
حس��ن روحانی با تأکید بر اینکه ی��ک ریال و یک دالر در این 
دولت گم نخواهد ش��د، گفت: یک عده بی اخالق نوش��تند ۱۸ 

میلیارد دالر ارز گم شده است.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور ک��ه به همراه 
تعدادی از وزرا و معاونین خود به اس��تان یزد سفر کرده بود، با 
حضور در میدان امیر چخماق این ش��هر ضمن یادآوری حضور 
مردم ی��زد در عملیات های دفاع مقدس، تصری��ح کرد: امروز، 
روزی است که در هفته رسول خدا و پیامبر اسالم و امام صادق 
علیه الس��الم قرار گرفته ایم. این هفت��ه، هفته اتحاد و وحدت و 
یگانگی و هفته قرب بیش��تر به راه و مسیر پیامبر عظیم الشأن 

اسالم است.
رئیس جمهور با ابراز همدردی با مردم آذربایجان شرقی بخاطر 
زلزله و با اش��اره ب��ه اعتراضاتی که در جمعی��ت حاضر به وی 
شد، اظهار داشت: صدای شما مردم صدای این چند نفر جوان 
نیس��ت. اختالف و فاصله خواست آمریکاست. نگذاریم خواست 
آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود گرچه آن عده بسیار 
ک��م و محدود در کش��ورند ام��ا در عین حال آن گ��روه کم و 

کوچک را هم به اسالم، وحدت و پیامبر دعوت می کنیم.
وی بیان داشت: اولین مسئله ای که در اینجا می خواهم بر آن 
تاکید کنم آن که ما در طول یک س��ال گذش��ته در برابر فشار 
بیگانگان ایستادگی کردیم روزهای سختی بر مردم ما گذشت، 
در طول س��ال ۹۷ و ۹۸ فشار اقتصادی بر کشور ما فراوان بود. 
روحانی خاطرنش��ان کرد: آمار و ارقام اقتصادی با ما سخن می 
گوید و به ما می گوید از اردیبهش��ت امسال هر ماه شرایط ما 
بهتر ش��ده است و این روند در ماه های گذشته همچنان پیش 
روی ما بوده اس��ت این که علیرغم فشار دشمن ملت بزرگ ما 
می تواند از اردیبهشت تا مهر هر ماه فشار تورم را کنترل کنیم 
و آمار بانک مرکزی ما می گوید تورم ما اردیبهش��ت ۳ درصد، 
خ��رداد ۲.۳ درصد، تی��ر ۲.۲ درصد مرداد و ش��هریور ۸ دهم 
درصد اس��ت و به معنای آن است که کارآفرینان ما کشاورزان 
ما کارگران ما مهندس��ین ما در سراس��ر کش��ور تالش شان را 

افزوده اند.
وی بیان داش��ت: دولت در س��ه الیحه راه های مبارزه با فساد 
را روش��ن کرده و دو الیحه را به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کرده است. مهمترین مسئله برای مبارزه با فساد شفافیت است 
همه مردم و مسئولین شرکت های دولتی دستگاه ها همه باید 
با ش��فافیت کاری را که می کنند برای مردم تش��ریح کنند و 
درآمد ش��رکت ها فعالیت ش��رکت ها و کار نهادها باید کاماًل 
روشن باشد از بودجه بیت المال چه چیزی را مصرف کردند و 

برای آبادانی کشور چه کارهایی را انجام دادند.
رئیس جمهور خطاب به ق��وه قضائیه تاکید کرد: من در اینجا 
اعالم می کنم و از  قوه قضاییه می خواهم حاال که با فسادهای 
میلیون��ی و میلیاردی برخورد می کند مبارزه با فس��اد چند ده 

میلیارد دالری هم برای مردم توضیح بدهد.
وی بیان داش��ت: این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن 
نیس��ت آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول این مملکت و 
مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش 

صادر کردند و االن در زندان اس��ت، ای��ن پول کجا رفت؟ چه 
کس��انی مسئول هس��تند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش 
داش��تند برای مردم توضی��ح داده نمی ش��ود. از همه مردم و 
مس��ئولین می خواهم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را برای مردم 
روش��ن کنند ک��ه این پول نفت، خزانه و پ��ول بیت المال بوده 

