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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
اعتراضات مردمی نتیجه تصمیمات غیر 

کارشناسی است
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: شأن مجلس 
این نیست برای بن کارت ورود کند. مجلس اساساً کارش 
تصمیم گیری های کالن است. امروز متأسفانه مجلس را 
به دلیل شرایط اقتصادی درگیر کارهای روزمره کرده اند 
بنابرایــن این اختیارات دولت ارتباطی به مجلس ندارد. 
شــهریار حیدری در گفت وگو با ایلنا، درباره اعتراضات 
معیشتی که طی چند روز اخیر بر اثر افزایش قیمت ها 
شــکل گرفته اســت، گفت: این گونه اعتراضات نتیجه 
تصمیمات غلط دولت هاســت. هنگامی که دولت درباره 
معیشــت و اقتصاد تصمیم می گیــرد، این تصمیمات 
به دلیل آن که کارشناســی نیست، منجر به اعتراضات 
مردمی می شود. نماینده مردم قصر شیرین در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه اساساً نظام اقتصادی ما 
بیمار اســت، عنوان کرد: در این شرایط بد اقتصادی و 
معیشتی که مردم دارند، یک تصمیمات جدیدی اتخاذ 
می شــود که باعث افزایش قیمت ها و تورم می شود که 
نتیجه اش نگرانی و معترض شــدن مردم اســت. وی 
با اشاره به اینکه مردم حســاب دولت ها را با نظام جدا 
می دانند، اظهار داشــت: مردم معتقد به نظام، انقالب، 
کشــور و رهبری هستند؛ اما معیشت، اقتصاد و زندگی 
می خواهنــد. ازاین جهــت مردم ضمــن حفظ حرمت 
انقالب و کشــور حاضرند در هر شرایطی پای نظامشان 
بایســتند و هزینه هم بدهند اما از دولت ها هم انتظار 
دارند که وضعیت اقتصادی شــان بهتر شود. این عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: با کمال تأسف باید گفت در 
بحث آزادســازی قیمت ها با تصمیماتی که گرفته شد، 
وضعیت به جای بهتر شــدن بدتر شــد. وی ادامه داد: 
نهایتاً حداکثر می خواهنــد ۴۵۰هزار تومان بدهند که 
هزینه یک وعده غذای خانواده هم نمی شود برای ۲۹روز 
دیگر ماه چه خواهند کرد؟ باید ســاختار اقتصادی ما 
درست شــود چراکه جوابگوی انتظارات مردم نیست. 
حیدری در خصوص دادن »بن کارت های الکترونیکی« 
در ماه های آینــده و این که آیا مجلــس به این قضیه 
ورود و نظارت خواهد کــرد، بیان کرد: مجلس ورودی 
نمی کند، چراکه شأن مجلس این نیست برای بن کارت 
ورود کند. مجلس اساساً کارش تصمیم گیری های کالن 
است. امروز متأسفانه مجلس را به دلیل شرایط اقتصادی 
درگیر کارهای روزمــره کرده اند بنابراین این اختیارات 
دولت ارتباطی به مجلس ندارد. وی یادآور شد: مجلس 
تصمیم دارد ظرف پنج سال ارز ترجیحی به جای ریال 
تأمین شــود اما هنوز تأمین نشده است، بالفاصله هم 
آقایان آزادسازی قیمت ها را مطرح کردند و نهایتاً منجر 
به مشکالت موجود شــد، دولت مسئول اجرایی کردن 
تصمیمات فعلی اســت و وضع موجود هیچ ارتباطی با 
مجلس ندارد؛ مجلس هم موافق وضعیت موجود نیست 

و امیدوارم دولت تجدیدنظر کند.

