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حضور جهانگیری و واعظی در جلسه استیضاح ربیعی و آخوندی
معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری در جلسه استیضاح ربیعی و آخوندی حاضر میشوند .به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری  ،محمود واعظی و چند تن از معاونان رئیس جمهوری و
وزرای دولت در جلسه استیضاح علی ربیعی و عباس آخوندی که امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس برگزار میشود ،حضور خواهند یافت .براساس آیین نامه داخلی مجلس ۵ ،ساعت برای
استیضاح هر کدام از وزرا پیش بینی شده که براین اساس متقاضیان استیضاح دو ساعت را در اختیار دارند و می توانند این وقت را در بین خودشان تقسیم کنند .همچنین سه ساعت از زمان
استیضاح در اختیار وزیر مربوطه است که می تواند یک ساعت آن را در اختیار یک یا دو نماینده قرار دهد یا همه وقت را خودش استفاده کند .طبق آیین نامه فرصتی برای اظهار نظر معاون اول
رئیس جمهوری در جلسه استیضاح پیش بینی نشده و تنها اگر رئیس جمهوری در جلسه حاضر شود ،یک ساعت فرصت دفاع از وزیر را خواهد داشت.

در نشست کمیسیون اصل نود تشریح شد

اخبار
کالنتری در نشست فراکسیون محیط زیست:

وضعیت فعاالن بازداشت شده
محیط زیست را پیگیری میکنیم

یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی از وعده رئیس
سازمان محیط زیست برای پیگیری وضعیت فعاالن بازداشت شده محیط
زیست خبر داد.
سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به جلسه روز دوشنبه فراکسیون محیط زیست با عیسی
کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،گفت :در این جلسه اولویتهای مدیریت
جدید سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به برخی قوانینی اشاره شد که نیازمند
اصالح هستند .همچنین همکاری بیشتر مجلس و فراکسیون محیط زیست با سازمان
مورد تاکید قرار گرفت .وی افزود :به عالوه تاکید شد که نمایندگان باید با آخرین
تحوالت محیط زیستی در ایران و جهان آشنا شوند و بتوانند از مناطق حفاظت شده
بازدید کنند تا از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شوند .ذوالقدر یادآور شد :در این جلسه
موضوع تخریب جنگلها ،بلندمرتبهسازی ،بحران آب ،مدیریت پسماند و زباله و آلودگی
هوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از تکنولوژی روز به ویژه در
بحث مدیریت زباله و فرهنگسازی در این زمینه از طریق آموزش و پرورش ،رسانهها و
صداوسیما تاکید شد.این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد :در این جلسه
موضوع تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه نیز به بحث گذاشته شد .به هر حال در
اکثر کشورهای دنیا محیط زیست به شکل وزارتخانه اداره میشود و طبیعتا از اختیارات
بیشتری برخوردار است و میتواند نظارت بهتری هم داشته باشد .وی با بیان اینکه قرار
است جلسات مشترک بین سازمان محیط زیست و فراکسیون محیط زیست ادامه یابد،
یادآور شد :مقرر شد کمیتههایی برای پیگیری برخی مسائل از جمله امور آموزشی
محیط زیست ،سند پاریس و بحران آب تشکیل شود تا این کمیتهها گزارش خود را
به جلسات بعدی ارائه کنند.ذوالقدر همچنین گفت :آقای کالنتری در این جلسه درباره
وضعیت فعاالن بازداشت شده محیط زیست نیز گفت که از روز اول سازمان محیط
زیست پیگیر وضعیت این افراد بوده و همچنان مساله آنها را مورد رسیدگی قرار میدهد.

