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هشدار نائب رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس به دولت
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فروش اوراق سلف
لغو نشده است

سخنگویدولتگفت:امیدواریمآمریکاخطایراهبردیجدیدیصورتندهند
زیرا در صورت هرگونه خطای راهبردی ،مقاومت ایران پاسخ مناسب خود را
خواهد داد.علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان
اینکه اولین جلسه سران قوا بعد از مجلس یازدهم روز یکشنبه تشکیل شد،
اظهار داشت :به اعتقاد ما هماهنگی سه قوه موجب حل سریعتر مشکالت در
کشور خواهد شد .ایران در شرایط کرونا ،تنها کشوری است که هم با تحریم
و هم با موضوع کرونا مواجه شده است و نیاز به تصمیماتی دارد که همه این
تصمیمات با قوه مجریه و دولت نیست .وی عنوان کرد :بنابراین حضور دو قوه
قضائیه و مقننه در کنار دولت ،هم به کوتاه کردن فرآیند تصمیم گیریها...

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :امروز تذکر میدهیم که اگر
این سطحی نگری اصالح نشود مسائل اقتصادی ما اول اجتماعی و نهایتا
امنیتی خواهد شد.سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در تذکر شفاهی به رئیس جمهور ،وزیر اقتصاد و شوراهای عالی در
باره غفلت از عالج ریشهای مشکالت اقتصادی و محدود شدن به مسکنهای
کوتاه مدت بازار و گشــایشهای اقتصادی کم خاصیت و چشم دوختن به
تسعیر اسمی داراییهای بانک مرکزی تذکر میدهم.وی تأکید کرد :امروز
 25شهریور ماه تذکر میدهیم که اگر این سطحی نگری اصالح نشود مسائل
اقتصادی ما اول اجتماعی و نهایتا امنیتی خواهد شد.
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دستور رییس جمهور
برای تنظیم قیمت کاالها

بازگشاییمدارستخلفبود
حاجیبابایی:

آموزش و پرورش نباید تخلف قانونی میکرد چون بر اساس مصوبه مجلس شروع مدارس
یکم مهرماه است

رئیس جمهور گفت :دولت تالش داشــته که در شرایط خاص و
سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور
متوقف نشود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه
ای بر اقتصاد کشور وارد کند.
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وجود  10هزار واحد تولیدی
راکد در شهرکهای صنعتی

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از وجود  10هزار واحد تولیدی
راکد در شــهرکهای صنعتی کشــور خبر داد و گفت :هر ساله
تعدادی از این واحدهای راکد به چرخه تولید برمیگردند.
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نایب رییس اتحادیه طال و جواهر:

سخنگوی شورای شهر تهران اعالم کرد:

بانک مرکزی نتوانست جلوی
افزایش نرخ را بگیرد

واکنش شورای شهر
به پشتبام فروشی

زنگنه :اتاق تاریک
در نفت نداریم

4

وزیر نفت با اشاره به اینکه در نفت اتاق تاریک نداریم و اتاق تاریک
برای دشمنان اســت،گفت :اعالم برنامههای دور زدن تحریم،
توضیح نقشــههای عملیات در جنگ است« .بیژن زنگنه» در
جلسه علنی مجلس با بیان اینکه وزارت نفت در ...

