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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مجلس نوپا و اصولگــرای یازدهم 
دیروز در اولین جلســه رأی اعتمادی 
که برگزار کرد، نشان داد که به تصمیم 
و انتخاب روحانی اعتماد ندارد. از 254 
نماینده حاضر، 140 نفر به وزیر شدن 
حســین مدرس خیابانی در وزارتخانه 
صمت رأی منفی دادند. 10 نفر ممتنع 
بودند و 104 نفر هم موافق؛ بدین ترتیب 
وزارتخانه ای که توأمان هم مسئولیت 
صنعت را بــه دوش دارد و هم معدن و 

تجارت را، همچنان بی وزیر ماند. 
بگذریم از اینکه ایــن وزارتخانه آن 
وقتی هم که وزیر داشــت، آش همین 
بود و کاسه همین کاسه، اما به هر حال 
آنچه دیروز در مجلس گذشت، نه تنها 
پای کارچاق کن ها و مافیاها را به میدان 
کشید، تکرار دوباره منازعات سیاسی 
هم بود تا جایی که محمد مهاجری، فعال 
سیاســی اصولگرا در صفحه توئیترش 
نوشــت: »تندورهای مجلس یازدهم 
عطش آرزوی دســت نیافته برای عزل 
روحانی را که بــا اظهارنظر صریح مقام 
معظم رهبری بر باد رفت، با رأی منفی 
به مدرس خیابانی بــرای وزارت صمت 

التیام دادند.«
در درون خــود مجلــس هم احمد 
رســولی نژاد، نماینده فیروزکوه که در 

موافقت بــا مــدرس خیابانی صحبت 
می کرد، با اشــاره به ادعاهای مخالفان، 
گفت: »برخی سوال هایی که نمایندگان 
اکنون از مدرس خیابانی می پرســند 
همان سوال هایی است که ما با 1۹4 امضا 
به هیأت رئیسه دادیم تا از رئیس جمهور 
بپرسیم و ای  کاش هیأت رئیسه محترم 
اجازه می داد مطرح شود، چرا که امروز 
همــکاران نماینده همه مشــکالت و 
عملکــرد دولت را از مــدرس خیابانی 

می پرسند.«
تالفی یک غیبت

در پاســخ بــه چرایــی رأی منفی 
بهارستان اصولگرا به مدرس خیابانی، 
برخی دیگر معتقدند که این رأی، التیامی 
بود بر رنجشی که از عدم حضور روحانی 

در مجلس به نمایندگان عارض شد. 
روحانی دیروز بر خالف بســیاری 
دیگر از جلسات رأی اعتمادی که برای 
گزینه هــای پیشــنهادی اش برگزار 
می شد، در مجلس حاضر نشد. غیبت 
او به نمایندگان گــران آمد و علی اصغر 
عنابســتانی، نماینده ســبزوار که در 
مخالفت با مدرس خیابانی نطق می کرد، 
خطاب به همکارانش گفــت: »به نظر 
می رسد آقای رئیس جمهور کار مهم تری 
داشته است که امروز برای دریافت رأی 
اعتماد تشریف نیاورده اند؛ عزیزان رأی 
ندهید تا آقای رئیس جمهور کســی را 

معرفی کند تا خودشان به صحن بیایند 
و مجلس انقالبی در رأس امور و سرجای 

خود قرار بگیرد.«
وقتی اعتراض ها باال گرفت، قالیباف 
توضیح داد: ستاد ملی مقابله با کرونا در 
پاسخ به اســتعالم رئیس جمهور برای 
حضــور در مجلس حضور ایشــان را از 
جهت شــرایط کرونایــی به مصلحت 
ندیده بود؛ این نامه مکتوب است و معاون 
رئیس جمهور هم نامه کتبی دادند که 
آن را به اطالع دوستان در جلسه برسانم.

این اســتدالل اما نه تنها از رنجش 
بهارستانی ها کم نکرد، بلکه بر آن افزود. 
علیرضا سلیمی، در تذکری مستند به 
بند 11 ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس 
با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و اقتدار 
مجلس گفت:  طبق تبصره 1 ماده 204 
درباره معرفی وزیر، رئیس جمهور باید 
در مجلس حضور یابــد و به مدت یک 
ســاعت کلیات برنامه های وزیر را برای 

نمایندگان بیان کند. این اختیار نیست.
او با بیان اینکه گفته می شود ستاد 
ملی مبارزه با کرونا به ایشان توصیه کرده 
که به مجلس نیایــد، افزود: پس چطور 
به یک میلیون دانش آموز می گویید در 
کنکور شــرکت کنند. مگر خون شما 
رنگین تر است. این تبعیض آشکار است.

