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سرمقاله

اخبار
سخنگوی دولت اعالم کرد

ابالغ آییننامه اجرایی قانون
رتبهبندی معلمان
سخنگوی دولت از ابالغ آییننامه اجرایی قانون
رتبهبندی معلمان خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در
توییتر از ابالغ آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان
خبر داد.
قانون رتبهبندی که مطالبه چندین ساله
معلمان است ،ویژه معلمان رسمی و پیمانی
است و آن دسته از معلمانی که  ۳۰سال سابقه
خدمت به باال تا  ۳۵سال دارند نیز از امتیاز
بیشتری نسبت به سایر مشموالن برخوردارند.
در مجموع هر معلم رسمی و پیمانی با بیش از
 ۲سال سابقه کار میتواند از مزایای طرح رتبه
بندی برخوردار شود.
بر اساس نظام رتبهبندی ،سنجش صالحیت
معلمان طبق شایستگیهای عمومی ،تخصصی
و حرفه ای انجام میشود.
شایستگیهای عمومی شامل شرایط عمومی
استخدام بر اساس مقررات استخدامی مورد
عمل ،شایستگیهای تخصصی شامل رشته،
مدرک تحصیلی ،دانش موضوعی مرتبط با
محتوای تخصصی دروس آموزشی و امور
تربیتی ،روشها و فنون تدریس و هدایت و
نظارت آن و شایستگیهای حرفهای شامل اخالق
حرفهای ،تواناییها و مهارت های آموزشی،
پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مساله محور) بر
اساس آزمونهای الکترونیکی میشود.
مشموالن در صورت کسب صالحیتها و
داشتن شرایط مربوط ،میتوانند به رتبه باالتر
ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات
موضوع این تصویبنامه برخوردار شوند.

خبر

«ابتکار» طرح مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان را بررسی کرد

مردم مقابل مردم
ادامه از صفحه یک
این وضعیت همچینین سبب تهی شدن
قوانین و دستورالعملها از معنای کاربردی خود
میشود و شکاف بین دولت و مردم را عمیق
تر کرده و حس بی دولتی را در مردم تقویت
میکند .موضوعی که متاسفانه در دولت
دوازدهم نیز شاهد آن بودیم و البته در دولت
جدید نیز در حال تکرار است.
آنچه مشخص است وضعیت مستاجران و
البته وضعیت بد اقتصادی موضوعی نیست
که با یک دستور و طی یکی دوسال حل شود،
اما الزم است اگر ابزار بازدارندهای هم برای حل
موقت در نظر گرفته میشود؛ مبنای کارشناسی
داشته باشد .شاید بهتر بود با ابزارهای مالیاتی
(چه تنبیهی و چه تشویقی) مالکان را به رعایت
سقف تعیین شده تشویق میکردند .هرچند
دولت سعی کرد با پرداخت وام ودیعه بخشی
از مشکل را حل کند اما این طرح هم خالی از
اشکال نبود و عمال ً تاثیری در روند کاهش
اجاره بها نداشت .تردیدی نیست که برای حل
این مشکل الزم است تا دولت نیز به نوبه
خود با اعمال معافیتهای مالیاتی برای مالکان
خوش انصاف ،از جیب خود هم هزینه کند.
اما متاسفانه راه حل سادهتر یعنی دستور و
بخشنامه انتخاب را انتخاب میکند .نتیجه آن
میشود که مردم روبروی هم قرار میگیرند حتی
به قیمت استفاده از ابزارهای غیراخالقی مانند
استخدام شرخر و آزار و اذیت مستاجران.

سیاستروز
پاسخ وزارت کشاورزی به گزارش
«ابتکار»

