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تبریک فرمانده کل سپاه به امیر موسوی
فرمانده کل س��پاه در پیامی اعطای نشان" نصر" 
توسط فرماندهی معظم کل قوا  به امیر سرتیپ خلبان 

شاه صفی را به فرمانده کل ارتش تبریک گفت.
در پ��ی اعطای نش��ان" نصر" توس��ط فرماندهی 
معظم کل قوا )مدظله العالی( به امیر س��رتیپ خلبان 
حسن ش��اه صفی ، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه در پیامی دریافت این نشان 
ارزشمند را به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمان��ده کل و آح��اد غیورم��ردان ارت��ش جمهوری 

اسالمی ایران تبریک گفت .
در بخشی از این پیام خطاب به امیر سرلشکر سید 

عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش آمده است: 
ام��روز ارتش با تکیه بر روحی��ه معنوی و انقالبی 
بیش از هر زمانی توانسته بعنوان یکی از اضالع مهم و 
تاثیرگذار هندسه قدرت نظامی و دفاعی نظام مقدس 
جمهوری اس��المی نقش خ��ود را در اقت��دار و عزت 

جمهوری اسالمی برجسته نماید. سپاه نیوز 

خبر

تصویب قوانین شفاف مانع از تفسیرهای نادرست است 
سخنگوی شورای نگهبان با حضور در جمع نمایندگان پارلمان جدید عراق 

به معرفی نظام حقوقی ایران و شورای نگهبان پرداخت.
عباس��علی کدخدایی گفت: با بیان اینکه اساس و پایه قانون اساسی ایران، 
افغانستان و عراق به عنوان سه کشور اسالمی و همسایه در منطقه غرب آسیا از 
اسالم نشأت می گیرد، افزود: تحقق انطباق احکام اسالمی در قوانین بدون نظارت 
امکان پذیر نیست و با توجه به اینکه در نظام حقوقی عراق، نهاد نظارتی برای انطباق 
قوانین با احکام اس��المی پیش بینی نشده، مس��ئولیت نمایندگان پارلمان عراق در این 

خصوص سنگین تر است.
س��خنگوی شورای نگهبان تصویب قوانین شفاف را یک ضرورت مهم ارزیابی کرد و 
گفت: با تصویب قوانین ش��فاف و بدون ابهام، مانع تفس��یرهای احتمالی غلط و نادرست 

مجریان شوید.  ایسنا

پارلمان 
ارسال سؤال از رئیس جمهور به قوه قضائیه منتفی شد

س��خنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: جمع بندی هیات رئیسه مجلس این 
اس��ت که در سؤال از رئیس جمهور موضوع استنکاف از قانون قید نشده است، 

لذا ارجاع سؤال به قوه قضائیه منتفی شد.
بهروز نعمتی با اشاره به بررسی موضوع سؤال از رئیس جمهور و ارسال آن 
به قوه قضائیه در هیات رئیس��ه مجلس گفت: هیات رئیسه در جلسه دیروز خود 
به این نتیجه رسید که چون موضوع سؤال از رئیس جمهور، استنکاف از قانون نبوده 
است و سؤال کنندگان نیز لفظ دقیق استنکاف از قانون را در سؤاالتشان قید نکرده اند، 

ارجاع سؤال به قوه قضائیه موضوعیت ندارد و منتفی شد.
پی��ش از این برخ��ی از نمایندگان عنوان ک��رده بودند که  بر اس��اس  تبصره ماده 
213آیین نامه داخلی مجلس باید س��ؤال به قوه قضاییه ارسال شود و این قوه به مسأله 

ورود کرده و آن را بررسی کند.  مهر 

سخنگو 
تالش نظام سلطه برای ایجاد اختالف بین مسلمانان

پارلمان نماینده مردم قم گفت: نظام س��لطه برای تقویت نظام های دس��ت 
نش��انده خود و افزایش پیش��روی هایش، روابط کشورهای اس��المی را تضعیف 

