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زارع پوروزیر ارتباطات  گفت: ُکندی سرعت اینترنت را تکذیب می کنم و 
به اندازه نیاز کشور پهنای باند تأمین شده است. عیسی زارع پور در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ُکندی سرعت اینترنت 
گفت: آن را تکذیب می کنم و به اندازه نیاز کشــور پهنای باند تأمین شــده است. 
مشــکلی در زمینه اینترنت وجود ندارد و ســرعت میانگین برای ما 10 است در 

حالی که در دنیا 60 است.

فرمانده انتظامی استان ایالم دلیل حادثه  در ایالم را اختالف کاری اعالم کرد. 
ســردار »دالور القاصی مهر« اظهار کرد: در پی تماس مرکز فوریت های پلیســی 
110 مبنی بر درگیری در اداره اموال و امالک بنیاد مســتضعفان استان، بالفاصله 
ماموران انتظامی و رهایی گروگان یگان ویژه، به محل اعزام شــدند. وی افزود: 
بالفاصله اینجانب در معیت ماموران انتظامی و یگان ویژه، در محل حضور یافتیم 
که مشخص شد، شخصی مسلح از کارمندان همان سازمان با توجه به اختالف 
شــخصی که با محل کار خود داشــته به صورت مسلح وارد شده است. فرمانده 
انتظامی استان ایالم خاطرنشان کرد: قاتل به محض ورود به محل کار خود به سمت 

کارمندان آن اداره تیراندازی می کند.
وی گفت : متاسفانه در این درگیری سه تن کشته و هفت تن زخمی می شوند. 
با اقدامات تامینی و حضور بموقع پلیس سه تن از کسانی که در این اداره توسط 
قاتل، گیر افتاده بودند به صورت صحیح و سالم به بیرون از محل هدایت شدند.  
وی گفت : قاتل با ورود ماموران انتظامی و رهایی گروگان یگان ویژه، عرصه را 

بر خود تنگ دید و خودکشی کرد. 

علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خطاب 
به دولت، گفت: »مردم آگاه و با سواد هستند و وقتی می گویید یک دهک از دریافت 
یارانه حذف شدند، یعنی معادل 10 درصد جمعیت؛ اما بر اساس آمارها شاید نیمی 
از جمعیت این یارانه ۳00 تومانی را هم دریافت نکردند که نشان می دهد صحبت 

و عمل شما با هم فرق می کند لذا اعتماد به مسئولین کاهش پیدا خواهد کرد.«

ایالن ماســک در توییتی نوشت: پیشنهاد من بر مبنای اظهارنامه توییتر نزد 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار بوده است. مدیرعامل توییتر علنا حاضر نشد 
مدرکی درباره این که حســابهای ربات، کمتر از پنــج درصد از کاربران توییتر 
هستند، ارائه کند. ایالن ماسک پس از این که هفته گذشته، پیشنهاد خود را تا زمان 
دریافت اطالعاتی درباره حسابهای ربات معلق کرد، اعالم نمود این ظن را دارد 
که حسابهای ربات حداقل ۲0 درصد از کاربران توییتر را تشکیل می دهند. وی 
در کنفرانسی در میامی گفت: نمی توانید همان قیمت را برای چیزی بپردازید که 
بســیار بدتر از ادعای آنها بوده اســت. وی در پاسخ با این که آیا قرارداد توییتر با 

قیمت دیگری، مقرون به صرفه است، گفت: دور از ذهن نیست. 

علیرضا زاکانی شــهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره مشکالت حمل 
و نقل عمومی و وضعیت رانندگان توضیحاتی ارائه کرد. زاکانی در پاسخ به این 
پرســش که وضعیت به چه شــکلی است، گفت: وضعیت کامال عادی است اما 
این یک بخش کوچکی از کل ماجراست. حدود ۳00 تن از آقایان بودند که این 
شائبه برایشان پیش آمده بود اما بقیه رانندگان خدمت خود را انجام می دادند. وی 
گفت  همه رانندگان سر کار هستند. زاکانی در پاسخ به این که آیا از جمع رانندگان 
افرادی بازداشت شدند گفت: این سوال را باید دستگاه های امنیتی پاسخ دهند و 
برخی بودند که این اعتراضات را سامان دهی می کردند و به نظرم در مواجهه آن ها 

متفاوت عمل شده است.

