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موافقت مشروط با اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با خارجی ها

سخنگوی شورای نگهبان با اعالم موافقت مشروط 
ش��ورای نگهبان با اعطای تابعی��ت به فرزندان مادران 
ایرانی، گفت: این ش��ورا با اصل الیح��ه اصالح قانون 
تعیین تکلیف تابعی��ت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایرانی با افراد خارجی موافقت کرد.
عباس��علی کدخدایی از موافقت ش��ورای نگهبان 
با اص��ل الیحه اص��الح قانون تعیین تکلی��ف تابعیت 
فزرن��دان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی 
خبر داد و اظهار داش��ت: الیحه اص��الح قانون تعیین 
تکلیف تابعیت فزرندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
افراد خارجی در شورای نگهبان بررسی شد. وی افزود: 
دو اش��کال جزئی با آن داش��تیم ولی اعضا با اصل آن 
موافق بودند. ایرادات را برای مجلس هم ارسال کردیم 

تا فرصت مناسبی اصالحات انجام شود.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: 
اعضای ش��ورای نگهبان با بررسی الیحه اصالح قانون 
تعیین تکلیف تابعی��ت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان، نس��بت به س��وابق کیفری و موارد از 
این قبیل که ممکن است مشکالتی را به وجود بیاورد 
تاملی داشتند. وی بر همین اساس عنوان کرد:  نهایتا 
مقرر ش��د موارد مزبور انجام و پس از اصالح مجدد به 
ش��ورای نگهبان ارسال شود، ما نیز مجدد بررسی های 

الزم را انجام داده و نهایتا اعالم نظر می کنیم.

بالتکلیفی در بازسازی مناطق سیل زده 
بعد از یک سال

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس گفت: با 
گذشت یک سال از سیالب های جاری شده در رودسر 
و امل��ش هی��چ اقدام عمل��ی برا ی بازس��ازی مناطق 
س��یل زده انجام نش��ده و تنها کار انجام ش��ده، طرح 

مسائل کارشناسی و گذراندن مصوبات بوده است.
اسداهلل عباس��ی نماینده مردم رودسر و املش در 
مجلس شورای اس��المی با اشاره به خسارات ناشی از 
سیل در مناطق حوزه انتخابیه اش گفت:  در طول یک 
س��ال گذشته ما شاهد س��یالب های مختلف در حوزه 
انتخابی��ه رودس��ر و امل��ش بوده ایم ک��ه در بعضی از 
مناطق رانش زمین اتفاق افتاده اس��ت. وی افزود: دو 
روس��تا در املش و سه روستا نیز در منطقه رحیم آباد 
رودسر دچار رانش زمین شدند و بسیاری از واحدهای 
مسکونی این روستاها تخریب شده است و حتی بر اثر 

این رانش زمین ها ما خسارات جانی هم داشته ایم. 
نماینده مردم رودس��ر و امل��ش در مجلس اظهار 
داش��ت: بخشی از خسارات که در منطقه کاخ رود اتفاق 
افتاده، در خردادماه سال ۹۷ دچار خسارت شده و برخی 
مناطق نیز بر اثر سیالب های ابتدای امسال خساراتی را 
متحمل ش��دند که تاکنون با گذشت یک سال از سیل 
کاخ رود هنوز هیچ اقدام عملی برای بازسازی واحدهای 
مس��کونی انجام نشده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: در 
رابطه با زمین های کش��اورزی نیز هیچ خس��ارتی به 
کش��اورزان ن��ه از محل بیمه کش��اورزی و نه از محل 
اعتبارات س��تاد بحران پرداخت نشده و در این زمینه 

کمکی به کشاورزان نشده است.  فارس

 پیکر امام جمعه فقید کازرون 
با حضور پرشور مردم تشییع شد

مراس��م تش��ییع و تدفین ش��هید حجت االسالم 
والمس��لمین حاج ش��یخ محمد خرس��ند، امام جمعه 
فقید کازرون دیروز ساعت 1۷ از مقبره شهدای گمنام 
شهرس��تان کازرون، خیابان قدم گاه - میدان شهدا - 

