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 تاکید فراکسیون نمایندگان والیی
بر ترمیم کابینه 

 سخنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد که اگر دولت اراده ای برای 
ترمیم کابینه نداشته باشد این فراکسیون ورود خواهد 

کرد.
سیدحسین نقوی حسینی در توضیح جلسه دیروز  
فراکس��یون نمایندگان والیی گفت: مجلس به دولت 
برای تغییر و ترمیم در کابینه فرصتی داده است که با 
توجه به آن فراکسیون به بررسی عملکردها پرداخت.

وی توضیح داد: اگر دولت اراده ای برای تغییر در 
کابینه نداش��ته باشد باید مجلس به این موضوع ورود 
پی��دا کند. با توجه به اهمیت این موضوع فراکس��یون 
نمایندگان والیی از بعد نظارتی بر ایفای نقش نظارتی 

خود بر دستگاه های اجرایی تاکید دارد.
به گفته نقوی حسینی مجمع عمومی فراکسیون 
نماین��دگان والیی ب��رای جمع بندی درب��اره موضوع 

ترمیم کابینه امروز تشکیل می شود.
سخنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی در پایان 
گفت: تاکید فراکسیون بر این است که نمایندگان باید 
صدای ملت بوده و فریاد ملت را به مس��والن برسانند. 
نماین��دگان باید نقش خود را به عنوان ناظر ایفا کنند 
که ای��ن هم به معنای تقابل با دولت نیس��ت بلکه به 
عن��وان حمایت و کمک به دولت اس��ت. ما صرفا می 

خواهیم بعد نظارتی را تقویت کنیم.  ایسنا

اورهال دو فروند جنگنده میراژ و اف۵
متخصص��ان و کارکن��ان فن��ی پای��گاه ش��هید 
حبیب��ی زه��ام دو فرون��د هواپیمای می��راژ و اف۵ را 

اورهال)بازآماد( کردند.
متخصص��ان پیشکس��وت و جوان پایگاه ش��هید 
حبیبی زهام مشهد  دیروز توانستند پس از صرف ۲۵ 
هزار نفرساعت کار فنی، یک فروند هواپیمای میراژ را 

اورهال)بازآماد( کنند.
همچنین متخصصان فنی ای��ن پایگاه در اقدامی 
مش��ابه و با ص��رف ۱۲۵۰۰ نفرس��اعت کار فنی یک 

فروند هواپیمای اف ۵ دوکابینه را اورهال کردند.
گفتنی  اس��ت این دو جنگنده پس از تست های 
عملیاتی به چرخ��ه دفاعی نیروی هوایی ارتش اضافه 

شدند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

 ظرافت های جامعه دانش آموزان
در نظر گرفته شود

 وزیر کش��ور گفت: مس��ائل اجتماعی و روانی در 
افراد مختلف به ش��دت متغیر اس��ت و در انس��ان های 
مختل��ف بازتاب ه��ای مختلف��ی دارد؛ ل��ذا جامع��ه 
دانش آم��وزان جامعه س��اده ای نیس��ت و ظرافت های 

خاصی دارد که باید آن ها را در نظرگرفت.
 عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی در یکصدو چهارمین 
جلس��ه شورای اجتماعی کش��ور با بیان اینکه باید در 
حوزه پیشگیری در حوزه آسیب های اجتماعی اقدامات 
موثری کنیم، افزود: محدود کردن این موضوع به کادر 
آموزش و پرورش و یا یک قس��مت خاص در این کار 

عظیم، ما را به نتایج مطلوب نمی رساند.
رحمان��ی فضلی خاطرنش��ان کرد: اگ��ر موضوع 
پرورش در مدرس��ه ها مدنظر قرار گرفته باش��د همه 
ارکان باید درگیر آن ش��وند و در این راس��تا از وجود 

خانواده ها نیز بهره گیری شود.
وزیر کش��ور تاکید ک��رد: حتما بای��د از ظرفیت 

خانواده ها در پیشگیری استفاده کرد
رحمان��ی فضل��ی ب��ا بی��ان اینکه مس��ئله بعدی 
علت شناس��ی است تا مصداق شناس��ی، اظهار داشت: 
وقتی می گوییم افس��ردگی و پرخاش��گری وجود دارد 
به فقدان دو عامل نش��اط و امید در جامعه برمی گردد 
که باید بس��تری در جامعه پیش بیاید که نشاط را در 
جامعه وارد کند و اگر اینگونه ش��ود حجم عظیمی از 