امام جمعه مشــهد گفت: »امروز جریان ناهنجاری بی حجابی در مســیر 
ریشه کن کردن اسالم قرار گرفته که اساس دین را از بین ببرد و متاسفانه عناصر 
تبلیغی چنان که باید با این جریان ناهنجاری مبارزه نمی کنند، در حالی که طبق 
آیات قرآن باید جّوشکن بود و با جریان ضد دین و مروج منکرات شرعی مقابله 

کرد، حتی اگر همه با ما دشمن شوند.«

شــاکری در واکنش به انتقادی که مطرح می شود، مبنی بر اینکه چرا دولت 
جراحی اقتصادی را از نهادهایی همچون ســازمان تبلیغات، صدا و سیما و... که 
بودجه های کالنی دارند، شــروع نکرده و به جای آن به ســراغ مردم رفته است، 
عنوان کرد: »از مردم شروع نشده، کاالی مورد نیاز مردم است و برای مردم انجام 
شده است. یعنی دولت یارانه را به مردم می دهد چون برای مردم دارد این کار را 

دارد انجام می دهد.«

ایرنا نوشت: »بدنو ببین، جون بابا، خودتو بلرزون بابا« می خواندند و تأسف 
می خوردند و سر تکان می دادند که کودک و نوجوان ایرانی تباه شده و جمهوری 
اســالمی دچار شکاف نسلی عمیقی شده که دیگر پر کردنی نیست. ارزش ها و 
هنجارهای انقالب اسالمی را بر باد رفته می دیدند و به اندک تالش های مخلصانه 
بســیجیانی که مخلصانه و بی مزد و منت در حال تربیت نســل و برپایی حلقه 
صالحین و برگزاری اردوی جهادی بودند، پوزخند می زدند که چه نشسته اید که 
ســیل همه تان را غرق خواهد کرد. اما امروز که یک سرود کاماًل ابتدایی و تقریبًا 
بی هزینه روی لب ده ها هزار کودک و نوجوان ایرانی نشسته، سکوت کرده اند و لب 
نمی جنبانند که نکند ماله کش و همدست و حکومتی خوانده شوند.»سالم فرمانده« 
شهر به شهر می چرخد. نمی توان انکارش کرد. نمی توان حکومتی دانستش. اما هر 

چه بیشتر خوانده می شود، کمتر در موردش نوشته می شود. 

نیروی انتظامی با توجه به ارتقای ساختار سازمانی خود به فرماندهی کل و 
لزوم توسعه دانشگاه جامع علوم انتظامی برای تربیت افسران پایور و ارتقای سطح 
دانش انتظامی آنها، خواستار موافقت هیأت وزیران با بهره برداری این فرماندهی 

از اراضی جنب دانشگاه علوم انتظامی شد.

فارس نوشت: برنامه نود هم طبق ساختار صداوسیما یک برنامه ورزشی بود. 
زمانی که این برنامه با مجری گری فردوسی پور از چارچوب یک برنامه ورزشی 
خارج می شــد و در ساحت سیاسی یا اجتماعی ورود می کرد به این معنا بود که 
این برنامه از اهداف اصلی خود دور می شد و در مسیری خارج از رسالت خود 
گام بر می داشت.ایام مذاکرات برجام را به یاد بیاورید. فردوسی پور با محمدجواد 
ظریف مصاحبه اختصاصی انجام داد و تالش کرد این مصاحبه از صداوســیما 
پخش شود. یا زمانی که پالسکو فروریخت، بخشی از برنامه نود را به این ماجرا 
اختصــاص داد و درباره این موضوع گفت وگو کرد.برنامه ای که برای مخاطب 
ورزشی صداوسیما تولید می شود باید در راستای اهداف ترسیم شده همان بخش 
پیش برود نه اینکه بنا به تشــخیص مجری یا تهیه کننده آن و به اقتضا زمان وارد 
حوزه های اجتماعی، سیاسی و ... بشود. با این حال به نظر می آید دلیل عدم حضور 
عادل در برنامه های پر مخاطب صداوسیما روشن باشد. مانع اصلی سد راه عادل 
اقدامات غیر حرفه ای است که مانند همه مجریان رسانه های حرفه ای دنیا باید خود 
را ملزم به رعایت آن می دانســت و به قواعد و قوانین سازمان متبوع خود احترام 
می گذاشت که چنین نکرد. این ماجرا صرفا به فردوسی پور هم منتهی نمی شود.