خیابان ابوذر - مصلی جمعه کازرون برگزار شد. 
نماز بر پیکر شهید خرسند توسط آیت اهلل دژکام، 
نماینده ولی فقیه در اس��تان فارس اقامه شد و در این 
مراس��م استاندار فارس و تعدادی از مدیران استان نیز 
حضور داش��تند. مراسم ختم و سومین روز درگذشت 
امام جمعه فقید کازرون نیز امروز یکشنبه 12 خرداد 
س��اعت 1۷ تا 1۹ در مصلی جمعه کازرون و مراس��م 
ختم و هفتمین روز همزمان با مراسم رحلت حضرت 
امام خمینی )ره( سه ش��نبه 14 خرداد ساعت 10 تا 

12 صبح در مصلی جمعه کازرون برگزار می شود. 
ام��ام جمع��ه فقید کازرون س��حرگاه روز هش��تم 
خردادماه که در حال بازگشت از مراسم احیا بود، مقابل 
منزلش توس��ط ضاربی به هوی��ت »ح.د« مورد ضربات 

چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید. 

اخبار

فروش فوری خودروسازان باید متوقف شود
عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت: پیش فروش فوری خودرو از سوی 2 

خودرو ساز مصداق بارز بی عدالتی است.
محمدرضا منصوری ضمن انتقاد از فروش فوری ش��رکت های خودروسازی، 
با بیان اینکه خودروسازان در حالی اقدام به فروش فوری خودرو می کنند که به 
تعهدات گذش��ته خود عمل نکرده اند، افزود: بنابراین می توان گفت فروش فوری 
خودرو مصداق بی عدالتی اس��ت. منص��وری با تأکید بر اینکه ف��روش فوری خودرو 
به صالح کش��ور نیس��ت، ادامه داد: فروش فوری خودرو برای خودروس��ازان ایجاد تعهد 

می کند و اگر نتوانند به تعهد خود عمل کنند موجب نارضایتی مردم می شود.
وی تأکید کرد: اگر ش��رکت های خودروساز به واسطه تعهدات گذشته و فروش های 
فوری با مش��کلی روبه رو ش��وند دولت باید همانند مؤسس��ات اعتباری، درصدد جبران 

خسارت ها برآید. تسنیم

دست به نقد
سیستم های پدافندی برای مراسم ۱۴ خرداد مستقر می شود

فرمانده قرارگاه شهید فهمیده گفت: برای مراسم روز 14 خرداد سیستم های 
پدافندی از جمله سیستم »هاگ« در اطراف حرم مستقر خواهد شد.

سردار محمد رضا یزدی در نشست خبری که به منظور تشریح فعالیت های 
این قرارگاه در مراس��م بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( برگزار شد، 
اظهار داشت: از نظر امنیتی از مرز ها تا داخل کشور تدابیر امنیتی الزم پیش بینی 
ش��ده اس��ت به نحوی که پوش��ش منطقه از 10 کیلومتری به صورت فشرده خواهد 
بود؛ البته تاکنون مشکلی در این رابطه گزارش نشده است؛ ولی با این حال، دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی از آمادگی الزم برخوردار هستند. فرمانده قرارگاه شهید فهمیده ادامه 
داد: استقرار سیستم های پدافند هوایی در اطراف محل برگزاری مراسم به دلیل تحرکات 
احتمالی از سوی دشمنان انقالب است که بر این اساس، سیستم های جنگ الکترونیک 

و مقابله با ریزپرنده ها افزایش چشمگیری یافته است.  میزان

پاسداران
رهبر انقالب شهادت امام جمعه کازرون را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی شهادت مظلومانه 
امام جمعه کازرون جناب حجت االسالم شیخ محمد خرسند را تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است: شهادت مظلومانه ی امام جمعه ی فّعال و موّفق 
کازرون، جناب حجت االس��الم آقای حاج  ش��یخ محمد خرسند رضوان اهلل علیه 
را ب��ه عموم مردم مؤمن و انقالبی کازرون به ویژه ارادتمندان و مس��تفیدان از آن 
عالم بزرگوار و باالخص خانواده  گرامی و بازماندگان ایش��ان تبریک و تس��لیت عرض 
می کنم. ایش��ان در ش��ب قدر و پس از ساعاتی توّس��ل و تضّرع به لقاءاهلل پیوست و این 
نش��انه  پاداش بزرگ الهی به آن روحانی بااخالص و پرتالش اس��ت ان شاءاهلل. از خداوند 

