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«شرق» به بررسی نگاه نقادانه مجلس 
در مسئله خطر آزادسازی قیمت کاالهای اساسی پرداخته است

یک سیاست اقتصادی 
با چندین ترازو

چند روزی است که گرانی قیمت برخی اقالم و کاالهای اساسی 
از جمله ماکارونی در پی حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
از ســوی دولت، انتقاد جدی جامعه را به همراه داشــته اســت. 
مقولــه ای که اهمیت باالیی دارد و نمی تــوان آن را نه مثل گرانی 
قیمت خودروی کم کیفیت داخلی دانســت، نه حتی گرانی قیمت 
مسکن؛ بنابراین با وجود اینکه هر روز لیست کاالهایی که با افزایش 
قیمت مواجه هســتند بلندتر می شود، بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت، گفته است تا پایان سال قیمت نان تغییری نخواهد داشت! 
درحالی که بعد از ماه رمضان، قیمت اقالمی مثل نان و ماکارونی 
افزایش چشمگیری داشته اند. به نحوی که کاربران فضای مجازی 
نســبت بــه آن واکنش نشــان دادند و در ســطح جامعــه هم با 
اعتراضاتی مواجه شدیم. تأثیر این واکنش ها و انتقادها جامعه به 
حــدی بود که حتی برخی نمایندگان مجلس هم احســاس خطر 
کردند و روز یکشنبه عالوه بر اینکه وزرای اقتصاد و کشاورزی را به 
مجلس کشاندند و در جلسه ای غیرعلنی مورد مؤاخذه قرار دادند، 
از تریبون رسمی مجلس هم با مردم هم صدا شدند و اعتراضشان 
نســبت به این تصمیم غیرکارشناســانه دولت مبنــی بر حذف ارز 
ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آرد و کاالهای اساســی را با نطق 
و تذکر نشــان دادند. برخی هم که دســتی بر آتــش دارند و فعال 
توییتری هستند با توییت های خود کوشــیدند صفشان را از دولت 

رئیسی جدا کنند و مخالفت خود را با این تصمیم نشان دهند.
تشدید شائبه اختالف مجلس و دولت

البته مدتی اســت خبر از اختالف نظر میان مجلس و دولت به 
گوش می رسد. مجلسی که اکثریت نمایندگان در بیانیه ای از رئیسی 
خواسته بودند برای انتخابات ریاســت جمهوری کاندیدا شود یا با 
۲۵۰ امضا از نامزدهای پوششی انتخاباتی خواستند به نفع رئیسی 
کنار بروند تا «ســید محرومان» به عنوان رئیس جمهوری سیزدهم 
کشور را از مشــکالت برهاند. شاید آنها تصور می کردند با روی کار 

آمدن دولت همســوی رئیسی، قرار است مشکالت به خودی خود 
محو شوند! اما امروز به خوبی درک کرده اند که در دنیای سیاست 
و عرصه بین الملل برای کسی فرش قرمز پهن نشده است. بنابراین 
حــاال که افزایش قیمت نان به یکــی از مهم ترین دغدغه های این 
روزهای مردم تبدیل شــده و در روزهای گذشته قیمت نان فانتزی 
و صنعتی ســه برابر شــده اســت، درصدد عقب نشــینی دولت و 

منصرف کردنش از این تصمیم برآمده اند.
البتــه محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس، همچنان ســعی 
دارد سیاســت دولت روحانی در تخصیص ارز ترجیحی به برخی 
تولیدکننــدگان به عنــوان یارانه را زیر ســؤال ببــرد و آن را زمینه 
رانت خواری معرفی کند. او معتقد اســت که درباره اصالح اصل 
هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی «همه اجمــاع دارند» اما درباره 