 ۶هزار دستفروش تهرانی
جا نمایی شدند

رئیس جمهور گفت :دولت تالش داشته که در
شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را
درنظربگیرد کهچرخهتولید کشورمتوقفنشود
و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و
ضربه ای بر اقتصاد کشور وارد کند.
به گزارش فارس ،حجت االسالم حسن روحانی رئیس
جمهوردریکصدوشصتوپنجمینجلسهستادهماهنگی
اقتصادی دولت ،خاطرنشــان کرد :دولت با سیاست ها و
برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و
تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی تالش داشته که
در شــرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر
بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود و تحریم های
غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای بر اقتصاد کشور
وارد کند.روحانی مصوبه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت درمورد تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولید کنندگان از
صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت مغتنم برای
تولیدکنندگانیبرشمردکهازصندوقتوسعهملیتسهیالت
دریافت کرده اند و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این
طرح قدردانی کرد.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فراهم
شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها و
بنگاه های تولیدی ،گفت :این شرایط می تواند زمینه عرضه
سهام بسیاری از این بنگاه های تولیدی در بورس را فراهم
کند که هم موجب تقویت بازار ســرمایه خواهد بود و هم
زمینه را برای تسویه آسان تر بدهی های این شرکت ها
فراهم می کند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و
بستر سازی الزم را تامین می کند.
روحانی در این جلســه همچنین از دستگاه های ذیربط
خواست تا مراحل تصویب و اجرای دستور العمل اجرایی
این مصوبه را به سرعت انجام داده و نسبت به اطالع رسانی
الزم اقدام نمایند تا در ماه های باقیمانده از ســال جاری
بنگاه های اقتصادی بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه
انجام دهند.در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی از
وضعیت تولید کاالهای اساسی درکشور و خودرو در کشور و
نوسانات قیمت در بازار خودرو ارائه کرد و رئیس جمهور پس
از ارائه این گزارش ،تاکید کرد :وزارت صمت می بایســت
مراقبت های ویژه درخصوص قیمت کاالهای اساســی
داشته باشد و دستگاه های ذیربط چه در تنظیم قیمت ها و
چه در نظارت بر آن و تنظیم چرخه تولید و توزیع می بایست
با هماهنگی دقیق به وظایف خود عمل کنند.
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و
عرضه خودرو در دو ماه اول سال  99نسبت به سال گذشته،
نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم ،گفت :اخالل
در چرخه توزیع ،عرضه و فروش کاال و ایجاد آشــفتگی
در بازار هم زندگی و معیشــت مردم و هم آرامش روانی
جامعه را دچار مشکل می کند.رئیس جمهور تصریح کرد:
وزارت صمت می بایست طبق ماموریت و وظایف خود با
هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات فوری و الزم را
برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز مردم
که تاثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند ،انجام دهد.روحانی
با تاکید بر اینکه در این مسیر باید سیستم واسطه گری رانت
جویانه حذف و نحوه خرید و فروش برای مصرف کنندگان
واقعی اصالح شود ،افزود :این اقدامات باید به فوریت انجام
گرفته و سریعا به مردم در این خصوص اطالع رسانی شود
و اگر در این مســیر مواردی وجود دارد که می تواند مورد
استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا رفع و با هماهنگی
و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر متوقف شود.

کمبود قطعات
بهانه افزایش قیمت خودرو
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معاون اول رئیس جمهور گفت :باید برای
تحقق جهش تولید ،فضای رســانه ای و
روانی مدیریت شود.
به گزارش فارس ،اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید
بــا قدردانی از مقام معظم رهبری به خاطر نامگذاری
امســال تحت عنوان جهش تولید گفت :ایشــان با
نامگذاری امســال به عنوان سال جهش تولید توجه
مردم و مسئولین را به موضوع مهم تولید جلب کردند و
متعاقب آن نیز تأکید کردند که کارگروهی موثر و کارآمد
متشکل از قوای سه گانه ذیل شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا برای رفع موانع جهش تولید تشکیل
شود تا بتواند در شرایط فعلی کشور به گره گشایی از
مسایل اصلی بخش تولید بپردازد.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشــان کرد :وظیفه
اصلی کارگروه رفع موانع جهش تولید ،رفع دغدغه ها،
مشــکالت و مسائل اصلی بخش تولید است چرا که
مسئله تولید امروز یکی از مهمترین مسائل کشور است
و اشتغال کشور نیز ارتباط مستقیمی با بخش تولید دارد.
جهانگیری با اشاره به فرآیندهای طوالنی و زمان بر
صدور مجوز و اســتعالم های متعدد برای راه اندازی
کسب و کارهای جدید را از موانع اصلی رونق بخش
تولید برشمرد و گفت :اگر فضای کسب و کار اصالح
و بهبود یابد و بخش خصوصــی انگیزه الزم را برای
فعالیت پیدا کند ،گام مهمی برای جهش تولید برداشته
خواهد شد.