انتخابات حزبی ،استانی یا تناسبی؟
وی افزود :در این کارگروه با حضور مسئوالنی از
وزارت کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس
و کارشناسان مربوطه ،طرح افزایش تعداد نمایندگان
بررسی شده و کار بررسی بر روی آن تقریبا به اتمام
رسیده و به زودی برای بررسی در صحن کمسیون در
دستورکار قرار میگیرد و پس از آن برای ارزیابی در
جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه میشود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه
طبق ماده  64قانون اساسی باید تعداد نمایندگان
افزایش یابد ،ادامه داد :طبق طرح ارائه شده به مجلس
باید  40نماینده به تعداد فعلی اضافه شود که بر اساس
آن تعداد نمایندگان به  230نفر افزایش مییابد.
حدادی با بیان اینکه بر اساس برخی از معیارها
همچون افزایش جمعیت باید تعداد نمایندگان افزایش
یابد ،افزود:همچنین برخی از حوزههای انتخابیه به
دلیل گستردگی و تعداد کم نمایندگان ،امکان سرکشی
به کل حوزه انتخابیه وجود ندارد که الزم است که
تعداد نمایندگان این حوزهها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه جمعبندی کلی اعضای کمیسیون
شوراها این است که تعداد نمایندگان افزایش یابد،
اضافه کرد :اما اینکه چه تعداد افزایش یابد ،به چه
نحوی و کدام حوزهها افزایش داشته باشد نیاز به بحث
و گفتوگوی بیشتر دارد ،احتماال پس از ارجاع طرح به
جلسه علنی هم نمایندگان نیز پیشنهاداتی در این باره
خواهند داشت.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس که با
خبرگرزاری تسنیم ،با اشاره به اینکه این طرح دارای بار
مالی است ،گفت :الزم است که در این باره جلساتی
با مسئوالن دولتی برگزار و نظر آنها اخذ شود تا پس
از تصویب طرح در مجلس ،شورای نگهبان به دلیل
داشتن بار مالی نسبت به آن ایراد نگیرد و در اجرای آن
دچار مشکل نشویم.
گفتنی است طبق ماده  64قانون اساسی هر  10سال
باید  20نماینده به تعداد نمایندگان حاضر اضافه شود
که از سال  70تا کنون این اقدام صورت نگرفته است.
قانون مجلس باید اصالح شود
در همین رابطه روح الله ایزدخواه نماینده مردم
تهران با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس باید اصالح
شود ،اظهار داشت :در حال حاضر رویکردهای مختلف
و بعضا ًمتضادی درباره اصالح قانون انتخابات مجلس
مطرح میشود و باید ببینیم قانون انتخابات باید از چه
منظری اصالح شود.
وی بیان کرد :برخی میگویند انتخابات مجلس
باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا حزبی شود و
کرسیهای مجلس باید بین احزاب تقسیم شود.
همچنین برخی معتقدند انتخابات مجلس باید استانی
شود و برخی هم بحث تناسبی شدن انتخابات مجلس
را مطرح میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :در حال حاضر انتخابات مجلس محلی
و شهرستانی است و این آسیب را میزند که نماینده
همیشه باید به فکر شهر خودش باشد و مسائل ملی
را رها کند .این مسئله باعث میشود قانونگذاری در
سطح ملی ضعیف شود و سهم خواهی و کشمکش بین
شهرها و استانها رخ دهد که در همه دورههای مجلس

گروه سیاسی  -سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس را تشریح کرد .علی حدادی سخنگوی
درباره آخرین وضعیت بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در این کمیسیون ،اظهار کرد :این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شده و پس از بررسی در
صحن کمسیون طرح برای بررسی کارشناسی به کارگروه تخصصی کمسیون ارجاع شده است.

برخیمیگویند
انتخابات
مجلسباید
مانندبسیاری
از کشورهای
دنیا حزبی شود
و کرسیهای
مجلس باید بین
احزابتقسیم
شود.همچنین
برخیمعتقدند
انتخاباتمجلس
باید استانی شود
و برخی هم بحث
تناسبیشدن
انتخاباتمجلس
را مطرح میکنند
شاهد این وضعیت هستیم .برای مثال در زمان بررسی

الیحه بودجه ،کشمکش و سهمخواهی در مجلس
بسیار زیاد دیده میشود.
ایزدخواه ادامه داد :از سوی دیگر زمانی که ساختار
انتخابات مجلس محلی و شهرستانی است ،وقت
نماینده هم عمدتا ً صرف رفع مشکالت روزمره منطقه
و شهر خودش میشود ،در حالی که این مسائل
و مشکالت باید از سوی شوراهای شهر و روستا،
فرمانداریها و مدیران کل ادارات استانها پیگیری
شود.
نماینده نباید درگیر لولهکشی باشد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی گفت :اگر در جایی به
صورت ساختاری ایراد و فسادی وجود داشته باشد،
نماینده باید آن را حل کند اما اینکه نماینده درگیر
لوله کشی و آبرسانی روستاها باشد ،به مجلس
ضربه وارد میشود و نقش ملی نماینده به شدت
تضعیف میشود .رویه فعلی یعنی انتخابات محلی و
شهرستانی باید اصالح شود .باید انتخابات مجلس به
نحوی اصالح شود که نماینده برای آنکه در دورههای
بعدی انتخابات بتواند رأی بیاورد ،کمتر نیاز پیدا کند
تا مطالبات شهر و ناحیه خودش را رفع کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :معموال ًدر انتخابات مجلس و در شهری
مانند تهران ،به صورت لیستی رأی گیری میشود و
در دورههای مختلف دیدهایم اعضای یک لیست رأی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

