پارملان

تاجگردون رئیس و یوسفنژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷شدند

www.ebtekarnews.com

دوشنبه
 4دی1396
شماره3885

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷برگزار و تاجگردون به عنوان رئیس و یوسفنژاد به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.به گزارش ایلنا ،عصر روز گذشته اولین جلسه
کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷برگزار و هیأت رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.در انتخاباتی که برگزار شد ،غالمرضا تاجگردون به عنوان رئیس ،رحیم زارع به عنوان نایب رئیس اول و محمد فیضی
به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷انتخاب شدند .مهدی فرشادان به عنوان دبیر اول و شهرام برزگر به عنوان دبیر دوم انتخاب شده و همچنین علی اصغر یوسف نژاد به
عنوان سخنگوی کمیسیون بودجه سال  ۹۷انتخاب شد.

«ابتکار » در گفت وگو با نمایندگان راهکارهای شفافیت مالی را بررسی کرد

اخبار

«اموالم را ازکجا آوردم؟»

وکیلی مطرح کرد؛

برگزاری نشست سران قوا برای رسیدگی
به معضالت پایتخت در یک ماه آینده
عضو اصالحطلب هیات رئیس مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه
سران قوا بهمنظور رسیدگی به مشکالت پایتخت خبر داد.
محمدعلی وکیلی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به بحرانهای زیستمحیطی پایتخت و
لزوم رسیدگی سریع به این مشکالت و معضالت اعالم کرد :به هر حال باتوجه به اینکه
سطح مسائل و مشکالت تهران اعم از مسائل زیستمحیطی ،آلودگی هوا و برخی دیگر
از بحرانهای پیشرو و حوادث غیرمترقبه از ظرفیت الیحه بودجه ساالنه فراتر است،
الزم است سران نظام درباره آن تصمیمگیری کنند.
ِ
مشترک شورای  ۵۳نفره امید
وی افزود :به همین دلیل از رهگذر کمیته راهبردی
متشکل از اعضای مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر پایتخت ،به مجموعهای
از برنامههای کارشناسی رسیدیم و قرار شده است که این مجموعه برنامهریزی را از
طریق جلسه سران قوا پیگیری کنیم.
عضو اصالحطلب هیات رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :در این راستا
جلسهای با آقای الریجانی رئیس مجلس تشکیل دادیم و در این جلسه قرار شد پس از
تکمیل این مجموعه برنامهریزی راهبردی ،این مجموعه را در دستور کار جلسه سران
قوا قرار دهیم تا در این جلسه و در سطح سران قوا درباره این مجموعه برنامهریزی
تصمیمگیریشود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا زمان
برگزاری جلسه سران قوا مشخص شده است ،گفت :قرار است ظرف یک ماه آینده
مقدمات برگزاری این جلسه فراهم شود تا موضوع در سطح سران قوا مطرح شود.

تابش مطرح کرد:

اوضاع صندوقهای بازنشستگی بغرنج است
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه صندوقهای
بازنشستگی برخالف انتظار به خودکفایی نرسیدهاند ،بر لزوم تامین منابع
مالی برای بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان تاکید کرد و گفت :توجه
نکردیم که حقوق بازنشستگی زودتر از موعد را از کجا تامین کنیم.
محمدرضا تابش در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا ،با اشاره وضعیت بحرانی
صندوقهای بازنشستگی و لزوم حل این مشکالت تاکید کرد :راهحل خروج
صندوقهای بازنشستگی از وضعیت بحرانی کنونی ،ابتنا به علم و تخصص است.
وی افزود :قرار بود صندوقهای بازنشستگی خودکفا باشند و این درحالی است که
هر ماه و هر سال مبالغی از حقوق کارکنان در طول دوران خدمتشان کاسته شده
و قرار بود این مبالغ با انباشت در صندوقهای بازنشستگی ،بهعنوان سرمایه مورد
بهرهبرداری قرار گیرد اما امروز با مشکالتی اساسی روبرو شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد :به بیان دیگر این صندوقها باید
به گونهای عمل میکردند که با استفاده از سرمایه قابلتوجهی که از محل حق بیمه
و بازنشستگی کارکنان طی سالها در اختیار داشتند ،به سوددهی رسیده و ارزش
افزوده تولید میکردند.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین گفت :متاسفانه در این سالها
برای سودآوری صندوقهای بازنشستگی تصمیماتی در دولت و مجلس اتخاذ شد که
بار مالی سنگینی به این صندوقها تحمیل کرده و این میزان بار مالی تامین نشده
است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد :بعضاً در این سالها برای
آنکه شعار حمایت از کارکنان و شهروندان داده باشیم ،به سمت بازنشستگی پیش از
موعد رفته و نسبت به بازنشستگی زودرس برخی کارکنان اقدام کردیم که این رویکرد
برخی معادلههای صندوقهای بازنشستگی را برهم زده است.
وی افزود :در این راستا بعضاً یک کارمند  ۴۵تا  ۵۰ساله که حداقل  ۱۰سال دیگر
قادر به فعالیت و کار در سیستم بود را بازنشست کردیم اما عم ً
ال قادر به پرداخت حق
و حقوق این فرد نبودیم .این درحالی است که زمانی تکلیف میکردیم کسانی که ۲۰
ساله بازنشست شدهاند ،به اندازه  ۳۰روز حقوق بگیرند اما توجهی نمیشد که این
حقوق بازنشستگی اضافه ،باید از کدام محل و منبع تامین شود.
نماینده اصالحطلب مردم اردکان در مجلس در پاسخ به این سوال که راهحل خروج
این صندوقهای بازنشستگی از وضعیت بحران چیست ،تاکید کرد :ابتنا به روشهای
علمی و تصمیمگیریهای صحیح در این راستا راهگشا خواهد بود و همچنین باید
توجه شود که اگر دولت یا مجلس در بخشی خاص قصد دارد نسبت به بازنشستگی
زودتر از موعد کارکنان اقدام کند ،ابتدا باید منابع مالی موردنیاز را تامین کند.
وی با اشاره به روشهایی که باید برای جلوگیری از بحرانیتر شدن اوضاع
صندوقهای بازنشستگی مدنظر قرار گیرد ،به برخی اقدامات برای رفع مشکالت فعلی
نیز اشاره کرد و گفت :دولت باید ضمن تامین منابع ،مانع از ادامه روند موجود باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد :درواقع دولت باید آنچنان که
درمورد بحث بخشودگی مطالبات تامین اجتماعی عمل کرد ،اقدام کند و همانطور
که در این راستا این مطالبات و بدهیها را تا یک مقطع خاص زمانی بخشید ،تالش
کرد از انباشت بیشتر این بدهیها جلوگیری کند .همچنین در بحث جرائم بانکی نیز
دولت تا یک مقطع مشخص را میبخشد اما تاکید دارد که اوضاع از آن مقطع به بعد،
مدیریت شود.
او با بیان اینکه الزم است ابتدا دولت ،مجلس و دیگر بخشها بروز بحران در این
حوزه را بپذیرند ،تاکید کرد :باید از اقداماتی که منجر به گستردگی بیشتر این چالش
شود ،جلوگیری کنیم.
تابش در پایان تصریح کرد :متاسفانه آنقدر اوضاع صندوقهای بازنشستگی بغرنج
است که همه به این نتیجه رسیدهاند که باید بهدنبال راهحلی عاجل و اثربخش برای
حل بحران باشند و با این حساب الزم است همه دست به دست هم بدهیم و نسبت
به حل این بحران اقدام کنیم.

اختیاری خبر داد:

تاکید کمیسیون شوراها بر عضویت
پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی از بررسی طرح اصالح قانون
شوراها در کمیسیون شوراها با حضور نماینده شورای نگهبان خبر داد.
اسفندیار اختیاری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :کمیسیون شوراهای مجلس طرح
اصالح و تثبیت قانون شوراها که در شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی دانسته
و رد شده بود را بررسی کرد و بار دیگر بر عضویت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها
پافشاری کرد .وی افزود :در این نشست ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح قانون
انتخابات شوراها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیسیون شوراها بر دیدگاه
پیشین خود و مجلس تاکید کرد و به عضویت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها
رای داد و اصرار کرد که این قانون باید همانند  ۲۰سال گذشته به پیروان ادیان الهی
اجازه حضور در انتخابات شوراها را بدهد.
به گفته وی ،با اصرار کمیسیون شوراها بر مصوبه مجلس ،این طرح باید مجددا در
صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت تایید نمایندگان به مجمع تشخیص
مصلحت نظام جهت تصمیمگیری نهایی ارجاع خواهد شد.