جهانگیری :باید فضای رسانه ای و روانی مدیریت شود

معاون اول رییس جمهور با اشاره به منفی بودن رشد
سرمایه گذاری ظرف ده سال اخیر ،تصریح کرد :کسانی
که خود را نسبت به آینده کشور دلسوز می دانند باید
استمرار این روند را به عنوان یک هشدار جدی تلقی و
برای رفع این مشکل تالش کنند.
وی افزود :موانع پیش روی جهش تولید مشتمل بر
مجموعه مسائلی است که تحریم ،شیوع کرونا ،مسائل
مدیریتی ،مشکالت فضای کسب و کار و تامین مالی
بخش تولید از جمله این موارد است که باید تالش کنیم
در کارگروه رفع موانع جهش تولید با اتخاذ تصمیمات
راه گشا ،کارآمد و موثر برای رفع ریشه ای این مسائل
و بهبود فضای کسب و کار اقدامات جدی انجام دهیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود کارگروه ها
و ستادهای مختلف در دستگاه های اجرایی که برای
رفع موانع پیش روی تولید فعال هستند ،گفت :متاسفانه
این ستادها و کارگروه ها ،نتوانسته اند با توجه به شرایط
تحریم و فشارهای موجود ،مشکالت بخش تولید را
برطرف کنند که الزم است کارگروه رفع موانع جهش
تولید تصمیماتی را اتخاذ کند تا این ستادها کارآمدتر و
مصوبات آنها نافذتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه در جلســات کارگروه رفع موانع
جهش تولید باید به طور جدی به موضوعات و مسائل
اصلی بخش تولید پرداخته شــود ،اظهار داشت :باید
مسائل و مشکالت اصلی فراروی بخش تولید شناسایی
و براســاس اهمیت ،اولویت بندی شوند و در جلسات
این کارگروه بر اســاس اولویت بندی صورت گرفته

تولید حدود 1.2میلیون تن سنگ آهن
در شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان

مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان اعالم کرد:
میزان تولید سنگ آهن در این شرکت از ابتدای سال جاری تا  20شهریورماه
جاری به حدود یک میلیون و  200هزار تن رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی بهرامی گفت :پیش بینی می شود میزان تولید
سنگ آهن تا پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و  300هزار تن برسد که رقمی باالتر از هدف
برنامه را محقق می کند .وی افزود :برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان در
سال  ۹۹دستیابی به تولید  ۳میلیون تن سنگ آهن است.بهرامی ادامه داد :میزان باطله برداری نیز از
ابتدای امسال تا  20شهریورماه جاری به  16میلیون و  900هزار تن رسید که  20درصد از هدف برنامه
باالتر است.به گفته مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان از ابتدای زمان
بهره برداری از معدن شماره  5گل گهر سیرجان تاکنون در مجموع  4میلیون و  480هزار تن سنگ
آهن در این شرکت تولید شده که نسبت به برنامه پیش بینی شده  2درصد افزایش نشان می دهد.
این شرکت در سال گذشته ۲میلیون و  ۱۲۰هزار تن سنگ آهن تولید کرد ضمن اینکه میزان باطله
برداری نیز حدود  ۲۲میلیون تن بود .شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن است که در حال حاضر
عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره  ۵گل گهر سیرجان را برعهده دارد.