می کند.
مجتبی ذوالنوری گف��ت: هیچ گونه تردیدی در این موضوع وجود ندارد که  
آمریکا و عربس��تان س��عودی به دنب��ال ایجاد تفرقه و خصومت بین کش��ورهای 
همسویی چون ایران، عراق، سوریه و لبنان هستند. ذوالنوری تأکید کرد: نظام سلطه 
می داند که با تضعیف روابط کشورهای اسالمی، میدانی برای پیشروی های خود و تقویت 
نظام های دس��ت نش��انده خود ایجاد می کند، لذا از ایجاد هیچ اختالفی بین مس��لمانان 
دریغ نمی کنند. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی اظه��ار کرد: مردم ما 
همواره نسبت به این توطئه های دشمنان اسالم هوشیار بوده  و به خصومت های دشمن 

توجه دارند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

نظرگاه

یوسف پور:
امضایطالییفسادایجادمیکند

یک کارش��ناس اقتصادی عامل اول فساد  در کش��ور را دولتی بودن اقتصاد و شکل دیـــــدگاه
گرفتن مثل��ث رانت خوار و مدیر دولتی و ق��وه  قضاییه عنوان 
ک��رد و گف��ت:  ق��وه  قضاییه قوی، به س��رعت و با ش��دت با 

خالفکاران برخورد نمی کند.
علی یوس��ف پورافزود: وقتی اقتصاد دولتی باشد و امضای 

طالیی داشته باشیم، فساد ایجاد می شود.
وی ب��ا بیان این که اختالس هایی که به طور دائم کش��ف 
می ش��ود، همگی در سیس��تم های دولتی هستند، گفت: طبق 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی، دولت دس��تگاههای دولتی را واگذار 

کند اما مدیران به دلیل سو استفاده از موقعیت های  اقتصادی 
و سیاسی حاضر به انجام این کار نیستند.

این کارش��ناس اقتص��ادی تصریح ک��رد: تحریم ها هم به 
دلیل همین اقتصاد دولتی اس��ت. وقتی اقتصاد، دولتی باشد، 
کش��ورهای خارجی گلوگاه های دولتی را مسدود می کنند و با 

مشکل مواجه می شویم.
یوسف پور با اش��اره به اینکه قوه  قضاییه از برکناری 1۶۷ 
نف��ر قاضی متخلف خبر داده اس��ت ، گف��ت : هیچ وقت نام و 
جرائیم ای��ن قاضی ها را اعالم  نمی کنند. ق��وه ی قضاییه باید 
متخلفان اقتصادی دانه درشت را معرفی کند؛ چه قاضی هایی 
که رش��وه گرفته اند، چه مدیران دولتی و چه رانت خوارانی که 

فساد اقتصادی داشته اند.
این نماینده س��ابق مجلس تصریح کرد: قوه قضاییه  باید 

به سرعت  پرونده های فساد وابستگان برخی مقامات دولتی یا 
قوه قضاییه را رسیدگی و نتیجه آن را اعالم کند. 

وی افزود : این گونه پرونده ها س��ال ها طول می کشد تا به 
سرانجام برسد و در افکار عمومی نیز این نتیجه گرفته می شود 

که این ها همگی با هم شریک هستند. 
وی با اشاره به آلودگی شهرهای بزرگ و پایتخت، عامل آن 
را خودروها و سوخت های بی کیفیت خواند و افزود: آقای دولت! 
خودروسازی را واگذار کن! پاالیشگاه را واگذار کن! و بعد روی 
قضیه نظارت کن! مس��اله  موجود، راه حل های ساده ای دارد اما 

منافع آقایان اجازه نمی دهد که این کار را انجام دهند. 
این کارش��ناس اقتصادی با بیان این که ادامه ی وضعیت 
فعل��ی موجب بهتر ش��دن اوضاع نخواهد ش��د، گف��ت: آقای 
رییس جمهور در چند روز گذشته همه را به استمداد طلبید و 

همه چه اصولگرا و چه اصالح طلب نیز از ایشان حمایت کردند 
اما تا ایش��ان وزرا و استانداران ناکارآمد را تغییر ندهد، شرایط 

نیز تغییر نخواهد کرد.
وی اف��زود: در دوره اول کاندیدات��وری ، روحان��ی  ی��ک 
ش��عار اصلی داش��ت و آن این ب��ود که ، اقتصاد را به دس��ت 
مردم می س��پارد. در این پنج سال چه چیز را به مردم واگذار 