اخبار ویژه ... فراهانچی قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت مطرح کرد؛

بررسی مشکالت کار جبهه ای و غفلت از 
کارکردهای احزاب

سرویس سیاسی- افشــین فرهانچی قائم مقام 
دبیرکل حزب اراده ملــت درباره آخرین تحوالت و 
خبرها از این حزب، گفت: در روزهای اخیر مجموعه 
ما درگیر چندین کار مختلف است. دفتر سیاسی حزب 
در حال تهیه بیانیه تحلیلی حزب اســت که احتماالً تا 
ابتدای تابستان ارائه خواهد شد. کمیته توانمندسازی و 
آموزش حزب اولین سری کارگاه های توانمندسازی 
خــود را از ابتدای خردادماه شــروع خواهد کرد. تیم 
رســانه ای حزب بعد از انتشار موفقیت آمیز و منظم ۹ 
شماره نشــریه اراده ملت خود را آماده می کند که این 
نشریه را به صورت هفتگی منتشر کند. انتشارات حزب 
نیز اولین حضور خود در نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران را تجربه می کند. سایر نهادهای حزب نیز کارهای 

مرسوم و روتین خود را انجام می دهند.
فراهانچی در پاســخ به این سوال که با توجه به 
زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
و بــا توجه به آخرین فعالیت های حــزب آیا افرادی 
برای شرکت در انتخابات مشخص شدند تا با معرفی 
آنــان، برنامه ها و اهداف مورد بررســی و نقد مردم و 
سایر احزاب اصالح طلب قرار گیرد یا خیر، گفت: در 
مــورد انتخابات مجلس ما از دو زاویه به موضوع نگاه 
می کنیم. یکی اینکه افراد مناســبی را در داخل حزب 
شناسایی و آماده کنیم تا بتوانند به عنوان نامزدهای ما در 
این انتخابات حضور یابند و از طرفی دیگر برنامه هایی 
را تدویــن کنیم تــا در کارکردهای چهارگانه مجلس 
)قانون گذاری، نظــارت بر دولت و نهادهای اجرائی، 
پیگیــری مطالبات منطقه ای و حضور در شــوراها و 

نهادهای سیاست گذاری( بتوانیم مؤثر باشیم.
وی تصریح کرد: برنامه اول به تدریج در حال انجام 
اســت ولی با مشکل تائید صالحیت ها روبرو هستیم. 
روال سال های اخیر به گونه ای بوده که سیستم شورای 
نگهبــان این اجــازه را به ما نداده تا با تمام توان در این 
عرصه وارد شویم و عماًل از ما می خواهد تا با تیم های 
ذخیره و حتــی پائین تر به این موضوع ورود کنیم. در 
این مورد ما نه تنها در رأی آوری مشکل خواهیم داشت 
بلکه در کیفیت کار نیز به مشــکل می خوریم. مثل این 
می ماند که شــما از یک تیم فوتبال بخواهید که نفرات 
اصلــی و فیکس خــود را به هر علت کنار بگذارد و با 
تیم های پایه یا ذخیره اش وارد لیگ شود. طبیعی است 
که حتی برجسته ترین تیم ها نیز در این مورد به مشکل 
بــر خواهند خورد. ما در انتخابات گذشــته مجلس با 
رد صالحیــت دبیرکل حزب آقای احمد حکیمی پور 
و قائم مقام های سابق حزب آقایان معروف صمدی و 
علی شفائی روبرو بوده ایم و تا این مشکل به طور اساسی 
حل نشود، شاهد یک رقابت واقعی نخواهیم بود و این 
موضوع انگیزه حضور نیروهای کیفی و کارآزموده را 

