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خبر
مزایی:
هاش 

با پیوستن به  FATFدست
رانتخواران و مفسدان اقتصادی
بسته خواهد شد

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر
این که پیوستن به  FATFو  CFTجلوی ایجاد
رانت و اختالسگران اقتصادی را خواهد گرفت
گفت :مادامی که ما بنای دور زدن قوانین را
داشته باشیم با پروندههای اقتصادی کالن
روبهرو خواهیم بود.
مزایی در گفتوگو با ایسنا در
عبدالرضا هاش 
پاسخ به این سوال که پیوستن به  FATFچقدر
میتواند جلوی اختالس را بگیرد بیان کرد :از
زمانی که ما از طرف سازمان ملل تحریم شدیم
و چندین قطعنامه به علت خوب عمل نکردن
دولتهای سابق علیه ما صادر شد مجبور به
دور زدن تحریمها شدیم .در آن موقع افرادی
که امروز مفسد اقتصادی شدهاند را برای دور
زدن تحریمها تشویق میکردیم.
وی در ادامه اظهار کرد :مادامی که ما
مجبور به دور زدن قوانین به این شکل باشیم
سوءاستفاده و اختالس نیز وجود خواهد
داشت .امروز ما رسما ً اعالم میکنیم که
تحریمهای یکجانبه آمریکا را دور خواهیم زد.
این کار نیز توسط عدهای باید انجام شود؛ این
افراد باید خیلی خویشتندار باشند که در برابر
رانتی که برای آنها ایجاد میشود بایستند ،اما
حقیقت این است که مادامی که رانت وجود
داشته باشد و ما مجبور به دور زدن قوانین
باشیم پروندههای قضائی مرتبط با فساد مالی و
اقتصادی نیز وجود خواهند داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان
کرد :بنده یکی از موافقان برجام بودم و معتقد
بودم برجام باید توسعه مییافت و ما مسائل
خود را با غربیها حل میکردیم تا تحریم دیگر
وجود نداشته باشد و نیازمند ایجاد رانت برای
دور زدن تحریمها نباشیم .از نظر بنده اگر ما به
 FATFو  CFTنیز نپیوندیم از آنجا که تنها چند
کشور در دنیا به این کنوانسیون نپیوستهاند
بهانهای برای شکلگیری اجماع بینالمللی علیه
ما خواهد شد.
مزایی افزود :از سوی دیگر با پشت
هاش 
کردن به این کنوانسیونهای بینالمللی ،افرادی
رانتخوار و سودجو قطعا ً پدیدار خواهند شد
و ما شاهد پروندههای کالن مفاسد اقتصادی
خواهیم بود .منافع ملی ایجاب میکند که ما به
این کنوانسیونها بپیوندیم.
وی در ادامه بیان کرد :بنده در یکی از
خطبههای نمازجمعه شنیدیم که امامجمعه
میگفت برجام باعث شده قیمت گوشت به
صدهزار تومان برسد من میخواهم از ایشان و
مخالفین برجام و مخالفین پیوستن به FATF
و  CFTبپرسم که آیا ما حتی قبل از پیوستن
به برجام وضعیتی اقتصادی مناسبی داشتیم؟
آیا برجام تصمیم نظام برای خارجشدن از
تحریمها نبود؟ برای بنده توجیهی ندارد که چرا
بعضی افراد در مجلس و بیرون از مجلس با
پیوستن به  FATFو  CFTمخالف هستند.
وی گفت :اگر استدالل این است که
قدرتهای بزرگ این کنوانسیون را شکل
دادند در خصوص سازمان ملل نیز این گونه
است و ما باید از آن خارج شویم .شاید هم ما
نمیدانیم که مزایای نپذیرفتن این کنوانسیونها
چیست .پیشنهاد میکنم کالسی بگذارند و به
ما نیز آموزش دهند.

