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هدف دشمنان نظام ترویج ناامیدی در میان جوانان است
تولیت آسللتان قدس رضوی گفت: هدف و سللالح اصلی دشمنان علیه انقالب 
ایران، ناامید کردن جوانان از نظام اسللالمی اسللت، بللرای خنثی کردن توطئه های 
آنها باید در عمل از ظرفیت این قشللر در بخش های مختلف به عنوان سرمایه های 

اجتماعی استفاده کرد.
حجت  االسالم سیدابراهیم رئیسی افزود: جوانان توانایی انجام بسیاری از امور را دارند، 

باید از آمادگی و ظرفیت آنها برای موفقیت در عرصه های مختلف کشور بهره گرفت. برای 
جلب مشارکت هرچه بهتر نسل جوان مومن و متخصص در میدان های مورد نیاز باید همواره 

نسبت به دمیدن روح امید در آنها و ارزش نهادن به توانشان گام های اساسی برداشت. 
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: شناخت توطئه های دشمنان، عمل به منویات 
مقللام معظم رهبللری، حضور جدی در عرصه هللای مختلف اجتماعی، خدمات رسللانی و 

بهره گیری از ظرفیت های داخلی باید محور فعالیت مسئوالن قرار گیرد.  ایرنا

دیدگاه
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن در دستور کار قرار گیرد

عضو کمیسوین حقوقی مجلس گفت: دو طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن 
و مبللارزه با جرائم اقتصادی با یکدیگر ادغام شللده اند و انتظار داریم با توجه به 

درخواست بیش از 120 نماینده.
محمد دهقان افزود: این طرح در کمیسللیون حقوقی قضایی تصویب شللده 

و اکنون بیش از 120 امضاء برای اولویت  یافتن در دسللتور کار مجلس دارد. این 
طرح جدید دارای 50 ماده اسللت که دو هفته پیش در کمیسللیون حقوقی قضایی 

تصویب شده، البته ما دو جلسه هم در حضور الریجانی رئیس مجلس داشتیم، زیرا وی 
با توجه به اهمیت این طرح باید در جریان مصوبات قرار داشته باشد.

وی با اشاره به نامه آیت اهلل آملی الریجانی به رهبری درباره برخورد با مفسدان اقتصادی 
هم اظهار کرد: با توجه به این نامه با یک ماده دیگر به این طرح جدید اضافه کردیم و درباره این 

ماده در کمیسیون حقوقی بررسی های الزم را انجام خواهیم داد.  باشگاه خبرنگاران

پارلمان
مردم منتظر تغییر مدیران اقتصادی دولت هستند

دبیرکل حزب موتلفه اسللالمی با اشللاره به ناکارآمللدی تیم اقتصادی دولت 
گفت: مللردم منتظر تغییر مدیران اقتصادی دولت هسللتند؛ انتظار عمومی این 

است که دولت یک خانه تکانی کند.
محمدنبی حبیبی گفت: آنها که معتقدند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن 

عمل می کنند. دولت باید بماند و پاسخگو باشد. دولت باید بماند و به وظایف کلیدی که 
در سوگند ریاست جمهوری آمده عمل کند. وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور گفت: 

راه حل های ۸5 اقتصاددان کشور روی میز رئیس جمهور است. دولت راه حل های فراوان دارد و 
باید این راه ها را طی کند تا بتواند بر مشکالت فائق آید. تاکید و تکیه بر یک راه و تصور آنکه 

راه پیشرفت اقتصادی فقط و فقط تعامل با غرب و یا شرق است باید کنار گذاشته شود.
حبیبی افزود: مشکالت کشور ریشه در برخی از ساختارها و ضعف یا سوء مدیریت 

