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به نظر می رســد مســیر مذاکرات 
هسته ای کم کم از دست انداز و سنگالخ 
خارج می شــود، که خبر رسیده ایران 
چراغ سبز نشان داده است؛ هرچند که 
کشورهای تروئیکا و سران کشورهای 
عربــی همچنــان مشــغول صدور 
بیانیه های ضدایرانی و ناهموارتر کردن 

مسیر هستند.
دیروز از نورنیوز خبرگزاری نزدیک 
به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
خبر رسید که تهران برای نشان دادن 
حســن نیت اجازه داده دوربین های 
جدید آژانس در مجتمع »تســا« کرج 

جایگزین شود.
طبق گزارشی که این رسانه منتشر 
کرد یکی از موضوعات میــان ایران و 
آژانس که در دو سفر شهریورماه و آذرماه 
گروسی به تهران مطرح شده بود با ابتکار 
عمل ایران از بروز سوءتفاهم در روابط 
ایران و آژانس جلوگیری کرد و به دلیل 
اتمام بخش اصلی بررسی های قضایی-

امنیتی روی دوربین های آسیب دیده و 
همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم 
کردن خرابــکاری در مجتمع تســا و 
پذیرش بررسی فنی دوربین ها توسط 
کارشناســان ایران قبل از نصب، ایران 
در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی 

دوربین های جدید را داده است.
هرچند که ســپس متذکر شــده 
بود: تصاویر ضبط شــده توســط این 
دوربین هــای جدید ماننــد تصاویر 
دوربین های قبلــی در اختیار آژانس 
قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد ایران 

خواهند ماند.
 منبع موثق: نصب دوربین

 اقدامی داوطلبانه نبود
این امــا در حالی بود کــه بعدازآن 
ایلنا خبــر داد از منبــع نزدیک به تیم 
مذاکره کننده هســته ای شنیده اقدام 
ایران برای اجازه نصب دوربین در سایت 
کرج اقدامی داوطلبانه نبوده اســت. بر 
اساس گفته های این منبع طی مذاکره 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مقرر شــده تا در ازای محکومیت اقدام 
تروریستی صورت گرفته در سایت تسا 
از سوی این نهاد،  ایران نیز اجازه نصب 

دوربین ها را صادر کند.
اما تنهــا خبرگزاری ها نبودند که از 

رویکرد مثبت ایران ســخن گفتند که 
وزیر امور خارجه و البته سخنگویش هم 
در سخنانی خبری تلویحی از چراغ سبز 
ایران دادند و به این ترتیب بود که حسین 
امیرعبداللهیان، وزیــر خارجه ایران 
گفت: به توافق خوبی با آژانس دست پیدا 
کردیم که می تواند برخی نگرانی های 
ادعایی در خصوص برنامه هســته ای 
صلح آمیز ایران را برطرف کرده و تداوم 
بیش از پیــش همکاری های متقابل با 

آژانس را به دنبال داشته باشد.
 و البته ســخنگوی وزارت خارجه 
خبر داد کــه: مذاکــرات میان محمد 
اسالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پیشرفت داشته و 
اختالفات بر سر مسائل دوجانبه کاهش  
یافته است. سعید خطیب زاده هم چنین 
گفت: نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما 
پیش بینی می کنم دو طرف به زودی به 

تفاهم برسند.
این چراغ ســبز از ســوی ایران اما 

در حالــی رخ داد که مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ضمن تأکید بر 
لزوم تکمیل روند بازرسی های هسته ای 
در ایران، در گفت وگو با شــبکه العربیه 
گفته بود: »مذاکرات هسته ای در وین 
بدون تکمیل بازرسی های هسته ای در 
ایران، به نتیجه نخواهد رسید. بازرسی از 

تأسیسات هسته ای ایران به طرف های 
دیگــر مذاکرات تضمیــن و اطمینان 
می دهــد. آنچه امــروز در وین مطرح 
می شود، بازگشــت به توافق هسته ای 
۲۰۱۵ است. بازرســی ما از تأسیسات 
هســته ای ایران ماهیت برنامه ایران را 
مشخص می کند. ایران نباید درها را به 

