود و در شرايط ايجاد
شده هيچ برنامه ،ايده و طرحي از تيم اقتصادي دولت
نديدهايم .نماينده قزوين در مجلس شوراي اسالمي بيان
كرد :در تغييراتي كه اين روزها مطرح شده نام وزير
اقتصاد و رئيس بانك مركزي در صدر است؛ اما مجلس
فقط ميتواند درباره وزير اقتصاد ورود كند كه در اين
زمينه جدي هستيم و بايد رأس هرم اقتصادي تغيير
كند .زرآبادي يادآور شد :انتخاب رئيس بانك مركزي و
سازمان برنامه و بودجه و مشاوران با رئيسجمهور است
و مجلس نميتواند ورود كند؛ اما در حوزه وزير اقتصاد
اين اختيار وجود دارد و استفاده ميكنيم .زرآبادي اظهار
داشت :درباره وزير اقتصاد نگران هستيم فرد توانمندي
معرفي نشود و اميدواريم اگر قرار است تغييري ايجاد
شود حتماً با نظر مجلس باشد و فردي توانمند مسئوليت
اقتصاد كشور را بر عهده بگيرد .وي اضافه كرد :بارها از
مسئوالن سه قوه شنيدهايم كه شرايط ويژهاي در كشور
بهوجود آمده و اوضاع بحراني است؛ اما در عملكرد وزرا
و سه قوه اين بحران و ويژگي ديده نميشود و به نظر

محمد حسننژاد ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس ،گفت:
سرداران جنگ اقتصادي بايد عملكردي جهادي داشته
باشند؛ زيرا تنها در اين صورت است كه مردم متوجه
تغييرات شده و به تيم اقتصادي دولت اعتماد ميكنند.
محمد حسننژاد ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ،با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري مبنيبر
تدوين نقشه راه اقتصادي كشور گفت :طرح حمايت از
اقتصاد ملي در برابر اقدامات خصمانه آمريكا عليه ايران
نيز در جلسه غيرعلني بررسي شد و تنها  ۲۳نماينده با
كليات آن موافقت كردند؛ لذا نمايندگان و آقاي الريجاني
معتقد بودند كه قانونگذاري در شرايط فعلي معنا ندارد،
بنابراين دولت بايد خود پيشقدم شود و اگر قوانيني ايراد
دارد ،اليحه ارائه دهد .عضو كميسيون اقتصادي مجلس
گفت :فرمايشات رهبر معظم انقالب حاكي از اين مهم
بود كه كشور در شرايط جنگ اقتصادي قرار دارد و بايد
دولتيها در اين ميدان وارد شوند ،لذا كابينه دوازدهم و
رئيسجمهور بايد برنامهاي در خور جنگ و جداي از زمان
صلح داشته باشند .وي افزود :اگر دولت مثل حالت عادي
كار كند ،در جنگ اقتصادي پيروز نميشود .مثل بازي
فوتبال كه  ۸۰دقيقه عادي بازي ميكنند ،در دقايق آخر
گل ميخورند و براي جبران آن گل حتي دروازهبان نيز
وارد زمين بازي ميشود تا گل بزند .حسننژاد گفت :اول
بايد برنامه جنگ نوشته شود و بعد از آن دولت ببيند چه
كساني ميتوانند اين برنامه را اجرايي كنند .كساني كه
در حالت عادي نميتوانند اقتصاد كشور را اداره كنند،
در زمان جنگ نيز فرماندهان ناتواني خواهند بود .وي با
تأكيد بر اينكه سرداران جنگ اقتصادي بايد عملكردي
جهادي داشته باشند ،گفت :تنها در اين صورت است كه
مردم متوجه تغييرات شده و به تيم اقتصادي دولت اعتماد
ميكنند .حسننژاد تصريح كرد :بايد تصويري قدرتمند و
توانا از دولت به مردم نشان داده شود؛ زيرا مردم به اين
نتيجه رسيدهاند كه كاري از دست دولت بر نميآيد .عضو
كميسيون اقتصادي مجلس افزود :صدا و سيما نيز با توجه
به مشكالت موجود و عملكرد مديران نميتواند تصويري
توانا و كارآمد از دولت و مجلس ارائه كند .وي با تأكيد بر
لزوم برخورد با مفسدان اقتصادي گفت :بايد برخورد با
مفسدان اقتصادي بهصورت سريع و قاطع انجام شود .وي
ادامه داد :ايجاد شفافيت اقتصادي ،ارائه برنامه و عملكرد
جهادي از اصول مهم پيروزي در جنگ اقتصادي هستند.
مجلس تاکنون بهصورت قوي براي ترميم كابينه ورود
نكرده است .حسننژاد تصريح كرد :تنها در صورتي كه با
متخلفان برخورد شود و فساد اقتصادي از بين برود مردم
اعتماد خواهند كرد و به توصيههاي دولت عمل ميكنند.