کردند؟ 
یوس��ف پور تصریح کرد: نه تنها واگذاری انجام نشد  بلکه 
رتبه ی فضای کس��ب و کار کش��ور که  قبل از آمدن روحانی 
11۷ بود و امروز به حدود  12۴ رس��یده است. وی تاکید کرد 
: با ش��عار و س��خنرانی نمی توان کاری را پیش برد، اگر دولت 
تغیی��ری در تیم اقتصادی و همچنی��ن در برنامه هایش ندهد، 

وضعیت بدتر خواهد شد.  شفقنا
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سوال این است فنی یا سیاسی؟
ادامه از صفحه اول

ای��ن رویکرد در حال��ی در قبال گ��زارش جدید 
آژان��س صورت گرفت��ه که در ب��اب رفتارهای آژانس 
چند نکته قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنک��ه اگر رفتار 
آژان��س در قال��ب تایید ادامه یافت��ن و اجرای صحیح 
برجام اس��ت چرا صرفا در قالب نظارت بر فعالیت های 
هسته ای جمهوری اس��المی ایران صورت می گیرد و 
هیچگونه گزارشی در باب رفتارهای طرف های مقابل 
در اجرای تعهداتش��ان ارائه نمی شود. آمریکا در حالی 
رس��ما خروج از برجام را اعالم کرد که از مرداد اعمال 
تحریم ها را اعالم نموده اس��ت در حالی که کشورهای 
اروپایی مدعی حمایت از برجام نیز اقدامی در برابر آن 

صورت نداده و به شعار بسنده کرده اند. 
جالب توجه آنکه اروپایی ها مطالباتی ورای برجام 
را نی��ز مطرح می کنند چنانکه لودری��ان وزیر خارجه 
فرانس��ه پیش از گفت و گوی تلفن��ی با ظریف در کنار 
بیان ادعای حمایت اروپا از برجام خواستار توجه ایران 
به خواس��ته های اروپا نیز شده است. خواسته هایی که 
محور آن تمدید دائمی تعیلق فعالیت های هس��ته ای 
ای��ران بعد از پایان س��ال 2025 یا همان س��ال پایان 
برجام، محدودیت های موشکی برای ایران و عدم حضور 
ایران در معادالت منطقه شده است. این خواسته ها در 
حالی مطرح ش��ده که هیچ ک��دام از آنها در چارچوب 
برجام نب��وده و مطالبه لودری��ان زیاده خواهی مطلق 
اس��ت. اکنون این سوال مطرح می شود که اگر آژانس 
مس��ئول راستی آزمایی برجام اس��ت چرا هیچ اقدامی 
برای ارائه گزارش از بدعهدی های طرف مقابل منتشر 
نمی ش��ود که خ��ود می تواند مولفه ای ب��رای حقانیت 
ای��ران مبنی بر خروج از برجام باش��د. دوم آنکه بعضا 
این مس��ئله مطرح می ش��ود که آژانس یک نهاد فنی 
اس��ت و نه سیاس��ی لذا صالحیت بیان گزارش درباره 
ع��دم صداقت و عدم تعهدپذیری س��ایر اعضا 1+5 را 
ندارد. اگر بپذیریم که آژانس یک نهاد کامال فنی است 
و نقش سیاسی ندارد این سوال مطرح می شود که چرا 

باید برای ایران محدودیت هسته ای مطرح شود؟ 
آژان��س در تمام گزارش های خ��ود اذعان کرده که 
ایران به تمام تعه��دات خود پایبند بوده و در چارچوب 
آژان��س و برجام عمل کرده اس��ت. گزارش های آژانس 
به خوبی اثبات می کن��د که ایران به هر تعهدی پایبند 
اس��ت و هرگز از قوانین و تعهدات خود عبور نمی کند با 
توجه به این حقیقت این س��وال مطرح می شود که اگر 
محدودسازی فعالیت هسته ای ایران سیاسی نیست پس 
چیست؟ آژانس بر همکاری ایران با آژانس اذعان دارد و 
نظارت کامل خود را مورد تایید قرار داده اس��ت این امر 
یعنی اینکه ایران به تمام تعهدات پادمانی و ان پی تی و 
حتی ورای آنها نیز پایبند بوده است. در چنین شرایطی 
محدودس��ازی فعالیت هس��ته ای ایران صرفا یک اقدام 