.

معصومه معظمی

Tina.Moazami.110@gmail.com

طرح«رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
نظام جمهوری اسالمی ایران» یا همان قانون «ازکجا
آوردهای» را برخی در ابتدا با اصل  142قانون اساسی
اشتباه می گرفتند .موضوعی که زمینه شکل گیری آن
برای اولین بار در سال  1337در مجلس ملی به تصویب
رسید و بر اساس آن الیحه کارمندان دولت نیز بدون
استثنا باید وضعیت مالیشان را عالوه بر مسئوالن رده
باالی حکومتی اعالم میکردند ،اما بعد از تصویب این
قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد و پس از
انقالب در مجلس هفتم برای اولین بار دوباره به طور جدی
مطرح و پس از کش و قوس فراوان و رفت و آمدهای زیاد
بین مجلس هشتم و نهم و شورای نگهبان باالخره با اصرار
مجلس نهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
تا در این باره با حکمیت رای دهد.
ناگفته نماند که قانون مذکور پس از تایید مجمع تشخیص
همچنان از سال  94تا کنون در انتظار صدور آیین نامه ای در قوه
قضاییه مسکوت مانده است .مسئله ای که بنا به افزایش فساد
زمینه تذکر نمایندگان مجلس را فراهم کرده است و محمود
صادقی در نطق جنجالی اخیر خود نسبت به این موضوع تذکر
داد و تا حدودی منجر به التهاب در مجلس شد و روز گذشته هم
سلیمی نماینده محالت هم نسبت به عدم اجرای آن در صحن
علنی مجلس تذکر داد .به نظر می رسد افزایش فساد مالی ،باال
رفتن استفاده از رانت ،عدم شفافیت مالی مسئوالن ،و فسادهای
سازمان یافته اداری اصلی ترین دلیل افزایش حساسیت حسن
روحانی ،رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم و تاکید بر
شعار شفاف سازی و تشکیل اتاق شیشه ای و همچنین باالرفت
این حساسیت در بین برخی نمایندگان مجلس شده است.
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس با هدف شفاف
سازی ،فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی را تشکیل داد و در
نطق اخیر خود که سروصدای زیادی به پا کرد و منجر به ایجاد
التهاب و آشفتگی برای دقایقی در صحن علنی مجلس توسط
برخی حامیان جبهه پایداری شد تا پیام اصلی نطق صادقی به
جامعه منعکس نشود شد در راستای شفاف سازی اموال و مبارزه
با فساد سازمان یافته بود .او در بخشی از نطق خود با اشاره به
قوانین موجود برای شفاف سازی و مبارزه با فساد اشاره کرد و
گفت « :متاسفانه تکالیف مختلفی که برای شفافیت در ادوار
گذشته مجلس ایجاد شده است از سوی دستگاههای مختلف
نادیده گرفته میشود .ماده  ۵۰قانون احکام دائمی برنامه توسعه
دولت را مکلف میکند بستر الکترونیکی معامالت و بانکهای
اطالعاتی بهروز شده و تجمیع شده را ایجاد کند .ماده  ۲۹قانون
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت و اعالم
عمومی پرداختهای بخش عمومی میکند و فازهای شبکه
ملی اطالعات تکمیل شود .قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مسئوالن و کارگزاران مصوب مجلس نهم کماکان در انتظار
آییننامهای به سر میبرد که قوه قضاییه مکلف بود ظرف شش
ماه آن را تدوین کند که هنوز خبری نیست».
شفافیت را از مجلس شروع کنیم
رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی همچنین
خواستار شروع «شفافیت» از مجلس شد و افزود« :بیاییم
شفافیت را از مجلس آغاز کنیم .نظام مالی مجلس ،غیرشفاف
است .چرا اجازه نمیدهند بودجه ساالنه مجلس به طور شفاف
حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسیهای
ساالنه بودجهای مجلس هستید؟ چرا گزارش شفافی از
حسابرسیهای ساالنه مجلس ارائه نمیشود؟ حسابرسهای
دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی میکنند

