مغایرت طرح شفافیت نظام تقنینی با قانون اساسی

«شفافیت نظام تقنینی» ترفند امیدیها برای فرار از شفافیت است

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :فراکسیون امید
ب��ا ارائه طرح ش��فافیت آراء نظام تقنینی به دنبال فرار ب��ه جلو و گریز از طرح
شفافیت آراء نمایندگان است.
حجت االس�لام مجتبی در باره تصویب طرح فراکسیون امید پیرامون شفافیت
آراء نظ��ام تقنینی گفت :طبق طرح ش��فافیت آراء نمایندگان که از س��وی بنده
و اعضای فراکس��یون والیی تدوین ش��ده ب��ود باید حضور ،عدم حض��ور ،ماموریت،
مرخصی داخلی و خارجی ،آراء نمایندگان به صورت ش��فاف در س��امانه ای اعالم شود.
اما فراکسیون امید با ارائه این طرح از همه این موارد فرار کرده و پای شورای نگهبان و
شورای عالی امنیت ملی را به میان کشیده است .نماینده مردم قم گفت :وقتی مذاکرات
مجلس ش��فاف اس��ت چرا آراء نمایندگان نباید شفاف باشد؟ مذاکرات شورای نگهبان و
مهر
شورای عالی امنیت ملی قابل افشا نیست.
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رئیس کمیس��یون تدوین آییننامه داخلی مجلس با اشاره به طرح شفافیت آراء
نظ��ام تقنینی ،اع�لام کرد که این طرح با قانون اساس��ی مغایرتهایی دارد که
اقداماتی برای رفع آنها انجام خواهد شد.
غالمرض��ا کاتب درباره این طرح گفت :این ش��فافیت برای آراء مجلس خبرگان
رهب��ری حتم��ا قابلیت اجرا ن��دارد؛ چرا ک��ه مجلس خبرگان رهبری براس��اس
آییننامه داخلی خود اداره میش��ود .وی افزود :برنامه ما درباره طرح ش��فافیت آراء
نظ��ام تقنینی آن اس��ت که جلس��اتی را با حقوقدانان ش��ورای نگهب��ان برپا کنیم وی
افزود :در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس ،طرحی به نام «شفافیت اسامی نمایندگان
مشارکت نکرده در رایگیریها» در نوبت قرار دارد که بر همین اساس هر کسی که در
رایگیری مش��ارکت نکرد باید نامش در روزنامه رس��می ثبت شده و مردم از آن اطالع
فارس
داشته باشند.