و عدم درک مختصات جنگ روانی و جنگ اقتصادی دارد.  فارس

احزاب

 اقتصاد کشور را 
از راه برجام اروپایی نمی شود درست کرد

بنللده این را به شللما عرض بکنم، امللروز اقتصاد 
کشللور را از راه برجام اروپایی نمیشللود درست کرد؛ 
اقتصاد کشللور از این راه درسللت نخواهد شد. قرائن 
فراوانللی دارد که همین حاال دارید مشللاهده میکنید: 
بعضی از شللرکتهای قابل  توّجللِه غربی اعالن میکنند 
که خواهند رفت، بعضی ها رفته اند، بعضی ها میگویند 
معلوم نیست چه کار کنیم؛ رؤسا و مسئولین دولتهای 
غربی، همین جور حرف میزنند؛ آلمان یک جور، فرانسه  
یک جور، آن یکی یک جور. بحِث تصحیح کار اقتصادی 
کشللور را از راه برجام اروپایی نمیشللود درست کرد. 
حاال برجام اروپایی یک مقوله ای است اّما برای اقتصاد 
به آن نباید دل بست؛ اقتصاد راه های دیگری دارد که 

حاال من اشاره ای خواهم کرد. این یک نکته است.
 نکته ی دّوم این اسللت که سه کشور اروپایی در 
سیزده چهارده ساِل قبل، یک بدعهدی و بی صداقتی 
بزرگللی با ما کرده اند سللر همین قضّیه ی هسللته ای؛ 
سالهای ۸۳ و ۸۴ یک بی صداقتِی بزرگی با ما کردند؛ 
یللک چیزی را قللول دادند، عمللل نکردند، برخالفش 
عمل کردند. بایستی ثابت کنند که آن حالت را دیگر 
ندارند؛ این بلله عهده ی آنها اسللت. دولتهای اروپایی 
باید اثبللات کنند به جمهوری اسللالمی که امروز آن 
بی صداقتللی و بدعهللدِی آن روز را نخواهند داشللت؛ 
بایللد آن را جبران کنند. این هم نکته ی بعدی. ... یک 
تجربه ی مهّم دیگر در این قضایای برجام، این اسللت 
که گره زدن حّل مسائل کشور به برجام و امثال برجام 

یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. 
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مخاطب شمایید

استعفای کوفی عنان
سللعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نوشت: اوایل که موضوع سوریه که پیش 
آمد، به دمشللق رفتم و مذاکراتی را شروع کردم. ابتدا 
غربی هللا قائل به هیچ چیللزی نبودند و فکر می کردند 
در بللازی ای که شللروع کردند می توانند بلله آنچه که 
می خواهند به سللرعت دسترسللی پیدا کننللد. بعد از 
مدتی که دیدند نتوانسللتند، آقای کوفی عنان دبیرکل 
سللابق سللازمان ملل را به عنوان نماینده ویژه در امور 
سللوریه تعیین کردند. آقای عنان در مالقاتی که با من 
داشللت پرسید شللما راه حل سللوریه را چه می دانید؟ 
گفتم راه حل سللوریه یک کلمه بیشللتر نیسللت و آن 
دموکراسللی است. ایشان رفت و بعد از مدتی برگشت. 
پرسللیدم من دفعه قبل پیشللنهادی دادم. گفت اتفاقا 
راه حلی که شللما پیشللنهاد دادید درسللت است، اما 
آمریکا به دنبال دموکراسللی نیسللت. وی گفت این را 
مللن در مصاحبلله عمومی هم گفتم. بلله همین دلیل 
وقتی برگردم این مسللئولیت را واگللذار خواهم کرد و 

اتفاقا بعدش هم برگشت و استعفا کرد.

دوباره هرگز! 
محمدجللواد ظریف وزیر خارجه در سللالگرد 
کودتللای 2۸ مللرداد خطاب بلله آمریکایی ها 
نوشللت: دوباره هرگز! ۶5 سللال قبل در چنین روزی، 
آمریکا دولت منتخللب مردمی مرحوم دکتر مصدق را 
سللرنگون، رژیم خودکامه را دوبللاره حاکم کرد و برای 
25 سللال بعد مللردم ایران را تحت اسللتیالی خویش 
قللرار داد. اکنون نیز »گروه اقدام« آن کشللور از طریق 
فشللار، دروغ پردازی و عوام فریبللی آرزوی تکرار همان 

سناریو را در سر می پروراند. دوباره هرگز!

