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اخبار

در پاسخ به تذکر یک نماینده

در پشتی ندارد
الریجانی :مجلس ِ

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ
به نمایندهای که از برگزاری مناظرهای در
صداوسیما با موضوع افزایش حقوق کارکنان
دولت انتقاد کرد ،گفت :برای حقوق کارکنان
 ۴۰۰هزار تومان به صورت قطعی اضافه
میشود و مابقی هم با ضریب است.
به گزارش ایسنا ،حسن سلیمانی نماینده
مردم کنگاور در مجلس شورای اسالمی در
تذکر شفاهی در جلسه علنی روز سهشنبه
مجلس شورای اسالمی خطاب به علی
الریجانی ،گفت :آقای الریجانی در مناظرهای
که صداوسیما با حضور سه نفر از نمایندگان
درخصوص نحو ه اعمال افزایش ضریب
سنواتی حقوق کارکنان و بازنشستگان برگزار
کرد ،مطالبی بیان شد که الزم است در اجرای
بند  ۱۱ماده  ۲۴آییننامه داخلی مجلس شورای
اسالمی در جهت حفظ شأن و منزلت مجلس
و نمایندگان مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه این موضوع
جزو وظیفه هیئت رئیسه است ،الزم است
پیگیری شود .در آن جلسه مناظره گفته شد
که بند  ۱۵۸مصوب مجلس شورای اسالمی
نیست و از در پشتی وارد این قانون شده این
جمله یک اهانت به مجلس شورای اسالمی
است من نمیتوانم لفظ دیگری که در آن
جلسه بیان شد بازگو کنم.
ی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
عل 
در پاسخ به اظهارات سلیمانی ،گفت :مجلس
در پشتی ندارد هرچه هست همان است که
ِ
مصوب شده و ابالغ میشود .این مباحث
مسائل نادرستی است ،آنچه مجلس شورای
اسالمی تصویب کرده این است که برای حقوق
کارکنان  ۴۰۰هزار تومان به صورت قطعی اضافه
میشود و مابقی هم با ضریب است .این ۴۰۰
تومان هم جزو ضریب محسوب میشود این
مطلب مصوب مجلس است باید اجرایی شود
و پیگیری میشود.

دهمرده در تذکر شفاهی:

یارانه کاالهای اساسی به جیب
مردم نرفت
نماینده مردم زابل در مجلس با انتقاد از
عدم پرداخت یارانه کاالهای اساسی به مردم،
از رئیس قوه قضائیه خواست آرامش مفسدان
اقتصادی را به خطر انداخته و برای عبرت دیگر
مفسدان چند نفر از آنان را در مالء عام آویزان
کند.
به گزارش خانه ملت ،حبیباله دهمرده در
نشست علنی روز سهشنبه مجلس در تذکر
شفاهی خود با بیان اینکه دولت در رابطه با
د چرا
برجام مقتدرانه به وظیفه خود عمل کن 
که این میزان از انفعال قابل توجیه نیست،
گفت :یارانه کاالهای اساسی به میزان 14
میلیارد دالر و حاملهای انرژی به جیب مردم
ننشسته است .نماینده مردم زابل در مجلس
خطاب به ریاست قوه قضائیه ،ادامه داد :مردم
از شما انتظار دارند آرامش مفسدان اقتصادی
را به خطر بیندازید و چند نفر از آنها را در مالء
عام جهت عبرت دیگر مفسدان آویزان کنید.
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خبر

«ابتکار» از تالش دولت برای تطبیق با چالشهای اقتصادی گزارش میدهد

پاکآیین مدیرکل روابط عمومی
مجلس شد
پدرام پاکآیین مدیرکل فرهنگی و روابط
عمومی مجلس شد.
به گزارش ایسنا ،مراسم تودیع و معارفه
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس بعد
از ظهر روز سهشنبه با حضور نوری قزلجه
معاون اجرایی مجلس برگزار شد و پدرام
پاکآیین جایگزین مهدی کیایی شد .پاکآیین
پیش از این مدیر کل اخبار داخلی وزارت ارشاد
و مدیرکل اطالع رسانی و ارتباطات مجمع
تشخیص مصلحت نظام بوده است.