روی بازرسان آژانس ببندد.«
 صدور بیانیه علیه ایران:
 از اروپایی ها تا اعراب

در همین حال سه شــنبه شــب 
نمایندگان دائم بریتانیا، آلمان و فرانسه 
در سازمان ملل متحد بیانیه ای مشترک 
علیه ایران صادر کردند و با انتقاد از مواضع 
هسته ای ایران در مذاکرات وین هشدار 
دادند که ایــران و قدرت های بزرگ به 
ســرعت در حال رســیدن به پایان راه 

توافق برجام هستند.
این بیانیه که در مقر ســازمان ملل 
متحد در نیویورک قرائت شد اتهاماتی 
را متوجه ایران کرده و مدعی شــد که 
برنامه هسته ای ایران هرگز به اندازه امروز 

پیشرفته نبوده اســت و صلح و امنیت 
بین المللی و نظام جهانی منع اشاعه را 

تضعیف می کند.
این بیانیه در ادامه ادعا می کند که 
»ایران از مصالحه هایی که پس از چندین 
هفته مذاکرات ســخت به دست آمده 
بود، عقب نشــینی کرده و درعین حال 
درخواست های حداکثری بیشتری را 
ارائه کرده اســت. ما به نقطه ای نزدیک 
می شویم که تشــدید برنامه هسته ای 
ایران، برجام را به طور کامل از بین خواهد 
برد.«این در حالی است که محافل غربی 
نزدیک به مذاکره کننــدگان غربی در 
وین هم تأیید کردند که مذاکره با ایران 
تاکنون تنها راه دستیابی به تفاهماتی 
اســت که می تواند برجام را احیا کند. 
آن ها همچنین اظهار داشتند کردند که 
تصمیم غرب تاکنون ادامه روند مذاکرات 
است و اشاره کردند که »گزینه نظامی به 

جای مذاکره غیرقابل بحث است.«
این منابع به المیادین گفتند که روند 
مذاکرات متوقف شــده و طرف ایرانی 
»هنوز گامی مبنی بر تعهد خود برای 
بازگرداندن برنامه هســته ای خود به 
پارامترهای چارچوب های تعیین شده 

توافق وین، برنداشته است«.
همان منابع افزودند که تمام آنچه 
ایرانی ها مطرح می کنند، »پیش از هر 
چیز به لغو تحریم های آمریکا« مربوط 
می شود. به گفته آن ها کشورهای غربی 
آماده بازگشت به توافق »با تمام جزئیات 
و بندهای آن« هستند، به این معنی که 
»ایران سانتریفیوژهای پیشرفته اش 
و همچنین ذخایر اورانیوم غنی شــده 

باالی 3.67 درصدش را کنار بگذارد.«
محافل غربــی اشــاره کردند که 
»چند سرنوشت برای سانتریفیوژهای 
پیشــرفته و اورانیوم غنی شده باالی 
3.67 درصد وجود دارد، ازجمله انتقال 
آن ها به خارج از ایران و قرار دادن آن ها 
تحت نظارت دائمی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی.
این اما یک سمت ماجرا بود، از سوی 
دیگر سران شورای همکاری خلیج فارس 
در بیانیه پایانی اجالس خود در ریاض باز 
هم ایران را به ناامن کردن منطقه متهم 
کردند، مسئله ای که درروند مذاکرات 
هســته ای حتماً تاثیرخواهد گذاشت. 
به گزارش فارس آن ها بر ضرورت آنچه 
پایبندی ایران به منشور سازمان ملل و 

اصول حسن همسایگی خواندند، تأکید 
کرده و خواهان مشــارکت کشورهای 
عضو شورای همکاری در هر مذاکراتی 

درباره ایران شدند.
در این بیانیه بار دیگر سران شورای 
همــکاری، ادعای بی دلیــل و مدرک 
حمایت ایران از حمالت جنبش انصار 
اهلل یمن مطــرح کردنــد و گفتند که 
ادامه حمالت حوثی ها با حمایت ایران 

تهدیدی برای امنیت منطقه ای است.
آن ها همچنین مدعی شدند که برای 
حفظ وحدت یمن و حفظ حاکمیت آن 
تالش می کنند و هرگونه دخالت در امور 