کنگره جامعه اسالمی مهندسین
 تیرماه برگزار می شود

قائم مقام دبیر کل حزب جامعه اسالمی مهندسین گفت: 
باوجودآنکه درون جامعه اســالمی مهندســین برخی 
رؤسای کمیسیون های مجلس حضور دارند اما تابه حال 
در انتخابات هیات رئیسه مجلس دخالتی نداشته است 
و همیشه معتقد اســت که انتخاب مسئوالن پارلمان 
جمهوری اسالمی بر عهده نمایندگان مجلس است. به 
گزارش اعتمادآنالین علیرضا خجسته پور قائم مقام دبیر 
کل حزب جامعه اسالمی مهندسین، درباره برنامه های 
حزب گفت: اصلی ترین برنامه پیش روی جامعه اسالمی 
مهندسین برگزاری کنگره دوساالنه است که قرار است 
پانزدهمین کنگره آن را در سوم تیرماه سال جاری برگزار 
کنیم. البته پیش از برگزاری کنگره اصلی، قرار است روز 
دهم خردادماه با حضور دبیران اســتانی پیش کنگره ای 
برگــزار کنیم. وی افزود: شــنبه هفتــم خردادماه نیز 
نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین با حضور یکی 
از اعضای کابینه دولت برگزار خواهد شد. جلسات شنبه 
اول هر ماه، همیشــه تا قبل از سویه های مرگبار کرونا 
برگزار می شد اما چند ماهی فروکش کرده بود که حاال 
ســعی می کنیم بار دیگر این جلسات را داشته باشیم. 
خجسته پور گفت: موضوع دیگر مربوط به انتخابات بعدی 
مجلس شورای اسالمی است که بحث تکثر و تشتت در 
جریان اصولگرایی در جامعه اسالمی مهندسین پیگیری 
می شــود تا با تالش هایی که انجام می شود، بتوانیم با 
اجمــاع و ائتالف حداکثری در جریــان اصولگرایی، در 
انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری حضور داشــته 
باشیم. خجسته پور درباره آنکه با توجه برگزاری انتخابات 
هیات رئیســه مجلس آیا جامعه اســالمی مهندسین 
روی کاندیدای خاصی نظر دارد و قرار است کاندیدایی 
معرفی کند یا خیر، گفت: به طورمعمول جامعه اسالمی 
مهندســین در انتخابات هیات رئیســه مجلس لیستی 
معرفی نکرده و از شــخص خاصــی حمایت نمی کند. 
با آنکه آقــای باهنر هم در مجلس به عنوان نایب رئیس 
حضور داشتند اما دخالتی در این کار ندارند. وی افزود: تا 
جایی که می دانم، آرای آقای قالیباف به اندازه ای خواهد 
بود که بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شــود؛ 
اما رقابت درون مجلس به خــود نماینده های مجلس 
بستگی دارد و خودشــان می دانند چه تصمیمی برای 
انتخابات هیات رئیســه بگیرند. خجسته پور همچنین 
در پاســخ به این سؤال که با توجه به حواشی که درباره 
آقای قالیباف اتفاق افتاد بار دیگر به عنوان رئیس مجلس 
انتخاب می شوند؟ گفت: برداشت شخصی من آن است 
که آقای قالیباف مجدداً برای ریاست مجلس رای خواهد 
آورد. باوجودآنکه درون جامعه اسالمی مهندسین برخی 
رؤسای کمیسیون های مجلس حضور دارند اما تابه حال 
در انتخابات هیات رئیسه مجلس دخالتی نداشته است 
و همیشه معتقد اســت که انتخاب مسئوالن پارلمان 

جمهوری اسالمی بر عهده نمایندگان مجلس است.

خبر

همدلی|  انتخابات اجالســیه ســوم هیات 
رئیسه مجلس یازدهم هفته آینده، چهارشنبه 
چهارم خردادماه برگزار می شــود. طبق اعالم 
اعضای کنونی هیات رئیســه مجلس، پس از 
برگزاری انتخابات هیات رئیسه و تعیین هیات 
رئیسه جدید نمایندگان مجلس به دیدار رهبر 
معظم انقالب می روند. با نزدیک تر شــدن به 
این انتخابات گمانه زنی ها درباره سرنوشــت 
محمدباقر قالیباف افزایش پیداکرده اســت. 
برخی نمایندگان از عملکرد هیات رئیســه و 
به خصوص محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
ناراضــی هســتند و انتقاداتی را بــه او وارد 
می کنند. طــی هفته های اخیر نیز با افشــا 
شدن ســفر خانواده او به ترکیه که با عنوان 
»سیسمونی گیت« مشــهور شد، فشارها بر 
قالیباف بیشتر شد. ضمن اینکه همچنان چند 
پرونده مالی در ســطح افکار عمومی مطرح 
است که هرچند وقت یک بار نام قالیباف هم 
در میان آن شنیده می شود. بسیاری معتقدند 
که شــرایط عمومی علیه قالیباف اســت اما 
بااین حال این عوامل مختلف نمی تواند منجر 
به این شــود که قالیباف ریاست قوه مقننه را 
رها کند و مانند ســایر نمایندگان در صحن 
علنی بنشیند. تحلیلگران معتقدند تنش های 
اقتصادی اخیر و همچنین حمایت های برخی 
گروه ها از قالیباف باعث می شود که شانس او 
برای رئیس ماندن افزایش یابد. ضمن اینکه او 
رقیب خاصی ندارد. به همین خاطر تحلیل ها 
به این سمت است که احتمال انتخاب مجدد 