«نحوه آن» مجلس «حرف های جدی» دارد.
قالیباف به عنوان رئیس مجلس همچنین کارت الکترونیکی را 
چاره کار می داند که مانع از فشــار به اقشار آسیب پذیر می شود و با 
دادن مثال کاالبرگ نان (کوپن) به هر فرد این مشــکل حل خواهد 
شــد. او روز یکشــنبه در نطق پیش از دســتور خود بعد از جلسه 
غیرعلنی با دو وزیر کابینه رئیسی، از تریبون رسمی مدعی شد: «به 
قانون مجلس بی توجهی شده است». به اعتقاد قالیباف اگر «قانون 
مجلس» رعایت می شــد ایــن گرانی ها بروز نمی کــرد که «چنین 
فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند». رئیس مجلس 
یازدهــم ادامه داد که با هرگونه اقدام دربــاره ارز ترجیحی قبل از 

اجراشدن کاالبرگ الکترونیکی مخالف است.
او همچنیــن بیان کرد: «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب 
کرده اســت ارائه کاالهای ضروری معیشــتی به مــردم به قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ باشد. در این تصمیم باید کاالهای ضروری معیشتی 
با کاالبرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود». 
بعد از این سخنان قالیباف و انتقاد به دولت، ابراهیم رئیسی هم در 

جلســه هیئت دولت وعده داد: «دولت برای حفظ آرامش بازار و 
کمک به معیشت مردم تا زمان عرضه کاالبرگ الکترونیکی مبالغی 
را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد». اتفاقی که 
دوشــنبه بعد از سخنان رئیس جمهور با مردم رخ داد. مبلغی بین 
۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر پرداخت شد. هرچند پرداخت 
نقدی به شــدت مورد انتقــاد اقتصاد دانان اســت و باعث افزایش 

نقدینگی می شود.
 بازگشت به کوپن نکته اختالفی مجلس و دولت

چنــد ماهی اســت که بحث اصلــی مجلس و دولت بر ســر 
بازگشت کوپن به جامعه و چگونگی حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 
۲۰۰ تومانی است. اسفند سال گذشته بود که علی اصغر رحیم زارع، 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، اعالم کرد که مجلس در بودجه 
ســال ۱۴۰۱به دولت اختیار داده است در صورتی که می خواهد ارز 
ترجیحی را حذف یا کاالیی را از فهرست اقالمی که ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانی می گیرند خارج کند و دولت هم باید برای آن کاالبرگ 
(کوپن) در نظــر بگیرد؛ اما اکنون به نظر می رســد دولت درصدد 
اجرای تصمیم فوق و حذف ارز ترجیحی است. آن هم نه از کاالهای 
غیرضرور، بلکه از گندم و آرد که اصلی ترین کاالی مورد استفاده همه 

جامعه است.
 مجلس معترض به دولت

حاال مجلس در این انتقاد همراه مردم شــده اســت. عالوه بر 
قالیبــاف درباره تصمیم دولت مبنی بر حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانــی کاالهای اساســی و شــروعش از آرد و نــان و ماکارونی، 
نمایندگان هم ورود کرده اند. آنها خود را صدای مردم دانســتند و 
تأکید کردند که این امر مورد موافقت آنها نیست و اقشار آسیب پذیر 

نمی توانند چنین چالشی را تاب بیاورند.
این در حالی اســت که دولــت این طور فکــر نمی کند و جواد 
ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در ســخنانی به جای پذیرفتن 

مســئولیت اقدامی که دولت انجام داده اســت، درصدد فرافکنی 
اســت و دلیل افزایش قیمــت آرد را «جلوگیــری از قاچاق آرد و 
گندم» به کشــورهای همســایه اعالم کرده اســت. عــالوه بر وزیر 
کشــاورزی، محمد مخبــر، معاون اول رئیس جمهــوری هم روی 
این دلیل تأکید کرده اســت. حســین راغفر، کارشــناس اقتصادی، 
به ایــن بهانه های مســئوالن واکنش نشــان داده و گفته اســت: 
«می گویند ســاالنه ما دو میلیــون تن قاچاق آرد از کشــور داریم، 
معنای دیگر آن این است که کشور را قاچاقچی ها اداره می کنند». 
راغفــر تأکید دارد هر زمان قرار اســت افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، 
دولت ها شــروع بــه آمارســازی می کننــد و یکی از ایــن آمارها،

قاچاق است.
 بهانه هایی که پذیرفتنی نیست!

