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دریادار ایرانی: رزمایش آیونز سال 
آینده برگزار می شود

به گزارش فارس، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با اشاره به برنامه های آینده این نیرو گفت: 
دریا به عنوان یک نعمت بی بدیل است که امروز کشورمان 
در شمال و جنوب و به نوعی در غرب نیز از آن بهره مند 
است و جمهوری اسالمی ایران در جغرافیایی سیاسی به 
عنوان یک کشور دریایی در معادالت منطقه ای و جهانی 
محسوب می شود.فرمانده نیروی دریایی ارتش از برنامه 
این نیرو برای افزایش و تقویت ســکوهای شناوری در 
حوزه های ســطحی و زیرسطحی خبرداد و افزود: دیگر 
برنامه ما تداوم حضور در عمق دریاها و هر نقطه ای که در 
وهله اول منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در 
آنجا قرار دارد و حتماً باید از آن محافظت کنیم.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه رزمایش ذوالفقار 1401 
ارتش اولین های بسیاری داشــت، تاکید کرد: رزمایش 
امسال نسبت به رزمایش های گذشته تفاوت های بسیاری 
داشت و با اولین های بسیاری نیز همراه بود؛ چه در حوزه 
موشکی که بیشترین پرتاب را به ویژه در حوزه برد بلند 
داشتیم و چه در حوزه زیرسطحی با بیشترین پرتاب اژدر 
را از زیرسطحی ها  و انواع مین. دریادار ایرانی با بیان اینکه 
ما تمرینات مختلفی را در رزمایش ذوالفقار 1401 انجام 
دادیم، بیان کرد: ما در حوزه کار مشترک با سایر نیروها 
اعم از نیروی زمینی، نیروی هوایی و پدافند هوایی و تکرار 
و تمرین عملیات بسیار پیچیده آبی خاکی که ابتکار ابداع 
آن متعلق به ایرانی ها است و همچنین در حوزه پهپادی 
نیز همه فضای محدوده رزمایش را با پهباد رصد کردیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به ناودسته پهپادبر گفت: ما یک ناودسته پهپادبر 
را در ماه های اخیر به نیــروی دریایی الحاق کردیم که 
پهپادهای مختلفی با بردهــا و توانمندی های مختلف 
در حوزه شناســایی، جنگالی، انهدامــی و رزمی دارد.

دریادار ایرانی بیان کرد: بــرای اولین بار در رزمایش ها، 
ما دو ناوگروه در دو اقیانوس متفاوت داشــتیم که آن ها 
در رزمایش شــرکت داشتند و مأموریت هایی در هر سه 
حوزه زیرسطحی، سطحی و پروازی با محوریت پهپادی 
به آن ها واگذار شــده که توسط آن ها انجام شد. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش در پایان با اشاره به برنامه این نیرو 
برای برگزاری رزمایش های مرکب تصریح کرد: به زودی 
رزمایش مرکب را در پیش خواهیم داشت که هر سال با 
حضور سه کشور ایران، روسیه و چین برگزار شده است. 
اما، امسال تالش داریم تا با حضور کشورهای عالقه مند 
به این حوزه برگزار شــود.وی افزود: ما برای سال 140۲ 
رزمایشی را از آیونز طلبکار هستیم که باید برگزار کنیم 
که این رزمایش با شرکت کشورهای حاشیه اقیانوس هند 
برگزار خواهد شــد. ما به دنبال این هستیم که بتوانیم 
رزمایش امداد و نجات را با شرکت  کشورهای دریای خزر 

برگزار کنیم.

