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عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

 پرونده »كرسنت« در قوه قضائیه خاک می خورد
زنگنه باید محاكمه می شد

ابوترابی با بیان اینکه قوه قضائیه باید سریعاً بررسی پرونده 
مسئوالن رشوه گیرنده در کرسنت را در دستور کار قرار دهد، 

گفت: زنگنه پرونده کرسنت را از مسیر خود خارج کرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درخصوص فساد 
در قرارداد کرســنت گفت: زمانی که زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی 
نفت به مجلس نهم معرفی شــد، نمایندگان با توجه به عملکردش در 
زمینه قرارداد کرســنت، انتقادات جدی به وی داشتند. در جلسه ای با 
حضــور غالمعلی حدادعادل نماینده مــردم تهران و بیژن زنگنه وزیر 
پیشــنهادی نفت در کمیسیون تلفیق تا ساعت ۲۳ شب در مورد این 

قرارداد صحبت کردیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
نمایندگان معتقد بودند در صورت رأی  اعتماد به زنگنه، رأی دادگاه الهه 
در مورد پرونده کرسنت خدشه دار می شود زیرا دادگاه الهه اعالم خواهد 
کرد. این قرارداد در دوران زنگنه بسته شده و اگر فساد در آن ثابت شده 
بود، وی و معاونانش به عنوان وزیر در دولت جدید انتخاب نمی شدند.

قول زنگنه برای حل پرونده کرسنت در یک ماه
وی تصریح کرد: زنگنه در همان جلسه صراحتاً قول داد که ظرف 
یک ماه این موضوع را حل می کند چراکه زبان سازمان های بین المللی 
را می داند. در جلســه غیرعلنی مجلس مجدداً این موضوع مطرح شد 
که دیوان داوری الهه پذیرفته اســت در پرونده کرسنت فساد وجود 
داشته و این پرونده در حال مختومه شدن است اما اگر زنگنه روی کار 
بیاید، درواقع اعالم کرده ایم که جمهوری اسالمی اراده ای برای برخورد 
با فســاد ندارد. در آن جلســه زنگنه اعالم کرد که ظرف ۶ ماه پرونده 

کرسنت را به نفع جمهوری اسالمی مختومه می کند.
عضو فراکســیون انقالب اســالمی ادامه داد: زنگنه معتقد بود که 
احمدی نــژاد، جلیلی و وزرای نفت دولت نهم و دهم بلد نبودند با دنیا 
صحبت کنند و به همین دلیل نتوانستند پرونده کرسنت را حل کنند.

وی افزود: بنابراین مجلس نهم مشــروط به حل پرونده کرســنت 
به زنگنه رأی اعتماد داد اما متأســفانه زنگنه برای کسب رأی اعتماد، 

مجلس را فریب داد.
ابوترابی گفت: داور دیوان الهه که فســاد در پرونده کرســنت را 
پذیرفته بود، اما پس از رأی  اعتماد به زنگنه، اعالم کرد که اگر فســاد 
در این پرونده وجود داشــت، جمهوری اسالمی مجدداً به افرادی که 

اتهام فساد داشتند مسئولیت نمی داد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
قوه قضائیه باید سریعاً بررسی پرونده مسئوالن رشوه گیرنده در پرونده 
کرسنت را در دستور کار قرار دهند. در پرونده کرسنت اتهامات بسیار 
ســنگینی مطرح است اما متأســفانه این پرونده در قوه قضائیه خاک 

می خورد.
وی گفت: اگر قوه قضائیه این پرونده را بررسی و احکام آن را صادر 
می کرد، امثال زنگنه و معاونانش نمی توانســتند در جمهوری اسالمی 

مسئولیت بگیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر محکومیت حکم دادگاه الهه در پرونده کرســنت گفت: مدیرعامل 
کرســنت فردی عراقی االصل اســت که تابعیت عربستان دارد؛ همان 
زمان در هتل های تهران مستقر شده بود و به برخی افراد پول می داد 
که در دفاع از قرارداد کرســنت، با رسانه ها مصاحبه کنند، پس از آن 
روزنامه هایی که مصاحبه این افراد در آنها چاپ شــده بود را به دیوان 

الهه می برد تا این قرارداد پر از فساد را تطهیر کند.
وی ادامه داد: داور بین المللی دیوان الهه با دولت های نهم و دهم 
چندین بار مبادله اسناد انجام داد و پذیرفته بود که در این قرارداد فساد 
وجود داشته است. طبق یکی از بندهای قرارداد کرسنت، در صورتی که 
ثابت می شد در این معامله فساد وجود داشته، به خودی خود این قرارداد 
ملغی می شد بنابراین تیم حقوقی دولت دهم بر همین بند تکیه کرده 
و کار دفاع از پرونده ایران را پیش می برد و در حال نتیجه گیری بود.

عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: متأسفانه با معرفی زنگنه از سوی روحانی برای وزارت نفت، این 
پرونده از مسیری که طی می کرد خارج شد و امروز شاهد صدور رأی 

علیه ایران هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس:

»روحانی« باید درباره اخالل در نظام ارزی 
توضیح دهد

اسالمی  انرژی مجلس شــورای  کمیســیون  سخنگوی 
می گوید: در دولت روحانی منابع ارزی کشور به تاراج رفت که 

رئیس جمهور سابق باید در این باره توضیح دهد.
مالک شریعتی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با  اشاره به محکومیت 
مدیران ارزی دولت ســابق چون ولی اهلل سیف و احمد عراقچی، اظهار 
داشت: با سوءتدبیر و البته با برنامه ریزی این افراد، چند ده میلیارد دالر 

