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رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :زمان حذف کنکور مشخص نیست و طبق قانون ،باید امسال یا سال آینده کنکور حذف شود .محمدرضا عارف در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
ارتقای رقابتهای گروهی جزو برنامههای جدی ما است به طوری که باال بردن سطح آموزش در مدارس برای رقابت سالم میان دانشجویان و دانشآموزان میتواند به ارتقای علم نیز کمک کند.
وی با اشاره به اینکه «حذف کنکور قانون شده است» ،افزود :چون قانون است به سمت اجرا شدن پیش رفته که تقریبا در بسیاری از رشته محلها ،ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز دانش آموزان
است ولی به طور طبیعی در برخی از رشتهها و بعضی از محلها با توجه به عالقهمندی بسیاری از داوطلبان برای پذیرش ،باید ساز و کاری یافت شود که استرس را از دانشآموزان بگیرد.

«ابتکار» از نگاه مجلس نشینان به نقش عوامل مختلف در بحران کم آبی گزارش می دهد

اخبار

همه مقصریم !

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

بازار ثانویه منجر به کاهش ۲هزار تومانی قیمت ارز شد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عبور از روزهای تحریم گفت:
قوا با وحدت واقعی ،نه سوری و دروغی نظام را از گردنه تحریم به سالمت
عبور دهند.
جهانبخش محبینیا در گفتوگو با ایلنا ،درباره  ۱۲بسته اجرایی در قالب برنامه جامع
پیشنهادی مقابله با آثار تحریمها گفت :این کار بسیار منطقی است ،کشورها برای
مبارزه و مقابله با تهدیدات منطقهای ،داخلی و خارجی خود برای روز مبادایشان برنامه
و راهبردهای احتیاطی خود را آماده و مدیریت میکنند.
وی تاکید کرد :تعیین این راهبردها از سوی دولت بسیار قابل ارزش است و حرمت
حمایت دارد .
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برای جلوگیری از التهابات و نوسانات
باید برنامه راهبردی وجود داشته باشد ،عنوان کرد :همان طور که مطرح شده و بسیاری
از کارشناسان هم عقیده دارند ما باید برای نحوه مدیریت مالی ،مشکالت اقتصادی و
جلوگیری از ایجاد التهاب و اضطراب در فضاهای حساسی مانند بازار ارز ،سکه ،مسکن،
خودرو و سایر بازارها تمهیدات الزم را داشته باشیم.
وی با اشاره به آغاز به کار بازار ثانویه ،گفت :بازار ثانویه که به عنوان یک راهکار جداگانه
و با مشورت پارلمان بخشی از آن اجرا شد ،منجر به کاهش دو هزار تومانی قیمت ارز شد.
نماینده مردم میاندوآب با بیان اینکه آدمهای بیصفتی مانند ترامپ قصد خودنمایی
دارند ،عنوان کرد :برای عبور از این بحرانها و مشکالت باید با تکیه بر دستورات و توکل
بر خدا صادقانه در جهت رفع مشکالت تالش و تقال کنیم؛ مردم هم ما را حمایت
خواهند کرد.
محبینیا خاطرنشان کرد :برای کاهش هزینهها ما باید به اشتغال ،جلوگیری از اسراف
و بخشینگری توجه داشته باشیم و قوا باید با تکیه بر وحدت واقعی نه صوری ،دروغین
و فرمایشی ،نظام را از این گردنه به راحتی عبور دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

