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علی کریمی مدعی شــد مهدی تاج خودش را به جای مهدی مهدوی کیا 
برای عضویت در کمیته مسابقات فیفا معرفی کرده است.پس از انتخاب تاج به 
عنوان عضو کمیته مسابقات فدراسیون جهانی فوتبال، همیشه سؤالی مطرح بوده 
است مبنی بر اینکه چرا فیفا از بازیکنان قدیمی ایران در کمیته های خود استفاده 
نمی کند؟افشاگری علی کریمی از آنچه در سال ۹۵ گذشت، قطعاً می تواند پاسخی 

مناسب برای این سؤال باشد.

مرتضی افقه، رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفت : اگر یک فرد 
ایرانی برای دریافت اقامت در ترکیه ملک بخرد، تا ســه ســال حق فروش آن را 
ندارند و اگر این کار را انجام دهد، مجوز اقامت او باطل می شود. مالک ایرانی بعد 
از سه سال نیز تنها خانه را می تواند به خود ترک ها بفروشد. ترک ها به دلیل اینکه 
می دانند ایرانی ها و یا سایر اتباع خارجی خانه را تنها به آن ها می توانند بفروشند، 
ملک را حتی به نصف قیمت یا یک سوم قیمت خانه می خرند. بعد از اینکه فرد 
ملک خود را می فروشد، نمی تواند سرمایه خود را از ترکیه خارج کند، بلکه باید 

برای چندین سال سرمایه خود را در بانک های ترکیه سپرده گذاری کند.

شــرکت های تشریفاتی، خدماتشان را از ســاعتی ۷۰۰هزار تومان تا چند 
ده میلیون تومان ویژه برگزاری مهمانی های الکچری می فروشــند!خدماتی که 
فاعل شان اغلب به چند رشته ورزشی و رزمی مسلطند و به گواهی مدارکی مهر 
و موم شده، دوره هایی نیز در خارج از کشور گذرانده اند. این حرفه آموزش های 
تخصصــی خود را از مدیریت بحران گرفته تا کنترل خشــم، دارد. از دوره های 
۵۰ساعته ۳میلیونی تا ترم های ۲ماهه ۷میلیونی با اعطای مدرک معتبر بین المللی.

حجت االسالم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف ونهی از منکر کشور، 
به ســه گناه ربا، ایجاد ناامنی و تزلزل در خانواده که در روایات متعدد به جنگ 
مستقیم با خداوند آمده است، اشاره کرد و گفت: این گناهان متاسفانه در جامعه 
امروزی ما رواج پیدا کرده است که می توان در بحث تزلزل در خانواده به رواج 
بــی عفتــی و هرزگی که مصداق اتم و اکمل آن بدحجابی، بی حجابی و مقوله 

سگ گردانی و دوری از فرزند آوری است.

اتباع کشــورهای همسایه ترکیه در حال عبور از مرز ترکیه با ماشین ها 
و اتوبوس های پرجمعیت هســتند و از کاهش ارزش لیر ترکیه برای خرید 
کاال اســتفاده می کنند.در میان افرادی که برای خرید کاال به ترکیه ســفر می 
کنند درصد باالیی از شهروندان کشور بلغارستان قرار دارند که اولین توقف 
آنها صرافی است و سپس به بازارها و خواربار فروشی ها در شهر ادرنه در 
شــمال غربی ترکیه می روند.لیر بی ثبات ترین ماه خود را در دسامبر تجربه 
کرد و ارزش آن تقریبا هر روز کاهش یافت و در نهایت در ۲۰ دســامبر به 
کمترین میزان خود در برابر دالر آمریکا رســید، زمانی که ارز ترکیه امسال 
بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دســت داد، گردشــگران 

این کشور بیشترین سود را به جیب زدند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در همایش پیشکسوتان  جهاد و شهادت 
به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی ، به آغاز افول آمریکا بعد 
از انتقام در عین االسد اشاره کرد و گفت: حمله موشکی ایران به عین االسد 

به کشورها جرأت مقابله با آمریکا را داد.
ســردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اشاره به این که ترور شهید سلیمانی با فشار صهیونیست ها 
بود، اظهار کرد: ده ها سال تبلیغات دموکراسی غرب و مدعیان حقوق بشر با 
ترور حاج قاسم زیر سوال رفت.وی به انگیزه رئیس جمهور وقت آمریکا در 
ترور حاج قاسم اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور آمریکا در مقابل دیدگان 
جهانیان ترور شــهید ســلیمانی را برعهده گرفت، زیرا قصد داشت با ترور 
حاج قاسم حمایت صهیونیست ها را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری 

جلب کند، اما به برکت خون شهید سلیمانی از جایگاه خود کنار رفت .