ناگفتــه نماند که عالوه بــر بهانه پایین بــودن قیمت کاالهای 
اساســی که موجب قاچاق آنها به کشــورهای همسایه می شود، 
برخی دیگر هم نابســامانی و جنگ اوکرایــن را دلیل افزایش مواد 
غذایــی در جهان و از جملــه قیمت آرد و نان و اقــالم غذایی در 
ایران عنوان کرده اند. حتی گفته می شــود افزایش قیمت آرد و نان 
و ماکارونــی و حذف ارز ترجیحی صرفا منوط به این اقالم نخواهد 
بود و به زودی دولت قصد دارد سایر کاالهای اساسی مثل روغن و 

شکر و... را هم از این آزادسازی بی بهره نسازد. 
همچنیــن برخــی بر ایــن عقیده اند کــه به زودی آزادســازی 
قیمــت حامل های انرژی به ویــژه بنزین هم در راه اســت و دلیل 
آن هم اجرای آزمایشــی آزادســازی قیمت بنزین در کیش و قشم 
اســت که مدتی اســت اجرا می شــود و کارشناســان مربوطه در 
حــال بررســی بازخوردهــای آن در جامعه هســتند. اقدامی که 
اجرای آن در این شــرایط اقتصادی جامعه بسیار خطرناک است و 
رئیس جمهور باید زمان بهتر و مسیر منطقی تری را برای اجرای آن 

در نظر بگیرد.

روابط تهران – ریاض ضرورت امروز منطقه غرب آسیا

معصومه معظمی: در حالی که گندم یک کاالی اســتراتژیک است و نان در فرهنگ ما از اهمیت و حرمت باالیی 
برخوردار است و برکت خدا و قوت غالب جامعه ایرانی محسوب می شود؛ کمتر دولتی می پذیرد تن به افزایش 
قیمت نان بدهد اما دولت رئیســی چنین ریسکی را پذیرفته و بعد از ماه رمضان تن به حذف ارز ترجیحی گندم 
داده اســت. چیزی که شاید بتوان در این شرایط بد اقتصادی و فشار مضاعف ادامه تحریم ها، آن را به چالش 
مهم سیاسی کابینه رئیسی تعبیر کرد، چراکه در این وانفسای اقتصادی، بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و 
اقشار آســیب پذیر که مجلس و دولت انقالبی با شعار حمایت از معیشت آنها روی کار آمدند، صرفا با لقمه ای 
نــان امرار معاش می کنند. پس باید در صــورت قطعی بودن تصمیم اجرای هدفمندی یارانه ها و آزادســازی 
قیمت ها و حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی، این امر با مالحظات جدی و محتاطانه، نه یک باره صورت گیرد.

دور پنجم مذاکرات امنیتی ایران و عربســتان با وســاطت عراق به اتمام رســید و 
حســب اطالع رسانی وزیر خارجه عراق، پیشــنهادات طرفین مورد بررسی قرار گرفت 
و در ۱۰ مــورد توافق امضا کردند. اینکه دقیقا آن ۱۰ مورد در چه اموری بوده اســت، 
به دلیل عدم اطالع رســانی برای راقم ســطور دانسته نیســت، تنها یک مورد را افشا 
کرده اند و آن این اســت که توافق کرده اند از ایــن به بعد به جای مقامات امنیتی، در 
سطح دیپلماتیک مذاکرات ادامه یابد. به همین مقدار نیز باید دلخوش بود که پس از 
ســال ها تقابل و کشمکش بین دو کشور، که هر دو به لحاظ ظرفیت ها و امکاناتی که 
دارند، هژمون و سیاست تهاجمی را برای بسط نفوذ و تسلط خود در منطقه و در بین 
کشور های اســالمی اتخاذ کرده اند، این حالت پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران 
و فروپاشی حاکمیت آمریکا در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه که بر محور ژاندارمری 
ایران و پول و نفت عربستان شکل گرفته بود، وارد رقابت جدی با یکدیگر برای پرکردن 