است.
روحان��ی خاطر نش��ان کرد: من از همه مس��ئولین می خواهم 
۲ میلی��ارد دالر پولی که به حلقوم آمری��کا رفت و دولت قبل 
۱۰ ماه وقت داش��ت این پول را پس بگیرد و دس��ت � دس��ت 
کرد. ش��ورای عال��ی امنیت ملی تصویب کرد ک��ه قوه قضاییه 
باید به س��رعت به این پرونده رس��یدگی  کند و تا امروز خبری 

نشده است.
روحانی افزود: من از مسئولین می خواهم پرونده ۹۴۷ میلیون 
دالری را برای م��ردم توضیح دهند و آنهایی که در این زمینه 
و مس��ئوالن یک نهاد ۹۴۷ میلیون دالر گرفته و حس��اب پس 

نداده اند، باید حسابرسی شود و حساب را پس دهد.
وی بیان داش��ت: من از آن نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون 
دالر بدهکار هستند، از دستگاه ها می خواهم برای مردم توضیح 
دهند و در همین زمینه  وزیر نفت را مس��ئول می کنم که این 
ارقام را برای مردم توضیح دهد. رئیس بانک مرکزی را مسئول 
می کنم تا مس��اله ۲ میلیارد دالر را ب��رای مردم توضیح دهد. 
دستگاه نظارتی را مسئول می کنم تا ۹۴۷ میلیون دالر را برای 

مردم توضیح دهند به وزی��ر نفت می گویم ۷۰۰ میلیون دالر 
پول نفت را برای مردم توضیح دهد.

وی با طرح این سوال که مبارزه با فساد دانه  درشت ها کجاست؟ 
گفت: چرا به این پول ها رس��یدگی نمی کنی��د؟ چند نفر را به 
دادگاه بردن��د و تبلیغ و س��ر و صدا کردند. م��ردم باید بدانند؛ 
قضات ش��ریف ما نترسند، دادس��تان های شریف ما نترسند به 
ای��ن جناح آن جناح نگاه نکنند. ای��ن پولهایی که امروز اعالم 
کردم باید برای مردم توضیح دهند. من در س��فر به استان های 

مختلف این رقم ها را اعالم می کنم.
رئی��س جمه��ور گفت:  اولی��ن خبر خوش من این اس��ت که 
کارگ��ران ش��رکت ملی نفت ای��ران، بخش اکتش��اف نفت، در 
تالش های چند س��اله خودش��ان و به ویژه از سال ۹۵ تا هفته 
گذشته به یک میدان جدید نفتی بزرگ  دست یافتند که من 
این خبر را در یزد می دهم. این هدیه کوچک دولت و شرکت 
نفت و وزارت نفت به ملت بزرگ ایران است ما یک میدان نفتی 

به اندازه ۵۳ میلیارد بشکه نفت کشف کردیم.
وی بیان داش��ت: یک عده از آدم هایی که بی اخالق هس��تند 
در طول ماه های گذشته در برخی از روزنامه ها نوشتند که در 
این دولت در س��ال گذشته یعنی س��ال ۹۷ ، ۱۸ میلیارد دالر 
ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام 
پول هایی که س��ال گذشته در ش��ش ماه اول داده شده به هر 
نرخی بوده آنها را لیس��ت کند و فهرست آن را اعالم کند البته 

چند روز پیش نامه اش را نوش��ته و م��ن به بانک مرکزی می 
گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند.