میآورند .این در حالی است که نماینده مجلس باید

نماینده کل ملت باشد و چرا نباید احزاب و لیستهای
دیگر حتی به صورت اقلیت در مجلس حضور داشته
باشند؟
جناحهای مختلف باید در مجلس حضور یابند
به گزارش مهر وی افزود :نگاهی که میگوید ما باید
به سمت حزبی شدن انتخابات حرکت کنیم ،قابل
دفاع است .باید احزاب و صداهای مختلف در مجلس
شورای اسالمی حضور داشته باشند چرا که قرار است
در مجلس برای کل مملکت تصمیم گیری شود.
ما در اصالح قانون انتخابات مجلس باید به سمت
سازوکارهایی برویم که اجازه دهد جناحهای سیاسی
مختلف بتوانند حداقلی از کرسیهای مجلس را در هر
دوره داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :بنده مخالف انتخابات لیستی نیستم
اما معتقدم در سهمیهبندی کرسیها باید به گونهای
تقسیمبندی شود که به طور نسبی برای هر حزبی
حداقل مقیاسی برای حضور در مجلس تضمین
شود.
ایزدخواه درباره افزایش تعداد نمایندگان ،گفت:
طبق قانون ،تقریبا ً  ۴۰نفر باید به تعداد نمایندگان
مجلس شورای اسالمی اضافه شود .معیار اضافه
شدن تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی کامال ً
مشخص است و با معیارهایی چون جمعیت و وسعت
میتوان در این مورد تصمیم گیری کرد .وزارت کشور

با آمریکا در سه موضوع به توافق نرسیدیم

چند ماهی بود که از مذاکرات وین خبری نبود ،مذاکراتی که در
پی کشمکشهای تهران -واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده
در مذاکرات ،متوقف شده بود با سفر «انریکه مورا» معاون مسؤول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف شکست بن بست مذاکرات ایران
و  ۴+۱به ایران رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت .پیرو این سفر«جوزپ
بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته به تهران
آمد و نوید یک راه حل میانه را داد.
در هر حال این دور از مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران از طریق
اتحادیه اروپا  ،سه شنبه گذشته در دوحه(پایتخت قطر) آغاز و
چهارشنبه پایان یافت .پس از پایان این نشست منابع غربی و برخی
مقامات ارشد آمریکایی از عدم حصول نتیجه در این دو روز گفتند .
توگو با وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت
خبر آنالین در گف 
ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به بررسی علت های به نتیجه
نرسیدن این نشست پرداخته است که در پی میخوانید:
وی در این خصوص می افزاید :بعد از سفرهای آقایان مورا و بورل به
تهران و پایتخت برخی از کشورها و انجام مکاتبات  ،مذاکرات به شکل
دیگری و نصفه نیمه ادامه داشت.
جمهوری اسالمی هیج وقت از مذاکرات فرار نکرده بنابراین آمادگی
برای مذاکرات محدد را البته نه در وین و نه در آن قالب قبلی بلکه
در دوحه قطر و در شکل جدید اعالم کرد .بنا شد دیپلمات های ما با
آقای مورا مذاکره کنند و ایشان نتایج مذاکرات را به آقای مالی در دوحه
منتقل کند.
با آمریکاییها در سه موضوع به تفاهم و توافق نرسیدیم یکی بحث
تضمینها بود که عرض کردم در این بخش آمریکاییها ،میبایست،
تضمین می دادند حداقل تا پایان دوره بایدن انتفاع اقتصادی جمهوری
اسالمی برقرار خواهد بود اما متاسفانه توانایی اینکار را ندارند .نکته