 شرط رهبر انقالب 
برای فعالیت اقتصادی فرزندانش

روزناملله کیهان در یادداشللت خود از شللرط 
رهبللر معظللم انقللالب دربللاره فعالیت هللای 
اقتصادی فرزندانشان نوشت و آورده: ایشان به فرزندان 
خود فرموده اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت های 
اقتصادی بشللوید، می گویم نام مرا از شناسللنامه شما 
حذف کنند. رهبللر معظم انقالب فرزنللدان خود را با 
تاکیللد از هرگونلله فعالیللت تجاری و اقتصللادی منع 
کرده اند. حضرت ایشللان به فرزندان خویش فرموده اند 
از آنجا که شللما منتسب به من هستید حق هیچگونه 
فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقالب این شرط 
را برای کسللانی کلله در حلقه اول وصلت بللا خانواده 

ایشان قرار می گیرند نیز الزم دانسته اند.
در ایللن میان نکته درس آموز دیگری نیز هسللت 
که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت 
اقتصللادی فرزندان و از سللوی دیگر اصرار ایشللان بر 
اجرای عدالت اسللت. حضللرت آقا به فرزنللدان خود 
فرموده انللد چنانچه قصللد داشللتید وارد فعالیت های 
اقتصادی بشوید، به مسئوالن ثبت احوال می گویم نام 

مرا از شناسنامه شما حذف کنند.

سیاست مجازی

سوشیانت آسمانی

همین چنللد روز قبل بود که  رهبللری در دیللدار با اقشللار دست بـه نقد
مختلف مردم با بیان اینکه مذاکره با امریکا ممنوع 
اسللت گفتند:» برجام نمونه ی واضح این)مذاکره( 
اسللت. تازه بنده سللخت گیری می کللردم که البّته 
همه ی خطللوط قرمزی که ما معّیللن کرده بودیم 
رعایت نشللد« اما انگار برخی همچنان به مذاکره و 
برجللام اروپایی دل بسللته اند و حاضللر به پذیرش 
اشتباه استراتژیکی که حقوق ملت و منافع عمومی 
را بللا خطر مواجه کرد نشللدند. اما همین افراد که 
اتهمامشللان درباره چرایی رعایللت نکردن خطوط 
قرمللز مدنظر رهبری برای مذاکللرات را هنوز برای 
مللردم توضیللح نداده انللد، دوباره دربللاره تضمین 
گرفتللن از اروپا و ادامه برجام اروپایی صحبت هایی 
دارند که البته بللا هم طیف های خود هم هماهنگ 
نیسللت! این سخنان بیشللتر مردم را در ابهام قرار 
داده و اعتمللاد آنها را به بازی می گیرد. این افرادی 
کلله دائللم از لزوم وحللدت منتقدان بللرای تزریق 
آرامش در کشللور می گوینللد، آیا خود محاسللبه 
نمی کنند کلله اینگونه موضع گیری  ها بر شللرطی 
ماندن بازار و بی اعتمادی مردم به آینده می افزاید؟

ظریف: اروپا هنوز آماده هزینه کردن نیست!
در همین راستا الزم است که گفت وگوی وزیر 
امور خارجه کشورمان با باشگاه خبرنگاران را مرور 
کنیللد، وی در اظهارنظری بعللد از اینکه گفته بود 
منتقدان داخلللی مانع اسللتفاده از مواهب برجام 
شللدند، حاال گفته که: »اراده سیاسی اروپا زمانی 
قابلیت پاسللخگویی از جانب ایران را پیدا می کند 

که با اقدامات اجرایی همراه شود.«
محمدجواد ظریف با اشللاره به آخرین وضعیت 
اقدامللات اروپللا به منظللور حفظ برجللام و مقابله 
بللا تحریم های آمریللکا این نکته را گفتلله که: »از 
زمان اظهارات رئیس جمهور درباره بسللته اولیه ای 
کلله اروپایی هللا به ایللران ارائه دادند و پللس از آن 
صحبت هایی که من در وین و در جلسه کمیسیون 
مشللترک وزرا داشللتم، تاکنللون اروپایی هللا نکات 