پارلمان
اخبار

کوهکن ،نماینده اصولگرای مجلس با تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال  98مواردی را متذکر شد

سال آینده آمریکاییها برای اقتصاد ایران نقشههایی دارند
محسن کوهکن ،نماینده اصولگرای مجلس دهم
هم به عنوان نماینده مردم لنجان در خانه ملت،
طی گفتوگویی با ایلنا ،به تشریح مشکالت
اقتصادی پیشرو پرداخت.
این نماینده دور دهم مجلس تصریح کرد :سال
آینده قطعا آمریکاییها و غربیها برای اقتصاد
نقشههایی دارند پس عاقالنهترین و معقولترین
کار این است که سیستمی را تعریف کنیم در آن
توزیع یارانه معقول و منطقی و دایره توزیع آن
همه اقشار جامعه باشد.
درباره اینکه برای اقالم و کاالهای اساسی
موردنیاز بر تصمیم مجلس بنا شد کاالبرگهای
الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد آیا تنها راه
برای مدیریت شرایط فعلی دادن این کاال برگها
بوده است یا خیر  ،بیان کرد :کمیسیون تلفیق
تخصیص کاالبرگ الکترونیکی را برای کاالهای
اساسی تصویب کرد و مجلس هم درباره آن
تصمیم گرفت ،بله نمیتوانیم بگوییم که این کار
بهترین تصمیم و انتخاب مجلس بوده است اما
میتوان گفت این کار باعث جلوگیری بسیاری از
مشکالت میشود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :دیدگاهی که درباره کاالهای اساسی با ارز
 ۴هزار و  ۲۰۰تومانی وجود دارد این است که این
کاالها با قیمت معقول و منطقی به دست مردم برسد
برای این کار هم غیر از این چاره دیگری نداشتیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
خاطرنشان کرد :به روایتی گفته میشود اول
امسال دولت  ۲۲میلیون دالر ارز  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی برای واردات یکسری اقالم در اختیار
واردکنندهها گذاشته است؛ حال اینکه اینها
رفتند کاالهای اساسی وارد کردهاند که بر اساس
برخی از گمانهزنیها غیرضروری است و حتی
نیازهای درجه سوم و چهارم مردم هم نمیشود
کنار بگذاریم؛ اگر واقعا از همین محل مقدار
کاالی اساسی وارد کرده بودند به صورت طبیعی
باید بعد از  ۷الی  ۸ماه اثراتی به همراه داشته
باشد که نداشت.
رضایتمندی در جامعه از توزیع کاال با ارز 4200
تومانی وجود ندارد
این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود :توزیع
کاالها با سیستم قیمت ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی باید
یک رضایتمندی را در جامعه به همراه داشته باشد
اما چیزی که مشاهده میکنیم غیر از این است.
وی با بیان اینکه بعضا دیده میشود یکسری
اقالم در برخی از نقاط کشور توزیع شده و در
برخی مراکز به دست مصرفکننده نرسیده است،
گفت :در نظر داشته باشید چنانچه ارزی را برای
کاالهای اساسی میگذاریم برای این است که همه
اقشار جامعه از آن بهرهمند شوند و استفاده کنند
اما ارزیابیها و نظر مردم این نیست.
به گفته این نماینده اصولگرای مجلس شورای
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گروه پارلمان  -با توجه به تورم و بروز مشکالت اقتصادی پس از تشدید تحریمها و خروج ترامپ از برجام ،همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی سال
 98را از نظر اقتصادی سالی بسیار سخت برای مردم پیشبینی کردهاند .بنابراین دولتمردان برای مقابله با این سختی و کاهش فشار اقتصادی احتمالی
بر مردم و خصوصا قشر کارگر و ضعیف ،باید تدابیری بیندیشد تا این فشار پیشبینیشده به حداقل ممکن برسد .در این راستا کارشناسان اقتصادی و
از طرفی نمایندگان مجلس از همه طیفهای سیاسی ،طی مصاحبههای گوناگون عالوه بر هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی پیشِرو ،به مسئوالن
اجرایی برای توجه به اقشار آسیبپذیر و کاهش اثرات روانی و اقتصادی این ماجرا ،موارد متعددی را متذکر میشوند.