کاهش داده است.
فراهانچی تصریح کرد: در مورد دوم نیز کارهایی 
را شروع کرده ایم ولی باز هم در سال های اخیر شاهدیم 
که موانع متعددی در مقابل مجلس قرار گرفته اســت 
کــه اجازه ایــن را نداده که مجلــس اصلی ترین نهاد 
قانون گذار و سیاســت گذار کشــور باشد. بطوریکه 
بسیاری از طرح های ارائه  شده در مجلس نهایتاً به ثمر 
نرسیده اند و نقش نظارتی مجلس هم از جهت گستره 
کار و هم در به نتیجه رسیدن محدود شده است. وجود 
شوراهای متعدد سیاست گذاری در کشور )بیش از ۴0 
شورای مختلف( نیز که حضور نمایندگان مجلس در 
آن ها معدود و محدود اســت، این کارکرد مجلس را 
تحت الشعاع قرار داده است. این موضوع باعث شده که 
اکثر نمایندگان فقط به کارکرد فرعی پیگیری مطالبات 
منطقه ای بپردازند که در آن نیز چندان موفق نبوده اند و با 
کار دستگاه های اجرائی تداخل پیدا کرده اند. این عوامل 
باعث شده که انگیزه احزاب من جمله ما برای تدوین 

یک برنامه عمل جهت انتخابات مجلس کاهش یابد.
قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت در پاســخ به 
این ســوال که با توجه به خروج این حزب از شورای 
هماهنگــی جبهه اصالحــات، آیا از ســوی جبهه 
اصالحات پیشنهادی برای حضور مجدد در این جبهه 
داده شــده است یا خیر و آیا حزب اراده ملت آمادگی 
ایــن را دارد تا بار دیگر بــه جبهه اصالحات بازگردد 
یــا خیر گفت: ما در تیرماه ســال 1۳۹۹ از شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحات خارج شــدیم. در همان 
ســال و خصوصاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1۴00 چند مرتبه درخواست هایی برای پیوستن 
مجدد ما به شورای هماهنگی از جانب عزیزان این شورا 
صــورت گرفت )البته به صورت غیر مکتوب( ولی ما 
برنامه ای برای پیوستن به این شورا نداشتیم؛ اما بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری درخواستی از جانب این 

شورا به ما نشده است.
فراهانچــی گفت: در مورد عدم تمایل مجموعه 
ما برای پیوســتن به این جبهــه من ترجیح می دهم از 
فرصت استفاده کنم و چند نکته را بیان کنم؛ به طورکلی 
ما مشــکلی با کار جبهه ای نداریم و آن را در مواردی 
مفید می دانیم. در سایر کشورها نیز امری شایع است و 
گاها ضرورت هم دارد؛ اما نگاه کنیم و ببینیم این نوع از 

فعالیت در چه شرایطی ضرورت دارد.
وی تصریح کرد: اولین مورد می تواند وقتی باشد 
که شما برای رســیدن به یک خواسته مشخص یا در 
مقابــل یک پدیده خاص جبهه ای گســترده را ایجاد 
می کنید. مثاًل برای ایجاد محور مقاومت یا تأکید بر یک 
مســئله خاص با گروه ها و افرادی که مشابهت هایی با 
شما در آن موضوع دارند جبهه تشکیل می دهید. مثاًل 
ما در مورد بحث نظارت های انتخابات با تمام گروه ها، 
احزاب و افرادی که مخالف این شــیوه نظارت هستند 

تمایل داریم که در یک جبهه جمع شــویم و اعتراض 
خود را اعالم داریم. یا مثاًل در مورد بحث حقوق ملت 
در قانون اساســی و لزوم عمل به آن یا بحث برقراری 
رابطه با دنیا بر اساس منافع ملی ما خوشحال می شویم 
که در یک جبهه گسترده فعالیت کنیم. این جبهه ها حول 
یک محور مشخص و با هدفی معلوم تشکیل می شوند 
و تا به ثمر رساندن یا تعیین تکلیف آن هدف نیز ادامه 
پیدا می کنند. مشابه آن را در سال های اخیر در انگلستان 
مشــاهده کردیم کــه احزاب، گروه ها و افراد بســیار 
ناهمگونی در کنار هم برای کمپین خروج انگلســتان 
از اتحادیــه اروپا گرد هم آمدند و بعد از موفقیت این 