 ۵۰ – ۴۰ایراد میگیرند ولی رئیس دیوان محاسبات همه آنها
را خط میزند ».در این راستا روز گذشته سلیمی نماینده مردم
محالت در مجلس نیز با تاکید بر این موضوع طی تذکری اعالم
کرد که با وجود قانون «اموالتان را از کجا آورده اید؟» برخی
وزرا لیست اموال خود را به قوه قضاییه تحویل نداده اند و
قوه قضاییه نیز در این باره پیگیری های الزم را انجام نداده است.
این نماینده اصولگرا در گفت وگو با «ابتکار» در توضیح این
نکته گفت« :موافق شفافیت هستم و ما نمایندگان باید شفافیت
را از خودمان شروع کنیم .مثال به دلیل همین نبود شفافیت
درباره میزان حقوق دریافتی نمایندگان بلوایی در جامعه به پا
شد و هنوز هم مشخص نشد نمایندگان چقدر حقوق دریافت
می کنند و این سوال برای جامعه باقی ماند ».او همچنین افزود
که طبق قانون اموالت را از کجا آورده ای هر کسی که بخواهد
مسئولیتی بگیرد ،باید لیست اموالش را به قوه قضاییه معرفی
کند ».سلیمی با اعالم این خبر که در حال جمع اوری امضا برای
طرحی جدید در این باره ستند به «ابتکار» گفت« :روز یکشنبه
طرحی را امضا کردیم که به موجب آن هر مسئولی که به طور
نامتعارف حقوق دریافت کرده باشد ،آن مازاد حقوق بازردانده
شود .فعال در حال جمع کردن امضا هستیم و در ساعات اولیه
 25امضا جمع شد».
گفتنی است؛ ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئوالن در
زمان قبل و بعد از مسئولیتشان همواره در نظامهای سیاسی
مختلف مورد توجه قرار دارد و این موضوع در نظام جمهوری
اسالمی ایران نیز در قالب اصل  142قانون اساسی مطرح شده
است .اصلی که به موجب آن اموال و دارایی رهبری ،رئیس
جمهوری ،معاونان رئیس جمهوری ،وزیران ،همسر و فرزندان
آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی
میشود تا برخالف حق افزایش نیافته باشد .ولی به دنبال آن
به دلیل اینکه برخی این قانون را دارای جامعیت نمی دانستند،
طرح «رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران نظام
جمهوری اسالمی ایران» را پیشنهاد دادند و به اصرار و تاکید
چند دوره مجلس به تصویب رساندند و تاییدیه مجمع تشخیص
مصلحت نظام را در مخالفت شورای نگهبان دریافت کردند .ولی
طبق اظهارات محمود صادقی نماینده مردم تهران در گفت وگو
با «ابتکار» گفت « :قوانین مختلفی در این باره وجود دارد و
عالوه بر قانون اساسی ،قانون اموالم را از کجا آورده ام که سال
 94به مجمع تشخیص مصلحت رفت و تصویب شد ،حاال منتظر
یک آیین نامه از قوه قضاییه هستیم ».او با بیان اینکه بحث دیگر

موضوع اجرای قانون برنامه ششم توسعه است ،افزود« :قوانین
زیادی در این باره تصویب شده است و قانون احکام دائمی برنامه
توسعه هم دولت را به اجرای سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت
یکپارچه و تجمیع شده مکلف می کند».
شفافیت الزمه حکومت داری است
رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی درباره ضرورت
این امر گفت« :ضرورت شفاف سازی در جامعه نیازی به بیان
ندارد و یک امر بدیهی است .شفافیت هم باعث سالمت و پیش
گیری از وقوع تخلفات می شود هم جلوی شایعات را می گیرد.
به نحوی که اکنون بسیاری از مردم با شایعات زندگی می کنند.
بنابراین اگر اتاق شیشه ای وجود داشته باشد که مردم همه چیز
را ببینند و بدانند ،دیگر شایعه ای به وجود نمی آید ».او همچنین
تاکید کرد« :ما باید از آلمان یاد بگیریم چرا که سقف پارلمان
را شیشه ساخته اند تا مردم پارلمانی که زیر پای آنها است را به
طور شفاف ببینند .این یک حرکت نمادین است و اگر حاکمیت
شیشه ای باشد باعث اطمینان خاطر و اعتماد مردم می شود و
اعتماد بین حاکمیت و مردم اصلی ترین ابزار حکمرانی است
و مردم چون به حاکمیت اعتماد ندارند قانون را رعایت نمی
کنند ».بنابراین به موجب ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد این
ضرورت وجود دارد که عالوه بر مسئوالن رده باالی حاکمیت
این شرایط درباره اموال و دارایی سایر کارکنان دولت نیز وجود
داشته باشد .طبق مواد  1و  2قانون از کجا آوردهای؛ وزرا ،معاونان
و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری ،شهرداریها یا
دستگاههای وابسته به آنها و اعضای انجمنهای شهر و کارمندان
موسساتمأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان
هر سازمان ،بنگاه ،شرکت ،بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت
ت مذکور
سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسا 
است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است
و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور
پاداشی دریافت میدارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که
وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی،
درآمد خود ،همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت والیت آنها
هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامههیاتوزیران تعیین
خواهد شد ،تسلیم و رسید دریافت کنند .قاسم میرزایی نکو هم
در این باره به « ابتکار» گفت « :در مبارزه با فساد تنها چیزی
که می تواند کمک کننده باشد شفاف سازی مالی است .برای
شفاف سازی مالی حتما نباید روی مسئوالن رده یک تاکید
داشته باشیم و و تا رده مدیرکل ها این سلسله مراتب باید ادامه