منشأ اين اشتباه محاسباتي آقاي ظريف و رئيسجمهور
هستند و بايد شخص آقاي روحاني مسئوليت بپذيرد .در
حوزه مشكالت اقتصادي گناهي گردن وزراي اقتصادي
نيست؛ اين افراد فقط حدود يكسال و نيم روي كار
آمدهاند ،منشأ مشكالت دولت يازدهم است.

لزوم تغيير كابينه در حوزه اقتصادي
كام ً
ال احساس ميشود

شرايط امروز ما
متناسب با وضعيت جنگ اقتصادي نيست

عباس گودرزي ،نماينده مردم بروجرد در مجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينكه مردم با تمام مشكالت
پاي اصل انقالب ايستادهاند ،پاي اصول و مباني فكري
امام راحل هستند ،تصريح كرد :وظيفه ما در اين
شرايط سنگينتر است ،فرمانداران بايد فضا را متفاوت
از قبل ببينند و از مديران خود بيش از گذشته انتظار
داشته باشند .نماينده مردم بروجرد و اشترينان در
مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه اگر همهجا
سخن ميگوييم كه جنگ اقتصادي فلجكنندهای
عليه ما تحميل كردهاند خوب بايد امكانات مقابله هم
فراهم شود ،افزود :بپذيريم با تمام زحماتي كه صورت
ميگيرد؛ شرايط امروز ما متناسب با وضعيت جنگ
اقتصادي نيست ،بايد رنگ و بوي جلسات متفاوت باشد
و اولويتها را بايد لحاظ كنيم .وی ادامه داد :رئيس
بانك مركزي رفت؛ اما اکنون كسي از او نميخواهد كه
بيايد درباره وضعيت بازار ارز پاسخ بدهد ،وزير اقتصاد را
استيضاح كردهايم به خاطر سيف ،سيف رفت و همهچي
تمام شد!
منتظر
تكميل تغييرات تيم اقتصادي دولت هستيم

امير خجسته ،رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي
مجلس ،با بيان اينكه بر تغيير تيم اقتصادي دولت اصرار
داریم ،گفت :هرچند تغيير انجام شده مربوط به پايان
دوران پنج ساله حكم رئيس كل قبلي بانك مركزي
است؛ اما اين حركت رئيسجمهور را اميدواركننده
ارزيابي ميكنيم .خجسته با بيان اينكه وزراي اقتصادي
جديد بايد تحولگرا باشند ،گفت :يكي از مطالبات اصلي
ما تغيير وزير اقتصاد است؛ چراكه وی تخصصي در
مباحث اقتصادي ندارند .متأسفانه در هفتههاي اخير
از مباحثي مثل تنظيم بازار غفلت شده است و عم ً
ال
بازارهاي ما دچار التهاب و نابهساماني شدهاند ،به همين
دليل با تشكيل تيم اقتصادي جديد بايد التهابات را در
گام نخست كنترل كرده و در گامهاي بعدي با استفاده از
وزراي متخصص براي كنترل اثرات واقعي تحريمها اقدام
كنند .وي با بیان اینکه تيم اقتصادي فعلي در حالیکه
هنوز با تحريمها روبهرو نشدهايم نميتواند اقتصاد را
كنترل كرد ،گفت :اصرار ما به تغيير وزراي اقتصادي در
راستاي منافع مردم است و اميدواريم همه نمايندگان
مجلس در اين مسير همراهي كنند.
شرايط كنوني عمدت ًا حاصل خروج آمريكا
از برجام و فضاي بينالمللي است