رویـداد
خبر

وزیر علوم فروش صندلی
در مقطع پزشکی را تائید کرد

عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس با
اش��اره به سوال خود از وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
مبنی بر صحت فروش صندلی در دانشگاهها در جلسه
این کمیس��یون ،گفت :در این جلسه وزیر علوم تأیید
کرد که صندلی فروش��ی صحت دارد و گفت که بیش
از  ۲۰۰صندل��ی در بخش و مقطع پزش��کی فروخته
شده است.
حجتاالس�لام علیرضا سلیمی با اشاره به جلسه عصر
امروز کمیسیون «آموزش ،تحقیقات و فناوری» مجلس
گفت :حاجی میرزای��ی ،وزیر آموزش و پرورش جهت
بررس��ی موضوع منابع انسانی در آموزش و پرورش در
جلسه عصر امروز این کمیسیون حاضر شد.
وی تصری��ح ک��رد :در این جلس��ه دغدغه بس��یاری
از نماین��دگان در این بخش مطرح و عنوان ش��د که
اگر دولت به داد آموزش و پرورش نرس��د این نهاد تا
دو س��ال آینده با یک س��ونامی جدید مبنی بر خروج
نیروهای آموزش و پرورش مواجه خواهد شد.
عض��و کمیس��یون آم��وزش ،تحقیقات و فن��اوری در
مجلس اظهار داشت :در حال حاضر آموزش و پرورش
حدودا هزار نفر نی��رو کم دارد و پیش بینیها اینطور
اس��ت که در س��ه س��ال آینده بالغ بر  ۳۲۰هزار نیرو
بازنشسته خواهند شد.
حجت االسالم سلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان
در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :همچنین نحوه
بکارگی��ری معلمان در حال حاضر به نحوی اس��ت که
افراد انگیزه کافی را برای حضور در سر کالسها ندارند.
ای��ن نماینده مجل��س ادامه داد :با ای��ن حال آموزش
و پ��رورش باید حقوق نیروه��ای خود را مکفی کند تا
معلم��ان بعد از زمان خدمت خود به ش��غل رانندگی
تاکسی کشیده نشوند.
عضو کمیس��یون «آموزش ،تحقیق��ات و فناوری» در
مجل��س گفت :وزیر آموزش و پرورش در این جلس��ه
عنوان کردند که دولت به هر کیفیت در بحث مالی با
اغماض برخورد میکند بنابر این دولت باید به آموزش
و پرورش نگاه جدی داشته باشد.
وی در ادام��ه اف��زود :همچنین وزیر عل��وم ،تحقیقات و
فناوری نیز جهت بررس��ی مس��ائل مرتبط با آغاز سال
تحصیلی جدید دانش��گاهها در جلسه امروز کمیسیون
حاضر و مباحثی را مطرح کرد .این نماینده مجلس بیان
کرد :وزیر علوم در این جلسه عنوان کردند که در مجموع
 ۷۵۴هزار دانشجو در دانشگاهها ثبت نام کردهاند.
س��لیمی در ادامه با اشاره به سوال خود از وزیر علوم،
تحقیق��ات و فناوری مبنی بر صح��ت فروش صندلی
در دانش��گاهها گفت :در این جلس��ه وزیر علوم تأیید
کردهاند که صندلی فروش��ی صحت دارد و گفتند که
بی��ش از  ۲۰۰صندل��ی در بخش و مقطع پزش��کی
فروخته شده است .میزان

ننجون
میزان پول سرقتی از خانه نماینده مجلس
صدیورو کمتر بوده

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس :فصل
سرما نزدیک شده و شما برای "قیر" کاری نکردهاید.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ "قیر" و "آموزش" تاسیس
کدام یک از نهادهای زیر را الزامی می دانید؟
الف) معاونت امور قیر وزارت علوم
ب) وزارت قیر و قیف و امور نخبگان کشور
ج) سازمان حمایت از تولیدکنندگان قیر و قیف ایران
د) راه اندازی هر سه گزینه فوق الزامی است
ریی��س کل بانک مرکزی :با توجه به بیارزش ش��دن
واحده��ای پولی عمال س��که و مس��کوکات از جریان
مبادله مردم خارج شده است.
ب��ا توجه ب��ه این اظهارنظ��ر کدام ی��ک از مدل های
اقتصادی را برای مملکت مفیدتر می دانید؟
الف) مبادله کاال به کاال
ب) مبادله کاال به ماچ
ج) مبادله پول به پشکل
د) مبادله مسکوک به افراد مفلوک
جراید :دویست و پنجاه هزار یورو از خانه یک نماینده
مجلس به سرقت رفت.
ما از این اتفاق نتیجه می گیریم که ...
الف) اگر شپش توی جیب مردم قاپ بازی می کند الاقل
وضع نمایندگانشان خوب است و این جای شکر دارد.
ب) نماین��دگان همی��ن چن��د وق��ت پی��ش از مردم
خواس��تند ارز را احت��کار نکنند و احتم��اال در همین
راستا ایشان ارزهای احتکاری مردم را خریده و قبل از
آنکه در راستای تقویت اقتصاد کشور به بانک مرکزی
تحوی��ل بده��د دزد نابکار آمده و به کار خیر ایش��ان
گند زده!
ج) این خبر را بووق های استکباری ساخته اند و واصال
و ابدا صحت ندارد .نمایندگان دویست و پنجاه میلیون
ری��ال ارز در خان��ه نگه نمی دارند بلک��ه در بانک های
کانادا س��پرده گذاری می کنند .فوق فوقش دویست و
چهل و نه هزار و نهصد یورو پول بوده که دزد برده!
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