سیاسی و به دور از صالحیت های فنی آژانس است. 
بر این اس��اس آژانس در کنار گزارش های فصلی 
خ��ود باید به این س��وال پاس��خ دهد ک��ه آیا ماهیت 
رفتاری اش سیاسی است یا فنی؟ اگر ماهیت سیاسی 
دارد پس باید گزارش تخلفات و نقض عهدهای س��ایر 
اعضا 1+5 در قبال برجام را نیز منتش��ر سازد نه آنکه 
صرفا به چش��م یک متهم به ایران نگریسته و در مورد 
آن گزارش دهد و س��ایرین از پاسخگویی مبرا باشند 
و در ورای این حاش��یه امن ه��ر اقدامی علیه ایران و 

برجام که می خواهند انجام دهند.
اگر ه��م ماهیت فنی دارد ک��ه عملکردهای ایران 
نش��انگر تعهدپذیری کامل آن در قبال آژانس است که 
در این صورت نیز اعمال محدودیت هسته ای علیه ایران 
امری نادرس��ت و غیرمسئوالنه است چراکه هم نظارت 
آژانس کامل است و هم همکاری ایران و لذا جمهوری 
اسالمی در چارچوب ان پی تی حق دارد تا فعالیت کامل 
هسته ای داشته باش��د و محدودی ت های اعمال شده 

علیه آن غیرقانونی و مغایر با قوانین آژانس است. 

سرمقاله

گروه رویداد  مجلس س��واالت خ��ود را در گـــزارش دو
م��ورد وضعیت اقتصادی کش��ور از رئیس جمهور 
مطرح ک��رد، با این حال رئیس جمهور به جز یک 

مورد نتوانست نمایندگان را قانع کند. 
 دیروز س��خنگوی هیات ریئس��ه ب��ه اعضای 
بهارس��تان که در انتظار سرنوشت سواالت رئیس 
جمه��ور بودند اعالم کرد که این س��واالت به قوه 

قضاییه ارسال نمی شود. 
از ای��ن رو پ��س از ای��ن جلس��ه بس��یاری 
ازنماین��دگان ط��رح س��وال را روش خوب��ی برای 
هم��دردی با مردم ابراز و آن را به عنوان مس��کن 

و مرهمی بر زخمهای دانستند. 
حاال به نظر می رس��د نماین��دگان خانه ملت 
می خواهن��د از این روش برای پاس��خگوئی وزاری 
روحانی بهره ببرند و به قول برخی از آنها استیضاح 

های زیادی در راه است. 
این گروه بر ای��ن باورند که رییس جمهور در 
این جلس��ه س��وال ، س��والت نمایندگان را جدی 
نگرفت و پاس��خ های قانع کننده ای به آنها نداد و 
تنها یک نمایش رسانه ای انجام داد  و با فرافکنی 

از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کرد. 
همچنی��ن این گروه از نمایندگان که پیش��تر 
از رئیس جمهور خواس��ته بودن��د که تغییراتی در 
کابینه خود دهد و  از افراد قوی و کارکشته در تیم 
خود اس��تفاده کند  نه تنها با بی تفاوتی  روحانی 
روبرو ش��دند، بلکه تاکید دارند که رئیس جمهور 
حت��ی برنامه تازهای را بر بهب��ود اوضاع اقتصادی 
کش��ور مطرح نک��رد.  از این رو آنه��ا می خواهند 
ب��ا اس��تفاده از ابزار نظارتی مجل��س به این هدف 
برس��ند و این پیام را بر مردم بدهند که مانند آنها 
از وضعیت اقتصادی کش��ور راضی نیستند. اما آیا 

نمایندگان راه درستی را انتخاب کرده اند ؟

کدام وزرا زیر ذره بین
ای��ن روزها صحب��ت طرح اس��تیضاح  محمد 

بطحایی وزیر آموزش و پرورش، علی شریعتمداری 
وزی��ر صنعت مع��دن و تج��ارت در مجلس مطرح 
اس��ت.  طرح اس��تیضاح "محمد بطحای��ی" وزیر 
آموزش و پرورش در روز چهارش��نبه )۷ شهریور( 
در مجلس اعالم وصول ش��د و در همان روز وزیر  
آموزش و پرورش ط��ی نامه ای اعالم آمادگی کرد 
ک��ه در روز )سه ش��نبه 13 ش��هریور( در مجلس 
حض��ور می یابد که این موضوع ب��ا موافقت هیئت 