کوچکینژاد:

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره
فرهنگیان در صحن مجلس به سال آینده موکول شد
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از موکول شدن
قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن
علنی مجلس به بعد از عید خبر داد.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به گزارش کمیته تحقیق و تفحص
از صندوق ذخیره فرهنگیان ،گفت :قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان به بعد از عید موکول شد زیرا مجلس فرصتی برای قرائت این موضوع
قبل از نوروز ندارد .پیش از این ،وی اعالم کرده بود :تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره
فرهنگیان مدت زمانی است که به پایان رسیده و خالصه آن در  50صفحه به کمیسیون
آموزش ارائه و کمیسیون گزارش در چند صفحه برای قرائت در صحن تنظیم شده و در
دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

آخرین اخبار از وضعیت نفتکش سانچی
از زبان رئیس کمیته پیگیری این سانحه
رئیس کمیته پیگیری سانحه نفتکش ایرانی در مجلس گفت که قرار است
سازمان بنادر و دریانوردی مجموعهای از افراد متخصص را برای حضور در
نفتکش سانچی و ماندن در زیر آب آن هم به مدت یک هفته به چین بفرستد
تا وضعیت اجساد پرسنل این نفتکش مشخص شود کما اینکه به نظر میرسد
هیچ جسدی سالم باقی نمانده باشد.
محمدمهدی برومندی در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین اقدامات برای شناسایی
اجساد نفتکش سانچی ،گفت :در آخرین سفری که آقای بروجردی در صدر هیات
پارلمانی به چین داشتند ،مذاکراتی در حوزه پارلمانی و سیاسی انجام شد .در نهایت
مقرر شد که کمیته مشترکی بین ایران و چین شکل گیرد که این کار صورت گرفت.
وی افزود :برای رفتن به داخل کشتی نفتکش سانچی در اعماق آبها شرکتهای
مختلفی از نقاط مختلف دنیا از جمله چینیها اعالم آمادگی کردند که سازمان بنادر و
دریانوردی به دنبال شناسایی تیمی کارآمد برای عقد قرارداد است تا بتواند پاسخگوی
نیازها و سواالت و کارها باشد.
برومندی توضیح داد :قرار است این تیم متشکل از غواصان یک هفته زیر آب در
محفظههایی زندگی کنند تا به صورت دقیق اطالعاتی از درون نفتکش سانچی حاصل
شود .تاکید ما بر این است که گروههای غواصی همه جای کشتی و حتی موتورخان ه که
در عمق کشتی قرار دارد را بررسی کنند .رئیس کمیته پیگیری سانحه نفتکش ایرانی
در مجلس درباره زمان اعزام غواصان و حضور این تیم در چین ،گفت :از آنجا که اکنون
جعبه سیاه در حال بررسی و جمعبندی کارشناسی با حضور چهار نماینده حقوقی و
متخصص ایران است ،منتظر اعالم نتایج هستیم تا به موازات آن این تیم به چین اعزام
شود .فکر نمیکنم که زمان بررسی جعبه سیاه خیلی طول بکشد و باید به زودی منتظر
اعالم نتیجه بررسیها باشیم .وی در مورد احتمال پیدا کردن اجساد سالم در کشتی،
گفت :نفتکش سانچی را میتوان در دو قسمت ترسیم کرد؛ یک قسمت روی آب و عرشه
و دیگری زیر آب و زیر عرشه است .در روی عرشه محل استراحت پرسنل و زیر عرشه
مواد سوختنی و موتورخانه واقع شده است که در زمان وقوع حادثه پرسنل کشتی در
محل استراحت یعنی روی عرشه حضور داشتند.

خضری:

شهرداری تهران دستفروشی درپایتخت را ساماندهی کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،با تاکید براینکه تهران  3برابر مساحت
موجود جمعیت دارد ،گفت :شهرداری از فضاهای مازاد شهری برای فعالیت
زنان و مردان جهت امرار معاش استفاده کند.
رسول خضری درگفت وگو با خانه ملت ،با بیان اینکه شهرداری ها می توانند از
فضاهای مازاد شهری برای ایجاد غرفه جهت استفاده دستفروشان بهره برداری کنند،
گفت :غرفه های این چنینی می تواند برای خود اشتغالی زنان به افراد سرپرست خانواده
واگذارشود ،به طورحتم دستفروشی زیبنده زنان و مردان جامعه نبوده وحتی برای
دستفروشان مرد هم باید مکان هایی درنظرگرفته شود .نماینده مردم سردشت و
پیرانشهر درمجلس شورای اسالمی ،با اشاره به اینکه فعالیت زنان دستفروش درغرفه
های قانونی به امرار معاش آنها کمک می کند ،افزود :مسئله رفاه اجتماعی و معیشت
شهروندان جامعه یکی مسائل مهم در شوراهای شهر و شهرداری است ،البته شهرداری
برخی مناطق در پایتخت تاکنون اقدامات موثری را درجهت ایجاد فضاهایی برای فعالیت
زنان و مردان درخصوص کسب امرارمعاش ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی دستفروشان مترو نیز باید ایجاد غرفه کرد ،تصریح
کرد :دستفروشی درکشور به ویژه درتهران را باید ساماندهی کرد ،قطعا  64درصد درآمد
ناخالص کشوردرتهران بوده و  80درصدمالیات کشوردر این شهر اخذ می شود ،بنابراین
حاشیه نشین روستاها و تمامی شهرها به تهران مهاجرت می کنند.

ثبت غیرقانونی سفارش واردات  19هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت
نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
درباره افزایش تعرفه واردات خودرو با حضور معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان گمرک و رئیس
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد .در
این نشست موضوع ثبت غیرقانونی سفارش واردات 19
هزارخودرو در زمان بسته بودن سایت مطرح شد و مورد
بررسی قرار گرفت.
بهرام پارسایی ،عضو کمیسیون اصل  90قانون اساسی مجلس
درگفتوگو با خانه ملت به تشریح این جلسه پرداخت و گفت:
در زمان بسته بودن سایت ،حدود  19هزار ثبت سفارش صورت
گرفته است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت شده از
گمرک ترخیص شده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
مجلس شورای اسالمی در توضیح این نکات یادآور شد :پس از
انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو بهصورت
افسار گسیخته و بدون هیچگونه نظارتی ،بررسیهای کمیسیون
اصل نودم قانون اساسی انجام شد و مشخص شد متاسفانه
تخلفات عمدهای صورت گرفته است.
پارسایی با بیان اینکه از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان
بسته بودن سایت ،ثبت سفارش حدود  19هزار خودرو است
که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت شده از گمرک
ترخیص شده است ،گفت :آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در
دسترس نیست و استعالمات الزم در این زمینه صورت میگیرد،
اما بهصورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد
دستگاه گذشته است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
ارتباط سامانهای بین گمرک و معاونت مربوطه در سازمان صنعت،
معدن و تجارت وجود دارد که میتوانست از این طریق اقدامات
الزم صورت بگیرد تا این تعداد خودرو ترخیص نشود ،ادامه داد:
این نگرانی وجود دارد که افرادی که خارج از زمان قانونی ثبت
سفارش کردهاند با توجه به عدم شفافیت و یا عدم امنیت سیستم

بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج
کنند.
رای دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه افزایش
تعرفه واردات خودرو الزماالجرا است
وی اضافه کرد :مسئله مهمتر از این مباحث رای صادره دیوان
عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه جدید دولت و برگشت به
مصوبه قبلی در زمینه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که
امروز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و کامال تفهیم شد که

رای دستور موقت الزماجرا است؛ رای به معاونت حقوقی ریاست
جمهوری و به گمرک نیز ابالغ شده و ما منتظر این هستیم که
هرچه سریعتر این دستور اجرا شود.
پارسایی در خصوص اینکه پرونده ترخیص غیرقانونی
خودروهای وارداتی در زمان ممنوعیت ثبت سفارش به مراجع
قضایی ارجاع داده شده است یا خیر ،اظهار داشت :باید به محض
مشاهده چنین تخلفی در ثبت سفارش در زمان بسته شدن سایت
متخلفین معرفی میشدند ،با مکاتباتی درخواست ارائه توضیحات