همه جریانها باید ایده خود را برای انتخابات آتی ارائه کنند

نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :انتظار میرود همه جریانها و
گروههای سیاس��ی ایده خود را برای مجل��س یازدهم ارائه کنند تا مردم ایده و
برنامه گروهها را مورد بررسی قرار دهند.
الله افتخاری درباره علت نارضایتی برخی اصالحطلبان از عملکرد فراکسیون امید،
اظهار داش��ت :این یک فرار به جلو است؛ یعنی آنها دیدهاند که نتوانستند عملکرد
قابل دفاعی داش��ته باشند و به قولهایی هم که داده بودند عمل کنند ،پیش از اینکه
دیگ��ران به نقد جدی بپردازند و آنها را از دور خارج کنند ،خودش��ان میگویند .افتحاری
گفت :انتظار میرود همه جریانها و گروههای سیاس��ی ایده خود را برای مجلس یازدهم
ارائ��ه کنند تا مردم اید ه و برنامه گروهها را مورد بررس��ی قرار دهند.وی افزود :االن زمانی
است که آنان باید از عملکرد خود دفاع کنند؛ فراکسیون امید اگر االن هم گام افتخارآمیزی
بردارد فورا ً همه اصالحطلبان خود را در آن شریک خواهند دانست .تسنیم
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سرلشکر سالمی:

ظرفیت انهدام رژیم صهیونیستی فراهم است
فرمانده کل سپاه گفت :ما در گام اول انقالب اسالمی ظرفیت
انهدام رژیم جعلی صهیونیستی را فراهم کردهایم ،در گام دوم
باید ای��ن رژیم منحوس از جغرافیای عالم حذف ش��ود و این
مهم دیگر آرمان و رؤیا نبوده و هدفی دست یافتنی است.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در آیین افتتاحیه بیست
و س��ومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه که با
حضور فرماندهان ،مسئولین و مدیران سپاه برگزار شد ،با بیان
اینکه سپاه ریشه در عاش��ورای حسینی داشته و لحظه های
شکل دهی به این شجره طیبه و نهاد نیرومند در عاشورای 61
هجری ش��کل گرفته است ،گفت :سپاه نهادی عاشورایی است
ک��ه اصحابش آمده اند تا امام��ت و والیت را همچمون نگینی
درخشان در حلقه مهر خود بگیرند.
وی افزود :امروز رویش های دل انگیز نسل فداکار دوران دفاع
مقدس در سپاه معجزه میکند و امتداد آنصفات برجسته در
نسل جدید سپاه موج می زند.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه گردهم آمدهایم تا با استعانت
از خداوند متعال و ائمه معصومین (ع) و به پشتوانه منویات و
تدابیر فرماندهی معظ��م کل قوا الهام های جدیدی برای یک
حرکت بزرگ در امتداد گام دوم انقالب اسالمی بیابیم ،گفت:
جهان در گام دوم انقالب اسالمی در حال تغییر بنیادین است
و نم��ی توان با تکیه بر فضای تفکر گذش��ته فض��ای نوین را
مدیریت کرد ،اما می توان تجربیات گرانس��نگ گذش��ته را با
اندیش��ه های نوین ترکیب کرد تا به فرمولی برای حل مسائل
جاری و آینده انقالب دست یابیم.
وی در ادام��ه تصریح کرد :با گذش��ت زمان ،انقالب اس�لامی
ایران وس��یع ،گسترده و در حال تسخیر فضاهای جدید است؛
دش��منی با این انقالب الهام بخش نیز سخت تر و پیچیده تر
می ش��ود ،سپاه هم متناسب با ش��رایط  ،عمیق تر ،ژرف تر و
مطمئن تر ،با آینده نگری و الهام از سرچش��مه حکمت امام و
مقتدای خود می آموزد ک��ه در ادامه این طریق اقتدار آفرین
چگونه عمل کند.
سرلش��کر س�لامی با بیان اینکه در گام دوم انقالب اس�لامی
فضاهای جدیدی پیش روی ما قرار دارد ،گفت :دشمنان دچار
زوالی بازگشت ناپذیر شدهاند ،ذخایر راهبردی آنها رو به انتها
اس��ت و قادر نیستند قابلیت های فیزیکی خود را به منفعت و
موقعیت سیاسی مبدل کنند و به اعتراف خود آنها "دچار زوال
عقل سیاسی شده اند".