جزئیات طرح مجلس علیه مصوبه 
ضدسپاه 

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت:در مصوبه پارلمان اروپا دیده شده که برخی 
افراد، مقامات و اشــخاص حقیقی و حقوقی در فهرست 
تحریم قرار می گیرند و مواردی را نیز در فهرست سازمان 
تروریســتی قرار داده اند؛ در واکنش به این اقدام در طرح 
پیش بینی شده که در صورت هر اقدامی از طرف مقابل، 
دولت مکلف به تهیه فهرستی است که مقامات و اشخاص 
را به عنوان تروریست یا تحت تحریم های مالی قرار دهد یا 
ورود آن ها به ایران را ممنوع می کند.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ارائه توضیحاتی 
درباره جزییات طرح مجلس درمقابله با اقدام اروپایی ها 
علیه ســپاه پرداخت.ابوالفضل عمویی با اشاره به جلسه 
فوق العاده روز شنبه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت: کمیســیون امنیت ملی در ادامه جلســه 
فوق العاده دیروز خود در واکنش به مصوبه پارلمان اروپا، 
امروز)یکشنبه( هم جلســه ای را تشکیل داد.وی با اشاره 
به بررســی کلیات طرح واکنش مجلس به اقدام پارلمان 
اروپا گفت: در این چارچوب نمایندگان موضوع گیری های 
قاطعی را داشتند و جلسه ای غیرعلنی نیز با حضور فرمانده 
سپاه پاســداران و وزیر امور خارجه برگزار شد و آخرین 
روندها مورد بررسی قرار گرفت؛ کمیسیون امنیت ملی نیز 
بیانیه ای را آماده کرد که در حال امضا توسط نمایندگان 
است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: کمیســیون امنیت ملی طرحی ۳ ماده ای 
برای اقدام متقابل آماده کرده که احتماال امروز در مجلس 
اعالم وصول می شود؛ موضوع این طرح اقدام متقابلی است 
که دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به اجرای آن است. 
در صورتی که طرف اروپایی، مقامات یا نهادهای کشــور 
از جمله نهادهایی که در قانون اساســی نام برده شده اند 
مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا بسیج مستضعفین 
را در فهرست ســازمان های تروریستی اتحادیه اروپا قرار 
دهد، واکنش متقابل و متناظری صورت خواهد گرفت.وی 
اضافه کرد: در مصوبه پارلمان اروپا دیده شــده که برخی 
افراد، مقامات و اشــخاص حقیقی و حقوقی در فهرست 
تحریم قرار می گیرند و مواردی را نیز در فهرست سازمان 
تروریســتی قرار داده اند؛ در واکنش به این اقدام در طرح 
پیش بینی شده که در صورت هر اقدامی از طرف مقابل، 
دولت مکلف به تهیه فهرستی است که مقامات و اشخاص 
را به عنوان تروریست یا تحت تحریم های مالی قرار دهد 
یا ورود آن ها به ایران را ممنوع می کند.عمویی ادامه داد: 
همچنین به دنبال تعبیه ساز و کاری در کشور برای موارد 
نقض حقوق بشر هستیم؛ اقدامات خالف حقوق بین الملل 
از جمله کشتار و نسل کشی و مواردی که اروپایی ها در آن 
سابقه ای داشتند، باید ثبت و در مراجع بین المللی پیگیری 
قضایی شــود این موارد هم در این طرح پیش بینی شده 
است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه 
قطعنامه پارلمان اروپا الزام آور نیست، افزود: پارلمان اروپا 
عمده مصوباتش جنبه مشورتی دارد. تصمیم گیر نهایی 

شورای اروپاست که امروز نشستی خواهد داشت.
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سردار وحیدی:
کشور سالم با مالیات اداره می شود