در حوزه مشكالت اقتصادي
گناهي گردن وزراي اقتصادي نيست

احمد عليرضا بيگي با اشاره به تالش تعدادي از
نمايندگان براي استيضاح وزير اقتصاد گفت :مقصر
اصلي اين وضعيت شخص رئيسجمهور و وزير امور
خارجه هستند ،وزراي اقتصادي بر مبناي برآوردهاي
آنان اتخاذ راهبرد كردند .نماينده مردم تبريز در مجلس
شوراي اسالمي ادامه داد :آقاي ظريف مدام وعده ميداد
كه ظرف ششماه تحريمها به پايان ميرسد و مشكالت
اقتصادي از بين میرود و انجام مبادالت بانكي بينالمللي
از اين به بعد به سهولت انجام خواهد شد .آقاي ظريف
اخيرا ً نيز در اتاق بازرگاني اين حرفها را در دفاع از برجام
تكرار كرد .عضو فراكسيون نمايندگان واليي گفت:

ترميم كابينه را بهشكل فعلي قبول ندارم

پ
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محمد كاظمي ،عضو كميسيون قضايي و حقوقي
مجلس شوراي اسالمي ،درباره لزوم تغيير كابينه گفت:
مشكل اساسي ما بحث تغيير در كابينه نيست ،البته
در اين شرايط ميطلبد كه تغييراتي در تيم اقتصادي
براساس آنچه كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و
رئيسجمهور تشخيص دادهاند رخ دهد و يك هماهنگي
بيشتري در اين حوزه ايجاد شود ،ولي اينكه ما
مشكالت را متوجه دولت بدانيم قطعاً اين صحيح نيست.
وي افزود :شرايط كنوني عمدتاً حاصل خروج آمريكا
از برجام و فضاي بينالمللي است .البته دولت هم بايد
در جهت هماهنگي بيشتر و ايجاد تعادل ميان تيم
اقتصادي كمك كند و اگر الزم است مجلس شوراي
اسالمي هم ورود كند .ما بايد در مسائل بينالمللي و
ديپلماسي تالش كنيم.

عبدالرضا هاشمزايي ،عضو كميسيون شوراها و امور
داخلي كشور ،گفت :ترميم كابينه نبايد در يك
چرخه مديريتي ثابت انجام شود ،بايد نيروهاي جديد
و متخصص در چرخه مديريت كشور وارد شوند.
هاشمزايي با اشاره به ضرورت ترميم كابينه از سوي
رئيسجمهور ،بيان كرد :يكي از مسائلي كه در كشور
ما در اين  ۴۰سال جا نيفتاده است احترام گذاشتن
به افكار عمومي است و براي مسئوالن افكار عمومي
مهم نيست؛ در حالي كه در دنيا مسئوالن براي افكار
عمومي اهميت قائل هستند .ترميم كابينه جزو
خواستههاي مردم و نمايندگان مردم است .ترميم
كابينه اقتصادي نيز در اولويت خواستهها قرار دارد.
بايد به افكار عمومي مردم احترام گذاشت .وي در
ادامه با بيان اينكه آقاي رئيسجمور در دو ماه پيش
كه وضعيت ارز به هم ريخت و مشكالت عديدهاي
در حوزه اقتصاد بروز كرد بايد نيروهاي جديدي را
به كابينه وارد ميكرد ،تصريح كرد :ترميم كابينه نيز
نبايد در يك چرخه انجام شود؛ بهعنوان مثال يك
مدير از بيمه به بانك مركزي ميرود و از بانك مركزي
به وزارتخانه ميرود ،اينگونه نبايد كابينه تعويض
شود .نماينده مردم تهران در مجلس اظهار كرد :من
اينگونه ترميم كابينه را كه استارت آن خورده است،
قبول ندارم .بايد از نيروهاي جديد جوان و كارشناس
در چرخه مديريت كشور استفاده شود .وي افزود:
مجلس پيامهاي زيادي را به آقاي رئيسجمهور
داده است؛ اما بهدليل عدم ارتباط ايشان با مجلس
اين پيامها را دريافت نميكند .به گفته وي ،ترميم
كابينه از سوي رئيسجمهور پيام مثبتي را به جامعه
القا ميكند و تأثير بيشتري را نسبت به استيضاح
وزرا از سوي مجلس و مطرح شدن مسائل در سطح
جامعه دارد .هاشمزايي تصريح كرد :ترميم كابينه بايد
از سوي رئيسجمهور و خارج از چرخه مديريتي كه
در اين چند سال تجربه كرديم انجام شود .بايد به
نيروهاي جوان و كارشناس اعتماد كرد .وي اظهار
كرد :مردم از پارلمان انتظار دارند كه اگر دولت به
خواسته آنها در ترميم كابينه عمل نكرد و تعلل كرد
مجلس وارد شود منتها برخي از پستها وجود دارد
كه طبق قانون ،مجلس نميتواند به آنها ورود پيدا
كند و مجلس صرفاً ميتواند تذكر دهد.