مشکالت حل می شود.
وزیر کشور افزود: مسائل اجتماعی و روانی در افراد 
مختلف به ش��دت متغیر است و در انسان های مختلف 
بازتاب ه��ای مختلف��ی دارد؛ لذا جامع��ه دانش آموزان 
جامعه ساده ای نیس��ت و ظرافت های خاصی دارد که 

باید آن ها را در نظرگرفت.  میزان

 صادرات برق ایران به پاکستان
از سر گرفته شد

در پی گفت وگوهای رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��المی با وزیر 
نی��رو، صادرات برق از ایران به مناطق ش��یعه نش��ین 

پاکستان از سر گرفته شد .
در پ��ی افزای��ش مصرف برق و وارد آمدن فش��ار 
مضاعف به سیس��تم برق رس��انی کشور و همچنین به 
دلیل بدهی های پاکس��تان به ایران بابت برق رس��انی، 
جمه��وری اس��المی ای��ران اق��دام به قط��ع صادرات 
برق به پاکس��تان کرده بود. پ��س از مذاکرات رئیس 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با 
س��فیر ایران در پاکستان، جهت تداوم روابط دوستانه 
با همس��ایه شرقی، حش��مت اهلل فالحت پیشه از وزیر 
نیرو درخواس��ت کرد تا با توجه کاهش مصرف برق و 
عبور از پیک آن در داخل کش��ور، صادرات برق ایران 

به پاکستان از سر گرفته شود.  آنا

اخبار

»دعوت به تجمع« در یک ماه گذشته منشا خارجی داشت
س��خنگوی وزارت کشور گفت: در یک ماه گذشته ده ها دعوت تحت عنوان 
اعتراض به گرانی و وضعیت معیشتی در فضای مجازی و در سطح وسیع منتشر 

شد که عمده آن ها منشاء خارجی داشته است.
س��ید سلمان سامانی  در پی انتشار برخی دعوت ها در فضای مجازی برای 
تجمعات غیر قانونی گفت: منتشر کنندگان این گونه پیام ها، انتظار داشتند این 
موضوع در ش��هر های زیادی با اقبال مواجه ش��ود، ولی در عمل ش��اهد وقوع موارد 
معدودی از تجمعات بودیم به نحوی که در چند ش��هر افراد تحت تاثیر فضا س��ازی های 
صورت گرفته و با توجه به مش��کالتی که از نظر اقتص��ادی وجود دارد در این تجمعات 
غیر قانونی ش��رکت کردند. وی  با اشاره به تدابیر اتخاذ شده و درایت شورا های تامین و 
نیروی انتظامی تاکید کرد: نهایت اهتمام برای اینکه اینگونه تجمعات با حداقل تنش و 

از راه گفت وگو کنترل شود به عمل می آید.  میزان 

میدان فاطمی 
نرخ ارز مسافرتی تغییر می کند

نماینده مردم تهران گفت که براس��اس بسته جدید ارزی، نرخ ارز مسافرتی 
تغییر خواهد کرد و به نرخ ارز آزاد نزدیک می شود.

س��یده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: براس��اس سیاس��ت های جدید ارزی،  ارز 
۴۲۰۰ تومانی صرفا به کاالهای اساسی و ضروریات اختصاص می یابد و نرخ ارز 
مس��افرتی نیز تغییر خواهد کرد. وی با اش��راه به اینکه  به نظر می رسد براساس 
تصمیمات جدید نرخ ارز مس��افرتی به نرخ ارز آزاد نزدیک خواهد ش��د اظهار کرد: 
فروش نفت برای کش��ور در راس��تای جلوگیری از کسری بودجه در اولویت خواهد بود. 
همچنین گفته ش��د که مذاکرات با اروپا مثبت بوده ادامه دارد. نماینده مردم تهران در 
مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به اظهارنظر الریجانی در جلسه غیر علنی مجلس  در 
مورد اعتراضات گفت : الریجانی همچنین درباره اعتراضات برخی ش��هرها گزارش��ی به 