سلیمی ادامه داد: ما 2۷5 نماینده هر 
روز 10 تا 11 ساعت برای رتق و فتق امور 

مملکت کنار هم می نشینیم. این اقدام 
ایشان کسر شأن مجلس است.

بــا ایــن حاشــیه برخی تفســیر 
می کنند که نمایندگان به تالفی غیبت 
روحانی در جلســه رأی اعتماد، به وزیر 

پیشنهادی اش رأی منفی دادند. 
پست دردسرساز

از ســوی دیگر اظهارات نمایندگان 
مخالف حاکی از این است که سابقه 1۷ 
ساله مدرس خیابانی در صمت و 15 ماه 
قائم مقامی او در این وزارتخانه، این رأی 

منفی را برایش به بار آورد. 
از اظهارات مخالفان مدرس خیابانی 
به نظر می رسید که سابقه 1۷ ساله او در 
وزارت صمت و قائم مقامی اش برای او 
دردسرساز شد و عاملی برای دادن رأی 

منفی به او. 
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، 

در همین ارتباط گفــت: دولت اصرار 
داشــت که وزارت بازرگانی از صنعت 
و معدن جدا شــود و از آنجا که مجلس 
مقاومت کرد درنهایــت آقای مدرس 
خیابانی به عنوان قائم مقــام در وزارت 
صمت منصوب شد و نقش همان وزیر 
بازرگانی را ایفا کرد و در این حوزه از وزیر 

سلب اختیار شد.
او خطاب به مــدرس خیابانی ادامه 
داد: در طول این 15 ماه حضور شما چه 
ارزهایی برای واردات اختصاص یافت، 
آیا شــما در این خصوص باید پاسخگو 
باشــید یا نه؟ در این مدت شما طرفدار 

اتاق بازرگانی و واردکنندگان بوده اید.
مخالف سرسخت دیگر او حسینعلی 
حاجی دلیگانی بود که مدعی بود وزیر 
پیشنهادی از اخاللگران برای پست های 
مدیریتی استفاده کرده و افزود: بهترین 
دلیل بــرای رأی به مــدرس خیابانی 
همین رفتارهاســت، هندوانه در بسته 
که نیست، هندوانه در باز است چرا که 15 
ماه با اختیارات وزیــر در وزارتخانه بوده 
اما کاری نکرده بلکه قانون شکنی بسیار 

انجام داده است.
وی تاکید داشت که »رأی به خیابانی 

رأی به احتکار است.« 
رد پای مافیا؟ 

گذشته از قائم مقامی مدرس خیابانی 
و لج بازی با روحانی به خاطر غیبتش در 
جلسه رأی اعتماد و عقده گشایی بابت 
استیضاح روحانی که با بیانات رهبری 
منتفی شد، برخی دیگر معتقد بودند که 
مافیا هستند که رأی مجلس را به سوی 

»منفی« شدن هدایت کردند. 
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه 
در مخالفت با مــدرس خیابانی تصریح 
می کرد که »اقتصاد امروز کشــور ما در 
دست مافیای مختلفی اســت؛ هم در 
صنعت، هم معدن و هم کاالهای اساسی. 
لذا ما امروز به یک وزیر شجاع نیاز داریم، 
کسی که بتواند با این مافیا برخورد کند 
و متاسفانه ما در این سه ماه در شما این 
ویژگی را ندیدیم و اگر امروز به مدرس 
خیابانی رأی دهیم هیچ پاسخی برای 

ملت ایران نداریم.«
برخالف او اما علــی بابایی کارنامی، 
نماینده ســاری که از موافقــان وزیر 
پیشنهادی دولت بود، گفت: دوستان از 

قیمت خودرو و فوالد سخن گفتند، حال 
سوال این اســت مافیای خودرو و فوالد 
چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که 
بیرون نشسته اند و دارند شما را مدیریت 
می کنند و امروز تالش دارند ما را مدیریت 

کنند که به مدرس خیابانی رأی ندهیم.
باز هم اجازه از رهبری

با این حساب به نظر می رسد میان 
موافقان و مخالفان مــدرس خیابانی 
درباره مافیا اختالف نظر وجود داشت و 
در نهایت باد موافق بهارستان به سمت 
»صمت« نوزیــد. روحانــی در دقیقه 
۹0 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس 
معرفی کرد و دیگر فرصت اســتفاده از 
سرپرســت برای ایــن وزارتخانه را هم 
ندارد و حاال دیگر تنها راه باقی مانده برای 
اداره وزارتخانه، استجازه از رهبری برای 