از منابع کشور و همچنین چند ده تن طال به حراج رفت.
وی بیان کــرد: البته عبدالناصر همتی هم در جایی گفته بود که 
در دوره وی بیــش از ۱۸ میلیارد دالر ارز دولتی و ۶۰ تن طال توزیع 
شد که اثربخش نبود، عماًلً به تاراج رفت و سرمایه کشور به باد رفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای 
مبارزه با فســاد باید با ریشه های اصلی فســاد برخورد شود، تصریح 
کرد: کسانی که تصمیمات اصلی را در این زمینه اتخاذ کردند و باعث 
شــدند منابع ارزی کشور به تاراج برود، باید پاسخگوی تصمیم اشتباه 

خودشان باشند.
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
برخــی از دولتمردان روحانی که در این زمینه اشــتباهاتی را مرتکب 
شــدند، گفته انــد که تصمیم اصلی را حســن روحانــی می گرفت و 
 بنابراین وی باید در این باره توضیح دهد که توضیحاتش قطعاً بســیار

مهم است.
شریعتی تأکید کرد: اعدادی که در حکم این افراد آماده است، کل 
ماجرای اخالل در نظام اقتصادی و ارزی کشور نیست و باید با همه افراد 

دیگری که در این زمینه تخلف کردند، برخورد جدی شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر ضرورت دارد افرادی که 
با ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به مشکالت اقتصادی شدند هم درباره 
عملکرد خود پاسخگو باشند، گفت: همه افراد باید نسبت به تصمیمات 

خود و تبعات آن پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: درباره 
ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید در وهله اول مشخص شود که این تصمیم بر 
چه اساسی اتخاذ شده است، آیا کارشناسی بوده و یا اینکه با سوءنیت 
این تصمیم را گرفتند که قطعاً دادگاه صالحه این موضوع را به خوبی 

تشخیص می دهد و با متخلفان برخورد می کند.

درمکتب امام

طاقت برای حصول وحدت
اینجانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان 
کوشش کرده و می کنم، و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم، که 

هستی ملت بدان پیوسته است، استمداد می نمایم.
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رئیس قوه قضائیه:

دستگاه قضایی مصمم است 
دست متعدیان به حقوق مردم و بیت المال را قطع كند

رئیس دســتگاه قضا گفت: قوه قضائیه 
مصمم است با دست اندازان به حقوق مردم و 
بیت المال و کسانی که سد راه مردم می شوند 

برخورد قاطع کند.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیه، 
حجت االسالم  والمســلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای در جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضائیه 
با بیان اینکه انســان های آزادی خــواه، جنایات 
ضدبشری مســتکبران مدعی دفاع از حقوق بشر 
را تحمل نمی کنند، به جنایات نظام ســلطه علیه 
مسلمانان در کشور های منطقه اشاره کرد و اظهار 
داشت: در دو هفته اخیر عناصر تفاله نظام سلطه 
که دست پرورده و مســتظهر به حمایت شیطان 
بزرگ هســتند در قندوز و قندهار افغانستان در 
روز جمعه مردم مســلمان بی گناه نمازگزار را به 

خاک و خون کشیدند.
محســنی اژه ای از غریب آبادی معاون جدید 
بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر 
خواســت که با کمک وزارت امور خارجه و دیگر 
نهاد های ذی ربط، این جنایات و اقدامات نظامی و 
شبه نظامی و دیگر جنایاتی که نظام سلطه در طول 
سالیان دراز علیه ملت ایران انجام داده را با فوریت 
از طریق مجامع حقوقی بین المللی و دادگستری 

تهران پیگیری کند.
عوامل ترور سردار سلیمانی و دانشمندان ایران

 باید جدی تر تحت تعقیب قرار بگیرند
وی با تاکید بــر اینکه نباید در موضع صرف 
تدافعی قرار گرفت ادامه داد: کســانی که ایران را 
به نقض حقوق بشــر متهم می کنند در حالی که 
خودشــان بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر هستند 
باید مــورد مواخذه قرار گیرند و در برابر جنایاتی 
کــه علیه مردم ایران و دیگر ملت های آزادی خواه 

انجام داده اند پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به ترور سرلشگر 
شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین دانشمندان 
کشورمان که توســط آمریکا و صهیونیست ها به 
شهادت رسیده اند، تأکید کرد: عوامل و مسببین 
و مباشرین و معاونین این جنایت ها باید جدی تر 
تعقیــب شــوند و اجازه نخواهیــم داد خون این 

انسان های بی گناه پایمال شود.
لزوم استفاده از نظرات کارشناسان

 در بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار 
اژه ای با اشــاره به بررســی و تصویب طرح 
تسهیل صدور مجوز کســب وکار در مجلس از 
نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات 

کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که 
این طرح جامع را ممکن اســت از هدف اولیه و 
اصلی خود خارج کند، قانونی جامع االطراف در 

نهایت تصویب کنند.
وی با اشــاره به ارائه برخی پیشــنهادات در 
خصوص این طرح در صحن مجلس از نمایندگان 
خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به معاون 
اول قوه قضائیه و معاونت های حقوقی و امور مجلس 
مأموریت داد که در بررســی نهایی این موضوع با 

مجلس همکاری کنند.
اژه ای به مأموریت های خطیر و متنوع این قوه 
نیز اشاره کرد و با اشاره به مشکل کمبود بودجه و 
امکانات متناسب با این مأموریت ها، خواستار توجه 

و مســاعدت مجلس و  دولت برای تأمین نیاز های 
دستگاه قضا شد.

وی خطاب به همکاران خود در دســتگاه 
قضا اظهار داشــت: امر قضا سخت و حجم کار 
ما باالست و گرفتاری ها و مشکالت هم وجود 
دارد، اما این مشــکالت و حرف و حدیث هایی 
که برخی معاندان یا حتی خیرخواهان کم اطالع 
مطرح می کنند نبایــد ما را از مأموریت اصلی 
خود که پیشــگیری از جرم و قضاوت به حق و 
فصل خصومت هاست، باز دارد و از جاده عدل 

و انصاف خارج کند.
رئیس قــوه قضائیه افزود: ســختی ها نباید 
کمترین تأثیر را در کیفیت کارمان و اتقان آرایمان 
و خیرخواهی و قضاوت بحق ما درباره تظلم خواهان 

داشته باشد و ما باید برای رضای خدا و بر اساس 
آموزه های فقهی و شرعی عمل کنیم.

