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رضا هاشمی /عضو انجمن
سازندگان قطعات و مجموعههای
خودرو کشور

بس��یاری از بخشهای صنعت کشور در سالهای
تحری��م با تکیه بر توان داخل رش��د کردند و برخی
هم با مش��کالت ناش��ی از محدودیته��ای تحریم
مواجه ش��دند .صنعت خودرو پس از تحریم آنچنان
روزه��ای س��ختی را گذراند ک��ه باوج��ود عبور از
بحران هنوز به وضعیت عادی برنگش��ته اس��ت .در
این بخش قطعهس��ازان شرایط بهمراتب سختتری
دارند ،زیرا بخش خصوصی هستند و از پشتوانههای
مال��ی دولتی ک��ه خودروس��ازان در اختی��ار دارند
نی��ز برخوردار نیس��تند .در این ش��رایط برنامهها و
سیاستهای سکاندار وزارت عریض و طویل صنعت،
معدن و تجارت میتواند تسهیلکننده شرایط تولید
باش��د .واقعیت آن اس��ت که کارآفرینی و جنگیدن
در ش��رایط سخت مربوط به س��رمایهگذاران بخش
خصوصی اس��ت ،زیرا حیات آنها بس��تگی به سود و
زیانی دارد که شرایط به آنها تحمیل میکند.
روز گذش��ته وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت
موفق به کس��ب رأی اعتم��اد از نمایندگان مجلس
ش��ورای اسالمی شد .آنچه که امروز فعاالن صنعتی
از وزیر جدید میخواهند همان خواسته دیروز است.
حمایت به وقت بحران و آرامش.
متاسفانه اقدامات و برنامههای هدفگذاری شده
در دوره بحران با زمان آرامش متفاوت شده و گاهی
برنامهها و قولها به فراموشی سپرده میشوند .وقتی
در دوره تحری��م قب��ل ،بخش صنعت کش��ور دچار
بحران و مش��کالت بسیاری شد ،از تولیدکنندگان و
صنعتگران خواس��ته شد به داد صنعت برسند ،اما با
رفع تحریمها و امضای قراردادهای بینالمللی دوباره
درهای کش��ور ب��ه روی کاالهای خارج��ی ،بهویژه
چینی باز شد و مسئوالن این حوزه فراموش کردند
چه قولهایی به تولیدکنندگان داده بودند .در حال
حاضر هم شرایط مانند اوایل دهه  ۹۰است و چون
در ش��رایط تحریم بهس��ر میبری��م از تولیدکننده
کمک خواس��تهش��ده و داخلیس��ازی رونق گرفته
است .امروز نیز از صنعتگر خواست ه شده تا سرمایه،
زندگ��ی و انرژی خود را ص��رف تولید کند و با تمام
توان تعمیق ساخت داخل را ب ه سرانجام برساند.
باتوج��ه ب��ه ش��رایط روز وزیر صنع��ت ،معدن و
تجارت مس��ئولیت بسیار سنگینی دارد .وزیر جدید
باید نخس��ت با رصد دقیق ،ظرفیتهای کش��ور در
امر تولید را احصا کند و س��پس به این مهم دس��ت
یابد ک��ه چگونه میتوان با ای��ن امکانات صنعت را
ارتقا داد؛ اینکه چگونه میتوان با کمک صنعتگران و
کارآفرینان در حوزههای مختلف صنعتی از نساجی
و کف��ش گرفته تا صنعت خودرو و قطعه ،کش��ور را
به خودکفایی رساند .این در حالی است که بهدنبال
بس��یاری از مش��کالت ناش��ی از تحریمها و بهویژه
مس��ئله تامین نقدینگی بس��یاری از تولیدکنندگان
بهنوع��ی منزوی ش��دهاند .ع�لاوه بر ای��ن انتخاب
مدیران باالدس��تی و میان��ی از مهمترین وظایف و
مس��ئولیتهای تخصصی وزیر بهشمار میرود .باید
افرادی انتخاب ش��وند که به دور از نگاه سیاسی به
فعالیتهای تخصصی بپردازند.همچنین افرادی که
بر مسند مسئولیتهای اجرایی گمارده میشوند باید
تخصص الزم در حیطه مربوطه را داشته و از سابقه
روش��نی برخوردار باش��ند .اگر از صنعتگر خواسته
میشود در شرایط بحران برای رفع مشکالت تالش
کن��د ،حداقل کار برای ای��ن تالش تضمین بازار آن
اس��ت .البته این درخواس��ت و انتظار تنه��ا از وزیر
صنعت ،معدن و تجارت نیس��ت و صنعتگران برای
حمایت از تولید همین درخواستها را از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی هم دارند .یکی از مهمترین
نقشهای مجلس ش��ورای اس�لامی انتخاب درست
فردی است که قرار اس��ت مسئولیت وزارت به وی
واگذار شود .آیا نمایندگان مجلس هنگام رای اعتماد
به توانمند بودن وزیر آینده اعتماد کامل دارند؟ یکی
از موضوعات��ی که مجلس میتواند روی آن دس��ت
بگذارد بهدور از مسائل سیاسی که متاسفانه همیشه
پش��ت این موضوعها وجود داش��ته ،کارآمدی فرد
است .نمایندگان باید توجه داشته باشند که آیا وزیر
پیش��نهادی که قرار است پست بزرگی را در اختیار
بگیرد ،توان و تخصص آن را دارد؟ اگر این مس��ئله
درباره انتخاب وزرا رعایت و وزیری کارآمد منصوب
ش��ود ،این فرد میتواند بنای��ی را پیریزی کند که
وزیران بعدی نیز آن را ادامه دهند .کالم آخر اینکه
در کل یک سلس��له مق��ررات و قوانین مخل تولید
وج��ود دارد که در واقع برای صنایع مش��کلآفرین
اس��ت .بازنگری و اصالح این قوانی��ن مزاحم تولید
اس��ت که از تمام وزرای مس��ئول انتظ��ار میرود.
امیدواری��م این امور با هم��کاری بخش خصوصی و
انجمنهای قطعهس��ازی و خودروسازی و نیز ارکان
صنعت انجام و مش��کالت صنایع برطرف شود .البته
تصمیمگیریها نباید پشت درهای بسته انجام شود.
اگر در این مس��یر موفق ش��ویم آینده روشنی برای
صنعت کشور رقم خواهد خورد و انتظارات ما از وزیر
جدید هم بهنوعی برآورده خواهد شد.

