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سرمقاله

خبر
واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به کشف
دهها گور دستهجمعی در آمریکا

دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به کشف دهها
گور دسته جمعی در محل مدارس بومیان آمریکا،
گفت :با وجود نقض گسترده حقوق بشر ،ایاالت
متحده آمریکا به خودش همچنان اجازه میدهد
دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی
ستاد حقوق بشر« ،کاظم غریب آبادی» ،معاون
امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق
بشر جمهوری اسالمی ایران ،در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوشت« :کودکان بومی آمریکایی
بینوا از خانوادههای خود جدا شدند ،نگذاشتند
به زبان مادریشان حرف بزنند ،مورد سوء استفاده
قرار گرفتند ،به آنها تجاوز شد و در نهایت در
گورهای دستهجمعی مدفون شدند .اما ایاالت
متحده آمریکا به خودش همچنان اجازه میدهد
دیگران را درباره حقوق بشر نصحیت کند!» وزیر
کشور آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد که تحقیقات
دولتی در مورد گذشته مدارس شبانه روزی بومیان
منجر به کشف گورهای دسته جمعی عالمت
گذاری شده یا فاقد عالمت در محل  ۵۳مورد از
این مدارس شده است .این گزارش یادآور میشود
که «سوءاستفادههای شدید جسمی ،جنسی و
عاطفی» در این مدارس صورت گرفته و به خوبی
مستند شده است و تاکنون بیش از  ۵۰۰کودک
که در این مدارس جان خود را از دست دادهاند،
ثبت شده اند.

اخبار

امام جمعه موقت تهران

آزادسازی به نفع جیب ملت یا
دولت؟
ادامه از صفحه یک
ما حتی امری به نام کاالی جایگزین داریم که
در آن وقتی کاالیی گران میشود قیمت کاالی
جایگزین نیز از پی آن صعود میکند .اساسا ً
نقطه ایزوله در اقتصاد نداریم .وقتی کاالیی
(خصوصا ً کاالی اساسی) چند صد درصد گران
میشود ،جامعه حتما ً سراغ کاالی جایگزین
خواهد رفت و با تقاضای زیاد آن را هم گران
خواهند کرد و سپس سراغ کاالی دیگر میروند
و دومینووار به کل بازار این گرانی سرایت خواهد
کرد .در اقتصاد دست به هر نقطه که بزنی فشار
آن به همه نقاط منتقل خواهد شد .بنابراین آثار
تصمیمات را باید اینگونه مالحظه کرد و سپس
تصمیم جبرانی گرفت.
 -۵سیاست آزادسازی اقتصاد لوازمی دارد
که اکنون حداقل های آن را هم اجرا نکرده ایم.
اگر یکسان سازی قیمت ها راهی است برای
جلوگیری از قاچاق منابع کشور؛ باید آن را در
طرح جامعی دید تا این تدبیر به کمک اقتصاد
بیاید .این آزادسازی جاده دوطرفه است .اگر
یارانه آرد با قاچاق از کشور خارج میشود
یارانه خودرو نیز به جیب ملت نمیرود .چه
تفاوتی اینجا وجود دارد؟ خب این را نیز باید
آزاد کرد .اگر در آنجا آزادسازی به ملت فشار
میآوردهمزمانی تصمیم دولت درخصوص
آزادسازی واردات خودرو نشان از توجه دولت
به ضرورت ایجاد تنفس برای مردم در مقابل
این همه مضائق میباشد البته به شرطی که با
محدویتهای عدیده درخصوص میزان سی سی
و...به سخره گرفته نشود ،اما در این موضوع به
نفع ملت میشود و یک باالنس شکل میگیرد.
نیروی انسانی نیز گرفتار همین دو نرخی
است! نرخ نیروی انسانی در بیرون مرز ایران
چندین برابر ایران است .این همه نیروی کار
متخصص از کشور خارج میشوند برای همین
تفاوتهاست .اگر دستمزدها هم آزاد شوند
قاچاق اختیاری نیروی انسانی شکل نمیگیرد!
نمیشود جایی که به نفع جیب دولت است
آزادسازی شود و جایی که به نفع ملت است
ده ها عوارض و گمرک به آن ببندند .دولت اگر
میخواهد عوارض این تصمیم بزرگ را کم کند،
باید با چند “تصمیم بزرگ” ،چند هدیه به مردم
بدهد .مردم نبایداحساس باخت کنند .افزایش
یارانه نقدی فضا را درصورت عدم سرایت عوارض
به دیگر بخشهای اقتصاد عوض میکند .تغییر
فضا تصمیمات بزرگ تر میخواهد؛ چند تصمیم
بزرگ به نفع مردم! بدون تصمیمات بزرگ به
نفع مردم در راستای تجدیدنظر در راهبردهای
قدیمی و پرهزینه احساس باخت ملت تغییر
نمیکند.