دوم بحث پادمان بود ،ما در مذاکرات اسفند ماه با غربیها به این
تفاهم رسیده بودیم که با آژانس در رد و بدل متون و سوال و پرسش و
پاسخ جمهوری اسالمی به توافق برسیم تا در خرداد ماه و در اجالسیه
شورای حکام بحث پادمانی ما حل و فصل شود و پرونده مختومه شود
که خُب دیدیم  ،نه فقط این اتفاق نیافتاد بلکه آژانس و شورای حکام
علیه جمهوری اسالمی قطعنامه صادر کرد ،البته محتوای قطعنامه
مالیم بود اما جمهوری اسالمی همین را هم برنتابید و ما در دوحه
تاکید کردیم ،بحث پادمان باید پایان یابد .بحث سوم هم همین لیست
قرمز تحریمیهاست که جمهوری اسالمی تاکید دارد ،افراد حقیقی و
حقوقی که تفاهم شده از لیست حذف شوند ،دیگر نباید به بهانههای
دیگری ،مجددا به لیست قرمز بازگردانده شوند .جالل زاده همچنین
تاکید میکند :آمریکاییها مدعی هستند جمهوری اسالمی حرف
جدیدی نزده و حرف های قبلی را تکرار کرده ،در حالی که ما همین
موضوعات را با آقای مورا و آقای بورل و  ۴+۱مطرح کرده بودیم و گفته
بودیم اگر جمهوری اسالمی از این مذاکرات انتفاع اقتصادی به دست
نیاورد ،اصال نقض غرض است و رفتن ما به مذاکرات اصال هیچ سودی
به حال جمهوری اسالمی ندارد  .ما نه بیش تر از برجام می خواهیم و
نه به کمتر از برجام راضی میشویم .حاال ،آمریکاییها باید اراده سیاسی
خودشان را نشان دهند و درخواست های بحق جمهوری اسالمی را در
قالب مذاکرات وین و برجام بپذیرند.
وی در پاسخ به این سوال که خاموش کردن دوربین های پادمانی
در ناکامی مذاکرات دوحه تاثیر گذار بود؟ می گوید :نه ،این دوربین
ها در مذاکرات دوحه تاثیر منفی در تصمیمات دو طرف نداشت .
طبق قانون راهبردی لغو تحریم های مجلس ما یک بازه زمانی را برای
دولت مشخص کرده بودیم که اگر تحریم ها در آن بازه زمانی لغو
نشود به اقدامات یکجانبه و داوطلبانه ایران در پروتکل الحاقی پایان

دهد .جمهوری اسالمی  ،ح ُسن نیت نشان داد و با این پیش فرض
که ممکن است مذاکرات به نتیجه برسد  ،دوربین ها را در مدت
زمان مشخص شده  ،جدا نکرد و تصویر برداری ادامه یافت و البته
تصاویر را در اختیار آژانس قرار ندادیم  .ما در حال طی کردن یک
پروسه با آژانس هستیم اما این پروسه  ،جداگانه است و ارتباطی به
مذاکرات دوحه نداشت .
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در
مورد چشم انداز مذاکرات می افزاید :نماینده آمریکا در سازمان ملل
چند روز پیش اعالم کرد که آمریکا می خواهد تحریم ها را لغو کند و
جمهوری اسالمی به تعهدات خودش برگردد،این ،همان حرفی است
که جمهوری اسالمی بارها بیان کرده که آمریکا باید تحریمها را لغو
و انتفاع اقتصادی کشورمان را حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری
بایدن تضمین کند و اگر این شروط برآورده شود  ،جمهوری اسالمی
نیز همانگونه که بارها اعالم کرده به تعهدات برجامی خود باز خواهد
گشت .اما آمریکاییها در جلسات مذاکراتی متاسفانه تن به این
تعهداتنمیدهند.
اگر آمریکا اراده سیاسی برای برگشت به برجام نداشته باشد قطعا این
مذاکرات به نتیجه مطلوب دو طرف نخواهد رسید .اکنون ،توپ در زمین
آمریکاییهاست ،کاخ سفید در موضع گیری های رسمی از بازگشت به
برجام و پذیرش الزامات آن مانند لغو تحریم ها سخن می گوید اما در
مذاکرات برجامی جاضر نیست  ،تضمین بدهد که اعضای خارج شده
از لیست قرمز را مجددا به لیست بازنگرداند و مسائل پادمانی جمهوری
اسالمی هم طبق توافقاتی که با آژانس داشتیم حل شود .اگر این مواع،
رفع شوند به توافق خواهیم رسید اما اگر آمریکاییها بخواهند با همین
رویکرد ادامه دهند و گمان کنند جمهوری اسالمی از مواضع خود ،عقب
خواهد نشست ،قطعا مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