جدیدی را مطرح و اقداماتی را که در دو حوزه مهم 
نفتی و بانکی انجام دادند، بیان کرده اند. اروپایی ها 
برخی اقدامات عملی از جمله اجرایی کردن مقررات 
مسدود کننده و مجوز بانک سرمایه گذاری اروپا را 
انجام داده اند.از نللگاه ما این اقدامات بیش از آنکه 
اقدام عملیاتی باشد اعالم موضع است، هر چند آنها 
حرکت رو به جلو داشته اند اما اعتقاد ما این است که 

اروپا هنوز برای هزینه کردن آماده نشده است.«
وی بللا بیان اینکه اروپایی هللا تاکنون در ظاهر 
و در گفتار اراده سیاسللی خود را نشللان داده اند، و 
در عمل کاری نکرده اند تاکید کرد: »اراده سیاسللی 
اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از جانب ایران را پیدا 
می کند که با اقدامات اجرایی همراه شود؛ اروپایی ها 
می گویند برجام برای آنها دستاوردی امنیتی است، 
طبیعی اسللت که هر کشللوری باید بللرای امنیت 
خودش سللرمایه گذاری و هزینلله کند و این هزینه 

کردن را ما باید در همین ماه های آینده ببینیم.«

جهانگیری: اروپایی ها متعهد به جبران شده اند!
اما در ادامه روز گذشته »اسحاق جهانگیری« 
معللاون اول رئیس جمهوری نیللز اظهاراتی درباره 
تضمین هللای اروپایی ها برای ادامه برجام داشللت 
که در ایرنا کار شللد، این سللخنان با تفاوت هایی 
در سللخنان ظریف جالب توجه می نمود، او اظهار 
داشت که اروپایی ها متعهد شده و اطمینان داده اند 
خروج برخی شرکت های خصوصی خود را از ایران 
با شللرکت های کوچللک و متوسللط و راهکارهای 

پیش ینی شده، جبران می کنند.
جهانگیری در حاشیه بازدید از ایرنا در پاسخ به 
پرسشی درباره آخرین وضعیت بسته پیشنهادی اروپا 
برای حفظ برجام و تحقق خواسته های ایران تصریح 
کرد:»برجللام فرصت خوبی ایجاد کللرده بود که هم 
کشللور بتواند مسائلش را از نظر توسعه پیش ببرد و 
هم جایگاه بین المللی خوبی پیدا کند که آمریکایی ها، 

ضربه ای را با خروج خود به برجام زدند.«
معللاون اول رئیس جمهللوری با بیللان اینکه » 
تللالش ما این اسللت که از منافللع برجام همچنان 
استفاده کنیم«، خاطرنشان کرد: »از جهت سیاسی 
اتفاق خوبی افتاده و آمریکایی ها تنها شده و در انزوا 
قرار گرفته اند و جمهوری اسالمی ایران در موقعیتی 

قرار گرفته است که جز دو سه کشور، همه کشورها 
از مواضع ایران حمایت کرده اند. کشور ظرفیت های 
زیللادی دارد. هم ظرفیت هللای منابع طبیعی و هم 
ظرفیت های نیروی انسللانی زیاد اسللت و موقعیت 
جغرافیایی کشور نیز فرصت های بسیاری را به وجود 
آورده اسللت اما مهم این است که بتوانیم همه این 
ظرفیت ها را بکار بگیریم. البته تالش ما بر این است 
که با کشللورهای باقیمانده در برجام که 5 کشللور 

اصلی هستند، مذاکرات را ادامه دهیم.«
معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: »از نظر 
سیاسی تاکنون، آنها )کشورهای باقیمانده در برجام( 
در این فضللا خوب عمل کرده اند و دوسللتان ما در 
وزارت امور خارجه و دستگاه های مختلف، از عملکرد 
سیاسی اروپا، چین و روسیه رضایت دارند، در زمینه 
مسللایل اقتصادی نیز به آنچه تاکنون عمل می شد، 

عمللل کرده اند. در بخش اقتصادی فعال در اروپا، هم 
در زمینه خرید نفت و هم در زمینه برخی مبادالت 
تجللاری، محدودیتللی به وجود نیامده اسللت. البته 
برخی از شرکت های خصوصی مخصوصا اروپایی ها 
از ایران رفته اند که اثرشان تا این لحظه خیلی تعیین 
کننللده نبوده به جز برخی پروژه ها و طرح هایی که 

