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با ايلنا 

همراه شويد

رئیس جمهور گفت: هیچگونه فساد اداری و اقتصادی قابل 
تحمل نیست و باید همه مدیران به گزارش های کم کاری، فساد 

و روابط ناسالم، حساس باشند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیســی دیروز در جلســه هیأت 
دولت با تأکید بــر رعایت مقررات محیط زیســتی در اجرای 
طرح ها و پروژه های صنعتی و تولیدی، و لزوم تهیه پیوســت 
زیســت محیطی، گفت: در رعایت مقــررات مربوط به حفظ 
محیط زیســت نباید به هیچ عنوان چشم پوشــی کرد؛ ضمن 
 اینکه نباید بــا ســخت گیری های بی مورد، مانــع از اجرای 

پروژه های بزرگ شد.
وی صیانت از محیط زیست را از اولویت های کشور دانست و 
با تأکید بر اهمیت آن، گفت: نباید اجازه داد افراد و دستگاه های 
صاحب نفوذ، ســامت محیط زیســت و مردم را به مخاطره 

بیندازند. 
رئیســی با تاکید مجدد بر رعایت انضبــاط اداری و حضور 
منظم کارکنان در محیط کار، گفت: مراقبت از سامت رفتاری 
کارکنان و اعمال نظارت های سازمانی برای پیشگیری از مفاسد 

اداری و رشوه و اختاس ضروری است. 
رئیســی همچنین بر اجرای به موقع و بدون کم و کاســت 
قوانین در همه  دستگاه های اجرایی به ویژه بخش های دولتی 

تأکید کرد.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

مدیران به گزارش های کم کاری 
و روابط ناسالم، حساس باشند

خبر

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسامی گفت: معتقدم 
حضور مجلسی ها در مرکز تحقیقات استراتژیک برای تحقیق 
از دولت روحانی و پرونده »ترک فعل از سوی رئیس جمهور« 

رویکردی کاما سیاسی، شعاری و بی نتیجه است. 
جال میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: 
این کار مجلس که در ایام انتخابات هم سر و صدا راه انداختند، 
طومار نوشتند و شکایت از روحانی را مطرح کردند راه عاج 
نیســت؛ زیرا این اقدامات کمکی به توسعه کشور  نمی کند؛ 
چراکه این برخوردها سیاسی و شــعاری است که نه تنها به 
کمکی به حل مسائل ما و عبرت گرفتن از گذشته نمی کند بلکه 
دستاوردی برای کسی هم تلقی نمی شود. به صراحت می گویم 
اگر مجلس و یا کمیسیون اصل نود دنبال این است از این طریق 
فردا روزی مدعی شود که یک دستاوردی را به جامعه معرفی 
کند، این دستاورد معرفی نخواهد شــد زیرا ادامه دادن این 

وضعیت کمکی به بهبود سرمایه اجتماعی مجلس نمی کند.
به گفته وی،  زمانی که مجلــس یازدهم رأی آورد قیمت 
ارز در اســفند ۱۳ هزار تومان بود، بعد از نزدیک شدن شروع 
به کار دولت به ۱۷ هزار تومان رسید، از زمانی که شروع به کار 
کرد آن هم با شعاری که در ایام انتخابات نامزدهایش دادند 
مبنی بر حل مسائل معیشتی مردم و تقویت ارزش پول ملی 
و این که دولت روحانی با پول ملی چنان کرد و چنین کرد و 
ما می خواهیم جلویش را بگیریم، نتیجه عمکلردش و اعمال 
فشار بر دولت این شد که بعد از گذشت یکسال دالر در خرداد 