آن را مردود می خوانند.
چنین هم بود که خطیــب زاده در 
پاسخ به این بیانیه گفت: تصور می رفت با 
مجموعه اقدامات و تحرکات دیپلماتیک 
اخیر بین جمهوری اســالمی ایران و 
شورای همکاری، شاهد نگرش جدیدی 
از سوی شورا نســبت به همکاری های 

منطقه ای باشیم.
وی از معدود کشــور های شورای 
همکاری خلیج فارس کــه همچنان 
در پشت شــورا پنهان شــده و مواضع 
غیرســازنده خود را به این نام منتشر 
می نماینــد، خواســت در دیدگاه ها 
و رویکرد هــای خود در قبال مســائل 
منطقه ای تجدیدنظر کنند و مســیر 
همکاری را جایگزین اتهامات تکراری 
کنند.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: با کمال تأســف ادامه جنگ در 
یمن، افزایش نظامی گری خارجی و ورود 
عنصر مخرب رژیم صهیونیستی امنیت و 
ثبات منطقه را در معرض تهدید قرار داده 
و جمهوری اسالمی ایران مراتب نگرانی 

خود را اعالم کرده است.
به گفته وی جمهوری اسالمی ایران 
هیچ گونه مداخله ای در برنامه هسته ای 
صلح آمیز خود، برنامه دفاعی موشکی 
و امور مرتبط با سیاست های نظامی و 

دفاع بازدارنده خود را برنمی تابد.
به این ترتیب است که به نظر می رسد 
با مشخص شدن تکلیف یک بخش از 
مناقشــات فی مابین ایران و آژانس که 
در سفرهای گروســی به تهران مطرح  
شده بود می توان امیدوار بود که بخشی 
از چراغ های رابطه روشــن شوند البته 
اگر مخالفان خارجی و برخی دشمنان 
منافع ملی در داخل به دنبال خاموش 

کردن آن نباشند.

موافقت ایران با جایگزینی دوربین های جدید آژانس در مجتمع »تسا« 

تهران چراغ سبز نشان داد

خبر

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رییس کل پیشین  بانک مرکزی 
گفت: 6 ماه سکوت کردم و همه مشکالت را گردن ما انداختند و بانی وضع موجود شدیم؛ 
یک چیزهای دیگری هم به ما اضافه کردند؛ ما که سه سال در سخت ترین شرایط و جلو 

فشار حداکثری مقاومت کردیم برای اینکه فروپاشی اقتصاد و ابرتورم اتفاق نیافتد.
عبدالناصر همتی در نشست بررســی و تحلیل وضعیت اقتصادی ایران که از سوی 
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان در شهر کرمان برگزار شد، با اشاره به نقش تحریم ها 
در مشکالت تاکید کرد: باز هم می گویم، اگر تحریم ها حل نشود نمی توانیم به توسعه 
برسیم؛ ما هم دنبال نتیجه عزتمندانه هستیم و باید حل شــود، هیچ کشوری را پیدا 

نمی کنید که ارتباط خارجی بانک هایش قطع شده و توسعه پیدا کرده باشد.
وی با اشاره به شرایط ســخت اقتصادی و معیشــت مردم اظهارداشت: شنیده ام 
جراحی های اقتصادی قرار است انجام شود و بنده خودم اگر این کار را انجام دهند اولین 
کسی هستم که حمایت می کنم، اما اگر در حد حرف باشد اتفاقی در اقتصاد کشور رخ 
نمی دهد.رییس کل پیشین بانک مرکزی افزود: یک نفر مطلبی نوشته بود و تیتر زده 
بود »همتی، قربانی وضعیت« که من اعتراض کردم و گفتم بنویسید »مظلوم وضعیت 
موجود«، من نفهمیدم چرا می گفتند همتی بخشی از مهندسی انتخابات است؛ البته 

موفق هم شدند که به نظرم نیروهای معاند خارجی بودند.وی در ادامه با بیان اینکه برخی 
می پرسیدند چرا همتی تایید شد؟ افزود: چه دلیلی داشت من تایید نشوم، مگر من سابقه 
تیره ای دارم؟ در کشــور همه عملکرد من را دیدند، احساس کردم بر مسائل اقتصادی 
کشور مسلط هستم، اطالعات اقتصادی کشــور را در دست دارم و در شرایط حساس و 
فشار آن سمت را داشتم.رییس کل پیشین بانک مرکزی گفت: تجربه من در دولت قبلی 

