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جلس�هعلنیروزگذش�تهمجل�سباحضور
195نف�رازنمايندگاندرحالیبرگزارش�د
كهتمركزويژهایبرموضوعمالياتداش�ت.
از مالي�ات نماين�دگانبخص�وصدرم�ورد
خانهه�ایخالیتاكيدداش�تندوپيشبينی
میكردن�دك�هتصوي�باي�نمالي�اتتاحد
زيادیموج�بكاهشقيمتلجامگس�يخته
مس�کنش�ود.همچنيناليح�هموافقتنامه
بيندولتجمهوریاس�امیاي�رانودولت
جمه�وریهن�دب�همنظ�وراجتن�ابازاخذ
مالياتمضاعفوجلوگيریازفرارمالياتیدر
موردمالياتهایبردرآمدبهانضمامپروتکل
الحاقیدردستوركاراينجلسهقرارداشت.
همچنينگزارشكميسيوناقتصادیدرمورد
اليح�همالياتبرارزشاف�زودهقرائتويک
نفرازاعضایكميس�يوناقتصادیمجلسبه
عن�وانناظردرشورایمركزیزكاتانتخاب
ش�د.همچنيني�کنفرازاعضاءكميس�يون
اقتص�ادیمجلسبهعنوانناظ�ربراقدامات
س�ازمانام�ورماليات�یانتخ�ابش�دواين
درحالیبودكهعدهایازنمايندگانخواستار
تش�کيلكميس�يونويژهفناوریاطاعات،
فض�ایمج�ازیواقتص�ادديجيتالش�دند.
نماين�دگانمجل�سهمچي�نازطريقويدئو
كنفرانسبارهبرمعظمانقابديداركردند.

 استکبار به دنبال تحمیل خواسته های 
خود است 

در اي��ن نشس��ت س��يد 
قاضی زاده  اميرحس��ين 
هاش��می در نطق پيش 
از دس��تور خ��ود گفت: 
ايادی  و  استکبار جهانی 
نظام ه��ای  و  اس��تکبار 
پش��ت  در  اس��تبدادی 
ظاهر دموكراتيك به دنبال تحميل خواسته های 
ش��يطانی به جامعه انسانی است و در اين مسير 
از ابزارهای به ظاهرحقوق بش��ری برای پيشبرد 
اهداف خودش اس��تفاده می كند. وی با اشاره به 
س��الگرد قيام در مس��جد گوهرشاد،  افزود : 19 
تير ماه س��الروز قيام گوهرشاد توسط ملت ايران 
در دفاع از حيثيت زن مسلمان ايرانی است دفاع 
از پاكدامن��ی و حفاظ��ت از جامع��ه زنان و قيام 
در مقابل لذت جويی غربگرايانه است. قاضی زاده 
خاطرنشان كرد: ملت ايران در اين مسير حاضر 
ش��د جان بدهد اما ب��ه اس��تبداد بی فرهنگی و 

برهنگی تن ندهد.
 طرح تضمین تامین کاالهای اساسی و 

داروی اقشار آسیب پذیر 
يکی از طرح های مطرح در جلس��ه ديروز طرح 
تضمين تأمين كاالهای اساس��ی و داروی اقشار 

آسيب  پذير با قيمت مناسب بود.
در مقدمه توجيهی اين طرح آمده است: شرايط 
اقتصادی كش��ور موجب بروز مش��کالت فراوانی 
ب��رای دهك ه��ای پايي��ن درآمدی ش��ده كه با 
توجه به پيش بين��ی منابع قابل توجه در بودجه 
س��ال جاری،  برای كاستی از فشار اقتصادی بر 
مردم اين طرح تدوين ش��ده اس��ت. اين مقدمه 
می افزايد: متاسفانه اين منابع به صورت عادالنه 
توزيع نمی ش��ود و بسياری از اين كاالها با وجود 
اينکه با ارز ترجيحی تامين گرديده ولی با قيمت 