وی با تاکید بر اینکه" امروز دش��منان عمل می کنند و انقالب
اس�لامی ثمره اش را می برد " ،افزود :امروز دش��من نه تنها در
حال عقب نش��ینی از جغرافیای گذشته است ،بلکه تحریمهای
اقتصادی علیه ملت ایران کم اثر و بی اثر ش��ده است؛ به تدریج
در حاشیه تحوالت منطقه و جهان قرار می گیرند و هرچه هزینه
می کنند کمتر نتیجه و منفعتی برای آنها حاصل می شود.
فرمانده کل س��پاه در ادامه با بیان اینکه ش��اهد شکست های
س��ریالی دش��منان هس��تیم ،گفت :راهبرد مقاومت فعالی که
مقام معظم رهب��ری (مدظله العالی) مبدع آن بودهاند و آن را
به تصویر کشانده اند ،توانسته است دشمن را در اتخاذ راهبرد
قفل کند ،دش��منان ما امروز دچار سکون و فقدان اراده شده
اند و این معنای واقعی مرگ تدریجی یک امپراتوری است.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه راهبرد مقاومت فعال دشمنان
را از پناهگاههای سیاسی خود بیرون آورده و قدرت تمرکز قوا
را از آنان سلب کرده است ،گفت :در سوی دیگر اعتبار و قدرت
نظام مقدس جمهوری اسالمی در حال رشد و ارتقا است ،حتی

زمانی که دیگران عمل می کنند آنها اقدامات را به دروغ به ما
نسبت می دهند به این دلیل که آنها تنها مرجع قدرت مندی
که می شناسند نظام مقدس جمهوری اسالمی است؛ زمانی که
ناو آنها ناچار به فاصله گرفتن از شعاع عملیاتی خود است این
به معنای فاصله گرفتن از نمادهای قدرت است.
وی اف��زود :رهبری در نظام مقدس جمهوری اس�لامی منبع
تولید قدرت ،قائمه مقاومت ،روحی تکثیر شونده و الهام بخش
و دش��من شناس��ی آگاه هس��تند که بر ژرفای اراده دشمنان
اش��راف دارند و پ��س از امام خمینی (ره) ای��ن نظام و میهن
اس�لامی را برابر قدرتهای به هم پیوس��ته دشمنان به عزت و
اقتدار رسانده اند.
فرمانده کل سپاه با اشاره به سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی
توس��ط فرزندان غیور ملت ایران در س��پاه اظهار کرد :ساقط
کردن پرنده فوق پیش��رفته آمریکایی و اعالم آن اقدامی فراتر
از شجاعت سیاسی بود که تنها از جانب مردانی صادر می شود
که دش��من در جهان بینی آنها بناب��ر مبانی الهام بخش قرآن