مورد بررسی قرار گیرند و با فوریت برای رفع مشکالت
تصمیمات الزم اتخاذ شود.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت رشــته های
پیشران اقتصاد و تولید کشــور در به حرکت درآوردن
ســایر فعالیت های تولیدی ،افــزود :اگر بخش های
پیشران اقتصاد فعال شوند به سایر رشته های صنعتی
مرتبط نیز تحرک خواهند داد.
معاون اول رییس جمهور بخش صادرات را یکی از
مهمترین بخش های پیشران اقتصاد توصیف کرد و
گفت :اگر بخش صادرات فعال شود ،عالوه بر تامین
ارز مورد نیاز کشور به بسیاری از واحدهای تولیدی که با
رکود مواجه هستند جان تازه ای می بخشد و بنگاه های
اقتصادی با ظرفیت بیشتری فعال خواهند شد.
وی بخش مســکن را از دیگر بخش های پیشران

اقتصاد کشور دانســت و گفت :با فعال شدن بخش
مسکن حداقل  ۱۲۰رشته صنعتی وابسته به آن فعال
می شود و می تواند نقش موثری در ایجاد فرصت های
شغلی ایفا کند.
جهانگیری به موضوع خصوصی سازی نیز اشاره و
تصریح کرد :باید ضرورت انجام خصوصی سازی در
کشــور برای همگان روشن شــود زیرا هنوز عده ای
نسبت به ضرورت آن تردید دارند .نمی توان به ظاهر
بگوییم که به سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی
را باور داریم اما با خصوصی سازی مخالف باشیم .اگر
ایراد یا اشکالی بر فرآیندهای خصوصی سازی مترتب
اســت باید این فرآیندها اصالح شود نه اینکه اصل
خصوصی سازی زیر سوال برود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید برای

جهش تولید عزم و اراده کافی در مسئولین کشور ایجاد
و هماهنگی های الزم میان دستگاه های مختلف برقرار
شود ،اظهار داشت :الزم است برای تحقق جهش تولید،
فضای رسانه ای و روانی در جامعه نیز مدیریت شود و
اگر می خواهیم نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت
کنیم باید سیاست گذاری های مشخص و روشن داشته
باشیم .وی با اشاره به اقدامات دولت برای رونق بخش
تولید در سال جاری تأکید کرد :پس از نامگذاری سال
جاری به عنوان سال جهش تولید ،دولت تالش کرد با
وجود همه محدودیت های پیش روی تولید به این شعار
جامه عمل بپوشاند و کشور را وارد دوره رونق و جهش
بخش تولید کند.
جهانگیری افزود :در اولین گام از کارگروه های مرتبط
با بخش تولید خواســته شد تا فعال تر شوند و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز کارگروه های تسهیل و رفع
موانع تولید را در استان های کشور فعال کرد.
معاون اول رییس جمهور افزود :وزارت امور اقتصادی و
دارایی نیز که کارگروه بهبود فضای کسب و کار را ایجاد
کرده و هیئت مقررات زدایی نیز در این دستگاه اجرایی
مأموریت یافت تا نسبت به حذف مقررات زائد و دست
و پا گیر پیــش روی بخش تولید اقدام کند و گزارش
تصمیمات را به این کارگروه ارسال کند.
در این جلســه که وزیــر امور اقتصــادی و دارایی،
سرپرســت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،رییس
ســازمان برنامه و بودجه ،رییس کل بانک مرکزی،
رییس اتاق بازرگانی ایران،رییس اتاق بازرگانی تهران،
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نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه ستاد کرونا تا امروز اعالم
نکرده که بالخره موافق بازگشــایی حضوری مدارس هست یا
خیر؟ گفت :آموزش و پرورش نباید تخلف قانونی میکرد چون بر
اساس مصوبه مجلس شروع مدارس یکم مهرماه است.
به گزارش فارس حمیدرضا حاجــی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس
شــورای اسالمی اظهار داشت :آموزش و پرورش نباید تخلف قانونی میکرد
چون بر اساس مصوبه مجلس شروع مدارس یکم مهرماه است و این یک تخلف
قانونی بود؛ عالوه بر اینکه ستاد کرونا تا امروز اعالم نکرد که باالخره موافق باز
شــدن حضوری مدارس است یا خیر .وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس را
پیشاپیش به همه ملت ایران و ایثارگران تبریک عرض میکنم گفت :کشورهایی
مثل امارات با رفتارهای خائنانهای که در جهان اسالم انجام می دهند باید بدانند
در آینده نه چندان دور نتیجه خیانت های خودشان را به جهان اسالم از طرف
ملت های بزرگ مسلمان دریافت خواهند کرد.
حاجی بابایی افزود :رژیم صهیونیستی بداند که ملتهای مسلمان دشمن درجه
یک او هستند به دلیل رفتارهای مشمئزکننده ای که در منطقه ما اعمال میکنند
و خیانتهایی که به ما مسلمانان دارند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت معیشت مردم تصریح کرد :دولت و مجلس
بدانند که وضعیت عمومی اقتصاد خوب نیســت و حال مردم مناسب نیست
سیاســتهای اقتصادی باید به شکلی ساماندهی شود که مردم بتوانند از این
وضعیت به وجود آمده وضع این بحران که در برخی از امور ایجاد شده با صالبت
عبورکنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ملت
ایران همیشه با صالبت از معبر ها عبورکرده اما رفتارها و عملکردهای نادرستی
که بعض ًا در اقتصاد و سیاســت گذاری ها انجام می پذیرد شایسته ملت بزرگ
ایران نیست گفت :سرمایهگذاری باید در کشور انجام بپذیرد و حرف اول و آخر
ما سرمایه گذاری است.
حاجی بابایی ادامه داد :ســرمایهگذاری یعنی ما نقدینگی را به شکلی هدایت