قرارداد داشتیم و محدود شده است.«
جهانگیری خاطرنشللان کللرد: »اروپایی ها در 
جلسللات به وزارت امور خارجه گفتلله و اطمینان 
داده انللد، هملله اینهللا را با شللرکت های کوچک و 
متوسللط و راهکارهایی که پیش بینی شللده است، 
سللعی می کننللد در مقطعی زمانی قبللل از اینکه 
آمریکا بخواهد تحریم های اصلی خودش را عملیاتی 
کند که در آبان ماه، نفت و نظام بانکی ما با تحریم 
از سوی آمریکایی ها مواجه می شود، جبران کنند و 

وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.«
جهانگیری در پاسللخ به پرسش دیگر مبنی بر 
اینکه تدابیر دولت برای اجرای سیاست »نه جنگ 
و نه مذاکره« بر اسللاس بیانات رهبر معظم انقالب 
چیسللت؟، گفت: »آمریکایی ها سللعی کرده بودند 
با فضاسللازی در داخل کشللور، در مللردم نگرانی 
بلله وجود بیاورند که جنللگ احتماال اتفاق خواهد 
افتللاد. وقتللی مللردم از زبان رهبر معظللم انقالب 
که فرمانده کل نیروهای مسلللح هسللتند، تحلیل 
دقیقللی می شللنوند که جنگ نیسللت، از این نظر 
خیالشان راحت می شود که حداقل هیچ برنامه ای 
برای جنگ نظامی وجود ندارد. واقعیت این اسللت 
که آمریکایی ها مسللیر غلطی رفتنللد و از توافقی 
که بعد از سللال ها مذاکره انجللام گرفته، یکطرفه 
و بللدون اینکه اقدامی انجام گرفته باشللد و طرف 
مقابللل یعنی ایران همه تعهداتللش را انجام داده، 
خارج شللده اند و طبیعی اسللت ایللن آمریکایی ها 
هسللتند که باید برگردند. ما باید بللا فرض اینکه 
مذاکره ای نمی شللود و جنگی نمی شود، برای اداره 
کشللور برنامه ریزی کنیم و در همین مسللیر هم 

حرکت می کنیم.«
از صحبت هللای پرابهامی نظیللر ترک نکردن 
شرکتهای مهم اروپایی که توتال نمونه نقض صریح 
آن اسللت که بگذریم، الزم اسللت که هر دوی این 
افللراد که عضو اصلی هیات دولت بوده و هر دو در 
جریان مذاکره و حرکت برجام نقش اساسی دارند، 
پرسللیده شود که دقیقا اوضاع کشور در برخورد با 
برجام و تضمینهایی که قرار بود از اروپا اخذ شللود 
چه شده است؟! مردم سخنان ظریف را باور کنند 
که اروپللا تضمین نداده یا سللخنان جهانگیری را 
مالک بدانند که اروپا وعده تضمن داده است؟! آیا 
خودشان قبول دارند که این سخنان جز افزودن به 
ابهامات در افکار عمومی هیچ فایده ای دیگر ندارد 
و نمی توانللد آرامش را به جامعه تزریق کند؟! بهتر 
نیست قبل از همدلی با منتقدان هیات دولت یک 
جلسلله آشللتی و همدلی با خود برگزار کند؟! هر 
چند که این نخستین بار نیست که از هیات دولت 
ناهماهنگی می بینیللم اما امیدواریم این آخرین بار 
باشد تا مردم آرامش دولت را دیده و آرم تر شده و 

اقتصاد نیز به تبع آن آرام شود.