محمدجواد ظریف در توییتی نوشــت: دو سال پیش من یک دوست 
را از دست دادم، ایران یک قهرمان و جهان قهرمان مبارزه با تروریسم را از 
دست داد. یک سال بعد، برای آنها که انکار می کردند، چهره واقعی ترامپ 
در کنگره آمریکا به نمایش گذاشــته شــد.ظریف در پایان نوشت: جهان به 
مبارزان شــجاعی مانند ســلیمانی نیاز دارد، نه جنگ افروزان ترســو مانند 

ترامپ، نتانیاهو و شرکا.

عباس عبدی نوشــت: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را 
غیرعلنی تصویب کردند. خودشان بریدند و دوختند. 

هزینه اجتماعی و روانی و اقتصادی بزرگی را به جامعه و مردم تحمیل 
خواهند کرد. نتیجه آن نیز روشــن خواهد شد، ولی بزرگ ترین عارضه آن 
تداوم بی اطالعی از مســاله اصلی جامعه یعنی توســعه اقتصادی و راه حل 
آن اســت. ما باید همچنان مثل اســب عصاری و با چشمان بسته دور خود 
بچرخیم. قانونی را تصویب کردند که بیشتر وجوه جامعه را درگیر می کند 
ولی دریغ از چند نشســت جدی برای نقد و ارزیابی آن. این نوشــته اکنون 

نیز نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

سه روز پس از تماس تلفنی حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضاییه با مادر »هیراد پیربداغی« این متهم سیاســی با تودیع قرار 

وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، چندی پیش بود که خانواده هیراد 
پیربداغی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار دیدار با وی 
شــدند. سپس رئیس قوه قضائیه طی یک تماس تلفنی ایشان را از وضعیت 

فرزندشان مطلع کرد.

اخبار ویژه ... عسگری در نطق میان دستور مجلس:

افکار عمومی را بازیچه اختالف نظرها و 
عدم هماهنگی مسئوالن قرار ندهید

سرویس سیاســی-مهدی عسگری در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود 
ضمن گرامیداشــت سالروز شهادت سردار سلیمانی، 
خطاب به نمایندگان مجلس و هیأت رئیســه گفت: 
مجلس یازدهم در بیســتمین ماه کاری خود قرار دارد 
و در ایــن مدت قوانین مهم و مفیدی را تصویب کرده 
که از جمله آن در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تولید 
مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

بوده است.
 نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس 
شــورای اسالمی ادامه داد: مصوباتی که به طور نسبی 
عملکرد رو به جلوی مجلس را نشان می دهد اما سوال 
این است قوانین مصوب مجلس به چه میزان اجرا می 
شود. اشکال کار کجاست و چگونه باید نقش مجلس 
ارتقا یابد و به رأس امور باز گردد. مجلسی در رأس امور 
است که به اموری بپردازد که در رأس مسائل کشور قرار 
دارند. مجلسی در رأس امور است که به جای آنکه اسیر 
حوادث شــده و منفعل عمل کند، با پیش بینی و آینده 