رزمحسینی راهی ساختمان سمیه شد
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه علنی روز سهش��نبه با  ۱۷۵رای موافق به علیرضا
رزمحسینی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسئولیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت رای اعتماد
دادند .پیش از این حسین مدرس خیابانی ،سرپرست و گزینه پیشنهادی ریاست جمهوری برای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بود که مجلس شورای اسالمی در  ۲۲مرداد  ۹۹به او رای اعتماد نداد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اهمیت غیرقابل انکاری در تامین نیازهای معیش��تی و تولید کشور و
تحقق شعار جهش تولید در شرایط کرونایی دارد .از سوی دیگر در سالهای اخیر تحریمهای یکجانبه
امریکا فشارهای زیادی در قالب سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران اعمال کرده و وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت در خط مقدم مقابله با این کارزار ق��رار دارد؛ موضوعی که نمایندگان مجلس هم در
گفتوگوهایی که داشتهاند بر آن صحه گذاشتهاند .لزوم برونرفت بزرگترین وزارتخانه متولی نیازهای
معیشتی و تولیدی کشور از شرایط بالتکلیفی نکت ه دیگری است که نمایندگان بر آن تاکید داشتند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  ۱۷۵رای موافق ۸۰ ،رای مخالف
و  ۹رای ممتنع از مجموع  ۲۶۴نماینده حاضر به علیرضا رزمحسینی
گزینه پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت رای اعتماد دادند