داشته باشد .همه چیز را نباید از قوه قضاییه توقع داشته باشیم
و به دوش قوه قضاییه بیندازیم .قوه قضاییه هم می گوید رئیس
جمهوری ،نمایندگان مجلس و وزرا لیست اموالشان را اعالم
کنند ولی معلوم نیست در طول زمان این لیست اموال اصال
رسیدگی بشوند یا نشوند».
او همچنین با بیان اینکه « باید سیستمی وجود داشته باشد
که میزان دارایی مسئوالن را رصد کند» به ابتکار گفت « :هیچ
کشوری نمی تواند ببیند یک فرد ذی حساب برج داشته باشد.
باید روشن شود که از کجا آورده است .فرد یا باید اموال پدری
داشته باشد یا ثروت تاریخی و خانوادگی دارد و حد و میزان این
ثروت باید مشخص شود و با واقعیت همخوانی داشته باشد ».این
نماینده دماوند در مجلس در ادامه افزود « :چگونه قابل قبول
است فردی که عضو شورای شهر تهران بوده و قبال ورزشکار
بوده است و پس از موفقیت ورزشی در بدو ورودش یک خودروی
 15میلیون تومانی در زمان دولت اصالحات به عنوان جایزه به
آنها اختصاص داده شد حاال پس از حضورش در شورای شهر
یک کوچه به طور کامل به نام او باشد! یعنی از یک کوچه که
طول آن حدود  48متر است به طور کامل اول تا آخر کوچه هر
دو طرف منازل آن کوچه به نام آن شخص خاص است .چقدر
کاسبی می تواند سود معقول بدهد که چنین اتفاقی برای یک
فرد بیفتد و بتواند مالک یک کوچه کامل مسکونی شود ».او
دلیل این اتاق را تصمیمات غلط اقتصادی دانست و تاکید کرد
که باید مراقب تصمیماتی که توسط برخی ستادها گرفته می
شود و یک شبه باعث چند برابر شدن دارایی برخی افراد می
شود هم باشیم.
رانت سیاسی ،عدم شفافیت نظام مالیاتی ودخالت
برخی در قاچاق مهمترین عوامل فساد
سلیمی هم در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار » گفت:
« هم قوه قضاییه در این باره جدی نبوده و کوتاه آمده است و هم
کسی که طبق قانون لیست اموال و دارایی خود را اعالم نکرده
است متخلف است و قوه قضاییه باید به ان برخورد کند ».او ادامه
داد  « :به نظر من  3عامل باعث شده ما به این نقطه امروزی
برسیم .اولین عامل این است که برخی بدون طی مراحل الزم و
تنها به دلیل موضوعات سیاسی و حزب بازی مسئولیت گرفته
اند و وقتی دولت عوض می شود افراد متخصص کنار گذاشته
می شوند و افراد حزبی روی کار می آیند و چون تخصص الزم
را ندارند و به دلیل همین نگرانی که فقط  4یا  8سال مسئولیت
دارند و بعد از آن با تغییر قدرت کنارگذاشته می شوند ،می
گویند از این فرصت برای پر کردن کیسه خودم استفاده کنم.
بنابراین ما نباید اجازه دهیم کارشناسان و افراد کارشناس بدنه
وزارت خانه ها دچار تغییر شوند ».او با اشاره به نکته دوم افزود:
«نظام مالیاتی ما روشن نیست .در همه دنیا کسی که مسکن یا
خودرویی خرید سیستم باید او را کنترل کند که پول این خانه
یا ماشین از کجا تامین شده است و اگر مثال شخصی  5میلیون
تومان حقوق ماهیانه دریافت می کند و در دو سال یک خودروی
 300میلیونی خریداری می کند قطعا موضوع خارج از عرف و
منطقی است و باید منبع تامین آن مشخص شود ».سلیمی
همچنین سومین عامل را بحث قاچاق دانست .او تاکید کرد« :در
بحث قاچاق پای برخی مسئوالن درکار است و با شفاف سازی
در این باره می توان جلوی این موضوع را گرفت».
بنابراین با توجه به افزایش فساد و رانت در جامعه برخی
مسئوالن به دنبال شفاف سازی و مبارزه با انواع فساد هستند و
از طرفی رئیس جمهوری موضوع اتاق شیشه ای را مطرح می
کند و نمایندگان نیز با پیگیری قانون از کجا آورده ام سعی دارند
با فساد سازمان یافته حداقل در بین مسئوالن و اطرافیان آنها
مبارزه کنند .بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم قوه قضاییه
در راستای کمک به این موضوع چقدر ورود کرده و با اعالم
آیین نامه وق که با گذشت  4سال از تصویب آن قانون هنوز
منتشر نشده است تا چه حد می تواند جلوی تخلفات و فسادهای
سازمان یافته را بگیرد.