خأل به وجودآمده شدند.
عربســتان در کل جهان، هر کجا مســلمانی بود تالش کرد از طریق حمایت مالی 

و آموزشــی از روحانیت اهل سنت با گرایش وهابی و نیز توزیع وسیع کتب و نشریات 
از ســویی و جریان سازی های سیاســی همچون ســپاه صحابه، النصره النضهه و در 
ردیف های بعد، داعش و اعمال خشــونت های خوف آور ایران را در همه جبهه ها، در 
لبنان و عراق و ســوریه و افغانســتان و یمن و... به عقب براند و دست باال را در همه 
حوزه ها به دســت آورد. در مقاطعی، با درایت مرحوم آیت اهللا هاشمی رفسنجانی و 
همچنیــن در دولت آقای خاتمی، تنش ها فروکش کــرد و طرفین به طرف همکاری 
پیــش رفتند، اما در دولــت آقای احمدی نژاد بــا افزایش تنش هســته ای با غرب و 
قطع نامه های شــورای امنیت علیه ایران، تضاد ایران و عربستان شکل تازه ای به خود 
گرفت و ماجراهای ســوریه و عراق و یمن را با همه چهره های کریه و خشــونت آمیز 
آن شاهد بودیم که دست عربستان و دیگر کشور های عربی منطقه، بعضا به تحریک 
اســرائیل، در آن دخیل بود!. در ســال ماقبل آخــر دولت آقای دکتــر روحانی طرح 
همکاری منطقه هرمز، مطرح شده در سخنرانی ایشان در سازمان ملل و متعاقب آن 
نامه ارســالی به سران کشور های عربی منطقه، نه تنها مورد اقبال قرار نگرفت، بلکه 

طرح «صلح ابراهیم» در مقابل آن مطرح شــد!!! تعویض دولت در آمریکا و شکست 
ترامپ و پیروزی بایدن که مطالبات حقوق بشــری، از جمله قتل فجیع خاشــقجی و 
کشــتار کودکان و غیرنظامیان در یمن را مطرح کرد، آقای بن سلمان را به چاره جویی 
برای رهایی از فشــار آمریکا وا داشت، اقبال نسبت به روسیه، که با تهاجم به اوکراین 
سرگردانی آقای محمد بن ســلمان را افزون کرده است، روند کاهش تنش و تضاد با 
ایران را که هم زمان با گرایش به ســمت روسیه آغاز شده بود، سرعت بخشیده است 

که طبعا مورد استقبال ایران قرار گرفته و دنبال خواهد شد.
همکاری این دو کشــور مدعی در سطح کشــور های مسلمان، می تواند آثار مثبتی 
برای جهان اســالم در پی داشــته باشــد. آیا جزء موارد ۱۰گانه توافــق اخیر طرفین، 
همکاری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی و اعتقادی لحاظ شده است 
یا صرفا در جهت کاهش تنش های موجود و رســیدن به نقطه عزیمت در راســتای 
حفظ آرامش طرفینی و در سطح منطقه توافق حاصل شده است!؟ باید قدری صبور 

باشیم تا نتیجه را ببینیم!

چهارشنبه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۵

اخـبـار  بـرگـزیـده

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال «شرق»
صدور قرار مجرمیت برای ۸۴ نفر