کارنامه خوبی در جنگ اقتصادی رقم بزنیم
رئیسجمهوری با بی��ان اینکه وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت در خط مقدم جبه��ه مبارزه
اقتصادی قرار دارد ،گفت :امیدوارم با رای اعتماد
قوی به وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت
کارنام��ه خوبی برای مجل��س و دولت در جنگ
تحمیلی اقتص��ادی رقم بزنیم .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،حسن روحانی در
جلس��ه هیات دولت اظهار کرد :مبالغه نخواهد
بود اگر بگوییم امروز ،بهویژه در س��الی که رهبر
معظم انقالب ،ماموریت جهش تولید را به دولت
و مجلس ابالغ فرمودهاند ،وزارت صنعت ،معدن

و تجارت ،در خط مقدم جبهه مبارزه
اقتص��ادی اس��ت .روحانی ب��ا بیان
اینکه زمینگیر ش��دن تولید از جمله
در بخش صنعت ،مع��دن و تجارت،
چ��ه در بخ��ش ص��ادرات و چه در
بخش واردات ،هدف مستقیم جنگ
اقتص��ادی امریکا با م��ردم ایران در
سالهای اخیر بوده است ،تاکید کرد :در چنین
ش��رایطی ،انس��جام مدیریتی در وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،ضرورت قطعی و فوری اس��ت
و حض��ور وزیر توانا و برخ��وردار از اعتماد دولت

امید به حل مشکالت مرتبط با صنعت ،معدن و تجارت
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت :امیدواریم دولت و وزیر
صنعت ،معدن تجارت بتوانند در حد توان ،مش��کالت مرتبط با
وزارت صنعت ،معدن و تجارت را حل کنند.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته
مجل��س و پ��س از اعالم نتیجه رای اعتم��اد مجلس به علیرضا
رزمحسینی بهعنوان وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :کابینه
دولت تکمیل ش��د و این وزارتخانه هم در این شرایط برای حل
مش��کالت مردم بس��یار مهم و تاثیرگذار است .امیدواریم دولت
و وزیر صنعت ،معدن و تجارت بتوانند جوابگوی باری باش��ند که مجلس بر دوشش��ان
گذاشت.
وی اظهار کرد :امیدوارم وزارت صنعت ،معدن و تجارت بتواند در حد توان مش��کالت
خود را با کمک مجلس حل کند و وضعیت را سامان دهد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در این جلسه در پاسخ به تذکر نماینده محالت درباره
حضور نیافتن روحانی در این جلسه گفت :حضور نیافتن رئیسجمهوری خالف آییننامه
نیس��ت .وی همچنین گفت :حضور نیافتن رئیسجمه��وری بهدلیل رعایت پروتکلهای
مقابله با کروناست.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین گفت :ش��بکه توزیع کاال در کشور ما دچار
مشکل است و دولت نتوانست این مجموعه را ساماندهی کند ،به همین دلیل ارز دولتی
به جیب دالالن رفت.
محمدباقر قالیباف پس از تصویب کلیات طرح تامین کاالهای اساس��ی که پس از رای
اعتماد به رزمحس��ینی بررسی شد ،گفت :رای مثبت مجلس شورای اسالمی به دو طرح
جهش تولید و تامین مس��کن و همچنین طرح تامین کاالهای اساس��ی نشاندهنده آن
است که جهتگیری مجلس به سمت موضوعات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه مجلس تصمیمات خود را برای س��اماندهی وضع مس��کن و کاالهای
اساسی گرفته ،تصریح کرد :نماینده دولت در جریان بررسی کلیات طرح تامین کاالهای
اساسی ،نکاتی را مطرح کرد که الزم است اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این
موارد را در جزئیات طرح لحاظ کنند.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد :اصرار ما بر این است که کاالها بین مردم
توزیع شود ،چراکه اکنون در شبکه توزیع کاال مشکالتی وجود دارد و دولت نتوانسته آن
را س��اماندهی کند .زمانی که ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالها تخصیص داده میش��د ،انتظار
میرفت کاالهای اساس��ی با همان قیمت بهدس��ت مصرفکنندگان برس��د اما متاسفانه
مابهالتفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دالالن رفت و مردم کاالهای
اساسی را با قیمت باال خریداری میکنند.
قالیباف گفت :قطعا این ظرفیت وجود دارد که سبد کاال بین مردم توزیع شود و دولت
باید این کار را انجام دهد اما برای بررس��ی پیش��نهادات دیگ��ر نمایندگان ،طرح تامین
کاالهای اساس��ی را به کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ارجاع میدهیم و در نخستین
فرصت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.