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص اقدامات انجام شده
را داشتهایم .این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه مبالغ تخلف صورت گرفته شده زیاد است هرچند که اگر
کم نیز بود نباید چنین تخلفی صورت میگرفت ،گفت :سازمان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید پاسخگوی افرادی باشد که
پول نقد پرداخت کرده اما نمایندگیها و گرین مارکتها به دلیل
افزایش قیمت خودرو را به آنها تحویل نداده باشد.
هیچ سازمانی مسئولیت قیمت گذاری خودروهای داخلی
را برعهده نمیگیرد
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سوال از وزیر حل کننده
این مشکل نیست ،تصریح کرد :این جلسات میتواند در طرح
دو فوریتی ما کمک کننده باشد ،هیچ سازمانی در حال حاضر
مسئولیت قیمت گذاری بر خودروهای داخلی را برعهده نمیگیرد
و هیچ نظارتی بر آنها نیز نیست و تنها طبق اظهارات خود
خودروسازان قیمت گذاری صورت میگیرد .پارسایی ادامه داد:
تولید خودروی ما زیاد است و از نظر میزان تولید در میان 20
کشور جهان هستیم اما از نظر کیفیت جایگاهی نداریم باید بتوانیم
کاری کنیم که خودروسازان به میزان پولی که دریافت میکنند
خدمات ارائه کنند.
طرح دو فوریتی ساماندهی خودرو اردیبهشتماه سال
آینده در صحن مطرح میشود
عضو کمیسیون اصل  90قانون اساسی مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه هر هفته یک طرح دو فریتی در صحن علنی
مجلس مطرح میشود و طرح دو فوریتی ساماندهی خودرو طرح
پنجم است و در اردیبهشت ماه سال آینده در صحن ارائه میشود،
خاطرنشان کرد 217 :نفر از  213نفر نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی طرح را امضا کردهاند و در خواست دارم موکلین و
شهروندان در تعطیالت با نمایندگان صحبت کنند و آسیبهایی
ناشی از عدم ایمنی تا قیمت خودرو را با آنها مطرح کنند تا در
هنگام رای دادن به طرح کسی نتواند ورود کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

جمهوری اسالمی در مسئله هستهای سنجیده عمل کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :برخالف اظهار نظرهای سطحی در برخی
رسانههای داخلی و خارجی جمهوری اسالمی در سالهای گذشته گامهای
سنجیدهای را برداشته و در مساله هستهای با دقت عمل کرد ه است.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی روز دوشنبه در شورای اداری شهرستان قوچان که در
محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ،اظهار کرد :امروز شرایط ایران هم مقتضی و
هم ضروری است که همه یکدل به دنبال آبادانی ایران باشیم .مقتضی از این جهت که
زمینههای خوبی از کار فراهم و برخی چالشها مرتفع شده است.
وی با بیان اینکه مشکالت و شیطنتهایی در عرصه جهانی وجود دارد که برخی در
تالش برای مسئلهسازی منطقه هستند ،گفت :نظام جمهوری اسالمی ایران با رهبری مقام
معظم رهبری در امور ،آراسته و دقیق تصمیم میگیرد .رئیس مجلس با بیان این جمله که
در منطقه دیگ جوشان امنیتی وجود دارد ،تصریح کرد :ایران کشور امنی است و از لحاظ
مالکهای امنیتی ،خوب جلو میرود .الریجانی ادامه داد :به اطراف نگاه کنید؛ در کشورهای
پاکستان ،عراق و سوریه مشکالت بسیاری دیده میشود و روی اینها فکر و تصمیمگیری
شده است .وی عنوان کرد :برخی افراد و کشورهایی که مسالهساز شدهاند ،حرفهای بیهوده
میزنند ،در صحنه بینالملل برخی کشورها غرشهای نابهنگام میکنند و در شرایطی،
تهدیدهای گندهتری هم میکردند ،اما جمهوری اسالمی از ورزیدگی ذهنی خوبی برخوردار
است و توانسته در آشفتگی منطقه هدایت خوبی انجام دهد .رئیس مجلس با بیان این نکته
که برخی موسسات غربی نسبت به وزانت تصمیمات ایرانی و رفتار سنجیده ایران اذعان
دارند ،گفت :این موضوع باعث میشود دشمنی آنان بیشتر شود که باید رفتار آنها با دقت

