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اخبار

لزوم دریافت ضمانت از  FATFبرای
جلوگیری سیاسیکاریها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد
در شرایط کنونی تصویب  CFTبه عنوان یکی از
لوایح چهارگانه مرتبط با  FATFبه صالح کشور
نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خانه
ملت ،در خصوص تعیین تکلیف لوایح چهارگانه
مرتبط با  FATFو آینده روابط بانکی کشورمان،
گفت :اصالح قانون مبارزه با پولشویی و اصالح
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس
شورای اسالمی مورد بررسی و تصویب قرار
گرفت و مشکلی ندارد .همچنین الحاق ایران به
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
یا پالرمو نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان
مواجه شد که بر اساس آخرین شنیدهها از
اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس امکان
برطرف شدن آنها وجود دارد .نماینده مردم کرمان
و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
در شرایط کنونی تصویب الیحه الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریسم به صالح کشور
نیست ،تصریح کرد :دغدغههایی نسبت به
فرارسیدن پایان مهلت ارائه شده از سوی FATF
وجود دارد اما باید برای رفع آنها تضامین الزم اخذ
شود .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی خاطرنشان کرد :به عبارتی اگر کشورمان
هر چهار الیحه را تصویب و اجرایی کند ،تضمینی
برای اینکه بانکهای دنیا با ایران فعالیت مشترک
انجام دهند وجود ندارد لذا رویکرد مثبتی وجود
ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی
دریافت شود .در واقع ادبیات  FATFسیاسی
است و جنبه اجرایی ندارد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس:

افزایش البی و فشار در غیاب شفافیت آرا

«نظام جامع انتخابات» امسال نهایی
میشود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

اخبار

چرا نمایندگان با آرای علنی در بهارستان مخالفند؟

رئیسکمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور:

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور،
با انتقاد از تعلل دولت در ارائه الیحه نظام جامع
انتخابات بعد از یک سال و نیم ،گفت :طرح
مجلس قطعا امسال نهایی میشود.
محمدجواد کولیوند در گفتوگو با مهر ،با
اشاره به گذشت حدود  ۱۰ماه از بررسی طرح
«نظام جامع انتخابات» در کمیسیون شوراها و
امور داخلی کشور ،اظهار داشت :در بررسی این
طرح با وزارت کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس
و پژوهشکده شورای نگهبان همکاری داشتهایم تا
کار به صورت دقیق جلو برود و اگر دولت الیحه
جامع انتخابات را ارائه داد ،بتوانیم بخشهای
موازی را در الیحه دولت بگنجانیم .وی افزود:
بعد از یک سال و نیم بحث و رایزنی ،هنوز الیحه
دولت به دست ما نرسیده و چندین مرتبه هم
از وزارت کشور و معاونت امور مجلس ریاست
جمهوری پیگیر شدهایم و تنها پاسخ دادهاند که
در کارگروههای دولت نهایی شده است اما هنوز
در صحن هیأت دولت بررسی نشده است .وی
با بیان اینکه در طرح مجلس بخشهای مربوط
به اصالح قوانین انتخابات ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسالمی و شوراها در کمیته
تخصصی کمیسیون به پایان رسیده ،تصریح
کرد :در حال حاضر بررسی بخشهای مربوط به
اصالح قانون انتخابات مجلس در دستور صحن
کمیسیون شوراها قرار دارد و طی دو هفته کاری
آینده کمیسیون ،به پایان میرسد و پس از آن
وارد بررسی بخشهای مربوط به انتخابات ریاست
جمهوری و شوراها میشویم .کولیوند تأکید کرد:
اگر تا پیش از ارائه طرح به صحن مجلس ،الیحه
دولت ارائه شود ،آن را در طرح مجلس لحاظ
میکنیم وگرنه با توجه به در پیش بودن انتخابات
مجلس در سال آینده ،طرح خودمان را نهایی
میکنیم .وی افزود :طرح نظام جامع انتخاباتی
قطعا ًتا پایان امسال نهایی میشود و به سال بعد
نمیرسد.