رئیس جمهور گفت: می گویند ۱۸ میلیارد دالر س��ال گذشته 
گم شده اس��ت. یک آدم هایی که اخالق و ایمان نمی شناسند 
و ن��ه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتش��ر 
ک��رده و برای اط��الع عموم از بانک مرک��زی می خواهم این را 

اعالم کند.
وی با اشاره به اینکه از این ۱۸ میلیارد دالر، ۳/۷ میلیارد کاالی 
اساس��ی وارد شده است، اظهار داش��ت: ۱۲ میلیارد دالر که با 
آن ۷ میلیارد بیش از ۱۸ میلیارد دالری که می گویند می شود 
تس��ویه حساب ش��ده اس��ت و تنها یک میلیارد دالر اختالف 
حساب است و به تعزیرات حکومتی داده شده است. بدانید در 
این دولت یک ریال و یک دالر گم نخواهد شد آن در دوره  های 
دیگر بود که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده؛ بنابراین 

راه را اشتباه نروید.
روحان��ی ب��ا بیان اینکه اس��تان یزد از س��رمایه های خدادادی 
فراوانی برخوردار است، گفت:  برای این استان ۲ کار بزرگ باید 

انجام شود که من امروز اعالم می کنم.
رئیس جمهور مس��أله آب استان را یکی از موضوعات مهم یزد 
عنوان کرد و گفت: در ش��ورای عال��ی آب تصویب کردیم آب 
آشامیدنی ۳۰ س��ال آینده استان تأمین ش��ود. تمام جزئیات 
مصوبه مربوط به آن روش��ن اس��ت که ای��ن آب از کدام حوزه 

آب ریز برای مردم تأمین خواهد شد.
رئیس جمهور راه آهن را مس��أله دوم استان عنوان کرد و افزود: 
راه آهن یزد � اقلید جزو پروژه های مهم استان است که در این 
س��فر پیش بینی های الزم برای تکمیل آن انجام خواهد شد و 
امیدواریم تا پایان سال آینده این پروژه تکمیل و موجب رونق 

بیشتر استان شود.
روحانی در ادامه اظهار داش��ت: در س��فر قبلی به اس��تان یزد 
۴6 ط��رح و پروژه به ش��ما ق��ول دادم ب��ا ۹۷۰ میلیارد تومان 
اعتبار، تاکنون ۱۰۹۱ میلیارد تومان برای پیش��رفت و تکمیل 
ای��ن پروژه ها پرداخت کرده ایم، ام��ا برخی از این طرح ها هنوز 

تکمیل نشده است.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه ۲۲ طرح از مصوبات س��فر قبلی 
تکمیل ش��ده، ۱6 طرح باالی ۷۰ درصد پیش��رفت داش��ته و 
پیش��رفت ۸ طرح زیر ۷۰ درصد بوده است، گفت: ۳۷ میلیارد 
تومان برای تکمیل این طرح ها مورد نیاز است که آن را تأمین 
و پرداخت خواهیم کرد. در این سفر هم بیش از ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان برای ۳۷ پروژه توسعه ای استان اختصاص خواهیم دادیم. 
رئیس جمهور، یاد بزرگان و عالمان یزدی همچون س��یدکاظم 
یزدی، آیت اهلل ش��یخ عبدالکریم حائری یزدی مؤس��س حوزه 
علمیه قم، آیت اهلل العظمی محقق داماد، ش��یخ مرتضی حائری 
یزدی از اس��اتید فقه و اصول، شهید بزرگوار آیت اهلل صدوقی و 
فرزندش ش��یخ محمدعلی صدوقی و همچنین مرحوم آیت اهلل 
روح اهلل خاتم��ی را گرامی داش��ت و در پای��ان از رئیس دولت 
اصالح��ات به عنوان افتخار یزد و ای��ران یاد کرد و به وی درود 

فرستاد.  فارس
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می شود سرمایه یک مسئول ۲هزار میلیارد تومان باشد؟
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی گفت: همه باید موافقت خود 
را با طرح اعاده اموال مس��ئوالن اعالم کنند، چرا که رصد دقیق عملکرد مدیران و 

مسئوالن توسط دستگاه های نظارتی، فساد را کاهش می دهد.
امیر خجسته با انتقاد از مقاومت برخی مسئوالن در تحقق قوانین اعاده اموال نامشروع 

گفت: مگر می شود در این کشور سرمایه یک مسئول دوهزار میلیارد تومان باشد؟ این 
سرمایه از کجا آمده؟ آیا به  غیر از باند]بازی[ و رانت]خواری[ بوده است؟ وی نجات کشور 