سیاستروز
رئیسی در بازدید میدانی صبح جمعه از
بازار مرغ در تهران

بر پیشانی این دولت صداقت نوشته شده است
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم سیداحمد خاتمی
در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران ضمن
دعوت نمازگزاران به تقوا بیان کرد :از جلوههای
تقوا آن است که هر زمان از دیگری سخنی گفته
میشود در آن حرف ناصوابی گفته نشود .غیبت و
تهمت حرام است .نباید حرفی را که فردی نزده به
آن نسبت دهیم .نسبت دادن بی حساب به دیگران
بیتقوایی است .امام علی (ع) فرمودند که ایمان سه
نشانه دارد که یکی از آنها تقوا است و از جلوههای
تقوا آن است که زمانی که در رابطه با دیگران سخن
میگوییم حریم خدا را رعایت کنیم .خداوند در
هر مکانی با شما است .این همراهی مکان و زمان
نمیشناسد .همان طوری که شما هیچگاه از خودتان
غایب نیستید خداوند نیز همه جا با شما است .امام
(ره) فرمود عالم مظهر خداست و در مظهر خدا
معصیت نکنید .خداوند نه تنها از ظاهر عمل بلکه
از باطن عمل شما نیز آگاه است و میداند که چه
نیتی در سر دارید .خداوند از پنهان و آشکار شما
آگاه است.
امام جمعه موقت تهران در ادامه بیان کرد :در
رابطه با مسائل اقتصادی به ویژه در خصوص
گرانیها که از مسائل روز کشور است  ۱۴نکته را
آماده کرده و خدمت شما میگویم .خطیبی که از
گرانیها سخن نگوید انگار خطیب این مردم نیست
و بنده براساس وظیفهام این نکات را آماده کردم
و خدمت شما میگویم .اولین نکته این است که
انصاف در هر عرصهای فضیلت است .انصاف یعنی
قضاوت واقعبینانه داشتن .قضاوت جناحی ،باندی،
کینهتوزانه و متملقانه ،منصفانه نیست.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه اظهار کرد:

دومین نکته تحصیل رضایت مردم برای هر حکومتی
سرمایه است .حقا و باطال مردم صاحب حکومت
هستند .مردم مخدوم و مسئوالن خادم هستند.
بنده هیچ ابایی ندارم که بگویم مسئوالن نوکر
مردم هستند .ما نیز که در اینجا صحبت میکنیم
خداراشاکریم که از جنس مردم هستیم .درد و رنج
مردم درد و رنج ما است .گاه جای گریه دارد برخی
از مشکالت مردم که برای ما گفته میشود .سومین
نکته این است که هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را
نمیخواهد به خصوص دولت آقای رئیسی مردمی
بودن و مردمی زیستن شعار آن است .اسالم
میگوید گاهی فقر از کفر سردرمیآورد .چهارمین
نکته این است که منصفانه باید بپذیریم که اقتصاد
کشور بیمار است .این موضوع نیز بر همه افراد
آشکار است .هر فردی از هر جناحی میگوید که
اقتصاد ما در عرصه بانکی ،نظام مالیاتی ،ساختار
بودجه ،فضای کسب و کار ،توزیع کاالها و وابستگی
به نفت بیمار است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :پنجمین نکته
این است که این بیماری نیم قرن است که ادامه
دارد .از سال  ۵۰این بیماری شروع شد و دولتها
بعد از انقالب تالش کردند آن را سامان دهند اما
چندان موفق نبودند .نکته ششم این است که دولت
همت بسته تا آرام آرام این بیماری را درمان کرده
و جراحی اقتصادی را انجام دهد .بر پیشانی این
دولت صداقت نوشته شده است .رو راست با مردم
سخن میگوید .میتوانست برخی از حرفها را در
سال هفتم بزند .میتوانست بگوید خیلیها آمدند و
رفتند .ما نیز بیتفاوت از کنار این بیماری عبور کنیم
اما دولت ایستاد و از سال اول صادقانه وارد میدان
شد .جراحی قطعا نارضایتیهایی هم دارد اما این
دولت میگوید که آبروی خود را کف دست گذاشته
و حاضر است آن را برای ساماندهی اقتصاد بدهد .آیا
این جای تشکر دارد یا خیر؟
خاتمی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در حال
اجرای یک جراحی اقتصادی با نظر تمام کارشناسان
است ،تأکید کرد :نکته هفتم به این موضوع اشاره
دارد که همه متخصصان معتقدند جراحی اقتصادی
باید صورت گیرد .گرچه در کیفیت و چگونگی آن