پارلمان
با حضور در مجلس

اصالح ساختار بودجه در شرایط تحریمی جدید
با گذشت  3ماه از سال  98و بروز چالشهای
جدی میان ایران و ایاالت متحده آمریکا و تشدید
محدودیت و بازگشت تحریمهای اقتصادی و
همچنین برداشتن معافیت خریداران نفتی ایران،
فروش نفت جمهوری اسالمی با سختی نسبی
همراه است .به دلیل کاهش میزان فروش نفت،
بودجه دولت هم برای اداره کشور با چالشی جدی
مواجه است به همین دلیل محمدباقر نوبخت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در توئیتر
خود از آماده شدن اصالح ساختار بودجه کشور
خبر داد و نوشته است« :طرح اصالح ساختاری
بودجه که در راستای تدبیر رهبر انقالب ،بر
مبنای  ۴محور و شامل  ۲۳برنامه طراحی شده
تا زمینه حرکت به سمت بودجه بدون نفت در
تراز اهداف واالی نظام را فراهم سازد ،در وبگاه
سازمان برنامه و بودجه منتشر شد».
محورهای چهارگانه اصالح ساختار بودجه
اعالم شد
گفتنی است طرح اصالح ساختاری بودجه
در چهار محور «درآمدزایی پایدار»« ،هزینهکرد
کارا»« ،ثباتسازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار»
و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است
که البته عزتالله یوسفیانمال ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه دراینباره به «ابتکار» گفت که
اصالح ساختار بودجه اقدام بسیار خوبی است
که البته بعد از روی کار آمدن نوبخت تا حدی
اجرایی شده است و صرفا مربوط به شرایط خاص
فعلی نیست.
ساختار فعلی بودجه کشور بهرهوری الزم را ندارد
محمدرضا نجفی ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس اما برخالف یوسفیانمال ،ساختار
فعلی بودجه را ساختاری بهرهور و متناسب با
شرایط کشور ندانست و به «ابتکار» گفت« :به
طور حتم ساختار بودجه فعلی نیازمند اصالح
ساختار است ولی اینکه در شرایط فعلی چقدر
ممکن باشد که این ساختار را بتوانیم به هم بزنیم
و چقدر امکان چنین اقدام بزرگی وجود دارد،
بحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد».
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد« :باید
هزینه و فایده کنیم و امکانسنجی را مورد بررسی
قرار دهیم که این کار در این شرایط چقدر عملی
و شدنی و قابل اجرا است ».او افزود« :اگر شرایط
محیطی اجازه این کار را بدهد ،میتواند تحولی
بزرگ در شرایط اقتصادی با وجود کمبود امکاناتی
که وجود دارد ،ایجاد کند».
نجفی خاطرنشان کرد« :اگر تکثر و حجم
عظیمی از هزینههای بدون منبع داشته باشیم،
کمک میکند که این بودجه و مصارف حالت
منطقیتری پیدا کند .دراینباره حتما احساس
نیاز میشود ،ولی درباره میزان عملیاتی بودن آن
باید بیشتر فکر و بررسی شود ».نماینده مردم
تهران در مجلس افزود« :به نظرم بخشی از
اصالح ساختار در شرایط فعلی و شرایط محیطی
اجازه این کار را نمیدهد چون ممکن است یکی
از مباحث اصالح ساختار بحث یارانهها باشد یا
حتی یارانه انرژی را شامل شود بنابراین باید دید
و سنجید چقدر امکان این کار در شرایط فعلی
وجود دارد؟»
یکسوم بودجه عمومی وابسته به نفت است
محمد خدابخشی ،سخنگوی کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس هم دراینباره به «ابتکار»
توضیح داد« :اصالح ساختار بودجه مهم است
چرا که یک سوم بودجه عمومی کشور معادل
 100هزار میلیارد تومان به نفت وابسته است
و در شرایط تحریمی که طبق تاکید رهبری
اصالحات ساختاری دراینباره از واجبات است و
باید در اولویت کار ما قرار بگیرد ».نماینده مردم
الیگودرز در خانه ملت تصریح کرد« :با توجه به
بررسیهای به عمل آمد ،امکان جایگزینی منابعی
دیگری با منابع حاصل از فروش نفت و میعانات
گازی وجود دارد .البته نه اینکه تالش کنیم
صادرات نفت و میعانات گازی را به صفر برسانیم
و استفادهای از آنها نداشته باشیم».