متعال علو درجات و حشر با اولیائش را برای ایشان مسئلت می کنم.
گفتنی اس��ت حجت االس��الم محمد خرس��ند، امام جمعه کازرون، حوالی سحرگاه 
چهارشنبه ۸ خرداد، در مقابل منزل خود توسط فردی به ضرب چاقو به شهادت رسید. 

با والیت

سخنگوی وزارت کشور خبر داد
ین مهلت استعفای مقامات  ۱۶ خرداد آخر

برای داوطلبی در انتخابات است
 1۶ گف��ت:  کش��ور  وزارت  س��خنگوی  خردادماه آخرین مهلت پذیرش استعفای سخنــــگو

مقامات برای داوطلبی در انتخابات مجلس است.

س��ید سلمان سامانی در س��خنانی اظهار داشت: در ماده 
2۹ قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی مشاغلی که باید 
متصدیان آنها برای ش��رکت در انتخابات از س��مت خودشان 

استعفا دهند مشخص شده است.
وی تاکید کرد: پنج شنبه 1۶ خردادماه آخرین مهلت برای 

پذیرش استعفای این افراد است.
س��خنگوی وزارت کش��ور ادامه داد: مالک در این قانون 

پذیرش اس��تعفا توس��ط مقام ذیصالح تا قبل از 1۶ خردادماه 
است نه صرفاً ارائه استعفا.

س��امانی گفت: افراد مش��مول این قانون بای��د در هنگام 
ثبت نام گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال به 
مش��اغل تصریح شده در ماده 2۹ را به همراه سایر مدارک به 

فرمانداری ها ارائه کنند.
وی افزود: جایگزین فرد مستعفی هم باید از سوی مراجع 

ذیصالح در نهایت ظرف مدت یک ماه به طور رس��می معرفی 
شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از آنجا که سمت های 
همتراز با مش��اغل تصریح ش��ده در ماده 2۹ هم مشمول این 
حکم هس��تند لیست مش��اغل همتراز از سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور استعالم شده که فهرست دقیق آن در سایت 

وزارت کشور قرار گرفته است.

دیپلماسی کوتاه آمدن ظریفانه 
ادامه از صفحه اول

دس��تگاه دیپلماس��ی خود نیز می داند که عادی 
س��ازی روابط با عربستان س��عودی دوام نخواهد آورد 
و ظ��رف م��دت کوتاهی به تیرگی باز خواهد گش��ت، 
اگر قصد آقای ظریف نش��ان دادن چهره نرم و به دور 
از خشونت جمهوری اسالمی است راهش این نیست، 
بلکه باید چهره خشن و جنایتکار رژیم سعودی را هر 

چه بیشتر به افکار عمومی جهان معرفی کرد.

سرمقاله

رئیس جمهور گفت: آمادگی  ن يبــــو داری��م تا با ارائه خدمات فنی تر
– مهندسی و انتقال تجربیات در اجرای پروژه های 

تاجیکستان مشارکت بیشتر داشته باشیم.
»س��راج الدین مهرالدین« وزی��ر امور خارجه 
جمهوری تاجیکستان که در تهران به سر می برد، 
صبح امروز )شنبه( با حسن روحانی رئیس جمهور 

کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور در دیدار »سراج الدین مهرالدین« 
با اش��اره به اینکه »جمهوری اس��المی ایران همواره 
خواس��تار ثبات، امنی��ت کامل، تعالی و پیش��رفت 