رئیسه همراه شد.
در گزارش نهایی کمیس��یون آموزش مجلس 
درباره اس��تیضاح بطحایی نیز آمده اس��ت که این 
اس��تیضاح در 1۶ محوربررس��ی می شود که عدم 
اجرای س��ند تح��ول بنیادین آم��وزش و پرورش، 
ع��دم اجرای نظام رتبه بن��دی معلمان، عدم دقت 
در کتب درس��ی و ب��ی توجهی ب��ه معلمین حق 

التدریس��ی و زبان مادری از جمله محورهای این 
استیضاح به شمار می روند و 22 نماینده این طرح 

را به امضا رسانده اند.
با این حال نمایندگان دیروز اس��تیضاح وزیر 
آموزش و پرورش منتفی و درخواست خود را پس 

گرفتند. 
احم��د امیرآبادی عضو هیات رییس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی در این ب��اره گفت: ب��ا توجه به 
بازگش��ایی مدارس متقاضیان استیضاح امضایشان 

را پس گرفتند.
از س��وی دیگر مدتی قبل طرحی با ۷0 امضا 
برای اس��تیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت با محوریت نابس��امانی های بازار 
خودرو و رکود در بخش تولید تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس ش��د که  کنار این طرح، طرح اس��تیضاح 

دیگری نیز با 12 امضا برای استیضاح وزیر صنعت 
با موضوعات مش��ابه ب��ه  هیئت رئیس��ه پارلمان 

تقدیم شد. 
 طبق آیین نامه مجلس این دو طرح استیضاح 
برای رسیدگی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع 
می ش��وند تا هر2 طرح با هم ادغام ش��ود. دیروز 
جواد کریمی قدوس��ی نماینده مش��هد و کالت  و 
ن��ادر قاضی پ��ور و علیرضا محج��وب نمایندگان 
ارومیه و تهران، ش��میرانات، ری و اسالمش��هر از 
وزیر امور خارجه س��وال کردند که در نتیجه پاسخ 

های وزیر خارجه نمایندگان قانع شدند. 
همچنین کمیس��یون انرژی نیز از وزیر نیرو و 
کمیسیون عمران از آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه  برای پاسخ 

به سوال نمایندگان دعوت کرده است.
حس��ینعلی جاجی دلیگانی عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس نیز خواس��تار 
پاسخگویی بیژن زنگنه درباره  نگرفتن تضمین الزم 
از توتال و لحاظ نکردن خسارات فسخ قرارداد شده 
است. این درحالی بود که استیضاح رحمانی فضلی 
وزیر کشور نیز در مجلس مطرح شد اما از آنجایی که 
تعداد متقاضیان به کمتر از 10 نفر رسید کمیسیون 
شوراها در نامه رسمی به هیات رئیسه اعالم کرد که 

استیضاح وزیر کشور منتفی شده است.
همچنی��ن موضوع اس��تیضاح وزی��ر علوم نیز 
میان نمایندگان مطرح شده ولی طرحی به هیات 

رئیسه داده نشده است.

مدیریت وزارت خانه
طی هفته های اخی��ر مجلس با رای موافق به 

طرح اس��تیضاح دو وزیر دولت روحانی یعنی علی 
ربیعی، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و مسعود 
کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی آنها را برکنار کرد. 
این درحالی اس��ت که مدیریت وزارتخانه های که 
وزرای آنها برکنار می ش��وند ت��ا مدتها معطل می 
ماند و الزم اس��ت که مجلس به این موضوع دقت 

کند. 
در ش��رایطی که مقام معظم رهبری در جلسه 
ب��ا هیات دولت خواس��تار همراهی دولت ش��دند، 
برکن��اری وزرا نمی تواند راهکار درس��تی در این 
زمینه باشد و همانگونه که دیروز به دلیل نزدیکی 
سال تحصیلی نمایندگان استیضاح بطحائی را پس 
گرفتند بایددر موارد دیگر مسائل مدیریتی کشور 

در نظر گرفته شود. 
در عین ح��ال وزاری که مدیری��ت اقتصادی 
نادرست آنها وضعیت اقتصاد کشور را دچار تزلزل 
ک��رده اس��ت باید پاس��خگوی مجلس باش��ند اما 

برکناری وزرا تنها راهکار موجود نیست. 