فرمانده کل سپاه :

من زنده هستم اجازه نمیدهم مردم
از گرانی آسیب ببینند

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد :دولت کمر همت بسته تا آرام آرام جراحی اقتصادی را انجام دهد و در این زمینه با مردم نیز صادق است.

هیچ دولتی
نارضایتی
مردم خود را
نمیخواهدبه
خصوص دولت
آقای رئیسی
مردمی بودن و
مردمیزیستن
شعار آن است
اختالف نظر وجود دارد اما در اصل آن جای هیچ
اختالفی نیست .نکته هشتم این است که دولت
قصد دارد فاصله طبقاتی را کاهش دهد و قدرت
خرید هفت دهک جامعه را افزایش دهد .تحقق
عدالت اقتصادی و واگذاری امور مردم به مردم و
مبارزه با فساد از اولویتهای این دولت است .نکته
نهم این است که جراحی اقتصادی درد دارد اما
نتیجه آن نجات بیمار است .متخصصان میگویند
باید بیمار را نجات داد اما نکتهای که دولت باید
بداند و قطعا نیز میداند این است که سرمایه
انقالب محرومان و مستضعفان هستند .این افراد
هستند که تا آخر پای انقالب ایستادند .طوری باید
برنامهریزی شود که محرومان و اقشار مستضعف
آسیبی نبینند .همان طوری که دولت قول داده نان،
دارو و بنزین نباید گران شود .واریز دو ماهه یارانه
نیز به مردم این اطمینان را داد که دولت خدمتگزار
آنها بوده و رنج آنها را میبیند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خاطرنشان
کرد :به دولتی که قصد جراحی دارد باید کمک کرد.
مقام معظم رهبری نیز صراحتا به این موضوع تأکید
داشتند .رهبری فرمودند کارهایی که امروز دولت در
زمینه اقتصادی پیش رو دارد مهم است و همه باید
کمک کنیم .نکته یازدهم این است که معنی این حرف
این نیست که نباید انتقادی صورت گیرد بلکه انتقاد
سازنده به دولت کمک میکند .باید هم خوبیها را
گفت و هم نارساییها را و سپس برای آنها راهکار
ارائه کرد .نکتهای که وجود دارد این است که انتقاد
باید ناصحانه باشد تا ارزشمند گردد .همان طوری که
سیاه نمایی بد است سفیدنمایی مطلق هم بد است.
در انتقاد ناصحانه باید به دو نکته توجه شود .اول
اینکه تخریب و فحاشی و هتاکی کار نابجایی است
و در شأن یک ملت انقالبی نمیباشد .گاهی برخی
طوری مینویسند که کفر از آن میبارد .این نوشتهها
در شأن جامعه انقالبی نیست .از سوی دیگر نباید
به گونهای انتقاد شود که در میدان دشمن بازی
کنیم .رسانههای بیگانه کل نظام اسالم و قرآن را
هدف قرار داده و ما نباید جوری انتقاد کنیم که آب
بر آسیاب دشمن بریزیم.

