
70 درصد امتیازات مجلس دهم در 
اختیار رئیس بود

نماینده م��ردم فریمان 
در مجل��س گفت: یکی 
از مش��کالت مجل��س 
ده��م این ب��ود که ۷۰ 
درصد امتیازات مجلس 
در اختیار رئیس مجلس 
ب��ود؛ در صورتی که در 
هیچ کجای دنی��ا رئیس مجلس، رئیس نمایندگان 
نیس��ت، ولی در ایران قدرت ریاست مجلس خیلی 

زیاد است و این به صالح نیست.
س��ید احس��ان قاض��ی زاده هاش��می در نشس��ت 
اولویت ه��ای مجل��س یازدهم که به همت بس��یج 
دانش��جویی در النه جاسوس��ی س��ابق آمریکا و و 
دفتر س��فیر وقت این کشور برگزار شد گفت: یکی 
از مسائلی که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار 
گیرد این اس��ت که ش��یوه های اداره مجلس، ابزار 

نظارت، تحقیق و تفحص و... کارآمدتر شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با پرداختن به اولویت های 
مجلس آینده بتوانیم کارهای موثری را انجام دهیم، 
مردم ب��ه مجلس یازدهم برای تح��ول گرایی امید 
بس��ته اند و اینکه امید دارند مجلس در تراز انقالب 
باش��د و مبانی انقالب را در هم��ه حوزه ها مدنظر 
قرار دهد و بتواند یک الگوی مناس��ب باش��د برای 
حرکت ب��ه انتخابات ۱۴۰۰ تا ی��ک دولت انقالبی 

برای خدمت واقعی به مردم شکل بگیرد.
قاض��ی زاده هاش��می تصری��ح ک��رد: امیدواری��م 
نمایندگان مجلس یازدهم وارد قدرت طلبی، سهم 
گیری و بحث منافع ش��خصی و گروهی نش��وند و 
برای تقویت جبهه انقالب تالش کند و برای وحدت 
و اتحاد از خود گذش��تگی داش��ته باشند تا بتوانیم 

انسجام خودمان را حفظ کنیم.
نماینده م��ردم فریمان در مجل��س تاکید کرد: ما 
حداکثر ۵۵ نفر بودیم ولی در مجلس یازدهم دیگر 
نم��ی توانیم بگوییم که در اقلیت هس��تیم مردم از 
مجلس یازدهم توقع خدمت و کار صادقانه دارند و 
ما باید تالش کنیم صادقانه به مردم خدمت کنیم.
وی افزود: ممکن است در جریان انقالبی در مجلس 
آینده گرایش های متفاوت وجود داش��ته باشد ولی 
آرمان و هدف یکی اس��ت و م��ا باید تالش کنیم و 

امید مردم را چندین برابر کنیم.
نماین��ده مجل��س اف��زود:  در مجلس دهم ش��اهد 
ای��رادات متعددی بودیم که مهم ترینش، نداش��تن 
دغدغه مش��کالت مردم توس��ط برخی نمایندگان 
بود.  البته ای��ن موضوع نافی وجود برخی مصوبات 
خ��وب نیس��ت ک��ه در مجل��س یازدهم ه��م آنها 
را پیگی��ری خواهی��م ک��رد. وی تاکی��د کرد:  حل 
مشکالت مردم به خصوص مشکالت اقتصادی باید 
اولویت اصلی مجلس یازدهم باش��د، حذف قوانین 
زائد و حل مش��کالت اشتغال و اس��تخدامی نیز از 
دیگر اولویت های مهم اس��ت و تحقق این اولویت ها 
نیازمن��د تصویب قوانین کارآمد و به دور از هرگونه 
ش��عار باش��د. عضو فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجلس گفت: رئی��س مجلس در کارآمدی مجلس 
یازدهم نقش مهمی دارد. یکی از مشکالت مجلس 
دهم ای��ن بود که ۷۰ درصد امتی��ازات مجلس در 
اختیار رئیس مجلس ب��ود؛ در صورتی که در هیچ 
کجای دنیا رئیس مجلس، رئیس نمایندگان نیست، 
ولی در ایران قدرت ریاست مجلس خیلی زیاد است 
و این موضوع اصاًل به صالح خانه ملت نیس��ت. وی 
گفت: رئیس مجل��س هم یک رأی را دارد و او هم 
نماینده است و باید بیشتر نقش سخنگوی مجلس 
را داش��ته باش��د، ولی امروز ریاست خانه ملت فکر 
می کن��د که می تواند به جای همه نمایندگان اظهار 