پارلمان

هرچند در پاسخ به مطهری عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان در این باره به ایرنا گفته
است« :شورای نگهبان هیچگاه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی را بهخاطر رأیی که آنان به طرح یا
الیحهای میدهند و یا اظهارنظری که میکنند،
ردصالحیت نکرده است ».اما برخی از فعاالن
سیاسی ،ازجمله نمایندگان مجلس ششم شورای
اسالمی نظر دیگری در این باره دارند .با این حال
آنان که در دورههای قبل نماینده مردم بوده اند
معتقدند که شفافیت آرا نه تنها راهگشاست بلکه
یک اصل محسوب میشود.
افزایش البی و فشار پیامد عدم شفافیت
شراد نماینده دور ششم مجلس
محمد کیانو 
شورای اسالمی در گفتوگو با ایرنا در این باره
میگوید :رأی نمایندگان به شفافیت آرا در مجلس
دارای مزایا و معایبی است .بزرگترین عیبی که
دارد ،افزایش البیها و فشارهایی است که از سوی
جریانات گوناگون قدرت و ثروت بر نمایندگان
تحمیل میشود .وی ادامه میدهد :بارها شاهد
بودیم ،زمانی که نمایندگان به طرح سوال از وزیری
میپردازند ،برخی از جریانات به شکلهای گوناگون
سعی در تطمیع یا تهدید نمایندگان داشتهاند .این
عیبی است که وجود دارد و باعث شده نمایندگان
به دالیل گوناگونی از بیان آنچه موجه میدانند،
احساس نگرانی کنند .نماینده مجلس ششم شورای
اسالمی معتقد است :بزرگترین منفعت شفافیت رأی
نمایندگان این است که مجلس به اصالت کارکردی
خودش باز خواهد گشت .نمایندگان بر اساس عهد
و سوگندی که در دوران نمایندگی میخورند موظف
به رعایت منافع ملی کشور و اجرای قانون اساسی
هستند .اگر نمایندهای در راستای احقاق حقوق
ملت رد صالحیت شود ،باید گفت افتخاری باالتر از
آن نیست که نماینده به این دلیل توسط جریاناتی
حذف شده است .این فعال سیاسی اصالح طلب با
بیان اینکه به اعتقاد من ،برای ممانعت از گسترش
نفاق و ریا ،نباید در شفافیت رأی نمایندگان اخاللی
ایجاد کرد ،تأکید میکند :رأی شفاف نمایندگان به
سالمسازی مجلس کمک میکند.
شراد در پاسخ به این پرسش که آیا در
کیانو 
مجلس ششم تجربهای از تهدید به دلیل اظهارنظر
درباره موضوعی را داشتهاید میگوید :مهمترین
جلوه چنین مسئلهای در مجلس ششم ،اقدام بیش
از  120تن از نمایندگان ،در نامهای به رهبری بود .هر
چند در این نامه ،خیرخواهانه و از سر دلسوزی به
نظام و انقالب ،دیدگاههای خود را با ایشان در میان
گذاشتند؛ اما گروههای فشار که برداشت نادرست یا
مخالفی نسبت به نامه داشتند به شیوههای مختلف،
ازجمله نوشتن بیانیه ،برخورد فیزیکی و در نهایت رد
صالحیت این نمایندگان در انتخابات مجلس هفتم
بر فعالیت آنان اثر گذاشتند .وی در همین راستا

نمایندگان سابق مجلس شورای اسالمی معتقدند که مخفی ماندن رأی نمایندگان در صحن مجلس برخالف اصول نمایندگی است که به افزایش
البیگری و همچین فشار بر بهارستانیها میانجامد .نمایندگان مجلس در تشریح علت مخالفت خود با شفافیت آرا دالیل مختلفی را مطرح میکنند.
یکی همچون علی مطهری ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی میگوید آرا مخفی بماند بهتر است ،چون نظارت استصوابی وجود دارد و دیگری
همچون محمد قمی نماینده پاکدشت معتقد است که شفافیت برای نمایندگان در شهرستانها پیامد اجتماعی دارد.