در ماجرای استیضاح وزیر صمت قالیباف آییننامه را زیرپا گذاشت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :من پای هیچکدام از
استیضاحهای این مجلس را امضاء نکردم در صورتی که در مجالس
هشتم ،نهم و دهم تقریبا اکثر استیضاحها را امضاء میکردم .علت
عدم امضای من این است که واقعا یک انسجام در استیضاح وجود
ندارد و شما مشاهده کردید که در استیضاح وزیر صمت آقای قالیباف
عمال آییننامه را زیرپا گذاشت.
جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که «با توجه به
افزایش تعداد استیضاحها و از سوی دیگر مطرح شدن احتمال تغییرات
در کابینه از سوی دولت ،این دو مساله چه اندازه جدی است و شاهد
تغییرات خواهیم بود؟» ،گفت :خب پس از اینکه تقریبا یک سال از
عمر تشکیل کابینه دولت سیزدهم سپری شده ،به اعتقاد من دولت
میتواند ارزیابی درستی نسبت به کابینه داشته باشد ،مجلس به
عنوان قوه ناظر و مردم هم که باید از دولت خدمات بگیرند ،قادر به
یک ارزیابی از کابینه هستند .یعنی ارزیابیهای اینها بهعنوان هر سه
ضلع یعنی هم قوه مجریه ،قوه مقننه و هم مردم اگر در یک نموداری
مطرح شود ،تقریبا یکی است و آن هم ضعف شدید بعضی از اعضای
کابینه است .یعنی دولت باید این را با تمام وجود حس کند و نسبت
به اصالح آن اقدام کند .حاال یکی از گزینهها به یک شکلی کنار رفت و
برای بقیه دولت میتواند اقدام کند.

میتواند پیشنهاد این موضوع را بیاورد و در نهایت
مجلس شورای اسالمی در این زمینه تصمیم گیری
میکند .طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس تدوین
شده و در سامانه مجلس برای دریافت پیشنهادات
نمایندگان وجود دارد.
وی ادامه داد :در برخی از مناطق باید تعداد
نمایندگان مجلس افزایش پیدا کند .برای مثال
نمایندهای داریم که در حوزه انتخابیه وی  ۹فرمانداری
وجود دارد که طبعا ً این نماینده نمیتواند به همه
شهرهای حوزه انتخابیه خود رسیدگی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :همچنین مدل فعلی که  ۳۰نفر نماینده
تهران باشند ،کارآمد نیست و باید تغییر کند .برای
مثال ،برخی کارشناسان میگویند حوزه انتخابیه تهران
منطقهای و تبدیل به  ۲۲منطقه شود و هر منطقه
یک نماینده داشته باشد یا اینکه حاشیههای تهران و
شهرستانهایی مانند ری ،اسالمشهر و شمیرانات جدا
و از تهران مستقل شوند.
ایزدخواه گفت :هر منطقه تهران به طور نسبی به
اندازه یک شهرستان و بیش از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
دارد و اگر به صورت جمعیتی هم نگاه کنیم ،هر منطقه
تهران حداقل کشش یک نماینده را دارد .در مجلس
درباره ضرورت اصالح قانون انتخابات مجلس مباحث
زیادی مطرح میشود اما باید ببینیم که آیا هیئت
رئیسه مجلس این موضوع را در دستور کار مجلس
قرار میدهد یا خیر؟