تاجیکستان و تقویت روابط و همکاری های فیمابین 
است«، اظهار داشت: آمادگی داریم تا با ارائه خدمات 
فن��ی – مهندس��ی و انتق��ال تجربی��ات در اجرای 
پروژه های تاجیکستان مشارکت بیشتر داشته باشیم و 
این موجب افتخار شرکت ها و بخش خصوصی ایرانی 
است که بهترین فعالیت ها و خدمات را در کشورهای 
دوست ارائه دهند. رئیس جمهور توسعه بندر چابهار را 
در ترانزیت کاال در منطقه بسیار حائز اهمیت دانست 
و گفت: ای��ران می تواند امن ترین و بهترین مس��یر 

ترانزیتی برای کاالهای تاجیکستان باشد.
روحانی با بیان اینکه امروز منطقه در شرایطی 

خاص قرار داشته و با تروریسم و مداخالت خارجی 
مواجه است، اظهار داشت: امروز که تروریست ها از 
عراق و س��وریه خارج شده اند، جای نگرانی وجود 
دارد که بخواهند در منطقه آس��یای میانه و قفقاز 
فعال شوند، از این رو ایران و تاجیکستان می توانند 
همکاری های خود را در مس��یر مبارزه با تروریسم 

نیز بیش از پیش گسترش دهند.
»س��راج الدین مهرالدین« وزی��ر امور خارجه 
تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران و 
تاجیکس��تان همواره دو کشور دوست و برادر بوده 
و در آینده نیز در مسیر توسعه و تعمیق دوستی ها 

و برادری ه��ا حرکت خواهند کرد، گفت: توس��عه 
رواب��ط و همکاری های تهران – دوش��نبه بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت. وزیر امور خارجه تاجیکستان 
ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت گس��ترش مناس��بات و 
همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور خواستار 
بهره مندی تاجیکستان از مزیت های بندرچابهار و 
توس��عه همکاری ها در بخش ترانزیت و استفاده از 
تجربیات ش��رکت ها و متخصصان ایرانی در زمینه 
ارایه خدمات فنی – مهندسی بویژه در عرصه های 

نیرو، انرژی و امور زیر ساختی در این کشور شد.
مهرالدین با بیان اینکه سیاست مبارزه با تروریسم 

و افراط گرایی ایران در منطقه تأثیرات مثبت فراوانی 
به دنبال داشته است، افزود: معتقدیم وجود گروه های 
تروریس��تی برای ملت های منطقه بس��یار خطرناک 
است و از این رو همه باید در مسیر مبارزه با تروریسم 
ب��ا یکدیگ��ر تالش و هم��کاری کنیم. وی توس��عه 
روزافزون روابط با ایران را اراده دولت تاجیکستان 
خواند و با اش��اره به دعوت رس��می رئیس جمهور 
این کشور از روحانی، ابراز امیدواری کرد که رئیس 
جمهوری اسالمی ایران در اجالس سران سیکا که 
بزودی در ش��هر دوش��نبه برگزار می شود، حضور 

داشته باشند.  رياست جمهوری

روحانی در ديدار وزير خارجه تاجیکستان:

ایران آماده ارائه خدمات فنی - مهندسی به »دوشنبه« است 

دبیر س��تاد بزرگداش��ت امام  رسانه )ره( ب��ا بی��ان اینکه برخی بر گزارش 
این باورند که ما نمی توانیم با تحریم ها و تهدیدات 
آمریکا مقابله کنیم، گفت: عده ای برای پوش��اندن 

ضعف خود به دنبال سازش با دشمن هستند.
حجت االس��الم محمدعلی انصاری دبیر ستاد 
بزرگداش��ت حضرت امام خمینی )ره( در نشست 
خب��ری، گفت: ابتدا باید از مردم برای ش��رکت در 

راهپیمایی روز قدس تشکر کنیم.
وی ادامه داد: ما امروز در آس��تانه س��ی امین 
س��الگرد امام و ۵۶ امین س��الروز ش��روع نهضت 
اس��المی در س��ال 42 هس��تیم و به نوعی این دو 

مناسبت به هم پیوند خورده اند. 
دبیر س��تاد بزرگداش��ت حضرت امام خمینی 
)ره( با اش��اره به اینکه ما از آغاز نهضت اس��المی 
با حوادث و توفان های بس��یار سهمگینی رو به رو 
بوده ایم، متذکر ش��د: برخی از ح��وادث به حدی 
ویرانگر بوده ان��د که در آغاز راه بعضی از همراهان 
امام از صف مبارزه جدا ش��دند، بسیاری به گوشه 
انزوا و سکوت سیاس��ی خزیدند و برخی نیز عماًل 