گزاف در بازار آزاد به فروش می رسد. 
در ماده واحده اين طرح نيز آمده اس��ت: بر اين 
اساس  دولت مکلف است با استفاده از ظرفيت ها 
ومنابع پيش بينی ش��ده در قانون بودجه س��ال 
ج��اری به  ويژه منابع ج��دول تبصره 14 ظرف 
مدت دو ماه از تاريخ مصوبه اين قانون تمهيدات 
الزم ب��رای تضمين دسترس��ی دهك های پايين 
درآم��دی ب��ه كاالها و اق��الم اساس��ی و دارو را 
در قالب اعطای كارت الکترونيك به سرپرس��ت 

خانوارهای مشمول فراهم كند. 
اس��تفاده از اين كارت ها ب��رای خريد دارو و نيز 
كااله��ای اساس��ی از مراك��ز توزي��ع دارای كد 
اقتص��ادی و از طريق دس��تگاه كارتخوان انجام 
می ش��ود. همچنين بانك مركزی مکلف اس��ت 
اطالع��ات مورد درخواس��ت وزارت تع��اون كار 
و رف��اه اجتماعی به منظور آزمون وس��ع درآمد 

خانوارها را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد.
 تشکیل کمیسیون فضای مجازی در 

دستور کار مجلس
تقاضای عده ای از نمايندگان در مورد تش��کيل 
كميسيون ويژه فناوری اطالعات، فضای مجازی 
و اقتص��اد ديجيتال در دس��تور كار مجلس قرار 

داشت.
 درخواست برای تشریح جزئیات توافق 

25 ساله ایران و چین 
نماينده م��ردم مالير در مجلس گفت:  توافقنامه 
ايران و چين بايد در مجلس بررسی شود و نبايد 

برجام ديگری در جمهوری اسالمی باشد.
حجت االس��الم اح��د آزاديخواه نماين��ده مردم 
مالير در جلس��ه علن��ی و در اخط��ار اصل 77 
قانون اساس��ی با اش��اره به توافقنامه 25 س��اله 

ايران و چين اظهار داشت: معاهده ای بين دولت 
جمهوری اس��المی ايران و دولت جمهوری هند 
در دستور كار مجلس قرار دارد ولی ما معاهده و 
برنامه 25 ساله بين ايران وچين را اخيرا در حال 
اجرا می بينيم. وی افزود:  متاس��فانه نمايندگان 
مجلس هيچ خب��ری از موافقتنامه ايران و چين 
ندارند كه اين موضوع خالف اصول قانون اساسی 
اس��ت. نماينده مردم مالي��ر در مجلس تصريح  
كرد: از هيأت رئيس��ه می خواه��م و اصرار دارم 
كه جزييات اين توافقنامه را بررس��ی كنند و به 
نظر می رسد بررسی اين موضوع از نان شب هم 
واجب تر است. وی با بيان اينکه حق نمايندگان 
مجلس اس��ت كه از محتوا و جزييات توافقنامه 
ايران و چين مطلع شوند و نبايد مجلس در اين 

باره سکوت كند.
 ایراد مجالس قبلی در طرح کلیات 
موافقتنامه های بین المللی رفع شود

عضو هيات رئيسه مجلس 
با بيان اينکه بسياری از 
از  نماين��دگان  اوق��ات، 
نامه های  موافق��ت  مفاد 
ندارند  خب��ر  بين المللی 
كه باي��د در اين مجلس 
اي��ن رويه اصالح ش��ود 
گفت: مجلس باي��د جزييات موافقتنامه ها را هم 

بررسی كند.
حجت االس��الم عليرضا سليمی در اخطار قانون 
اساس��ی، اظهار داش��ت: اخطارم مربوط به نحوه 
بررس��ی موافقت نامه های بين المللی در مجلس 
است چرا كه صرفا ماده  واحده آن قرائت می شود 