۱۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان رسید. 
وی درباره اســتقرار کمیته ای از سوی کمیسیون اصل 
9۰ مجلس شورای اســامی در مرکز تحقیقات استراژیک 
ریاست جمهوری پس از تشکیل پرونده علیه حسن روحانی 
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم  در این کمیســیون با 
عنوان اتهامی »ترک فعل از سوی رئیس جمهور« گفت: ما 
برای توسعه کشور نیاز داریم به طور مستمر عملکرد دولت ها را 
آسیب شناسی و بررسی کنیم این که یک دولت چه فرصت ها، 
منابع و امکاناتی در اختیار داشته اســت و با این فرصت ها و 
منابعی که در دستش بوده چه سیاست و چه اقداماتی را در 
راستای توسعه کشــور انجام داده  است؟ کجا فرصت سوزی 
صورت گرفته است؟ کجا منابع هدر رفته است؟ کجا ضرر و 

زیان وارد شده است؟
این نماینده پیشین مجلس شورای اسامی با بیان این که 
نظارت مستمر نه تنها باید درمورد دولت ها بلکه در ارتباط با 
وزارتخانه ها هم وجود داشته باشد، عنوان کرد: ایرادی ندارد 

یک جریان سیاســی که در انتخاباتی پیروز می شود، مانند 
همین مجلس یازدهم که اکثریت را یک جناح در اختیار دارد، 
کار بررسی و آسیب شناسی دولت ها و وزارتخانه ها را انجام دهد، 
البته این کار مستلزم یک اراده سیاسی است زیرا گذشته نشان 
می دهد اراده علمی در این زمینه کم رنگ است و این دست 
اقدامات زمانی صورت می گیرد که اراده سیاسی وجود داشته 
باشد تا ما بتوانیم از این طریق با استفاده از ظرفیت های علمی 
نظارت های درست و دقیقی انجام دهیم و این کار هم دخالت 
در امور نیست، بلکه یک کار کارشناسی، خوب و سازنده است.

وی ادامه داد: اما در مورد مواردی که در عناوین شکایت از 
رئیس دولت تدبیر و امید آمده است باید بررسی الزم صورت 
گیرد تا مشخص شود آیا با هزینه کمتر می شد مشکات را 
بررسی و حل کرد؟ آیا دولت روحانی  با وجود تحریم هایی که 
بی سابقه بود این امکان و فرصت را داشت که قیمت دالر را ثابت 
نگه دارد؟ آیا دولت روحانی می توانست با وجود جنگ روانی 
آمریکا، همکاری و هم پیمانی کشورهای منطقه و همراهی 
جریانی در داخل، در بازار کسب و کار یک ثباتی برقرار کند؟ 
آیا دولت روحانی باتوجه به کمبود منابع و کاهش فرصت ها 
می توانست به انتظارات تورمی در داخل پاسخ دهد و مدیریت 
کند؟ باید تمامی این محورها به طور دقیق و کارشناســی 
بررسی شود و یک پاسخ مبتنی بر اقدامات علمی و آماری به 

مردم داده شود.
وی با اشاره به اینکه رفتار مجلس در قبال دولت روحانی 
یک رویکرد کاما سیاســی و بی نتیجه است، اظهار داشت: 
توجه داشته باشید زمانی درباره چنین مسائلی خوشبینانه 
صحبت می کنیم و می گوییم افرادی کــه این موضوعات را 
پیگیری و آسیب شناسی می کنند قصدشان از مطرح کردن 
این سواالت و استقرار هیأتی در نهاد ریاست جمهوری نشأت 
گرفته از نیت خوب اســت، اما هنگامی کــه این موضوعات 
را با نگاه کارشناســی نگاه می کنیم مشــاهده می کنیم که 
 اقدام شان کاما سیاسی است و از دلش چیزی بیرون نمی آید. 
این فعال سیاسی با اشاره به این که افزایش نرخ ارز و بی ارزش 
کردن پول ملی و نابودی ســرمایه های مردم یکی از موارد 
شــکایت از رئیس دولت تدبیــر و امید، گفــت: زمانی که 
نمایندگان مجلس یازدهم رأی آوردند قیمت ارز در اسفند 
سال 9۸ حدود ۱۳ هزار تومان بود، بعد از نزدیک شدن شروع 
به کارشان در پارلمان به ۱۷ هزار تومان رسید و از زمانی که 
رسماً شروع به کار کردند آن هم با شعاری که در ایام انتخابات 
دادند، مبنی بر این که حل مســائل معیشتی مردم و تقویت 