بزرگترین
منفعتشفافیت
رأینمایندگان
این است که
مجلس به
اصالتکارکردی
خودش باز
خواهد گشت
می افزاید :هرچند این نمایندگان ردصالحیت شدند
اما این اتفاق سبب شد ،مجلس ششم به عنوان
مجلسی که در راستای حقوق مردم فعالیت داشته،
در حافظه تاریخی جامعه ایران باقی بماند.
مخفی کردن آرا برخالف فلسفه پارلمانی است
یراد نیز درباره تأثیر
حجتاالسالم حسین انصار 
شفافیت آرای نمایندگان و یا اظهارنظرهای آنان بر
رد یا تأیید صالحیتشان از سوی شورای نگهبان
میگوید :در دوره ششم مجلس شورای اسالمی،
بنده رئیس کمیسیون اصل  90بودم و صحبت و
اظهارنظر میکردم ،به زعم خودم در راستای احقاق
حقوق مردم عمل کردم .وی تأکید دارد :نماینده
باید اظهارنظر کند و نظر او محترم است .حسب
اصل  86قانون اساسی ،نمیتوان نمایندگان را به
دلیل اظهارنظر تحت پیگیرد یا فشار قرار داد .این
مصونیت به دلیل مسئولیت نمایندگی است .برای
اینکه نماینده بتواند با شجاعت و صراحت ،آنچه را
که تصور میکند به صالح مملکت است بیان و برای
احقاق حقوق مردم اقدام کند .این نماینده مجلس
ششم معتقد است :مخفی کردن آرای نمایندگان،
خالف فلسفه نمایندگی و قانون اساسی است .وی با
اشاره به اینکه مشکل ،مخفی کردن رای نمایندگان
برای پیشگیری از ردصالحیت آنها نیست ،تصریح

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ورود قانون
منع به کارگیری بازنشستگان به فاز اجرایی:
نماینده مردم مبارکه درمجلس دهم ،از تایید قانون منع بکارگیری
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی توسط شورای نگهبان و آغاز فاز
اجرایی این قانون خبر داد.
زهرا سعیدی ،طراح اصلی طرح قانون منع به کارگیری
بازنشستگان ،درگفتوگو با خانه ملت با اعالم این خبر که قانون منع
بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی بعد از تایید شورای
نگهبان وارد فاز اجرایی شده است ،گفت :با توجه به اینکه قانون منع
بکارگیری بازنشستگان وارد فاز اجرایی شده است ،انتظار داریم همان
طور که قانونگذار  60روز مهلت تعیین کرده تا مدیران بازنشسته
استعفا دهند ،دولت هر چه سریعتر نسبت به اجرای این قانون اقدام
کند ،چرا که اجرای آن در شرایط کنونی که التهاباتی در بازار ایجاد
شده است ،میتواند روزنه امیدی برای جامعه باشد و فکر و ایدههای
جدیدی را به کشور تزریق کند .وی تصریح کرد :آنچه در این شرایط
از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ،انتخاب افراد جایگزین برای مدیران
بازنشسته است و روسای قوا و وزرا و سایر افراد تصمیمگیر فعال در
دستگاههای مختلف باید فارغ از تعصب جنسیتی ،شایستهساالری را
در انتخاب مدیران جدید به جامعه نشان دهند .سعیدی با اشاره به
افراد بازنشستهای که در این قانون همچنان مستثنی قرار گرفتهاند،