الریجانی در دیدار با رئیس سنای پاکستان:

آمریکا بهدنبال چپاول کشورهای اسالمی است

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به همکاریهای نفتی و گازی میان
ایران و پاکستان گفت :خطوط گازی ایران تا مرز پاکستان کشیده شده و
اکنون به همت طرف پاکستانی نیاز است.
به گزارش ایلنا ،علی الریجانی در جریان سفر  ۳روزه خود به اسالم آباد پاکستان روز
یکشنبه با رضا ربانی رئیس مجلس سنای پاکستان دیدار و گفت و گو کرد .الریجانی در
این دیدار با بیان اینکه همگی باید از ترامپ تشکر کنیم؛ چرا که صحنه را بسیار شفافتر
کرده و تکلیفها را روشن ساخت ،گفت :آمریکاییها از گذشته همان چیزی بودند که
االن نشان میدهند اما همواره با الفاظ به دنبال مطرح کردن موضوعات به گونهای دیگر
بودند .رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه آمریکاییها در افغانستان و
عراق و سایر کشورها ناموفق بودند اما در حال حاضر به دنبال این هستند که مشکل
را به گردن دیگران بیندازند ،اظهار داشت :آنها این شیوه را ادامه می دهند و به دنبال
چپاول کشورهای اسالمی هستند به همین دلیل طراحیهای جدید دارند که برخی
کشورها هم در این میان فریب خورده اند و باید آنها را توجیه کرد .وی در ادامه با اشاره
به ظرفیت ایران و پاکستان برای همکاری در همه زمینهها ،یادآور شد :رئیس جمهوری
پاکستان به همکاری نفتی و گازی تأکید داشته که نکته مهمی است و به توانمندسازی
کشورها کمک میکند و ما نیز در همین راستا خطوط گازی را تا مرز پاکستان کشیدیم
اما بقیه آن به همت شما بستگی دارد .الریجانی در ادامه با بیان اینکه هنوز مشکالت
متعدد همکاریهای بانکی بین دو طرف حل نشده ،افزود :امیدواریم این موضوع را