او به عنوان رئیس مجلس وجود دارد.
در همین راستا، احمد علیرضابیگی نماینده 
تبریز در مجلس شورای اسالمی معتقد است 
که گرچه محمدباقر قالیباف عملکرد خوبی در 
اداره امور مجلس نداشته و گاها در موضوعاتی 
دست به مهندسی آرای نمایندگان زده است 
و در عملکرد خود نیز جانب دارانه اقدام کرده 
اما به دلیل اینکه سرنوشــت رئیس مجلس 
خارج از مجلــس و با اراده جریان های خاص 
تعیین می شــود احتمال ادامه ریاســت او بر 
مجلس وجود دارد. علیرضا بیگی معتقد است 
کــه او رقیبی ندارد و همین باعث می شــود 
که نمایندگان بگوینــد او تا انتخابات بعدی 
به عنــوان رئیس مجلس باقــی خواهد ماند. 
علیرضا بیگی همچنین تأکید دارد که به دلیل 
همسویی دولت و مجلس فعلی هیچ اراده ای 
برای مخالفت با تصمیمات دولت وجود ندارد 
و نمی توان انتظاری داشت که مجلس در برابر 

دولت اقدامی انجام دهد.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس 
شورای اســالمی که در چند سخنرانی خود 
منتقد شرایط کنونی کشور بوده، در گفت وگو 
با خبرنگار سیاســی روزنامه همدلی کارنامه 
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اســالمی را بررسی کرده است. علیرضا بیگی 
درباره احتمال ادامه ریاست قالیباف بر مجلس 
گفت: »به نظر می رسد که آقای قالیباف رقیب 
قابل توجهی ندارد و با توجه به رای ثابتی که 

دارد، مجــدداً به عنوان رئیس مجلس انتخاب 
خواهد شد.«

وی در ادامــه در خصــوص تأثیر حواشــی 
پیش آمده برای قالیباف، در آینده سیاســی 
او، اظهار کرد: »آقای قالیباف به واسطه اینکه 
برآیند اراده جریانی اســت که فاتح انتخابات 
گذشــته بودند، در مسئولیت ریاست مجلس 

باقی خواهد ماند.«
علیرضا بیگــی تصریح کــرد: »حضور آقای 
قالیبــاف در رأس مجلس به دلیل محبوبیت 
ایشان نیســت و اصاًل بحث محبوبیت مطرح 
نیست، چراکه نمایندگان مردم از طیف های 
مختلف سیاســی در مجلس حضور دارند و 
سرنوشت رئیس مجلس و ریاست مجلس در 
بیرون از مجلس و به وسیله جریان های فاتح 

انتخابات گذشته تعیین می شود.«
وی ضمن مرور اقدامــات قالیباف در عرصه 
ریاست مجلس عملکرد وی را ارزیابی و اظهار 
کرد: »در موضوعات مختلف انتقادات خود را 
به آقای قالیباف و هیات رئیسه هم در نطق ها 
و هــم در تذکراتم بیان کرده ام. آقای قالیباف 
در خصوص موضوعــات روز و تاراجی که از 
اموال مــردم صورت گرفت، عملکرد ضعیفی 
داشــت، باید در آن زمان وزیر اقتصاد دولت 
روحانــی را به مجلس اظهــار می کردیم و از 
او درباره چگونگی بــه یغما رفتن دارایی ها و 
ثروت مردم بازخواست می کردیم اما متأسفانه 
اســتیضاح وزیر اقتصاد به هیات رئیسه اعالم 

وصول نشد.«
این نماینده مجلس افــزود: »همین طور در 
مورد حادثــه آبان ۹8 که در هنگام انتخابات 
مجلس شورای اســالمی، به مردم قول داده 
بودیم که به این موضوع رســیدگی خواهیم 
کرد و عامالن و مســببان این جنایت را مورد 
بازخواست قرار خواهیم داد، مغفول واقع شد و 