انتصاب سرپرست جدید است. 
حســینعلی امیــری، معــاون 
پارلمانی رئیس جمهــور دیروز در 
همین ارتباط گفت که »از امروز حکم 
سرپرســت وزارت صمت منقضی 
خواهد بود و رئیس جمهــور باید با 
استجازه از مقام معظم رهبری کسی 
را تــا معرفی وزیر جدیــد به عنوان 

سرپرست منصوب کند.«
آنطور که امیــری گفته اینکه چه 
کسی برای سرپرستی این وزارتخانه 
عریض و طویل معرفی شــود، هنوز 

مشخص نیست. 
بدین ترتیب مناقشــه بر سر این 
وزارتخانه همچنان میان پاســتور 
و بهارســتان برقرار اســت و معلوم 
نیست چند ماه دیگر این وزارتخانه 

بی وزیر باشد.

اولین بی اعتمادی مجلس یازدهم به انتخاب روحانی؛

باد موافق به سمت »صمت« نوزید

خبر

روزنامه فایننشال تایمز نوشت: دولت آمریکا 
از پیش نویس قطعنامه ای با رویکردی افراطی 
علیه ایران که خطر به انزوا کشــاندن متحدان 
این کشور در شورای امنیت سازمان ملل را در 
بر داشت، عقب نشــینی کرد. در عوض، نسخه 
ساده ای از آن را برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران که در ماه اکتبر تاریخ آن به پایان می رسد، 

ارائه خواهد کرد.
پیش نویس جدید که به رویت فایننشــال 
تایمز نیز رســیده، به جای 1۳ صفحه شامل 4 
پاراگراف مختصر بوده و بیان سرسختانه قبلی 

درباره محکوم کردن اقدامات ایران در گذشته، 
تالش برای مشــارکت کشــورهای دیگر در 
بازرسی کشتی ها، توقیف تسلیحات و ذکر نام 
برخی افراد ایرانی برای ممنوعیت سفر و توقیف 

دارایی های آنان از آن حذف شده است.
علیرغم ایــن تغییرات ایجاد شــده، هنوز 
انتظار مــی رود کــه اعضای شــورای امنیت 

پیش نویس این قطعنامه را رد کنند.
ریچارد گوان، مدیر گروه بین المللی بحران 
در این باره گفت: اگر هنوز هدف اعمال تحریم 
تسلیحاتی نامحدود علیه ایران و بدون اعطای 

امتیازی به آن است، من هنوز فکر می کنم که 
روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.

دو کشــور روســیه و چین از حــق وتوی 
قطعنامه های ســازمان ملل برخوردار هستند 
و تاکنون با طرح آمریکا بــرای تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران مخالف بوده اند.
طبق گفته یک دیپلمات، هیأت آمریکا در 
سازمان ملل خواسته است کشورهای شورای 
امنیت ســازمان ملل تا ده صبح چهارشنبه به 
وقت محلی نظرشان را اعالم کنند و رأی گیری 

نیز پنج شنبه یا جمعه انجام خواهد شد.

یک دیپلمات ســازمان ملل گفته است که 
بیان جدید پیش نویس قطعنامه آمریکا هدف 
آرام کردن متحدان اروپایی و به انزوا کشاندن 
روسیه و چین به خاطر مخالفتشان را در بر دارد. 
این دیپلمات افزود کــه آمریکا هنوز باور ندارد 
پیش نویس قطعنامه اش رأی الزم برای تصویب 

شدن را کسب کند.
در این میان، انگلیس، آلمان و فرانسه که هر 
سه آنها از اعضای توافق هسته ای ایران هستند، 
ماه ها در تالش بوده اند واشنگتن را قانع کنند که 
لحن مخالفت آمیزش را کنار بگذارد تا تمدید 

تحریم تسلیحاتی شــکل قابل قبول تری برای 
چین و روسیه داشته باشد.

آن ها در شورای امنیت سازمان ملل مطرح 
کردند که هرگونــه اقدام یک جانبــه برای به 
کارگیری مکانیســم بازگردانــی تحریم های 
سازمان ملل »عواقبی معکوس و جدی« در بر 

خواهد داشت.