و مجل��س در ای��ن وزارتخان��ه حیاتی
اس��ت .رئیسجمهوری افزود :انتخاب
و معرف��ی علیرضا رزم حس��ینی برای
تصدی مس��ئولیت ای��ن وزارت ،پس
از بررس��یها و مش��ورتهای گسترده
ص��ورت گرفت��ه و س��ابقه مدیریت��ی
متنوع و موفق ایشان در موقعیتهای
صنعتی و تجاری ،قوت اجماعس��ازی ایشان که
در مدیریت عالی دولت در اس��تانهای مختلف
آزموده ش��ده و هماهنگی ایشان با دستگاههای
دیگ��ر ،زمینه توفی��ق آقای رزمحس��ینی را در

ای��ن ماموری��ت فراهم میکند .روحان��ی با ابراز
اطمین��ان از اینکه نماین��دگان محترم مجلس
ش��ورای اسالمی هم به حساسیت شرایط جنگ
اقتص��ادی توج��ه دارند و هم ب��ه اهمیت نقش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در رفع مشکالت
م��ردم در حوزه توزی��ع و تنظیم بازار و مقابله با
بیانضباطی در بازاره��ا واقفند ،اظهار امیدواری
کرد با رای اعتماد قوی مجلس به رزمحس��ینی،
بتوانیم کارنامه خوب��ی برای مجلس و دولت در
خدم��ت به م��ردم ،جهش تولی��د و پیروزی در
جنگ تحمیلی اقتصادی رقم بزنیم.

برنامههای همسو و منطبق با اسناد باالدستی
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن از
تایی��د صالحیت وزیر پیش��نهادی صنعت،
معدن و تج��ارت برای تص��دی این وزارت
ازس��وی کمیس��یون صنایع و معادن خبر
داد و گف��ت :برنامهه��ای وزیر پیش��نهادی
صنع��ت ،معدن و تجارت منطبق و همس��و
با اس��ناد باالدستی اس��ت .به گزارش ایرنا،
حج��تاهلل فیروزی در جلس��ه صحن علنی
مجلس شورای اس�لامی در قرائت گزارش کمیسیون
صنایع و معادن درباره برنامههای پیش��نهادی علیرضا
رزمحس��ینی برای تص��دی وزارت صنع��ت ،معدن و
تج��ارت گفت :در راس��تای بررس��ی صح��ت مدارک
تحصیلی وزیر پیشنهادی در مقطع دانشگاهی موضوع
طی نامهای از وزارت علوم اس��تعالم ش��د که براساس
مکاتبه ،مدارک تحصیلی ایش��ان در مقطع کارشناسی
موردتایی��د قرار گرفت .وی درب��اره تطبیق برنامههای
پیش��نهادی با اسناد باالدس��تی اظهار کرد ۳۸ :درصد
برنامهه��ای پیش��نهادی با اهداف اس��ناد باالدس��تی
منطبق ۵۰ ،درصد همسو ،به  ۱۲درصد اشاره نشده و
حدود  ۹درصد نیز حاکی از بیتوجهی است .سخنگوی
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با
اشاره بررس��ی برنامههای رزمحس��ینی در کمیسیون
صنایع مجلس گفت :در جلسهای با حضور رزمحسینی
برنامهها و صالحیت ایش��ان مورد ارزیابی قرار گرفت و
پس از بحث و بررس��ی ،صالحیت ایشان برای تصدی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت تایید ش��د .فیروزی با
بی��ان اینکه نظام جمهوری اس�لامی در پنجمین دهه
حیات خویش مس��یر ش��کوفایی و پیش��رفت را طی
کرده ،تصریح کرد :ادامه این روند نیازمند برنامهریزی
منسجم ،اس��تفاده از منابع کشور با استفاده از تجارب
اجرای��ی و تداوم نیافتن رویههای مشکلس��از اس��ت،
چراکه ای��ن وزارتخانه میتواند نقش مهمی در تحرک
سایر بخشهای باالدس��تی و پاییندستی ایجاد کند.
بهگفت��ه این نماینده مجل��س ،مدیریت مطلوب ضمن
ایجاد پیون��د میان حلقههای مختلف س��رمایهگذاری
و ارزش اف��زوده ،عامل��ی برای افزایش کس��بوکار در
ح��وزه صنعت ،معدن و تجارت اس��ت که باید با ایجاد