و ما در جريان جزييات آن قرار نمی گيريم.
وی بيان ك��رد: اليحه موافقت نام��ه بين دولت 
اي��ران و هند به منظور اجتن��اب از اخذ ماليات 
مضاعف 31 ماده و يك پروتکل الحاقی دارد و ما 

بايد در جريان جزييات آن قرار بگيريم.
نماينده م��ردم محالت در مجل��س تاكيد كرد: 
بس��ياری از اوقات، نماين��دگان از مفاد موافقت 
نامه ه��ای بين المللی خبر ندارند كه بايد در اين 
مجلس اين رويه اصالح ش��ود چرا كه اين رويه 
خسارت زا اس��ت. سيداميرحس��ين قاضی زاده 
هاش��می كه رياس��ت جلس��ه علنی را بر عهده 
داشت در پاس��خ به اخطار سليمی گفت: كليات 
و جزييات اليحه مذكور به تصويب رس��يده و در 
اين جلس��ه ايرادات شورای نگهبان مورد بررسی 
ق��رار می گيرد. وی بيان ك��رد: موافقت نامه های 
بين المللی و كنوانس��يون ها از يك بحث جمعی 
به دس��ت می آيند و بايد به صورت كلی بگوييم 
كه آي��ا آن را می پذيريم يا خير چرا كه كش��ور 
طرف مقابل هم برای خودش حقوقی قائل است 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
نايب رئيس مجلس شورای اسالمی تصريح كرد: 
كميس��يون های تخصصی به ص��ورت جزيی به 
مفاد موافقت نامه های بين المللی ورود می كنند 
و طبيعتا در صحن علنی مجلس كليات موضوع 

بررسی می شود.
 موافقت مجلس با دوفوریت طرح 

مالیات بر خانه های خالی
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی با دوفوريت 
ط��رح »مالي��ات ب��ر خانه های خال��ی« موافقت 
كردن��د. سيداحس��ان خان��دوزی نائ��ب رئيس 
كميسيون اقتصادی مجلس در توضيح اين طرح 
گفت: فشار زيادی به دليل گرانی مسکن و اجاره 
بها بر روی دوش مردم س��نگينی می كند و اين 
مطالب��ه كه مجلس يازدهم بايد در باره وضعيت 
قيمت ها در بازار مس��کن رس��يدگی كند وجود 
دارد. حجت االس��الم محمد حسين حسين زاده 
بحرين��ی عض��و كميس��يون اقتص��ادی مجلس 
شورای اس��المی نيز در جريان بررسی طرح دو 
فوريتی ماليات بر خانه های خالی اظهار داش��ت: 
بيش از نياز كش��ور هم اكنون واحد مس��کونی 
آماده سکونت داريم و مشکل بازار مسکن عرضه 

كمتر از تقاضاست.
وی افزود: اطالعاتی كه در رسانه ها گفته می شود 
مبنی بر اين كه واحدهای خالی از سکونت چند 

ده ميليونی وجود دارد آمار صحيحی است.
حس��ين زاده بحرين��ی گف��ت:  دولت متأس��فانه 
همراهی الزم را           برای اجرای اين قانون نداش��ت 
اما ه��م اكن��ون وزارت راه و شهرس��ازی آماده 
اجرای اين قانون و راه اندازی اين س��امانه است 
اما مش��کل اصلی بارگذاری اطالعات مربوط به 
ام��الك و اس��کان خانوارهاس��ت. محمد مهدی 
طغيانی س��خنگوی كميسيون اقتصادی مجلس 
نيز در جريان بررس��ی ط��رح دو فوريتی ماليات 
ب��ر خانه ه��ای خالی گف��ت: اج��رای ماليات بر 
خانه ه��ای خال��ی و خوداظهاری م��ردم درباره 
تکميل اطالعات س��امانه امالك و اس��کان تاثير 
آنی در بازار تابستانه مسکن دارد. طغيانی گفت:  
خوداظهاری مردم جهت تکميل س��امانه امالك 
و اس��کان از اهمي��ت ويژه ای برخوردار اس��ت و 
مردم بايد با ارائه كد ملی و كد پس��تی  و مهلت 
قانونی كه به آنها برای تکميل اين س��امانه داده 

می ش��ود به عملياتی كردن اجرای اين س��امانه 
كمك كنيم.

 تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا 
پایان سالجاری 

رئيس كميسيون اقتصادی مجلس گفت: قانون 
فعلی ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال جاری 
تمديد ش��د و قانون جدي��د از فروردين 1400 
الزم  االجرا خواهد ب��ود. محمدرضا پورابراهيمی 
در جلس��ه علنی و در جريان بررس��ی رفع ايراد 
شورای نگهبان به اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
اظهار داش��ت: از آنجايی ك��ه قانون فعلی موقت 
اس��ت به منظور رف��ع ايراد ش��ورای نگهبان ما 
اين قانون را تا پايان س��ال جاری تمديد كرديم.  
همچني��ن نمايندگان مجلس در جلس��ه علنی 
ديروز ب��ه منظور تأمي��ن نظر ش��ورای نگهبان 

اليحه ماليات بر ارزش افزوده را اصالح كردند.
براس��اس اصالحات انجام شده تبصره ذيل ماده 
57 به ش��رح زير اصالح شد: تا تاريخ الزم االجرا 
ش��دن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مصوب 17 بهمن 1387 با اصالحات و الحاقات 
بعدی تمديد ش��ده و الزم االجرا است. ماده 57 

اين قانون از تاريخ 1400 اجرايی می شود.
در اين جلس��ه علی رضاي��ی نماينده كنگاور نيز 
ب��ا رای نمايندگان مجلس ب��ه عنوان عضو ناظر 
بر اج��رای قانون ماليات بر ارزش افزوده انتخاب 

شد.
 عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی 

زکات انتخاب شد
در اين جلسه سيدكاظم موسوی نماينده اردبيل 
در مجلس عضو ناظر مجلس در شورای مركزی 
زكات انتخاب ش��د. همچني��ن انتخابات هيئت 
رئيسه فراكس��يون ش��وراها، مديريت شهری و 
روستايی با حضور اعضای اين فراكسيون برگزار 
ش��د. بر اساس اين گزارش محس��ن پيرهادی با 
اكثري��ت آرا به رئيس فراكس��يون ، جعفر قادری 
نايب رئي��س اول، علی اكبر كريمی نايب رئيس 
دوم  و همچنين مجتبی يوسفی برای مسئوليت 
س��خنگويی فراكس��يون از س��وی نماين��دگان 
انتخاب شدند. همچنين با رای اعضا، محمد رضا 
دش��تی اردكانی و كيومرث سرمدی دبير اول و 

دوم فراكسيون انتخاب شدند.
 اصالح موافقت نامه بین ایران و هند 

نمايندگان مجلس تبصره ای از موافقت نامه بين 
ايران و هند را براس��اس موازين اسالمی اصالح 
كردن��د. به منظور تامين نظر ش��ورای نگهبان با 
اص��الح تبصره 1 ماده 11 اليحه موافقتنامه بين 
دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری 
هند به منظ��ور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و 
جلوگي��ری از فرار ماليات��ی در مورد ماليات های 
ب��ر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی با 201 رأی 
مواف��ق، 10 رأی مخال��ف و 10 رأی ممتن��ع از 

مجموع 243 نماينده حاضر  موافقت كردند.
 دولت جلوی ظهور سلطان های سکه 

و ارز بگیرد 
نماينده مردم س��اوه در 
دولت  گف��ت:  مجل��س 
فرس��وده  مدي��ران  ب��ه 
و بی كفاي��ت ب��ا تفک��ر 
ليبرالی مي��دان ندهد تا 
سلطان های سکه و ارز و 
خ��ودرو و .... از دل اين 