از فساد را درگروی شفافیت دانست و اظهار داشت: عملکرد جزیره ای سایت ها در کشور هیچ 
نتیجه ای نداشته و یکی از کارهای بزرگ ما این است که بتوانیم سایت گمرک و "صمت" را به 
سایت ملی وصل کنیم، زیرا مدیریت سایت گمرک، داخلی است، بنابراین با یک اقدام کوچک 
می شود یک هزار میلیارد تومان را جابه جا کرد، چنان که در وزارت "صمت" شاهد هستیم، ۳۴ 

هزار خودرو از ساعت دو تا چهار صبح به  صورت غیرقانونی ثبت  شده  است.  تسنیم 

شرایط برای تصویب لوایح FATF مناسب نیست
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: شرایط فعلی برای تصویب لوایح 
FATF مناسب نیس��ت و از سوی دیگر با تصویب این لوایح اتفاق خاصی برای 
ما نمی افتد. محمدحسین فرهنگی در واکنش به اصرار دولتمردان برای تصویب 

لوایح FATF اظهار داش��ت: تصویب FATF منوط به شرایط متعارف است، در 
حالی که در ش��رایط فعلی ما شاهد فشار مخالفان بین المللی علیه جمهوری اسالمی 

ایران هستیم. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید بر اینکه مطمئنا شرایط 
فعلی برای تصویب لوایح FATF مناس��ب نیس��ت، گفت: طبعا ما باید رفتن به س��مت 
FATF را مش��روط به بازگش��ت به برجام کنیم به این معنا که اگر طرف های مقابل به 

برجام بازگشتند و آن را اجرا کردند، ما FATF را با نظر مثبت بررسی می کنیم.
وی تأکید کرد: با تصویب لوایح FATF اتفاق خاصی برای ما نمی افتد.  مهر

ثبت اموال نمایندگان مجلس از امروز 
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی های مقامات و 
مسئوالن فردا در مجلس شورای اسالمی رسما آغاز به کار می کند و کارشناسان 

قوه قضاییه نیز در این مراسم حضور دارند.
مجل��س گفت: س��امانه ثبت ام��وال و دارایی های مقامات و مس��ئوالن امروز در 

مجلس شورای اسالمی رسماً آغاز به کار می کند و کارشناسان قوه قضاییه نیز در 
این مراس��م حضور دارند. وی تصریح کرد: در مراسم رونمایی از سامانه ثبت اموال و 

دارایی های مسئوالن، نمایندگان می توانند کد ثنا خود را دریافت و مدارک و مستندات 
خود را جهت ثبت در س��امانه ارائه کنند.  س��خنگوی هئیت رئیسه مجلس تاکید کرد: 
نمایندگان می توانند در مدت زمان یک هفته ای در نظر گرفته شده اطالعات خود را در 
س��امانه ثبت نمایند.  عباسی اظهارداشت: به احتمال زیاد نواب رئیس مجلس امروز در 

این مراسم حاضر خواهند شد.  میزان

حجت االس��الم موس��ی غضنفرآبادی در پاس��خ 
اظهارات روحانی گفت: به آقای رئیس جمهور 
هم توصیه می کنیم که ایش��ان هر پرونده و 
موردی از فردی و نهادی س��راغ دارند آن را 
طبق قانون به دستگاه قضایی اطالع، و همراه 
با مردم منتظر پاس��خ قاطع دستگاه قضائی 

باش��د. حجت االسالم موس��ی غضنفرآبادی 
رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران با اشاره 

به اظهارات امروز رئیس جمهور درباره قوه قضائیه، 
گفت: ما انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور نیز همچون عموم 
مردم از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاس��د خوشحال و 
خشنود باشد؛ البته احساس درونی ایشان به خودشان مربوط 
اس��ت اما به لحاظ قاعده ی حکمرانی برای آقای رئیس جمهور 
خوب نیس��ت که مردم احساس کنند ایش��ان از برخورد قوه 