دولت برای جایگزینی افراد بازنشسته کارگروه تشکیل دهد
یادآورشد :این استثناها تغییری نسبت به قوانین گذشته نداشته و
تنها تفاوت این است که پیش از این در حجم گسترده وجود داشته
است ،اما مجلس دهم این استثنائات را محدودتر کرده است ،کما
اینکه در بندهای الف ،ب و ج این قانون ،روسای قوی سه گانه،
معاونان رئیسجمهوری ،اعضای شورای نگهبان ،نواب رئیس و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وزرا مستثنی هستند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم افزود :البته در این قانون
معاونان وزرا ،سفیران و همترازانشان از این استثنائات حذف شدهاند
و افرادی هم که تحت تدبیر فرمانده معظم کل قوا انتخاب شدهاند
مشمول این قانون قرار نمیگیرند و استثنا هستند ،کما اینکه رئیس
سازمان صدا و سیما نیز مستثنی قرار میگیرد .این نماینده مردم
در مجلس دهم ،با بیان اینکه در پی اجرای این قانون عدالت در
انتصابها رعایت میشود ،تاکید کرد :پیش از این ممکن بود افراد
دارای تجربه بیش از  25سال در کنار این مدیران بازنشسته فعالیت
کرده باشند ،اما فرصتی برای مدیریت نداشته باشند که بعد از اجرای
این قانون قطعا میتوانند بر مبنای شایستهساالری که در انتخاب
مدیران جایگزین لحاظ میشود ،این فرصت را به دست آورند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین در

عارف در دیدار با خانواده شهید سلطانزاده:

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

رئیس فراکسیون امید به همراه فریده اوالدقباد
نزاده
با حضور در منزل شهید محمد سلطا 
با همسر و فرزند این شهید انقالب دیدار و
گفتوگو کرد .به گزارش ایلنا ،محمدرضا
سلطانزاده

عارف با تجلیل از همسر شهید
گفت :شهیدان بیشترین هزینه را برای
انقالب و آرمانهایشان پرداختند .جان
شهیدان خیلی ارزشمند بود ولی هزینهای که
خانوادههای شهید پرداختند ،کمتر از آن چیزی نیست
که شهیدان پرداختند .وی با بیان اینکه کشور متعلق به شهیدان،
سلطانزاده گفت :وقتی با

امام و مردم است ،خطاب به همسر شهید
خانواده معظم شهدا دیدار میکنم احساس میکنم با بهترین بندگان
خدا مالقات میکنم و این افتخار بزرگی است که نصیب من میشود.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خانواده شهدا
از جمله وفادارترین جامعه انقالبی ما هستند ،بر نقش و جایگاه بیبدیل
شهدا و ایثارگران انقالب اسالمی در پیروزی ،تثبیت و حفظ نظام اسالمی
و صبر و مقاومت خانوادههای آنان در تاریخ انقالب تاکید کرد.

خانواده شهدا از جمله وفادارترین
جامعه انقالبی ما هستند

میکند :آقای مومن عضو شورای نگهبان میگوید
اگر مردم آدم بد میخواهند ،عقل ندارند؛ اگر آدم
خوب میخواهند ،ما شناسایی می کنیم .این توهین
به ملت ایران و نفی حق انتخاب مردم است .وی
با اشاره به اینکه «حق انتخاب مردم» رکن اساسی
در مبارزه امام(ره) ،دیدگاه ایشان ،نظام جمهوری
اسالمی و تأسیس قانون اساسی است ،میگوید:
مردم شناسایی میکنند ،انتخاب یا عدم انتخاب حق
مردم است نه شورای نگهبان .اینکه آرای نمایندگان
علنی یا غیرعلنی باشد ،حق نماینده است .نماینده
باید بتواند آزادانه ،آنچه را که در دل دارد با اطمینان
و علنی بیان کند .اینکه بخواهند آرای نمایندگان را
مخفی کنند برخالف فلسفه پارلمانی ،قانون اساسی
و اصول ذاتی جمهوری اسالمی است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان ،نخستین بار در آذر
ماه  96از سوی محمدجواد فتحی ،عضو فراکسیون
امید مجلس با امضای حدود سی نفر از اعضای این
فراکسیون بهصورت دوفوریتی مطرح شد .اما این
طرح با استقبال چندانی روبهرو نشد .با این حال،
زمانیکه اعالم وصول فوریت این طرح در مجلس
نزدیک شد ،نمایندگان اصولگرا نیز طرح مشابهی
را کلید زدند که در مرداد ماه سال جاری با عنوان
شفافیت آرای نمایندگان توسط حسینعلی حاجی