به گزارش ایســنا، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست 
ماهیانه اتاق اصناف اســتان تهران، تولید را قلب اقتصاد 
توصیف کرد و افزود: اکثر کشورها بر اساس مالیات ها اداره 
می شوند، درآمدهای نفتی باید وارد صندوق توسعه شود. 
کشور سالم یعنی کشوری که با مالیات اداره شود. اصناف 
نقش مهمی در اینکه سیاســت مالیاتی چگونه باشد، با 
فرض اینکه کشور با مالیات اداره شود، عادالنه باشد و فرار 
مالیاتی رخ ندهد، دارند.وی همچنین بر لزوم کنترل قیمت 
توسط صنوف مختلف تاکید کرد و ادامه داد: کنترل قیمت 
ها را جدی اعمال کنند تا گرانفروشی صورت نگیرد. عالوه 
بر این، رعایت هنجارهــای اخالقی و اجتماعی ضروری 
است و همه باید به پایبندی آنها متعهد باشند.وحیدی در 
ادامه با بیان اینکه اصناف می توانند مشاوران خوبی برای 
سیاست های اقتصادی دولت باشند،گفت: در ستاد تنظیم 
بــازار باید به صورت مرتب دیدگاه های اصناف در تنظیم 
بازار و کنترل قیمت ها اخذ شــود.وی با اشاره به خانواده 
بزرگ اصناف در کشور گفت: براساس آمارها سه میلیون 
و ۶00 هزار واحد صنفی در کشــور فعالیت دارند که با 
میانگین ۵ نفر شاغل، جمعیتی نزدیک به ۲0 میلیون نفر 
را شامل می شــود. از این جهت تحول در حوزه فعالیت 
اصناف می تواند کمک بزرگی به بدنه اقتصادی کشــور 
باشد.وزیر کشور همچنین به ظرفیت اصناف در انعکاس 
دقیق و درســت سیاســت های اقتصادی دولت به مردم 
سخن گفت و افزود: با توجه به ارتباط مستقیم و مستمر 
مردم با حــوزه اصناف، می توان از این ظرفیت به خوبی 
برای در جریان قرار دادن سیاست های دولت به مردم بهره 
گرفت. وحیدی به  نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی 
کشور هم اشاره کرد و یادآور شد: بخش خدمات نزدیک 
به ۶0 درصد تولید ناخالص ملــی را برعهده دارند و ۸۹ 
درصــد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز از طریق 
اصناف تامین می شــود.کمک به رشد اقتصاد و کاهش 
ضریب جینی از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی 
بود که اظهار کرد: بعد از نفت، حوزه اصناف باالترین نقش 
و جایگاه را در تامین مالی کشور ایفا می کند.وزیر کشور به 
نقش موثر اصناف در کاهش تصدی گری دولت اشاره کرد 
و گفت: دولت همواره با محوریت اصل 44 قانون اساسی 

به دنبال کاهش تصدی گری است.

یک نماینده مجلس:
تیم اقتصادی نظرات متفاوتی دارند

یک نماینده مجلس گفت: تا ما صحبت از وضعیت کشور 
می کنیم، می گویند در جنگ هســتیم. بله جنگ هست 
ولی جنگ و شرایط ترکیبی ایجاب می کند دولت هم یک 
آرایش مناسب شرایط جنگی برای خودش طراحی کند، 
به نظر می رسد به ویژه تیم اقتصادی دولت بر مبنای یک 
شرایط آرامی کشور را اداره می کنند؛ در حالی که کشور 
واقعا در یک شرایط جنگ و ویژه قرار گرفته است.علی اصغر 
عنابستانی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که 
باتوجــه به افزایش نــرخ  ارز و طال در بــازار و عدم ثبات 
اقتصادی در کشور این مساله مطرح می شود که دولت باید 
تغییراتی در تیم اقتصادی خود داشته باشد چقدر این گزاره 
را می پذیرید، گفت: بارها عرض کردیم که توطئه دشمن و 
حرکتی که انجام می د هد کامال مشخص و مشهود است، 
دشــمن در حوزه اقتصادی تالش می کند ساختارها را از 
داخل برهم بزند و جنگ روانی ایجاد کند و از سوی دیگر 
پارامترهــای اقتصادی را بهم بریزد اما از این طرف قاعدتا 
دولت گاردی می گیرد و در مقابل تک دشــمن باید یک 
پاتک داشته باشد که به نظر می رسد مناسب نیست.این 
نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بعضا تا ما صحبت 
از وضعیت کشور می کنیم، می گویند در جنگ هستیم. بله 
جنگ هست ولی جنگ و شرایط ترکیبی ایجاب می کند 
دولت هم یک آرایش مناسب شرایط جنگی برای خودش 
طراحی کند، به نظر می رسد به ویژه تیم اقتصادی دولت بر 
مبنای یک شرایط آرامی کشور را اداره می کنند؛ در حالی 
که کشور واقعا در یک شــرایط جنگ و ویژه قرار گرفته 
است.وی با اشاره به اینکه حتما تیم اقتصادی دولت نیاز به 
تغییر دارد، گفت: هماهنگی عناصر در این تیم کامل نیست 
و آرای متفاوتی از عناصر این تیم بیان می شود، تصمیمات 
موثر اتخاذ نمی شود و تصمیاتی هم که اتخاذ می شود به 
موقع و در زمان متناسب عمل نمی شود یعنی همه ایرادات 
در ساختارهای اقتصادی دولت وجود دارد. البته منکر کار 
و اقدمات دولت نیستیم اما از این طرف احساس می کنیم 
حتما دولت نیاز به یک ترمیم جدی دارد.عنابستانی یادآور 
شد: دولت ترمیم کابینه را از بانک مرکزی آغاز کرده است، 
اما در دیگر عناصر اقتصادی دولت هم در جهت هم آوایی، 
هماهنگی و مستحکم تر شدن و قوی تر شدن حتما باید 
تغییراتی صورت گیرد و امیدواریم دولت هرچه سریع تر این 
آرایش مناسب را انجام دهد و اجازه ندهد شرایط بحرانی تر 
و غیرقابل کنترل شــود و آن وقت ما تغییرات را ببینیم.  
وی ادامه داد: دلســوزان توصیه هایی درباره بانک مرکزی 
می کردند اگر یکی دوماه قبل توجه می شد، شاید تغییرات 
در بانک مرکزی می توانست کار را به اینجا نکشاند در حال 
حاضر هم سایر عناصر تیم اقتصادی دولت باید تغییر کنند، 
خود آقای رئیس جمهور با همه صداقت و دلسوزی و تالش 
بی وقفه ای که دارد باید مســئله ضرورت اســتحکام تیم 
اقتصادی دولت را درک کند و این تغییرات را صورت دهد.