آرامش روانی مردم نمایان ش��ود تا اقتصاد
ن��ه بهعنوان هدف بلکه وس��یله در خدمت
آرام��ش و رف��اه مردم ق��رار گی��رد .وی با
بیان اینکه وجود چالشهایی نظیر همس��و
نبودن سیاس��تهای کالن با سیاستهای
فناوری ،تجارت ،معدن و ...محدودیتهایی
را ایجاد کرده و ناهماهنگیهایی را بهوجود
آورده است ،خاطرنش��ان کرد :سکاندار این
وزارتخان��ه باید با ایجاد هماهنگی در سیاس��تگذاری
در زیرمجموعه منجر به کاهش هزینه ،توسعه ساختار
الکترونیک��ی ،افزایش صادرات ،تنظیم و مدیریت بازار،
اصالح نظام تجارت داخل و شبکههای توزیع و  ...شود .
همچنین با ایجاد تعامل بین دولت و مجلس به تدوین
راهکاره��ای عملیاتی و برنامهری��زی دقیق پرداخته و
نسبت به اجرای برنامههای کوتاهمدت و عملیاتی اقدام
کند .فیروزی اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه شامل
چابکسازی و اصالح ساختار ،اولویت دادن به تعهد در
مناص��ب مدیریتی ،اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون،
اس��تفاده حداکث��ری از نخبگان و جامعه دانش��گاهی،
مبارزه با فس��اد و رانت و اولوی��ت بکارگیری مدیریت
جوان را از جمله توصیههای کمیسیون صنایع و معادن
به رزمحسینی برش��مرد .وی توسعه سرمایهگذاری از
طریق تکمی��ل طرحهای تولیدی ،اج��رای پروژههای
اولویتدار ،توس��عه صادرات به همسایگان ،بهرهگیری
از موافقتنامههای منطقهای ،استفاده از ظرفیت بورس
کاال ،تکمی��ل زنجیره معدن و ح��وزه صنایع معدنی با
هدف جلوگیری از خامفروش��ی ،توس��عه شرکتهای
دانشبنیان ،بهبود فضا و س��هولت کسبوکار ،کاهش
تصدیگری با توانمندس��ازی بنگاهه��ای داخلی را از
دیگر توصیههای کمیس��یون صنایع و معادن دانست.
این نماینده مجلس مدیری��ت و تنظیم بازار ،توجه به
معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان کاال از تولید
تا مصرف ،تالش برای شکس��تن انحصار س��اماندهی و
نظ��ارت ب��ر توزی��ع کاال ،تقوی��ت نق��ش اتحادیهها و
انجمنهای مردمنهاد ،مدیریت تولید و س��اخت داخل
و مدیری��ت ص��ادرات و واردات را از جمله توصیههای
کمیسیون صنایع و معادن خواند.