پیگیری کنید تا مسائل حل شود .رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان ضمن تبریک
به پاکستان برای جمع کردن کشورهای منطقه ،عنوان کرد :روابط ایران و پاکستان
خارج از محدوده نیست و ریشههای فرهنگی پیوسته ای داریم ضمن اینکه حوادثی
که در ایام کنونی در منطقه داریم باعث افزایش روابط شده است .رضا ربانی رئیس
مجلس سنای پاکستان با اشاره به نزدیکی نظرات ایران و پاکستان در امور منطقه
گفت :وضعیت کنونی منطقه سبب در هم تنیدگی ایران و پاکستان بیش از پیش شده
است .رئیس مجلس سنای پاکستان در ادامه با بیان طبق سیاست اخیر ترامپ درباره
افغانستان تالش شده مقصر پاکستان اعالم شود ،اظهار داشت :این در حالی است که
پاکستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم بوده و در این مسیر  ۷۰هزار نیروی امنیتی،
زنان و کودکان خود را از دست داده ایم و تعداد زیادی نیز مجروح شده اند .وی با بیان
اینکه ضربات اقتصادی که در این وضعیت به پاکستان وارد شده ،بسیار است عنوان کرد:
مردم پاکستان مقاوم بوده و تا پیروزی نهایی آماده مبارزه هستند .ربانی درباره بیانیه
اخیر ترامپ درباره قدس اذعان داشت :در حال حاضر زمینه برای انتفاضه جدید ایجاد
شده است همچنین مطلع شده ایم در نخستین بیانیه ،آمریکا عالوه بر چین و روسیه،
ایران را نیز به عنوان تهدید معرفی کرده است .رئیس مجلس سنای پاکستان در ادامه
با بیان اینکه معتقدیم محور شرارت جدید بین واشنگتن و رژیم صهیونیستی تشکیل
شده است ،گفت :امت مسلمان به ویژه کشورهای منطقه باید با هم همکاری داشته
باشند و سازمان تعاون اسالمی برای سالهای متمادی نقش موثر خود را ایفا نکرده

است باید فعال شود .وی افزود :در مورد بحرانهای اخیر سازمان همکاری های اسالمی
( )OICنتیجه مثبتی نداشته است بنابراین ایران و پاکستان به صورت دو جانبه و چند
جانبه با کشورهای دیگر باید راههای برقراری صلح را ارزیابی کنند.
رئیس مجلس سنای پاکستان در پایان خاطرنشان کرد:امیدوارم مسائلی که در ایران
و سنپترزبورگ مطرح کردیم؛سبب پیشرفت کشورها شود.

در صحن علنی مجلس مطرح شد:

خجسته :کاالی قاچاق از زمین و آسمان وارد کشور میشود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه
کاالی قاچاق از زمین و آسمان و تمامی مبادی رسمی و
غیررسمی وارد کشور میشود ،به ورود  ۵هزار و ۳۶۷
خودرو لوکس اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت ،امیر خجسته در نشست علنی روز
یکشنبه مجلس در تذکری با استناد به ماده  79آئین نامه داخلی
مجلس گفت :مفاسد اقتصادی یکی از بحث هایی است که مطالبه
مردم و مقام معظم رهبری نیز بود و آن را به عنوان خنجر از

پشت مطرح کردند .نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس
شورای اسالمی با یادآوری نشست اخیر خود گفت :در این نشست
مواردی در مورد قاچاق مطرح کردم که تمامی آن ها مستند و
براساس موارد یاد شده بود و یکی از همکاران انتقاداتی را به بنده
داشتند در حالی که مستندات این موضوع را در اختیار دارم.
وی یادآور شد :آنچه که در نشست مذکور مطرح شده مطالبه
مردم و مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی،
مبارزه با مافیای گمرک ،قاچاق سیستمی و آنچه که امروز در

گمرک کشور انجام می شود .وی ادامه داد :ما نه تنها شغل ایجاد
نکرده ایم بلکه کارخانه های ما تعطیل شده ،شاغالن بیکار
شدند ولی می بینیم که کاالی قاچاق از زمین و آسمان و تمامی
مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می شود .خجسته افزود:
صحبت های من در نشست اخیر مخالفت با مردم و کارمندان
گمرک نبوده بلکه مخالفت با سیستم و مافیای قاچاق است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :متاسفانه نزدیک به  5هزار و  367خودرو لوکس مانند پورشه

و بنز در موارد دیگر وارد کشور شده و وزیر اقتصاد مطرح می کند
آیا این خودروها بدون ثبت سفارش وارد کشور شده است؛ توصیه
هیات رئیسه این بوده حرمت افراد حفظ شود و در رابطه با آن ها
صحبت نشود ،انتظار داریم جلسه ای در هیات رئیسه تشکیل و
در این رابطه بحث و گفت وگو شود.
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده
داشت ،در پاسخ به تذکر این نماینده گفت :مستندات خود را ارائه
کنید به طور حتم در هیات رئیسه آن را پیگیری خواهیم کرد.