دلیگانی ،نماینده مردم شاهینشهر با امضای 29
نفر ازنمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد .البته
ذوالنوری ،نماینده قم نیز با امضای گروه دیگری از
نمایندگان ،طرحی را به هیأت رئیسه فرستاد که در
این طرح عالوه بر آرا ،شفافیت سفرهای نمایندگان،
حضور و غیاب ،مرخصی و ...هم در آن مطرح
شده بود .نهایتا ًطرح فتحی و حاجی دلیگانی تلفیق
شد و با نام یک فوریتی «الحاق دو تبصره به ماده
 119قانون آییننامه داخلی مجلس» و با عنوان
شفافیت آرای نمایندگان اعالم وصول شد .این
طرح در جلسه  14شهریور ماه ،از سوی نمایندگان
با 108رأی ،با مخالفت روبرو شد .قبل از رأیگیری
درباره فوریت این طرح تعدادی از نمایندگان
درخواستی را مطرح کردند مبنیبر اینکه طبق ماده
 124آییننامه ،رأیگیری بهصورت علنی باشد؛
یعنی مشخص شود هر نماینده چه نظری نسبت
به این طرح دارد .در این شرایط باید نمایندگان آرای
خود را روی کاغذ با قید نامشان اعالم کنند .این
درخواست به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان
با این درخواست نیز با  110رأی ،مخالفت کردند .این
مخالفتهای نمایندگان واکنش منفی افکار عمومی
را در پیداشت و بسیاری خواستار توضیح نمایندگان
درباره مخالفتشان با شفافیت آرا شدند.

گفتوگو با تسنیم ،با اعالم اینکه جانبازان باالی  50درصد ،آزادگان
با داشتن سابقه  3سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون
مستثنی هستند ،اضافه کرد :در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته
در نیروهای مسلح نیز منوط به تدابیر رهبر معظم انقالب است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :دستگاههایی
که به هر طریقی از بودجه دولتی برای حقوق و دستمزد استفاده
میکنند نیز شامل قانون جدید میشوند .وی با بیان اینکه پیش از
تصویب قانون در مجلس پیشنهاد شده بود تا یکی از تبصرههای
مربوط به ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره به
کارگیری افراد بازنشسته به عنوان مشاور بود نیز حذف شود ،گفت:
به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق نیفتد و همچنان این افراد
میتوانند به عنوان مشاور فعالیت داشته باشند .سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بهتر است دولت برای جایگزینی
افراد بازنشسته کمیتهای را تشکیل دهد ،اظهار کرد :با توجه به اینکه
برخی از افراد بازنشسته عهدهدار پستهای مهم هستند ،دولت با
تشکیل کارگروهی با هدف شایستهساالری جوانان با انگیزه که دارای
تخصص ،شناخت و روحیه عدالتمحوری هستند را جایگزین افراد
بازنشستهکند.