محســنی اژه ای با بیان اینکه رســیدن 
به کمــال زحمت دارد تصریح کــرد: ما باید 
زمینه ســاز ظهور منجی عالم باشیم و در این 
راه دشوار، هم باید خودمان با تحمل سختی ها 
در مسیر حق حرکت کنیم و هم باید با کسانی 
که در مسیر درست سنگ اندازی و مانع ایجاد 
می کنند برخورد و راه را برای حرکت دیگران 

در راه حق، هموار کنیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است 
با همه کسانی که سد راه مردم می شوند و مانع 
ایجاد می کنند برخورد قاطع و دست متعدیان 
به حقوق مردم و بیت المال را قطع کند، تصریح 
کــرد یقین دارم با همدلــی مجلس و دولت و 
کمک مردم می توانیــم زمینه تحقق عدالت را 

هموارتر کنیم.
تاکید بر بازخواست از قضاتی

 که احکام خالف بّین شرع می دهند
در این نشســت، حجت االســالم »رحیمی« 
معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر 
رئیس دســتگاه قضا درخصوص درخواست های 
اعمــال ماده ۴۷۷، بر اصــالح فرآیند اعمال ماده 

۴۷۷ تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات 
گفت: برداشــت برخی از صحبت های اخیر بنده 
درخصوص اصالح نحوه اجرای ماده ۴۷۷ این بود 
که دســتگاه قضایی به دنبال حذف این ماده است 
در حالی که ماده ۴۷۷ یک قانون است و لغو شدنی 
نیســت و تنها می توان آن را اصالح کرد و از ابتدا 
هم هدف همین بوده است. آنچه مورد تاکید هست 
این است که از روسای کل دادگستری ها خواستیم 
در مواردی که قاضی حکم خالف شرع بّین داده، 
قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید 
چرا خالف شــرع بّین حکم داده است؛ اگر قبول 
داشت حکمش خالف شرع است می گوید سهوی 
بوده و دیگر تکرار نمی شــود، اما اگر قبول نداشته 
باشــد به این معنی است که باز هم از این احکام 
صادر می کند که بایــد جلوی آن را گرفت و این 

فرآیند را اصالح کرد.
وی ادامــه داد: اینکه در یک اســتان تعداد 
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بیشتر و در یک استان 
بسیار کم است، باید آسیب شناسی شود که اگر الزم 
است با برگزاری جلسات توجیهی هر چه می توان از 

صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
با پیگیری های صورت گرفته مقرر شــد 
عمده 145 هزار خودرویی که هم اکنون در 
پارکینگ های دو شرکت خودروساز کشور 
وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.

حجت االسالم والمســلمین درویشیان در 
جریان جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضائیه 
با اشــاره به بازدید معاونان و مدیران ســازمان 
بازرســی از شــرکت های خودروساز طی هفته 
گذشته، گفت: با پیگیری های صورت گرفته مقرر 

شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم اکنون در 
پارکینگ های دو شرکت خودروساز کشور وجود 

دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
وی افــزود: حســب دســتور رئیس قوه 
قضاییه، هیئتی از ســوی سازمان بازرسی کل 
کشور در شورای رقابت مستقر شد تا عالوه بر 
نظــارت بر چگونگی اجرای ماموریت های این 
شــورا، نظارت هــای الزم را در حوزه افزایش 
کیفیت، قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو ها 

انجام دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

۱۴۵ هزار خودروی موجود در پاركینگ های ۲ شركت خودروساز
 تا پایان آبان به صفر می رسد

شورای سیاســت گذاری ائمه  جمعه در 
بیانیه ای از برگزاری نماز جمعه تهران از سی ام 

مهرماه خبر داد.
به گزارش فارس، در این اطالعیه آمده است: 
طی ۲۰ ماه گذشته، ۴ نوبت و هر بار در شرایطی 
که با فرود موج ســرکش کرونا، مجالی برای اقامه 
مجدد نمازجمعه تهران فراهم می شــد، بر اساس 
تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 
که همزمان، به عنوان امام جمعه، دغدغه حفظ این 
سنگر مهم و نگرانی صیانت از سالمتی هموطنان 
عزیزمان را داشــتند، از ستاد ملی مقابله با کرونا 
استعالم و پیگیری شد، که البته هر بار، با طغیان 
مجدد این ویروس منحوس، فرصت ادای این فریضه 

الهی سلب می شد.
شــورای سیاســت گذاری ائمه  جمعــه افزود: 
اکنون که پس از اجرای موفق طرح واکسیناســیون 
و عبــور از مــوج پنجــم کرونــا، زمینــه بــرای 

اجتمــاع وحدت بخــش و انســجام آفرین مؤمنین 
 در عیــد جمعــه و در آســتانه والدت با ســعادت
امام  صادق)ع(  اعظم)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  پیامبر 
فراهم شده است، بر خود فرض می دانیم از مواجهه 
مســئوالنه و دلســوزانه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
 که برای برگــزاری حداکثری نمازهــای جمعه در
 ۸9۱ پایگاه سراســر کشــور، در قریب به دو ســال 
گذشته، همکاری قابل قبولی داشتند و همچنین از 
این ستاد، به عنوان فرمانده واحد میدان مقابله با کرونا 
در دولت جدید، که زمینه را برای تکمیل این شبکه 
نورانی، با پیوســتن پایتخت به برگزارکنندگان نماز 