جليل رحيمي جهانآبادي درباره ضرورت ترميم كابينه،
اظهار داشت :كابينه دولت آقاي روحاني از ابتدا ضعيف
بسته شده بود بنابراين لزوم تغيير كابينه در حوزه
اقتصادي كامال احساس ميشود .وي افزود :ما در كشور
شرايط خاصي را داريم .تحريمها و فشارهاي بينالمللي
يك جو رواني ايجاد كرده كه در كنار آنها ضعف مديريتي
هم وجود دارد .البته همه تقصيرها را نبايد به گردن دولت
يا وزير خاصي انداخت و مجموع اين عوامل دست به
دست هم داد ه و اين شرايط را ايجاد كردهاند .اين عضو
هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي
اسالمي تصريح كرد :فشار تحريمهاي آمريكا در ماههاي
آينده افزايش پيدا ميكند .از طرف ديگر اين جو بيثباتي
و رواني در جامعه موجب شده كه افراد مستمر به دنبال
خريد طال ،ارز و خودرو باشند و به دنبال اين باشند كه ريال
خود را به اموال منقول يا غيرمنقول تبديل كنند به همين
دليل فشارهايي به اقتصاد كشور وارد ميشود .رحيمي
جهانآبادي تأكيد كرد :اميدواريم اين تغيير و تحول
مانند يك تغيير مربي در فوتبال يك شوك رواني ايجاد
كند و بر مسير تأثير بگذارد ،اما بايد توجه كنيم موضوع
كابينه تنها فاكتور اثرگذار نيست .روساي سه قوه بايد با
مردم گفتوگو كنند تا جو ايجاد شده مهار شود .اين عضو
هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي
اسالمي با تأكيد بر اينكه بايد توجه كنيم كه شرايط
موجود فقط حاصل عملكرد دولت نيست اگرچه يكي از
فاكتورها ميتواند ضعف مديريتي در برخي وزارتخانهها
باشد ،خاطرنشان كرد :مردم و مجلس شوراي اسالمي بايد
براي برونرفت از اين شرايط همكاري كنند.
استيضاحها
بهدليل تعلل در واگذاري بنگاههاست

ناكارآمدي برخي از مسئوالن
دليل ناكارآمدي نظام نيست

سيد تقي كبيري ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس
گفت :تا كي مردم بايد تاوان سياستهاي غلط در
مديريت بازار ارز ،سكه ،مسكن و خودرو و ساير كاالها
را بدهند و رانتخواران از فرصت به وجود آمده براي
سوداگري و كسب ثروت استفاده كنند؟ وی بیان كرد:
من بهعنوان وكيل مردم از ملت ايران بهدليل اوضاع
نابهسامان اقتصادي و سوءمديريتهاي مديران و
فشارهاي اقتصادي و بيتدبيريها پوزش ميخواهم.
اميدوارم قواي سهگانه تدابير الزم براي رفع مشكالت
اقتصادي مردم و نابهسامانيهاي اقتصادي اخير را
بينديشد .وي در ادامه گفت :به دولت متذكر ميشوم
كه تا چه وقت مردم بايد تاوان سياستهاي غلط در
مديريت بازار ارز ،سكه ،مسكن و خودرو و ساير كاالها
را بدهند و رانتخواران از فرصت به وجود آمده براي
سوداگري و كسب ثروتهاي باد آورده و نامشروع
سوءاستفاده كنند؟ بايد بگويم كه متأسفانه مجلس
شوراي اسالمي در بعد نظارتي خود نمره قابل قبولي
را كسب نكرده است و سواالت ،تذكرات ،استيضاحها
و تحقيق و تفحصها در فضاي غبارآلود البيگريها
گم شده و تاثير خود را از دست داده است .نماينده
مردم خوي در مجلس شوراي اسالمي افزود :امروز اعالم
ميكنم كه گره زدن تمام مشكالت اقتصادي كشور به
تحريمهاي دشمن رد گم كردن است هر چند كه دشمن
با تمام قوا وارد جنگ اقتصادي شده است و سعي در
القاي ناكارآمدي نظام و جدا كردن مردم از نظام دارد.
ناكارآمدي برخي از مسئوالن دليل ناكارآمدي نظام
نيست .در اين  40سال بعد از انقالب ثابت شده كه ايران
با درايت رهبري و حضور مردم از گردنههاي خطرناك
به سالمتي عبور كرده است و دشمنان را مانند گذشته
مايوس خواهد كرد .كبيري افزود :به ترامپ هشدار
ميدهم كه دوران تهديد و قلدري به پايان رسيده است
و با تهديد نميتوان مردم را به زانو در آورد چرا كه ايران
مهد دليرمردان و شيرزناني است كه با ايمان راسخ و
تكيه بر ظرفيتها و سرمايههاي انساني و منابع طبيعي
هر مانعي را از سر راه بر ميدارند و قلههاي رشد و
پيشرفت را فتح خواهند كرد.