این بود که حرف من پیش نمی رفت و بانک مرکزی بتنهایی نمی تواند سیاست ها را نقد، 
اصالح یا عوض کند.وی با اشاره به مناظره های انتخاباتی گفت: من در مناظره ها خطاب 
به کاندیدهای دیگر گفتم، شما رقیب های من نیستید، اگر کسانی که می خواهند رای 
ندهند، رای بدهند شما هیچکدام برنده نمی شوید، متاسفانه این اتفاق نیفتاد، که یک 
چیزی نزدیک ۱۵ میلیون رای نداند و اگر آن ها رای می دادند معلوم بود به کی رای خواهند 
داد، حداقل امکانش بیشتر بود.همتی افزود: ما هنوز حکمرانی را اصالح نکردیم و داریم 
روی همان ریل جلو می رویم.همتی اذعان کرد: دوستان می گویند برای اولین بار امسال 
بودجه متوازن دادیم، مگر می شود بودجه نامتوازن داد؟، کدام دولت بودجه نامتوازن داده 
است؟ بودجه متوازن است، اما در عمل نامتوازن می شود و مشخص می شود حساب سازی 
بوده است.وی با بیان اینکه در همه مولفه های توسعه، پایین هستیم گفت: همه دولت ها 
ابتدای کار آمدند که اصالح کنند و آخرش بدتر کردند. رییس کل پیشین بانک مرکزی 
با اشاره به وضعیت ۲ سال اخیر در کشور یادآور شد: برخی چیزها را هنوز هم نمی توانیم 
توضیح دهیم، اما سال های ۹۸ و ۹۹ سال های بسیار سختی در کشورمان بود؛ درآمدهای 
کشور با سال های قبل قابل مقایسه نبود و فشا زیادی وجود داشت؛ در هیچ کشوری نیز 
این اتفاق نیفتاده است. وی با بیان اینکه درآمدهای ناشی از نفت بانک مرکزی در 6 ماه اول 
۹۹ بسیار ناچیز بود در حالی که در گذشته این درآمد غیر از صندوق توسعه بسیار بیشتر 
بود.همتی ادامه داد: سال ۹۹ را اداره کردیم درحالی که تمامی مبادی صادرات تعطیل 
بود و ارز به کشور وارد نشد؛ ترامپ در آخر حکومتش تمامی فشارها را گذاشت و با توجه به 

لیست سیاه اف. ای. تی. اف این دوره سخت ترین دوره اداره کشور بود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

۶ ماه سکوت کردم و همه مشکالت را گردن ما انداختند
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به نظر می رسد با مشخص 
شدن تکلیف یک بخش از 
مناقشات فی مابین ایران 

و آژانس که در سفرهای 
گروسی به تهران مطرح  

شده بود می توان امیدوار 
بود که بخشی از چراغ های 

رابطه روشن شوند البته 
اگر مخالفان خارجی و 

برخی دشمنان منافع ملی 
در داخل به دنبال خاموش 

کردن آن نباشند

نفیسه زارع کهن  پیام تسلیت رهبر انقالب 
به حجت االسالم فاضل لنکرانی

رهبر معظــم انقالب درگذشــت والده مکرمه 
حجت االسالم والمسلمین فاضل لنکرانی را تسلیت 
گفتند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ 
محّمدجواد فاضل لنکرانی دامت افاضاته

درگذشت والده ی مکّرمه رحمةاهلل علیها را به 
جنابعالی و دیگر بازماندگان آن مرحومه تســلیت 
عرض می کنم و رحمت و رضوان الهی را برای ایشان 
و نیز والد مکّرم مرحوم آیةاهلل فاضل لنکرانی مسألت 

می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای

    
تاکید بر تعامل بیشتر دو نهاد 

اطالعات سپاه و وزارت اطالعات
نشست شــورای معاونین وزارت اطالعات با 
حضور رئیس ســازمان اطالعات سپاه برگزار و در 
آن بر ضرورت تعامل بیش تــر دو نهاد اطالعاتی 
سپاه و وزارت اطالعات و سایر نهادهای اطالعاتی 