ناتوان و حقیر اس��ت و این منطق وحیانی است که با حکمت
الهی درهم آمیخته تا در میان امواج فتنه های سهمگین ،نظام
و انقالب اس�لامی ایران را در زیباترین شکل به ساحل آرامش
برساند و این منبع قدرت ما است.
وی فق��دان حکم��ت را بزرگ ترین ضعف رهب��ران در آمریکا
توصیف و تصری��ح کرد :آمریکایی ها خود ب��ه فقدان رهبری
روحان��ی که بر روح و قل��ب جامعه نفوذ کن��د اذعان دارند و
ناکامی های خود را نشأت گرفته از این مهم می دانند.
س�لامی با تاکید بر اینکه ما امروز "هم قدرت تهاجم داریم و
هم قدرت مقاومت " ،گفت :ما امروز در هر اندازه ،با هر شدت،
دقت و در هر مس��احتی میتوانیم به دش��من هجوم ببریم و
قدرت ما معتبر اس��ت؛ زمانی که کش��تی متخلف انگلیس��ی
تصرف می شود و هیمنه پوشالی آنان به زیر کشیده می شود
قدرت ما اعتبار می یابد و مردم شاکله این قدرت هستند.
سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه نفوذ انقالب اسالمی از جنس
الهام بخش��ی اس��ت و امروز روح جهاد در بالد اس�لامی زنده
ش��ده است ،گفت :ما مکلف به تعمیق استحکام درونی جامعه
هس��تیم ،سپاه هویتی بدون مردم ندارد و ما باید همیشه و در
هر حال در میان مردم باش��یم و با مشکالت آنها مبارزه کنیم؛
هر سرمایه ای که در اختیار ما قرار دارد متعلق به مردم است
و همه آن را صرف پیشرفت مردم می کنیم.
سرلش��کر س�لامی گام دوم انقالب را بس��ط حاکمیت اسالم
برابر کفار توصیف کرد و گفت :انقالب اسالمی ایران پرچمدار
احیای مجد و عظمت اس�لام در عصر حاضر اس��ت؛ ما در گام
دوم به بس��یج جهانی اسالم می اندیشیم؛ گام دوم انقالب گام
بر هم زدن صورت فلکی قدرت به نفع انقالب اس��ت و انقالب
اسالمی ایران بر فراز آن خواهد بود.
وی خاطرنش��ان کرد :مقاومت نه به معنای برداش��تن تحریم
،بلکه برداشتن اثر تحریم اس��ت ،مقاومت فعال حرکت اقتدار
آفرین و قدرت زا اس��ت که موجب منزوی ش��دن دشمن می
شود.
فرمانده کل س��پاه درپای��ان خطاب به ش��رکت کنندگان در
بیس��ت وسومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه
تاکی��د کرد :ش��بانه روز برای اعتالی س��پاه ،کمک به مردم و
افزایش و ارتقای اقتدار و قدرت بازدارنده ایران اسالمی تالش
کنید؛ ما در فناوری دشمن را تعقیب می کنیم و بسیار به آنها
نزدیک هستیم و هیچ نگرانی نداریم.

آیتاهلل رئیسی در مجمع فرماندهان سپاه:

دست مفسدان را نه از مچ بلکه از بازو قطع میکنیم
رئیس قوه قضائیه گفت :دس��ت کس��انی که به
بیتالمال دست درازی کردهاند نه از مچ بلکه از
بازو قطع میکنیم .آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
رئی��س قوه قضاییه در آیین افتتاحیه بیس��ت و
سومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین
سپاه با اشاره به ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و
در آستانه اربعین حسینی ،عاشورا را یک حرکت
برنامه ریزی ش��ده عنوان ک��رد و گفت :از ابتدا
تا انتهای این حماس��ه بزرگ عقالنیت ،تدبیر و
حساب شدگی بوده و برای تمامی اعصار و ادوار
درس آموز و الهام بخش است.
وی ب��ا بیان اینکه اربعین نماد و پرچمی اس��ت
ک��ه پیام های عاش��ورا را به عصرها و نس��ل ها
منتقل می کند ،اظهار کرد :اربعین نمادی است
ک��ه به همه افراد و نس��ل ها بیاموزد که به هیچ
عن��وان نباید چهره زیبای دین با فس��اد و ظلم
آلوده شود .رئیس��ی افزود :قداست نظام مقدس
جمهوری اس�لامی در پرتو قدوس می باش��د و
والیت فقیه همان والیت رسول اهلل و ائمه اطهار