حرکت، جبهه موردنظر منتفی شد.
فراهانچی افزود: مورد دوم در انتخابات اســت 
کــه برای جلوگیری از پراکنش آرا طبیعی اســت که 
گروه های همسو با یکدیگر ائتالف کنند و جبهه های 
گســترده تشــکیل دهند. در این مورد نیز ما تمایل به 
همکاری و حضور داریم. حتی در انتخابات گذشته – با 
اینکه از شورای هماهنگی خارج  شده بودیم - ما اعالم 
داشتیم که اگر شورای هماهنگی به یک کاندیدای واحد 
در انتخابات ریاست جمهوری رسید ما آماده ایم که از 
ایشان حمایت نماییم. یا در مورد انتخابات شوراها ما 
به تمام دفاتر و شعب خود اعالم کرده بودیم که اگر در 
شهری دوستان شورای هماهنگی در حال بستن لیست 

برای شوراها هستند، با ایشان مشارکت نمایید.
وی همچنین تاکید کــرد: اما اینکه خارج از این 
موضوعات و در تمام مسائل ریز و درشت بخواهیم در 
حالت جبهه ای کار کنیم، مشکالت زیادی وجود دارد. 
مثاًل شیوه اقتصادی که ما برای شرایط کشور مطلوب 
می دانیم با شیوه ای که عزیزان در حزب کارگزاران مفید 
می دانند فرق می کند. خوب آیا منطقی اســت ما با این 
حزب در یک ائتالف دائمی و غیرانتخاباتی باشــیم؟ 
یا در مورد روابط خارجی یا مســائل زیست محیطی یا 
نحوه نــگاه به جوانان ما تفاوت دیدگاه هایی با حزب 
اعتمادملی یا حزب اســالمی کار یا ندا داریم، طبیعی 
اســت یک ائتالف دائمی با این احزاب کار اشتباهی 

است. 
یا اصاًل بعضی از گروه های موجود در شــورای 
هماهنگی ماهیت حزبی ندارند و تشکل های سیاسی 
صنفی هســتند که یک ائتالف دائمی با ایشان فقط در 

حوزه خاص صنفی ایشــان مقدور اســت و در سایر 
حوزه ها امکان پذیر نیست.

فراهانچــی افزود: لذا به طورکلی ما نمی توانیم و 
صالح نمی دانیم که در یک جبهه دائمی با این گستره 
از احزاب و گروه ها حضورداشــته باشیم. چند مسئله 
تکنیکــی نیز در این میان وجــود دارد که آن ها هم در 
جای خود مهم هســتند: یکی آنکه توزیع و موازنه قوا 
در شورای هماهنگی منطقی نیست. مثاًل حزب اتحاد 
تعداد نیروهای بسیار زیاد و دفاتر و شعب فراوانی دارد 
درحالی که حزب آزادی این گونه نیســت؛ اما در موقع 
تصمیم گیــری هر کدام از ایــن دو حزب یک رأی و 
یک وزن را دارند و این موضوع باعث شــده است که 
ناگزیر احزاب نیابتی شــکل گیرند و فضای سیاسی 
شورای هماهنگی را دچار ابهام کنند. اگر از همان اول 
مکانیســمی طراحی می شد که احزاب بر اساس وزن 
واقعی خودشان در شورا صاحب رأی باشند این مشکل 

بروز نمی کرد. در این رابطه طرح پارلمان اصالحات با 
هدف رفع این مشکل ارائه شد که ناکام ماند.

وی ادامــه داد: دوم اینکه در شــورای هماهنگی 
مجموعه ای از احزاب و تشــکل های صنفی سیاسی 
حضــور دارند کــه گرچه همه از کمیســیون ماده ده 
وزارت کشــور مجوز می گیرنــد ولی ماهیتاً متفاوت 
هســتند و این موضوع تصمیم گیری در مورد بسیاری 
از مسائل را مخدوش می کند. سومین موضوع نهادها 
و افراد صاحب نفوذ اصالح طلب در خارج از شورای 
هماهنگی هستند که بشدت روی تصمیم گیری های 
شورا می توانند اثرگذار باشــند. به عنوان مثال مجمع 
روحانیــون مبارز به عنوان یک نهاد اثرگذار، قدیمی و 
صاحب وزن در شورا حضور ندارد و نحوه اثرگذاری 
آن بر تصمیمات شورا مشخص نیست. همین وضعیت 
را بنیاد امید ایرانیان و افراد و نهادهای دیگر در این میان، 
در ســال های اخیر داشته اند. متأسفانه در این باب نیز 
تاکنون راهکاری اندیشیده نشده است. لذا گاها شاهد 
این هستیم که تصمیمی در سطح شورا گرفته می شود 