مدیرعامل شــرکت ســاماندهی و مشاغل شــهر از ساماندهی
۶هزار دســتفروش در تهران خبر داد و گفت :رویکرد ما حمایت
از دستفروشــان به گونهای است که فعالیتشان را بدون آسیب به
حقوق شهروندان ادامه دهند.

کنیم که نتیجه هدایت ما ایجاد شغل رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه و معیشت
عمومی باشد .بعضی از سیاستگذاری ها متاسفانه تعریف مشخصی ندارند و نوع
هزینه ها و درآمدها و عدم شفافیت در بودجه و عدم شفافیت در رفتارها و برخی
از سیاستگذاری ها متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور را به سمتی سوق داده که
ملت بزرگ ایران را با چالش روبرو کرده است.
وی افزود :باید بدانیم و بدانند که وقتی در این کشور نرخ اجناس و کاالها هر
روز در حال تغییر است نتیجه بی مدیریتی و عدم برنامه ریزی دقیق و عدم تفکر
و اندیشــه مبتنی بر اسالم ناب و عدم اعتقاد بر این است که ملت بزرگ ایران
می توانند بر اساس اقتصاد مقاومتی بهترین زندگی را در کشور داشته باشند اما
اتکا به تفکر غیر از اقتصاد مقاومتی متاسفانه کشور را با چالش های گوناگون
روبرو کرده است.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما باید بدانیم که در
کشــور جمهوری اسالمی ایران نیروی انسانی داریم و کمبود پول نداریم و ما
در جمهوری اســامی ایران رهبری قدرتمند و قوی و مدیر و مدبر داریم و ما
در کشورمان اسالمی قدرتمند و جاودانه داریم گفت :اما چرا مشکالت اقتصادی
داریم؟ مشکل اقتصادی از آن کسانی است که اعتقاد عمیق و واثق به مسائل
دینی و اعتقادی ندارند .مشــکل اساسی کشــور امروز نبود عدالت در مسائل
گوناگوناست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور و مشاور اقتصادی
رییس قوه قضاییه بعنوان نمایندگان رئیس قوه قضاییه
نیز حضور داشتند ،اصلی ترین موانع پیش روی بخش
تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین ضمن بررسی راهکارهای
رفع موانع جهش تولید مقرر شد وزارت امور اقتصادی و
دارایی موضوع فضای کسب و کار را به عنوان یکی از
مهمتری عوامل تأثیرگذار بر بخش تولید مورد بررسی
قرار دهد و موانع و مسائل اصلی مرتبط با فضای کسب
و کار را احصاء و در جلسه آتی کارگروه رفع موانع جهش
تولید مطرح کند تا تصمیمات الزم برای حل این مسائل
اتخاذ شود .همچنین مقرر شد موضوعات مهم مرتبط با
جهش تولید نظیر رفع موانع پیش روی توسعه صادرات،
تأمین مواد اولیه بخش تولید به خصوص بخش صنعت
و موضوع بخش های پیشــران اقتصادی به عنوان
اولویت های بعدی در دســتور کار کارگروه رفع موانع