نگری جلوتر از زمان حرکت کند.
وی افــزود: در عصر دیجیتــال که دنیا با هوش 
مصنوعی و واقعیت مجازی به ســمت یک ناکجاآباد 
مجازی حرکت می کند نمی توان شــتاب تغییرات و 
عنصر زمان را نادیده گرفت. مجلســی در رأس امور 
اســت که به جای دامــن زدن به تورم قوانین به تنقیح 
قوانین متکثر و متعارض توجه کند، مجلسی که به جای 
پرداختن به امور فردی و جزئی به قوانین مادر پرداخته 
و بر موضوعات کالن و راهبردی که علت العلل چالش 
ها و معضالت روز کشور است، تمرکز کند و تدوین 
قوانین مادر را در قالب بسته های منسجم حول مسائل 
ریشه ای در اولویت قرار دهد. عسگری ادامه داد: اکنون 
با بیش از یکصد هزار مقرره و ده هزار عنوان قانونی به 
کجا رسیده ایم. این حجم کثیر نه تنها برای مردم بلکه 
برای اهل فن و مدیران اجرایی نیز باعث سردرگمی و 
ابهام شده و کاهش ضریب اجرا و نظارت بر آنها را در 
پی داشــته است. فی المثل ۶ قانون برنامه توسعه ما را 
به کجا رســانده؟ قطب نمای حرکت توسعه کشور به 
سمت غرب بوده و یا با مختصات بومی، ملی و آیینی ما 
تنظیم شده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
در ادامه با طرح این ســوال که آیا جامعه را صرفا باید 
با قانونگذاری اداره کرد، اظهار داشــت: آیا اساسا نگاه 
کنترلی و ایجاد محدودیت های غیرضروری، خشک و 
مکانیکی با نگاه اسالم که تأکید بر رشد و هدایت بر پایه 

اختیار و کرامت انسان دارد، سازگار است؟
وی افــزود: جایگاه پرورش، فرهنگ و آموزش 
در اداره کشــور کجاســت؟ آیا قوه مقننه مغزافزاری 
برای اندیشیدن و سازوکاری برای پرداختن به اینگونه 

رویکردهــا و بازیابی روندها دارد؟ مرکز عقالنیتی که 
فراتر از روزمرگی ها، سیاست زدگی ها و قدرت طلبی 
ها در یک نگاه کالن و تاریخی به آسیب شناسی روند 
قانون گذاری در ۴۰ سال گذشته پرداخته و راهکارهای 
ارتقای فرایند تقنین در تراز گام دوم انقالب را تدوین 
کند. عســگری در ادامه خطاب به دولتمردان و رئیس 
جمهور گفــت: ایجاد وحدت رویــه یک ضرورت 
قطعی برای حرکت دولت مردمی است چرا که مواضع 
متعارض دولتمردان باعث ســردرگمی و بی اعتمادی 
مردم می شــود مانند مواضــع متناقض درباره قیمت 
خودرو و یا مواضــع متعارض دولتی ها درباره نحوه 
پرداخت یارانه. افکار عمومی را نباید بازیچه اختالف 
نظرها و عدم هماهنگی مسئوالن قرار دهیم. اینها شاید 
برای مسئوالن عادی باشد اما برای مردمی که احساس 
بی پناهی و رهاشــدگی در برابر سختی های معیشتی، 
بزرگ ترین رنج این روزهایشان شده، غیرقابل تحمل 
اســت که امام علی)ع( نیــز فرموده اند اختالف تدبیر 
را منهدم می کند. این عضو مجمع نمایندگان اســتان 
البرز در ادامه پاالیش دســتگاه تصمیم ســازی در قوه 
مجریه را یکی از ضروریات دانســت و افزود: تحول 
در دولت صرفا با تغییر در رأس دســتگاه های اجرایی 
محقق نشــده چرا که بخش اعظم امور دولت تابع آن 
دستگاه کارشناسی است که برایش تصمیم سازی می 
کند. همان جهت گیــری ها که با قطب نمای الگوی 
توسعه غربی تنظیم شــده و تبعاتش از وضعیت این 
روزهای کشور پیداست. وی افزود: دولت در مقیاس 
تصمیم سازی نیاز به پاالیش افکاری بی حاصلی دارد 