نمایندگان ارائه کرد که این تجمعات در کدام شهر و چند نفر بوده است.  ایسنا 

پارلمان 
برخی مدیران دولتی کار نفوذی های دشمن را می کنند

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: ما معتقدیم عالوه بر ضعف های موجود 
در تیم اقتصادی فعلی دولت، مدیرانی در همین دولت هس��تند که کار نفوذی 

دشمن را انجام می دهند.
محمد نبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد: 
مراجع عظام تقلید، ملجاء و پناه مردم هستند، مردم گالیه های خود را به مراجع 
منتقل می کنند. اظهارنظر مراجع عظام عالوه بر نظر خودش��ان همان مطالبه مردم 
اس��ت. کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم یکی از اعتراضات بحق ملت است. در 
شرایط فعلی، سیاست گذاری برای حل این مشکالت بر عهده شورای هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا و اجرای آن بر عهده قوه مجریه و دولت اس��ت. وی خطاب به رئیس جمهور 
گفت: فرمانده تیم اقتصادی ش��ما یعنی آقای جهانگیری و همکاران اقتصادی ایش��ان در 

این فرماندهی نه تنها موفق نبوده اند بلکه شکست خورده اند.  مهر

احزاب 

رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین  گفت: انقالب اس��المی در چهل س��ال بسیـــجي ها
گذش��ته حتی یک روز از توطئه های دشمن مصون نمانده 

و این قضیه قابل قیاس با هیچ کشوری نیست.
سردار س��رتیپ پاسدار غالمحس��ین غیب پرور رییس 
سازمان بسیج مستضعفین در جمع مدیران بسیج سازندگی 
استانها گفت: انقالب اس��المی در چهل سال گذشته حتی 
یک روز از توطئه های دش��من مص��ون نمانده و این قضیه 

قابل قیاس با هیچ کشور و دوران دیگری نیست.
وی  با اشاره با اهمیت کار یگان های مختلف در جنگ 
تحمیلی گف��ت: در زمان جنگ همه رزمندگان از جایگاه و 
منزلت باالی��ی در بین مردم و مس��ئولین برخوردار بودند، 
اما برخی ها مثل رزمندگان اطالعات عملیات، شناس��ایی و 
تخریب جلوه و ش��خصیت خاصی داشتند. منشاء محبوبیت 
این مجاهدان پیش��گامی در نبرد با دش��من بود. بنده باور 
دارم که رزمندگان و جهادگران بس��یج س��ازندگی در حال 

حاضر هم در خط مقدم مبارزه با استکبار قرار دارند.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ تمام 
عیار اقتصادی دشمن افزود: امروز وضعیت اقتصادی کشور 

به دو علت دچار آس��یب شده است. دلیل اول دشمنی های 
دنی��ای زر و زور و اس��تکبار ات که روز به روز به آن افزوده 
می شود. انقالب اس��المی در چهل سال گذشته حتی یک 
روز از توطئه های دش��من مص��ون نمانده و این قضیه قابل 
قیاس با هیچ کشور و دوران دیگری نیست. غیب پرور دلیل 
دوم را نظام مدیریتی در کش��ور دانست و افزود در کشور و 
به ویژه در ش��رایط فعلی اگر مدیریت به مدیریت جهادی و 

انقالبی تبدیل گردد، مشکالت حل خواهند شد.
غیب پرور با دیگر با اعالم آمادگی برای کمک به دولت 
افزود: این ظرفیت وج��ود دارد که با بهره گیری از مدیران 
ج��وان جهادی و مش��اوران انقالبی در س��طوح مختلف در 

کشور، هر کمکی که دولت بخواهد در اختیار بگذاریم.
وی  گفت: بسیج س��ازندگی صحنه خدمت بی منت به 
مردم است. دل زخم خورده مردم در جنگ اقتصادی نیازمند 
التیام اس��ت که خدمت جهادگران بسیج س��ازندگی مرهم 
و داروی آن اس��ت. بسیج س��ازندگی تبلور خدمت بی منت 
است کسی دنبال نام و نشان نیست پس خدا هم برکت می 
دهد. شما عزیزان باید آتش به اختیار کار کنید. باید هرگونه 