قرار است موانع موجود بر سر راه حضور خانوادهها در
ورزشگاهها به تدریج برداشته شود
یک نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص موافقت شورای تامین
با حضور خانوادهها در ورزشگاهها گفت :وزارت کشور ،ورزش و نهاد
ریاستجمهوری با این امر موافق هستند.
فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با ایلنا ،درباره موافقت شورای تامین برای حضور
خانوادهها در استادیوم گفت :وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوع بودند و گفتند
در حال رایزنی هستند و به تدریج و به مرور زمان مساله حل شود.
وی تاکید کرد :وزارت ورزش اعالم کرد برای رایزنی با مراجع مختلف ،نیروی
انتظامی ،وزارت کشور و خود وزارت ورزش جلسات مختلفی برای تصویب این امر
داشتند تا مشکالتش را برطرف کنند.
نماینده مردم تهران در دهمین مجلس با اشاره به سخنان معاونت زنان و خانواده
ت جمهوری در این خصوص گفت :حتما خانم ابتکار طبق مستنداتی این مساله
ریاس 
را گفتهاند ،من تاکنون خبر قطعی در این زمینه نشنیدهام .
وی تاکید کرد :قرار بود به تدریج موانع بر سر راه این مساله حل شود ،ریاست
جمهوری ،وزارت کشور و وزارت ورزش نظر مثبتی در این زمینه دارند و معتقد هستند
که با آماده شدن زیرساختها خانوادهها میتوانند حضور پیدا کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد :برای بازیهای والیبال و
بسکتبال این کار را انجام دادهایم و مشکلی هم وجود نداشته است.