استیضاح وزیر کشور به عنوان کسی که دستور 
برخورد با مــردم را صادر کرده بود، در هیات 
رئیســه اعالم وصول نشــد و استیضاح وزیر 

کشور هم ناکام ماند.«
اضافه کرد: »به واسطه بسیاری  علیرضابیگی 
از بی کفایتی و ناتوانی دولــت آقای روحانی 
موارد عدیده ای وجود داشت اما آقای قالیباف 
در موضوع استیضاح رئیس جمهور مالحظاتی 
داشتند چون که می گفتند مقام معظم رهبری 
استیضاح رئیس جمهور را مصلحت نمی دانند. 
لیکن مقام معظم رهبری در مورد ســؤال از 
رئیس جمهور و بازخواست از رئیس جمهور به 
مجلس این حــق را می دهند. چون ملت به 
نمایندگان مجلس رأی داده اند تا رئیس جمهور 
را مورد بازخواست قرار دهند و آقای قالیباف 
هم به ما این اطمینان را داد که حتماً جلسه 
سؤال از رئیس جمهور را برگزار خواهد کرد اما 

حتی همین موضوع هم اتفاق نیفتاد.«
این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: »آقای 
قالیباف در خصوص عضویت من در کمیسیون 
ویژه بررســی طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی نیــز جانب دارانه و باانگیزه 
مهندســی آرا کمیسیون رفتار کرد و من هم 
به ایشان در جلسه علنی مجلس تذکر دادم.«

وی اضافه کرد: »در کنــار تمامی این موارد 
موضوعات دیگــری هم بودنــد، بااین وجود 
برداشــت من این اســت که ریاست مجلس 
در دفــاع از جایگاه مجلس نقش بســزایی را 
ایفا می کند اما متأســفانه این مهم در دوران 

مسئولیت آقای قالیباف واقع نشده است.«
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه در خصوص همراهی و حمایت رئیس 
مجلس از دولت ســیزدهم گفــت: »دولت و 
مجلس فعلی در یک سمت وســو قرار دارند و 
حتماً هم چنین انتظاری نیست که با ترکیب 

فعلی که در مجلس وجود دارد و تعهدی که 
مجلس در قبال موفقیت دولت به آقای رئیسی 

دادند، مجلس اقدام خاصی را انجام دهد.«
وی ادامــه داد: »هرچند من به عنوان نماینده 
مــردم بخش هایی از نقص ها و کاســتی های 
موجود را مشــفقانه بــه دولت تذکر می دهم 
اما اینکه انتظار داشته باشیم در مجلس اقدام 
خاصی صورت گیرد، حتماً این اتفاق نخواهد 

افتاد.«
علیرضابیگی در همین راســتا به نوع برخورد 
مجلس در دولت فعلی با دولت های گذشــته 
اشاره کرد و یادآور شد: »نوع برخورد مجلس 
هشتم در ارتباط با طرح هدفمندی یارانه ها را 
با دولت آقای احمدی نژاد در سال 88-8۹ با 
آنچه در مجلس فعلی و در شــرایط حاضر در 
دولت آقای رئیسی اتفاق افتاد مقایسه کنید.«

وی اظهــار کرد: »ما اکنون دســت دولت را 
باز گذاشــتیم که بتواند ایــن تحول بزرگ 
اقتصادی را انجام دهد و هیچ مانعی و اراده ای 
در مقابلش نیســت درحالی که در دولت های 
قبل باالخره مسئولیت های بسیاری به دولت 

تحمیل شد.«
ایــن نماینده مجلس شــورای اســالمی در 
خصوص بروز اختالفاتی میان مجلس و دولت 
در روزهای اخیر و افزایش انتقادات مجلسیان 
از عملکــرد دولــت ابراهیم رئیســی گفت: 
»به هرحال مشکالتی را که مردم و موکلین ما 
منتقل می کنند و ما هم این موضوعات را به 
دولت مشفقانه و دلسوزانه متذکر می شویم که 
با اصالح روندها نارضایتی هایی که امروز وجود 

دارد، برطرف شود.«
علیرضابیگی در پایان تأکید کرد: »نمایندگان 
مردم نمی توانند موضوعاتی را که موکلینشان 
در جامعه مشاهده می کنند و مطرح می کنند، 

نادیده بگیرند.«

احمد علی رضابیگی در گفت وگو با »همدلی«:

رئیسمجلسبیرونازبهارستانتعیینمیشود

همدلی| ساخت مســکن یکی از وعده های 
انتخاباتی ســید ابراهیم رئیسی در انتخابات 
ریاســت جمهوری بوده اســت. او در جریان 
انتخابات وعده داد که با تشــکیل دولت خود 
می تواند ساالنه تا یک میلیون مسکن بسازد. 
این عدد به قدری ازنظر کارشناســان بزرگ 
بود که از همان ابتدا واکنش برانگیز شــد و 
بسیاری طرح آن را ناشــی از کم اطالعی در 
حوزه ساخت وساز دانستند. بااین حال رئیسی 
بعد از تشکیل دولت هم بر اجرایی شدن وعده 

خود تأکید داشت.
او در دی ماه ســال گذشته در جریان سفر به 
استان هرمزگان گفت: »مسئله دیگر کمبود 
مســکن در جزیره هرمز است، از مواردی که 
وعده داده شده در سطح کشور به عنوان چهار 
میلیون مسکن در چهار سال که امری است 
که هم وعده ما هســت و هم مصوب قانونی 
بوده و هم نیاز بسیاری از مناطق کشور است. 
مسئله ساخت مسکن برای خانواده ها به ویژه 
زوج های جوان در این دولت یک امر جدی و 
ضروری است که حتماً این کار انجام می شود. 
دولت مصمم است این کار )ساخت مسکن( را 
دنبال کنند و انشــااهلل با ظرفیت ها و امکانات 

کشور این کار انجام شدنی است.«
حاال اما معلوم شــده که روند اجرایی شــدن 
وعده ســاخت یک میلیون مسکن حداقل تا 
امروز محقق نشــده است؛ اما جالب آن است 
که رئیس جمهوری به عنوان شخصی که وعده 
ساخت یک میلیون مســکن را داده بود حاال 
منتقد شده که چرا نمی سازند؟ اینکه چه کسی 
باید یک میلیون مسکن تا االن می ساخته است 
و چه کسی باید وعده رئیس جمهوری را عملی 

می کرده در سخنان رئیسی مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، دیروز ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۱ 
جلســه شورای عالی مســکن با حضور سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور برگزار شد. در 
جریان برگزاری این نشســت رئیس جمهور 
به صورت ویدئوکنفرانس، دستور آغاز عملیات 
اجرایی ۱۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای 

جدید را صادر کرد.
رئیســی در جریــان این نشســت بــا بیان 
توصیه هایی در خصوص وظایف دستگاه های 
مرتبط با پروژه نهضت ملی مســکن از روند 
اجرایی شــدن وعده خود انتقاد کرد و گفت: 
»برای من به هیچ وجه قابل قبول نیســت که 
۹ماه از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث 
کنیــم که خط اعتباری بانــک مرکزی برای 
تأمین اعتبارات محقق شــده یا نشده است؛ 
یــا مالیات واریزشــده یا بعضــی از ادارات و 
سازمان ها هنوز بحث دارند که آیا زمین به این 
قضیه اختصاص دهند یا ندهند. این بحث ها 
برای االن نیست، برای سه چهار ماه اول است. 

ما در این زمینه عقب ماندگی داریم. اگر بعضاً 
می گوییم که دولت های گذشته آن چنان که 
باید وظایف خود را انجام نداده اند این ســؤال 
االن نسبت به خود ما هم هست که آیا ظرف 
این مــدت آن چنان که باید کارها پیش رفته 

است؟«
برخــی می گوینــد چگونــه ممکن اســت 
رئیس جمهوری از عملی نشــدن وعده خود 
انتقاد کند؛ موضوعی که بیشتر به نظر می رسد 
نوعی فرافکنی باشد چراکه این روزها انتقادات 
نسبت به عملکرد دولت رئیسی افزایش یافته 
اســت ولی بااین حال دولتی ها مدعی هستند 
که عملکرد دولت مثبت بوده و به زودی همه 

مشکالت در کشور حل می شود.
در ادامه رئیس جمهــور با بیان اینکه همواره 
با تشــکیل جلسات مســکن موافقت کرده 
اســت گفت: »ما مسائل کاالهای اساسی را و 
اصالحات اقتصادی را باید دنبال کنیم. اینکه 
من اهمیت می دهم به قضیه مسکن برای این 