(ع) اس��ت و این ب��ه لحاظ س��اختاری به همه
س��طوح قداس��ت می دهد .وی با بیان اینکه هر
عامل و مجری در نظام باید قدس��ی عمل کند،
اظهار کرد :همه مسئوالن نظام و مدیران از وزیر
و نماینده و قاضی باید عملش��ان جلوه قداس��ت
داشته باشد.
رئیس��ی ادامه داد :اجرای عدالت باید در میدان
عمل صورت گیرد و مردم آن را احساس کنند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی تصور می
کنند اجرای عدالت اقدامی ناشدنی است ،اظهار
کرد :اجرای عدالت امری شدنی است ،همانگونه
که کس��ی باورش نمی شد برادران سپاه بتوانند
پهپ��اد آمریکای��ی را با به روزتری��ن امکانات در
آس��مان س��رنگون کنند ،قطعا ما هم می توانیم
عدالت را در این نظام مقدس اجرایی کنیم.
وی ادامه داد :همانگونه که ش��ما پاسداران کمر
داعش را در منطقه شکستید و پیش از این عده
ای به غلط باور نداش��تند و چ��ه خوب مقتدای
م��ا فرمودند ک��ه جنس این ه��ا جنس حرکت

خالصه مهمترین اخبار مجلس در روز گذشته

سرقت یورو از خانه نماینده
خوی تکذیب شد
تکذی��ب س��رقت از من��زل نماین��ده خ��وی ،اع�لام آمادگی
نمایندگان برای ارائه لیس��ت اموالش��ان ،حض��ور وزیرصنعت
در مجل��س ،تعیین نحوه پرداخ��ت مالیات بر ارزش افزوده در
معام�لات نقدی و غی��ر نقدی ،اهدای لوح تقدیر فراکس��یون
زنان مجلس به آیتاهلل رئیس��ی ،از مهمترین اخبار جلسه روز
گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس�لامی به ریاس��ت مس��عود
پزش��کیان برگزار ش��د و ادامه رس��یدگی به الیحه مالیات بر
ارزش افزوده ،بررس��ی س��وال فرید موس��وی و ناصر موسوی
الرگانی نمایندگان تهران و فالورجان از وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبهای نحوه پرداخت
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده و ع��وارض در معامالت نقدی و غیر
نق��دی را مش��خص کردن��د که یک��ی از مصادی��ق معامالت
غیرنقدی پیمانکاران دولتی هستند.

صهیونیستی و آمریکایی است و شما با مقاومت
و ایس��تادگی ای��ن حرک��ت را در منطقه از بین
بردید.
رییس��ی با بیان اینکه حضرت آق��ا فرمودند در
بحث سوریه «دشمن خواس��ت و نتوانست و ما
خواس��تیم و توانس��تیم» ،گفت :این اقدام شما
و ای��ن مقاوم��ت در منطقه برای بس��یاری قابل
تصور نبود و ش��ما ظرفیت ها را پای کار آوردید
و جهان را مبه��وت کار خودتان نمودید و قطعا
ما هم می توانیم همچون ش��ما در عرصه اجرای
عدالت دست مفسدان اقتصادی را از بیت المال
قطع کنیم.
وی افزود :در داخل کشور آن زمان که تهدیدات
نظامی مطرح ش��ده ،بعضی می گفتند نیروهای
مس��لح در برابر تجهیزات نظامی دشمن چه می
خواه��د انجام ده��د ،اما رزمندگان ب��ا اقتدار و
مقاومت و خالقیت پهپاد آمریکایی را س��رنگون
کردند و به جهانیان نشان دادند که این استکبار
قدرتی پوش��الی دارد و شعار «ما می توانیم» را