در تماسی تلفنی

بخشنامه اخیر بانک مرکزی موجب
از دستدادن بازارهای صادراتی
عراق و افغانستان میشود
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسالمی بخشنامه اخیر بانک مرکزی در
مورد لغو قراردادهای ریالی با برخی کشورها
را موجب تعطیلی واحدهای تولیدی در داخل
و بروز مشکل برای کارگران ایرانی عنوان کرد.
عبدالرضا مصری در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :پیش از این بسیاری از قراردادهای فروش
محصوالت ایرانی به کشورهایی مثل عراق و
افغانستان به صورت ریالی انجام میشد که
متاسفانه طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی
قراردادها باید به صورت ارزی انجام شود و این
امر باعث میشود ما بازارهای صادراتی عراق
و افغانستان را از دست بدهیم و به تبع آن
هزاران کارگر ایرانی بیکار خواهند شد .وی با
بیان اینکه «بسیاری از قراردادهای خارجی
مربوط به فروش مصالح ساختمانی از جمله
تیرآهن کرمانشاه به صورت ریالی منعقد
شده» یادآور شد :حتی اگر دولت بخواهد
مجددا تصمیم بر تداوم قراردادهای ریالی
بگیرد ،در این فاصله بازارهای دیگری برای
کشورهای همسایه به دست میآید و ممکن
است این بازارها مجددا به دست ما نیفتد.
مثال ترکیه منتظر است که بازار را از ما بگیرد
و تا ما بخواهیم برای مشتری اطمینان ایجاد
کنیم ،به طول میانجامد .نماینده مردم
کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه «پول ایران
در عراق و افغانستان رواج دارد» اظهار کرد:
الزم است مسئوالن مربوطه برای جلوگیری از
تعطیلی واحدهای تولیدی فکری کنند .حداقل
اینکه قراردادهای قبلی را لغو نکنند و مهلت
چند ماهه به آنها بدهند .این عضو کمیسیون
برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد که لغو
فروش ریالی به عراق و افغانستان که همواره
در جریان بوده ،موجب از بین رفتن اشتغال
در داخل کشور میشود.

احتمال بازگشت کارت سوخت برای
جلوگیری از قاچاق بنزین
عضو کمیسیون انرژی مجلس ،گفت:
در ماههای اخیر میزان مصرف بنزین به ۹۰
میلیون لیتر روزانه رسید که این موضوع
نگرانیهایی ایجاد کرده مبنی بر اینکه احتماال
بخشی از بنزین به صورت قاچاق از کشور
خارج میشود.
علی بختیار در گفت وگو با خانه ملت ،با
اشاره به انتشار اخباری مبنی بر قاچاق بنزین از
کشور ،گفت :با توجه به افزایش حجم تردد و
سفر در فصل تابستان میزان مصرف بنزین در
کشور افزایش یافته است که میتوان بخشی
از رکوردزنی بنزین در ماههای اخیر را ناشی
از افزایش حجم ترددها دانست .وی با تاکید
بر اینکه در شرایط کنونی بیم قاچاق بنزین در
کشور وجود دارد ،ادامه داد :با توجه به تغییر
نرخ ارز و اختالف بسیار باالی قیمت بنزین
هزار تومانی در ایران با نرخ بنزینی که توسط
کشورهای همسایه عرضه میشود بیم قاچاق
بنزین افزایش مییابد .نماینده مردم گلپایگان
در تشریح راهکارها برای جلوگیری از خروج
بنزین از کشور ،اظهار کرد :یکی از راهکارها
و زیرساخت های مناسبی که در کشور برای
جلوگیری از قاچاق بنزین وجود داشته و باید
از آن استفاده شود زیرساخت سامانه کارت
سوخت است .وی افزود :با توجه به اینکه
شرایط الزم برای افزایش قیمت بنزین در کشور
وجود ندارد و به دلیل وضعیت نامناسب
اقتصادی مردم و تاثیراتی که افزایش نرخ بنزین
میتواند در فضای عمومی کشور داشته باشد
باید بیشتر به دنبال سازوکارهایی بود که جلوی
قاچاق بنزین گرفته شود و استفاده از کارت
سوخت یکی از این مکانیزمها است.