جمعه فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نماییم.
در ادامه این اطالعیه آمده است: الزم به ذکر 
اســت که پس از موج اول کرونا، حداقل ۱۳۷ و 
حداکثر ۶9۴ پایگاه در کشــور اقامه نماز جمعه 
داشــتند که این نســبت در موج دوم، از حداقل 
۳۶۱ تا حداکثر ۶۴۴ ، در موج ســوم، از حداقل 

۵۰ تا حداکثر ۸۰۰، در موج چهارم از حداقل ۵۴ 
تا حداکثــر ۸۱9 و در موج پنجم به دلیل صدور 
مجوز برپایی نماز جمعه مناطق قرمز، مشروط به 
اقامــه در محیط باز و با تعداد نمازگزاران تعریف 
شده در پروتکل ابالغی، از حداقل ۷۰۴ تا حداکثر 
۸۶9 متغیر بوده که تبعیت و همراهی قابل تحسین 
ائمه محترم جمعه و ستادهای نمازجمعه سراسر 
کشــور را در راستای اجرایی  ســازی مصوبات و 
شــیوه نامه های بهداشــتی، به اذعان مسئولین و 
دست اندرکاران ســتاد ملی مقابله با کرونا نشان 
می دهد. ستاد نماز جمعه تهران، با آرایش جدید 
نیروی انسانی و با تدابیر و برنامه هایی متناسب با 
شأن و منزلت نمازگزاران مکرم، از آمادگی مناسب 
برای میزبانی این رویداد مهم در روز جمعه هفته 
جاری)۱۴۰۰/۷/۳۰( برخوردار اســت و متعاقباً 
نسبت به اطالع رســانی و تشریح جزئیات برنامه 
و ترتیب اجرای شــیوه نامه بهداشتی و اقدامات 

صیانتی برای حفظ ســالمتی شما عزیزان اقدام 
خواهد نمود.

شورای سیاست گذاری ائمه  جمعه خاطرنشان 
کرد: نماز جمعــه در طول تاریخ پرافتخار انقالب 
شــکوهمند اسالمی ایران، بســتری برای ارتباط 
صمیمانه، بی تکلف و عاطفی میان مردم و مسئوالن 
بوده و هســت. از این رو، به مناســبت بازگشایی 
نماز جمعه تهران، آحاد مسئوالن، خصوصاً دولت 
مردمی، مجلس انقالبی و قوه قضائیه عدالت گستر 
و فسادستیز را در تهران و سراسر کشور، به حضور 
پررنگ در میان نمازگزاران و فراهم آوردن امکان 
ارتباط مستقیم و بی واسطه فرا می خوانیم، هرچند 
که به شکل طبیعی، انتظار می رود نماز جمعه تهران 
در این راستا الگوساز و جریان ساز باشد. امید می  رود 
در روز جمعه، یک بار دیگر شاهد حضوری حماسی، 
باشکوه، دشمن شکن و وحدت آفرین در نمازجمعه 

ام القرای جهان اسالم باشیم.

نماز جمعه تهران از 3۰ مهر با حفظ نکات بهداشتی اقامه خواهد شد

سرویس سیاسی- 
روزنامه همدلی در گزارش تیتر ۱ خود با عنوان »یک پیش بینی ترسناک« نوشت: »گزارش اخیر سازمان برنامه وبودجه 
دولت پیش، در روزهای اخیر به قدری جنجال برانگیز شده که نگرانی ها درباره افزایش قیمت دالر دوباره از سرگرفته شده 
اســت. سازمان برنامه وبودجه در حالی زنگ خطر ورشکستگی دولت تا چند سال آینده را به صدا درآورده که همین حاال 
که دالر در کانال ۲۷ هزار تومانی پای معامله می رود، تحلیل گران از احتمال افزایش تورم سرســام آور در آینده ای نزدیک 
خبر می دهند، چه برسد به روزی که این ادعا درست از آب دربیاید و نرخ ارز آن طور که سازمان برنامه وبودجه خبر می دهد 
به کانال های باالتر هم راه یابد.« در ادامه این مطلب آمده اســت: »ماجرا از این قرار است که در چند روز گذشته، سازمان 
برنامه وبودجه، زنگ خطر ورشکستگی دولت تا چند سال آینده را به صدا درآورد و بعد از وقفه ای طوالنی در واکنش به باال 

رفتن قیمت دالر به انتشار پیش بینی ها از سیر تورم و شفاف  سازی وضع فاجعه بار اقتصاد روی آورد.«
گرچه رئیسی دستور داد از فضا سازی های کاذب در قیمت ارز و کاال، با جدیت جلوگیری کنند اما اقدام اصالح طلبان 
در برجسته  سازی گزارش غیرواقعی سازمان برنامه و بودجه که از پست های مدیریتی صدر تا ذیل آن، مسئوالن دولت قبل 
چنبره زده اند از یکسو به حاشیه بردن محکومیت اخیر متهمان ارزی دولت و از سوی دیگر جاده صاف کنی برای غرب و 

القای ضرورت انفعال ایران در برابر آمریکا است.
بر اســاس یادداشتی که دیروز در کیهان منتشــر شد، این روزها در حالی که حکم محکومیت چند مدیر ارشد بانک 
مرکزی در دولت قبل، به اتهام تضییع منابع ارزی منتشر می شد، تحلیلی از سازمان برنامه و بودجه همان دولت به رسانه ها 
درز داده شد. در این تحلیل پیش بینی شده بدون رفع تحریم ها، نرخ دالر تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۲۸۵ هزار تومان برسد! 
»درز« دادن این تحلیل، احتماال ادامه همان رفتار پروژه بگیرانی است که اردیبهشت امسال، فایل صوتی به ظاهر محرمانه 

آقای ظریف را درز دادند.
 در آن مصاحبه، سیاســت خارجی نظام و عملکرد شــهید سلیمانی موجب ناکامی  برجام معرفی شده بود؛ آن هم در 
زمانی که آمریکا در موضع اتهام قرار داشت. حاال هم تحلیل منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت سابق درز داده شده، 