نماینده مردم رشت در مجلس ،ادامه داد :من قبال هم در مصاحبهها
گفتهام که برای استیضاح یک یا چند وزیر اراده نیاز است ،من پای
هیچکدام از استیضاحهای این مجلس را امضاء نکردم در صورتی که در
مجالس هشتم ،نهم و دهم تقریبا اکثر استیضاحها را امضاء میکردم.
علت عدم امضای من این است که واقعا یک انسجام در استیضاحها
وجود ندارد و شما مشاهده کردید که در استیضاح وزیر صمت آقای
قالیباف عمال آییننامه را زیرپا گذاشت ،آن چیزی که به آن قسم خورده
بود.
وی افزود :ماده  ۲۲۲آییننامه میگوید وقتی استیضاح به سمت
کمیسیون تخصصی رفت و از کمیسیون به صحن آمد این باید اعالم
وصول شود ،دیگر در صحن البیگری معنا ندارد .یعنی مجلس این
حق را به هیات رئیسه نمیدهد که دست به این کار بزند و بگوید
س جمهوری و آقای مخبر صحبت کردیم ۲ ،ماه
که «ما با آقای رئی 
فرصت بدهیم» این زمانی است که اصال استیضاح وارد صحن نشده
است .وقتی که صبح اعالم میکنند که امروز قرار است اعالم وصول
شود و آقای رئیس مجلس میآید چنین اقدامی انجام میدهد ،دارد به
نمایندگان و دولت یاد میدهد که البیگریها را تشدید کنند .اصوال در
البیگریها بدهبستان هست و این بده و بستان به نفع مجلس انقالبی
نیست .کوچکینژاد در ادامه خاطرنشان کرد :از این مجلس به عنوان
مجلس انقالبی یک انتظارات ویژهای میرود ،به همین خاطر علیرغم

ح را مطرح میکنند ،با این وضعیتی
ث استیضا 
اینکه تعدادی از افراد بح 
که ما در مجلس داریم من بعید میدانم این استیضاحهای دیگری که
امضاء شده به نتیجه برسد.
وی ادامه داد :بهترین راه این است که وقتی دولت این ارزیابیها
را هم از نمایندگان و هم از کف جامعه میبیند ،خودش با روحیه
قهرمانانهای که دارد و خیلی از اقدامات خوب را با شجاعت انجام
میدهد و به موضوعات مختلف مثل آزادسازی ساحل دریا یا موضوع
مدیریت کرونا ورود میکند ،اینجا هم اقدام کند و اصالح کابینه داشته
باشد و قطعا اصالح کابینه مورد اقبال عمومی مردم قرار میگیرد.
کوچکینژاد تصریح کرد :در این شرایط مردم بسیار به دولت
خوشبینتر میشوند ،مقبولیت اجتماعی دولت افزایش پیدا میکند و
نمایندگان هم بیشتر با دولت همراهی خواهند کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین عنوان کرد :من اعتقاد
دارم که دولت باید کار ترمیم و تغییر کابینه را انجام دهد و بعضی
از افرادی که در برخی مناصب االن نمیتوانند کار کنند و ممکن است
در مناصب دیگر بهتر کار کنند را تغییر دهد .اینگونه هم احترام آنها
حفظ میشود و هم اینکه سال دوم دولت با اقتدار و توان بیشتری در
جهت حل مشکالت مردم در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و روابط بینالملل آغاز خواهد شد و در نتیجه به نظر من موفقتر
خواهد بود.