و به طور مستمر رصد شود.
الریجانی با تاکید بر مساعد بود شرایط برای تحوالت اقتصادی در کشور گفت :از نظر
سیاسی قوای سهگانه ممکن است اختالف نظری با یکدیگر داشته باشند اما با رهبری و
نظارت ایشان باهم کار میکنند و همگرایی در امور مختلف وجود دارد.
وی با بیان این نکته که مشکالتی در کشور وجود دارد که تاحدی به هم مربوط است،
گفت :باید با همافزایی و همگرایی قدم برداشت ،اشتغال با گفتن حل نمیشود ،بلکه باید
بسترهای سرمایه گذاری فراهم شود و وقتی که کار به دست مردم افتاد ،اشتغال به وجود
میآید.
سیستم اداری فرتوت است
الریجانی در ادامه گفت :سیستم اداری فرتوت است و اشتغال از آن صورت نمیگیرد .نرخ
بیکاری در قوچان عجیب است و باید در این زمینه کار شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه انقالبی بودن به این است که حواشی را کم و به مردم رسیدگی
کنیم ،گفت :اگر در سالیق به جان هم بیفتیم انقالبی و مسئولیت شناس نیستیم.
وی تصریح کرد :امسال با رایزنی با مقام معظم رهبری بنا شد تا اگر در دولت و وزارت
راه طرحهای مهم وزارتی مانند راهآهن از طریق فاینانس دنبال و ۱۵درصدسهم دولت از
صندوق برداشت شود ،در صورت فراهم بودن این شرایط ،امکان تحقق راه آهن مشهد-
قوچان -بجنورد-گرگان فراهم میشود .رئیس مجلس با بیان این جمله که ایران کشوری
نفتی و گازی است اما معادن ارزشمندی دارد که به آن بها داده نشده است ،عنوان کرد:
شورای معادن استان و شهرستان برای استفاده و اکتشاف معادن کمک میکند که باید

بسیار همت کرد تا به ایجاد استغال و جلوگیری از تک محصولی بودن در نظام بودجهریزی
کمک میکند .الریجانی با اشاره به تصویب اصالحیه قانون بودجه امسال برای رفع موانع
تولید ،اظهارکرد :براین اساس کارخانجات و واحدهایی که دچار مشکل سرمایه در گردش
هستند به شرط بروز حوادث مالی هیاتی برای اینکه وام به آن واحدها تعلق گیرد ،تصمیم
میگیرند و یا اگر از طریق بانکهای شهرستان یا استانی انجام ندهند ،هیاتی توسط بانک
مرکزی مشخص و تصمیم نهایی اخذ میشود.
وی اضافه کرد :این قاعده به مسئوالن اجرایی اجازه میدهد تا برخی از کارخانجات که
سرمایهگذاری دارند و دچار مشکل هستند با تزریق پول مشکل آنها مرتفع شود.