نظر کند.
قاضی زاده هاشمی اظهار داش��ت: اصالح آیین نامه 
مجلس می تواند یکی از اولویت های مجلس یازدهم 
باش��د، این امی��د می رود ک��ه مجل��س یازدهم با 
کارآمدی خود و تصویب قوانین مناس��ب به الگویی 

برای مردم در انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل شود.
 فارس

اخبار

گزارش هیئ��ت تحقیق و تفح��ص از قاچاق 
کاال و ارز پس از 2 س��ال معطلی س��رانجام 
روز گذش��ته زیر فشار رس��انه ای و جمعی از 
نمایندگان مجل��س در صحن علنی خواهند 

شد که البته واکنش نمایندگان را نیز در پی داشت.
یکی از معضالت جدی اقتصاد ایران قاچاق کاال و ارز است 
که باعث ش��ده تا بخش تولیدی کش��ور در وهله نخس��ت 

آسیب جدی ببیند.
این اتفاق در حالی افتاده اس��ت که س��ال ها است بر روی 
رونق، حمای��ت و جهش تولید تأکید ش��ده اما همواره در 
این زمینه س��هل انگاری هایی دیده ش��ده عالوه بر قاچاق 
کاال و ارز ک��ه گ��زارش آن روز گذش��ته در صح��ن علنی 
مجلس خوانده ش��د، واردات رسمی نیز در بر مقوله تولید 
تأثی��ر منفی دارد و باعث خروج ارز از کش��ور و کس��ادی 
بخش تولید ش��ده است. در واقع دو عامل در کاهش و کم 
رونقی تولید داخلی نق��ش دارد، قاچاق کاال و ارز و واردات 
بی رویه رس��می کاال از دیگر کش��ورها که مش��ابه آن در 
داخل توان تولید دارد. در هر صورت مقوله تولید مهمترین 
بخش��ی است که از این دو عمل زیان می بیند و با توجه به 
گ��زارش هیئت تحقیق و تفح��ص از قاچاق کاال و ارز، باید 
اقدامی عاجل برای آن انجام ش��ود. در بخش��ی از گزارش 
هیئت تخقیق و تفحص نوش��ته ش��ده؛ »هیأت با تکیه بر 
متخصصین مش��اور خود به نقد و بررس��ی ستاد برخاسته 
و در ادامه در جهت راس��تی آزمایی دقیق تر، پیاده س��ازی 
روش آماری دیگری را در ادبیات بین المللی ش��ناخته شده 
م��ورد نظر قرار داده اس��ت که نتیجه آن می��زان 2۱.۵ تا 
2۵.۵ میلی��ارد دالر را برای قاچاق نش��ان می دهد. این در 
حالی اس��ت که آمار اعالمی در سال 9۵ حدود ۱2.۵ و در 
سال 96 حدود ۱3.۱ میلیارد دالر بوده است. این اختالف 
فاحش، س��ؤاالت و ش��بهات متعددی را در خصوص شیوه 

برآورد میزان قاچاق مطرح می سازد.«

اما برخی از نمایندگان مجلس نسبت به همین گزارش نیز 
انتقاد و اعتراض داشتند.