که سال ها است در بدنه کارشناسی رسوخ کرده در غیر 
این صورت همان برنامه های مخرب که علت وخامت 
حکمرانی در کشــور است از آستین همین دولت نیز 
اجرا می شــود. عسگری با اشاره به وضعیت مدیریت 
آب و محیط زیســت در کشور گفت: ببینید مدیریت 
سازه ای، سدسازی و پروژه های انتقال آب ما را به کجا 
رسانده؟ مدل توسعه شهری و بلندمرتبه سازی خالف 
با فرهنگ تبعات اجتماعی خوبی بر جای نمی گذارد. 
کالنشهرهایی که هوایی برای تنفس و راهی برای عبور 
ندارند.نماینــده مردم کرج در مجلس ادامه داد: اوضاع 
حوزه اقتصاد، سالمت و بانکداری نیز خوب نیست. آیا 
انقالب ما به دنبال چنین اهدافی بود؟ اینها چه نسبتی 
با تمدن نوین ایرانی-اســالمی دارند؟ آیا با تداوم این 
روش ها به نتایج دیگری خواهیم رســید؟ اگر اســیر 
عادت های غلط زمانه شویم هیچ تحولی رخ نمی دهد 
هرچند ذینفعان سیاســت باز، مخالفت و مقاومت می 
کنند اما دولت قوی آن است که با شفافیت و عدالت از 
سد تعارض منافع عده ای خاص عبور کرده و قدرت 
و اراده تغییر وضعیت به نفع مردم را داشــته باشــد که 
در این صورت بن بســت ها شکستنی و تحول انجام 
شدنی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: از وزیر اقتصاد 
بابت دستور صریح درباره بازگشت پرونده های مالیاتی 
مؤدیان بزرگ به اســتان البرز که بیش از هزار میلیارد 
تومان مالیات خود را در پایتخت پرداخت می کردند، 
تشــکر می کنم و از ســازمان امور مالیاتی کشور می 

خواهم هرچه سریع تر این دستور را اجرا کند.

نماینده مردم کرج در مجلس با تأکید بر اینکه جامعه را صرفا با قانونگذاری نمی توان اداره کرد، گفت: نگاه کنترلی و ایجاد محدودیت های
 غیرضروری، خشک و مکانیکی با نگاه اسالم که تأکید بر رشد و هدایت بر پایه اختیار و کرامت انسان دارد، سازگار نیست.

ســرویس سیاسی- یک فعال 
سیاســی با بیان اینکه فساد فربه شده 
و سویه های پیچیده پیدا کرده است، 
گفــت: مبارزه با فســاد نــه صرفا به 
هماهنگــی قوا، بلکه به یک عزم ملی 

نیاز دارد.
غالمرضــا ظریفیــان، درباره 
عملکرد قوا در مبارزه با فســاد، اظهار 
کرد: دولت سیزدهم به تازگی تشکیل 
شده است و به طور نسبی با سایر قوا 
هماهنگ است، اما انتظار از بین بردن 
پدیده شوم، پیچیده و ریشه دار فساد 
در زمانی کوتــاه، انتظار منصفانه ای 
نیست. فســاد نه با بخشنامه رفع می 

شــود و نه با سیاستگذاری و مواضع 
صرفا اعالمی.

وی ادامــه داد: به اعتبار نظرات 
اقتصاددانان، جامعه شناسان و کسانی 
که در زمینه توسعه کارمی کنند، فساد 
یک مساله ملی است نه جناحی. این 
افراد معتقدند که باید ابتدا ابعاد مختلف 
فساد را به خوبی شناخت و درمان آن 
نه صرفا به هماهنگی قوا، بلکه به یک 
عــزم ملی نیاز دارد. ما در ســال های 
گذشــته نسبت به مســاله گسترش 
فســاد اقتصادی، بورکراتیک و حتی 
اجتماعــی غفلت کــرده ایم و اکنون 
فساد فربه و انباشته شده و سویه های 

به هم پیچیده پیدا کرده است.
این فعال سیاســی همچنین با 
اشــاره به ریشــه های ایجاد فساد در 
کشور، خاطرنشان کرد: ساختارهایی 
که در نظام ایجاد شدند متوازن نبودند و 
همین ساختارها با نگاه کالن و رویکرد 
علمی اصالح نشده و سامان نیافتند. 