خدمتی را می توانید به مردم ارائه دهید.   سپاه نیوز

رییس سازمان بسیج مستضعفین:
با مدیریت جهادی مشکالت حل می شود 

عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه  مجل��س، ب��ا تاکید ب��ر اینکه س��وال دیـــــدگاه
نماین��دگان از رئی��س جمهور برای کمک به دولت اس��ت، 
گفت: پنج ماه اس��ت منتظریم دولت در راس��تای مقابله با 

جنگ اقتصای دشمن، مجوزی از مجلس بخواهد.
عبدالرضا مصری با اش��اره به اعالم وصول طرح سوال از 
رئیس جمهور و در پاس��خ به برخی اظهارنظرها که طرح این 
سوال را سیاسی تلقی کرده و آن را فاقد اعتبار حقوقی عنوان 
می کنند، اظهار داش��ت: این سواالت که مربوط به سه چهار 
ماه اخیر است، س��واالتی است که مردم در جلسات مختلف 
از ما می پرسند و چون پاسخی از طرف دولت نداریم و عمده 
این س��واالت هم به تصمیمات دولت باز می گردد، لذا مجبور 

شدیم از رئیس جمهور بخواهیم که پاسخ دهد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این س��واالت ۵ گانه 
سیاسی نیس��ت، تصریح کرد: متأس��فانه در کشور ما رسم 
ش��ده که اگر حرف حقی هم زده می ش��ود فوراً برچس��ب 
سیاس��ی به آن بزنند. در حالی که این سواالت یک فرصت 
برای رئیس جمهور است تا در مجلس حضور یابد و بسیاری 

از قضایا رابرای مردم روشن کند.

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س با بیان 
اینک��ه کش��ور در حال حاضر در یک جن��گ اقتصادی قرار 
دارد، گفت: به فرم��وده مقام معظم رهبری اتاق جنگ این 
نبرد اقتصادی در وزارت خزانه داری آمریکا برپا ش��ده و در 
ش��رایط جنگ، قاعدتاً ما نیز باید لباس رزم بپوش��یم و در 
عین حال باید توجه داش��ته باشیم که این یک نبرد نظامی 
نیس��ت بلکه یک نبرد اقتصادی است که با حساب و کتاب 

های بازار و نهادهای مالی ارتباط دارد.
مص��ری با بیان اینکه س��واالت نمایندگان حول همین 
مس��ائل و مولفه های جنگ اقتصادی مطرح ش��ده اس��ت، 
اظهار داشت: در این جنگ اقتصادی حتماً آمریکایی ها برای 
خودش��ان علیه ما برنامه ریزی کرده اند؛ تصور ما این اس��ت 
ک��ه دولت نیز حتماً برای این جنگ برنامه ریزی کرده و این 
برنامه ریزی باید سه عنصر اساسی داشته باشد؛ ۱- همت و 
برنامه دولت برای رفع مش��کالت. ۲- کمک مردم به دولت. 
۳- کمک س��ایر قوا به دولت. وی تصریح کرد: در چند ماه 
گذش��ته که نوسانات قیمتی شدت گرفته، شاهد این نبوده 
ایم که دولت از مجلس یا مردم چیزی بخواهد و تکلیف هر 

کسی را در این جنگ معلوم کند.   مهر

مصری:
سوال از روحانی برای کمک به دولت است

هر
م

قرار اس��ت چهارش��نبه وزیر گـــزارش دو گروه رویداد 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلس��ه اس��تیضاح 
مجلس حاضر و به پرسش��های نمایندگان پاس��خ 

دهد.
این درحالی اس��ت که ربیع��ی اگرچه حضور 
خ��ود در مجلس را تایید کرده اما نس��بت به این 
موضوع اعتراض دارد و بر این باور اس��ت که به او 
فرصت پاسخگوئی در کمیسیون داده نشده است. 
اینکه آیا وزیر می تواند چهارشنبه نمایندگان 
را در م��ورد عملک��رد خ��ود قان��ع کند ی��ا خیر ، 
موضوعی اس��ت که در آینده مشخص می شود اما 
مس��ئله این است، اصوالً آیا این استیضاح در زمان 