 در پرونده فساد در شهرداری
 و شورای شهر ارومیه

شرق: ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال «شرق» در توضیح 
آخرین وضعیت پرونده فســاد در شورای شــهر و شهرداری ارومیه 
که از بزرگ ترین پرونده های فســاد در کشور «خارج از تهران» است؛ 
اما خبری از روند رســیدگی آن منتشر نشده، گفت: تعداد بسیاری از 
مسئوالن شهرداری ارومیه و اعضای شورای شهر قبلی و فعلی مورد 
تعقیب قرار گرفتند. ذبیح اهللا خداییان در نشســت خبری دیروز خود 
با اصحاب رســانه در ادامه افزود: در پرونده قرار به جلب دادرسی 
صادر شــده و برای ۸۴ نفر کیفرخواست صادر شده که از این تعداد 
۳۶ نفر مدیران شهرداری بوده اند. او ادامه داد: ۲۳ نفر اعضای فعلی 
و قبلی شورای شهر هســتند و اتهامات در این پرونده رشا و ارتشا و 
تبانی در معامالت و تحصیل وجه از راه نامشــروع با سوءاســتفاده 
از موقعیت شــغلی اســت. او ادامه داد: اکثر متهمان با قرار وثیقه 
آزاد هســتند و همچنین کارمندان متهم در این پرونده نیز از خدمت 
تعلیق شــده اند. خداییان درباره وضعیت قضائی پرونده نیز گفت: 
این پرونده در مرحله ارجاع به دادگاه اســت. در توضیح علنی بودن 
دادگاه هم خداییان تأکید کــرد: دادگاه علنی خواهد بود. اگر قاضی 
موافقت کند اســامی و جزئیات رســانه ای خواهد شــد. سخنگوی 
قوه قضائیه همچنین در ادامه نشســت هم گفت که حکم مهرشاد 
ســهیلی صادر و او به سه سال نگهداری در کانون اصالح و تربیت، 
جزای نقدی و رد مال محکوم شــده اســت. این حکم بدوی است 
و در صورت قطعیت اجرا می شــود. ذبیح اهللا خداییان در پاســخ به 
سؤالی درباره مالقات مجازی زندانیان گفت: موضوع مالقات برخط 
و تصویری خانواده زندانیان با آنها دو ســال اســت که در دستور کار 
قوه قضائیه است و زیرساخت ها فراهم شده؛ ولی کامل نیست. البته 
در تمام زندان ها اجرا شده است و ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد مالقات برخط 
و تصویری داشــتیم. ترتیبی داده شــده که دادگاه ها هم به صورت 
برخط برگزار شــوند و حــدود ۲۷۸ هزار جلســه دادگاه به صورت 
ویدئو کنفرانســی برگزار شده و از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه ها 
خودداری شده است. او درباره علنی برگزارشدن دادگاه های مفاسد 
اقتصــادی گفت: تمام محاکمات ما اعم از اقتصادی و غیراقتصادی 
علنی است. علنی بودن هم به معنی انتشار محاکمات نیست. ما در 
ماه های اخیر به ویژه در دوره تحول محاکمات متعددی داشــتیم که 
نه تنها علنی بوده؛ بلکه منتشر شده است؛ مثل بانک سرمایه. این طور 
نیست که جلســات دادگاه علنی نباشد. در دو، سه ماه اخیر با تأکید 
ریاســت قوه قضائیه در رســیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، 
حــدود ۹۶ پرونده را در این مدت رســیدگی کردیم و به صدور حکم 
قطعی منتهی شدند؛ بنابراین برخورد با مفاسد جدی و قاطع است 

و ادامه دارد. 
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر 
فائزه هاشــمی درباره درخواســت تحریم برخــی نهادهای امنیتی 
و توهیــن به پیامبر، گفت: در رابطه با هــر دو موضوع پرونده ای در 
دادسرای تهران تشکیل شده و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر 

موضوع بوده است .

سفیر پیشین ایران در انگلستان
سیدجالل ساداتیان

چند روزی اســت که شــاهد افزایــش قیمت آرد و 
ماکارونی به واســطه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت 
هســتیم و همین امــر انتقاد و اعتراض مــردم را در پی 
داشته است. درباره حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
مــواردی وجود دارد که از ســوی دولــت مورد غفلت 
قرار گرفته اســت. مصداق آن این است که برای فوالد 
و معادن ذغال ســنگ در کشــور تنی ۴۱۰ تومان حقوق 
مالکانه می پردازند، اما تنــی ۲۵ میلیون تومان در بازار 
به فروش می رسد. محاســبه کنید صاحبان صنایع چه 
تفــاوت فاحش و تریلیــاردی ای به جیــب می زنند؛ اما 
دولت به آن کارخانه های فوالد، برق و آب و گاز یارانه ای 
می دهد و آنها حتی جاده های کشور را تخریب می کنند 
و بعضا اگر در نقاط محروم هم باشند، از پرداخت مالیات 
معاف هســتند. این موضوع درباره کارخانه سیمان هم 
که صنایع مادر کشور است صدق می کند؛ یعنی کارخانه 
سیمان ۲۱۰ تومان به ازای هر تن سیمان به دولت حقوق 