پرچم مخالفت را برداشتند.
انص��اری ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ی در آن ایام 
می گفتند که مشت با درفش نمی تواند مقابله کند، 
تصریح کرد: بعد از پیروزی انقالب حوادث بس��یار 
سخت تر و شکننده تری در کشور همانند کردستان 
و منافقین و… به وقوع پیوست و همه کسانی که 

در متن حوادث بودند، می دانند که حرف همه این 
بود که انقالب نمی تواند از مشکالت عبور کند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی گروهی 
فریاد می زدند که واسطه واسطه گران را بپذیریم و 
جنگ را متوقف س��ازیم و شعار آن ها سازش بود، 
گفت: آنان می گفتند ما تنها زمانی پیروز می شویم 
که به اندازه دش��من تجهیزات داشته باشیم و در 
موضوع حوادث دیگری چون تحریم های آمریکا و 
تهدیدات بس��یاری هم که در عصر ما وجود دارد، 
هنوز هم بسیاری می گویند ما با قدرت های جهانی 
نمی توانی��م مقابله کنیم که این م��وارد تنها برای 

عصر ما نیست، در زمان پیامبر هم بوده است.
انصاری با اش��اره به اینکه در قرآن آمده است 
که گمان می کنید، مش��کالتی که در گذشته بوده 
است، برای ش��ما پیش نمی آید، اظهار داشت: در 
تاریخ بس��یارند جمعیت های اندکی ک��ه در برابر 
دش��منان بزرگ گمان بر ناتوانی کرده اند. عده ای 
حتی می خواهند فرار یا سازش کنند و عده ای هم 
برای سر پوش گذاش��تن بر ضعف خود می گویند 
که کاش از ابتدا شرایط دشمن را پذیرفته بودیم.

وی تاکی��د ک��رد: امام بر خود ب��اروری تاکید 
داش��تند. این مفهوم در بی��ان مقام معظم رهبری 

نیز اس��ت. اگر به خودباوری رسیدیم، دیگر چیزی 
کم نداریم. مگر ملت های آمریکا و قدرت ها از روز 
اول همینطور بودند؟ بسیارش��ان بیابان گرد بودند. 
مس��أله دوم وحدت اس��ت و هیچ چیزی به اندازه 
وح��دت جامعه نزد امام مورد تاکی��د نبود و هیچ 
چیزی به ان��دازه اختالف ام��ام را اذیت نمی کرد. 
هرک��س ندای اختالف س��ر داد، امام را اذیت کرد 
و هر کس��ی که امروز در جامعه دشمنی بیاندازد و 

اختالف ایجاد کند، دشمن امام است.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام )ره( افزود: 
احزاب و ش��خصیت ها به تنهای��ی نمی توانند کار 
کنند. تکیه بر علم و آگاهی نکته دیگری است که 
بس��یار مورد توجه امام بود. عده ای تالش کردند 
که بگویند تصمیمات نظام و امام احساس��ی بوده 
اس��ت. کسانی که با سبک و س��یاق و اخالق امام 
آش��نایی دارند می دانن��د ایش��ان در تمامی ابعاد 
زندگی خود بر روی علم و آگاهی برخاسته از وحی 
و برداشت های دینی بود. امام همیشه می گفت من 
بای��د در تصمی��م خود، جواب خ��دا را بدهم. امام 
در تصمیم��ات خودآگاهانه عمل ک��رد. خط امام 
خط آگاهی اس��ت و خط کوباندن رقیب با اهداف 

سیاسی نیست.