مناسبی مطرح می شود؟
تقاضای اس��تیضاح ربیعی وزی��ر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چهارشنبه گذشته با ۴۰ امضا اعالم 
وص��ول ش��د، وی پیش از این در ۲۲ اس��فند ۹۶ 
نیز ب��ا تقاضای ۲۴ نماینده در مجلس اس��تیضاح 
ش��د، اما وی باردیگر موفق به کس��ب رای اعتماد 

مجلس شد.
حاال کمتر از پنج ماه از آن استیضاح گذشته و 
علی ربیعی دوباره در معرض استیضاح قرار گرفته 
است و امر این ش��ک و شبهه هایی در پی داشته 

است. 
بس��یاری در این زمینه م��ی گویند اصوال در 
زمان حاض��ر با گرفتاری های موجود اقتصادی در 
کشور چه ضرورتی به استیضاح ربیعی وجود دارد 
؟ و مهم ترین ابهام این طرح آن اس��ت که چطور 
یک اس��تیضاح بدون طرح و بررسی در کمیسیون 
تخصصی و اعالم نظر نمایندگان آن کمیسیون در 

صحن علنی اعالم وصول می شود؟
آی��ا  در اقتصاد کش��ور کاری صورت گرفته یا 
برنامه ای تدوین ش��ده که ب��ا جابجایی یک وزیر 

بتوان آن را دنبال و اجرا کرد؟

انتقاد وزیر 
این درحالی است که خود ربیعی نیز از اینکه 
پیراموان اس��تیضاح به مجلس دعوت نش��ده گله 

دارد.
وزیر کار، تع��اون و رفاه اجتماعی طی نامه ای 

به علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
نوش��ت: اعالم زم��ان وصول اس��تیضاح، در حالی 
از س��وی هیأت رئیس��ه محترم مجلس ش��ورای 
اس��المی صورت گرفت ک��ه از اینجانب هیچ گونه 
دعوت��ی برای حض��ور در کمیس��یون تخصصی به 
منظور ارائه توضیح و پاس��خ به سؤاالت نمایندگان 
محترم به عم��ل نیامده اس��ت؛ در حالیکه انتظار 
می رفت فرصتی برای اینجانب فراهم می شد تا در 

کمیسیون تخصصی حضور پیدا می کردم.
وی در ای��ن زمنیه اف��زود: مضاف��اً موضوع و 
محور اس��تیضاح، با توجه به اینک��ه تقریباً همان 
موارد گذش��ته اس��ت قطعاً ارائه توضیحات بیش 
از پیش می توانس��ت مؤثر باشد. بنابراین، کماکان 
ادای توضیح در کمیس��یون تخصصی را حق خود 

می دانم.
چرایی جلو افتادن زمان طرح استیضاح 

در همین حال یکی از مسائلی که در این باره 
مطرح می ش��ود، مضوع جل��و افتادن اعالم وصول 

استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
علی اصغر یوس��ف نژاد نماینده مردم س��اری 
در این باره  گفت: اس��تیضاح بر اساس مواد ۲۲۲، 
۲۲۳ و ۲۲۵ آیین نام��ه داخلی مجلس انجام می 

شود.
وی اف��زود : کمیس��یون ه��ا وظیف��ه دارن��د 
استیضاح را بررسی کرده و گزارش آن را به هیات 
رئیس��ه ارائ��ه کنند، هیات رئیس��ه نیز بر اس��اس 
شرایط استیضاح را اعالم وصول می کند و ۱۰ روز 
فرصت دارد برای پاس��خگویی به سوال استیضاح 

کنندگان در صحن علنی مجلس حضور یابند.
عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: اس��تیضاح 
ربیع��ی ۱۲ تیر ماه س��ال جاری به هیات رئیس��ه 
مجلس تقدیم ش��د. در همان روز از س��وی هیات 
رئیسه برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارسال 
ش��د، کمیس��یون اجتماعی باید ظ��رف یک هفته 