ولی در عمل اجرایی نمی شود.
فراهانچــی تاکیــد کــرد: مســئله دیگر بحث 
شهرستان ها و اســتان ها است. با توجه به سختی های 
کار حزبی در ایران عماًل فعاالن سیاســی در ســطح 
شهرســتان ها بجای کار حزبی جــذب کار جبهه ای 
می شــوند و از اکثریت کارکردهای بسیار مهم حزب 
غافل می شود؛ و این باعث شده است که فعالیت احزاب 
در سطح محلی رشد نداشته باشد و بنیان حزب ها در 

سطح کشور تضعیف شود. 
موارد بنیــادی و تکنیکی دیگری نیز وجود دارد 
کــه امیدوارم در فرصتی دیگــر بتوانیم در مورد آن ها 
گفت وگو کنیم. در مورد شــورای سیاســت گذاری 
اصالح طلبــان نیز ابتدائا قرار بــود فقط در زمان های 
انتخابات و با هدف به وحدت رساندن احزاب و نیروها 
فعالیت کند ولی به تدریج تبدیل به یک نهاد دائمی شد و 
االن شاهد این هستیم که به نوعی و در بسیاری از موارد 
جایگزین احزاب شــده است. لذا ما ترجیح می دهیم 
گرچه یک مجموعه محدود و کوچک هستیم ولی در 
قالــب حزبی حرکت کنیم. طبیعی اســت که در زمان 
انتخابات و به دالیل پیش گفته وارد ائتالف های حزبی 

و جبهه ای خواهیم شد.

قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت گفت: ما در تیر ماه سال ۹۹ از شورای هماهنگی جبهه اصالحات خارج شدیم، قبل از انتخابات 
چندین درخواست برای پیوستن به جبهه اصالحات داشتیم اما برنامه ای برای پیوستن به این شورا نداشتیم.

 در مــورد انتخابــات مجلس مــا از دو زاویه بــه موضوع نگاه می کنیم. یکــی اینکه افراد 
مناســبی را در داخل حزب شناســایی و آماده کنیم تا بتوانند به عنــوان نامزدهای ما در 
ایــن انتخابات حضور یابند و از طرفی دیگــر برنامه هایی را تدوین کنیم تا در کارکردهای 
چهارگانــه مجلس )قانون گــذاری، نظارت بر دولت و نهادهــای اجرائی، پیگیری مطالبات 
منطقــه ای و حضــور در شــوراها و نهادهای سیاســت گذاری( بتوانیم مؤثر باشــیم.

سرویس سیاســی- نماینده مردم 
در مجلس گفت: مگر قرار نبود براساس 
مصوبه مجلس، اصالح ساختار اقتصادی 
موجــب کوچک شــدن ســبد غذایی 
موردنیاز خانوار نشود و اقالم با کاالبرگ 
و با قیمت شهریور 1۴00 در اختیار مردم 

قرار گیرد.
معین الدین ســعیدی در نشســت 
علنی مجلس شــورای اسالمی در تذکر 
شــفاهی، گفت: قدردان نظام، وحدت و 
امنیتی هســتیم که حاصل خون شهدا است و به احدی اجازه نمی دهیم از این 
وحدت سوءاســتفاده کند اما مگر قرار نبود براســاس مصوبه مجلس، اصالح 
ســاختار اقتصادی موجب کوچک شدن سبد غذایی موردنیاز خانوار نشود و 

اقالم با کاالبرگ و با قیمت شهریور 1۴00 در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: این شــوک تورمی را چگونه توجیه کنیم مبادا صندلی ســبز 
باعث شــود فراموش کنیم هرچه داریم از مردمی است که امروز سفره هایش 
کوچک و کوچکتر شده است، مردمی که بسیار بسیار جلوتر از ما پاسدار خون 