وی افزود: امام همیشه بر نهراسیدن از دشمن 
تاکی��د داش��ت. او اجازه نمی داد ک��ه طرفدارانش 
دشمن و قدرت ها را دست نیافتنی ببینند. امام در 
مقابله با ش��اه عاقالنه حرف می زد و عمل می کرد. 
تحلیلگران اگر از قدرت ها بزرگنمایی کنند، نشان 
دهنده ضعف است. امروز آمریکا طبق همان گفته 
امام هنوز غلطی نتوانسته بکند. سر و صدا می کند 

ولی در اصل کاری از دستش بر نمی آید.
انصاری تاکید کرد: امام در مقابل اسرائیلی که 
هم��ه قدرت ها آن را ب��زرگ کردند، گفت که غده 
سرطانی اس��ت. این معنایش نهراسیدن از دشمن 
اس��ت. امام در فیضیه هم جواب ش��اه را همچنین 
دادند. ما باید در مقابل قدرت های بیگانه سر عزت 

داشته باشیم.
انص��اری خاطرنش��ان ک��رد: ام��روز هم علت 
برگزاری س��الگرد ام��ام انتقال همی��ن پیام ها به 
جامعه اس��ت. می خواهیم بگوییم با وجود رهبری 

فرزانه و نصرت الهی آینده انقالب روشن است.
وی با اشاره به جزییات مراسم سالگرد ارتحال 
امام )ره( گفت: امس��ال احتمال می دادیم که 14 
ی��ا 1۵ خرداد با عید فطر مصادف ش��ود. بنابراین 
از آنجای��ی ک��ه در روز 14 خ��رداد مق��ام معظم 

رهبری س��خنرانی دارند و همچنی��ن در روز عید 
فطر هم نماز را می خوانند و سخنرانی می کنند و 
بعد از نماز هم با مس��ئولین دیدار دارند، بنابراین 
تصمیم گیری دراین زمینه برای ما س��خت بود. به 
نتیجه قطعی نرس��یدیم و پیشنهادات چندگانه را 
ب��ه دفتر مقام معظم رهب��ری ارائه دادیم. اگر عید 
فطر روز 14 خرداد بود هر دو مراس��م مجزا برگزار 
ش��ود و اگر عید روز 1۵ خرداد بود مراسم را با هم 

یکی می کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: ب��رای اینکه روزه مردم 
هفت اس��تان اطراف تهران به هم نخورد، ترتیبی 
دادیم تا ش��روع مراس��م بعد از ظهر باشد و در آن 
زمان به س��وی تهران حرکت کنند. ایس��تگاه های 
صلوات��ی برای پذیرایی از زائران و روزه داران آماده 
ش��ده اند که به این عزیزان خدمت رسانی خواهند 

کرد.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام )ره( با بیان 
اینکه در مراس��م امسال تمام س��فرای کشورهای 
خارج��ی حضور دارن��د، تاکی��د کرد: امس��ال به 
مناس��بت اینکه میهمان خارج��ی دعوت نکردیم، 
تعداد زیادی از طالب خارجی جامعه المصطفی در 
مراسم شرکت خواهند کرد. امسال مراسم را مانند 
سال گذشته از ساعت 1۷:۳0 آغاز و پس از شروع 
مراس��م با تالوت قرآن و عزاداری، به رهنمودهای 
حکیمانه رهبر بزرگوار انقالب اس��المی گوش فرا 

خواهیم داد.  مهر

انصاری در نشست خبری:

عده ای برای پوشاندن ضعف هايشان به دنبال سازش با دشمن هستند

نماین��ده م��ردم نجف آب��اد در مجلس  ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه وزیر بهارستـــان
نفت بعد از کش��ف کارتخوان در دفترش فرار به جلو کرده 
اس��ت، از شکایت جمعی از نمایندگان از وی به قوه قضائیه 