آیا استیضاح راهکار  کمکی است
درای��ن میان بس��یاری از کارشناس��ان بر این 
باورند اگرچ��ه برخی از سیاس��تها و انتخاب های 
دولت در زمینه اقتصادی قطعاً اشتباه بوده و دولت 
بایس��تی آنها را اصالح کند ، اما در ش��رایط فعلی 
کشور سوال و استیضاح از وزرا گره ای از مشکالت 

مردم باز نمی کند. 
این گروه بر این باورند که اگر ساختار اقتصاد 
کش��ور  اصالح نشود، وزرای بعدی نیز نمی توانند  
کاری از پیش ببرند از این رو حل مشکالت اساسی 
و برنامه ریزی برای شرایط فعلی کشور  بایستی در 

الویت برنامه دولت و مجلس  قرار داشته باشد. 
یکی از پیش��نهاداتی که در این زمینه مطرح 
می ش��ود آن اس��ت که ب��ا توجه به س��واالتی که 
مجل��س در مورد آنها قانع نش��د، دولت و مجلس 
وارد گفتگو شده و  برای  به رفع نقاط ضعف اقدام 

الزم را انجام دهند.

نگاهی به طرح استیضاح وزرا از سوی نمایندگان مجلس 

برکناری؛ راهکار نادرست همدردی با مردم 

روز  نشس��ت علنی مجل��س  گذش��ته ب��ه ریاس��ت عل��ی بهارستـــان
الریجانی برگزار شد. 

در ای��ن جلس��ه مجلس مصوب ک��رد تا  98 
منطق��ه آزاد تجاری – صنعتی و وی��ژه اقتصادی 

ایجاد شود.
همچنی��ن محمد جواد ظریف در این جلس��ه 
به پرسش��های نمایندگان پاسخ داد که نمایندگان 

اعالم کردند از این پاسخ ها قانع شدند.

قیمت ارز قابل کنترل نیست 
در این جلسه نماینده مردم تهران در مجلس 
گف��ت: افزای��ش تقاضا ب��رای ارز نتیج��ه ملموس 
تصویب این الیحه است لذا مجلس نباید منجر به 
افزایش فش��ار قیمت ها و مردم شود و تمام تالش 

دولت و مجلس باید کنترل قیمت ارز باشد.
علیرض��ا محج��وب مخالفت با الیح��ه ایجاد 
مناطق آزاد تجاری،  اظهار داش��ت: مناطق ویژه و 

آزاد با سطح مبادالت کاال تعریف می شوند.
وی تاکی��د کرد: نماین��دگان نباید منطقه ای 
و بخش��ی فکر کنند، چرا که با تصویب این الیحه 
ب��ه افزایش فقرا دام��ن زده و درآمد طبقات پایین 

جامعه کاهش می یابد.

ایجاد منطقه آزاد تجاری در صورت بار مالی 
قابل رسیدگی نیست 

همچنین در این جلس��ه رئیس مجلس گفت: 
پیشنهادهای ایجاد منطقه آزاد تجاری که بار مالی 
برای دولت داش��ته باش��د، قابل رسیدگی نیست.  
علی الریجانی اظهار داشت: نمایندگان نمی توانند 
در این خصوص پیش��نهاداتی را ارائ��ه کنند مگر 

اینکه دولت در الیحه موضوع را مطرح کند.

 مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد
 تصمیم بگیرد

نماینده مردم بوشهر نیز  گفت: هرچند برخی 
می گویند که دست دولت در ایجاد مناطق آزاد باز 
بوده اما باید بدانیم تشخیص مناطق باید به وسیله 

مجلس باشد.

عبدالحمی��د خدری  موافقت ب��ا الیحه ایجاد 
مناطق آزاد، اظهار داش��ت: مناطقی که در الیحه 
دول��ت برای ایجاد مناط��ق آزاد و ویژه مطرح می 
شود از مناطق کمتر توس��عه یافته و ماحصل کار 

مرکز پژوهش ها و کارشناسان اقتصادی است.
خدری تصریح کرد: این مناطق باعث توس��عه 
صادرات ش��ده و مشکل اشتغال نیز در این مناطق 

حل خواهد شد. 