اس��تیضاح وزیر را مورد بررس��ی ق��رار می داد اما 
متاس��فانه ارس��ال این اس��تیضاح به کمیس��یون 
اجتماعی، با تعطیالت دو هفته ای مجلس همزمان 
ش��د و پس از آن نیز در دو هفته کاری، استیضاح 
وزیر تعاون در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار 

نگرفت.
یوسف نژاد اظهار داشت: درخواست کنندگان 
اس��تیضاح به هیات رئیسه مجلس فش��ار آوردند 
که به چه علت بررس��ی اس��تیضاح وزیر تعاون در 
دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار نگرفته است، 
از ای��ن رو طی نام��ه ای به رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی خواستار اعالم وصول این استیضاح شدند. 
الریجانی نیز بر اساس اختیاراتش و مستند به آیین 
نام��ه داخلی اعالم کرد که اس��تیضاح وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی باید اعالم وصول شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: 
ب��ا وزیر تعاون مکاتبه کردیم و اعالم کردیم زمانی 
را برای حض��ور در مجلس طی ۱۰ روز اعالم کند 
زیرا هفته آینده  مجلس ش��ورای اسالمی تعطیل 

اس��ت بنابراین توافق ش��د چهارشنبه هفته جاری 
وزیر تعاون برای بررسی استیضاح در صحن علنی 

مجلس حضور یابد.
وی در واکن��ش به اظهارات وزیر تعاون مبنی 
بر اینکه من پن��ج ماه پیش از مجلس رای اعتماد 
گرفتم، گفت: پنج ماه پیش وزیر تعاون به س��وال 
تع��دادی از نمایندگان پاس��خ داد و امروز باید به 
سوال نمایندگان دیگری پاسخ دهد. در آیین نامه 
مجلس محدودیتی پیرامون اس��تیضاح وزرا وجود 

ندارد.

در نهایت 
در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
بر این باورند که سواالتی که برای استیضاح مجدد 
ربیعی مطرح ش��ده اس��ت که همان س��وال هایی 
اس��ت که قباًل تکرار ش��ده که ربیعی یک بار برای 

آنها استیضاح شده و رای اعتماد گرفته است.
آی��ا این چهار ماه، آن هم در ش��رایط ملتهب 
اقتص��ادی و اجتماع��ی ماه های اخی��ر، برای حل 

همان مس��ائلی که یک بار مطرح ش��ده اند و وزیر 
رای اعتماد هم گرفته کافی است؟

اگرچ��ه وزی��ر در اداره وزارت خان��ه عریض و 
طویل خ��ود با چالش های متعددی روبرو اس��ت 
اما بس��یاری از موضوعاتی که در س��واالت مطرح 
ش��ده است به نبود برنامه ریزی و زمینه سازی در 
ح��وزه های دیگر و سیاس��ت گذاری های  اقتصاد 

کالن بر میگردد.
بس��یاری از ش��رایطی ک��ه اکنون ب��ر اوضاع 
معیش��تی و رفاهی بازنشستگان موثر است مربوط 
ب��ه ت��ورم، تحریم  و نبود سیاس��ت های درس��ت 
اقتصادی و متغییرهای اقتصاد کالن اس��ت و نمی 
توان انتظار داش��ت ک��ه ربیعی ب��ه تنهایی بتواند 

مشکالت این حوزه را حل کند. 
دراین میان کارشناسان می گویند مجلس اگر 
خیرخواه اس��ت، نیرویش را ص��رف این اصالحات 
اقتص��ادی کن��د چرا ک��ه در حال حاض��ر نه تنها 
جایگزین��ی ربیع��ی راه ب��ه جایی نمی ب��رد بلکه 
مجل��س نیز به خاط رهدف گیری نادرس��ت خود 

زیر سوال می رود. 
باید گفت اگر اصالحات اقتصادی و جلوگیری 
از مفاس��د اقتص��ادی در کش��ور ص��ورت نگیرد و 
برنام��ه ریزی های الزم در این زمینه اجرا نش��ود 
ن��ه تنه��ا مش��کلی از وزارت تع��اون زارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی حل نمی ش��ود بلکه کارکرد 
نظارتی مجلس نیز زیر سوال می رود و این مسئله 
مطرح می ش��ود که هدف برکناری ربیعی بوده نه 

