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عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به عدم برگزاری جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز سهشنبه ،گفت که ادامه روند بررسی بودجه به روز یکشنبه  ۲۳بهمنماه موکول میشود .غالمرضا کاتب در
گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به نحوه برگزاری جلسات آینده مجلس بهمنظور بررسی الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور اعالم کرد :مجلس سهشنبه صرف ًا در نوبت صبح تشکیل جلسه داده و ادامه روند
بررسی الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور را در دستورکار خواهیم داشت .این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به نزدیک شدن به ایام تعطیالت انتهای دهه فجر خاطرنشان کرد :پس
از اتمام جلسه نوبت صبح روز سهشنبه مجلس در روز چهارشنبه تشکیل جلسه نمیدهد و ادامه روند بررسی الیحه بودجه به روز دوشنبه و پس از تعطیالت  ۲۲بهمن موکول میشود.

«ابتکار» دالیل نمایندگان منتقد دولت درباره اصرار به سوال از رئیس جمهوری را بررسی می کند

اخبار

افزایش فشار به روحانی با اهرم سوال

هاشم زایی:

شهرداری ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران ،با یادآوریاینکه شهرداری به دلیل
بدهی ۵۰هزار میلیاردی قادر به ارتقای کیفیت خدمات شهری نیست،
افزایش ۲۵درصدی نرخ بلیت مترو را تصمیم عادالنهای دانست.
عبدالرضا هاشم زایی در گفت و گو با خانه ملت ،با ارزیابی مثبت از افزایش
25درصدی بلیت مترو گفت :این اقدام تنها با افزایش  200تومان نرخ کنونی بلیت مترو
را به  1000تومان میرساند و بعید به نظر میرسد که پرداخت آن حتی برای خانوارهای
کم درآمد همچون کارگران و کارمندان نیز مشکل باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شهرداری برای تامین منابع مالی خود
ناچار به افزایش نرخ بلیت وسایل حمل و نقل عمومی است ادامه داد :هماکنون در الیحه
بودجه  97تنها  10درصد برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و  90درصد مابقی
به بودجه جاری اختصاص داده شده است که نشان میدهد سال به سال این بودجه
کاهش مییابد در حالی که بر اساس برآورد متخصصان امور اقتصادی و مالی اگر کشور
را به همین منوال اداره کنیم با گسترش بدنه دولت باید تمام بودجه را به صندوقهای
بازنشستگی اختصاص دهیم و در این صورت نمیتوان اعتباراتی را به بخش عمرانی
کشور اختصاص داد.
وی تصریح کرد :بیتردید افزایش  25درصدی نرخ بلیت مترو نه تنها برخالف عدالت
نیست ،بلکه تصمیمی عادالنه است ،چرا که قرار است درآمد حاصل از آن برای ارتقای
کیفیت خدمات شهری از جمله توسعه خطوط و تعداد واگنهای مترو هزینه شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،یادآورشد :بر اساس آماری که شهرداری به اعضای
مجمع نمایندگان استان تهران ارائه داده است ،این نهاد بیش از 50هزار میلیارد بدهی
دارد کمااینکه ناچار شده است برای پرداخت حقوق دو ماه گذشته نیروهای خود از
بانک وام بگیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران ،در بیان علل ایجاد این میزان بدهی برای
شهرداری افزود :هماکنون شهرداری 130هزار نیرو دارد که  13هزار نفر آنها در مدت
سه ماه در دوره مدیریت سابق آن استخدام شدهاند و این در حالی است که شهرداری
لندن که در شرح وظایف خود رسیدگی به وضعیت آب و برق را نیز برعهده دارد ،تنها
 15هزار نفر نیرو دارد یا سئول که ساختاری مشابه تهران دارد 45هزار نیروی فعال در
شهرداری دارد ،بنابراین بزرگ کردن بدنه شهرداری یکی از مهمترین علل ایجاد این
میزان بدهی بوده است