فایننشال تایمز: 

دولت ترامپ از قطعنامه افراطی خود علیه ایران عقب نشینی کرد
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مکرون در گفتگوی تلفنی با روحانی:
دیدگاه ما با آمریکا درباره تحریم 

تسلیحاتی کامال متفاوت است
حســن روحانــی، رئیــس جمهــوری روز 
چهارشنبه در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه 
با وی، با تاکیــد بر اینکه اروپا نبایــد تحت تاثیر 
آمریکا قــرار گرفته و در دام این کشــور بیافتد، 
گفت: طبق قطعنامه 22۳1 شورای امنیت از 18 
اکتبر باید تحریم تسلیحاتی ایران برداشته شود و 
اگر آمریکا بخواهد اقدامی برخالف آن انجام دهد، 
نقض قطعنامه اســت. وی تاکید کرد: آمریکا با 
توجه به اینکه بیش از دو سال است از برجام خارج 
شده هیچ حقی برای استفاده از سازوکار برجام 
ندارد. امانوئل مکرون در این رابطه گفت: دیدگاه 
ما با آمریکا درمورد تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران کامال متفاوت اســت و ایــن موضوع را به 
صراحت به آنها گفته ایم. وی افزود: در حال انجام 
اقداماتی برای فعال تر شدن سیستم مالی اروپا با 

ایران هستیم.
    

میرسلیم:
زیر نظر قالیباف اشتباهات مهمی 

رخ داده است
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس 
گفت: آقــای قالیباف در دوران مســئولیت های 
اجرائی خود خدمات ارزنده ای انجام داده که باید 
تقدیر شود؛ در همان حال زیر نظر ایشان اشتباهات 
مهمی رخ داده که به  موقع به ایشــان تذکر کتبی 
و شــفاهی داده ام و باید اصالح می شد و به این جا 
نمی رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر 
و گرفتار شود. وی با بیان اینکه این ها برای اعتبار 
مدیر ارشد افتخار محسوب نمی شود، افزود: بدانید 
که نه فقط برای من، که برای همۀ مردم این سؤال 
مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که 
رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر 

ایشان از مجلس شد؟
    

 چرا سفر جهانگیری به بیروت 
لغو شد؟

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری لبنان 24 اعالم 
کرد که اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهور ایران قرار بود روز دوشــنبه گذشــته به 
بیروت سفر کند اما سپس تهران اطالع یافت که 
دولت حسان دیاب قرار اســت استعفا دهد و این 
مسئله باعث شــد جهانگیری سفر خود به لبنان 
را لغو کند. این پایگاه خبری نوشــت که ایران در 
رابطه با تحوالت لبنان سیاست »صبر و پیگیری« 
را در پیش گرفته است و سیاست حزب اهلل لبنان 
نیز در این رابطه همین اســت. قرار بود اســحاق 
جهانگیری ســاعت ۹ صبح دوشنبه وارد بیروت 
شــود و با نخســت وزیر، رئیس جمهور و رئیس 

پارلمان لبنان دیدار کند.
    

نماینده مجلس: 
هرگونه اعمال محدودیت در 
مراسم محرم خالف قانون است

محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در 
تذکری شــفاهی خطاب به هیات رئیسه مجلس 
شورای اســالمی گفت: ســتاد ملی کرونا با چه 
مجوزی بدون تصویب مجلس مراســم عزاداری 
ماه محرم را محدود کرده اســت؟ با توجه به اصل 
۷۹ قانون اساسی اعمال هرگونه محدودیت باید 
با تصمیم مجلس صورت گیرد، از این رو هرگونه 
اعمال محدودیت در برگزاری مراسم عزاداری ماه 

محرم خالف قانون اساسی است.
    

اعالم فوری ترین مسئله اقتصاد 
کشور از سوی رهبر انقالب 

حساب کاربری منتسب به رهبر معظم انقالب 
در توئیتی نوشت: از مسائل فوری اقتصاد کشور، 
هدایت نقدینگی اســت. نقدینگی برای اقتصاد 
کشور یک خطر بزرگ است اما همین را می شود 
تبدیل کرد به سود. اگر بتوانیم این نقدینگی را به 
سمت تولید هدایت بکنیم نه فقط دیگر ضرر ندارد 
بلکه ســودمند هم خواهد بــود؛ و این کار ممکن 
است. این توئیت با هشــتگ جهش تولید منتشر 

شده است.
    

حمایت علی مطهری از فتاح
علی مطهــری در حســاب توئیتری خود 
نوشــت: ســخنان آقای فتاح رئیــس بنیاد 
مســتضعفان در احقاق حقوق ملت از افراد و 
نهادهای قدرتمند سیاســی و نظامی که حتی 
شامل سپاه ولی امر نیز می شــد قابل تقدیر و 
گامی اســت برای اصالح امور. نیــت خوانی و 
مرتبط کردن آن با انتخابات 1400 درســت 

نیست، با شخصیت ایشان هم نمی سازد.