این نماینده مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: دولت 
و مجلس هم آوا باهم مکرر در تعامل مثبت مســائلی را 
دنبال می کنند، قطعا اگر جمع بندی این شود که دولت این 
شرایط را درست مدیریت نمی کند، مجلس براساس قانون 
تصمیمات مقتضی می گیرد. در مجلس این مباحث مطرح 
است که بحث های مربوط به تغییرات اگر از طرف دولت 
کلیــد نخورد، مجلس کلید بزند و از ویژگی نظارتی خود 
استفاده کند و اگر الزم به استیضاح باشد تغییرات را صورت 
دهد. اما امیدواریم مباحثی که کارشناسان و نمایندگان و 
همه مرتب تکرار می کنند و هشدارهایی که می دهند برای 
دولتمردان مثمر ثمر باشد و  قبل از این که شرایط به یک 

وضعیت نامناسب برسد، تغییرات صورت گیرد.
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همدلی| دیروز ســیدابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری برای دفــاع از الیحه بودجه راهی 
مجلس شــد. او در ســخنرانی خود آمار و 
ارقامی را اعالم کرد کــه پیش از این نیز از 
آنان ســخن گفته بود. ادعاهایی که از سوی 
رئیســی در این چند ماهه مطرح شده است 
هربار با واکنــش منفی افکار عمومی مواجه 
می شــود. دیروز در صحــن علنی مجلس 
نماینگان هم نســبت به ادعاهای رئیســی 
معترض شــدند. برخی نمایندگان آمارهایی 
که رئیســی اعــالم کــرد را دروغ خواندند. 
از طــرف دیگر نماینــدگان معترض بودجه 
پیشنهادی دولت را غیرکاربردی و با ایرادات 
فراوان دانستند. این در حالی است که رئیس 
جمهوری با اعتماد بــه نفس خاصی تأکید 
دارد که این بودجه مشــکالت کشور را حل 
می کند. وعده حل مشکالت اولین بار نیست 
که از ســوی رئیســی مطرح می شود. او از 
زمانی که کلید پاســتور را در اختیار گرفته 
تأکید داشــته که بیش از هر زمانی به آینده 
ایران امیدوار است. در عین حال در دولت او 
بزرگ ترین اعتراضات و نارضایتی های مردمی 
شکل گرفته اســت. موضوعی که رئیسی به 
عنوان رئیس جمهوری هیچ اشاره ای به آن 
نمی کنــد و به نظر می رســد که قصد ندارد 
توجهی به نارضایتی های عمومی نشان دهد. 
سید ابراهیم رئیســی صبح دیروز در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی در دفاع از الیحه 
بودجه140۲، درباره وعده دولت برای ایجاد 1 
میلیون شغل، گفت: »این وعده محقق شده 
اســت که این را کافی نمی دانیم و باید تالش 
بیشتری شــود. در زمینه کشاورزی رشد 1۷ 
درصدی تولید غالت را داشته ایم. ۶0 درصد 
خرید تضمینی گندم افزایش داده شده است. 
در زمینــه تولید دانش بنیان ، فقط در زمینه 
کشاورزی ۷0 درصد شرکت های دانش بنیان 