یک عضو هیات رئیسه مجلس

رحیمی در یادداشتی مطرح کرد

امکان به تعویق افتادن زمان استیضاح وزرای کار ،راه و کشاورزی وجود ندارد

استیضاح به وزنکشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امکان به تعویق افتادن زمان استیضاح وزرای کار ،راه و کشاورزی وجود
ندارد ،گفت که بنا بر آییننامه داخلی مجلس ،جلسات استیضاح درصورتی که فقط یکی از متقاضیان هم به انجام استیضاح اصرار داشته
باشد ،برگزار خواهد شد.
محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به عدم امکان تعویق در زمان برگزاری جلسات استیضاح وزرای تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته اعالم کرد :اخبار مربوط به تعویق افتادن زمان
استیضاح به هیچ عنوان صحت ندارد و این  ۳فقره استیضاح در زمان خود برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به صراحت آییننامه داخلی مجلس در این رابطه گفت :پسگرفتن امضاء از سوی استیضاحکنندگان پس از اعالم زمان
برگزاری جلسه استیضاح تاثیری در برگزاری این جلسه استیضاح ندارد و درصورت کاهش تعداد امضاها به زیر حدنصاب  ۱۰امضایی که
در آییننامه برای اعالم وصول استیضاح لحاظ شده ،عم ً
ال تاثیری در برگزاری استیضاح ندارد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی در این مورد توضیح داد :بر این اساس ،درصورتی که زمان برگزاری جلسه استیضاح مشخص
شده باشد ،حتی درصورت کاهش تعداد امضاهای استیضاح تا یک امضا و حتی اگر فقط یکی از استیضاحکنندگان به انجام استیضاح اصرار
داشته باشد ،جلسه استیضاح مطابق آییننامه برگزار میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در عین حال یادآور شد :تعداد  ۱۰امضا که بهعنوان حداقل نصاب استیضاح در آییننامه
درج شده ،صرفاً مربوط به زمان پیش از اعالم وصول است و پس از اعالم وصول استیضاح و تعیین زمان برگزاری جلسه ،عم ً
ال امکان به
تعویق انداختن جلسه وجود ندارد.
این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال خاطرنشان کرد :در واقع تنها درشرایطی امکان به تعویق افتادن استیضاح در این مرحله
وجود دارد که تعداد امضاها به صفر برسد و این درحالی است که بنابر اطالعات بنده ،تا پایان ساعت کاری روز گذشته تعداد امضاهای هر
 ۳استیضاح بیش از حد نصاب بود.
فرهنگی یادآور شد :بنابراین ،استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تا پایان ساعت کاری روز گذشته ۴۴ ،امضا داشت ،استیضاح
وزیر راه و شهرسازی  ۴۰امضاء و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز  ۳۰امضا داشت که البته ممکن است پس از آن ،مقداری کم و زیاد
شده باشد.
در ساعات اخیر تعدادی از متقاضیان این  ۳فقره استیضاح با توجه به آنکه به این نتیجه رسیدهاند که عم ً
ال در انجام استیضاح توفیقی
به دست نخواهند آورد ،خواستار به تعویق انداختن زمان استیضاح به سال آینده شدهاند .این درحالی است که وزرا همچنان به برگزاری
جلسات استیضاح اصرار دارند.

یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس در یاداشتی تاکید کرد که هدف اصلی استیضاح بهعنوان اقدامی در جهت اصالح
امور فراموش شده است.
به گزارش ایلنا ،علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس در یادداشتی به بیان نکاتی درباره استیضاح وزرای تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و «مسیر اصالحات» پرداخت.
این نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس نوشت« :استیضاح عالوه بر کارکردش بعنوان ابزار قانونی نظارت مجلس ،در گذر
زمان به وزن کشی قدرت بین دولت و مجلس تبدیل شده است .صرفنظر از محورهای استیضاح کرکریها و تهدیدهای رسانه محور
نمایندگان و دولتیان فضای استیضاح را صفر و صدی و برای رسانه و افکار عمومی جذابتر کرده است.
گویا فراموش شده که هدف اصلی برای هر استیضاحی بهبود شرایط به نفع کشور و مردم باید باشد اما تنزل مطالبات از دولت و
وزیران به سلیقههای فردی و حتی گروهی انحراف از کاربرد استیضاح بهعنوان ابزار نظارت مجلس است».
این نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه آورده است« :استیضاحی که (با ماندن یا رفتن وزیر) منجر بهبود شرایط و اصالح امور
نشود خود حاشیه بزرگی است ،برای انحراف افکار عمومی از تصمیمهای محفلی ولی مهم که در نهان جریان دارد.
البیهای قدرتمند دولت و مجلس تا آنجا که شدنی است ،بهطور متقابل درگیر مقاومت ضربدری هستند و در جایی که امر به
استیضاح رسید با قدرت بیشتر فضاسازی میکنند و روز استیضاح نتیجه مقاومتها گاه شگفتیساز میشود».
عضو فراکسیون امید در ادامه یادداشت خود نوشته است« :حمایت از دولتی که امید مردم پشتوانه رای او بوده یک اصل محوری در
فضای مدیریتی و سیاسی کشور است اما مهمتر از دولت و حسن روحانی ،مردمی هستند که امیدشان را بهدست او به امانت سپردهاند
و مبادا که دولت در گرد و غبار گذر زمان ،امید مردم را ناامید کند .وجه مشترک وزیران استیضاح شده در تعامل با کارگران ،کشاورزان
و عامه مردمی است که روزانه بهطور روزانه با عملکرد کارگزاران و عوامل اجرایی این سه دستگاه رودررو میشوند ».او همچنین آورده
است« :نارضایتی نسبی و گاهاً شدید مردم بیشترین فشار وارده بر نمایندگان مجلس را درپی داشته است این استیضاح را نباید به
نارضایتی از عملکرد سه ماهه وزیران دانست .ضعف مدیریتی به طور عام و مشترک و نقص فرایندهای اجرایی گاهی کافی است که
موتور استیضاح را روشن کند .افراط و تفریط در ارزیابی مدیریت و عملکرد وزیران مهمترین بخش انحرافآفرین در جریان استیضاح
است نکتهای که در کمتر وضعیتی مجلس (در همه ادوار) توانسته از آن خالصی یابد و بیحب و بغض استیضاحی حرفهای را رقم
زند ».رحیمی نوشته است« :از آنجا که استیضاح (صرفنظر از ماندن یا رفتن وزیر) میتواند تاثیر مستقیمی در بهبود شرایط مدیریتی
و رضایت و رفاه مردم داشته باشد ،رئیس جمهوری و دولت اساساً باید پذیرای استیضاح باشند و بهعنوان یک فرصت برای تبیین مجدد
اقدامات انجام شده و دفاع از عملکرد خود به آن بنگرند .حق مجلس استیضاح و وظیفه دولت روشنگری و دفاع است».