معافیت وزارت آموزش و پرورش
از پرداخت عوارض نقل و انتقال امالک
نمایندگان مجلس در مصوبهای وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت کلیه
عوارض نقل و انتقال امالک معاف کردند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی جزئیات الیحه
بودجه  ۹۷در بخش درآمد بند ه تبصره  ۹را با  ۱۶۱رای موافق ۱۶ ،رای مخالف و
 2رای ممتنع از مجموع  ۲۰۵نماینده حاضر در ملجس تصویب کردند .براساس این
مصوبه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری و نقل
انتقال امالک معاف شد.
در بخش هزینهای این بند نیز آمده است که وزارت آموزش و پرورش همچنین از
پرداخت عوارض مربوط به تغییر کاربری ،اخذ گواهی بهره بردای احداق ،تخریب و
بازسازی و سایر عواض شهرداری معاف است .این بند هنوز مورد بررسی مجلس قرار
نگرفته است که نمایندگان در زمان بررسی بخشهای هزینهای بودجه به بررسی آن
ورود پیدا می کنند.

هزینه کرد درآمد صندوق های دانشجویی برای دانشجویان
۱۱هزارو ۳۰۰میلیاردریال از منابع صندوقهای رفاه دانشجویی درآمد تلقی
میشود
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  ۱۱هزار و  ۳۰۰میلیاردریال از منابع
صندوقهای رفاه دانشجویی وزارتخانههای علوم ،بهداشت و دانشگاه آزاد را به عنوان
درآمدهای اختصاصی این صندوقها تصویب کردند .به گزارش ایسنا ،در جلسه علنی
عصر روز دوشنبه مجلس با تصویب بند «ج» تبصره  ۹الیحه بودجه  ،۹۷وجوه حاصل
از بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویی ،وزارتخانه های علوم ،بهداشت و درمان
و دانشگاه آزاد و همچینن سایر درآمدهای ناشی از فعالیتهای این صندوقها تا سقف
 ۱۱هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال پس از واریز به خزانهداری کل کشور در قالب درآمد
اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

تکلیف شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی
به اجرای طرح کاهش آلودگی
نمایندگان مجلس در مصوبهای شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی
هوا را مکلف به اجرای طرح کاهش آلودگی هوا کردند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه و در
جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه  ۹۷در بخش درآمدی بند «ب» تبصره  ۸این
الیحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در اجرای ماده ( )۶قانون هوای پاک
مصوب  ۱۳۹۶ /۴/ ۲۵مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق
متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،
شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش
آلودگی هوا ( )LEZهستند .به موجب این مصوبه ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام کند .مبالغ وصولی
جریمههای صادرشده به ردیف درآمد عمومی  ۱۶۰۱۸۳نزد خزانهداری کل واریز
میشود.

