ﻗـﺎﺿﯽ ﭘﻮر:ﻣـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻟﯿـﺎﻗﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻗﺎزادهﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ
اﻣﻀﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﯿﺪوارم در دوره
آﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأی ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس  ،ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در
ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎب در ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان»اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  «۹۷ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎب ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮض ﺧﺎرﺟﯽ اداره ﮐﺮد؛
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻗﺮض اداره ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در آﯾﻨﺪه ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺧﺎک را ﻃﻼ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ وی
دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺸﻮر را ﺻﺮف ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺑﯽﺧﻮد و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺑﺮای
آﻗﺎزادهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  /ﺑﻨﺪه اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﺪارﯾﻢ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻪﺟﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ،اﻋﺘﺒﺎرات را ﺻﺮف ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯽﺧﻮد
و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺑﺮای آﻗﺎزادهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻨﺪه اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﺪارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﺪهﺳﺎزان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻖ دارﯾﺪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﭼﺎپ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۹۷
ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﺎپ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب در ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۷اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل و ﻗﺮض ﮐﺮدن
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۶۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻏﻨﯿﺎء،ﮐﺸﺎورزان
و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ؛ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﭽﺎرهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و
ﭘﻮﻟﺪارﺷﺪن اﻏﻨﯿﺎء و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻏﺎرﺗﮕﺮان و راﻧﺖﺧﻮاران ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :در  ۹۷ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺑﻮدﺟﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﻔﺖ:
وزرای دوﻟﺖ ﺗﻮان و روﺣﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽﻫﺎ و ﺟﺎﺳﻮسﻫﺎ در اداره ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ /ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ در دوﻟﺖ دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽﻫﺎ و ﺟﺎﺳﻮسﻫﺎ در
اداره ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ در دوﻟﺖ
دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ دارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ در
ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺴﺎد و اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
واردات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺮدم
ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﻨﺪه اداره ﮐﺸﻮر
ـﻮر و
ـﺮ اداره ﮐﺸـ
ـﺪ ﺑـ
ـﺰود :ﻧﮕﺬارﯾـ
ـﺖ؛ اﻓـ
ـﺪ ﮔﺮﻓـ
ـﺖ ﺧﻮاﻫﯿـ
را در دﺳـ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺮاد ﺳﻮﺳﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
وﻃﻦدوﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از اﯾﻦ رو ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﺿﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