تاکید شد.
به گزارش ایســنا این نشســت با حضور وزیر 
اطالعات، معاونین وزیر و رؤســای سازمان های 
تابعه و رئیس ســازمان اطالعات سپاه و همراهان 
وی، برگزار شد.این نشست در راستای همکاری، 
هماهنگی و هم افزایی جامعه اطالعاتی کشــور 
و تعامل بیشــتر بین وزارت اطالعات و ســازمان 
اطالعات سپاه پاســداران در موضوعات مرتبط 
برگزار شد. طائب با تشکر از دعوت وزیر اطالعات 
برای حضــور در این وزارت خانه، بــا بیان این که 
دشمنان نظام و مردم همه توان خود را برای ضربه 
به کشــور به کار برده اند، تعامل بیش تر دو نهاد 
اطالعاتی سپاه و وزارت اطالعات و سایر نهادهای 

اطالعاتی را ضروری دانست.
    

جنگ با ایران برای اسرائیل 
چقدر هزینه دارد؟

روزنامه اســراییلی هاارتص در گزارشی نوشته 
است:وزیر دفاع به نیرو های دفاعی اسرائیل دستور 
داده تا برای گزینه ای نظامی علیه ایران آماده شوند. 
ارتش اسرائیل ۵ میلیارد دالر اضافی برای تجهیز و 
آموزش روزانه نیرو ها دریافت کرده است. اسرائیل 
در مورد همکاری نظامی با دولت بایدن گفتگو کرده 
است. تنها چیزی که برای مقدمه چینی باقی مانده 
مشکل آماده کردن مردم اسرائیل برای انتقام جویی 
اجتناب ناپذیر ایران است.به گزارش فرارو،هاارتص 
می افزاید: ما نه تنها آماده نیستیم بلکه حتی درک 
خوبی از آن جه باید برای آن آماده شویم نیز نداریم. 
ما می دانیم که اسرائیل قادر به راه اندازی جنگ های 
طوالنی نیســت حتی اگر از حمایــت بین المللی 
برخوردار باشد. جنگ فرسایشی علیه ایران حتی اگر 
خسارات جانی غیر قابل تحملی را به همراه نداشته 
باشد مســتلزم مبالغ هنگفتی است که به کیفیت 
زندگی آسیب زیادی وارد می سازد و نیاز به افزایش 

اضطراری مالیاتی و تخصیص بودجه بیش تر دارد. 
    

 واکنش مطهری درباره حمله
 به مادر ستار بهشتی

علی مطهری درباره حمله به مادر ستار بهشتی 
نوشت: قطعاً، نهادهای اطالعاتی می توانند ضاربان 
را پیدا کنند و قوه قضاییه مسئولیت سنگینی دارد.
به گزارش خبرآنالین علی مطهری، نماینده ادوار 
مجلس، در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: 
حمله به مادر مرحوم ستار بهشتی پیرزنی که شاید 
چهل کیلو بیشــتر وزن ندارد و فرزندش به  خاطر 
یک انتقاد از نظام در بازجویــی نیروی انتظامی به 
قتل رسیده و داغدار اســت چه مفهومی دارد؟ آیا 
برای حفظ نظام بوده؟! قطعــاً نهادهای اطالعاتی 
می توانند ضاربان را پیدا کنند.قوه قضاییه مسئولیت 

سنگینی دارد.
    

توضیح القاصی درباره وضعیت مسعودی مقام: 
 صرفا یک جا به جایی
 صورت گرفته  است

رئیس کل دادگستری اســتان تهران در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر وضعیت قاضی مسعودی مقام 
گفت: صرفا یک جا به جایی صورت گرفته است و وی 
همچنان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران و مفســدان اقتصادی مشغول به خدمت 
اســت.به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی مهر در 
حاشیه بازدید از مجتمع قضایی مفتح با بیان این که 
دادگستری تهران دچار کمبود نیروی انسانی است، 
گفت: کمبود قاضی یک معضل اساسی در دادگستری 

تهران است که با ۵ و یا ۱۰ قاضی رفع نمی شود.