وی افزود :نکته سیزدهم اطالع رسانی به موقع
و دقیق است که مانع فضاسازی دشمن میشود.
از ظرفیت صداوسیما باید استفاده شود .مردم ما
منطقی هستند .اگر دقیق توضیح داده شود قطعا
مسائل را درک میکنند .نکته چهاردهم این است که
در تمام مسائل سیاسی و فرهنگی بصیرت حرف اول
را میزند .همان طوری که امام (ره) و رهبری فرمودند
ببینند دشمن در کدام زمین بازی میکند شما سنگر
آن را هدف قرار دهید نه اینکه حرف دشمن را تکرار
کنید.
خاتمی در ادامه با اشاره به سفر بشار اسد به
تهران بیان کرد :سفر نصفه روزه بشار اسد به تهران
و دیدار با مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
از سفرهای راهبردی بود .دشمنان با منابع دروغین
گفته بودند چون بشار اسد به برخی از کشورهای
مرتجع منطقه رفته روابطش با ایران سرد شده است.
این سفر در حقیقت خط بطالنی بر این حرفهای
نادرست بود و هدف از آن تقویت جبهه مقاومت
بود .سوریه در خط مقدم مقاومت در برابر رژیم
صهیونیستی است .بنده این سفر را سفر راهبردی
میدانم.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به دیدار
امیر قطر با مقام معظم رهبری بیان کرد :این دیدار
از آن جهت که مبدأ گسترش همکاریهای اقتصادی
میباشد از جهت اقتصادی به نفع دو کشور است اما
نکته عطف این سفر فرمایشات رهبری به امیر قطر
بود که رهبری تأکید داشتند صهیونیستها هر جا
که پا میگذارند فساد در آنجا ایجاد میشود و هیچ
امتیازی نمیتوانند به کشورها دهند .این یعنی مرگ
بر اسرائیل .حضرت آقا فرمودند توقع ما از جهان
عرب ورود سریع به میدان عمل سیاسی در مقابل
جنایات آشکار رژیم صهیونیستی است .این دیدار
مانوری ضد رژیم صهیونیستی بود.
وی ادامه داد :اگر دنیا میخواهد نمونه بارز جالد
غاصب را ببیند کشتن خبرنگاری بود که در همه دنیا
مصون است .دنیا وحشیگری رژیم صهیونیستی
را در حادثه کشته شدن خبرنگار میتواند مالحظه
کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد :پیام دیدار امیر قطر
با رهبری این بود که کشورهای منطقه باید بدانند
برادر قدرتمند آنها در حوزه خلیج فارس ایران است
و باید به ایران اعتماد کنند چرا که ما در بزنگاهها به
داد آنها رسیده ایم نه آمریکا که روز حادثه آنها
را رها میکند .کشورهای مرتجع منطقه بدانند که
ایران قابل اتکا است نه آمریکا یا انگلیس یا رژیم
صهیونیستی.
خاتمی در ادامه سالروز شهادت حضرت حمزه
سیدالشهدا و همچنین سالروز ارتحال حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) را تسلیت گفت و با اشاره به
نقلی از آیتالله بهجت تأکید کرد که ایشان فرمودند
تهرانیها اگر هفتهای یک بار به زیارت حضرت
عبدالعظیم نروند جفا کردهاند.
خطیبجمعهتهرانهمچنینروز۲۳اردیبهشتماه
که لغو قرارداد کاپیتوالسیون و مصونیت مستشاران
آمریکایی در ایران بود و همچنین فرا رسیدن سالروز
لغو امتیاز تنباکو را گرامی داشت.
خاتمی بیان کرد :هالل احمر نهاد مردمی و
خدمتگزار است و هم در عرصه داخلی و هم در
عرصه خارجی در کمکرسانی در صحنه حادثه
پیشتاز بوده است .الزم است که از زحمات آنها
قدردانی کنیم .مسئله بعدی ضرورت صرفهجویی
در آب است ۳۰ .درصد از میزان بارشها نسبت به
سالهای قبل کاسته شده است ۴۵ .درصد از ذخایر
آبی سدها کاسته شده است .اگر حداقل  ۱۰درصد
صرفهجویی صورت گیرد دچار بحران نخواهیم شد.
امام جمعه موقت تهران گفت :نکته بعدی این
است که همه نیروهای مسلح عزیز هستند به ویژه
سپاه پاسداران و به ویژه سپاه انصارالمهدی که
حفاظت هواپیماها را به عهده دارند .تا قبل از اینکه
این سپاه حفاظت هواپیما را بر عهده بگیرد گاهی
شاهد هواپیماربایی بودیم اما از زمان مسئولیت این
بخش دیگر حتی یک هواپیماربایی نیز نداشتیم.
وی در پایان بیان کرد که جا داشت در خصوص
فرمایشات حضرت آقا در رابطه با کارگران و معلمان
هم مباحثی مطرح شود اما بنده مقید به زمان هستم
و زمان باقی نمانده است.