تضاد ایجاد مناطق آزاد با برنامه ششم 
همچنی��ن رئیس مجلس در پاس��خ به اخطار 
قانون��ی نماین��ده مح��الت مبنی بر اینک��ه ایجاد 
مناط��ق آزاد تج��اری و اقتصادی جدی��د با برنامه 
شش��م مغایرت دارد، گف��ت: تمام م��وارد در این 

الیحه براساس قانون نوشته شده است.
حجت االس��الم علیرض��ا س��لیمی در اخطار 
اصول ۶0، 132 و ۷5 قانون اساسی، اظهار داشت: 
بنا بر این اص��ول، اعمال قوه مجریه جز در اموری 
که برعهده رهبری گذاشته برعهده رئیس جمهور 
و وزرا است که در این الیحه بخشی از اختیارات به 
عهده سازمان مناطق آزاد محول شده است بدین 
معنی اس��ت که اختیارات از جایی فک ش��ده و به 
جای دیگر می رود؛ در حالی که ش��ورای  نگهبان 
در سال 13۷2 همین ایراد را به این الیحه گرفته 
بود لذا نباید دوباره بعد از تصویب شورای نگهبان 

به آن ایراد وارد کند.

 تصویب دو فوریت
طرح »تامین کاالهای اساسی«

نماین��دگان مجلس همچنین  دوفوریت طرح 
تامین کاالهای اساسی را به تصویب رساندند.

بر اساس تصویب نهایی این طرح، دولت موظف 
به تامین و س��اماندهی نیازهای اساسی خانوارها با 
قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان و نرخ ترجیحی ارز می شود.

 انتخاب ناظرین مجلس
در شورای عالی حقوق ودستمزد

همچنی��ن ناظری��ن مجلس در ش��ورای عالی 
حقوق و دس��تمزد در نشس��ت علنی دیروز خانه 

ملت، انتخاب شدند.
بر این اس��اس،  ش��کور پورحس��ین ش��قالن 
نماینده مردم پارس آباد و منصور مردادی نماینده 
مردم مریوان  به عنوان ناظرین مجلس در شورای 

عالی حقوق و دستمزد انتخاب شدند.

قاضی پور از پاسخ های ظریف قانع شد
نماینده مردم ارومیه در مجلس از پاس��خ های 
وزیر امور خارجه در صحن علنی پارلمان قانع شد.

س��ؤال ن��ادر قاضی پ��ور و علیرض��ا محجوب 
نمایندگان ارومیه و تهران در مجلس ز محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه درباره چرایی ادای احترام 
ظریف به پرچم اقلیم کردستان شمال عراق دیروز 

مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
قاضی پور پس از استماع اظهارات و پاسخ های 
ظری��ف نهایت��اً از س��خنان وی قانع ش��د و بدون 

رأی گیری قانع شدن خود را اعالم کرد.

حضور ما در عراق تأثیرگذار و ضروری است
وزیر امور خارجه در جریان سؤال نادر قاضی پور 
و علیرضا محجوب گفت:  در مراسم آقای طالبانی 
به جای پرچم عراق از پرچم کردس��تان اس��تفاده 

کرده بودند، اما کسی جلسه را ترک نکرد.
وی افزود: در مراس��م اهدای تاج گل هم تنها 
کسی که از حمل کردن جنازه خودداری کرد بنده 

بودم. 
وی ادامه داد: حضور ما در عراق بسیار مهم و 
تأثیرگذار اس��ت و ضرورت دارد که در آنجا حضور 
داش��ته باش��یم، حتی فرماندهان سپاه هم در این 
جلس��ه حضور داش��تند و حضورمان در کردستان 

تأثیر زیادی داشت. 

وی تصری��ح ک��رد: ارتباط ما با م��ردم کرد و 
کردس��تان و عراق بس��یار عمیق اس��ت، البته ما 
نگرانی ه��ای نمایندگان و مس��ئوالن در این رابطه 
را فراموش نمی کنی��م و این مالحظات همواره در 

ذهن ما وجود دارد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: حضور بنده در 
مراسم  خاکسپاری طالبانی هم قسمت دیگری از 

سیاست ما بود. 
وی خاطرنشان کرد:  آنچه در مراسم سلیمانیه 
اتفاق افتاد چیزی بود که تصویب دولت عراق بوده 
اس��ت یعنی مراس��م دیگری برای آق��ای طالبانی 
برگزار نش��د لذا م��ا مجبور بودیم در این جلس��ه 