شهدا بوده اند.
وی خطاب به رئیس جمهور، گفت: ربا یعنی محاربه با خدا و نظام بانکی 
ما فســاد اندر فســاد اندر فساد است و انتظار داشتیم و داریم در دولت انقالبی 
برنامه مشــخصی برای اصالح نظام بانکی ارائه شود و کماکان این انتظار را از 
شما داریم. وی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به مشکالت حوزه 
انتخابیه، گفت: منطقه سیستان و بلوچستان پایین ترین شاخص راه روستایی را 
دارد و راه های منطقه قتلگاه مردم شده و نیازمند نگاه ویژه مسئولین است. مردم 
را ناامید نکنید. ســعیدی گفت: آقای وزیر آموزش و پرورش از همین تریبون 
بارهــا از مظلومیت تاریخی معلمین خرید خدمات گفتم کاش یکبار پای درد 
و دل این عزیزان می نشســتید و می دیدید چگونه شــأن انسانی و حقوقی این 

عزیزان خدشه دار شده است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها و بارها بر توسعه سواحل مکران 
تاکید کرده اند، توســعه این مناطق توسعه یک جغرافیا نیست این توسعه باید 
در ارتقاء شــاخص های انســانی نیز اتفاق بیفتد و اما علیرغم همه خدمات بی 
بدیل نظام شاخص های انسانی در این منطقه فاصله نجومی با بخش های دیگر 
کشور دارد و امیدواریم رئیس جمهور انقالبی برای توسعه همه جانبه سواحل 
مکران تدبیر داشــته باشــد و فراموش نکنیم مردمان هر منطقه برای توسعه در 

اولیت هستند.

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، گفت: سامانه رفاه 
ایرانیان با گذشت 10 سال از هدفمندی 
یارانه ها هنوز ناقص اســت، مثال عده ای 
یارانه حقشــان بوده و پرداخت نشده و 
عده ای ماننــد برخی نمایندگان مجلس 
یا برخی مدیران ارشــد نظــام یارانه به 
حساب شان پرداخت شــده است. این 
نشان می دهد که بانک اطالعاتی سامانه 
رفاه ایرانیان هنوز ناقص است و نیاز دارد 
که کامل و به روز شود. رحیم زارع نماینده مردم آباده و عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به این سوال که علیرغم حذف ارز 
۴۲00 تومانی از ۴ قلم کاالی اساسی اما گرانی در گستره بیشتری از اقالم مورد 
نیاز خانوارها مشــاهد می شــود، گفت: یک مساله در کشور استمرار گرانی و 
عدم نظارت کافی از سوی دستگاه های نظارتی است، برای مثال از سال ۹۷ که 
موضوع ارز ۴۲00 تومانی بر واردات کاالهای اساســی اعمال شد، مگر یارانه 
گوشت قرمز برقرار نبود؟ اما مشاهده می کنیم که در این سال ها افزایش قیمت 

زیادی داشته است.
وی همچنین ابراز داشت: اقتصاد ما یک اقتصاد استثناء است و دستگاه ها 
و نهادهایــی که باید نظارت می کردند، کوتاهی کردند؛ در نتیجه گرانی و تورم 
در داخل ایجاد شده و تحت تاثیر آن شاهد یک اختالف قیمت هستیم که این 
اختالف قیمت انگیزه برای قاچاق معکوس ایجاد می کند. مثال از ســال ۹۷ تا 
امــروز مگر قیمــت ارز ۴۲00 تومانی که مبنای محاســبه و واردات کاالهای 
اساسی است افزایش پیدا کرده؟ مثال از ۴۲00 تومان شده ۵000 تومان؟ نشده، 
با همان مبلغ وارد می شــود اما قیمت برخی کاالها ۳00 درصد و ۴00 درصد 

افزایش داشته است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عنوان کرد: اکنون برای 
۳-۴ قلم کاال مانند نان، تخم مرغ، روغن و گوشت و مرغ قرار است یارانه داده 
شود که طی توافقی که در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه با دولت 
داشتیم، گفتند ۳ ماه پرداخت نقدی خواهیم داشت تا به صورت ماه به ماه بتوانند 
بانک اطالعاتی را کامل و به روز کنند و پس از آن کاالبرگ الکترونیکی برقرار 
خواهد شد. وی ادامه داد: سامانه رفاه ایرانیان با گذشت 10 سال از هدفمندی 
یارانه ها هنوز ناقص اســت، مثال عده ای یارانه حقشــان بوده و پرداخت نشده 
و عده ای مانند برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشــد نظام یارانه به 
حساب شــان پرداخت شده است. این نشان می دهد که بانک اطالعاتی سامانه 
رفاه ایرانیان هنوز ناقص اســت و نیاز دارد که کامل و به روز شــود. لذا نیاز بود 
که این بحث به روزرســانی بانک اطالعاتی از شــرایط اقتصادی مردم و بهبود 
وضعیت هدفمندی پرداخت یارانه ها یک بار به صورت جدی مورد بررســی 