روحانی در دقیقه 90 وزیر 
پیشنهادی خود را به مجلس 

معرفی کرد و دیگر فرصت 
استفاده از سرپرست برای 
این وزارتخانه را هم ندارد 
و حاال دیگر تنها راه باقی 

مانده برای اداره وزارتخانه، 
استجازه از رهبری برای 

انتصاب سرپرست جدید 
است

در پاسخ به چرایی رأی 
منفی بهارستان اصولگرا 
به مدرس خیابانی، برخی 

معتقدند که این رأی، 
التیامی بود بر رنجشی که 
از عدم حضور روحانی در 

مجلس به نمایندگان عارض 
شد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مــا می خواهیم مردم 
بتوانند از یک بشکه تا 100 هزار بشکه نفت یا بیشتر بخرند 
و اطمینانی داده می شود که ســود آن کمتر از سود بانکی 
نباشد؛ یعنی تضمینی است که اگر کسی یک تعداد بشکه 
نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت 

نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می تواند بفروشد.
به گزارش مهر، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت 
دولت با اشاره به طرح گشــایش اقتصادی و فروش داخلی 

نفت، درباره ســود این طرح برای مردم در صورت کاهش 
قیمت نفت توضیــح داد: یک فرض هم گذاشــتیم که اگر 
قیمت نفت کاهش پیدا کرد و کســی خواست نفت خود را 
بفروشد و ضرر کرده بود، قطعاً مابه التفاوت آن را شرکت نفت 

متناسب با سود بانکی تامین می کند.
وی افزود: این طرح خوبی اســت زیرا تورم ندارد، کاال 
معامله می شود و از طرف دیگر انگیزه ای برای شرکت های 
خصوصی ایرانی ایجاد می کند که وقتی خریدهایشــان به 

یک میزانی رسید، خودشان برای صادرات آن کار کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: نفت، در این طرح 
ریالی و متناســب با قیمت نفت امروز و ارز نیمایی خرید و 
فروش می شود. همه می توانند در بورس انرژی نفت را خرید 

و فروش کنند. واعظی گفت: اگر کسی توانست 50 هزار تا 
100 هزار بشــکه نفت بخرد، می تواند یک کشتی کوچک 

تحویل بگیرد و صادرات کند.
طرح نیاز به تایید رهبری دارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح تعهد 
مالی بــرای دولت بعــدی ایجاد می کند، افزود: همیشــه 
دولت هایی که ســرمایه گذاری می کنند از امکانات امروز 
برای آینده اســتفاده می کنند. ما االن در یک سال آینده 
پروژه های بسیار بزرگی از جمله پتروشیمی را بهره برداری 
می کنیم. مثاًل 1۷ پروژه بزرگ پتروشیمی را افتتاح خواهیم 

کرد. این پروژه ها، سرمایه ای برای کشور است. 
وی افــزود: ما هیــچ وقت فکــر نمی کنیم ســرمایه 

گذاری هایی که می کنیم برای دولت بعدی می ماند، ما اصاًل 
به دولت نگاه نمی کنیم بلکه بــه این نگاه می کنیم که همه 
ما کارگزار مردم هستیم. نمی توانیم سرمایه گذاری مان را 
تعطیل کنیم و بگوییم ما که یکسال دیگر بیشتر نیستیم، 

ما این کارها را برای مردم و توسعه کشور انجام می دهیم.
رئیس دفتــر رئیس جمهــوری اظهار کرد: جلســات 
متعددی در این زمینه تشکیل شد و سپس به ستاد اقتصادی 
دولت آمد و بعد از اینکه یک مقدار پخته شد ما آن را در دو 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مطرح کردیم 
که در مجموع کلیات آن تصویب شد و طبق روال همیشگی 
خدمت مقام معظم رهبری ارسال می شــود و بعد از اینکه 
ایشان تایید کنند و نظراتشــان را بدهند و اصالح کنند ما 

آن را علنی می کنیم.
وی اظهار کرد: تا وقتی که رهبر انقالب مصوبه ای تایید 
نکرده اند، از نظر ما مصوبه تلقی نمی شود بلکه یک پیشنهاد 

تلقی می شود. 

توضیحات واعظی درباره »گشایش اقتصادی«؛

مردم می توانند به اندازه توان خود »نفت« بخرند