 بخش های مهم گزارش حذف شد
عضو هیأت رئیس��ه هیأت تحقی��ق و تفحص از قاچاق کاال 
و ارز در ای��ن زمینه گفت: ح��ذف بخش های مهم گزارش 
تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز باعث شده تا گزارشی 

که در صحن قرائت شد یک گزارش بی خاصیت باشد.
علی اکب��ر کریمی نماینده مردم اراک، با اش��اره به قرائت 
گ��زارش تحقی��ق و تفحص از قاچ��اق کاال و ارز در صحن 
علن��ی مجلس گف��ت: گزارش تحقیق و تفح��ص از قاچاق 
کاال و ارز در برج 3 س��ال 98 به هیأت رئیس��ه ارسال شد 
اما با فش��ارهایی که از بیرون اعمال ش��د تغییراتی توسط 
رئی��س هیأت تحقیق و تفحص در این گزارش ایجاد ش��د. 
وی اظهار داش��ت: هرگونه تغییر و ی��ا اصالح گزارش باید 
با هماهنگ��ی و تصمیم همه اعضای هیأت باش��د، اما این 
تغیی��رات و اصالحات و ح��ذف متن گ��زارش بدون هیچ 
هماهنگی و تصمیم اعضای هیأت تحقیق و تفحص بوده و 

توسط رئیس هیأت انجام شده است.
کریمی خاطرنش��ان کرد: یکی از مهم ترین بخش هایی که 
در گ��زارش مذکور حذف ش��ده جدول مرب��وط به ارزیابی 
کمی دس��تگاه های مختلف برای مقابله با امر قاچاق است 
ک��ه اکثراً نمره پایینی را           از هیأت تحقیق و تفحص دریافت 
کردند. وی افزود: برای مثال اتاق بازرگانی برای امر مقابله 
با قاچاق از 2۰ نمره، نمره 2 را           گرفته و اداره گمرک از 2۰ 

نمره، نمره 3 را           دریافت کرده است.
عضو هیأت رئیس��ه هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و 
ارز در پایان گفت: ما در س��ال 9۵ و 96، 2۵ میلیارد دالر 
قاچاق به کشور را           شاهد بودیم که 9۵ درصد آن از مبادی 
رسمی وارد کشور شده و این امر برخورد با مدیران متخلف 

را           ضروری می سازد.
 با مس�ئوالن اهم�ال کار در مبارزه ب�ا قاچاق برخورد 

قانونی خواهد شد
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس نیز هنگام قرائت 
گزارش تحقی��ق و تفحص از نحوه مقابل��ه با قاچاق گفت: 
دس��تگاه ها ذی ربط ب��ه ۴۰ تکلیف خود درب��اره مبارزه با 
قاچاق عمل نک��رده و ۷۰ تکلیف را به صورت ناقص انجام 

داده اند که ضعف عملکرد را نشان می دهد.
سید حسن حسینی گفت: یکی از چالش های کشور مفاسد 
اقتصادی اس��ت که پدیده قاچ��اق کاال و ارز یکی از مظاهر 
این فس��اد است که عرصه تولید را تحت تأثیر قرار می دهد 

و مبارزه با آن خواسته همه ما است.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی 
اشکاالت در حوزه مبارزه با قاچاق و ضرورت برخورد با آن 
خاطر نش��ان کرد: مسئوالنی که نس��بت به تکالیف قانونی 
خ��ود در مبارزه با قاچاق کوتاه��ی کرده اند، اعمال نظارت 
و اعمال قانون خواهند ش��د، همچنین باید بتوان از رئیس 
جمهور و وزرای مربوطه در این باره سوال کرد و به وضعیت 
ضعف عملکرد و اس��تنکاف دستگاه ها از انجام تکالیف خود 
رسیدگی کرد که در این زمینه دستگاه ها به ۴۰ تکلیف خود 

عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به صورت ناقص انجام داده اند.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت 
داشتن مبارزه با قاچاق های کالن، باال بردن مخاطره و هزینه 
قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبین قاچاق، 
ارتقاء تجهیزات و استفاده از فناوری های نوین، ایجاد اشتغال 
و راه های صحیح س��رمایه گذاری و اص��الح الگوی مصرف و 
مردم��ی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورت های مبارزه 

با قاچاق است.
 قدر ما مس�لمانان قاچاق، رانت، رش�وه و تولید فعلی 

نیست
مسعود پزش��کیان نیز با اش��اره به در پیش بودن شب های 
ق��در و بعد از قرائت گ��زارش تفحص از قاچاق گفت: قدر ما 
مسلمانان آن نیست که در کشورمان قاچاق، رانت و رشوه و 