چون بخشــی از این این ساختارها به 
جــای هم افزایی، واگرایی داشــتند، 
فسادزا شــدند. ادغام ساختارها هم 
فســاد ایجاد کرد. دلیل دیگر فســاد 
وجود قوانین پراکنده و وجود خال در 
این زمینه است. مساله دیگر، تعارض 
منافع اســت. مافیای ایجاد شــده در 
عرصــه اقتصادی هــم نقش خود را 
دارد. تعدد دســتگاه های نظارتی هم 
به جای حل مشــکل، بر مشــکالت 

افزوده است.
ظریفیــان با بیــان اینکه ما فکر 
می کنیم با وضــع قانون می توانیم با 
فساد مقابله کنیم، تصریح کرد: برای 
رســیدن به هدف خــود در مقابله با 
فســاد، باید در زمینه فرهنگ عمومی 
کار کــرد و از کودکی آموزش داد که 
اموال عمومی تابویی است که نباید به 
آن دســت درازی کرد. من معتقدم که 
دولت ها عزم مبارزه با فساد داشته اند، 
اما به دالیلی همچون غفلت تاریخی، 

تعارض منافع، کم توجهی به فرهنگ 
عمومی و ساختارها و قوانین معیوب با 
کالف در هم پیچیده ای روبرو هستیم 
که صرفا با جلسات سران قوا نمی توان 
بــا آن مقابله کرد و باید نگاه ملی و نه 
جناحی داشت. واقعیات این است که 
هر جناحی سرکار آمده است، دیگری 
را مفسد تلقی کرده و از خوش غافل 
شده و بعد شــش ماه از داخل همان 

جریان فساد بیرون آمده است.
وی در پایان گفت: برای مقابله با 
فساد باید از دیدگاه های دانشگاهیان 
اســتفاده کرد. از مساله آموزش ، بهره 
گیری از فناوری های نوین، نیروهای 
ســالم و کارآمد، تقویت رسانه ها و 
نقــش دادن به مردم بــرای نظارت و 
استفاده از تجربیات جهانی غافل نشد. 
اگر ایــن عوامل کنار هم قرار بگیرند 
و از جزیره گرایی و برخورد جناحی 
خودداری کرد، مــی توان گام به گام 

پیش رفت و فساد را عقب راند.

ســرویس سیاســی- نماینده 
اردبیــل، گفت: انتظار مــردم بعد از ۴ 
دهه به سر آمده و مردم خواهان عدالت 
هســتند، چیزی که تا به امروز محقق 
نشــده و در الیحه پیشــنهادی بودجه 
مورد لحاظ قرار نگرفته اســت. تقسیم 
کالســیک منابع و اعتبارات براساس 
جمعیت اگر ادامه داشــته باشد شاهد 
تثبیــت تبعیض خواهیم بــود، فریاد 
عدالتخواهی مردم را بشنوید. صدیف 
بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس 

شورای اسالمی در نطق میان دستور در 
سخنانی ضمن تسلیت به مناسبت ایام 
فاطمیه و گرامیداشت سالروز شهادت 
سردار ســلیمانی طی سخنانی، گفت: 
دولت سیزدهم ضمن گره نزدن معیشت 
مردم به موضــوع مذاکرات در حوزه 
سیاست خارجی توان خود را بر روی 
بهبود روابط با دنیا متمرکز کرده و در این 
مسیر بدون تکیه به غرب توجه اصلی 
خود را به شرق، قاره آسیا و همسایگان 
قرار داده است. به همین علت جا دارد 
که از سیاست خارجی منطقه ای دولت 
و بهبود روابط با همسایگان تقدیر کنیم. 
مساله واکسیناســیون یکی از اتفاقات 
بســیار مهم بود که در ایــن دولت به 
خوبی انجام شــد، همچنین آنچه که 
اکنون به عنوان مدیریت در حوزه کرونا 
در کشور مشاهده می کنیم ثمره هدایت 