معصومهمعظمی

طهرانچی :طرحی برای ایمنی
جاده دانشگاه علوم تحقیقات در
نظر گرفته شده است

Tina.Moazami.110@gmail.com

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه «طرح اصالح ساختاری بودجه بر مبنای  ۴محور و  ۲۳برنامه در وبگاه این
سازمان منتشر شده است» ،از صاحبنظران خواست تا نظرات تکمیلی خود را دراینباره به آنها اعالم کنند .با توجه به تحریمهای اقتصادی و کاهش
فروش نفت و به دنبال آن تاثیر مستقیم این کاهش بر میزان درآمد نفتی و بودجه کشور ،دولت در تامین بودجه برای سال  98با مشکل و چالشهایی
مواجه شده است .البته این امر قابل پیشبینی بود ،به همین دلیل محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای پایانی سال
 97طی جلسهای غیرعلنی به نمایندگان مجلس گفت که دولت درصدد اصالح و تغییر ساختار بودجه است و این اصالح ساختار را در قالب چند
محور به مجلس ارائه خواهد کرد .نوبخت آن روزها معتقد بود که این اصالح ساختار با درد و سختی همراه است ولی باید به صورت جامع انجام شود.

نمال:
یوسفیا 
در حال حاضر
اگر بودجه را با
سالهایگذشته
مقایسهکنیم
متوجهمیشویم
که تفاوت زیادی
با بودجه سالهای
قبل دارد .ولی چون
این تفاوتها با
سروصدا و مصاحبه
و طرح و الیحه
نبوده و به مرور
زمان انجام شده
است ،کسی متوجه
این تغییرات نشده
است
اصالح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت
نیازمند عزم جدی است
او در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت:
«اگر صادراتی داریم باید از طریق صندوق توسعه
ملی برای تقویت بخش خصوصی و رونق تولید
به شکلهای دیگر باید استفاده شوند .اما بودجه
عمومی کشور و وابستگی آن به نفت را باید تالش
میکنیم ،کاهش دهیم ».خدابخشی ادامه داد:
«با بازنگری در معافیتهای مالیاتی ،جلوگیری از
فرار مالیاتی و ...این امکان وجود دارد که کسری
بودجه و وابستگی به نفت را کاهش دهیم ولی
عزم و ارادهای جدی میطلبد».
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اصالح
ساختار بودجه را در شرایط فعلی از ضرورات
شرایط فعلی دانست و تاکید کرد« :به دلیل اینکه
وابستگی ما به نفت به عنوان یک ابزار در اختیار
مخالفان و دشمنان نظام قرار گرفته است تا با
تحریم نفتی و پتروشیمی ما را تحت فشار قرار
دهند ،باید این اهرم را از آنها بگیریم و به این
منظور باید ساختار بودجه را هرچه زودتر اصالح
و اجرایی کنیم».
خدابخشی به «ابتکار» گفت« :اگر این کار را
پیش از این انجام داده بودیم شرایط اقتصادی
بهتری داشتیم .بنابراین درست است که تحریم
برای ما مشکالتی ایجاد کرده است و به مردم
فشار میآورد ،ولی فرصتی برای ما ایجاد کرده
است تا اصالحات مورد نیاز در ساختار بودجه را
اعمال کنیم و به سمتی برویم که وابستگیمان به
نفت کاهش یابد ».او در عین حال توضیح داد:
«یکسری اقدامات دراینباره در مرکز پژوهشها
انجام شده است و گزارش و محورهایی هم که
سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده است را به
کمیسیون فرستاده که باید با انرژی زیاد آن را
مورد بررسی قرار دهیم .این مسئله برای کشور