الیحه ساماندهی سهام عدالت اعالم وصول شد
الیحه ساماندهی سهام عدالت و الیحه اصالح و دائمی کردن قانون مدیریت
خدمات کشوری اعالم وصول شد.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعالم وصولی را
در جلسه علنی روز دوشنبه به شرح زیر قرائت کرد:
لوایح موافقتنامه ساماندهی سهام عدالت ،موضوع اصالح مواد 34تا  38قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44و اصالح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
اعالم وصول شد .لوایح موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در
آسیا و اقیانوسیه ،تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت مجارستان و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت دموکراتیک سوسیالیستی سریالنکا از دیگر موارد اعالم وصولی
است .همچنین لوایح تصویب پروتکلهای مربوط به بند الف مواد  50و  56کنوانسیون
هواپیمایی کشوری بینالمللی و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری چک اعالم وصول شد.
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طرح سوال از رئیس جمهوری موضوعی است که به
چالش اخیر برخی نمایندگان با هیات رئیسه مجلس
شورای اسالمی تبدیل شده است .چالشی که به طور
روزانه تذکراتی را در صحن علنی به همراه دارد و
امضا کنندگان نسبت به عدم اعالم وصول این طرح،
انتقادات خود را متوجه هیات رئیسه می کنند.
نکته ای که روز گذشته باز هم تذکر احمد سالک ،نماینده
عضو جبهه پایداری مجلس را به همراه داشت و نسبت به توزیع
فرمهایی از سوی معاونان پارلمانی دولت بهمنظور قانع کردن
نمایندگان برای انصراف از سوال از رئیسجمهوری تذکر داد .این
نماینده اصولگرا در تذکری با استناد به بند  ۱۱ماده  ۲۴آییننامه
داخلی مجلس اعالم کرد ۱۸0 « :نفر از نمایندگان درباره وضعیت
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از رئیسجمهوری سوال
کردند که اعالم وصول نشده است .با این حال شخصاً از اقدام
معاونان پارلمانی وزارتخانههای مختلف که با توزیع فرمهایی
میخواهند نمایندگان امضاءهای خود را از این طرح سوال از
رئیسجمهوری پس بگیرند ،تعجب میکنم ».این نماینده
عضو جبهه پایداری این اقدام را موجب شکسته شدن اقتدار
مجلس دانست .گفتنی است تیر ماه سال جاری بود که با به
اوج رسیدن مشکالت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری
برخی نمایندگان که از پاسخ های رئیس بانک مرکزی درقبال
سپرده گذاران و موسسات اعتباری بدون مجوز قانع نشده بودند،
به منظور رفع مشکالت سپرده گذاران که هر چند وقت یک بار
درمقابل مجلس ،ریاست جمهوری ،قوه قضائیه ،بانک مرکزی و
موسسات مالی و اعتباری تجمع می کردند ،طرح سوال از رئیس
جمهوری را تنظیم و تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.
استارت اولیه سوال از رئیس جمهوری در مجلس
در این راستا علی وقفچی ،نماینده مردم زنجان و طارم در
مجلس بااعالم این خبر که طرح سوال از رئیسجمهوری با ۱۳۲
امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است» ،اعالم کرد« :با
توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه احساس می کردیم
رویکرد مجلس نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و نمایندگان
بدون توجه به بحثهای جناحی ،حزبی و گروهی دنبال رفع
دغدغه مردم هستند ،طرح سئوال از رئیسجمهوری را مطرح
کردیم هر چند که نظر بعضی از دوستان این بود که این سوال به
جایی نمیرسد و از آن استقبال نمیشود ».او گفت« :خوشبختانه
این طرح بدون نگاه سیاسی و توسط افرادی از هر سه طیف
فکری در مجلس امضاء شد به طوری که ابتدا  84امضاء پای
این طرح نشست و با وجود اینکه بعضی از نمایندگان امضای
خود را پس گرفتند ،در نهایت امضاهای آن به  132امضاء رسید
و آنهایی که امضاء نکردند ،اعالم کردند که عالقهمندند برای رفع
این مشکل کمک کنند که این رویکرد جای تقدیر دارد ».بنابراین
امضاکنندگان سوال از رئیسجمهوری به منظور رفع مشکالت
سپردهگذاران از همه طیفهای فکری و فارغ از نگاه سیاسی به
دنبال رفع مشکالت موجود بودند و با این توضیح که «دوست
واقعی کسی است که در زمان خطر ،این مسائل را به دوستان
خود و مسئوالن کشور گوشزد کنند ،تاکید داشتند با این اقدام
شاید دولت با دقت بیشتری به مسائل کشور توجه کند .ولی
نکته قابل توجه اینکه با گذشت چند ماه از تقدیم سوال به هیات
رئیسه ،هنوز این طرح اعالم وصول نشده است .بنابراین برخی
امضا کنندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه انتقاد و تذکراتی
دادند و از علی مطهری ،نایب رئیس مجلس خواستار اعالم وصول
این طرح شدند .ولی او در پاسخ به این انتقادات تاکید کرد که
رئیس مجلس در شرایط فعلی ،سوال از رئیس جمهوری را به
صالح نمیداند .بهروز نعمتی ،سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز
در تایید اظهارات مطهری با تاکید بر این نکته اعالم کرد که
علی الریجانی مخالف طرح سوال از رئیس جمهوری است .او