بهروز نعمتي ،نماينده مردم تهران در مجلس شوراي
اسالمي ،گفت :آيا وزراي مربوطه توانستهاند بر مشكالت
اقتصادي ارز و خودرو و گرانيها كه در كشور وجود
دارد ،فائق بيايند يا نه؟ خيلي از افرادي كه امروز اين
استيضاحها را انجام ميدهند كساني بودهاند كه شبانهروز
براي تشكيل اين دولت زحمت كشيدند و شهر به شهر
مصاحبه و سخنراني كردند و ستاد تشكيل دادند .نعمتي
درباره مباحث مربوط به تحريمهاي نفتي كه از سوي
ح ميشود ،با بيان اينكه من از
مقامات آمريكايي مطر 
بستههاي اقتصادي دولت براي مقابله با تحريمها اطالعي
ندارم ،گفت :اينكه صادرات نفت ايران به صفر برسد
بيشتر به يك جوك شبيه است؛ چراكه ما مشتريهاي
خود را داريم .عرضه و تقاضاي بازار نفت مشخص است و
نيازمندي امروز بازار بيشتر از آنچيزي است كه درحال
ن است .وي با اشاره به اتفاقاتي كه در ليبي،
عرضه شد 
الجزاير ،ونزوئال و عراق رخ داده است ،تصريح كرد :اين
اتفاقات پازلهايي هستند كه اگر ما اينها را در كنار هم
بگذاريم ،شرايط را بهگونهاي نشان ميدهد كه نياز بازار
بيشتر از اظهارات آقاي ترامپ است .بنابراين صادرات
نفت ما به صفر نخواهد رسيد؛ اما اگر آقاي ترامپ قدري
بيشتر به بازار نفت فشار بياورد ،قيمت نفت بيشتر از
 ۱۲۰دالر خواهد شد .نماينده مردم تهران در مجلس
شوراي اسالمي گفت :ما تحريمها را در ادوار مختلف
داشتهايم و هركدام به نوعي بوده است .اين دوره نگاه
آمريكاييها به تحريم نگاه جديدي است و ما هم حتماً
سناريوهاي مختلفي براي اين نوع نگاه خواهيم داشت.
فكر نميكنم كه اين تحريمها آنقدر تأثيرگذار باشد كه
ما نتوانيم به اهدافمان برسيم .آمريكاييها دشمن ما
هستند ،آنها بهدنبال اين هستند كه ما اسرائيل را به
رسميت بشناسيم؛ اما رژيم صهيونيستي نه به رسميت
شناخته ميشود و نه براي ما وجود خارجي خواهد
داشت .وي در پاسخ به پرسشی درباره بحث استيضاح
وزراي دولت كه در مجلس پيگيري ميشود با طرح اين
پرسش كه «متولي يك مجموعه یکهزارو  600هزار
ميليارد توماني در كشور دولت است يا قواي ديگر ،گفت:
اينكه برخي ميگويند اين استيضاحها تسويهحساب
است ،فرافكني است و بعضي از دوستان نميخواهند
پاسخ مردم را بدهند و اين موضوعات را مطرح ميكنند.
آقاي روحاني دستور كتبي به بعضي از وزرا داده است
كه حياطخلوت را از بين ببريد و واگذار كنيد؛ اما چرا
اين اتفاق نميافتد؟ وي اظهار داشت :امروز اين نوع
مشكالت در كشور وجود دارد و باالخره همين امروز
نقدينگي به مجموعه كشور آسيب ميزند .نقدينگي يك
موج سهمگين است كه يكروز به خودرو و يك روز به
ارز و سكه وارد ميشود و متولي اينها بانك مركزي و
وزارت اقتصاد و تيم اقتصادي دولت است كه بايد كاري
انجام دهند.