رزم حسینی را بیشتر بشناسیم
علیرضا رزمحس��ینی  ۵۹ساله (متولد )۱۳۴۰
اس��ت .از آخرین مس��ئولیتهای رزمحس��ینی
در س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی میتوان به
ریاست ستاد فرماندهی سپاه هفتم صاحبالزمان
(عج) که لش��کر ثاراهلل و س��پاه اس��تان کرمان
را اداره کرده ،اش��اره کرد .رزمحس��ینی یکی از
بنیانگذاران بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای
دفاع مقدس است و ریاست این بنیاد را در سال
 ۱۳۶۸برعهده داشت.
وی پ��س از دوران دف��اع مق��دس در مقطع
کارشناس��ی علوم اقتصادی و بازرگانی دانشگاه
ش��هید باهنر کرمان تحصیالت خود را دنبال و

م��درک کارشناس��یاش را اخذ کرد
و در بنیاد مس��تضعفان مشغول کار
ش��د .رزمحس��ینی همچنین اقدام
به تاس��یس چند کارخانه در استان
کرمان کرده است.
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تجارت،
در دول��ت تدبی��ر و امید اس��تاندار
استانهای کرمان و خراسان رضوی
بوده و کارنامه موفقی در این دو اس��تان داشته
است.
وی پی��ش از ورود به مس��ئولیتهای دولتی
در بخ��ش خصوص��ی فعالیت میک��رد و تجربه

زی��ادی در بخشهای مختلف صنعتی
داش��ته اس��ت .از جمل��ه فعالیتهای
رزمحس��ینی میتوان ب��ه عضویت در
هیات مدیره ش��رکت س��رمایهگذاری
و توسعه اس��تان کرمان ،مدیرعاملی و
ریاس��ت هیات مدیره مجتمع صنعتی
کرمان ،مدیرعاملی شرکت ماشینآالت
راهسازی کرمان ،مشاور بازرگانی بنیاد
مستضعفان و جانبازان اشاره کرد.
ریاس��ت هی��ات مدیره ش��رکت صنایع فلزی
آلی��اژکاران دوه��زار ،مدیرعامل��ی ش��رکت
تکنوپروم (ویرجین ایلند) ،مدیرعاملی ش��رکت

تکنوپ��روم جن��رال تریدین��گ ،مدیرعامل��ی
شرکت ماشینآالت راهس��ازی کاترپیالر ،نایب
رئیس��ی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان
ماشینآالت ساختمانی و معدنی کشور ،ریاست
مجمع ش��رکت آس��تانه ریل و ریاس��ت هیات
مدی��ره و مدیرعامل��ی ش��رکت همیار ماش��ین
از دیگر مس��ئولیتهای رزمحس��ینی به ش��مار
میرود .بهنظر میرسد وی باتوجه به این سوابق
و تج��ارب در زمینه بازرگانی و ارتباطات تجاری
با س��ایر کش��ورها بتواند نقش مهمی در بخش
بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت داش��ته
باشد.

جلس��ه رای اعتماد به علیرضا رزم حسینی
وزیر پیش��نهادی دولت ب��رای تصدی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با حاشیههایی همراه
بود .ب��ه گزارش ایرن��ا ،قبل از آغاز بررس��ی
صالحیت رزم حس��ینی ،س��ردار سرلش��کر
حسین س�لامی فرمانده کل سپاه در جلسه
علن��ی حضور یافت و بهمناس��بت هفته دفاع
مقدس دقایقی سخنرانی کرد.
همانط��ور ک��ه انتظ��ار میرف��ت حضور
نیافت��ن رئیسجمه��وری در جلس��ه رای
اعتماد زمینهساز برخی انتقادات و کنایههای
نمایندگان به دولت بود ،این در حالی اس��ت
ک��ه محمدباق��ر قالیب��اف در هم��ان ابتدای
جلس��ه گفت رئیسجمهوری بهدلیل رعایت
پروتکلهای بهداش��تی در این جلسه حضور
نیافت و بهجای وی اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیسجمهوری به جلسه آمد.
در این جلسه که اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمه��وری ،س��ید محم��ود علوی
وزیر اطالعات ،محس��ن حاجی میرزایی وزیر
آموزش و پرورش و حس��ینعلی امیری معاون
پارلمانی رئیسجمهوری حضور داشتند ،پس
از س��خنان دو نماینده مخال��ف و دو نماینده
موافق ،وزیر پیش��نهادی به مدت نیم ساعت
برای ارائ ه برنامهه��ا و دفاع از صالحیت خود
فرص��ت داش��ت و در نهای��ت صالحیت وزیر
پیش��نهادی به رای مجلس ش��ورای اسالمی
گذاشته شد.