هوشــمندانه دولت اســت. بدری به 
کوتاهی ها در حوزه عدالت اشاره کرده 
بیان داشت: انتظار مردم بعد از ۴ دهه به 
سر آمده و مردم خواهان عدالت هستند، 
چیزی که تا به امروز محقق نشده و در 
الیحه پیشــنهادی بودجه مورد لحاظ 
قرار نگرفته است. تقسیم کالسیک منابع 
و اعتبارات براساس جمعیت اگر ادامه 
داشته باشد شاهد تثبیت تبعیض خواهیم 
بود، فریاد عدالتخواهی مردم را بشنوید. 
وی افزود: آقای رئیس جمهور استقرار 
کامل دولت اتفاق نیفتاده و تاخیر بیش 
از این جایز نیست. دستگاه های اجرایی 
به روزمرگی دچار شده اند، با انتصاب به 
موقع و تعیین تکلیف مسئوالن اجرایی 
دستگاه ها را از بالتکلیفی خارج کنید.
نماینده مــردم اردبیل در ادامه خطاب 
به رئیس جمهور بیــان کرد: با تکمیل 

راه هــای اردبیــل و ادامــه آن تا مرز 
جمهوری آذربایجان توسعه اردبیل را 
از بن بست خارج کنید. راه های اردبیل 
همواره باعث بــروز حوادث منجر به 
فوت می شوند، تا کی به اظهار تاسف 
بســنده می کنید؟ وی خطاب به وزیر 
آموزش و پرورش، اظهار داشت: آقای 
وزیر آموزش و پرورش طرح رتبه بندی 
معلمان را غیرسفارشی اجرا کنید و این 
طــرح را به کام معلمــان تلخ نکنید، 
حوصله معلمان به سر آمده است. آقای 
نوری دیر آمدید پس لطفا زود شــروع 
کنید. بدری در پایان خطاب به وزیر کار 
گفت: آقای وزیر کار چشمان کم سوی 
کارگران به دستان شماست، در تعیین 
حداقل دستمزد کارگران مراقب باشید 
که در حق آن ها اجحاف نشود، سکوت 

کارگران از رضایت نیست.

ظریفیان؛فعالسیاسی؛

فسادسویههایپیچیدهپیداکردهاست

بدریدرنطقمیاندستور:

سکوتکارگرانازرضایتنیست

ســرویس سیاســی- عضــو 
کمیســیون عمران مجلس بیان کرد: از 
رئیس جمهــور اســتدعا دارم حال که 
در ابتدای راه هســتیم، هوشــمندانه، 
اندیشــمندانه و جســورانه مدیریت 
اقتصاد کشور را جراحی کنید، چرا که 
زمان به ســرعت می گذرد و سالهای 
خدمت به پایان می رسد و لکن نتیجه 
این سیاست های تکراری به جا خواهد 
ماند و مردم باز مأیوس و بی اعتماد تر 

از گذشته خواهند بود.
منصور آرامی در نشســت علنی مجلس شــورای اسالمی در نطق میان 
دســتور گفت: "بندرعباس و هرمزگان در دفاع مقدس نقش بسیار ارزنده اما 
مظلومانــه ای دارند مثل مظلومیت فرزندان هرمزگان، ســاکت، مظلوم و پر 
معنویت اما در مقابل دشمن کوره ای از حرارت"، این ها بخشی از کالم سردار 

دلها حاج قاسم سلیمانی در جمع همرزمان خود در لشکر۴۱ ثارهلل است. 
نماینده مردم بندرعباس، قشــم، حاجی آباد، بندر خمیر و ابوموسی در 
مجلس بیان کرد: ابتدا اقدامات شایسته شبانه روزی و دلسوزانه دولت مردمی 
جناب آقای رئیسی و همکاران ایشان را که بر اساس شعار ایران قوی شکل 
گرفته ارج می نهم و به تمامی دولتمردان خسته نباشی و خداقوت می گویم، 
یقنا تســریع در واکسیناسیون، سفرهای اســتانی، دیدارهای چهره به چهره 
مردمی، توجه ویژه به مناطق کم برخوردار، حمایت از تولیدکنندگان و توجه 
به سیاســت خارجی با رویکرد تعامالت منطقه ای بخشــی از اقدامات قابل 