بیشتر شده است.«
وی ادامــه داد: »تــالش شــده اســت در 
بودجه140۲ سیاست های برنامه هفتم، سند 
آمایش ســرزمینی و سند تحول دولت مورد 
توجه قرار گیرد. سعی شده از درج احکام غیر 
مرتبط با بودجه جلوگیری شود و احکام دایمی 
جدا شود. شفافیت و درج تمام منابع و مصارف 
گنجانده شود. بهبود معیشت مردم، تعادل در 
پرداخت ها، کاهش تورم، صرفه جویی، حمایت 
از بازار سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی ، توجه 
به بهداشت و درمان، توجه به رشد اقتصادی 
و اشتغال و فعال شدن صندوق های عدالت و 
پیشرفت در همه استان ها مدنظر بوده است.«

رئیســی افــزود: »دولت در زمینه مســکن، 
معیشت، خودرو و سالمت برنامه کوتاه مدت 
دارد کــه حتمــا وضعیت در آینــده نزدیک 
متفاوت خواهد شــد. دشــمن دنبال ایجاد 
ناامیدی است، اما تالش دولت باید برای ایجاد 
امید برای مردم باشد. پیام دولت و مجلس باید 
پیام امیدبخشی به مردم باشد. دشمن دنبال 
ایجاد تردید و یاس در دل مردم است و تمام 
تصمیمات ما باید ایجاد امید باشد. دولت در 

این چهار زمینه، برنامه بلند مدت هم دارد.«
رئیس جمهوری دیــروز دوباره وعده کاهش 
نــرخ ارز را هم داد. دیــروز که دوباره کاهش 
ارزش پــول ملی در تاریخ کشــور رکورد زد. 
رئیسی با بیان اینکه وضعیت قیمت طال و ارز 
کاهشــی خواهد شد، اظهار کرد: »با توجه به 
منابع و ظرفیت های کشور و همکاری دولت 
و مجلس، در اجرای منویات رهبری و خواسته 
مردم، آینده را روشــن می بینم. همه آمارها 

بیانگر رشد تولید و سرمایه گذاری و اشتغال 
است. ما این رشد را ارتقاء خواهیم بخشید و 

دشمن را شکست خواهیم داد.«
 آمار غیرواقعی

اطالعاتی که رئیســی در سخنرانی خود ارائه 
کرد باعث انتقاد شدید نمایندگان شد. مجتبی 
محفوظی در جلســه علنی دیروز )یکشنبه( 
مجلس در جریان رسیدگی به کلیات الیحه 
بودجه 140۲ طــی اظهاراتی در مخالفت با 
کلیات این الیحه گفت: »آمارهایی که توسط 
رئیس دولت طی دو جلسه در صحن مجلس 
ارائه شد، بعضاً خطا و غیر واقعی بوده است؛ ما 
شخص آقای رئیسی را انسانی صادق و وارسته 
می دانیم، بنابراین ایــن آمارهای غیر واقعی 
ناشی از آماری است که اطرافیان و دولتمردان 
به رئیس جمهوری ارائه می دهند درحالی که 

واقعیت های جامعه چیز دیگری است.«
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکه »آمار گرانی ها، بیکاری ها و اشــتغال 
که در صحن مجلس ارائه شــد، غیر واقعی 
بود«، افزود: »رئیس جمهوری امروز گفتند 
که در آینده ای بسیار نزدیک اتفاقات خوبی 
برای معیشــت مردم رخ خواهــد داد؛ این 
خیلی عالی اســت اما الیحــه بودجه ای که 
در اختیــار مجلس قرار گرفته اســت، چیز 