بسیج در جراحی اقتصادی آغاز شده به کمک مردم بیاید

سردار سالمی تاکید کرد  :دشمن می خواهد در خانه هایمان ،پای
گیرنده ماهواره ،اینترنت و با شایعه ،فراخوان تجمع و تحریک ما
را شکست دهد ولی چون بسیج هست نمیتواند و مدام سرش به
سنگ میخورد و امروز باید به گونهای دیگر کشور را بسازیم.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی گفت :در حال پیشروی هستیم و
در بیرون راهها را بر دشمن بستهایم و در درون ،قدرتمند و در حال
جراحی اقتصادیم که سختیهایی دارد و در این راه ،بسیج باید به
کمک مردم بشتابد.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی روز پنجشنبه در آیین پایانی
سومین جشنواره سراسری اسوه بسیج در مشهد افزود :پایگاههای
بسیج ستونهای قدرتمند ،مقاوم و ریشه دار بنای با عظمت انقالب
و نظام اسالمی هستند .بسیج در دامان سختیها رشد کرد و در
میدان جهاد متولد شد و در عرصه نبردهای بزرگ استحکام یافت.

وی ادامه داد :بسیج ،مولود میدان جهاد و شمشیر اسالم و
انقالب و مظهر تجلی اراده الهی و نماد فضل و مغفرت الهی است
و مثل گذشته اساسی ترین ،حیاتی ترین ،نجات بخش ترین و
شکست ناپذیر ترین رکن انقالب اسالمی است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که بسیج،
دلسوز و خیرخواه است و متواضعانه خدمت میکند افزود :رهبر
معظم انقالب در سال  ۹۸فرمودند پایگاههای مقاومت بسیج،
راهبردی هستند و باید احیا و تقویت شوند.
سالمی افزود :پایگاههای مقاومت بسیج ستونهای بنای مستحکم
انقالب هستند و هر پایگاه ،یک نظام اسالمی کوچک در مقیاس
محله است .در محالت اجازه ندهید کسی به نان شب محتاج باشد
و مریض العالج داشته باشد .در محالت ،پرچم امداد ملت را بلند
کنید .ساختن کشور بدون بسیج ممکن نیست چنان که دانش

هستهای بدون دانشمندان بسیجی ممکن نبود.
وی ادامه داد :دشمن ،حداکثر فشار را وارد کرده و شرایط جهانی
نیز تغییر کرده است و ما در این ایستادگی ،پیروز میدان هستیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن
پایگاههای بسیج گفت :در همه شئوناتی که مردم و به خصوص
جوانان الزم دارند ورود کنید .ورزش ،دانش ،هنر ،علم ،امداد ،رفع
فقر و محرومیت ،تهیه جهیزیه ،پیگیری حل مشکالت ،تالیف قلوب
و پیشگامی در حل مسایل بهداشتی و سالمت مردم و کاستن از
مشکالت مردم ،همه عرصه میدان جهاد بسیج است.
سالمی افزود :دشمن می خواهد در خانه هایمان ،پای گیرنده
ماهواره ،اینترنت و با شایعه ،فراخوان تجمع و تحریک ما را شکست
دهد ولی چون بسیج هست نمیتواند و مدام سرش به سنگ
میخورد و امروز باید به گونهای دیگر کشور را بسازیم.

رئیسجمهور با حضور در میدان بهمن تهران و
بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک
با مردم گفتوگو و تاکید کرد :تا من زنده باشم
به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح
عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند.
به گزارش ایرنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
صبح روز جمعه با حضور در میدان بهمن از
مرکز بزرگ توزیع مرغ در جنوب تهران بازدید
کرد.
رئیسجمهور همچنین در یکی از فروشگاههای
زنجیرهای حضور یافته و ضمن گفت وگو با مردم
از نزدیک در جریان وضعیت توزیع برخی کاالها
و مشکالت مربوط به آن قرار گرفت
آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید
از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ در تهران در
جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای دولت
و بقیه نهادها هم شرکت کرد.
سیاست مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانه با
حذف ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی و اعطای یارانه
به خود مردم و افزایش قیمت رسمی چهار کاالی
اساسی مرغ ،تخممرغ ،روغن و لبنیات از روز
گذشته (پنجشنبه) آغاز شده است.
دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ
 ۴۰۰هزار تومان به هر نفر در سه دهک اول تا
سوم و مبلغ  ۳۰۰هزار تومان به هر نفر از دهک
چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
در این بازدید سید جواد ساداتی نژاد وزیر
جهاد کشاورزی رئیس جمهوری را همراهی می
کرد.