همچنین م��اده  ۵الیحه مالی��ات بر ارزش افزوده بررس��ی و
تصویب ش��د که بر اس��اس این ماده ماخذ محاس��به مالیات
فروش کاالها و خدمات در مورد مودیان عضو سامانه مودیان،
ارزش ف��روش مندرج در صورتحس��اب الکترونیکی اس��ت که
توسط آنان در سامانه مزبور صادر شده است.
در ادامه جلس��ه ،علی اصغر یوس��ف نژاد از اعالم وصول سوال
ملی حس��ن کامران نماینده اصفه��ان از وزیر صنعت در مورد
این که چرا برخی از مسووالن این وزارتخانه هنوز عضو هیئت
مدیره هستند خبر داد.
نماین��ده مردم فالورجان در جریان طرح س��وال خود از وزیر
صنعت در خصوص اس��تمرار حضور بازنشس��تگان در وزارت
صنعت ،با بیان این که در حال حاضر یک بازنشسته به عنوان
مدیرعام��ل فوالد مبارکه مش��غول به فعالیت اس��ت گفت که
ش��رکت فوالد متعلق به کش��ور و یک صنعت ملی است که با
این مدیریت عمر آن به دو سال دیگر هم نمیرسد.
رضا رحمانی وزیر صنعت در پاس��خ به این س��وال با تاکید بر
این که در وزارت صنعت هیچ فرد بازنشس��ته مش��غول به کار
نداری��م ،تاکید کرد :نمیتوان براس��اس ح��دس و گمانهای
رس��انهای در مورد کسی صحبت کرد افرادی که مدنظر آقای
موسوی الرگانی هستند پروندههایشان موجود است و من هر

در عرصه نظامی به همگان اثبات کردند.
رئی��س دس��تگاه قضای��ی ب��ا بیان اینکه ش��ما
رزمندگان اس�لام پیام انقالب را به کش��ورهای
منطقه صادر کردی��د  ،ادامه داد :امروز در یمن
مقاومت پنج سال است که در برابر تمام فشارها
ایستاده است و به پیروزی های خوبی هم دست
یافته است.
رییس��ی با بی��ان اینکه امروز پرچ��م «مبارزه با
مفاس��د» در دس��ت مقام معظم رهبری است و
بنده و همکاران س��ربازان ایشان هستیم ،اظهار
داشت :پرچم مقاومت نیز امروز در دستان معظم
له قرار دارد و همه ما سربازان ایشان هستیم.
وی افزود :امروز عده ای می گویند مگر می توان
با مفسدان و ثروت اندوزان و قدرتمندان مبارزه
کرد؛ باید بگویم که آری می ش��ود .این انقالب
ریشه در خون پاک شهدا دارد و خداوند از خون
ها نمیگذرد و ما هم نمی گذاریم خون این شهدا
پایمال بشود.
رییس ق��وه قضاییه ب��ا تاکید بر مب��ارزه قاطع