در مورد کاالهای
اساسی در بازار
کمبودینداریم،
قطعا اگر یک
کاالی اساسی با
کمبود مواجه بود
قیمتشافزایش
پیدا میکرد و
سودجویان آن را
احتکار می کردند
اسالمی  ۲۲میلیون دالر ذخایر ارزی کشور که با
تصمیم غلط دولت برای کاالهای اساسی در نظر
گرفته شده بود ،اتفاقی را که باید رقم نزد.
پیشنهاد طراحی سیستمی معقول برای توزیع
یارانه به همه اقشار جامعه
کوهکن با اشاره به فرارسیدن سال جدید
و چالشهای پیشروی دولت بیان کرد :با
ارزیابیهایی که انجام دادهایم در سال آینده قطعا
آمریکاییها و غربیها برای اقتصاد نقشههایی
دارند ،پس عاقالنهترین و معقولترین کار این
است که سیستمی را تعریف کنید در آن توزیع
یارانه معقول و منطقی و دایره توزیع آن همه
اقشار جامعه باشد .عضو فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس دهم تاکید کرد :برای اینکه مردم
به مشکل برنخورند در کمیسیون تلفیق بحثهای
بسیاری مطرح شد اما در نهایت به این جمعبندی
رسیدیم که کاالهای اساسی اینگونه در اختیار
مردم قرار گیرد.
در مورد کاالهای اساسی در بازار کمبودی
نداریم
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

درباره اینکه گفته میشود برخی از کاالهای
اساسی در بازار وجود ندارد آیا واقعا چنین چیزی
است یا خیر ،گفت :خیر ،در مورد کاالهای
اساسی در بازار کمبودی نداریم .قطعا اگر یک
کاالهای اساسی با کمبود مواجه بود متاسفانه با
فرهنگی که جامعه ما دارد قیمتش افزایش پیدا
میکرد و احتکار میشد.
وی یادآور شد :دستمال کاغذی را یادتان هست
که نقل محافل شد که وجود ندارد و بعضیها
احتکار کردند بعضیها هم گران فروختند ،اما
وقتی مواد اولیه به کارخانهها رسید و بازار به
حالت عادی برگشت مشخص شد چیز خاصی
نبوده است.
اختصاص  14میلیون دالر برای کاالهای اساسی
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
 ۱۴میلیون دالر برای کاالهای اساسی در نظر گرفته
شده است خب این کاالها تعریف دارند .معتقدم
دولت باید تدبیر کند و سیاستگذاریهایی را به
کار گیرد که هم اهرم تشویقی باشد برای تولید
آنها در داخل کشور و اقتصاد مقاومتی را که
بارها و بارها مقام معظم رهبری تاکید کردهاند،

ریلگذاری کند .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه چرا باوجود اینکه کاالهای اساسی با ارز ۴
هزار و  ۲۰۰تومان وارد میشود اما همین اجناس
با قیمتی بیشتر از  4200تومانی به دست مردم
میرسد ،بیان کرد :مشخص است چون ارز در
یک سیستم نظارتی درست توزیع نمیشود با
قیمت باالتر به دست مصرفکننده میرسد در
صورتی که اگر این سیستم درست بود ،چنین
نمیشد.
کوهکن ادامه داد :بهطور مثال گوشت؛ قیمت
این کاال کامال مشخص است مثل نفت و طال
نیست که با قیمت جهانی سنجیده شود .قیمت
تولید این محصول هم مشهود است باید حداکثر
و حداقلی داشته باشد اما چنین نیست.
باید کاالبرگ در اختیار مردم قرار بگیرد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
گفت :تنها راه همین است که تعریف شد افراد
کاالبرگ دریافت کنند و مردم هنگامی که کاالهای
اساسی خود را مطالبه کردند واردکنندگان و
دستاندرکاران ،آن را بهطور یکسان در اختیارشان
قرار دهند.