به دلیل عدم انجام وظایفش خبر داد.
ابوالفضل ابوتراب��ی گفت: جمعی از نمایندگان بنا دارند 
ت��ا از بیژن نام��دار زنگنه، وزی��ر نفت به دلیل ع��دم انجام 
مسئولیت هایش در موارد متعدد و وارد کردن میلیاردها دالر 
خس��ارت به کشور به قوه قضاییه ش��کایت کنند. وی افزود: 
همچنی��ن 10 نفر از نمایندگان در نامه ای به هیأت رئیس��ه 
درخواست بررسی به موضوع عدم انجام مسئولیت ها توسط 
وزیر نفت طبق ماده 2۳2 آیین نامه داخلی مجلس را دارند. 
نماین��ده مردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اس��المی 
اظهار داش��ت: امروزه یکی از مشکالت مملکت ما این است 
که مسئوالن با عدم اقدام به موقع باعث خسارت های بسیار 
زیاد به مملکت و بیت المال ش��ده اند که در حوزه مس��ائل 
حقوق��ی ب��ه این کار ترک فع��ل می گویند که این مس��أله 
بسیار برای کش��ور ما پرهزینه شده است که در رأس همه 
این موارد که بیش��ترین خس��ارت ها را به خاطر عدم انجام 
مسئولیت و نیز ترک فعل، خسارات زیادی را به کشور وارد 

کرده آقای بیژن زنگنه وزیر نفت است. 
ابوترابی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در رابطه با فاز 
11 پارس جنوبی علی رغم اینکه بسیاری از قطعات فاز 11 
بومی سازی و در داخل کشور توسط یک شرکت داخلی در 
زمان دولت نهم و دهم تولید ش��ده بود، متأس��فانه با روی 
کار  آم��دن دولت یازدهم و دوازده��م و وزارت آقای زنگنه، 
ایش��ان با اعتمادی که به شرکت توتال کرد، تمام اطالعات 
مربوط به فاز 11 پارس جنوبی را در خدمت ش��رکت توتال 

ق��رار داد و قطعاتی که برای این فاز در داخل تولید ش��ده 
بود به کار نگرفت.

وی افزود: وزیر نفت بر اس��اس قراردادهای IPC تمام 
م��دارک و اطالعات مربوط به فاز 11 پ��ارس جنوبی را در 
اختیار ش��رکت توتال قرار داد که طبق گفته شخص آقای 
زنگنه عدم اجرای پروژه این فاز توس��ط شرکت توتال تا به 
ح��ال ۳0 میلیارد دالر به کش��ور ما ضرر وارد کرده چرا که 
پیمانکار طرف قطری در پارس جنوبی ش��رکت توتال است 

و با سرعت تمام در حال استخراج گاز است. 
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داش��ت: به جز موضوع مربوط به فاز 11 پارس جنوبی آقای 
زنگن��ه موارد متع��دد دیگری از این قبی��ل دارد و می تواند 
موضوع کرس��نت، ع��دم اجرای کارت س��وخت، موضوع به 

کارگیری بازنشستگان با حقوق های باال اشاره کرد. 
ابوترابی با اش��اره به موضوع کشف کارت خوان ها در دفتر 
وزیر نفت خاطرنش��ان کرد: اگر کش��ف این کارت خوان ها در 
دفتر هر وزیری در کشورهای دیگر انجام می شد، شخص وزیر 
اس��تعفا می داد اما ما االن شاهد هس��تیم که متأسفانه آقای 
زنگنه فرار رو به جلو را در دستور کار خود قرار داده و به جای 

اینکه پاسخگوی مردم باشد به دنبال توجیه کار خود است. 
وی در پای��ان گف��ت: آق��ای زنگنه می خواه��د دهان 
نمایندگان پیگیر و فس��اد ستیز را با ش��کایت ببندد و این 
جای تأس��ف دارد ک��ه به جای اینکه آق��ای زنگنه از مردم 
عذرخواهی کند و به جای اینکه مانند بس��یاری از کشورها 
به خاطر س��وءمدیریتش اس��تعفا دهد، فرار ب��ه جلو را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت و نمایندگان پیگیر را به 
ش��کایت تهدید می کند. نباید در جمهوری اسالمی چنین 

مدیرانی سالیان سال در مستند وزارت باشند.  فارس

ابوترابی خبر داد
شکايت نمايندگان از زنگنه به دلیل عدم انجام وظايف به قوه قضايیه 

رئی��س فراکس��یون فرهنگیان مجلس  شورای اسالمی با اشاره به احراز تخلف درحـــاشیه
آش��کار دولت در اجرای قانون افزایش حقوق ها گفت: مقرر 
شد دیوان محاسبات موضوع را بررسی و نتایج را ظرف 10 