کسی که حائز شرایط بازنشستگی باشد حتی اگر بردارم باشد
تسویه خواهم کرد.
توضیحات وزیر صنعت درباره عدم حضور بازنشستگان در این
وزارت خانه ،نمایندگان مجلس را قانع کننده دانستند.
در ادامه این جلس��ه فرید موس��وی در جایگاه س��وال از وزیر
صنعت با انتقاد از کاهش چهار پلهای جایگاه ایران در شاخص
س��هولت در کس��ب و کار گفت که س��رمایه گذاری با شعار،
تس��هیل نمیشود تا کی قرار است هر سال چهار پله در حوزه
کسب و کار سقوط داشته باشیم؟
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در پاس��خ ،با بی��ان اینکه رتبه
کس��ب و کار در س��ال گذش��ته  ۴پله کاهش داش��ته اس��ت
در عی��ن حال گفت :م��ا در تجارت فرام��رزی  ۴۵پله صعود
داشتهایم یعنی موضوع مربوط به حوزه کاری این وزارتخانه را
توانستهایم ارتقاء داده و اقدامات موثری انجام دادیم .دربارهی
س��ایر موارد در حوزه فضای کسب و کار هم اقدامات متنوعی
آغ��از کردیم که از جمل��ه آن اصالح فراینده��ا تنقیح قوانین
و ارتباط با تش��کلها اس��ت .پاس��خهای وزیر صنعت و معدن
و تجارت ،دربارهی اقدام��ات این وزارتخانه برای بهبود فضای
کسب و کار موسوی را نیز قانع شد.
س��یدتقی کبیری ،نماینده مردم خوی در مجلس به س��واالت

با فس��اد اظهار کرد :دست کس��انی که به بیت
المال دس��ت درازی کرده ان��د را نه از مچ بلکه
از بازو قطع میکنیم .رییس��ی در بخش دیگری
از س��خنان خود به فضای کش��ور اش��اره کرد و
گفت :پس از س��اقط ک��ردن پهپ��اد امریکایی،
فضای کش��ور ،فضای مقاومت و ایستادگی برابر
زورگویان و نه فضای مذاکره شد.
وی ادامه داد :راهبرد دش��من در شرایط کنونی
بیان فس��اد در جامعه و ناامید کردن مردم است
و متاس��فانه عده ای هم این راهبرد را در داخل
دنب��ال کردهاند .بیان فس��اد اعتمادآور نیس��ت،
مبارزه با فس��اد اعتمادآور است .دزد دزد گفتن
اعتماد نمیآورد ،مب��ارزه با دزدان اعتماد ایجاد
میکند.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه مطالبه
مقام معظم رهبری از روس��ای س��ه قوه اصالح
س��اختار فسادزا به ساختار فسادزدا است ،اظهار
ک��رد :امیدوارم مردم احس��اس اجرای عدالت را
سپاه نیوز
داشته باشند.

خبرنگاران درباره س��رقت از منزلش پاس��خ نداد .وی تنها به
یک مصاحبه تلویزیونی با ش��بکه خبر اکتفا کرد ،اما س��وال و
ابهام خبرنگاران خبرگزاریها و روزنامهها دربارهی منشاء پول
سرقت ش��ده از منزل وی و علت نگهداری آن در منزل را بی
پاسخ گذاش��ت .دفتر نماینده خوی در اطالعیهای با رد اخبار
منتش��ره در خصوص س��رقت مبالغی قابل توجه ارز و ریال از
منزل وی گفته که تعدادی اس��ناد و مدارک به همراه مقداری
طال و اندکی وجه نقد مورد سرقت قرار گرفته و پرونده توسط
پلیس تحت پیگرد است.
در پایان نشس��ت فراکسیون زنان با آیت اهلل رئیسی فریده اوالد
قباد رئیس فراکس��یون زنان ضمن تشکر از ارائه الیحه صیانت،
کرام��ت و تامین امنیت بان��ون در برابر خش��ونت و همچنین
فراهم کردن ش��رایط تسهیل رس��یدگی به پروندههای مبارزه
با مفاس��د اقتصادی از طرف فراکس��یون زنان مجلس ش��ورای
اس�لامی لوح تقدیری را به آیتاهلل رئیسی اهدا کرد .فراکسیون
نماین��دگان والیی مجلس در نامه ای خط��اب به رهبر انقالب
برای بازنگری و اصالح قوانین موجود براساس سیاستهای کلی
نظام قانونگذاری ،اعالم آمادگیکرد .نمایندگان مجلس هم در
نامهای خطاب به مقام معظم رهبری آمادگی خود برای اجرای
کلی سیاستهای کلی قانونگذاری را اعالم کردند .ایسنا