قضائیه با مفسدین اقتصادی نگران شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه آقای رئیس جمهور به خوب��ی می داند که 
برخورد قاطع دس��تگاه قضائی با مفس��دین اقتصادی موجب 
افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی شده است، گفت: 
به آقای رئیس جمهور هم توصیه می کنیم که ایشان هر پرونده 
و م��وردی از فردی و نهادی س��راغ دارند آن را طبق قانون به 
دس��تگاه قضای��ی اطالع و همراه با مردم منتظر پاس��خ قاطع 
دستگاه قضائی باشد و مطمئن باشند که درباره ی عدالت هیچ 
خ��ط قرمزی وجود ندارد. اّم��ا درصورتی که این موارد گزارش 

نش��ود و صرفاً به عنوان دستاویز سیاس��ی از آنها در 
سخنرانی استفاده شود، قاعدتاً مردم هم قضاوت 

مثبتی راجع به آن نخواهند داشت.
غضنفرآبادی در پاس��خ به این سؤال که برخی 
معتقدند آق��ای روحانی از برخ��ورد قضایی با 
برادرشان ناراحتند و به همین دلیل مواجهه ی 
توأم با عصبانی��ت را با قوه قضائیه آغاز کرده اند، 
خاطرنشان کرد: من نمی توانم درباره نیات درونی 
ایشان قضاوت کنم؛ به هرحال طبق قانون و بر اساس 
مستندات و بر مبنای عدالت با هر فردی که تخلف کند برخورد 
می شود و در موردی هم که شما گفتید این روال قضائی کاماًل 
طی ش��ده، هرچند می ش��ود به هر فردی توصیه کرد که اگر 
برقراری عدالت را بر مناس��بات فردی و ش��خصی مقدم بدارد 
نهایتاً خود او هم همچون جامعه س��ود می ب��رد و باید از این 
بابت خوشحال باشد، اّما ما در این باره قضاوتی راجع به آقای 
رئیس جمهور نمی توانیم بکنیم. انشاءاهلل که ایشان هم همچون 
عموم مردم از اعمال عدالت خوشحال است. وی گفت: قاطبه ی 
قضات و به  ویژه آنها که در امر مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی 
فعال هستند از همان ابتدا به خوبی می دانند که ممکن است 
ب��ا واکنش ها و قضاوت های این چنینی مواجه ش��وند، لذا فکر 
نمی کنم چنین تأثیری روی آنها داش��ته باشد. البته اینکه به 
طور کلی و به عنوان یک شهروند از چنین اظهارات و رویکردی 

ناراحت شوند، کاماًل طبیعی است. تسنیم

رئیسدادگاهانقالببهرئیسجمهور:

خوب نیست جامعه رئیس جمهور را نگران از اجرای عدالت ببیند

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مگر دانه درشت تر از برادر رئیس جمهور 
ه��م داریم که ق��وه قضائی��ه بخواهد با وی 

برخورد کند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان 
در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 

اظه��ارات رئیس جمهور در بح��ث مبارزه با 
فس��اد در جمع م��ردم یزد گفت: ب��ا توجه به 

اینکه دولت در  دو سال  پایانی خود به سر می برد  
و متأس��فانه کم آورده و می بیند که وعده هایی که به مردم 
داده هیچ یک محقق نشده و به عنوان مثال همه وعده هایی 
ک��ه برای برجام داد بر زمین مانده اس��ت، به دیگران انتقاد 

می کند.
وی با اش��اره به برخورد قوه قضائیه با مفاس��د، افزود: اینکه 
آقای رئیس جمهور می گوید باید با دانه درش��ت ها برخورد 
ش��ود مگر از برادر آق��ای رئیس جمهور هم دانه درش��ت تر 

داریم که قوه قضائیه با وی برخورد کرده است.
نماین��ده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داش��ت:  اینکه دولت فضای کش��ور را به س��مت دو قطبی 
شدن ببرد و رئیس جمهور بگوید با چند تا دادگاه نمی توان 
س��ر مردم کاله گذاش��ت به دور از اخالق اس��ت؛ اقدامات 

رئیس جمهور در این راستا فرافکنی و فرار به جلو است.
ش��هریاری خاطرنش��ان کرد: مردم آنقدر ش��عور دارند که 