دیگری را نشان می دهد.«
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: »اگر قرار بر تســهیل و گشایش 
است چرا تبصره  1۶ که برای مباحث خانواده 
و جمعیــت و تبصره 1۸ که بــرای تولید و 
اشتغال است در الیحه بودجه سال آتی لحاظ 
نشده است؟ همچنین منابع و مصارف بودجه 
با هم همخوانی ندارد و بسیاری از اعداد و ارقام 
بسیاری غیرواقعی است و قابل تحقق نیست. 
قیمت نفت به ازای بشــکه ای ۸۵ دالر خیلی 
باالســت و به نظر می رســد که در دسترس 
نباشــد. قیمت ارز نیز غیر واقعی تعیین شده 
که بنظر می رسد در سال آینده با مشکالتی 
مواجه خواهیم شــد.« محفوظی با تاکید بر 
اینکه »عالمت های سوال بســیار بزرگی در 
الیحه بودجه وجود دارد که برای آنها پاسخی 
دیده نشــده اســت«، ادامه داد: »محورهای 
مهم نظام مالیاتی دارای ایراد اســت؛ ما چرا 
باید تمام بار را بــر دوش ملت بگذاریم؟ این 
همه مالیات های سنگین در وضعیت سخت 

معیشتی چه معنایی دارد؟ برنامه مولد سازی 
در سال آتی چیست؟ چه تمهیداتی درباره نا 
ترازی های نظام بانکی، انرژی و سایر حوزه ها 

در الیحه بودجه وجود دارد؟«
 نگرانی از ارز

دیروز رئیس جمهوری در حالی وعده کاهش 
نــرخ ارز را داد که محور بیشــتر انتقادات از 
الیحه بودجه مسئله ارز بود. مهدی عسگری 
نماینده کــرج دیروز در صحن علنی مجلس 
اظهار کرد: »پارسال تذکر دادیم و گفتیم که 
مجدداً دالر دو نرخی می شود اما از آن تجربه 
در موضــوع حذف ارز ترجیحی عبرت گرفته 
نشــد و امروز نیز همان آفت ها را مشــاهده 
می کنیم؛ یک روزی دالر جهانگیری بود، امروز 
مثاًل دالر آقای مخبر اســت و همان تفاوت را 
در نرخ ارز مشــاهده می کنیم و این نرخ نیز 
همچنان افزایش پیدا می کند و فشار معیشتی 
آن روی دوش مردم است و سیاستی یکپارچه 

و منسجم نیز در دولت نمی بینیم.«
وی با بیان اینکــه »در الیحه  بودجه راجع 
به سیاست ارزی دولت این ابهام وجود دارد 
کــه چگونه می خواهد ایــن روند را اصالح 
کند؟« عنوان کرد:»ردپای از اصالح ساختار 
بودجه در موضوع بودجه از نفت مشــاهده 
نمی شــود. تفکیک بودجه ارزی و ریالی و 
اصالح ساختار بودجه شــرکت های دولتی 
همچنان با ضعف مواجه اســت؛ دولت چه 
زمانی می خواهد به این شرکت ها رسیدگی 
کنــد در حالی که بســیاری از آنها زیان ده 
هستند و به جای کمک به دولت در تامین 
منابع، خودشــان در حال بلعیدن بخشــی 
از منابــع هســتند. همچنیــن مغایرت با 
سیاست های کلی برنامه هفتم در بخشی از 

هدف گذاری ها وجود دارد.«
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم 
به همین موضــوع پرداخت و با بیان اینکه ۷ 
نوع نرخ ارز داریم، بیان کرد:  »همچنین بحث 
نرخ ETS مطرح بوده است، اما واقعیت این 
است که بحث نرخ ارز در این الیحه با اما و اگر 
و ابهامات فراوانی مواجه است که با این سبک 

با مشکالت جدی مواجه می شویم.«
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با طرح این سوال که استراتژی دولت در کنترل 
پایه پولی برای سال آینده چیست؟ بیان کرد: 
»اگر نکته ای است دولت ما را راهنمایی کنند، 