مالکانــه می پردازد، اما ســیمان را تنی ۷۵۰ هزار تومان 
می فروشند. در حالی که دولت به همان کارخانه سیمان 
هم برق و گاز و آب یارانه ای می دهد و آنها هم جاده های 
کشــور را تخریب می کنند و اگــر در مناطق محروم هم 
باشند مالیات نمی پردازند! به عبارتی پول های هنگفتی 
از ایــن طریق به جیب ثروتمنــدان می رود. حرف ما این 
اســت که آقای رئیس جمهور، آقای دولت این پول ها را 
از ثروتمندان بگیر و بین فقرا تقســیم کن و ارز ترجیحی 
را کنــار بگذار. دولت باید توضیح دهد که طبق قانون با 
چه فرایندی قصد دارد این پول ها را از کارخانه فوالد که 
هزاران برابر ثروت کشور را قلع و قمع می کند یا کارخانه 
ســیمان یا هزاران مــورد دیگر این پول هــا را بگیرد. اما 
دولت آنها را رها کرده و دست روی حذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساســی مردم گذاشته اســت. صنایع و منابع 
کشور در حال غارت است. دولت پتروشیمی ها و صنعت 
نفت و جاهایی را که پول هــای هزاران میلیاردی در آن 
جابه جا می شــود، رها کرده و تمرکــزش را روی حوزه 
کشاورزی گذاشته تا نان مردم را آجر کند. اول دولت باید 
به بخش هایی که مدعی اســت رانت در دستشان بوده 
و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفته و ثروتمند شــده اند، 
ورود کند. مــا می گوییم طبق قانون دولت از ثروتمندان 
و کارخانه ها و صاحبان صنایــع، حق مالکانه و مالیات 

دولت اصل را رها کرده و به فرع می پردازد!

حسن لطفی*

بگیرد و آب و بــرق و گاز رایانه ای ندهد، بعد این پول ها 
را بگیرد و به فقرا بدهد تا فقر ریشــه کن شود؛ اما آنها را 
رهــا کرده و به ارز ترجیحی گندم و آرد گیر داده اســت. 
حرف نمایندگان و انتقادشــان به دولت، حرف دل مردم 
است که با نطق و تذکر شفاهی از تریبون رسمی مجلس 
بــه گوش دولت رســاندند. به عنــوان نماینده مجلس 
تأکیــد دارم دولت ارز ترجیحی را حــذف کند، اما میزان 
و ســقفی را تعیین کنند تا هرکسی که بالغ بر این میزان 
درآمد داشــت مالیات بپردازد یــا حداقل یارانه پنهان به 
او ندهند تا اینکه بتوانیم شــرایط اقتصــادی جامعه را 
سروســامان دهیم. البتــه قبول دارم کــه تخصیص ارز 
ترجیحی برای مردم چندان هم مؤثر نبود و برنج ۳۴ هزار 
تومانی ســال گذشته را مردم امسال باید ۱۱۰ هزار تومان 
خریداری کنند؛ اما آقای قالیباف تأکید بر تخصیص کارت 
الکترونیکی به مردم دارد در حالی که ایشــان نمی گوید 
چطور قصــد دارد قیمت کاالها را به قیمت ســال قبل 
برگرداند و مثال برنج ۱۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۳۴ هزار 
تومان سال ۱۴۰۰ بفروشــد؟ ما نمایندگان به جای مردم 
انتقــاد کردیم و معتقدیم امکانــات و منابع را در اختیار 
داریم اما ضعف مدیریت کار را به اینجا رســانده است. 
صدای مردم درآمده و دولت باید به جای این کارها، روی 
یارانه های پنهان متمرکز شود که بخش عمده آن به جیب 

ثروتمندان می رود. 
* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
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