تشخیص دهند چه کسی کار می کند و چه کسی 
کار نمی کند و همان شعارهایی که امروز مردم 
در می��دان امیرچخماق یزد دادند گویای آن 
است که آقای رئیس جمهور نمی تواند با این 
صحبت ه��ا فضای کش��ور را دوقطبی کند و 

فرار به جلو داشته باشد.
وی اف��زود: رئی��س ق��وه قضائیه ب��ه دور از 
نگاه های سیاس��ی با مفاسد برخورد می کنند و 
ما ش��اهد این هستیم که کسانی که با آنها برخورد 
می ش��ود هم از جریان اصولگرا و هم از جریان اصالح طلب 
هس��تند و این خود بیانگر رفتار فراجناحی رئیس دس��تگاه 

قضا در برخورد با مفاسد است.
ش��هریاری اظهار داش��ت: بس��یاری از کس��انی که مرتکب 
فسادهای جدی ش��ده اند از اطرافیان آقای رئیس جمهور و 
دولتمردان هستند که به نوعی به آنها وابستگی داشته اند و 
کس��انی که مدعی مبارزه با فساد است مبارزه با فساد را از  

اطرافیان خود آغاز کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی در پایان 
گفت: اینگونه اظهارات رئیس جمهور دیگر کلیش��ه ای شده 
و ه��ر جا که می رود جوابی برای مردم در رفع بیکاری، رفع 
مش��کالت معیشتی، رفع فقر و کاهش آسیب های اجتماعی 
و دیگر مس��ائل اصلی و کالن کشور نداشته است و مجبور 

است که حرف بی ربط بزند. فارس

حسینعلیشهریاری:

مگر دانه درشت تر از برادر رئیس جمهور هم داریم؟

سرگرم شدن به مناقشات، مانع رسیدگی 
مسؤوالن به مشکالت مردم می شود 

پایبندی به تجمالت و تش��ریفات، دون ش��أن انسانهای 
واالست و موجب تضییع سرمایه ها، اموال و موجودیهای 
کشور میشود و گذش��ته از آن انعکاس تجمل مسؤوالن 
ب��ه عنوان یک درس عمل��ی، زندگی مردم را تحت تأثیر 
قرار میدهد و باعث رواج آن در جامعه میشود. اگر تجمل 
گرای��ی و عادت به تجم��ل در جامع��ه، رواج پیدا کند، 
بسیاری از مشکالت، الینحل باقی خواهد ماند و مشکالت 
اقتصادی و بسیاری از مشکالت اجتماعی و اخالقی، حل 
نخواهد شد. گرایش به اشرافی گری در زندگی، ضررها و 
خطرهای زی��ادی دارد و مانع تأمین عدالت اجتماعی و 
دستیابی به روحیه برادری، الفت، انس و همدلی که برای 

هر جامعه ای اهمیت بسیار دارد، خواهد شد.
تقوای مس��ؤوالن، مانع آن میشود که اختالف سلیقه ها، 
بهانه ای برای کش��مکش قرار گی��رد و زندگی بر مردم، 
تلخ ش��ود و هدف از همدلی میان مس��ؤوالن این است 
که جریانها و خطوط سیاس��ی بدانند که حرفهای میان 
آنان در بین مسؤوالن کشور، جایی ندارد؛ بنا بر این تقوا 
برای مدیران و مسؤوالن کشور، هم یک وظیفه است، هم 
یک راه عالج. سرگرم شدن به مناقشات، مانع رسیدگی 
مسؤوالن کش��ور به مشکالت مردم میش��ود؛ بنا بر این 
مس��ؤوالن دولتی و همه دست اندرکاران اداره امور کشور 
باید اهتمام خود را به انجام مس��ؤولیت خویش، معطوف 
کنند. یکی از مش��خصه های تقوای مس��ؤوالن، دقت در 
صرف و خرج بودجه اس��ت، بنا بر این نباید تنها به مفید 
بودن کارها اکتفا ش��ود؛ زیرا در شرایط کنونی کشور که 
درآمدهایم��ان مح��دود و نیازهایمان زیاد اس��ت، انجام 
هرگونه هزینه ای مس��تلزم رعایت اولویتهاس��ت و بدون 

رعایت اولویتها، هزینه کردن جایز نیست.

دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقالب 
در ماه مبارک رمضان
۱۳۷۸ /۱۰/۴

مخاطب شمایید

شکل گیری مافیای صادرات قیر در 
وزارت نفت

عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون نماین��دگان والیی 
مجلس از تذکر نماین��دگان به رئیس جمهور در مورد 
ش��کل گیری مافیای صادرات م��واد اولیه تولید قیر در 
وزارت نفت خبر داد. احمد علیرضا بیگی از رانت و سوء 
استفاده مافیای وزارت نفت در صادرات مواد اولیه قیر) 
وکیوم با توم( علی رغم وج��ود بحران تامین قیر برای 

اجرای پروژه های عمرانی در کشور خبر داد.
وی ب��ا بیان اینک��ه فصل کارهای عمران��ی با توجه به 
سرمای هوا رو به اتمام است،افزود: کمبود قیر منجر به 

تعطیلی اجرای پروژه های عمرانی شده است.
عضو کمیسیون ش��وراها و سیاست داخلی تاکید کرد: 
وزارت نفت، وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر اس��ت را در 
اختیار کارخانه های قیر قرار نمی دهد. به دلیل افزایش 
قیم��ت مواد اولیه قیر و محصول نهایی قیر در س��طح 
جهان، وزارت نفت از توزیع عادالنه ماده اولیه قیر سر باز 
می زند.  علیرضا بیگی افزود: البته برای گروه خاصی این 
ماده اولیه تأمین ش��ده است. این گروه خاص نیز بدون 
اینکه فرآوری خاصی روی ماده اولیه انجام دهند، آن را 
صادر کردند و از این رهگذر پول کالنی به جیب زدند. 
وی با بیان اینکه این گروه خاص، برخی تولید کنندگان 
قیر هس��تند که به جای تولید قیر و محصوالت نهایی، 
مواد اولیه ای ک��ه وزارت نفت در اختیار آنها قرار داده 
بود را صادر کردند،اظهار داش��ت: بقیه دست اندرکاران 
صنعت قیر نیز به دلیل اینکه با مشکل تهیه مواد اولیه 
تولید قیر روبرو بوده اند، با مش��کالت متعددی مواجه 
ش��ده اند. عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والی��ی مجلس اضافه ک��رد: حدود دو ه��زار کارگر در 
صنایع مختلف قیر مشغول به کار هستند که فرصتهای 

شغلی آنها به مخاطره افتاده است.
علیرضا بیگی با اش��اره به بحران در اجرای پروژه های 
عمرانی و به مثابه آن از دس��ت رفتن ش��غل کارگران 
پ��روژه های عمرانی و کارگران کارخانه های تولید قیر، 
یادآور ش��د: عملکرد وزارت نفت موجب سوء استفاده و 

رانت خواری افراد خاص شده است.
وی تصریح کرد: مافیایی در وزارت نفت مواد اولیه قیر را 
صادر می کند و فقط به برخی کارخانه های خاص، مواد 
اولیه می فروشد که این افراد و کارخانه ها نیز به جای 
تولید قیر، م��واد اولیه را صادر می کنند و رانت بزرگی 
به جی��ب می زنند. نماینده مردم تبری��ز با بیان اینکه 
طبق قانون بودج��ه، دولت مکلف به تأمین قیر رایگان 
برای پروژه های عمرانی است،افزود: طی ماه های اخیر، 
نمایندگان بارها ب��ه وزارت نفت در این خصوص تذکر 
داده ان��د. امروز با بحران تأمین قیر پروژه های عمرانی 
مواجه هستیم؛ صدا و سیما نیز در این خصوص مستند 
مفصلی را به نمایش درآورد که نمایانگر س��وء عملکرد 

وزارت نفت بود. مهر

گزارش

ادامه»بِگمبِگمهای«رئیسجمهور

یک عده بی اخالق نوشتند ۱۸ میلیارد دالر ارز 
گم شده است