دوگانگی رفتاری یا ابهام سازی درباره آینده برجام؛

جهانگیری:اروپاتضمینمیدهد
ظریف:اروپاهزینهنمیکند
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رئیس سازمان انرژی اتمی:
حامیان تروریست ها در افغانستان در نهایت ضرر خواهند کرد

گفت: کسللانی که به تروریسللت ها در نظـــــرگاه رئیللس سللازمان انرژی اتمللی ایران 
افغانستان کمک می کنند باید این موضوع را در نظر داشته 

باشند که در نهایت خود آنها ضرر خواهند کرد.
علی اکبللر صالحی در مراسللم نللود و نهمین سللالروز 
استقالل افغانستان در محل سللفارت این کشور در تهران، 
ضمن تبریک این روز، با بیان اینکه شاهد مشکالت بسیاری 
در داخللل و خارج برای مردم افغانسللتان هسللتیم، گفت: 

امیدوارم روزی شاهد ثبات و صلح در این کشور باشیم. 
وی گفت: مردم افغانستان شایسته صلح هستند، زمانی 
که چهل سال پیش مهاجران افغانستان وارد ایران شدند، ما 
تمام تالش خود را با توجه به ظرفیت موجود در کشور انجام 

دادیم تا به برادران و خواهران افغان خود کمک کنیم. 
صالحی با اشاره به تحصیل بیش از 500 هزار دانش آموز 
در مدارس ایران و همچنین پذیرش دانشجویان افغانستان 
در دانشگاه های ایران خاطرنشللان کرد:  این موارد خدمات 
ایران به مهاجران نیست، بلکه مسئولیتی است که ما نسبت 

به همسایه خود که دچار مشکل شده، داریم.
رئیس سللازمان انرژی اتمی ایران تصریللح کرد: مردم و 
حکومت ایران تمام تالش خود را در زمینه کمک به مهاجران 
افغانستان انجام دادند، ما ۳ میلیون مهاجر افغانستانی داریم 
کلله در ایران زندگی کللرده و برای زندگی خللود در اینجا با 
تمام قوا تالش می کنند و هیچ گاه برای پول به کسی التماس 
نکرده اند و اگر مهاجران افغانستان در ایران نبودند ما برای انجام 

بسیاری از پروژه های عمرانی با مشکل مواجه می شدیم.
وی ادامه داد: افغانسللتان تنها همسایه ما نیست، بلکه 
نللگاه ما به آنها به عنوان برادر اسللت و ایران و افغانسللتان 

شللاخه های یللک درخللت هسللتند و آمللاده هسللتیم تا 
پیشللرفت های خودمللان را در بخش اقتصادی، سیاسللی و 
اجتماعی در اختیار افغانستان قرار دهیم تا آینده این کشور 

در زمینه صلح و ثبات را تسهیل کنیم. 
صالحی با بیان اینکه تروریسللم خوب و بد وجود ندارد، 
گفت: تروریسم، تروریسم است و ما می دانیم که اینها از کجا 

تامین مالی می شوند و از کجا مورد حمایت قرار می گیرند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: امیدوارم 
روزی فرا برسللد تا کسانی که از تروریسم حمایت می کنند 
بدانند از چه کسللانی حمایت کرده و روزی برسد که مردم 

افغانستان شاهد صلح و ثبات باشند. 
وی خاطرنشللان کرد: اگر وضعیت فعلی در افغانسللتان 
ادامه یابللد، همه فارغ از اینکه کجا زندگی می کنند متضرر 
خواهند شللد و کسللانی که به تروریسللت ها در افغانستان 
کمک می کنند باید این موضوع را در نظر داشللته باشند که 

در نهایت خود آنها ضرر خواهند کرد.
صالحی با اشللاره بلله تحوالت و اتفاقللات روی داده در 
سللوریه، افزود: تروریسم در سوریه رشد و توسعه پیدا کرده 
و این کشور نزدیک به اروپاست و مشکالت بسیاری را برای 

این کشورها به وجود آورده است.
معللاون رئیس جمهللور کشللورمان در اداملله از جامعه 
جهانی خواسللتار کمک به صلح و امنیت در منطقه شللد و 
گفت: ما تنها در افغانسللتان مشکل نداریم بلکه در سرتاسر 

منطقه با مشکل مواجه هستیم.
وی در پایان خاطرنشللان کرد: ما مطمئن هسللتیم که 
افغانسللتان از این معضل خارج خواهد شد و ما هم باید در 

این زمینه به این کشور کمک کنیم.  مهر

عضللو کمیسللیون برناملله و بودجلله  مجلس بللا بیان اینکه به سللبب عدم گالیــــــه
ارائه الیحه مدیریت خدمات کشللوری توسط دولت 1۶ ماه 
اسللت حقوق های نجومی در کشور آزاد است، گفت: برخی 