مهم است و باید هرچه زودتر آن را به نتیجه
برسانیم».
بودجه  98نسبت به بودجه سالهای قبل علمیتر
است

البته یوسفیانمال معتقد است که بودجه 98
نسبت به بودجه سالهای قبل اصالح شده
است .او در توضیح این موضوع به «ابتکار»
گفت« :در حال حاضر اگر بودجه را با سالهای
گذشته مقایسه کنیم متوجه میشویم که تفاوت
زیادی با بودجه سالهای قبل دارد .ولی چون
این تفاوتها با سروصدا و مصاحبه و طرح و
الیحه نبوده و به مرور زمان انجام شده است،
کسی متوجه این تغییرات نشده است ».عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان
کرد« :اگر به حجم کتابهای بودجه سال  98با
سالهای قبل توجه کنیم میبینیم که در زمان
دکتر نوبخت بودجه به سمت علمی شدن رفته
است».

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد« :شرایط اقتصادی کشور را باید
مورد ارزیابی قرار داد .زمانی بعضی ماهها رقم
میلیاردی از فروش و درآمد نفتی داشتیم ،ولی
در تخصیص اعتبارات مشکالتی وجود داشت.
ولی در حال حاضر با وجود کاهش درآمدهای
نفتی ،بودجه کشور محدود شده است ولی با
تدبیر و برنامهریزیهای صورت گرفته مردم
متوجه این مشکالت کاهش بودجه و درآمد
دولت نمیشوند و کسی این مشکالت را لمس
نمیکند».
او به «ابتکار» گفت« :به نظرم این موضوع
ناشی از برنامهریزیهایی است که هنوز به
صورت مدون انجام نشده است ،ولی نشان
میدهد اتفاقات و برنامهریزیهایی وجود دارد
که مردم متوجه این مشکالت نمیشوند و در

زمان مقرر یارانههای نقدی به حسابشان
واریز میشود و حقوق کارکنان دولت به
طور منظم پرداخت میشود ».یوسفیانمال
تاکید کرد« :با اقداماتی که انجام شده است،
پیشبینی میکنم در بودجه سال  99با قانون
و مقررات جدیدی مواجه خواهیم شد ،البته
مشروط بر اینکه برخی طرحهای خلقالساعه از
سوی مجلس مطرح نشود که همه رشتههای
دولت را پنبه کند».
گفتنی است روز گذشته طرحی در کمیسیون
آییننامه داخلی مطرح شد که به موجب آن
مصوبه «شرکتهای دولتی موظف شدند تا
بودجه ساالنه خود را هر ساله به کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس ارائه کنند».
همچنین بر اساس این مصوبه «کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس مسئولیت بررسی بودجه
شرکتهای دولتی را همزمان با الیحه بودجه
ساالنه کشور بر عهده دارد و این موضوع برای
اولین بار در طول  40سال گذشته در سال جاری
انجام خواهد شد .بنابراین درصورت تصویب
نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس،
دولت موظف است ساالنه دو بودجه مجزا یکی
برای شرکتهای دولتی و دیگر امور کشور به
کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند.
یوسفیانمال با انتقاد از این مصوبه به «ابتکار»
گفت« :این طرح میتواند طرح خوبی باشد ولی
باید دید که آیا دولت باید سالی  2بار الیحه
بودجه به مجلس بیاورد و رئیسجمهوری سالی
 2بار برای دفاع از بودجه به مجلس بیاید و نطق
کند و برنامه پنج ساله را همراه بودجه ارائه کند و
از بودجه دفاع کند؟»
او افزود« :اگرهماهنگیهایی دراینباره صورت
نگیرد و نظر دولت را تامین نکند ،ممکن است
طرح اصلی با تاخیر انجام شود».