و بازنگری قرار گیرد.
زارع با اشــاره به عملکرد ضعیف دستگاه های نظارتی در حوزه نظارت 
بر قیمت ها تصریح کرد: فارغ از این ۴ قلم کاالیی که دولت ارز ۴۲00 تومانی 
را بر واردات آن ها برداشــته و قصد پرداخت مســتقیم به مردم دارد در رابطه با 

سایر کاالها این مساله هیچ تاثیری ندارد و نباید افزایش قیمت داشته باشیم. 
وی ادامه داد: درســت است که یک افزایش قیمت جهانی داشتیم و یک 
افزایش معقول در همان اندازه قابل پذیرش است اما اقالم دیگر و بعضاً نامرتبط 
با این حوزه ها به یکباره افزایش پیدا می کند این معقول نیست و حاصل نظارت 
ضعیف اســت. مثال به یکباره دوچرخه گران می شود و گرانی آن را به افزایش 
نرخ کاالهای اساســی ربط می دهند، خب این ناشی از ضعف نظارت است و 

این نیاز وجود دارد که نظارت بهتری بر بازار اعمال شود.

سعیدی نماینده مجلس:

مگر قرار نبود نیازهای مردم با 
قیمت های شهریور ۱۴۰۰ تامین شود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

پرداخت یارانه به حساب برخی 
نمایندگان و مدیران ارشد نظام!

مقصودینمایندهمجلس: 

تورموگرانیدرحالازبینبردنطبقهمتوسطجامعهاست
سرویس سیاسی- نماینــده مردم بروجرد در 
مجلس گفت: جامعه به دو گروه دارا و ندار، فرادستان 
و فرودستان تقسیم شده و طبقه متوسط جامعه به دلیل 

گرانی و تورم در حال از بین رفتن است.
فاطمــه مقصودی گفت: ابتدا تاثر و تاســف 
خود را بابــت رحلت بزرگمرد اخــالق و عرفان 
اســتاد فاطمی نیا که ضایعه ای سخت برای جامعه 
اسالمی است، ابراز می دارم. نماینده مردم بروجرد در 
مجلس یازدهم افزود: به دولت بابت عدم هماهنگی 
اســتانداران و فرماندارانش با نمایندگان مردم تذکر 

می دهم، چرا که متاســفانه علی رغم حمایت همه 
جانبه مجلس از دولت سیزدهم، هیچ هماهنگی میان 
استانداران و فرمانداران با نمایندگان مردم در برخی 
از مناطق وجود ندارد، حتی متاسفانه در برخی موارد 
به مدیران گفته شــده خالف نظر نمایندگان عمل 
کننــد، در حالی که این مردم ولی نعمتان نظام الهی 
هستند و ما نمایندگان پل ارتباطی میان مردم با نظام 
و دولت هستیم.   وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان 
زحمتکش جامعه تمام و کمال اجرایی شود، ادامه داد: 
صرفاً در این شــرایط این قشر تاثیرگذار می تواند با 

انگیزه بیشتر خدمت کند. این نماینده مجلس درباره 
وضعیت معیشتی مردم گفت: جامعه به دو گروه دارا 
و ندار، فرادســتان و فرودستان تقسیم شده و طبقه 
متوســط جامعه از حال از بین رفتن به دلیل تورم و 
گرانی اســت. طبقه متوسطی که فرهنگ ساز بوده، 
مسافرت می رود، کتاب می خواند و می آموزد، اما 
بین این دو گروه در حال پرس شدن است. فرادستان 
روز به روز محافظه کار تر می شوند و پشت سنت و 
دین و شعارهای انقالبی قرار می گیرند و فرودستان 

بی پناه تر و تهیدست تر می شوند.
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