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جاسمی در نطق میان دستور:

وضعیت اردوگاههای فلسطین از مردم مناطق زلزلهزده کرمانشاه بهتر است!

به گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از خبرگزاری خانه ملت،
سیدقاسمجاسمیدرنشستعلنیامروزدرنطقمیاندستورخود،گفت:
مانمایندگاندرجلساتعلنیوغیرعلنیمجلسباالتفاقدرجریانمسائل
و مشکالت کشور هستیم اما متأسفانه در دولت جمهوری اسالمی ارادهای
برایحلمشکالتنمیبینم.
بیش از۱۴میلیون جوان از سن ازدواجشان گذشت ه است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی افزود :اقتصاد ایران
هجدهمیناقتصادجهاناست۹،درصدازمنابعطبیعیدنیادراختیارایران
قرار دارد ،معادن ،فلزات ،نفت و گاز و آبهای سرشاری که در مرزهای وجود
دارند زبانزد خاص و عام شدهاند اما بیکاری و نارضایتی مردمی اختالس

مسئوالن کشور ،فشار تحریمها ،بیکاری جوانان و مشکل ازدواج جوانان
در کشور فراوان است ،همچنین براساس نظر کارشناسان علوم اجتماعی
در رسانه ملی ،بیش از۱۴میلیون جوان از سن ازدواجشان گذشتهاند.
وی افزود :متأسفانه میبینیم که برخی از وزرا مانند آقای زنگنه به جای
اینکه نگرانی برای رفع مشکالت جوانان کشور استان خودش که بیش از
صد و 70هزار نفر است ،افرادی که از این مجلس نتوانستند رأی اعتماد
بگیرند همانند آقای کرباسیان را بدون هیچ تجربه و تخصصی در پست
مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران قرار داده است که جای تأسف است،
نمایندگانمجلسبررسیکنندکهاینایشانچهتخصصیدارند؟،اگرکار
آقای کرباسیان خوب بود که میتوانست در وزارت اقتصاد منشأ اثر باشد.
جوانانی با تحصیالت عالیه به ورطه بیکارند /داماد رئیسجمهور معاون

من می دانم!

نباید پولم را در
جیب یک غیر ایرانی
بگذارم

طرح :یاسر دلفان -روزنامه اقتصاد سرآمد

وزیر صنعت شده است
جاسمی خاطرنشان کرد :متاسفانه جوانانی با تحصیالت عالیه حداقل
کارشناسی ارشد به ورطه فراموشی سپرده شدهاند اما در مقابل داماد آقای
رئیسجمهور معاون وزیر صنعت شده است لذا برای وزیری همچون آقای
رحمانی تأسف میخورم که از نیروهای ارزشی و والیتمدار بوده چنین
کاری را انجام داده است .آقای وزیر صنعت به جای اینکه دنبال صنعت و
معدن کشور و ارتقاء سطح بازرگانی کشور باشید به دنبال این هستید که
آقایرئیسجمهوردامادشرابهشمامعرفیکندیایکجانبهویرامعرفی
کنیدوقتیهمکهماجرالورفتبگویندکهرئیسجمهورنظرنداشتهاست.
 ۲۰۰نفر از مسئوالن کشــور مانند اختاپوس بر روی جمهوری اسالمی
افتادهاند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این
قومی و قبیلهگراییهایی در دســتگاههای دولتی از دید و منظر مردم
فراموش نمیشود ،افزود :جوانان بسیاری را داریم که لیاقت و شایستگی
الزم را دارند اما متاســفانه  ۲۰۰نفر از مسئوالن کشور به صورت بخش
خصوصی و مانند اختاپوس بر روی جمهوری اسالمی افتادهاند و هر زمانی
هم یک مقدار فشار به آنها وارد شــود میتوانند کشور را رها کنند و با
خانوادههایشان آن طرف مرزها زندگی و تحصیل میکنند .پس کجایند
مردمی که در انقالب نقش داشتند ،پس کجایند مردم و جوانانی که خون
دادند و خانوادههایی که ۴یا ۵نفر از اعضایشان به شهادت رسیدهاند؟
آقای جهانگیری پشت سر آقایی که مسئولیت بخش خصوصیسازی را
دارد قرار گرفته است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :در بخش
خصوصیسازیزمانیکهباوزرایفعلیصحبتمیکنیم،میگویند؛فردی
بهنامآقایجهانگیریپشتسرآقاییکهمسئولیتبخشخصوصیسازی
را دارد قرار گرفته است و حمایت میکند ،چه دلیلی دارد که یک پاالیشگاه
مهم پس از پاالیشگاه آبادان در کرمانشاه به «ثَمن بَخس» فروخته شود و
اکنون هم پس از گذشت یک سال و نیم از زمان تحقیق و تفحص نتیجه
کارتحقیقمشخصنشدهباشد.
وی ادامه داد :نمایندگانی که ادعا دارید و به خودتان جرأت میدهید داخل
محافل و مجامع مردمی بروید ،نتیجه کار تحقیق و تفحص کجاست؟ اگر
رانتوفسادپشتسرماجرانیستچرابهدنبالبهنتیجهرساندنتحقیقو
تفحصنیستند،اکنونکهطرحتحقیقوتفحصبهکمیسیونهایاقتصاد
و انرژی رسیده چرا کار آن را انجام نمیدهید؟
کرمانشاه  ۱۳۰۰بار مورد حمله موشــکی دشمن قرار گرفت ،چرا نباید
منطقهجنگیمحسوبشود
ایننمایندهمجلسباتاکیدبراینکهشهریمانندکرمانشاه ۱۳۰۰بارمورد
حملهموشکیدشمنقرارگرفت،چرانبایدمنطقهجنگیمحسوبشود،
تصریحکرد:ازسویدیگربرویدوضعیتنامناسبزلزلهزدگاندرکرمانشاه
را بنگرید ،به خدا وضعیت اردوگاههای فلسطینی از وضعیت اسکان مردم
مناطق زلزلهزده کرمانشاه بهتر است چراکه این مردم وضعیت به شدت
نابسامان و فالکتباری دارند.
نمایندگانعدمکفایتریاستجمهوریراکلیدبزنند
نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شورای اســامی گفت :دولت
نمیتواند بحث «همسانسازی مصوب در قانون برنامه ششم» را اجرا
کند لذا هر زمان که به حوزه انتخابیه میرویــم به دلیل بیکفایتی
مسئوالن کشور و مدیران دولتی باید سرمان را پایین بیاندازیم .حدود
 ۳ســال از عمر دولت باقی مانده نمایندگان از نظر شــرعی و قانونی
موظف هستند که عدم کفایت ریاستجمهوری را کلید بزنند و شرایط
بهتری را برای کشور ایجاد کنند.