مصوبه سهمیه کنکور خانواده ایثارگران اصالح میشود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :طرح اصالح
بند (الف) ماده  90قانون برنامه ششم توسعه (سهمیه خانواده
شهدا و ایثارگران به دانشگاهها) روز یکشنبه در دستورکار این
کمیسیون قرار دارد.
محمدرضا عارف در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :طبق این طرح در
صورتی که سهمیه  25درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول
سهمیه تکمیل نشود ،خالی مانده آن ،ابتدا به مشمولین سهمیه
 5درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند،
تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند ،باقیمانده آن
به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.
وی تصریح کرد :قانون سهمیه شهدا و ایثارگران بد تصویب و
تفسیر شد و مسئلهای که مدنظر کمیسیون بود ،محقق نشد .دو
سال در تالش هستیم تا در صحن مجلس این قانون اصالح شود
اما با توجه به تذکرات و نکاتی که نمایندگان به این قانون میدهند
باز برای تغییر به کمیسیون بازمیگردد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد :نگرانی دانشگاهها

درباره اضافه بر ظرفیت هم به دلیل وجود این قانون بهحق است
و به همین دلیل وضعیت دو سال گذشته برای دانشگاهها و حتی
خانواده داوطلبان کنکور مناسب نبوده است.
وی خاطرنشان کرد :بسیاری از دانشآموزان و دانشجویان
خوب کشور به دلیل وجود این قانون نگران هستند تا نتوانند در
رشته و دانشگاه مورد نظر جذب شوند .این موضوع را شورایعالی
انقالب فرهنگی و مجلس نیز قبول دارد و امیدواریم قانون سهمیه
ایثارگران در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
اصالح شود و اعضای کمیسیون آموزش پیگیر اصالح آن هستند.
رئیس فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سئوال که آیا
نمایندگان به پیشنهاداتی که دانشگاهها در خصوص مصوبات
مربوطه میدهند ،توجه میکنند ،توضیح داد :مجلس و کمیسیون
آموزش و تحقیقات موضوعات را با حضور افراد متخصص بررسی
و برنامهریزی میکند و در نهایت آنچه که تصویب میشود با
اینکه مخالفان و موافقان خود را در دانشگاهها دارد ،باید عملیاتی
شود.

کدخدایی:

ایرادات شورای نگهبان به بودجه
 98همچنان باقی است
سخنگوی شورای نگهبان گفت :ایرادات این
شورا به الیحه بودجه سال  1398کل کشور
همچنان باقی است.
به گزارش ایرنا ،عباسعلی کدخدایی در
توئیتی نوشت :نظر نهایی شورای نگهبان در
خصوص بودجه  1398برای مجلس ارسال شد
و هنوز برخی از ایرادات باقی مانده است.
بر اساس این گزارش ،در نامه شورای نگهبان
به مجلس بار دیگر سه ایراد به الیحه بودجه
سال  98کل کشور گرفته شده است ،ایراد
نخست مربوط به جز  4بند الحاقی  2تبصره
 4مربوط به بازپرداخت تسهیالت برداشتشده
از صندوق توسعه ملی در سال  97است.
ایراد دوم به تبصره  16این مصوبه در خصوص
تبعیض ناروا در بانکهای خصوصی و ایراد
سوم در تبصره  18درمورد عدم تایید اساسنامه
صندوق مذکور در شورای نگهبان است ، .این
سومینبار است که شورای نگهبان به الیحه
بودجه سال  98ایراد گرفت ،در بار نخست این
شورا  19ایراد و در بار دوم  11ایراد به مصوبات
مجلس در الیحه بودجه سال آتی گرفت که
مجلس این ایرادات را اصالح کرد.