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات روزانه  ۱۰هزار
نفر تردد دانشجو و مسافر دارد ،گفت که بعد
از حادثه واژگونی اتوبوس طرحی به نتیجه
رسیده که قرار است با هزینه  ۲۰میلیارد تومان
برای تأمین مسائل ایمنی جاده مربوطه اجرا
شود.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی طهرانچی در
جلسه علنی روز سهشنبه مجلس با اشاره به
قرائت گزارش کمیسیون آموزش درخصوص
حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد گفت:
علیرغم اینکه تلفات حوادث رانندگی از  ۴۰نفر
در  ۱۰۰هزار به  ۲۰نفر در  ۱۰۰هزار کاهش یافته
ولی همچنان این تلفات باالست ضمن اینکه
در کشورهای پیشرفته میزان تلفات زیر پنج در
 ۱۰۰هزار است .وی با اشاره به تردد زیاد خودرو
در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد یادآور
شد :در روز  ۱۰هزار نفر تردد دانشجو و مراجعه
کننده در این واحد وجود دارد که اگر  ۲۰۰روز
کاری را در نظر بگیریم این واحد دو میلیون
نفر جابهجایی مسافر دارد که مالحظات این
میزان تردد ،دقت دانشگاه در مراقبت را نشان
میدهد .طهرانچی ادامه داد :در حادثه اخیر
بعد از استقرار مدیریت جدید دانشگاه آزاد
واحد علوم و تحقیقات در مهر ماه پیمانکاری
که فروردین ماه انتخاب شده بود علیرغم اینکه
قراردادش تا چهار ماه بعد هم ادامه داشت
اما مدیریت دانشگاه  ۲۸آبان تصمیم به لغو
قرارداد گرفت و در  ۶آذر کمیسیون معامالت
به آن رأی داد و قرار شد مناقصه برگزار شود.
متأسفانه این حادثه مجال نداد وگرنه تنها دو
روز بعد از حادثه یعنی  ۶دی ماه قرار بود
مناقصه انتخاب جدید پیمانکار انجام شود.
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه هر  ۱۰سال
یکبار یک حادثه دانشجویی رخ داده ،اضافه
کرد :در سال  ۷۶حادثه دانشجویان نخبه
ریاضی دانشگاه شریف ،در سال  ۸۶حادثه
دانشجویان سفر راهیان نور با  ۲۴کشته و در
سال  ۹۷این حادثه دلخراش را در دانشگاه
علوم و تحقیقات شاهد بودیم .وی تاکید کرد:
پیش از این حادثه به محض استقرار مدیریت
جدید ایشان گفت که باید پیمانکار عوض
شود و همه مراحل هم انجام شد اما متأسفانه
این حادثه رخ داد و  ۲۵دانشجو دچار حادثه
شدند .ما در آن زمان همه امکانات پزشکی
کشور را بسیج کردیم .خوشبختانه حتی عزیزی
که ضریب هوشی  ۳.۵داشت شب عید شفا
پیدا کرد و سایر مصدومین هم بعد از ترخیص
تحت مراقبتهای الزم قرار گرفتند .طهرانچی با
بیان اینکه باید از این حوادث درس بیاموزیم،
ادامه داد :این پرونده در دادگاه است و در
همه موارد دانشگاه کمتر از یکسوم مقصر
اعالم شده است اما به هر حال باید برای ایمنی
حوادث در دانشگاه برنامه داشته باشیم که ما
به سهم خود در دانشگاه و شما (نمایندگان)
به سهم خود در تقنین میتوانید کمک کنید
تا خود را در این زمینه به کشورهای پیشرفته
نزدیک کنیم .رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه
در این گزارش باید توصیههایی برای سازندگان
خودرو و محدودیت قانونی برای رعایت
استاندارد دیده میشد ،اضافه کرد :ما ۵۲۶
نقطه ،واحد ،مرکز یا آموزشکده داریم که خیلی
از آنها در ارتفاع است و استانداردهای ایمنی را
رعایت میکنیم و متاسفیم از اینکه این حادثه
رخ داد و محدودیتهای قانونی اجازه نداد
پیمانکار جدید انتخاب شود.