مشکالتی که با آن درگیر هستیم، باشد.
نائب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی افزود:ما یک ماه روزه 
می گیریم دس��ت، چش��م، گوش و زبان خود را از همه چیز 

محروم می کنیم جز در راه خدا و راستی وحقیقت.
پزشکیان گفت: قدر ما آن نیست که تولید ما به شکل فعلی 
باشد. وی گفت: ما اگر شب قدر را بیدار می مانیم و اگر با خدا 
پیمان می بندیم باید این پیمان پیمانی باشد که با قاطعیت 
بتوانیم قدری برای خود تعیین کنیم که برازنده مسلمانی و 

شیعه بودن و لیاقت جامعه اسالمی باشد. 
 نائ��ب رئیس مجلس افزود: بعد از ۴۰ س��ال ق��در ما نباید 

وضعیت فعلی  که در آن قرار گرفته ایم باشد.
  اسامی برخی سازمان های مجرم در گزارش قاچاق کاال 

حذف شده است.
نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس نیز با انتقاد از حذف 
اسامی برخی س��ازمان ها و وزارتخانه های مجرم در گزارش 
قاچاق در جلسه علنی امروز مجلس گفت: چه کسی دستور 

حذف این اسامی را داده است؟
حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از حذف برخی دستگاه ها 
و وزارتخانه های مجرم در این گزارش گفت: گزارش مکتوبی 
که سال گذش��ته در خصوص قاچاق به نمایندگان دادند با 
گزارش��ی که قرائت ش��د متفاوت ب��وده و بخش هایی از آن 

حذف شده است.
وی افزود: چرا اس��امی برخی دس��تگاه ها و سازمان هایی که 
با ارتکاب جرم منجر به بالی خانمانس��وز بر س��ر ملت شده 
در گزارش قاچاق حذف ش��ده و چرا اس��امی افرادی که در 

موضوع قاچاق جرم مرتکب شده اند حذف شده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت:  2۵ میلیارد دالر 
طب��ق این گزارش قاچاق صورت گرفته که 9۰ درصد آن از 
مبادی رس��می بوده اس��ت این در حالی است که طبق این 
گزارش اتاق بازرگانی، گمرک،  وزارت اقتصاد و صدا و س��یما 
در موضوع قاچاق ضعف داش��تند و حتی اتاق بازرگانی نمره 

2.۵ از 2۰ و گمرک 3.۱ از 2۰ گرفته اند. 

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

شیوه چگونگی تامین مالی برای 
نوسازی نیروگاه جدید »ری« 

تصویب شد
در یکصد و س��ی و پنجمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
برخی از موضوعات مهم اقتصادی کشور بررسی و به تصویب رسید.

جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی با حضور حجت االس��الم حس��ن 
روحانی رئیس جمهور برگزار ش��د و یکصد و س��ی و پنجمین جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت برخ��ی از موضوعات مهم اقتصادی 
کشور بررسی و به تصویب رسید. براساس این گزارش در این جلسه 
گزارش��ی از آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی در سال جاری به 
اطالع اعضا رس��ید. خرید تضمینی گندم در مقایس��ه با سال گذشته 
از نظر میزان تولید و تامین نیاز داخلی مناسب ارزیابی شده و ذخائر 

استراتژیک کاالها مطابق برنامه ریزی ها صورت گرفته است.
در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی الزم بین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی جدول واردات به گونه ای تهیه ش��ود 
تا ضمن تامین به موقع کاالهای مورد نیاز مردم، چرخه تولید داخلی 
نیز دچار خلل نگردد. در ادامه این جلس��ه همچنین شیوه چگونگی 

تامین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری بررسی وتصویب شد.
وزیر اقتصاد نیز از برنامه ریزی های انجام شده برای آزاد سازی سهام 
عدالت گزارش داد. در این گزارش براساس تاکید رئیس جمهور مبنی 
بر تس��هیل در فرآیند آسان سازی ش��یوه واگذاری برای سهامداران، 
مقرر ش��د مطابق برنامه اعالم شده سازمان خصوصی سازی، صاحبان 
سهام با انتخاب یکی از بانک ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت نامه 