بســیار خوب اســت. عوامل تورم زا از جمله 
تســهیالت تکلیفی در این الیحه دنبال شده 
که نتیجه آن تورم اســت. همچنین در حوزه 
بودجه شــرکت های دولتی ۵۷0 هزار دیده 
شده در حالی که شرکت های دولتی ۲1 هزار 
زیان ده هستند.« او در ادامه به مسئله کسری 
بودجه پرداخت و افزود: »امسال حضور ۳00 
هزار میلیارد کسری داشتیم که با مجوزهایی 
که از صندوق توسعه داده شد و اصالحیه هایی 
که مجلس انجام داد آن را پوشش دادیم، اما 
واقعیت این است که در الیحه بودجه 140۲ 
حدود 400 هزار میلیارد بیش برآوردی داریم. 
حال اگر مجوزهایی که امسال داده شد سال 
آینده داده نشــود و اصالحیه ها را نداشــته 
باشیم، این 400 هزار میلیارد کسری بودجه 
همان ام الخبائث مشکالت اقتصادی است که 

برای آن چاره اندیشی نشده است.«
 تورم 50 درصدی

نمایندگان نگرانی جدی دیگری هم داشتند. 
تــورم موضوعی کــه این روزها مــردم را با 
چالش اساسی مواجه کرده است ولی دولت 
بــه آن توجه چندانی نــدارد. دیروز علیرضا 
پاک فطرت نماینده مردم شــیراز در مجلس 
گفت:»در این بودجه به بخش آموزش توجه 
نشده در صورتی که اگر بخواهیم شعار ایران 
قدرتمنــد را عملیاتی کنیم بایــد به حوزه 
آموزش توجه کنیم، براساس این بودجه تورم 
سال آینده ۵0 درصد خواهد بود اما افزایش 
حقوق ها تنهــا ۲0 درصد اســت. از اصالح 
ســاختار اداری نیز خبری نیســت. چگونه 
می خواهیم با این بودجه به رشد ۸ درصدی 

اقتصادی و ثبات اقتصادی دست یابیم.«
پاک فطرت تاکید کرد: »بودجه عمرانی سال 
آینده تنهــا ۳0 درصد افزایــش یافته و این 
بدان معناســت که کارهای عمرانی در سال 
آینده حتی کمتر از امسال انجام خواهد شد. 
مظلوم ترین سهم بودجه به بخش عمرانی باز 
می گردد. براساس این بودجه فروش هر بشکه 
نفت ۸۵ دالر در نظر گرفته شــده در صورتی 
که امروز نفت را بشکه ای ۶0 دالر می فروشند. 
110 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش 
اموال مازاد پیش بینی شــده در حالی که در 
سال جاری این رقم ۳0 هزار میلیارد بود که 
آن هم محقق نشده با تصویب این بودجه برای 

کشور مشکل ایجاد خواهد شد.«

برداشت برخی نمایندگان از سخنان رئیسی در مجلس؛ 

آمار دروغ از رئیس جمهور صادق

همدلی| طی هفته های گذشــته انتقــادات اصول گرایان از 
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل ســنت زاهدان، گسترش 
یافته است. در مواردی البته برخی از چهره ها سعی کرده اند 
که با ادبیات تندی با او سخن بگویند. مولوی عبدالحمید امام 
جمعه اهل سنت زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان 
چندی نسبت به حوادث کشــور انتقاداتی را در خطبه های 
نماز جمعه زاهدان مطرح می کند. دیروز عالءالدین بروجردی 
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس نامه ای به مولوی 
عبدالحمید نوشــت و با یادآوری سرنوشــت مرحوم آیت اهلل 
حســینعلی منتظری به نوعی مولــوی عبدالحمید را تهدید 
بــه حصر کرد. عالءالدین بروجــردی که از جمله چهره های 
اصول گرا محسوب می شود و اکنون نیز رئیس انجمن دوستی 
ایران و چین اســت در نامه خود به مولوی عبدالحمید گفته: 
»جمهوری اســالمی ایران در طول چهل و اندی سال که از 
عمر پربرکتش می گذرد فراز و نشیب های فراوانی دیده است 
و در این فراز و نشــیب ها چه بســیار افرادی که در باالترین 
ســطح نظام قرار داشــتند و در آزمون مسئولیت خویش در 
برابر ملّت بزرگ ایران و خون پاک شــهدا و ارزش های واالی 
نظام مردود شدند و نتوانستند این بار سنگین مسئولیت را به 