بیان کرد « :آقای الریجانی در حال حاضر معتقد است باتوجه به
اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است ،شاید بهتر باشد که
این موضوع طرح سوال فع ً
ال معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود».
امضاکنندگان سوال از رئیس جمهوری همچنان منتظرند
با گذشت چند ماه از تقدیم این طرح همچنان نمایندگان امضا
کننده از این موضوع ابراز نارضایتی می کنند و برخی که از طیف
های فکری و سیاسی مختلفی اعم از اصالح طلب و اصولگرا و
عضو فراکسیون امید و عضو جبهه پایداری هستند در گفت وگو
با «ابتکار» نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی دارند چرا که سوال
از رئیس جمهوری را حق نمایندگان به عنوان قانونگذار می
دانند و معتقدند هیات رئیسه نمیتواند از این امر ممانعت کند.
این نمایندگان از جمله محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در
مجلس و سید حسین نقوی حسینی این رفتار هیات رئیسه را
ناشی از تخلف آن می دانند.
فتحی در گفت وگو با «ابتکار» تاکید کرد « :طرح سوال از
رئیس جمهوری حق نمایندگان است و آنها می توانند عالوه
بر رئیس جمهوری ،از وزرا سوال و حتی آنها را در صورت نیاز
استیضاح کنند و این حق ذاتی مجلس است».
این نماینده حقوق خوانده مجلس ادامه داد« :من امضاکننده
طرح سوال از رئیسجمهوری درباره موسسات اعتباری و
مشکالت سپرده گذاران هستم .البته یک لیست دیگر بعد از
طوالنی شدن مسکوت ماندن این طرح در هیات رئیسه بیرون
آمد که چرا این طرح سوال از هیات رئیسه اعالم وصول نمی
شود و امضاهای آن به  180امضا رسیده بود و نباید این دو
طرح و امضا را با یکدیگر اشتباه گرفت ».البته سید حسین نقوی
حسینی ،عضو جبهه پایداری مجلس در اقدامی این لیست و
امضای  180نفره برای تاکید به هیات رئیسه مجلس جهت اعالم
وصول طرح سوال از رئیس جمهوری را به جای طرح مورد نظر،
به «ابتکار» معرفی کرد و گفت« :سوال حق نمایندگان است و
 180نماینده طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده اند و
چند ماه است هیات رئیسه آن را اعالم وصول نمی کند و این
اقدام بر خالف آیین نامه و قانون است ».او این اقدام هیات رئیسه
را باعث تضعیف مجلس دانست و تاکید کرد« :دو سوم نمایندگان
این طرح را امضا کرده اند ولی هیات رئیسه از اعالم وصول آن
ممانعت می کند ».این سخنگوی فراکسیون والیی مجلس هم
با تاکید بر تالش معاونان پالمانی دولت برای پس گرفتن امضای
نمایندگان به «ابتکار» گفت« :اخیرا معاون پارلمانی های دولت
را بسیج شده اند که نمایندگان سوال از رئیس جمهوری را پس
بگیرند و اگر نماینده ای درخواست مالقات با وزیری را دارد،
یک فرم به آنها داده می شود که امضایشان را پس بگیرند بعد

درخواست مالقات به جریان می افتد
شفاف سازی از دو لیست که به اشتباه سوال از رئیس
جمهوری خوانده میشوند
البته قاسم میرزایی نکو ،عضو فراکسیون امید مجلس در باره
این ادعا به «ابتکار» گفت« :طرح سوال از رئیس جمهوری را
بین  110تا  115نفر امضا کردند و از رئیس جمهوری خواستند
درباره موسسات مالی و اعتباری به مجلس پاسخگو باشد .بعد از
آن یک لیست دیگر مطرح شد که  189نفر آن را امضا کردند
که چرا هیات رئیسه آن سوال را اعالم وصول نمیکند .بنابراین
طرح مورد نظر با این تعداد که گفته می شود طرح سوال از
رئیس جمهوری نیست و در حمایت از این است که هیات رئیسه
اجازه سوال را بدهد .هرچند که ظاهرا بیش از 70نفر از امضا
کنندگان این لیست ،امضای خود را پس گرفته اند ».محمد
بادامچی ،دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم در گفت وگو
با «ابتکار» با بیان اینکه «تعداد قابل توجهی از نمایندگان سوال
از رئیس جمهوری امضای خود را پس گرفته اند» گفت« :البته
در این میان شنیده شده که البیهایی هم برای پس گرفتن
امضاها انجام شده است ولی در کل به منظور حمایت و همراهی
با دولت ،بسیاری از امضاکنندگان و برخی فراکسیون ها امضای
خود را پس گرفته اند و به همین دلیل چون تعداد امضاهای
سوال از حدنصاب افتاده است ،هیات رئیسه آن را اعالم وصول
نمی کند ».البته نقوی حسینی در ادامه گفت وگوی خود با
«ابتکار» با انتقاد از اظهارات رئیس جمهوری که گفته بود مشکل
 98درصد سپرده گذاران حل شده است گفت « :در مقابله با
این موضوع  2هزار نفر مقابل مجلس تجمع کردند و به این
موضوع اعتراض داشتند که این  2هزار نفر  2درصد باقیمانده این
موسسات نیستند 8 .هزار میلیارد تومان بدهی موسسات است و
 3هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و  5هزار میلیارد تومان
همچنان بدهکار هستند ،بنابراین این رقم  2درصد نمی شود.
تعداد زیادی از مردم از جمله موسسات البرز ،ایرانیان ،کاسپین،
افضل توس و فرشتگان تجمع می کنند و می خواهند حقشان
پرداخت شود».
برخی امضاهای خود را پس گرفتهاند
بنابراین به دلیل اینکه دولت  11هزار میلیارد تومان به منظور
حل مشکالت سپرده گذاران این موسسات اختصاص داده
است ،برخی نمایندگان جهت همراهی با دولت تصمیم گرفته
اند امضای خود را پس بگیرند چون شرایط موجود را مناسب
سوال از رئیسجمهوری نمی دانند .ولی در این میان اعضای
جبهه پایداری و منتقدان دولت روحانی که از امضاکنندگان
این طرح هستند و در مواردی مشاهده شده است که به جای