فروش بتوانند در موعد اعالم شده پول برداشت کنند.
در این جلسه همچنین گزارشی از همکاری های اقتصادی جمهوری 

اسالمی ایران با جمهوری خلق چین ارائه شد. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

تشییع پیکر شهدای دریادل 
حادثه ناوچه کنارک 

  

مراس��م تش��ییع پیکر مطهر ش��هدای دریادل ناوچه کنارک روز سه 
ش��نبه 23 اردیبهشت با رعایت ش��یوه نامه بهداشتی در منطقه سوم 
دریای��ی کنارک برگزار ش��د.  امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی 
دریایی ارتش مس��ئوالن استان سیستان و بلوچس��تان، هم رزمان و 
خانواده معظم شهدا از جمله حاضران در این مراسم اعالم شده بود.

عصر روز یکش��نبه 2۱ اردیبهش��ت 99 هنگام انج��ام تمرین دریایی 
توسط تعدادی از شناور های نیروی دریایی ارتش در آب های جاسک 
و چابهار، ش��ناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی 

از دریادالن نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند.
پ��س از این حادثه تیم های امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در 
محل حضور یافته و مجروحان و ش��هدا را از شناور تخلیه و به مراکز 
درمانی منتقل کردند. نیرو های مستقر در شناور مذکور رشادت مثال 

زدنی در نجات جان همرزمان خود به خرج دادند.
نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران، تعداد ش��هدای این 
حادث��ه را ۱9 تن مجروح��ان را نیز ۱۵ نفر اعالم کرد که در وضعیت 

مناسبی به سر می برند. روابط عمومی ارتش

سرلشکر باقری: 

پاکستان برای آزادی ۳ مرزبانان 
ایرانی اقدامی قاطع انجام دهد

ریی��س س��تادکل نیرو های مس��لح در تماس تلفن��ی فرمانده ارتش 
پاکس��تان تاکید کرد: انتظار داریم مقامات ارتش پاکستان در جهت 
آزادی س��ه نفر از مرزبانان گروگان در دس��ت گروهک تروریس��تی 

جیش الظلم اقدام قاطع به عمل آورند.
در تم��اس تلفنی ژنرال باجوا، فرمانده ارتش پاکس��تان با سرلش��کر 
محمدحسین باقری ، مقامات عالی نیرو های مسلح دو کشور در مورد 
آخرین وضعیت مناس��بات نظامی دو کش��ور، بح��ران کرونا و امنیت 

مرز های مشترک گفت وگو کردند.
در این تماس تلفنی فرمانده ارتش پاکس��تان ضمن گزارش اقدامات 
مهندسی و ایجاد موانع در مرز های مشترک دو کشور، به روند رو به 
رشد روابط نظامی و دفاعی اشاره و خواهان افزایش تعامالت و تبادل 
هییت های کارشناسی برای حفظ و ثبات امنیت مرز ها و جلوگیری از 

اقدامات تروریستی ناامن کننده در مرز های مشترک شد.
سرلش��کر باق��ری ضمن اظهار رضای��ت از روند رو به رش��د روابط و 
فضای برادرانه بین نیرو های مسلح دو کشور، آمادگی نیرو های مسلح 
جمهوری اس��المی ایران را برای ارتقاء س��طح رواب��ط و نیز ضرورت 
توس��عه اقدامات امنیتی در مرز ها و جلوگیری از سوء استفاده برخی 
گروهک های تروریستی قانون گریز و دشمنان مشترک دو ملت برای 
ایجاد مش��کل در مرز ها را مورد تاکید قرار داده و آمادگی جمهوری 
اس��المی ایران، برای توسعه همکاری های دفاعی - اقتصادی با کشور 

پاکستان را اعالم کرد.
رییس س��تاد کل نیرو های مسلح جمهوری اس��المی ایران در پایان 
تاکید کرد: انتظار داریم مقامات ارتش پاکس��تان در جهت آزادی سه 
نفر از مرزبانان گروگان در دس��ت گروهک تروریس��تی جیش الظلم 

اقدام قاطع به عمل آورند. سپاه نیوز

ادامه از صفحه اول
تحریم های تسلیحاتی ایران است. با توجه به آنچه 
ذکر ش��د می توان گفت که در سالروز روز »نکبت« 
ای��ن درس را می توان گفت ک��ه آمریکا تفاوتی در 
ساختار تفکراتی نظام سلطه ایجاد نشده و همچنان 
همان سیاست های سلطه گرایانه را دنبال می کنند 

فقط نام آن طرح ها تغییر می کند.