علم الهدی:

اولین اثر اجرای طرح جدید دولت،
براندازی فقر مطلق است
علمالهدی گفت :حالت قیمومیت اقتصادی
که گوشت ،پنیر و غذای مردم یک قیم اقتصادی
داشته باشد ،آزادی زندگی مردم را به کلی
میگیرد.
به گزارش مهر ،سید احمد علمالهدی ظهر
امروز در خطبههای نمازجمعه مشهد مقدس،
با اشاره به دیدار چند روز گذشته رهبر معظم
انقالب با کارگران ،اظهار کرد :رهبری در
صحبتهای خود روی یک نکته تأکید فرمودند
که «مردم در اقدامات و تصمیمگیریهای تحول
اقتصادی به دولت کمک کنند و با مشارکت شما
این تحول درست شود».
وی ادامه داد :در هر مسئله و تحولی ،آنجایی
که مردم در عرصه و مجری بودند ،تحول به
خوبی به نفع جامعه ،مردم و نظام انجام گرفته
است ،اما اگر جایی بخواهد کاری بشود و پای
مردم وسط نبود ،به نتیجه نرسیده است.
امام جمعه مشهد مقدس اضافه کرد :مقام
معظم رهبری از مردم که پای کار این تحول
آمدند ،تشکر کردند ،اینکه مردم پای این تحول
آمدند خیلی ارزش دارد که هم تحول را بپذیرند و
هم در اجرای این تحول کمک کنند.
براندازی فقر مطلق و فاصله طبقاتی
وی با بیان اینکه در اجرای این طرح و
رسیدن به ثبات اقتصادی چند نکته وجود دارد،
خاطرنشان کرد :اولین اثر اجرای این طرح،
براندازی فقر مطلق هست؛ آقای رئیس جمهور
مکرر گفته در این دولت میخواهیم فقر مطلق
براندازی شود ،یعنی دیگر نگوییم یک خانواده
هست که از تأمین نهار و شام روزمره خودش
عاجز است ،این فقر مطلق باید براندازی شود.
علمالهدی اضافه کرد :با این کمک معیشتی،
حتی خانواده  ۵نفره که هیچ شغل و کسبی
ندارد ،ماهی دو میلیون تومان به او بدهند،
قدرت خرید خیلی نیازها و لوازم زندگی را پیدا
میکند ،زندگی آرمانی و ایدهآل نخواهد داشت،
ولی به فقر مطلق هم دچار نمیشود.
وی ،دومین تأثیر اجرای این طرح را از بین
بردن فاصله طبقاتی بین اقشار جامعه دانست
و افزود :با طرح تحول ،فاصله طبقاتی از بین
میرود و قشر آسیبپذیر قدرت خرید پیدا
میکنند ،حاال جنس و کاال گران است ،ولی پول
دارد که تهیه کند.

محمدباقرقالیباف:

حکمرانی دقیق در هدایت نفت به سمت سرمایهگذاریهای مولد نداریم
رییس مجلس شورای اسالمی گفت :سرمایه حاصل از نفت را باید به سمت
ثروتهای ماندگار ،بخش سرمای ه گذاریهای مولد و سرمایه گذاریهای فزاینده
اقتصادی در داخل و خارج از کشور ببریم اما واقعیت این است که در این مسیر
خام اندیشی داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
محمدباقر قالیباف روز جمعه در آیین گشایش بیست و ششمین نمایشگاه
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با گرامیداشت یاد شهدای صنعت نفت ،گفت:
گرامی میداریم یاد رزمندگان و مجاهدانی که از روزهای نخست دفاع مقدس
در آبادان ،خرمشهر و اهواز تا خارک و بوشهر همه حوزههای نفتی و سکوها از
وزیر شهید تندگویان تا متخصصان و کارگرانی که از همان ابتدا انقالب تا امروز
در جبهه مجاهدت و افتخار برای ایران عزیز تالش کردند.
وی افزود :امروز هم به نیروهای جوان باانگیزه و دانش بنیان و با غیرت ایرانی
و اسالمی که در کنار نیروهای با تجربه و شرکتهای با قدمت زیاد برای استقالل
کشور و برای عزت ایران اسالمی تالش میکنند ،خداقوت میگویم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد :مجلس هم با افتخار در مسیر کمک و
تسهیلگری و تنظیمگری برای تحول در صنعت نفت و گاز کشور در خدمت
یکایک شما مجاهدان این عرصه خواهد بود.
قالیباف با بیان چند نکته اظهار کرد :حفظ معادن ،نفت ،گاز و انفال سرمایهها
و ثروتهای بین نسلی از اولویتهاست اما برای انجام آن با چالشهای روبه رو