ارزش پول ملی که در دولت روحانی ضعیف شــده است  را 
در دستور کار داریم و به دولت فشــار آوردند؛ خروجی شان 
این شد که بعد از گذشت یکســال دالر در خرداد ۱۴۰۰ به 
۲۵ هزار تومان رسید. از ســوی دیگر زمانی که دولت جدید 
مستقر شد، دالر ۲۵ هزار تومان بود و امروز بعد از ۲ ماه به ۲۸ 
هزار تومان رسید؛ حال سوال این است چرا از هنگامی که این 
جریان به قدرت رسید این وضعیت درباره دالر وجود دارد؟ آیا 
نمی خواهند به این  سوال پاسخ دهند که چرا از زمان شروع به 
کار مجلس تا زمانی که دولت جدید در نهاد ریاست جمهوری 
هیأت مستقر شد دالر تقریبا ۱۱ هزار تومان افزایش قیمت پیدا 

کرده است؟ این مسئله مسئولیتش با کیست؟!
نگران جریان نفوذی هستیم 

وی ادامه داد: مورد بعدی در این شکایت؛ درباره به کارگیری 
عوامل جاسوس دشمن و دارای تابیعت دوگانه در سمت های 
کلیدی است. به فرض یکسری افراد در جاهایی به کار گرفته 
شدند و بعدها جاسوس از کار درآمدند، تحقیق در این مورد 
روال مشخصی دارد و قطعا برخورد سیاسی با این قضیه اشتباه 
است؛ چراکه این مسئله کاما امنیتی است و دستگاه های 
امنیتی و سیســتم قضایی باید به این مســئله ورود کنند و 

پاسخ دهند.
میرزایی تاکید کرد: من به شدت نگران این مسئله هستم 
یک جریان نفوذی وجود داشته باشد که دست به این کارها 
می زند چراکه در آنجا ) مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست 
جمهوری( اسناد طبقه بندی شده وجود دارد و هیچ کشوری 
اجازه نمی دهد هیأت های سیاسی به این موارد ورود کنند و 
اطاعات این پرونده ها را به دست بیاورند، از همین رو معتقدم 
در این مسئله باید حساس به جریان نفوذی باشیم که نتواسته 
است از طریق دســتگاه قضائی و امنیتی اطاعاتی به دست 
بیاورد و امروز می خواهد از طرق دیگر به یکســری اسناد و 

مسائل امنیتی دست پیدا کند!
 عراق هم نتواست پول هایمان را 

به دلیل تحریم ها پس دهد
این نماینده پیشین مجلس شــورای اسامی بیان کرد: 
می گویند دولت روحانی دست کشــورهای دوست را برای 
این که حاکمیت دالر از سر اقتصاد کشور برداشته شود، قبول 
نکرده است. کشــورهای هم پیمان و دوست ما مانند لبنان، 
سوریه و عراق اتفاقا به این سازمان ها پیوسته اند. من صحبت 
از چین و روسیه نمی کنم، از عراق می گویم که روابط خوبی 
داریم و نخســت وزیر و رئیس بانک مرکزی اش هر دو شیعه 

هستند آن ها هم نتوانســتند بدهی ما که در بانک های این 
کشور است را به واسطه تحریم های پولی، مالی و بانکی آمریکا 
پرداخت کنند، با این شرایط این کشور چگونه می خواهد به ما 
کمک کند؟ مگر دولت، وزرا و آقای همتی ۲ الی ۳ بار به عراق 
نرفتند؟ چه خروجی داشت جز این که عراقی ها نتوانستند آن 
طوری که ما انتظار داریم پول هایمان را به موقع پرداخت کنند.