تابش در نطق میان دستور:

هر روز خرداد را میتوان فصلی از تاریخ دانست
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،با بیان اینکه هر روز
خرداد را باید سرفصلی از تاریخ دانست ،گفت :خرداد خالصه تاریخ انقالب و ماه
حادثهها است و پایان خرداد هم یادآور دو نام بزرگ و ماندگار در عالم اندیشه،
تعهد و راهگشایی یعنی علی شریعتی و مصطفی چمران است.
به گزارش خانه ملت ،محمدرضا تابش در نشست علنی روز سهشنبه مجلس
در نطق میان دستور خود با اشاره به اینکه در افق ملی به چند نکته به اختصار
اشاره میکنم ،تصریح کرد :در روزهای پایانی ماه خرداد به سر میبریم ،خرداد
خالصه تاریخ انقالب ما و ماه حادثهها است ،باید تاریخ را بفهمیم و میراث تاریخی
و ملی خود را پاس بداریم و روزآمد کنیم ،نیمه خرداد نقطه عطف مبارزات ملی
ما ،روزی که ملت در  15خرداد سال  42در برابر استبداد و استعمار ایستاد و از
آن پس ،اندیشه امام خمینی(ره) را در پیگیری آزادی استقالل ،حقوق اساسی
و پیشرفت از موضع دین با نیل به پیروزی انقالب اسالمی سال  57دنبال کرد.
تابش اظهار کرد :شگفت آنکه امام خمینی(ره) در آستانه همین روز 14 ،خرداد
سال  68با بزرگترین بدرقه ملت سر بر آستان جان نهاد .آغاز خرداد دو سرفصل
حیات و سرزندگی ملت ما را در بر دارد ،سوم خرداد روزی که با آزادی خرمشهر
در جنگ تحمیلی رزمندگان ما اراده و قدرت نهفته خویش را نشان دادند و دوم
خرداد که ملت اراده به قدرت بیپایان خود را در پای صندوقهای رای نمایان

ساختند و اصالحات را به عنوان الزمه تداوم انقالب رقم زدند .وی عنوان کرد:
پایان خرداد هم یادآور دو نام بزرگ و ماندگار در عالم اندیشه و تعهد و راهگشایی
است 29 .خرداد سالگرد رحلت معلم انقالب دکتر علی شریعتی که تفکر و التزام
ی بلکه در تراز
اجتماعی روشنفکرانه را به میان مردم برد و نه تنها در تراز مل 
مبارزات فکری و اجتماعی در جهان اسالم سرمشقی نو آفرید و  31خرداد سالگرد
شهادت دکتر مصطفی چمران پلی شد میان نبوغ و علم با فداکاری و وارستگی.
تابش خاطرنشان کرد :در این میان هر روز خرداد را میتوان فصلی از تاریخ
دانست و با خواندن توفیقها و عدم توفیقهای آنها درسهایی برای امروز گرفت.
از تالشهای بیشائبه جوانان در تاسیس جهاد سازندگی تا برگزاری منظم
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ،مهم این است که از کنار همه این حوادث
بدون اندیشیدن نگذریم ،دیروز را بشناسیم ،اما در امروز زندگی کنیم و به فکر
فردا باشیم.
ما باید در اندیشه برداشتن گام دوم انقالب باشیم
وی بیان کرد :اکنون بنا بر تعبیر درست مقام معظم رهبری باید در اندیشه
برداشتن گام دوم انقالب باشیم ،شرط الزم برای این کار از یک سو شناختن
فرصتها و دور شدن از تهدیدهای مزمن و جدید است ،باید به طور جدی مسائل
پیش رو را آسیبشناسی کنیم و درصدد رفع کاستیها و کجیها برآییم .تابش