نعمتی با اشاره به اینکه دولت فع ً
ال
تصمیمی برای سهمیهبندی سوخت
ندارد عنوان کرد
امکان احیاء کارت سوخت در سال  ۹۸برای
ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه
احیاء مجدد کارت سوخت یکی از ابزارهای
مقابله با قاچاق سوخت است ،گفت :دولت
تصمیمی بر سهمیهبندی بنزین ندارد اما ممکن
است سال آینده کارت سوخت به منظور
ساماندهی مصرف احیاء شود.
بهروز نعمتی در گفتوگو با خانه ملت
درخصوص «احیای کارت سوخت بدون
سهمیهبندی» و «احیای کارت سوخت با
سهمیهبندی» بهعنوان راهکارهای ارائهشده
ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس برای مدیریت
مصرف و قاچاق سوخت ،گفت :در رابطه با
قاچاق سوخت جلسات متعددی میان دولت
و مجلس بهویژه در «ستاد عالی اطالعرسانی
کشور» برگزار شده است و مباحث مورد
کارشناسی دقیق قرار گرفتهاند اما سهمیهبندی
بنزین و هر نوع سوخت دیگر مخالفت
بسیاری از اعضاء را به دنبال داشت .نماینده
مردم تهران در مجلس ضمن مخالفت با هر
نوع سهمیهبندی سوخت ،افزود :ساماندهی
مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء
مجدد کارت سوخت امکانپذیر خواهد بود
چراکه میزان مصرف افراد از سوخت مشخص
خواهد شد ضمن آنکه میتواند بهعنوان یکی
از ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت موثر واقع
شود .سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در
توضیح دالیل مخالفت خود با سهمیهبندی
بنزین ،توضیح داد :مردم این روزها با مشکالت
اقتصادی بسیاری دستبهگریبان هستند لذا
کوچکترین تغییر قیمت یا دونرخیشدن بنزین،
حبابهای کاذب قیمت را به دنبال دارد و تورم
بیش از گذشته خواهد شد .دولت تصمیمی
بر سهمیهبندی بنزین ندارد اما ممکن است
کارت سوخت به منظور ساماندهی مصرف
احیاء شود چراکه میتواند از اختیاری که برنامه
ششم توسعه به آنها داده استفاده کرده و کارت
سوخت را مجددا به کشور بازگرداند .عضو
کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد:
دولت تصمیمی بر سهمیهبندی بنزین ندارد اما
ممکن است سال آینده کارت سوخت به منظور
ساماندهی مصرف احیاء شود چراکه دولت
میتواند از اختیاری که برنامه ششم توسعه به
ن داده استفاده کرده و کارت سوخت را مجددا
آ
به کشور بازگرداند.

میرزاده ،سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

جوانان به جای گالیه و انتقاد ،آستینها را باال بزنند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد :به نظر میرسد
که ما مردم به خصوص جوانها به اندازه کافی از آرزوهایمان گفتیم و به
اندازه کافی انتقاد کردیم و به اندازه کافی دولت و مجلس و مسئوالن را متهم
کردیم اما االن وقت آن است که مردم خودشان وارد میدان شوند .مثل اول
انقالب مگر دولت جوانها را بسیج میکرد و میگفت بروید در روستاها
کارهای جهادی کنید؟ مگر در جنگ حتما دولت میگفت که بروید و جلوی
صدام بایستید؟
توگو با ایلنا ،با اشاره به بیانیه گام دوم مقام
میرحمایت میرزاده در گف 
معظم رهبری در پاسخ چرا رهبری جوانان را به عنوان اولین مخاطب خود در
دهه پنجم انقالب خطاب قرار دادند؟ ،گفت :باالخره نسلی که انقالب کرده
االن زمان مدیریتش تمام میشود و واقعیت این است که نسلی که انقالب
کرده حدود چهلسال بعد از انقالب مدیریت کردند.
این عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد :چطور زمانی احساس کردیم
که مشکل در کشور وجود دارد و این مشکالت از جنگ گرفته تا تحریم با
یک شرایطی مملکت اداره شده است ،االن هم این جوانان و فارغالتحصیالن
دانشگاهها که هرکدام هم مدعی هستند که فوق لیسانس و دکتر هستند و
معدل باال و فارغالتحصیل از فالن دانشگاهها هستند باید بدانند که از این