روز اعالم کند.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: بررسی احکام صادر شده برای دانشجو 
معلمان نش��ان می دهد ک��ه آموزش و پ��رورش به ابالغیه 
س��ازمان امور اداری و استخدامی کش��ور توجهی ندارد،چرا 
که در جلس��ه مش��ترک با نماینده هیات رئیس��ه مجلس و 
نهاده��ای دولتی و نظارتی حداقل حقوق دانش��جو معلمان 
یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان مصوب و سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور آن را به آموزش و پرورش ابالِغ کرد. وی 
افزود: بر اساس این ابالغیه دانشجو معلمان استخدام رسمی، 
آزمایشی و حقوق بگیر هستند، بنابراین از حداقل حقوق 1۵ 

میلیون و ۶۳0 هزار ریال برخوردار شوند.
حاجی بابایی گفت: معلمان مشمول ماده 2۸ با توجه به 
این که در اس��تخدام پیمانی هستند، مانند سایر فرهنگیان 
درس��ال ۹۸ از افزایش حقوق براساس مصوبه مجلس یعنی 

400 هزار تومان و تا 10 درصد برخوردار می گردند.
وی در تبیین پیگیری اجرای مصوبه مجلس در افزایش 
حقوق کارکنان شاغل و بازنشس��ته دولت اظهار نمود: این 
امر از طریق مجلس، دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و 
اس��تخدامی کشور، برای اجرای دقیق قانون مصوب مجلس 
در افزای��ش حقوق کارکن��ان دولت در س��ال ۹۸ در حال 

پیگیری است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان افزود: در خصوص دانشجو 
معلمان با مکاتبات و جلس��اتی که داش��تیم خوش��بختانه 

حداقل حقوق توس��ط س��ازمان امور اداری و استخدامی به 
وزارت آموزش  و پرورش ابالِغ شد و اصالح احکام این گروه 

از فرهنگیان شروع شده است.
حاج��ی بابایی خاطرنش��ان کرد: در جلس��ه اخیر که با 
نماینده هیأت رئیس��ه مجلس، نمایندگان نهادهای نظارتی 
و دولتی تش��کیل شد، همه بر تخلف آشکار دولت در اجرای 
قانون مصوب مجلس در خص��وص افزایش حقوق کارکنان 
شاغل و بازنشس��ته دولت در سال 1۳۹۸ اذعان داشتند که 
ای��ن تخلف در حقوق های 2.۵میلیون ت��ا ۵ میلیون تومانی 
،تأثیرگذارتر بوده است. وی تأکید کرد: مقرر شده است دیوان 
محاس��بات ضمن انطباق، احکام صادر شده کارکنان شاغل 
و بازنشس��ته دولت توسط دس��تگاه های اجرایی را بررسی و 

نتایج را ظرف 10 روز در جلسه مذکور ارائه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به 
لزوم صدور احکام همسان س��ازی حقوق بازنشستگان عالوه 
بر افزایش بر اس��اس مصوبه مجلس نیز تأکید کرد و گفت: 
این افزایش بر اس��اس قانون برنامه شش��م توسعه و قانون 

بودجه ۹۸ باید اعمال شود.
وی اف��زود: وظیفه مجلس عالوه بر تصویب قوانینی که 
پاسخگوی نیاز و مطالبات مردم باشد، نظارت دقیق براجرای 
قوانین مصوب در مجلس اس��ت،که در این مورد خاص نیز 
مجلس مصمم است پیشنهادی را که برای اجرای عدالت در 
افزایش حقوق ها ارائه دادی��م و با موافقت قاطع نمایندگان 

مجلس مصوب شد به طور کامل و دقیق اجرا شود.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پایان گفت: برای 
اقتدار مجلس تا اجرای دقیق قانون افزایش حقوق کارکنان 
شاغل و بازنشسته دولت در سال ۹۸، موضوع باید پیگیری و 

توسط نمایندگان مردم به آنها گزارش شود.  فارس

حاجی بابايی اعالم کرد
تخلف دولت در اجرای مصوبه افزايش حقوق ها محرز شد
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