است که اولویت دارد. در حال حاضر خیلی از 
استانداران مسائل مهم تری دارند. اینکه آقایان 
نشســته اند باید یک کاری انجام شود. وقتی 

استانداران می آیند باید یک اتفاقی بیفتد.«
رئیسی خاطرنشــان کرد: »مصوباتی که در 
این رابطه است باید با حضور همه دستگاه ها 
بررسی و از نگاه دستگاه های دیگر کاماًل این 
قضیه متقن شود. وقتی می گوییم مصوبه، باید 
واقعاً مصوب شود وگرنه مثل بسیاری از قوانین 
دیگر می شود. ببینید در حوزه مسکن چقدر 
قوانین داریم که اجرانشده است. پس مسئله 
ما قانون نیســت بلکه این است که باید اجرا 
شود. باید دستگاه های مسئول دنبال کنند و 

هماهنگی الزم انجام شود.«
وی با اشــاره بــه لزوم تخصیــص زمین به 
پروژه های نهضت ملی مسکن گفت: »در رابطه 
با زمین ها آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
این موضوع را دنبال کند که تخصیص اراضی 
در اختیار برخی از مراکز چه مشکالتی دارد. 
آن دســته از متقاضیانی که واجد شــرایط 
هســتند در اراضی همان دستگاه ها مسکن 

تأمین شود.«
رئیس جمهور تأکید کرد: »من از استانداران، 
بانک ها، بانک مرکزی، ســازمان های مسئول 
می خواهــم که طرح نهضت ملی مســکن را 
به عنوان یک موضوع دارای اولویت تلقی کنند؛ 
چراکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ۴۰ 
تا ۵۰درصد اســت و این یعنی مشکل جدی 
بــرای خانواده ها که بایــد از پیش پای مردم 
برداشته شود. با جلسه نمی شود، با اقدام انجام 
می شود. یک کارگر، کشاورز، مدیر، دانشگاهی 
یا حوزوی باید نصف درآمدش را برای مسکن 
اختصاص دهد که این مسئله باید حل شود.«

ساخت یک میلیون مسکن در سال زیر تیغ انتقاد

رئیسی در برابر یک وعده  انتخاباتی  محقق نشده

اصالح ساختار اقتصادی با روش 
فعلی دور از ذهن است

یــک نماینده مجلس گفت: برخــالف آنچه گفته 
شد به ۹دهک یارانه پرداخت شده است، عماًل این 
اتفاق نیفتاده و مردم در این زمینه به شدت مشکل 
دارند و این نگرانی وجود دارد که همین اتفاق برای 
کاالبرگ الکترونیک رخ دهد. به گزارش خبرآنالین 
معین الدین سعیدی در گفت  وگویی، درباره اصالح 
نظام پرداخت یارانــه و اعتراضاتی که در خصوص 
این اقدامات به وجود آمده اســت، گفت: برخالف 
آنچه گفته شــد بــه ۹دهک یارانه پرداخت شــده 
اســت عماًل ایــن اتفاق نیفتاده اســت و مردم در 
این زمینه به شــدت مشــکل دارند، حال امیدوارم 
در بحث بن کارت هــا و کاالبرگ های الکترونیکی 
چنین اتفاقی رخ ندهد. این نماینده مجلس درباره 
این کــه پارلمان در خصــوص دادن »بن کارت ها و 
کاالبرگ هــای الکترونیکی« چه رویکردی در قبال 
دولت دارد، بیان کرد: مجلس ابتدای امر در بودجه 
ســال ۱۴۰۱، ۹میلیارد دالر را برای ارز ترجیحی 
پیش بینی کرد و ایــن اختیار را هم به دولت داده 
بود که از این ارز ترجیحی اســتفاده کند یا این که 
حذفش کند، اما اگــر حذف کند بر مبنای قیمت 
شــهریور ۱۴۰۰ ســبد غذایی خانواده ها از طریق 
کاالبرگ تأمین شــود. عماًل ارز ترجیحی را حذف 
کردند و کاالبرگی به مردم داده نشــد و به جایش 
یارانه نقدی پرداخت شد که آن هم مشکالت خود 