روزنامه «ابتکار» گزارشی در خصوص تخلف
آشکار در تامین نهاده کشاورزی در سامانه
بازارگاه منتشر کرده و در بخشی از آن آورده
است :تخلف مرتبط با کوتاژهای صوری سامانه
بازارگاه ،سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد
کشاورزی را راهی مجلس میکند .او قرار است
به سئواالت همکاران سابق خود درباره ۱۱۰۰
میلیارد تومان نهاده فروخته شده به کشاورزان
در سامانه بازارگاه بدون آنکه کاالیی وجود داشته
باشد ،پاسخ دهد .تخلفی محرز که به اعتقاد
کارشناسان جز با همدستی بخشی از بدنه
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی
امکانپذیرنیست.
در واقع روزی که سید جواد ساداتی نژاد بر
صندلی ریاست کمیسیون کشاورزی تکیه زده
بود ،کاظم خاوازی وزیر وقت کشاورزی را به
مجلس کشاند تا توضیح دهد که چرا قیمت
مرغ گران است .آن روزها وزیر فعلی مدعی بود
که تصمیمات غلط وزارت جهاد کشاورزی باعث
پرواز نرخ مرغ شده است .حاال که او وزیر شده،
نه تنها قیمت مرغ در قلهای بیسابقه ایستاده
بلکه فسادی به بزرگی  ۱۱۰۰میلیارد تومان در
حوزه تامین نهادهها بیخ گوشش و در سامانه
بازارگاه وابسته به وزارتخانه تحت امرش رخ داده
است.
در همین رابطه ،مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت جهاد کشاورزی پاسخی برای این
گزارش ارسال کرده که عینا ً به این شرح منتشر
می شود :احتراماً؛ نظر به مطلب منتشرشده آن
روزنامه مورخ  1401/04/11کدخبر 198715باعنوان
“ فساد1100میلیارد تومانی”مقتضی است دستور
فرمایید،طبق قانون مطبوعات،توضیحات وزارت
جهاد کشاورزی در خصوص حواشی ایجاد شده
در زمینه واردات نهادههای دامی ،را درآن روزنامه
درهمان صفحه وستون برای روشنگری افکار
عمومی منتشر کنند.
سوال اینجاست! چرا نگارنده گزارش
درخصوص واردات نهاده های دامی وحواشی
آن توضیحاتی را که برای روشنگری در هفته
گذشته از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی
وسخنگوی محترم دولت بیان شده را نادیده
گرفته است،سخنگوی محترم دولت درهفته
گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد
شائبههای شرکت وارد کننده نهاد دامی بیان
کرد :از اسفند ماه با گزارش وزارت اطالعات و
همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت
معاون اول از بروز فساد در تأمین نهاده های
دامی پیشگیری شده است ،وی گفت که حتی
یک دالر پرداخت وجه به این شرکت صورت
نگرفته است و تخلفات در حد نظامات اداری
بوده است که سعی شد با تدابیری این موضوع
به مسیر قانونی خودش برگردد .این درحالی
است که وزارت جهادکشاورزی در این شرايط
سخت تامین کاال در بازار های جهانی تالش
کرده با تداوم روند مثبت حمایتی و با اتحاد و
همدلی شبکه بزرگ تولید و تأمین کنندگان
محصوالت کشاورزی و دامی در اجرای صحیح
نظام کارآمدسازی یارانه ها جریان عادی تولید
و مصرف در کشوررا به باالترین سطح تعادل
برساند که ماحصل آن ارتقای هرچه بیشتر
امنیت غذایی مردم عزیزمان و آرامش بازار
خواهد بود  ،اززمان مطرح شدن موضوع ،وزارت
جهاد کشاورزی به صورت دقیق به موضوع
ورود کرد و ضمن تشکیل کمیتهای برای بررسی
و رسیدگی به تخلفات احتمالی وهمچنین
استقبال از ورود نهادهای نظارتی ،به استحضار
ملت شریف و جامعه خدوم کشاورزی و
دامداران عزیز می رساند که در حوزه مربوطه ،بر
خالف آنچه در برخی رسانهها در این باره مطرح
شده ،روشن شد که برابر قانون ،مبالغ ارزی برای
خرید غالت و نهادههای دامی و کاالهای اساسی
توسط این شرکت ،نزد بانک مرکزی متمرکز است
و تا کنون هیچ مبلغ ارزی توسط بانک مرکزی
به این شرکت پرداخت نشده است .بررسیهای
این وزارت خانه نشان میدهد که طبق ضوابط
و مقررات بانک مرکزی ،تخصيص ارز با ارائه
مستندات ورود کاال به گمرکات صورت میگیرد،
لذا نامه وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی
فقط در جهت تخصیص ارز بوده نه پرداخت
ارز ،چراکه پرداخت ارز توسط بانک مرکزی با
ارائه مستندات ورود کاال توسط شرکت ها صورت
میگیرد .نکته دیگر ،نگرانی درباره مبالغ واریزی
دامدارن عزیز در حساب شرکت در سامانه
بازارگاه بود که بررسی ها نشان میدهد مبالغ
در سامانه موجود و قابل رهگیری دقیق است .از
آنجا که شرکت مذکور نتوانست در موعد مقرر
تامین کاال نماید و بخش کمی از تعهد خود را
تا کنون به خریداران تحویل داده است ،وزارت
جهادکشاورزی در تالش است تا با استفاده از
ظرفیتهای موجود امکان ایفای تعهدات را
برای شرکت مذکور فراهم بیاورد و لذا خریداران
هیچگونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و با
سرعت نهاده های آنان تامین و حمل میشود.