سر منزل مقصود برسانند.«
او در ادامه به مرحوم آیت اهلل منتظری اشــاره کرده و گفته: 
»ماجرای قائم مقام رهبــری و تذکر های مکرر حضرت امام 
)رض( به ایشــان و ادامه ایراد های بنی اسرائیلی وی و حذف 
قائم مقام رهبری توســط بنیانگذار جمهوری اسالمی گرچه 

قیــاس مع الفارق اســت، ولی واقعیتی اســت آموزنده برای 
کســانی که عبرت آموز باشــند”َفاْعَتِبُروا یَا أُولِی اْلَبَْصارِ” 
همه می دانند در بحران اخیر، اطاق فکر و طراحی آن با سوء 
اســتفاده از زمینه های داخلی به ویژه در بعد اقتصادی خارج 
از مرز های کشــور بود و به همین دلیل رؤســای کشور های 
آمریکا، فرانســه، آلمان و انگلیس خبیث و تعدادی دیگر از 
کشور ها دخالت مستقیم و آشکار نمودند و شبکه تلویزیونی 
اینترنشال عربستان در کنار رسانه تصویری آمریکا و انگلیس 
خبیث موتور محرک ناآرامی بودند؛ که جنابعالی یک بار هم 
برای دفاع از امنیت و منافع ملی کشور به آن حمله نکردید.« 
بروجردی که در ادوار مختلف ریاست کمیسیون امنیت ملی 
مجلس را در اختیار داشته در نامه خود از مولوی عبدالحمید 

خواســته که به جای انتقاد، از مسئولین تشکر کند. او گفته: 
»سئوال بسیار مهم و امر بسیار عجیب این است که جنابعالی 
که تریبــون مقدس نماز جمعه را در اختیــار دارید به جای 
شــکرگزاری از درگاه الهی و تشکر از مســئولین امنیتی و 
انتظامی که ده ها شــهید برای برقراری امنیت تقدیم کردند، 
در ایــن آتش می دمید و افکار عمومی را تحریک می کنید و 
بجای پرداختن به دشــمنان اسالم در سراسر جهان اسالم از 
رژیم پلید صهیونیســتی گرفته تا جنایات آمریکا در عراق، 
عربستان، ســوریه، لبنان و به خاک و خون کشیدن زنان و 
کودکان مظلوم یمن و فلسطین و اهانت نشریه پلید فرانسوی 
به مقدســات اسالمی و ده ها مسئله مهم جهان اسالم چرا از 

تریبون مسجد مکی صدایی بر نمی آید.«
بروجردی در ادامه ادعا کرده که طلبه های خارجی به شکل 
غیرقانونی در مســجد مکی تحصیل می کننــد. بروجردی 
نوشــته: »آیا می دانید جمهوری اسالمی برای مسجد مکی 
به خاطر حضور صد ها طلبه غیرقانونی خارجی مورد اعتراض 
رؤســای جمهور این کشــور ها قرار گرفته و هزینه سیاسی 
پرداخت کرده است؟ جناب آقای عبدالحمید به شهادت ده ها 
عالم برجســته اهل ســنت ایران، وضعیت اهل سنت کشور 
قبل و بعد از انقالب قابل مقایســه نیست و تعداد مساجد و 
حوزه های علمیه ده ها برابر شــده است. آیا بر اساس دستور 
الهی”لَِئن َشَکـرتُم اَلَزیَدنَُّکم “نباید یکبار هم که شده زبان را 
در کام به تشکر از مسئولین ذیربط جمهوری اسالم بچرخانید 

وسپاس گذاری کنید.«

درنامه بروجردی به امام جمعه زاهدان مطرح شد

یادآوری وضعیت آیت اهلل منتظری به مولوی عبدالحمید
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