جریانی آگاهانه به مسئله گرانی بنزین در آبان 9۸ دامن 
زد میرزایی ادامه داد: درجای دیگری از این شکایت به »فتنه 
بنزینی« اشاره شده است، اتفاقا در این مسئله به نظرم متهم 
اصلی فتنه بنزینی خود جریانی است آگاهانه به این موضوع 
دامن زدند و مشــکاتی را به وجود آوردند. معتقدم اگر یک 
بررسی سیاسی و امنیتی در قضیه افزایش قیمت بنزین در 
آبان 9۸ صورت گیرد به بسیاری از مسائل پاسخ داده می شود؛ 
این که چگونه یک جریان بدون توجه به واقعیت های اقتصادی 
کشور، بدون توجه به هدر رفتن منابع و بدون توجه به قانون، 

کاری کردند که اتفاقاتی رقم بخورد.
وی ادامه داد: بحث افزایش قیمت بنزین در قانون ۵ ساله 
برنامه ششم آمده است و اتفاقا رئیس کمیسیون تلفیق برنامه 
ششــم آقای حاجی بابایی بود و خودش تصویب کرد قیمت 
فرآورده ها و حامل های انرژی افزایش پیدا کند اما چرا وقتی 
دولت آن را اجرایی کرد این ها دست به بهره برداری سیاسی و 
استفاده ابزاری از این موضوع زدند. این نماینده پیشین مجلس 
شورای اسامی گفت: توصیه من به مجلس این است این که 
هیاتی در نهاد ریاست جمهوری مستقر کنند بودجه مجلس 
را هدر می دهند چراکه پاسخ بسیاری از این سواالت سیاسی 
هستند و جواب ندارد، اما در مورد اینکه بنیاد خانواده تخریب 
شده است و موارد دیگر از مرکز پژوهش های مجلس و مرکز 
استراتژیک ریاست جمهوری هیاتی مأمور شود به این سواالت 
پاسخ دهند این کار هزینه ای هم ندارد و به ابهامات و مجهوالت 

نمایندگان محترم پاسخ داده می شود.

گفتوگو

میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

پرونده سازی نمایندگان علیه روحانی، رویکردی سیاسی و بی نتیجه است

 نگرانی کارشناسان از تصویب طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار در مجلس

تسهیل یا مانع تراشی؟

چرتکه 3

سياست 2

 انتقاد رئیس انجمن انبوه سازان از برنامه  ورود 
پیمانکاران خارجی به عرصه ساخت وساز  کشور

نگران حضور چینی ها 
در بخش مسکن هستیم

 رئیــس انجمن انبوه ســازان مســکن 
و ســاختمان می گویــد: در حالی کــه ما با 
تکنولوژی صد ســال پیش خانه می سازیم 
برخی بــه جای تــاش بــرای وارد کردن 
تکنولوژی جدید به فکر وارد کردن پیمانکار، 

آن هم از نوع چینی هستند.
در روزهای گذشــته و به نقــل از اقبال 
شــاکری، عضو کمیســیون عمران مجلس 
خبری مبنی بر مذاکره با چینی ها برای ورود 
به ساخت مسکن دولتی در ایران مطرح شد.

این خبــر ماننــد بمبی بــرای صنعت 
ساخت و ســاز بود و واکنش های فراوانی در 

میان فعاالن این صنف و حتی افکار عمومی 
در پی داشت.  

نکتــه جالــب در اظهــارات ایــن عضو 
کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی 
این بود که وزیر راه وشهرســازی در نشست 
اخیر خود با اعضای کمیســیون این موضوع 
را اعام کرده و جزئیاتــی در مورد آن نگفته 
اســت؛ اما تاکید کرده است ورود خارجی ها 
فقط منحصر به شرکت های چینی نیست و 
شرکت های دارای تکنولوژی در سایر کشورها 
نیز امکان مشارکت در ساخت مسکن ایران با 

شرط انتقال تکنولوژی را دارند...

بغداد به صحنه مجادله احزاب، چهره ها و طیف های سیاسی تبدیل شده است؛ 
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