کارآمدساختن وزارتخانه تحت امر او. 
شکل گرفتن چنین قضاوتی در عرصه عمومی 

برای اعتبار مجلس مناسب نیست.
در چنین شرایطی بسیاری از محافل سیاسی 
مجلس را به سیاسی کاری و  رویکرد کاسب کارانه 
و منفعت طلبانه متهم کرده و این گونه اس��تیضاح 
ها را دلیلی بر گرفت��ن امتیاز از نمایندگان عنوان 
م��ی کنند. همچنین برخی بر این باورند که با این 
اقدام در شرایط فعلی، نمایندگان مجلس به جای 
آنک��ه کمک کننده حل  مش��کالت دولت باش��ند 
برای دولت ایجاد مشکل می کنند و با فرافکنی از 
مس��وولیت هایی که به دوش خودشان شانه خالی 

می کنند. 

پاسخگوئی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان

برنامه ریزی برای اقدامی بدون برنامه

نشس��ت علنی دیروز پارلمان بهارستـــان گروه رویداد 
س��وال از وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین حواشی 

مربوط به آن را زیر ذره بین خود قرار داد.
جلسه غیرعلنی مجلس  صبح دیروز  به ریاست 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار 
شد. این نشست۲ ساعت به طول انجامید. نشست 
علنی مجلس نیز  پس از برگزاری نشست غیرعلنی 

به ریاست علی الریجانی برگزار شد.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور 
درابتدای این جلس��ه ، عل��ی الریجانی رئیس 
مجلس، با اش��اره به نشس��ت غیرعلنی نمایندگان 
گفت: در این جلس��ه وضعیت اقتصادی کش��ور و 
راهکارهای��ی که نماین��دگان در این رابطه در نظر 

داشتند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین اینکه چه س��ازوکارهایی 
برای بهبود این وضعیت در نظر گرفته شود، مطرح 

شد و مورد بررسی قرار گرفت.
عل��ی الریجان��ی همچنین در نط��ق پیش از 
دس��تور خود با اشاره به سالروز فرمان مشروطیت، 
گف��ت: این موضوع نقطه عطف��ی در تاریخ معاصر 

ایران است.

مردم پشت نظام اسالمی ایستاده اند
سپس، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده 

مردم رشت طی اظهاراتی خطاب به رئیس جمهور 
آمریکا گفت: رئیس جمهور نابخرد آمریکا س��وال 
می کنم که در ۴۰ س��ال گذش��ته چ��ه اقدامی را 
توانس��ت برعلیه ملت ایران انجام دهد که تاکنون 

انجام نداده است.
وی اف��زود:  دولتم��ردان آمری��کا بدانن��د که 
این ملت یکپارچه پش��ت س��ر نظام و انقالب خود 
ایستاده اند و ۲۳۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار ایثارگر 
تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده اند را فراموش 

نمی کنند.

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح 
اصالح قانون کنکور ایثارگران

در ادامه هم، جمعی از نمایندگان درخواس��ت 
مس��کوت ماندن ط��رح اصالح بند ال��ف ماده ۹۰ 

قانون برنامه ششم توسعه را مطرح کردند.

کامران از وزیر دادگستری سوال نکرد
درادامه هم، احمد امیرآب��ادی فراهانی موارد 
اعالم وصول شده را قرائت کرد که  انصراف حسن 
کامران نماینده اصفهان از طرح سوال خود از وزیر 
دادگس��تری درخصوص بحث بس��ته ش��دن قهوه 

خانه های استان اصفهان از جمله آنها بود.