 رزمحس�ینی جه�ادی اس�ت ،ن�ه
جناحی

اردش��یر مطه��ری نماین��ده گرمس��ار،
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و مهرداد
ویس کرمی نماین��ده خرمآباد در مخالفت با
رزمحس��ینی س��خنرانی کردند .عب��اسزاده
مش��کینی نماینده مشکین ش��هر ،علیاصغر
عنابس��تانی نماینده س��بزوار ،احسان ارکانی
نماینده نیشابور و حسین نوشآبادی نماینده
مردم ورامین بهعنوان موافق رزمحس��ینی از
وی دفاع کردند.
در بخش��ی از ای��ن جلس��ه ،علیاصغ��ر
عنابستانی ،نماینده مردم سبزوار در موافقت
با وزیر پیش��نهادی صنع��ت ،معدن و تجارت
گفت :رزمحسینی جهادی است ،نه جناحی.
رزمحسینی پشت میزبشین نیست و همواره
آن س��وی میز بوده است .وی در ادامه کلیپی
از اظهارات شهید حاج قاسم سلیمانی درباره
رزمحس��ینی در صحن مجل��س پخش کرد.
در این کلیپ س��ردار قاسم سلیمانی در کنار
رزمحس��ینی در جلس��های نشس��ته بود که
بهگفت��ه عنابس��تانی مربوط به س��ال ۱۳۹۵
است.

 اعتراض به پخش یک کلیپ

پخش ای��ن کلی��پ از مانیتورهای مجلس
شورای اس�لامی اعتراض و فریاد نمایندگان
را بهدنبال داش��ت .عباس گ��ودرزی ،نماینده
بروجرد ،از نمایندگان موافق با رزم حس��ینی
خواست که از حاج قاسم هزینه نکنند .ویس
کرم��ی ،نماین��ده خرمآباد ه��م زمانی که در
مخالفت با رزمحس��ینی س��خنرانی میکرد
نسبت به استفاده از نام سردار قاسم سلیمانی
در حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن
و تج��ارت تذک��ر داد و گف��ت :خون ش��هید
لغزنده است؛ وقتی آن را سر امور جزئی خرج
میکنید مراقب باشید لیز نخورید.
محمدحس��ین فرهنگ��ی ،دیگ��ر مخال��ف
وزیر پیش��نهادی صنعت ،معدن و تجارت در
اظهاراتش از موافقان رزم حسینی خواست از
نام سردار سلیمانی در جایگاه مجلس استفاده
نکنند.
فرهنگی گفت :هیچ ایرادی به رزمحسینی
برای حضور در لش��کر و جبهه مطرح نیست
و این  10س��ال را نقطه درخش��انی میدانم
و هی��چ اتهامی در این مدت به ایش��ان وارد
نیست.

 دچار آنارشیسم نشویم

عب��اس زاده مش��کینی ،نماین��ده م��ردم
مشکینشهر هم در موافقت با وزیر پیشنهادی
صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان اینکه باید با
دلیل و م��درک مخالفت کنی��م ،اظهار کرد:
درباره این بنده خدایی که دولت در واپس��ین
ماههای ماموریت خود بهعنوان وزیر صنعت،
معدن و تج��ارت معرفی ک��رده ،مطالبی در
فضای مج��ازی میگویند که اگر این مطالب
حقیقت داش��ته باشد ،نش��انگر این است که
کش��ور دچار آنارشیسم است .اگر این مطلب
حقیقت داش��ت ،گزارش دیوان محاس��بات،
وزارت اطالعات ،اطالعات س��پاه و کمیسیون
اصل  ۹۰کجاس��ت؟ درباره ک��دام یک از ما و
ش��ما در فضای مج��ازی از این گونه حرفها
زده نمیشود.

زیر ذره بین

درخواست فعاالن
صنعتی
از وزیر جدید

با رای مثبت نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت

حاشیههای
یک رای اعتماد