روی موج کوتاه

نایب رئیس مجلس شورای اســالمی در پاسخ به تذکر 
نماینده اراک در مجلس مبنی بر اینکه به وضعیت پرداختی ها 
به کارکنان مجلس رسیدگی شود، گفت: کسی در مجلس 
حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نکرده و حقوق نمایندگان 
نیز زیر ۲۰ میلیون تومان است.به گزارش ایلنا، محمدحسن 
آصفری در جلســه علنی دیروز )چهارشــنبه ۲۴ آذرماه( 
مجلس شورای اسالمی، در تذکر شفاهی خود به دولت گفت: 
در بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است، 

البته از آنجا که معلوم نیست این ارز به چه کسانی داده می شد 
و دولت باید نظارت می کرد ، این یک موضوع جدی است، اما 
درخواست ما این است که دولت در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، کیسه ای برای خود ندوزد و به فکر حل مشکالت مردم 
همچون اتمام پروژه های نیمه کاره عمرانی که ده ها سال رها 
شده اند، باشــد.نماینده اراک ادامه داد: موضوع حقوق های 
نجومی نیز باید در بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد و 
جلوی این ریخت و پاش ها که متاسفانه در برخی از دستگاه ها 
وجود دارد، گرفته شــود. امروز فیش هایی از خود مجلس 
منتشر شده، لذا باید پرسید آقای نیکزاد فیش ۸۰ میلیون 
تومانی که گفته می شود برای یکی از کارکنان مجلس است، 
صحت دارد یا خیر؟ اگر صحت دارد باید با آن برخورد شود، در 
غیر این صورت مجلس موضع رسمی خود را اعالم کند.وی 

افزود: مردم امروز در فشار هستند و نمی شود این ناعدالتی را 
پذیرفت، در واقع نمی توان پذیرفت کارگران فقط ۴ میلیون 
حقوق بگیرند و برخی از افراد حقوق های چند ۱۰ میلیون 
تومانی داشته باشند. همچنین امروز گزارشی از پاداش های 
برخی هیات مدیره های بانک ها رسیده مبنی بر اینکه برای 
خودشان در سال ۹۸ پاداش های ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی 
در نظر گرفته اند! ضمن آنکه موضوع بانک مسکن در کانال 
آمده و این بانک باید به صراحت اعالم کند آیا افرادی در هیات 
مدیره شان وجود دارند که پاداش های ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیونی 

دریافت کرده باشند؟
آصفری با بیان اینکه مردم می توانند تحریم ها را تحمل 
کنند، اما تبعیض و ناعدالتی ها قابل تحمل نیســت، گفت: 
مردم شاید تحریم ها را بپذیرند، اما نمی توانند مدیری را که 

درب اتاقش را به روی آنها بسته، تحمل کنند. در واقع مردم 
ناکارآمدی مدیران و اینکه خود زندگی اشرافی دارند را تحمل 
نخواهند کرد. هر چند زندگی و امکانات آقای رئیسی مشخص 
اســت، اما باید توجه کند مدیرانش چه میزان درآمد دارند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت: از همکاران استدعا دارم مطالبی که در شبکه 
های اجتماعی مطرح می شــود را از تریبون رسمی مجلس 
بیان نکنند. اوالً اینکه کســی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون 
تومانی نمی گیرند و ثانیاً امروز در برنامه سالم تهران حضور 
داشتم و در آنجا نیز درباره دریافتی نمایندگان مطالبی مطرح 
شد که خالف است، چرا که حقوق نمایندگان زیر ۲۰ میلیون 
تومان است،وی ادامه داد: لذا تاکید می کنم جایگاه ساختاری 
نمایندگان در کشور به اندازه یک بخشداری نیست و ما حقوق 
۸۰ میلیون تومانی نداریم و حقوقی که در هیات رئیسه بحث 
شده و به نمایندگان پرداخت می شود، زیر ۲۰ میلیون تومان 
است و نباید مطالبی که در فضای مجازی گفته می شود، از 

تریبون مقدس مجلس مطرح شود.

نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکرنماینده:

کسی در مجلس حقوق ۸۰  میلیون تومانی دریافت نمی کند