تا ناچاری در مذاکره دوباره با آمریکا استخراج شود. 
همزمان، سیاســیون و رســانه های همسو، گرانی و تورمی را که شاهکار خودشان اســت، به رخ می کشند و آینده ای 
ســیاه را در صــورت عدم مذاکره ترســیم می کنند. ایــن کار برخی از عناصر بی عار، بی شــباهت به اقــدام عمروعاص 
در کشــف عــورت برای نجات خویــش در میانه میدان نیســت.... اگــر مدعیان، تــوان پیش بینی نرخ دالر در ســال 
۱۴۰۶ را داشــتند، چــرا واقعیت های روز را در بودجه نویســی انــکار کردند و به جای مدیریت منابع، نســخه ولخرجی 
 را در دســتور کار گذاشــتند؟ آیا مســئولیت برنامه نویســی غلط، کم تر از نابــودی منابع ارزی توســط برخی مدیران

بانک مرکزی است؟

 تقالی عجیب روزنامه اصالح طلب 
برای رو کردن دست ایران در مذاکرات هسته ای!

روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی نوشــت: » در ســطح بین الملل مهم ترین موضوع در سیاســت خارجي ایران 
تصمیم گیري درخصوص آینده مذاکرات برجام است. آقاي رییسي هیچ گاه کلیت برجام و مذاکرات وین براي احیاي آن را 
رد نکرد بلکه صرفا تاکید بر این مهم داشت که به مذاکره دولت وي باز خواهد گشت که منتهي به عمل باشد، استداللي 
که از سوي هر ایراني وطن پرست مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت امر این است که مسیر انتخاب شده از سوي دولت و 

همکارانش در حوزه سیاست خارجي بیانگر نوعي کندي در این مسیر است.«
این روزنامه در ادامه نوشــت: » تاخیر در بازگشــت به مذاکرات وین و تقاضاي بازنگري مي تواند براي دو هدف باشد: 
یکي اینکه ایران مي خواهد توان غني ســازي خود را افزایش دهد تا از موضع برتر در مذاکرات شــرکت کند و دوم تقاضاي 
بازنگري در متن مذاکرات با هدف اخذ امتیازات بیشتر  ؛.. لذا این سؤال مطرح مي گردد که آیا رویکرد تاخیري ایران به نفع 
این کشــور است یا کفه ترازو را به سود آمریکا تغییر مي دهد؟ چراکه این دولت، علي رغم ادعاي آمادگي براي بازگشت به 
مذاکرات، یکي از راهبردهاي اصلي اش به بن بست کشاندن مذاکرات و شکل دادن مجدد اجماع بین المللي بر علیه ایران به  
منظور اعاده پرونده هسته اي ایران به شوراي امنیت است. « تقالی تاسف آور طیف مدعی اصالح طلبی برای رو کردن دست 
تیم مذاکره کننده هســته ای در حالی است که در دولت قبل و در جریان مذاکرات هسته ای منتج به برجام حضور و نفوذ 
جاسوسان در تیم مذاکره کننده هسته ای صدمات و خسارات جبران ناپذیری به منافع مردم و کشور وارد کرد و تأسف آورتر 
اینکه همین جریان سیاســی رسانه ای خاص در داخل کشــور به دفاع از جاسوسان تیم مذاکره هسته ای پرداختند. قطعا 
 یکی از عوامل موثر در ناکامی برجام وجود و حضور جاسوســان هســته ای و رو کردن دست تیم مذاکره کننده ایرانی برای 

دشمن بود. 

 هجمه به سفرهای استانی رئیس جمهور
 از سوی حامیان مدیریت اشرافی

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»اینکه رئیس جمهور گاهی اوقات به مناطق مختلف کشــور سر بزند و از نزدیک با 
مشــکالت آشنا شود اقدام خوبی اســت اما اصل مهم در مدیریت کشور نیست. اصل مهم این است که تصمیم گیری های 
مناسب در کشور انجام شود. گاهی اوقات امضای رئیس جمهور این قابلیت را دارد که در بخش هایی از کشور تحول ایجاد 
کند. اینکه آقای رئیسی به مناطق مختلف سر می زند که مثال روند ساخت یک کارخانه تسریع شود مشکلی را حل نمی کند 

و یک سال دیگر نیز وضعیت کارخانه به همین شکل خواهد بود«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»این درحالی است که کارخانه های زیادی در مناطق مختلف کشور وجود دارد 
که اغلب نیازمند کمک مســئوالن هستند. این گونه مشکالت را باید با دستورالعمل های مناسب حل کرد. ما باید در روند 
سیاست های کلی در کشور تغییر ایجاد کنیم. اگر این اتفاق رخ بدهد نیاز نیست حتما به صورت حضوری کار را پیش ببریم. 
هر چند اقداماتی مانند ســفرهای استانی خوب است اما پاسخگوی مشکالت کنونی کشور نیست. این گونه سفرها وقت و 
انرژی زیادی از رئیس جمهور می گیرد و خستگی زیادی به بار می آورد. در شرایط کنونی ده ها هزار طرح نیمه تمام در کشور 

وجود دارد که به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری ها ناتمام باقی مانده است«.
خوی اشرافیگری و نگاه ارباب- رعیتی به مردم، یکی از مصادیق بارز رفتار بخش قابل توجهی از مدعیان اصالحات است. 
این طیف پیش از این نیز بارها سفرهای استانی و دیدارهای مردمی مقامات ارشد کشور را مورد تمسخر و توهین قرار داده 
است. حمله حامیان »مدیریت اشرافی و مردم گریز« به دولت رئیسی در حالی است که این طیف در دولت روحانی، خاطره 