شرکت کنیم. 
وی ب��ا بین اینکه بن��ده در مقابل پرچم هیچ 
کش��وری به غیر از پرچم جمهوری اسالمی ایران 
تعظی��م نک��رده و نخواهم ک��رد، گفت: روابط ما با 

عراق یکی از بهترین روابط هاست. 
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به 
کنوانسیون حقوقی دریای خزر اشاره کرد و گفت: 
هر زمانی کنوانس��یون خزر برای بررس��ی بیشتر و 
تصویب به مجلس ارائه ش��ود، حتما در آن جلسه 
حضور خواهیم یافت و اسخ های و توضیحات الزم 
را ارائه می کنیم. وی ادامه داد: کس��انی که در این 
زمین��ه ذینفع بودند و ضرر کردند، س��خن پراکنی 

کرده و شاکی هستند. 
وزیر خارجه  افزود: اجازه نخواهیم داد زمینی 
که مطهر به خون شهداس��ت، طی یک قرارداد از 

دست ما خارج شود. 
از سوی دیگر ظریف در پاسخ به سوال کریمی 
قدوسی گفت: بنده رئیس باند نیویورکی نیستم و 

چنین باندی وجود ندارد.
وی درب��اره تابعی��ت دوم برخ��ی اعضای تیم 
مذاک��ره کننده هس��ته ای ه��م اظهار داش��ت:در 
مذاکرات موظف به اس��تفاده از تمام توان کش��ور 
بودی��م؛ البته م��ا تمام تیم هس��ته ای را به وزارت 
اطالعات معرفی کردیم و از آنها اس��تعالم گرفتیم. 
این اف��راد را که  ۴ نفر آنها را جناب آقای کریمی 
قدوسی مطرح کردند یا از سوی سایر دستگاه ها به 
ما معرفی ش��ده بودند و یا براساس شناختی که ما 

از گذشته به آنها داشتیم از آنها استفاده کردیم.
ظریف در مورد س��یروس ناصری گفت: نقش 
وی  در مذاک��رات ایران و عراق بدون برو و برگرد 
در جه��ت منافع ملی ب��وده و بارها توس��ط مقام 
معظم رهبری از جدیت ایش��ان در مقابل دشمن 
حمایت و تقدیر ش��ده است.  ناصری در مذاکرات 
هس��ته ای نقشی نداشت وفقط در بعضی موارد در 
حوزه مس��ائل اقتصادی که به آن اطالع نداشتیم 

کمک می کرد.
ویادامه داد: باند نیویورک یک موضوع موهومی 
است و همچین چیزی وجود ندارد. گفتم در داخل 
وزارت خارجه کس��انی که ب��ا خرازی در نیویورک 
همراه واز بهترین  کارشناس��ان بودند ، مش��کالت 
صنفی داشتند به آنها باند نیویورک می گفتند که 
یک بار ه��م به روزنامه کیهان رف��ت و نتیجه آن 

عذرخواهی روزنامه کیهان است

منطق برجام لغو تحریم های هسته ای بود 
نماینده مردم مش��هد گفت: منطق برجام لغو 
تحریم های هس��ته ای بود و اینکه گفته می شود ما 
بین اروپ��ا و آمریکا اختالف انداختیم مس��ئله ای 

حاشیه ای است .
جواد کریمی قدوس��ی در س��وال از وزیر امور 
خارج��ه گفت: رهبر انق��الب صراحت فرمودند که 

مذاکره با آمریکا منتفی است .
وی تصریح کرد: برجام توس��ط آمریکای پاره 

شده اما مشکالت بر دوش ملت  مانده است.
 در نهای��ت نمایندگان مجلس از پاس��خ های 
محمدج��واد ظریف در حوزه های بان��د نیویورک، 
حضور دوتابعیتی ها در هیات مذاکرات هس��ته ای 
و همچنین س��فر به پاریس همزم��ان با برگزاری 
اج��الس منافقین قانع ش��دند.  گفتنی اس��ت در 
این جلس��ه فیلم بخش��ی از مذاکرات هسته ای و 
اعترافات دری اصفهانی برای ظریف در مجلس به 

نمایش درآمد.
کریمی قدوس��ی این مس��تند را الماس 521 
نام برد و اعالم کرد: فیلم کامل این مس��تند را که 
توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران تهیه شده 

است در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

همزمان با سوال از ظریف صورت گرفت 
ایجاد 98 منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در کشور