تقدیر دولت ایشان است.
وی اظهار داشت: رئیس جمهور و وزرا متاسفانه در ۴۳ سال اخیر در کنار 
تصمیمات صحیح و قابل تقدیر دولت ها تصمیمات غلط و اشتباه فراوانی به 
ویژه در حوزه مدیریت اجرایی و اقتصاد داشته ایم که حاصل آن ناکارآمدی 

دولت ها بوده و برای مردم به هیچ وجه قابل دفاع نیست. 
عدم انضباط و شــفاف ســازی مالی و بودجه ریزی، عدم اصالح نظام 
بانکی، عدم اصالح نظام مالیاتی، بی توجهی به اصالح ســاختاری و مبارزه 
سیستمی با فساد اداری،عدم تعیین تکلیف درآمد و هزینه شرکت های دولتی، 
بی توجهی به تخریب محیط زیست، عدم اطمینان بخشی به سرمایه گذاری 
خارجــی، بی توجهی به نقش بهره وری در اقتصادی، کم توجهی به اقتصاد 
غیر نفتی، عدم تصمیم قاطع در موضوع چابک ســازی و کاســتن از هزینه 
جاری دولت، عدم اصالح صندوق های بازنشستگی، بی توجهی به مطالعات 
آمایشی، بی توجهی به ابر پروژه های عمرانی و بی توجهی به عدالت محوری 

در حوزه نیروی انسانی.
این نماینده مجلس تاکید کرد: یقینا نمی شــود یک دولت را متولی این 
نابســامانی ها دانســت، بلکه این لیست ۱۴ گانه به همراه ۱۰ ها عنوان دیگر 
ناشــی از چندین سیاست غلط مدیریتی است که حاصل رفتارهای سیاسی، 
عدم ریسک پذیری مدیریتی، بی توجهی به تصمیمات مهم کلیدی، دخالت 
قوا در یکدیگر، عدم پاســخگویی و گفتگوی شــفاف با مردم، کم توجهی به 
آرمان های امام و انقالب، بی توجهی به نخبگان و اندیشمندان  و عدم توجه 

به شایسته ساالری است. 
لذا از جنابعالی اســتدعا دارم حال که در ابتدای راه هستیم، هوشمندانه، 
اندیشمندانه و جسورانه مدیریت اقتصاد کشور را جراحی کنید، چرا که زمان 
به ســرعت می گذرد و ســالهای خدمت به پایان می رسد و لکن نتیجه این 
سیاســت های تکراری به جا خواهد ماند و مردم باز مأیوس و بی اعتماد تر 

از گذشته خواهند بود.
آرامی در خصوص مشــکالت حوزه انتخابیه اش اظهار داشت: اوال از 
رئیس جمهور که موضوع انتزاع بخشــی از هرمزگان را از دستور کار خارج 
کردند تقدیر و تشکر می کنم و به وزیر کشور متذکر می شوم با مدیران ملی 
و منطقه ای که غیر مسئوالنه بر طبل تفرقه افکنی می کوبند و همواره موجب 
دل مشغولی مردم خون گرم هرمزگان می شوند برخورد قاطع صورت گیرد.
وی مطرح کرد: وزیر کشور؛ طرح این بحث ها چیزی جز بی اعتمادی، 
دلسردی و گسســتگی اجتماعی حاصل دیگری نخواهد داشت، بارها گفته 
ایم توسعه جنوب کشور جز با رشد و توسعه استان های ساحلی امکان پذیر 

نیست لذا از اقدامات غیر منطقی پیشگیری کنید.
این نماینده مجلس گفت: جناب رئیســی می دانید هرمزگان همه ساله 
حــدود ۵۰ تا ۱۰۰درصد مازاد درآمد مالیاتــی دارند لکن مردم این خطه از 
کشــور همچنان با آمار بسیار باالی بیکاری، فقر و کمبود امکانات آموزشی 

و درمانی رو به رو هستند. 
مردم هرمزگان از کمبود تجهیزات پزشــکی، نیروی متخصص درمانی 
و تخت بیمارســتانی در رنج هســتند، همین چند روز اخیر شاهد مرگ مادر 
باردار در مرکز استان بوده ایم، دستگاه تشخیصی ام آر آی کافی نیز در مرکز 
استان وجود ندارد، مردم برای درمان مجبورند به استان های دیگر سفر کنند 
و پروژه های بیمارســتانی نیز همچنان منتظر تزریق اعتبار اســت. مشکالت 