حل مشکالت جامعه به دنبال دامن زدن به اختالفات سیاسی
هستند ،هر روز بهانه ای برای پرداختن به موضوع سوال از رئیس
جمهوری را در مجلس پیدا می کنند و در این باره به هیات
رئیسه تذکر می دهند.
دلیل پافشاری جبهه پایداری
در طرح سوال از رئیس جمهوری
البته میرزایی نکو ،عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
در مجلس درباره هدف نمایندگان جبهه پایداری از پافشاری
در طرح سوال از رئیس جمهوری به «ابتکار» توضیح داد و
گفت« :دلیل پافشاری برخی نمایندگان اعضای جبهه پایداری
بر سوال از رئیس جمهوری این است که این سوال و سابقه را
در پرونده آقای روحانی قرار دهند .باالخره در تاریخ پایداری ها
خیلی چیزها قرار است ثبت شود ،به همین دلیل می کوشند
سوال از رئیس جمهوری را هم در این سابقه داشته باشند».
البته نقوی حسینی در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» بر این
نکته تاکید کرد که هدف امضاکنندگان طرح سوال از رئیس
جمهوری احقاق حق موکالنشان است .او همچنین ادامه داد:
« طرح سوال از رئیس جمهوری یکی از موضوعاتی است که در
سال های اخیر چند میلیون خانواده ایرانی را درگیر کرده است
و بخشی از این اعتراضات خیابانی هم مربوط به آن است .بحث
موسسات مالی و پولی را در این زمینه بررسی کردیم و با آقای
سیف بارها در کمیسیون های مختلف صحبت کردیم و دولت و
بانک مرکزی را در این باره مقصر می دانیم .به همین دلیل از حق
موکالن خود دفاع کردیم و طرح سوال از رئیس جمهوری را کلید
زدیم .البته سوال به منزله محکومیت نیست ».نقوی افزود« :
درست نیست صدها و هزاران نفر روزانه به نمایندگان پیام بدهند
و رئیس جمهوری را دروغگو بدانند و وزرا و رئیس بانک مرکزی
و معاون نظارتش را دروغگو و خائن خطاب کنند .بنابراین رئیس
جمهوری به همراه تیمش باید با حضور در مجلس این موضوع را
برای نمایندگان و مردم توضیح دهد».
البته محمدجواد فتحی ،نماینده مردم تهران در مجلس هم
با بیان اینکه « دلیل اینکه هیات رئیسه از اعالم وصول سوال از
رئیس جمهوری ممانعت می کند باید از خود هیات رئیسه سوال
شود» ،به «ابتکار» گفت« :شاید معتقدند شرایط اقتضا می کند
این سوال فعال انجام نشود ولی این مصلحت را قانون در مجلس
به عهده نمایندگان به عنوان قانون گذار قرار داده است ،نه به
عهده هیات رئیسه و این تخلفی است که از سوی هیات رئیسه
مجلس رخ داده است».
او افزود« :اگر دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی و وزارت
دارایی و قوه مقننه در ایجاد این موسسات و قوام و دوام آنها مقصر
نباشند قطعا در پرداخت این بدهی ها مسئولیتی ندارد .ولی
بانک های مختلفی با استناد قانون تشکیل شده اند و سپرده گذار
باید ریسک این را بپذیرد که در جایی سپرده گذاری می کند
احتمال تخلف یا ورشکستگی هم وجود دارد و اگر ورشکسته شد
به عنوان سپردهگذار باید این ضرر را متحمل شود .ولی درباره این
سپرده گذاران و موسسات اعتباری متاسفانه تخلفاتی را مشاهده
می کنیم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و خصوصا
بانک مرکزی مرتکب شده است .همین بار مسئولیت دولت را
سنگین می کند ».او تاکید کرد « :متاسفانه از سوی دولت با
معضل کم کاری و سهل انگاری و شاید تخلفاتی در بانک مرکزی
نسبت به رسمیت شناختن این موسسات غیرمعتبر وجود داشته
است .بنابراین باید درباره این سهل انگاری پاسخگو باشد».
بنابراین باید منتظر بود و دید ماجرای سوال از رئیس جمهوری
همانطور که برخی در ابتدا تاکید داشتند صرفا پیگیری مشکالت
سپرده گذاران و الزام دولت به پاسخگویی و حل مشکالت مردم
است ،یا برخی با دمیدن به موضوعات سیاسی به دنبال کشاندن
روحانی به عنوان رئیس جمهوری به مجلس هستند تا تنها
رئیس جمهوری که برای سوال به مجلس آمد ،احمدی نژاد
مورد حمایت آنها نباشد! من به عنوان امضاکننده سوال از رئیس
جمهوری معتقدم این جزو ذات نمایندگان است که نمایندگان
برای احقاقا حقوق ملت از این ابزار نظارتی استفاده کننده و با
مسالحه و مصامحه از این موضوع و حق مردم عبور نکنند.