مديريت فاسد ظهور نکند.
محمد س��بزی در نطق ميان دستور خود گفت: 
هدف رونق اقتصادی كشور اين است كه عدالت 
اجتماعی در جامعه ای تامين شود، فقر ريشه كن 

شده و فاصله طبقاتی از بين برود.
نماين��ده مردم س��اوه در مجلس اظهار داش��ت: 
عليرغم پيش��رفت های فراوان در 40 س��ال اول 
انقالب متاسفانه نمره مطلوبی در باب عدالت در 

دهه پيشرفت و عدالت به دست نياورده ايم. 
س��بزی با بيان اينکه  چرا همسان سازی حقوق 
بازنشس��تگان انجام نمی ش��ود،  خاطرنشان كرد: 
جامع��ه كارگ��ری طبقه ب��ا اخ��الص، صادق و 
زحمتکش اس��ت كه از بزرگترين س��رمايه های 
كشور اس��ت. نقش كارگران در توليد با كيفيت 
با وجود تحريم ها و نق��ش آفرينی مؤثر آنان در 
مسائل اقتصادی، سياس��ی و اجتماعی بر كسی 
پوش��يده نيس��ت. حال چرا باي��د كارگر امنيت 

شغلی نداشته باشد.
نماين��ده مردم س��اوه در مجلس اظهار داش��ت: 
قراردادهای سفيد امضا كه آرامش را از كارگران 
گرفت��ه مش��کل نابرابری حق��وق و مزايا و عدم 
تناس��ب افزاي��ش حقوق ب��ا تورم گرانی افس��ار 
گس��يخته موجود باعث نگرانی و رنجش قش��ر 
كارگری ش��ده است. وی افزود: اين بی عدالتی ها 
ناش��ی از بی تدبيری است . كار به جايی رسيده 
كه به جای وام مسکن وام اجاره مسکن بدهند. 
س��بزی خاطرنش��ان ك��رد: مس��ئولين به جای 
كدخدا به خ��دا تکيه كني��د. امدادهای الهی را 
باور كنيد، در طی7 س��ال متمادی همه اميدها 
را ب��ه مذاكره با غرب گره زدي��د و اكنون كه به 

در بس��ته خورده ايد ب��ه جای فرافکن��ی و نامه 
ن��گاری حاميان تان ب��ه مقام معظ��م رهبری از 
گذش��ته درس عبرت بگيريد و سخن مذاكره با 
مستکبران را دفن كنيد. وی افزود: حال كه برای 
برقراری عدالت دس��تگاه قضايی در رسيدگی به 
پرونده مفسدان اقتصادی اميد تازه ای در جامعه 
اس��المی آفريده وظيفه ما نماين��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی حمايت بی بدي��ل از آيت اهلل 
رئيسی و همکارانش اس��ت. ما معتقديم مبارزه 
با اژده��ای هفت س��ر اقتصاد ع��زم همگانی را 
می طلبد. سبزی خاطرنش��ان كرد:همانگونه كه 
دستگاه قضايی و مجلس شورای اسالمی مبارزه 
با فساد را از درون خود شروع كرده اند دولت نيز 
در يك س��ال باقيمانده از عمر سياسی خود قدم 