یادآور شد :مهمترین نیاز ما برای برداشتن گامهای استوار و جدید ،بازسازی و
تقویت سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد ،امید و همبستگی ملی است ،آنچه بنیاد
اعتماد و امید مردم را به باد میدهد گستردگی و عادی شدن فساد اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی است که هیچ نسبتی با آیین ما ،انقالب ما ،فرهنگ اسالمی –
ایرانی ما ندارد ،دور شدن از اخالق ،مروت و انصاف و رواج دروغ و بهتان با اسالمی
که پیامبرش برای تکمیل اخالق مبعوث شده تناسبی نداشته و ندارد ،تبعیض و
پیدایش شکافهای طبقاتی در جامعه و بهرهمندی اقلیتی از درآمدهای سرشار و
گرفتار شدن اکثریتی در فقر و فرودستی که متاسفانه جلوههای خشن و دردآور
آن را میتوان در سراسر جامعه دید چه نسبتی میتواند با جامعه عدالتمحور
امام علی(ع) و جامعه آرمانی و انقالبی ما داشته باشد .وی بیان کرد :اعمال
یهای
محدودیتهای خودسرانه و سلیقهای در مسیر حقوق شهروندان با آزاد 
مسرع قانونی و تنگ کردن فضای فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
مدنی و وضع حبسها و حصرهای سنگین و محروم کردن شخصیتها و افراد
موثر و مورد اعتماد جامعه از حقوق انسانی و قانونی خویش چه میزان با اخالق
محمدی(ص) ،رفتار علوی یا حسینی جامعه انقالب اسالمی ما سازگار است ،باید
پیشبرد گام دوم انقالب را جدی بگیریم و بر آن اساس به تامل و بازاندیشی در
اشتباهات ،خطاها و کاستیها و کشف و خلق فرصتهای جدید برسیم.

تحریمهای ظالمانه دولت ترامپ و زورگوییهایش در جهان مسئله بزرگ
پیش روی ما است
این نماینده مردم در مجلس دهم ،عنوان کرد :تحریمهای ظالمانه و اعمال
محدودیتهای بیسابقه دولت ترامپ و زورگوییهای او در جهان مسئله بزرگ
پیش روی ما است و وظیفه ما در تمام نهادها و ارکان نظام است که سایه این
تهدیدها و تحریمها را از کشور دور کنیم و امنیت روانی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی را در جامعه تامین کنیم ،شرایط اقتصادی و معیشتی مناسبتری برای
مردم فراهم کنیم ،همه ما باید در اندیشه ایران باشیم و هرگونه گزندی را چه
سرزمینی ،چه قومیتی ،چه اقتصادی ،چه اجتماعی ،چه منطقهای و چه جهانی
با تدبیر از کشور دور کنیم.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد :باید تفرقه و
تشتت را در این شرایط کنار بگذاریم و به درک مشترک و اقدام مشترک و رفع
هرگونه شری نسبت به کشور و نظام برسیم ،ایران امروز نیازمند تفاهم ملی،
وحدت ملی و همبستگی ملی است پس بهتر آنکه به قدرت مردم یعنی قدرت
وحدت و همبستگی ملی بازگردیم و راه را برای حضور و مشارکت یکپارچه مردم و
همه جریانهای سیاسی وفادار به انقالب ،نظام و ایران باز کنیم تا در سایه وحدت
و همدلی ،دشمن را در اجرای نقشههای شوم ناکام سازیم.