میرزایی نیکو:

عضویت حزبی تبدیل به یکی از ضروریات رجل سیاسی شود
عضو فراکسیون امید مجلس معتقد است اگر رئیس جمهوری برآمده از یک
حزب باشد ،چارچوب کاری او مشخص خواهد بود و قطعا از محلی برای تعهد
به وعده ها تحت فشار و انگیزه قرار می گیرد.
توگو با خانه ملت ،با اشاره به تفسیری که قرار است
قاسم میرزایی نیکو در گف 
شورای نگهبان از رجل سیاسی ارائه کند ،گفت :در گذشته نیز تفسیری از رجل سیاسی
برای شورای نگهبان وجود داشت که همان را اجرا می کردند اما این تفسیر به زمان و
شرایط باز می گشت و هر زمانی به نوعی رجل سیاسی مورد تفسیر قرار می گرفت.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه

اکنون شورای نگهبان به این جمع بندی رسیده اند که رجل سیاسی را جامع تر بررسی
کند ،عنوان کرد :تا کنون برای تفسیر رجل سیاسی بازی با کلمات صورت می گرفت در
غیر این صورت تمام سال ها شورای نگهبان خودش این موضوع را مورد تفسیر قرار می
داد .وی در ادامه با بیان اینکه اگر شورای نگهبان برای رجل سیاسی سن و تحصیالت
و سایر چارچوب ها را قرار دهد خوب است ،اظهار داشت :ضروری بود مقداری از تعداد
ثبت نام های کاندیداتوری ریاست جمهوری ریزش کند لذا این تعیین چارچوب را باید
شورای نگهبان با مشورت کسانی صورت دهد که کار پژوهشی می کنند و صرفا نظر
خودشان را دخیل نکنند و تمام نظرات را ببینند .میرزایی نیکو ادامه داد :الزم است

پایه احزاب در کشور جا بیفتد تا افراد در آینده و در دوران ریاست جمهوری به جایی
پاسخگو باشند ،برای مثال اگر عضویت کاندیداها در یک حزب ضروری شود ،احزاب
بر روی اشخاص به نتیجه می رسند و در نهایت رئیس جمهور آینده به یک حزب و
جریان خود وامدار خواهد بود و به راحتی نمی تواند به وعده های خود عمل نکند و
انگیزه مند نیز خواهد شد.
عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد :در حال حاضر نیز در بسیاری از
کشورها شیوه به این منوال است که رؤسای جمهور باید حتما برآمده از یک حزب
باشند تا چارچوب کاری آنها مشخص باشد.