جهش تولید در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است با توجه به معرفی رییس سازمان بازرسی
کل کشور و مشــاور اقتصادی رییس قوه قضاییه به
عنوان نمایندگان رئیس قوه قضاییه در کارگروه رفع
موانــع جهش تولید که از ســوی رییس قوه قضاییه
معرفی شده اند ،مقرر شد نظر به مکاتبات انجام شده
با رییس مجلس شورای اسالمی برای معرفی دو نفر به
عنوان نمایندگان قوه مقننه برای عضویت در کارگروه،
دفتر معاون اول رییس جمهور پیگیری های الزم را در
این خصوص انجام دهد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه مجلس انقالبی باید به دنبال عدالت شد تصریح
کرد :عدالت یعنی اینکه همه مردم بتوانند در شغل و حقوق در شرایط مساوی زد
عادالنه قرار بگیرند .مجلس انقالبی باید مبارزه با مفاسد را در قانون گذاری شروع
کند و اشرافی گری بزرگترین معضل این کشور است و باید مجلس انقالبی با
اشرافیگری مبارزه کند.
نماینده مردم همدان در مجلس وی با بیان اینکه در کشور جمهوری اسالمی
میشود کار کرد و حل مشکالت سخت نیست اما سخت تر از حل مشکالت این
است که وقتی کاری در کشور انجام پذیرفت به نام چه کسی تمام بشود تصریح
کرد :امروز گروه بندی ها و جناح بندی ها و سایه  ۱۴۰۰بر سر مجلس و دولت
و کشور حکمفرما است .ما باید بدانیم که مجلس و دولت و مردم نباید قربانی
ت شوند و باید بدانیم که کشور و مردم نباید قربانی رفتارهای سلیقهای و
انتخابا 
گروهی و حزبی قرار بگیرند.
با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که ملت بزرگ ایران بتوانند به اهداف
خود در انقالب اسالمی برسند گفت :ما در کشور «مشکل نم یدانم» نداریم و
مجلس شورای اسالمی کار را شروع کرده و ما باید در مجلس کاری انجام دهیم
که امروز نیاز واقعی و صددرصد مردم اســت و بر همین اساس بر اساس طرح
یک فوریتی مجلس شورای اسالمی ،کمیسیون برنامه و بودجه بحث کاالهای
اساسی را ح میکند و به فضل الهی در این هفته به پایان میرساند.
حاجی بابایی در همین رابطه ادامه داد :اگر هفته آینده در دســتور کار مجلس
قرار بگیرد اولین گام عملیاتی برای رســیدن به عدالت اجتماعی و به داد مردم
رسیدن در بزرگترین و سخت ترین شرایط اقتصادی شروع خواهد شد .مجلس
بایــد طرح هایی را بیان و مصوب کندکه همان روز و لحظه و همان ماه اولیه
به داد مردم برسد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود :مجلس انقالبی بداند یا نداند
محکوم به موفقیت اســت و هیچ راهی برای مجلس انقالبی باقی نمانده جز
اینکه موفقیت داشته باشد و موفقیت در سایه وحدت و انقالبیگری شکل خواهد
گرفت.