مؤثری بردارد.
 توضیحات نماینده ساری درباره 
عضویتش در هیئت مدیره برخی 

شرکت ها
سخنگوی كميس��يون اجتماعی مجلس با بيان 
اينک��ه در حال حاضر عضو هيئ��ت مديره هيچ 
شركت دولتی نيس��ت، گفت: قبل از نمايندگی 
مجل��س، از عضويت در هيئت مديره ش��ركت ها 
اس��تعفاء داده ام. عل��ی بابايی كارنام��ی نماينده 
س��اری در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره 
ب��ه پخش اخب��اری در فضای مج��ازی مبنی بر 
عضوي��ت وی در هيأت مديره چندين ش��ركت 
و سوءاس��تفاده از موقعي��ت ش��غلی خود گفت: 
عده ای تحت عن��وان باج خواهی و خبرس��ازی 
عليه اينجانب اقدام می كنند كه متأس��فانه اين 
روند از اي��ام انتخابات مجل��س يازدهم تاكنون 
ادام��ه دارد. وی با بيان اين كه اينجانب كارمند 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بودم، گفت: از 
طرف اين وزارتخانه در برخی شركت ها از جمله 
صناي��ع چوب و كاغذ ايران چ��وكا و محصوالت 
كاغذی لطيف، عضو هيئت مديره بودم. از طرف 
ديگر در شركت حمل و نقل باربری قاران ساری 
مشغول فعاليت بودم و در شركت پرشيا صنعت 

مازندران نيز حضور داشتم.
رئيس فراكس��يون كارگ��ری مجلس تاكيد كرد: 
وزارت تعاون در راستای ساماندهی شركت چوكا 
به بن��ده مأموريت داد تا در آن ش��ركت حضور 

داشته باشم.
 انصراف میرسلیم از کاندیداتوری 

ریاست کمیسیون اصل نود
س��يدمصطفی ميرس��ليم نماينده م��ردم تهران 
ك��ه پيش از اين برای نامزدی كميس��يون اصل 
ن��ود مجلس ثبت نام كرده ب��ود، از كانديداتوری 

خ��ود ب��رای اي��ن س��مت انص��راف داد.  پن��ج 
نف��ر از نماين��دگان ب��ا تأئي��د هي��أت رئيس��ه، 
كانديداتوری ش��ان ب��رای رياس��ت كميس��يون 
اصل نود اعالم ش��ده كه اسامی آنها عبارتند از: 
س��يدنظام الدين موسوی، س��يدمحمود نبويان، 
نصراهلل پژمان فر، حسن شجاعی و سيدمصطفی 
آقاميرسليم كه آقاميرس��ليم همانطور كه گفته 

شد از كانديداتوری خود انصراف داد. 
رئيس كميسيون اصل نود با رأی همه نمايندگان 

و در جلسه علنی مجلس انتخاب می شود.
 رد پای بانک ها در خرید و 

فروش سکه و ارز
نماين��ده م��ردم مرن��د و 
جلفا در مجلس گفت: چه 
بخواهي��م و چه نخواهيم 
نظ��ام بانک��ی ما ب��ر پايه 
رباست. در خريد و فروش 
سکه و ارز رد پای بانك ها 
معصوم��ه  دارد.  وج��ود 
پاش��ايی در نطق ميان دس��تور خود در نشست 
علن��ی مجلس گفت: در يك م��اه و اندی كه از 
آغاز مجلس يازدهم گذش��ت به چش��م ديديم 
كه احساس��ات بر اين مجلس حاكم ش��ده، پس 
باي��د اول درد خودمان را           چ��اره  كنيم. نماينده 
مردم مرند و جلفا در مجلس ش��ورای اس��المی 
اظهار داشت: وظيفه اصلی اين مجلس مديريت 
مطالبات مردم اس��ت. امروز اقتصاد پاشنه آشيل 
ماس��ت. بايد برای مديريت آن طرحی داش��ته 
باش��يم و مردم را           از اين تشويش و نگرانی عبور 
دهيم. چش��م اميدهايی را           كه به ما دوخته شده 