مازنی:

تاجگردون:

جریان اصالحطلب یا اصولگرا با قحط رجال مواجه نیستند

با کمبود منابع روبرو هستیم

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه در جریان
اصولگرایی یا اصالح طلبی قحط رجال نیست ،گفت :اگر
اصولگرایان از دولت  ۸ساله گذشته درس گرفته باشند
بعید می دانم از یک سوراخ دوبار گزیده شوند.
احمد مازنی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به احتمال قدرت
گرفتن مجدد جریان اصولگرایی در عرصه سیاست بعد از دولت
دوازدهم ،گفت :اعتقاد دارم شرایط کشور طوری است که باید
از ائتالف با اصولگرایان معتدلی که از فضای تند قبل از سال
 92وارد فضای عاقالنه شدند و کمک کردند تا کشور در مسیر
عقالنیت بیشتری قرار بگیرد حمایت کنیم .نماینده مردم تهران،
ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی
اظهارکرد :در این بین باید اذعان کرد که هر چقدر نیروهای
معتقد به نظام ،اندیشه امام (ره) ،قانون اساسی و سیاست های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به یکدیگر نزدیک تر شوند و
اختالفاتشان را در قابل جلسات رسمی و غیر رسمی و به صورت چهره به چهره مطرح کنند به نفع کشور است .وی ادامه داد :بر
این اساس اینکه گفته شود فردی در دولت فعلی موقعیت بهتری نسبت به دولت قبلی پیدا کرده و چنین موضوعی باعث شده
جریان اصالح طلب دیگر نفوذی نداشته باشد درست نیست زیرا اصال جریان اصالح طلب برای گرفتن پست وارد این ائتالف نشده
بود بلکه برای نجات کشور به میدان آمد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد :شرایط کشور اقتضاء می کند بر باور مذکور باشیم؛ همچنین واقعیت هایی که
در رابطه با دولت آقای روحانی می شناسیم نیز اقتضاء می کند که روی این موضع پافشاری کنیم لذا موضوع قیاس دولت دوم
اصالحات با دولت دوم آقای روحانی و طرح چنین بحث هایی را مطلوب نمی دانم .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی در خصوص اینکه آیا اصولگرایان چهره جدیدی برای انتخابات آتی دارند یا خیر ،اظهارکرد:
هنوز انتخابات  98مربوط به مجلس شورای اسالمی پیش رو است و بعد نوبت ریاست جمهوری می شود اما باید اذعان کرد که
کال در فضای سیاسی کشور و در جریان اصولگرایی یا اصالح طلبی قحط رجال نمی بینم و نیروهای امتحان پس داده هستند که
می توانند مطرح شوند و حتی امکان معرفی چهره های جدید نیز وجود دارد .مازنی در رابطه با اینکه آیا امکان تکرار شانسی که
جریان اصولگرایان در پایان دولت اصالحات با چهره ای مثل احمدی نژاد آورد وجود دارد یا خیر ،اظهار کرد :امیدواریم که چنین
هوسی به سرشان نزند که بخواهند به هر قیمتی به قدرت برسند زیرا هم اکنون معلوم است که چه آسیب هایی از آن  8سال دیده
ایم .عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :به عنوان مثال اگر از همین رفتاری که از وی سر می زند درس
گرفته باشند بعید می دانم انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷کل کشور با
بیان اینکه کشور با کمبود منابع مالی مواجه است ،به