هستیم در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت تجربه قطعی و مثبت وجود
مزا
دارد از اینکه هر جا انتقال مستقیم پول به چرخه اقتصاد کشور وارد شد تور 
بوده ،هست و خواهد بود.
وی افزود :همه باور داریم و تجربه کردیم چه قبل از انقالب که سفیر یکی
از ابرقدرتها برای نفت و ثروت این کشور تصمیم میگرفت و استقاللی در این
زمینه نداشتیم و چه امروز بعد از انقالب که وقتی درآمد مستقیم انفال وارد
بودجه می شود ،نعمت منابع را به نقمت تبدیل میکنیم و امروز هم شاهد
آن هستیم.
قالیباف تاکید کرد :منابع زیر زمینی و تجدیدناپذیر متعلق به یک دولت
نیست بلکه متعلق به همه مردم است .خام فروشی و هزینه کرد این درآمد
طوری که  ۸۰درصد آن در هزینه های جاری کشور است ،بسیار بد است
و همه این را میگوییم اما در عین حال انجام میدهیم و بدتر از آن خام
اندیشی و بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت و گاز و انرژی در کشور
است.
وی با بیان اینکه در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت کنیم نه از
خود نفت خام ،ادامه داد :اعداد و ارقام نشان میدهد نفت رو به افول و گاز
رو به رشد است .باید این ثروت را خوب نگهداری کنیم و توسعه دهیم .تجربه
تلخ گذشته حساب ارزی مقابل چشمان ماست که چگونه پول را به آنجا بردیم،

هزینه کردیم و نتوانستیم این ثروت بین نسلی را حفظ کنیم و افزایش دهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :باید این سرمایه را به سمت
ثروتهای ماندگار ،بخش سرمایهگذاریهای مولد و سرمایه گذاریهای فزاینده
اقتصادی در داخل و خارج از کشور ببریم اما واقعیت این است که در این مسیر
خام اندیشی داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
وی یادآور شد :این اشکال را قبل از هر کسی به شخص خودم و مسئولیت و
جایگاهم در مجلس میدانم و این موضوع وظیفه ما در سران قوا است چون یکی
از وظایف ما اصالح حکمرانی انرژی در بخشهای مختلف است.
قالیباف با تأکید بر بهینهسازی مصرف انرژی ،بهبود تراز تولید و مصرف در
حاملهای انرژی و هدفمند کردن یارانههای انرژی ،گفت :چالشهای بزرگ
امروز که مردم را هم به زحمت انداخته ،این ناترازی در بخشهای مختلف
بودجه ،بانکها ،انرژی چه در تولید و چه در مصرف است.
وی افزود :امروز مجموعه انرژی فسیلی کشور مورد استفاده در داخل بیش
از پنج میلیون بشکه در روز است که اگر در  ۸۰دالر در  ۳۶۵روز ضرب شود،
میبینیم بیش از  ۱۵۹میلیارد دالر در این زمینه هزینه میشود .همچنین ناعدالتی
ی استفاده میکنند در
در مصرف داریم .برخی در کشور  ۲۰برابر بقیه از انرژ 
حالی که این سرمایه همه نسلها در آینده است و عدالت در استفاده انرژی
باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته قالیباف حداقل  ۶۰میلیارد دالر این میزان مصرفی را می توان اصالح
کرد و این ظرفیت در اختیار ماست؛ اما حکمرانیهای سنتی و غلط و بی
توجهیها از این ظرفیتهای در دست ما و بد استفاده کردن از آن است که
نمیتوانیم از انرژی نفت صیانت کنیم.