را دارد.
وی تأکیــد کرد: قطعاً مجلس بایــد بر امر نظارت 
ُمصر باشــد تا ســبد غذایی به خانواده ها با قیمت 
شــهریور ۱۴۰۰ از طریــق کاالبرگ داده شــود. 
نماینده مردم چابهار در مجلس شــورای اسالمی 
درباره این که گفته می شــود تنها قیمت چند کاال 
افزایش پیداکرده اســت و این ارتباطی به افزایش 
قیمت دیگر کاالها نباید داشــته باشد، اظهار کرد: 
دوســتان مــا می گویند افزایش قیمــت در حوزه 
»مرغ« »تخم مرغ« و »لبنیــات« بوده و در دولت 
گفته می شــود اثر تورمــی اش حداکثر ۱۰درصد 
اســت؛ درصورتی که علم اقتصــاد می گوید چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا شــما زمانی که شــوک 
تورمی را تجربه می کنید این شــوک ادامه دارد و 
دیگر مســائل اقتصادی را در برمی گیرد و همین 
امروز در حوزه قیمت ارز شــاهد تأثیر این افزایش 

قیمت هستیم. 
وی خاطرنشــان کرد: ما همگی باید به دولت برای 
اصالح ســاختار اقتصادی کمــک کنیم اما اصالح 
ســاختار اقتصادی با این روش بسیار دور از ذهن 
است. ســعیدی درباره این که چه نظارتی می تواند 
بر دادن »بن کارت های الکترونیکی« صورت گیرد 
تا سرنوشــتی همچون ســهام عدالــت و یا یارانه 
کمک معیشــتی پیدا نکند، گفت: در حال حاضر 
برخالف آنچه از سوی دولت مطرح می شود مبنی 
بر پرداخت یارانه معیشتی به ۹دهک از جامعه این 
اتفاق عماًل نیفتاده اســت و بسیاری از افراد واجد 
شرایط، یارانه دریافت نکرده اند و این نگرانی وجود 
دارد که همین اتفاق برای کاالبرگ الکترونیک رخ 

دهد.

با حضور سرلشکر باقری انجام شد
افتتاح کارخانه تولید پهپاد ایرانی 

در تاجیکستان
کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل۲ صبح دیروز 
با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران و ســپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع 
تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح 
شد. در راســتای تقویت و توســعه همکاری های 
 مشــترک دفاعی و نظامی بین دو کشور، کارخانه 
تولید پهپاد ابابیــل۲ با همت و تالش متخصصان 
صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران با حضور سرلشکر 
باقــری و شــیرعلی میرزا وزیر دفــاع و جمعی از 
فرماندهان عالی رتبه کشور تاجیکستان در دوشنبه 
پایتخت این کشــور افتتاح شد. سرلشکر باقری با 
اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی ایران با تالش 
متخصصان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده 
از ظرفیت های داخلی توانسته در تمام ابعاد نظامی 
و دفاعی به ویژه هواپیماهای بدون سرنشــین رشد 
قابل توجهی داشته باشد، گفت: امروز در جایگاهی 
هستیم که می توانیم عالوه بر رفع نیازهای داخلی 
به کشورهای هم پیمان و دوست در جهت افزایش 
امنیت و صلح پایدار، تجهیزات نظامی صادر کنیم.

 رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح افتتاح تولید 
کارخانه ابابیل۲ در تاجیکستان را نقطه عطفی در 
همکاری های نظامی بین دو کشــور عنوان کرد و 
افزود: انشاهلل در آینده شاهد افزایش همکاری ها و 
تعامالت بیشــتر از تمام سطوح دفاعی نظامی بین 
دو کشور ایران و تاجیکستان خواهیم بود. در پایان 
کلیــد نمادین افتتاح کارخانــه و گواهینامه پایان 
دوره آموزشی به فرمانده و کارکنان نیروی هوایی 

تاجیکستان اهداء شد.
در ادامه سرلشــکر باقری در راستای همکاری های 
دوجانبه پیرامون مســائل امنیتــی و مرزبانی دو 
کشور، با سپهبد سیمومین یتیم اف رئیس کمیته 
امنیتــی دولتی جمهــوری تاجیکســتان دیدار و 

گفت وگو کرد.
تقویت توان دفاعی و نظامی در راستای هم افزایی 
و همکاری هرچه بیشــتر در مرزهای مشــترک و 
همچنین موضوعات و تحوالت منطقه و افغانستان 
از مهم ترین محورهــای این گفتگو بود. طرفین بر 
ادامه تعامالت و رایزنی ها و نشســت های تخصصی 
پیرامون مسائل  منطقه ای و فی مابین تأکید کردند.

خبر