خوبی از نحوه مواجهه با مردم در افکارعمومی به جای نگذاشته اند.
برای نمونه، روحانی رئیس جمهور ســابق- خرداد 9۸- در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:»نیازی نیست روزنامه ها 
از مشکالت مردم بنویسند. من خودم روزانه از داخل ماشین با دیدن تمام چهره های مردم، نظرسنجی می کنم. من روزانه 
نظرسنجی می کنم؛ یعنی در خیابان وقتی با ماشین می روم تمام چهره های مردم را نگاه می کنم؛ اینکه چند نفر لبخند دارند، 

چند نفر عصبانی اند و چند نفر قیافه شان گرفته است«. 
رهبر معظم انقالب- ۷ شهریور ۱۴۰۰- در نخستین دیدار هیات دولت سیزدهم در تبیین نخستین توصیه مهم خود به 
دولتمردان، به جلوه های مختلف »مردمی بودن«   اشاره کردند و فرمودند:»رفتن به میان مردم و گفت وگوی بی واسطه با آنها 

از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است که آقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان آن را نشان داد«.

 حکایت این روزهای مخالفان سرسخت شفافیت
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی آورده است: »مجلس محرمانه ها. تعداد غیرعلنی ها و محرمانه های مجلس 

یازدهم روزبه روز زیادتر می شود. از بودجه تا سیاست خارجی و حتی قیمت گذاری برای فوالد همه پشت درهای بسته. 
فقط ســه جلســه غیرعلنی در همین دو هفته اخیر برگزار شده است؛ آن هم در مجلســی که از همان ابتدا با ادعای 
شفاف کردن آرای نمایندگان روی کار آمده است.« در ادامه این نوشتار آمده: »آش آن قدر شور شده که حتی صدای خود 

نمایندگان را هم درآورده است.
 مالک شــریعتی، نماینده تهران، سه شــنبه ۲۰ مهر در تذکری گفته بود: باید طرح شــفافیت آرای نمایندگان که 
رئیس مجلس آن را به عنوان اولین نفر امضا کرد و به نوعی طراح آن بود، در دستور کار مجلس قرار گیرد و از هیئت رئیسه 

تقاضا دارم رأی گیری درخصوص آن نیز به طور شفاف و علنی انجام شود.« 
گفتنی است این روزنامه اصالح طلب دو موضوع »جلسات غیرعلنی« و »شفافیت آرای نمایندگان« را به صورتی مضحک 
با هم درآمیخته تا از این آب گل آلود ماهی خود را صید کنند.  این در حالی است که برخی موضوعات هستند که به دالیلی 

نیاز است تا در جلسات غیرعلنی پیرامون آن بحث شود. 
برای نمونه در آخرین نمونه از این جلسات وزیرامور خارجه به مجلس آمده بود تا گزارشی از شرایط منطقه ارائه دهد. 
نه طرحی بررسی شده و نه الیحه ای و بنابراین رای گیری نیز انجام نشده است. این خود گویای آن است که اصالح طلبان 

چطور دارند با خلط مباحث اهداف قبیله ای و حزبی خویش را پیش ببرند.  
 اصالح طلبــان و روزنامه هــای زنجیره ای در دوره قبل مجلس که اکثریــت از آن این طیف و حامیان دولت تدبیر بود 
 به شدت علیه طرح شفافیت آرای نمایندگان موضع گیری می کردند در تناقضی عجیب این روزها حامی شفافیت شده اند.

الزم به ذکر است که طرح شفافیت در مجلس فعلی آماده شده و در نوبت بررسی قرار دارد.

پدیده حقوق های نجومی با  ترفندهایی 
سوءاســتفاده  قوانین،  زدن  دور  همچون 
از باگ های قوانیــن و همچنین در فضایی 
غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت، 

در دولت روحانی به حیات خود ادامه داد.
پرونده حقوق های نجومی از سال 9۵ گشوده 
شــد و از همان زمان بارها نهادهــای نظارتی، 
تقنینــی و اجرایی تحرکاتی بــرای مقابله با آن 
از خود نشان دادند. اما این پدیده با  ترفندهایی 
همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ های 
قوانیــن و همچنین در فضایی غیرشــفاف و با 
سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات 

خود ادامه داد.
به گزارش فارس، طبق ماده ۲9 قانون برنامه 
ششم توســعه دولت مکلف بوده طی سال اول 
اجرای قانون برنامه ششــم نسبت به راه اندازی 
ســامانه ثبت حقوق و مزایــا اقدام کند و امکان 
تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران 
کلیه دســتگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه 
را فراهــم نماید، به نحوی کــه میزان ناخالص 
پرداختی به هر یک از افراد مشــخص شــود و 
امکان دسترســی برای نهادهای نظارتی و عموم 

مردم فراهم شود.
 اجرای این ماده قانونی طی بخشــنامه ای 
در ۱۸ اردیبهشت ســال 9۷ به تمام دستگاه ها 
ابالغ شــد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت 
وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد 
تا اطالعات مربوط به پرداخت افراد مشــمول را 
در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و 
استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطالعات، به 

هیئت وزیران گزارش کند.
این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری 
اطالعــات در ســامانه حقوق و مزایا از ســوی 
دستگاه های مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه 
در اواسط تابستان سال 9۸، پس از ارائه گزارش 
ســازمان اداری و استخدامی  به هیئت وزیران و 
اعالم اینکه هنوز نهادهای بســیاری مبادرت به 
ثبت اطالعات خود در ســامانه نکرده اند، دولت 
وقت در بخشــنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی 

برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
۶3۲ دستگاه اطالعات خود را

 در »سامانه ثبت حقوق و مزایا« 
ثبت یا به روزرسانی نکردند

درباره وضعیت این سامانه در سال 99 هم در 
گزارش دیوان محاسبات تأکید شده بود: بر اساس 
بند )الف( تبصره ۲۱، دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده )۲9 (قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی 
از انحاء از بودجه عمومی اســتفاده می نمایند و 
شــرکتهای دولتی مندرج در جزء)۱( بند )هـ( 