تشریح نحوه دریافت مالیات پلکانی از کارکنان دولت
پرداخت و گفت :باتوجه به آنکه درآمد اعضای هیات
علمی از کارهای پژوهشی است ،مالیات این درآمدها
تغییرندادیم.
غالمرضا تاجگردون در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به حواشی ایجاد
شده درمورد مصوبات کمیسیون تلفیق درباره مالیات بر درآمد و
حقوق اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها اعالم کرد :به نظر
میرسد نگرانی دوستان موضوعیت ندارد و متاسفانه این مسئله
بهصورت نادرست تبیین شده است .وی با اشاره به مباحث مربوط
به مالیات بر درآمد اعضای هیات علمی دانشگاهها گفت :این افزایش
میزان مالیات صرفاً مربوط به اعضای هیات علمی نبوده ،بلکه این افزایش مالیات در مورد همه کارکنان دولت اعم از قضات ،نمایندگان
مجلس و دیگر کارمندان دولت اجرا خواهد شد .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در این رابطه توضیح داد :در
قانون گفتیم آن دسته از کارکنان دولت که حقوق کمتر از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان دریافت میکنند ،از پرداخت مالیات معاف شوند
و درمورد افرادی که باالی این مبلغ حقوق میگیرند نیز بهصورت پلکانی مالیات بدهند .نماینده اصالحطلب مردم گچساران و باشت در
مجلس همچنین خاطرنشان کرد :در بخش دیگر این قانون گفتیم حقوقبگیرانی که تا  ۳برابر این مبلغ یعنی تا سقف  ۶میلیون و ۹۰۰
هزار تومان حقوق میگیرند ۱۰ ،درصد مالیات بدهند و این درحالی است که حدود  ۹۰درصد اعضای هیات علمی در سراسر کشور کمتر
از  ۸میلیون حقوق میگیرند و با این حساب ،مالیاتی مشابه سال  ۹۶پرداخت میکنند .رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۷
کل کشور اضافه کرد :در مورد دیگر حقوقبگیران هم نگفتیم باید مالیات بیشتری بدهند .بلکه گفتیم اگر حقوقشان باالی  ۱۵میلیون
باشند ،باید  ۱۴درصد مالیات بدهند .باید ببینیم اساساً چند هیات علمی در سراسر کشور داریم که باالی  ۱۵میلیون تومان حقوق بگیرد.
او خاطرنشان کرد :نکته دیگر این است که درآمد اساتید پایه باال و برجستهتر عمدتاً از کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است که درمورد
درآمدهای ناشی از کارهای پژوهشی و تحقیقاتی هم قانون جدیدی نیاوردیم و گفتیم مطابق قبل ،همان  ۵درصد مالیات را بدهند .رئیس
کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷تاکید کرد :بر این اساس اگر بخواهیم در این محدودیت منابع مالی ،حقوق همه کارکنان دولت ازجمله
اعضای هیات علمی را هم افزایش دهیم ،عم ً
ال چیزی برای دیگر کارکنان باقی نمیماند .بر این اساس تصمیم گرفتیم برای  ۲۰درصد
از کارکنان که حقوقهای بیشتری دریافت میکنند ،تصمیماتی متفاوت بگیریم .تاجگردون در واکنش به اینکه آیا در الیحه بودجه به
نخبگان بهعنوان موتور محرکه تولید و توسعه توجه شده است ،تصریح کرد :متاسفانه با کمبود منابع روبرو هستیم و  ۸۰درصد کارکنان
دولت در وضعیت نامساعدی به لحاظ دریافت حقوق و مزایا قرار دارند .نمیتوانیم این گروه بزرگ را نادیده بگیریم.