حرفها گذشته است ،بگویند که چه چیزی بلد هستند و چهکار میتوانند
بکنند؟ کدام یک از مسائل کشور را میتوانند حل کنند و چه راهحلهایی برای
مسائل کشور دارند؟
کسانی که مدعی هستند از بهترین دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند،
ورود کنند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد :االن با این
شرایط اقتصادی راهحل چیست؟ اینکه صرفا بگویند من را استخدام کنید که
راهحل نیست .االن در بخش تولید و اقتصاد مقاومتی وقتش است تا کسانی
ل
که مدعی هستند که از بهترین دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند و تحصی 
کردهاند ،ورود کنند .زمانی سطح تحصیالت و مدارج علمی پایین بود و در
سطح خواندن و نوشتن و نهایتا دیپلم بود اما افرادی بودند که باالخره دست
به دست هم دادند و کشورشان را مستقل کردند و روی پای خود ایستادند و
پای بیگانگان را از این کشور کوتاه کردند و در جنگ بهترین ایام جوانی خود
را دادند و شهید و جانباز شدند و االن هم عمرشان را برای این انقالب و مردم
دادند .وی افزود :االن وقت آن است که جوانان هم ایدهها و طرحهای خود را
ارائه دهند ،ما این همه شرکتهای دانشبنیان داریم و این همه پارکهای علم
و فناوری داریم و این همه مراکز بنیاد نخبگان داریم .همه اینها آغوششان

برای جوانان باز است که ایدههای خود را ارائه و پرورش دهند و بتوانند مسائل
کشور را حل کنند.
مشکالت با معجزه هم حل نخواهد شد
میرزاده در پاسخ به این سوال که یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری به آن
اشاره کردند فاصله بین بایدها و واقعیتها است و حال با چه واقعیتهایی
روبهرو هستیم و به چه بایدهایی نیازمندیم؟ ،گفت :اوال واقعیت این است
که مشکالت یکشبه به وجود نیامده که یکشبه حل شود ،این مشکالت با
معجزه هم حل نخواهد شد .اگر یک آرزو داشته باشیم که به این صورت باشد
این آرزوها برای تحقق به برنامه نیاز دارد و این آرزوها برای تحققش کار و
تالش الزم است .این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :آن
افرادی که میخواهند کشورشان به آن نقطه برسد و میگویند باید اینطور و
آنطور باشد باید بگویند که من برای کشورم چهکار کردم .خودم چه چیزی
بلد هستم .به عنوان مثال آن فردی که متخصص کشاورزی است اگر پدر و
مادر بیسوادش این زمین را اینگونه آباد کردند حال بگوید اگر به جای پدرش
بنشیند چقدر نتیجه خواهد داد .کشاورزی و دامپروری و خیلی چیزهای
دیگری که االن در دست ماست حاصل زحمات آنهایی است که هیچ ادعایی
نداشتند.

همه به شهرها مهاجرت کردهاند و از دولت پست و مقام و میز میخواهند
وی ادامه داد :آنهایی که ادعا دارند که باید اینطور و آنطور باشد بسمالله؛
این گوی و این هم میدان ،وارد شوند و کاری انجام دهند .االن شرایط
بهگونهای است که از آرزوها گفتن و باید اینطور باشد گفتن ،صحیح نیست
بلکه واقعیت موجود این است که کشوری انقالب کرده و بالفاصله جنگ
بر او تحمیل شده و بعد از آن هم تحریم شروع شده و االن به اینجا رسیده
است ،حال کسانی که میخواهند کشورشان آنطور باشد و به آن نقطه برسد،
در شهر و روستا و حوزهای که زندگی میکنند ،ببینند چهکار میتواند بکنند
تا گامی به جلو باشد و این شدنی است مخصوصا برای روستاهای ما که االن
همه به شهرها مهاجرت کردهاند و از دولت پست و مقام و میز میخواهند و
این شدنی نیست و غیرممکن است .این نماینده اصالحطلب مردم گرمی در
مجلس عنوان کرد :این همه فارغالتحصیل دانشگاهی داریم که اگر همهشان
انتظار داشته باشند دولت برایشان کاری کند ،این شدنی نیست .این زمینها
و دشتها و منابع خدادادی ما همه منتظر این جوانان ماست که آستینها را
باال بزنند و در قالب گروههای جهادی ورود پیدا کنند .جهادسازندگی که اول
انقالب شکل گرفت از همین جوانان ما بودند که رفتند و روستاهای ما را آباد
کردند و راه ساختند و پل ساختند ،بنابراین االن وقتش است.