تبصــره )۲( مکلف بوده اند اطالعــات کارکنان 
رســمی، پیمانی و قرارداد کار معین)مشخص(، 
کارگری و کارکنان حوزه ســالمت بر اســاس 
قانون مربوط به خدمت پزشــکان و پیراپزشکان 
را تا بیستم اردیبهشت سال ۱۳99 در »سامانه 
کارمند ایران« و »ســامانه ثبت حقوق و مزایا« 
ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در ســــال ۱۳99 
تعداد ۲۳۲ دســتگاه اجرایی اطالعات خود را در 
»ســامانه کارمند ایران« و تعداد ۶۳۲ دستگاه 
اجرایی اطالعات خود را در »سامانه ثبت حقوق 

و مزایا« ثبت یا به روزرسانی ننموده اند.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ 
بودجه ســال ۱۳99 کل کشور بار دیگر پرونده 
حقوق های نامتعارف باز می شــود. در بخشی از 
ایــن گزارش به موضوع حقوق و مزایا  اشــاره و 
تأکیده شده است: متعاقب اجرای قانون مدیریت 
خدمات کشوری و با التهاب های ناشی از وجود 
حقوق های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت 
جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی پرداخت های 
کارکنان دستگاه های اجرایی، به موجب مفاد ماده 
)۲9( قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با 
راه اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت های 
پرســنلی ماهانــه به مقامات، رؤســا، مدیران و 
کارکنان دســتگاه های مشــمول )از هر محل(، 
منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در ســامانه 
مذکور ثبت گــردد به نحوی که میزان ناخالص 
پرداختی هر یک از افراد مشــمول در دسترس 

نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنیــن شــورای حقوق و دســتمزد در 
جلســه مــورخ ۱۳9۵/۴/۲۳ )ابالغــی مــورخ 
۱۳9۵/۵/۱۱( بــا تکیــه بر مــاده )۷۴( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، متوســط ســقف 
خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان 
کلیه دســــتگاههای اجرایی را به میزان ۳ برابر 
ســقف حقوق تعیین شــده در ماده )۷۶ ( قانون 

مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
نجومی بگیران، نجومی بگیر ماندند

در بخش آسیب شناسی عملکرد دستگاه های 
اجرایی، گزارش دیوان حکایت از  ترفندهای حفظ 
حقوق های نجومی داشــت و تصریح شــده بود: 
پرداخت بــه کارکنان در برخی موارد منطبق با 
اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، 
به  اشــکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط 
سایر دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها )اعم از دولتی 

و غیردولتی( صورت می گیرد.
این موارد به روایت دیوان به شرح زیر است:
- پرداخــت نقدی هزینه های رفاهی )بدون 

سقف مشخص( و خارج از فیش حقوقی
- پرداخت ســکه و کارت هدیه بدون درج 

در ســامانه مــاده )۲9( قانون برنامه ششــم و 
فیش حقوقی

- پرداخت حق الجلسه، پاداش حق نمایندگی 
و... توسط سایر دستگاه ها، بنگاهها و نهادها )اعم 

از دولتی و غیردولتی(
- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه های 
مختلف از جمله عدم شــمول قوانین و مقررات 
عمومی بر این دســتگاه ها و شــرکت ها- بعضاً 
سودده نمودن شرکت ها با اسناد خالف واقع به 

منظور پرداخت پاداش پایان سال
- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف 

مقرر قانونی )یک ماه(
- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از 
جمله: مابه التفاوت مقامات، فوق العاده سختی کار 
هیئت تخلفات اداری، تطبیق با دســتگاه مبداء، 
فوق العاده کشــیک، فوق العاده همسان ســازی، 
تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق العاده مناطق 
مــرزی، فوق العاده مدیریت بحــران، فوق العاده 
خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق العاده 
جــذب )رأی دیوان عدالت اداری(، حق اشــعه، 
فوق العاده جذب حمایت قضایی، فوق العاده جذب 

هیئت امناء، حق الزحمه امتحانات و...
- تعدد مراجع قانونگذار و سیاســتگذار در 
حوزه برقراری فوق العاده ها و افزایش آنها )هیئت 
وزیران، ســتاد ملی کرونا، شورای عالی انقالب 

فرهنگی، هیئت های امناء و...(
- عــدم رعایت جــزء )۵( بند)ج( تبصره 
)۲۰( قانون بودجه ســال ۱۳99 کل کشــور 
مبنــی بر ارائــه اطالعات مربــوط به حقوق، 
فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان 
رســمی  و پیمانی و قراردادی به دستگاه های 
اجرائی ذی ربط و عدم ثبت اطالعات کارکنان 

در سامانه کارمند ایران
- پرداخــت از محل اعتبــارات طرح تملک 

دارایی های سرمایه ای بابت حقوق و مزایا
پیش از این نمایندگان مجلس هشدارهایی 
درباره حقوق های نجومی در دولت روحانی داده 
بودند و این موضوع عالوه بر این در تفریغ بودجه 

9۷ و 9۸ هم دیده می شد.
در مرداد ماه گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگویی با فارس، با  اشــاره به پیگیری های 
مجلس دربــاره حقوق های نجومــی گفته بود: 
مــردم کارمندان و کارکنــان دولت اگر هرگونه 
اطالعات و اســنادی درباره حقوق های نجومی 
دارنــد می توانند آن را به نمایندگان مجلس و از 
جمله من ارائه دهند زیرا این اطالعات می تواند 

برای پیگیری های قضایی و حقوق مؤثر باشد.