سرمقاله
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گزارش

روند ابتال به کرونا در آذربایجان شرقی کاهشی است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعداد مبتالیان و جان باختگان کرونا 
در اس��تان آذربایجان ش��رقی رو به کاهش است، گفت: روزانه تعداد ۷۰۰ 
تست کرونا از افراد مشکوک به این بیماری در سطح استان گرفته می شود. 
محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه در ابتدای ش��یوع بیماری کرونا روزانه 
تا 3۰۰ تست کرونا از مراجعان به بیمارستان ها و مراکز درمانی می گرفتیم، 
گفت: در گذش��ته تنها از کس��انی که با عالیم حاد تنفس��ی به بیمارستان ها و 
مراکز درمانی مراجعه می کردند، تس��ت کرونا گرفته می ش��د اما هم اکنون و در فاز 

دوم غربالگری، از کسانی که در ارتباط با مبتالیان بوده اند، تست می گیریم.
پورمحمدی تاکید کرد: به گفته وزیر بهداش��ت و درمان هم اکنون ۱2 هزار تس��ت 
کرونا به صورت روزانه در کش��ور گرفته می ش��ود و به ش��رط تامی��ن این کیت ها، 

ان شاءهلل این رقم را به 3۰ هزار مورد خواهیم رساند میزان

انتقاد نماینده مجلس از نحوه برکنار وزیر صمت
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نحوه 
برکن��اری آقای رحمانی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت عجیب بود، اگر 
اس��تیضاح مصلحت نیس��ت، عزل وزی��ر صمت در ش��رایط کنونی چه 
مصلحتی داش��ت.  علیرضا س��لیمی نماینده محالت در مجلس شورای 
اسالمی در تذکر ش��فاهی گفت: رئیس جمهور باید به جای توبیخ آقای 
رحمانی به دلیل رایزنی نکردن ایش��ان ب��رای موافقت نمایندگان با تفکیک 
وزارت بازرگانی، ایشان را به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت ها توبیخ می کرد.  
نماینده محالت در مجلس با بیان اینکه آقای نوبخت مطرح می کند مش��کالت 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی به م��ا ارتباطی ندارد، اضافه کرد: اگر مش��کالت 
بازنشستگان تامین اجتماعی ارتباطی به دولت ندارد چگونه سهام مجموعه های 

زیر مجموعه شستا در بورس عرضه شده است. تسنیم

مجلس به رأس امور برگردد
 منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: یکی از عواملی که موجب 
می شود مجلس جایگاه اصلی خود را بازیابد، نحوه مدیریت مجلس است 

و خروج مجلس از جایگاه اصلی خود، به ریاست مجلس بر می گردد.
 زهره س��ادات الجوردی در رابطه با اقدامات الزم مجلس یازدهم برای 
رس��یدن به جایگاه واقعی مجلس و ق��رار گرفتن آن در رأس امور اظهار 
داشت: یکی از موضوعات مهم در مجلس یازدهم همین است که مجلس را 
به جایگاه اصلی خود برگردانیم. در حال حاضر به نظر می رسد مجلس از جایگاه 
اقتدار خود خارج ش��ده و در رأس امور نیس��ت. وی عنوان کرد: لذا بازگشت به 
جایگاه اصلی مجلس، به این بس��تگی دارد که ریاست مجلس بر عهده چه کسی 
خواهد بود و همچنین روندی که منجر به این مس��أله ش��د و مجلس از جایگاه 

حقیقی خود تنزل پیدا کند نیز باید اصالح شود.  مهر 

انتقاد و اعتراض نمایندگان به قاچاق کاال و ارز

گزارش ناقص