تازه ها
رنجبرزاده در نطق میان دستور:

دولت برای جبران کسری بودجه
بهدنبالافزایشقیمتبنزین
نباشد

به گزارش اقتصاد ســرامد به نقل از خانه
ملت ،اکبر رنجبرزاده در نشست علنی مجلس شورای
اسالمی در نطق میان دستور خود ،گفت :دشمن حدود
 40سال با تالش به دنبال تغییر مسیر انقالب اسالمی
است تا ملت ایران را تسلیم خود کند .دشمن اعالم کرده
است که امسال آخرین سال انقالب اسالمی است اما 4
سال مقاومت ،تالش و پایداری مردم و پیوند مستحکم
بین امام و امت موجب شده در  22بهمن امسال مردم
 2پیروزی را جشــن بگیرند؛ پیروزی جبهه حقانیت
جمهوری اسالمی در عرصه بینالمللی و دول جهان
و دیگری پیروزی افول آمریــکا و عوامل آن در عرصه
نالمللی.
بی 
افزود :آمریکا در طول  40ســال گذشته جبهه های
مقابلهای بسیاری با نظام جمهوری اسالمی ایران داشته
اســت؛ جبهههای نظامی ،نفوذ و اختالل در انسجام
داخلی با قدرت رسانهای و جنگ روانی و جبهه مقابلهای
با پیشرفتهای علمی در عرصههای نظامی ،فناوری،
تحقیقاتی و پژوهشی و در نهایت تهدیدات و تحریم ها.
اما با وجود تمام این تالشها ملت انقالبی ایران پشت سر
رهبری بر تمام این جبهههای مذبوحانه دشمن فائق
آمده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.
عضوهیاترئیسهمجلسبیانکرد:آخرینتیردرکمان
دشمن جنگ اقتصادی استکه با شدیدترین تحریمها
و با ساختار شکنی قوانین و قواعد بینالمللی و با حراج
حیثیت و اعتبار نداشــته خود در منظر جهان آرزوی
تسلیم ملت ایران را دنبال میکند قطعا در این جبهه نیر
یرانیم
ما مصمم تر و آماده تر از همیشه دشمن را عقب م 
و دیگر کشــورها راهمراه خود میکنیم کشــورهای
دنیا جبهه باطل امریکایی -صهیونیستی -صعودی را
شناختهاند لذا آمریکا نه تنها آرزوی شکست جمهوری
اسالمی ایران را به گور خواهد برد بلکه ما پیروزی 22
بهمن را با دهها میلیون نفر جشن خواهیم گرفت.