روشن شدن ابهامات امنیتی اطالعاتی 
درباره طرح جامع مالیاتی

پس ازآن،  خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن 
در مجلس در جریان س��ؤال خود از وزیر اقتصاد و 
دارای��ی در خصوص علت عدم اج��رای پروژه ملی 
طرح جام��ع مالیاتی پس از گذش��ت بیش از ۱۱ 
س��ال و نصب شرکت های مش��اور خارجی در این 
خصوص اظهار داش��ت: آقای کرباسیان باید پاسخ 
بده��د که هزینه اجرای ای��ن طرح مهم به صورت 

دقیق چگونه بوده است. 
وی افزود: در این طرح مهم باید مشخص شود 
که نقش اساسی آن چیس��ت و ابهامات امنیتی و 
اطالعاتی درباره نرم افزار این طرح باید مش��خص 

شود. 

 در حال حاضر 
پیمانکار خارجی در کشور نداریم

همچنین مس��عود کرباس��یان وزیر اقتصاد و 
دارایی در پاس��خ به س��وال ربیعی اظهار داش��ت: 
ای��ن طرح منجر به این ش��د ک��ه در حوزه دولت 

الکترونیک به عنوان طرح س��ازمان برتر ش��ناخته 
ش��ویم. وی افزود: این طرح همچنین س��بب شد 
مؤدیان جدید شناس��ایی ش��وند و بی��ش از هزار 
میلیارد توم��ان از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی 
کس��ب درآمد شود همچنین میزان مؤدیان به ۲۵ 

درصد رسید.
وزی��ر اقتصاد و دارای��ی ادامه داد: از زمانی که 
طرح مالیاتی از س��ال ۹۰ شروع شده است تا سال 
۹۶ درآمد مالیاتی ما ۹۶ هزار میلیارد تومان ش��د 

یعنی ۴ برابر افزایش درآمدی داشتیم.

تیم اقتصادی دولت نیازمند بازسازی و 
ترمیم اساسی است

این گزارش حاکی است محمدرضا پورابراهیمی 
در نطق میان دستور خود با اشاره به موضوع نحوه 
تعامل و ارتب��اط دولت با مردم، گفت: دغدغه های 
ج��دی در ذه��ن م��ردم در ارتباط ب��ا موضوعات 
اقتصادی شکل گرفته و به دلیل شرایط خاصی که 
در وضعیت اقتصادی کش��ور دیده می شود دولت 
علی القائده باید با مردم تعامل داش��ته باش��د و ما 
در ط��ول چند هفته اخیر هیچ ارتباط مش��خصی 
را به ویژه از س��وی مس��ئولین اقتصادی کش��ور و 
به طور خاص تر از س��وی آقای رئی��س جمهور با 

مردم نداشتیم.
نماینده مردم کرمان خطاب به رئیس جمهور 
اظهارداش��ت: اولین درخواست ما از شما این است 

واضح و ش��فاف مس��ائل اقتصادی را ب��رای مردم 
تشریح کنید. 

شاهد انفعال از سوی سه قوه هستیم
س��پس، حمیدرضا حاجی بابایی در نطق میان 
دستور خود با اش��اره به اعمال تحریم های آمریکا 
علیه ایران گفت: مردم ما پشتیبان انقالب هستند 

اما از مسئولین خود ناراضی اند.
وی اف��زود: س��وال این اس��ت ام��روز که در 
جنگ اقتصادی به س��ر می  بریم فرماندهان جنگ 
اقتصادی چه کسانی هستند ما سه فرمانده بیشتر 
نمی شناس��یم رئیس جمه��ور به عن��وان فرمانده 
عملی��ات در دول��ت، رئیس قوه قضایی��ه و رئیس 

مجلس.

»کارت زرد« مجلس به وزیر اقتصاد و دارایی
پس از آن،  سؤال خدیجه ربیعی نماینده مردم 
بروج��ن در مجلس در خص��وص علت عدم اجرای 
طرح پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت 
۱۱ سال و نقش شرکت های مشاور خارجی در این 

خصوص مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان پس از اس��تماع نظر س��ؤال کننده 
و وزیر اقتصاد، س��ؤال نماین��ده مردم بروجن وارد 
دانس��تند. گفتنی اس��ت نمایندگان ب��ا ۱۰۶ رای 
موافق، ۵۲ رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 

۲۰۰ رای، از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند.

جلسه غیر علنی مجلس با موضوع اقتصاد

مجلس به عضو اقتصادی کابینه کارت زرد داد