رئیس کمیته هستهای مجلس:

روحانی زودتراز فرصت قانونی وزرای کار واقتصاد
را به مجلس معرفی کند

الریجانی وضعیت سالمتی نماینده قائمشهر
را پیگیری کرد

پنجمین گزارش «برجامی»
مجلس تدوین شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت:
رئیسجمهوری علیرغم آن که سه ماه فرصت
قانونی برای معرفی وزرای کار و اقتصاد دارد اما
چه سریعتر وزرا معرفی کند تا این وزارتخانه
ها از بالتکلیفی خارج شوند .بهروز نعمتی ،در
گفتوگو با مهر با تاکید بر ضرورت معرفی هر
چه سریعتر وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار به
مجلس ،اظهار کرد :وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ،جزو وزارتخانههای مهم
اقتصادی کشور هستند .سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت :استیضاح دو
تن از وزرا و قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیسجمهوری به  ۴سوال،
مسائل مهمی است که دولت باید مورد توجه و تحلیل قرار دهد .نعمتی
با تاکید بر اینکه رئیسجمهوری باید بداند که دغدغههای مردم در زمینه
اقتصادی و معیشتی جدی و واقعگرایانه است ،تصریح کرد :آقای روحانی
حتما باید افرادی توانمند ،خوشفکر و برنامهریز را در صدر وزارتخانههای
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی و دیگر وزارتخانههایی که
سمت و سوی اقتصادی دارند ،به کار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی وضعیت درمانی و
سالمتی عبدالله رضیان ،نماینده قائمشهر که
چهارشنبه شب دچار عارضه قلبی شده است
را پیگیری کرد .به گزارش خانه ملت ،در پی
عارضه قلبی عبدالله رضیان نماینده قائم
شهر که چهارشنبه شب و در حاشیه بازی
تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران و نساجی در
استادیوم آزادی رخ داد ،علی الریجانی بعدازظهر
پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با خانواده نماینده
قائمشهر که در یکی از بیمارستانهای تهران بستری است ،در جریان
روند درمانی و سالمتی وی قرار گرفت .در حال حاضر وضعیت عمومی
نماینده قائمشهر رضایتبخش بوده و جای نگرانی نیست .صابریان
رئیس اورژانس تهران پیشتر خبر داده بود :در حاشیه بازی دیشب
پرسپولیس و نساجی مازندران نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای
د که بالفاصله با اقدام به
اسالمی ،در استادیوم دچار ایست قلبی ش 
موقع تکنسینهای اورژانس عملیات احیای قلبی تنفسی ( )cprصورت
گرفت که سرانجام به زندگی بازگشت .عبدالله رزیانی  ۵۱ساله است.

رئیس کمیته هستهای مجلس از تدوین پنجمین
گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی درباره
نحوه اجرای برجام خبر داد .حجتاالسالم
مجتبی ذوالنور در گفتوگو با تسنیم ،از تدوین
پنجمین گزارش شش ماهه این کمیته از نحوه
اجرای برجام خبر داد و گفت :پنجمین گزارش
از عملکرد برجام تدوین و تقدیم هیاترئیسه
کمیسیون امنیت ملی مجلس شده است .وی
بیان اینکه احتماال ً بررسی پنجمین گزارش کمیته هستهای
با
مجلس از عملکرد برجام پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه
در دستورکار کمیسیون قرار میگیرد ،افزود :این گزارش پس از بررسی و
تصویب در کمیسیون امنیت ملی ،برای قرائت در جلسه علنی مجلس،
تقدیم هیاترئیسه پارلمان میشود .رئیس کمیته هستهای مجلس با بیان
اینکه در تدوین گزارش پنجم کمیسیون از گزارشهای  3ماهه ( 4و )5
وزارتخارجه درباره نحوه اجرای برجام استفاده شده است ،ادامه داد :عالوه
بر این ،نتیجه بازدید اعضای کمیسیون از تأسیسات هستهای نطنز و فوردو
نیز در گزارش پنجم کمیسیون از نحوه اجرای برجام گنجانده شده است.