پرستاران و کادر درمان استان در کنار سختی آنها نیز بماند.
عضو کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: هرمزگان از جمله استان 
هایی است که عدالت در حوزه نیروی انسانی را به خود ندیده است جوانان 
هرمزگان همواره از ما و شــما این مطالبه را دارند که آیا طی این ســال ها اگر 
هیچ نیروی متخصص، مدیر و متعهد هرمزگانی برای تصدی وزرات، معاون 
وزیر، رئیس سازمان و مشابه این ها تربیت نشده است حتما حاکمیت  مقصر 

است اگر پرورش یافته و استفاده نشده حتما دولت ها بی تقصیر نیستند.
وی بیان کرد: آقای رئیسی مردم هرمزگان به  شما رایی باالتر از میانگین 
کشوری داده اند با بی توجهی در این حوزه مواجه هستند سازمان های مهمی 
چون مناطق آزاد، بنادر و دریانوردی، شیالت، نفت و گاز که وجودشان عمدتا 
به هرمزگان وابسته است حتی هرمزگانی ها را غریبه فرض می کنند و همواره 
در تهران و حتی استان شاهد مدیریت اتوبوسی غیر نیروهای ماندگار هستیم. 
ایــن موضوع را مورد توجــه قرار دهید تا بیش از این باعث یأس و نا امیدی 
مردم هرمزگان نشــود.این نماینده مجلس گفت: ریشه بسیاری از مشکالت 
اســتان مسئله آموزش، شامل کمبود کالس درس، کمبود امکانات سرمایشی 
و گرمایشی، کالس های فرسوده و تخریبی، کیفیت آموزش، کمبود  امکانات 
آزمایشــگاهی و کارگاهی است لذا با توجه به سود باالی صنایع غرب استان 
و همچنیــن مازاد درآمد مالیاتی ضــرورت دارد برای حل موضوع کیفیت و 

کمیت نظام آموزشی در استان تدبیر ویژه ای اندیشیده شود.
آرامی همچنین بیان کرد: هرمزگان استانی با ظرفیت فوق العاده در دریا 
است با توجه به بیکاری باال نشان می دهد صنایع دریایی، شیالتی، گردشگری 
دریایی، شیرین سازی آب دریا، کشاورزی مبتنی بر آب شور، بنادر، ترانزیت 
و ۱۰ ها صنعت دیگر مرتبط با دریا به بوته فراموشــی ســپرده شــده است، 
ضرورت دارد وزارتخانه های مرتبط با حوزه دریا با هماهنگی استانداری و 
دانشگاه های استان دبیرخانه اقتصاد دریا محور را در استان راه اندازی کند.

عضو کمیســیون عمران مجلس در پایان اظهار داشــت: ضمن تشــکر 
از ریاســت بنیاد مســکن و استاندار، در خواســت دارم  نسبت به تسریع در 
بازســازی مناطق زلزله زده سرعت عمل بیشــتری به خرج دهند زیرا مردم 
ســاکنین این مناطق با توجه به فرارســیدن فصل  سرما و بارندگی حدود دو 
ماه اســت به ســختی در چادر زندگی می کنند و سکوت آنها از نجابت شان 
است، کمبود آب شرب روستای جزیره قشم، مشکل خط موبایل، مشکل راه 
های روستایی، مشــکل خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیز از مسائل 

دیگر است.

آرامی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس؛

نمی شود فقط دولت را متولی این 
نابسامانی ها دانست

ایجــاد وحدت رویه یک ضرورت قطعی برای حرکت دولت مردمی اســت چرا که مواضع 
متعــارض دولتمردان باعث ســردرگمی و بــی اعتمادی مردم می شــود مانند مواضع 
متناقــض درباره قیمت خودرو و یا مواضع متعــارض دولتی ها درباره نحوه پرداخت 
یارانه. افکار عمومی را نباید بازیچه اختالف نظرها و عدم هماهنگی مسئوالن قرار دهیم. 
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