نمایندگان فقط نطق های نمایشی دارند.
حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بسللیاری مسللائل طرح 
می شللود که گاه آنگونه نیست که اعالم می شود و مواردی 
هم هسللت کلله صحللت دارد و باید دسللتگاه های ذی ربط 
رسللیدگی کنند. وی بللا بیان اینکه مللن نمی توانم هر روز 
فراکسللیون را هزینه کنم و حرف های خودم را بزنم، گفت: 
آنجا که منافع کشللور غیر قابل کتمان باشللد وارد می شوم 
چنانکه در روز اسللتیضاح ورود را الزم دیدم و در نطق خود 
ضمن تذکر جدی به سلله قوه به رئیس مجلس گفتم امروز 
عملیات فتح المبین اسللت و شللما به عنوان فرمانده باید از 

روی مین عبور کنید و ترکش هم دارد.
حاجی بابایی بللا بیان اینکه برخی شللعارهای به ظاهر 
محکم می دهند اما در بیان مواضع سیاسی خود و یا مسائل 
حساسی مانند اف ای تی اف سکوت می کنند، افزود: اگر بحث 
کاندیداتوری من در ریاسللت مجلس به وحدت اصولگرایان 
خدشلله وارد می کرد اکثریت اصالح طلللب و اعتدالی بحث 

اف ای تی اف را به گونه دیگری پیش می بردند.
وی بللا بیان اینکلله کار من با برخللی نمایندگان دیگر 
تفاوت دارد، گفت: مللا نمایندگانی داریم که در طول هفته 
نیم سللاعت در صحللن مجلس نمی نشللینند و در کوچه و 
خیابان هستند اما من هفته قبل تنها پنج جلسه فراکسیون 

با دستور جلسات حساس اقتصادی برگزار کرده ام.
وی با اشاره به اینکه از زمان دالر ۴ هزار و 200 تومانی 

۳5 میلیارد دالر ثبت سفارش شده است، اظهار کرد: از این 
مبلغ، 11 میلیارد دالر عملیاتی و پرداخت شللده که یارانه 

ارز دولتی آن 50 هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: بیش 
از 70درصد این پرداخت ها صرف وارداتی شده که اساسا به درد 
مردم نمی خورد و نیاز اساسللی جامعه نیست در حالی که کل 
بودجه آموزش و پرورش ۳7 هزار میلیارد تومان است و دولت 

1۴ هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش بدهکار است.
وی با بیان اینکه این وضعیت این همه نارضایتی ایجاد 
کرده اسللت، ادامه داد: بالطبع فرد سفر خارج کشور خود را 
رفته و انواع مخارج را داشللته و در نهایت از محل ارز یارانه 
پولی هم به دسللت آورده و دالر را در دوبی یا سلیمانیه به 

فروش رسانده و سود مضاعفی به جیب زده است.
وی با بیان این که از آن 11 میلیارد دالر پرداخت شده 
تاکنللون گللزارش 9 میلیارد دالر آن به مجلس ارائه نشللده 
است، بیان کرد: ما با شدت و حدت گفتیم که این 9 میلیارد 
دالر هر کجا رفته از خصولتی)مثال خصوصی در واقع دولتی( 
یا شخصی باید شفاف سازی شللود. وی در مورد حقوق های 
نجومی و ماده ۳۸ برنامه ششللم اظهار کرد: تصویب سللقف 
حقللوق 1۴ میلیللون تومان چند بار به مشللکل خورد چون 
در عمل این کار بسللیار سخت اسللت و صنف های مختلف 

خواستار استثناء شدن می شوند و کار پیش نمی رود.
حاجی بابایی گفت: اما ایللن مصوبه در نهایت به مجمع 
تشللخیص مصلحت رفت و به سبب استدالل های دولت که 
مدیران ناامید می شللوند و به خارج کشللور می روند تصویب 
نشد با این قول که دولت ظرف دو ماه قانون مدیریت خدمات 

کشوری را بیاورد و این موارد را لحاظ کند.  الف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
پس از ۱۶ ماه هنوز حقوق های نجومی آزاد است