عضو هیئت رئیســه مجلــس تصریح کرد: 
متأســفانه سامانه حقوق و دســتمزد که دولت 
حسن روحانی بایســتی آن را عملیاتی می کرد 
اجرایی نشــده اســت اما مجلس یازدهم برای 
پیگیری اجرای آن موضوع را در دولت سیزدهم 
دنبال خواهد کرد این در حالی است که اجرای 
این ســامانه طبق قانون برنامه ششم توسعه از 

وظایف دولت محسوب می شود.
وی افزود: با وجود نهیب مقام معظم رهبری 
مبنی بر جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی 
امــا همچنان پرداخت این حقوق ها ادامه دارد و 
متأسفانه برای دور زدن قانون، فیش های حقوق 
را پنهان کرده اند و عمومی نیســت تا کسی آن 

را مشاهده نکند.
در اردیبهشــت ماه ســال گذشته زمانی که 
گزارش دیوان محاسبات منتشر شد و حکایت از 
تداوم حقوق های نامتعارف داشــت، علی ربیعی 
ســخنگوی دولــت قبل تأکید کــرد: جایی  که 
حقوق های متعارف بود، شــرکت های نهادهای 
عمومی بود، هیئت امنا های اینها مکلف شــدند، 
باید با سازمان استخدامی کشور هماهنگ باشند 
و این موضوع به آنجــا باید برود و آنجا تصمیم 

بگیرند.
 وی ادامه داد: در بخش دولتی که به طور 
کلی خارج از قواعد امکان پرداخت وجود ندارد، 
امکان پرداخت در بخش شرکت ها بود از اینجا 
هم مطمئن هســتیم که پرداخت غیرمتعارف 

نمی شود.
 ایــن ادعــا در حالی مطرح می شــد که 
بررســی های دیــوان محاســبات در گزارش 
تفریغ بودجه 9۷ نشان می داد خالص دریافتی 
۲۴۱ نفــر از مدیــران دســتگاه های اجرایی 
از جملــه شــرکت های زیرمجموعه صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، دانشــگاه های علوم 
پزشــکی، شــرکت های اصلی و تابعه ذی ربط 
وزارت نفت بیش از سقف قانونی )حدود ۲۳.۶ 

میلیون تومان( بوده است.
تحقیق و تفحص مجلس یازدهم

 از حقوق های نجومی 
نکاتــی که دیــوان محاســبات در گزارش 
اخیر خود درباره مواردی که با اســتفاده از آنها 
حقوق هــای نامتعارف ادامه یافتــه می تواند در 
تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق های 
نجومی که در مجلس یازدهم کلید خورده است 

نیز بسیار راهگشا باشد.
ایــن تحقیق و تفحــص در مجلس یازدهم 
کلید خورده و ۲۲ شــهریور ماه گذشته اعضای 
هیئــت این تحقیق انتخاب شــده و کار خود را 

آغاز کرده اند.

نجومی بگیران چطور در دولت روحانی نجومی بگیر ماندند؟
پنهان كاری ۶۳۲ دستگاه دولتی درباره حقوق و دستمزد

بقیه از صفحه ۲
راهبرد ایران ایجاد وحدت در افغانستان است

رئیســی در ادامه درباره تحوالت افغانســتان و موضع جمهوری اسالمی ایران در این باره گفت: تشکیل دولت فراگیر در 
افغانستان که بتواند همه گروه های این کشور را نمایندگی کند مورد حمایت ماست.

وی ادامه داد: بعد از اخراج آمریکا از افغانستان مسئله دست ساخته آنها یعنی داعش در این کشور مطرح است. آمریکایی ها 
خودشان اعتراف کردند که داعش دست ساخته آنهاست.

رئیس جمهور همچنین گفت: از حاکمان افعانستان می خواهیم که در برابر جنایات داعش ایستادگی کنند. راهبرد ما در 
افغانستان ایجاد وحدت است اما راهبرد آمریکا ایجاد تفرقه است. اگر داعش در افغانستان نابود نشود، آینده منطقه بسیار بد 

خواهد بود.
 مدیران نسبت به ارزیابی یک ساله و کارآمدی فعالیت خواهند کرد

رئیس جمهور همچنین درباره انتصابات دولت، افزود: محور ما برای انتصاب افراد کارآمدی، باور داشتن مردم و دلدادگی به 
نظام و انقالب است. یقین دارم کسی به من رای نداده، اما او را عضو کابینه کرده ام. قبول داشتن من شرط همکاری با دولت 
نیست. در استان ها عکس و بنر من را نزنند، بلکه عکس امام و رهبری را بزنند. ضمن تشکر از همه مردم، من هم خدمتگزار 

هستم. در دولت چند بار تاکید کرده ام، محور ما کارآمدی است و مدیران کارآمد باید تثبیت شوند.
وی اضافه کرد: با بخشــی از اعضای کابینه از قبل آشــنایی نداشته ام و سابقه رفاقت نداشته ام و به من معرفی شده اند. از 
من اشکال می گیرند که گروه و دسته ای ندارم. من دنبال شایسته ساالری هستم اما باید در انتخاب مدیران کارآمد دقت شود. 
این چنین نیست که همه مدیران دولت قبل برکنار شوند. ما سالی یکبار ارزیابی کالنی نسبت به مدیران داریم و اگر کسی 
کارآمدی نداشته باشد، تصمیم دیگری می گیریم. بحث ، بحث مردم است و من دنبال این نیستم که محبوب القلوب باشم. با 

کسانی که دنبال خدمت باشند حتما همکاری می کنیم.
آینده را بسیار روشن می بینم 

رئیس جمهور همچنین در پایان این گفت و گو با بیان اینکه اگر می خواهید بدانید در چه شرایطی دولت را تحویل گرفتیم، 
سفره مردم را نگاه کنید تاکید کرد: در عین حال آینده را بسیار روشن می بینم و هرچقدر رو به جلو پیش می رویم و کار پیش 

می رود گشایش های بیشتری می بینم.

رئیس جمهور در دومین گفت وگوی تلویزیونی: 

ارز 4۲۰۰ تومانی به جای سفره مردم 
به جیب دالالن رفته است