با اشتباهات راهبردی نابود نکنيم.
وی افزود: ما كشوری هستيم كه به دليل منافع 
ش��خصی و جناحی برخی افراد در طی 42 سال 
اق��دام به جمع آوری اطالعات پايه از كش��ورمان 
و واگذاری در سيس��تم ها نکردي��م.  بدون ديتا 
بيس و اطالعات پايه امکان مديريت بهينه هيچ 
جامعه ای وجود ندارد. پاش��ايی خاطرنشان كرد: 
در برنامه تحولی مجلس موضوع ايجاد اطالعات 
پاي��ه بايد در صدر امور باش��د تا بتوانيم س��اير 
س��اختارها را           نيز زير ذره بين برده و آنچنان كه 
مردم از ما انتظار دارند، مديريت و نظارت كنيم. 
نماين��ده مردم مرند و جلفا در مجلس ش��ورای 
اس��المی اظهار داشت: چرا اداره اوقاف حاضر به 
بارگذاری اس��ناد خود نيس��ت. فقط در صورت 
ش��فافيت به تمام معن��ا می توانيم پاس��خگوی 
مردم باش��يم. شفافيت بايد در همه تصميمات و 
رفتارهای دستگاه ديوان ساالری ما حاكم باشد.

 رئیس جمهور باید درباره وضعیت دالر 
و طال به مجلس توضیح دهد

حسين ميرزايی نماينده مردم اصفهان در مجلس 
با بيان اينکه وضعيت بازار ارز، سکه و طال نتيجه 
كدامين متغير اقتصادی و يا بی كفايتی مديريتی 
است، گفت: نمايندگان مجلس اجازه ندهند در 
نابس��امانی های اين روزها مجلس، شريك جرم 

دولت مأيوس بی تدبير باشد.
وی در نطق ميان دس��تور خود گف��ت: گويا به 
جرم پريدن عقل از س��ر دولت روز به روز عرصه 
بر مردم تنگ تر می شود. وضعيتی كه امروز برای 
ارز و س��که و طال به وجود آمده معلول كدامين 

متغير اقتصادی و بی كفايتی مديريتی است.
وی افزود: علت مشکالت موجود را           بايد در اداره 
كننده دولت يعنی ش��خص آقای رئيس جمهور 
بايد جس��تجو كرد. آقای رئي��س جمهور! مثال 
ش��ما مثال ابری است كه بر فراز سرزمين ما در 
اين زمستان س��ردی كه به وجود آورده ايد قرار 
گرفته، نه می بارد كه از بارانش بهره مند ش��ويم 
و نه كنار می رود كه از نور خورش��يد اس��تفاده 
كنيم. نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی خطاب به رئيس جلسه مجلس، اظهار 
داش��ت: اگ��ر آقای رئي��س جمهور ب��ه مجلس 
نمی آيد، مجلس آقای رئي��س جمهور را           احضار 

كند و از وی توضيح بخواهد. 
 مافیاهای اقتصادی را           از 

دولت دور کنید
نماينده مردم سنقر در مجلس خطاب به رئيس 
جمهور گفت: با خروج آمريکا از برجام باز دنبال 
مذاكره هستيد. آيا شرم نمی كنيد با قاتل شهيد 
س��ليمانی مذاكره كنيد؟ آيا ش��رم نمی كنيد با 
كسی مذاكره كنيد كه خود اعتراف به تروريست 
بودن دارد؟ س��يد جواد حس��ينی كي��ا در نطق 
ميان دس��تور خود در نشس��ت علنی خطاب به 
رئي��س جمهور گفت: هدف از برجام برداش��تن 
تحريم ه��ای ظالمانه بود كه پس از چند س��ال 
مذاكره، رفت و آمدها، انجام تعهدات از سوی ما 
نتيجه اش اعمال تحريم های شديدتر شده است.

نماينده مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: فشار اقتصادی فراوان بر مردم كه 
حاصل��ش دالر ب��االی 20 هزار تومانی و س��که 
باالی 10 ميليون تومانی و قيمت مسکن دست 
نيافتنی شده است. وی افزود: آقای روحانی! اين 
همان برجامی است كه ش��ما گفتيد مسؤوليت 
آن با من اس��ت. اين همان رونق اقتصادی است 
كه شما به واسطه برجام راه انداخته ايد كه يارانه 

مردم ارزش 2 دالر پيدا كرده است.

امامصادق)ع(: بر درب بهشت نوشته شده است: قرض دادن 
هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.
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