محجوب خبر داد

خالء قانونی مشکل اصلی در ساماندهی کودکان کار
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :سر و سامان دادن به مساله کودکان
کار در کشور نیازمند وضع قانونی جامع با حضور همه دستگاههای درگیر
است.
علیرضا محجوب در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص سرانجام طرح های جمع
آوری کودکان کار خیابانی و چگونگی رفع این معضل گفت :این موضوع نیاز اساسی به
قانون دارد ،درصد باالیی از این ها اتباع خارجی هستند؛ ما باید قانونی داشته باشیم که
دادگاههای ما بتوانند این افراد را در صورت لزوم محاکمه کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :در حال حاضر فردی که
بر سر چهار راه میایستد نه شناسنامه دارد و نه هویت و همچنین کودک نیز هست،
یعنی کامل توسط باندهای خاص تکدی گری ،مورد استثمار قرار گرفته و این کودکان
ابزار اخاذی آنها هستند.
وی ادامه داد :مساله اصلی برخورد با باندهای پشت پرده این معضل است که نیاز
به کار قضائی و وضع قانون در مجلس دارد .چون قانونی در این مورد وجود ندارد
دستگاههای اجرایی تکلیف مشخصی برای اعمال ندارند؛ بنابراین ناچارند فقط کودکان
را جمع آوری کرده و بعد دوباره آزاد کنند .قانونی برای این که بتواند عاملین را متهم
یا مجازات کنند وجود ندارد.
محجوب با بیان اینکه مجلس به عنوان قانونگذار باید با مشارکت دستگاه ها یا به
وسیله مرکز پژوهش ها ،تحقیقات کاملی را در این باره صورت دهد تا بتواند قانون
محکم و جامعی را وضع کند ،ابراز داشت :مث ً
ال در حال حاضر بهزیستی اقداماتی در
این زمینه انجام می دهد اما کدام قانون به بهزیستی اجازه می دهد که اتباع خارجی را
تحت پوشش قرار دهد؛ اگر بهزیستی این کار را می کند بر اساس انسان دوستی است
وگرنه کودکانی که هیچ گونه هویتی ندارند از کدام محل می توان برایشان اعتبار
پرداخت کرد .وی تاکید کرد :این مساله اشکاالت قانونی متعدد دارد و نیازمند قوانین
خاص است که باید دستگاههایی مانند دستگاه قضائی ،بهزیستی یا شهرداریها در این
زمینه طلب قانون داشته باشند .یا باید مرکز پژوهش های مجلس تحقیق کند و یک
قانون جامعی را در این زمینه پیشنهاد کند تا هم با عاملین و محرکین و سوءاستفاده
کنندگان از کودکان برخورد شود و هم این کودکان احراز هویت شوند و نجات یابند.
محجوب در مورد اقدامات کمیسیون اجتماعی در این باره گفت :قانون باید در قالب
الیحه و از سمت دستگاههای مربوط به مجلس بیاید .نماینده مجلس به صورت فردی
می توانند طرح بدهند که به نظرم این موضوع آنقدر گسترده و پیچیده و دارای ابعاد
مختلف است که نمی شود بدون کار پژوهشی در مورد آن طرحی داد .در مورد بعد
اجتماعی موضوع ،کمیسیون اجتماعی می تواند پژوهشهای الزم را انجام دهد اما
موضوع ابعاد مختلفی دارد که نیازمند درگیری دستگاهها و کمیسیونهای مختلف
است.نماینده مردم تهران پیشنهاد کرد :اگر مرکز پژوهش ها میخواهد طرحی تهیه
کند ،این قانون باید با همکاری دستگاههایی چون وزارت تعاون ،وزارت کشور ،قوه
قضائیه ،وزارت دادگستری ،دستگاه های انتظامی و اطالعاتی ،وزارت خارجه و  ...تدوین
شود .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد :ما با حل این مساله فاصله زیادی
داریم و هنوز زود است که دستگاهی را در این زمینه متهم به کمکاری و پرکاری
کنیم .مشکل روز به روز در حال توسعه است و ما از همه درخواست داریم که هر چه
زودتر از مجلس در رابطه با این مساله طلب قانون داشته باشند اگر هم قانون فعلی را
کافی می دانند هر چه زودتر شروع به برخورد کنند و نگذارند روز به روز این معظل
بسط پیدا کند.
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معضل کم آبی یا بحران بیآبی در برخی مناطق چند
سالی است که گریبان ایران و بسیاری از کشورهای دنیا
را گرفته است .بحرانی که به دلیل بارش کم ،سوءمدیریت
و اجرای برنامههای پرغلط از سوی مدیران و مسئوالن،
کشور را به سمت خشکسالی زودهنگام و بحران جدیتر
بیآبی سوق داده است .مسئلهای که نمایندگان مجلس
طی سالهای  92و  95به منظور کنترل مشکالت پیش
آمده بحث تحقیق و تفحص از وزارت نیرو را مطرح کردند
ولی در شرایط فعلی برخی اعضای کمیسیون کشاورزی در
گفتوگو با «ابتکار» تاکید کردند که مقصر بحران فوق همه
ارکان حاکمیتی از رسانه گرفته تا ارکان حکومتی ،اجرایی
و قانونگذاری و حتی خود مردم هستند .یعنی نمیتوان
همه تقصیرها را متوجه دولت و مشخصا وزارت نیرو
دانست .به همین دلیل موافق کلید زدن تحقیق و تفحص
از وزارتخانه مذکور نیستند چرا که معتقدند با تحقیق و
تفحص تنها زمان را از دست میدهیم و هزینه اضافی را
صرف کاری میکنیم که نتیجهای به دنبال ندارد.
گفتنی است یکی از اولین راهکارهایی که در کشور ما برای حل
مشکل کم آبی برخی مناطق به کار میرود ،انتقال آب است .راهی
که به اعتقاد کارشناسان آخرین راهکار سایر کشورهای دنیا است
و باعث شده حجم زیادی از بیتالمال صرف این کار شود و نیمی
ش کم آبی کند .اهل فن معتقدند
از دشتهای کشور را دچار تن 
منابع آب باید در مقصد مدیریت شود و اگر این اتفاق بیفتد
میتوان با صفحه کلید و رعایت الگوهای مصرف از حالت بحران
خارج شد ولی این اتفاق در اکثر مناطق کشور ما رعایت نمیشود
و وزارت نیرو هم راهکار سطحی انتقال آب را در پیش گرفته است.
در حالی که چنین اقداماتی برای کشور هزاران میلیارد هزینه در
پی دارد و باعث دگرگونی وضعیت آبهای زیرزمینی میشود
و همچنین اکوسیستم را به هم می ریزد .کارشناسان وضعیت
کنونی دریاچه ارومیه را به دلیل اجرای چنین سیاستهای غلطی
دانستهاند.
البته عباس پاپی زاده ،نماینده مجلس نهم و دهم« ،انتقال آب
دز و کارون» را یکی دیگر از سیاستهای غلط وزارت نیروی وقت
دانست که در مجلس نهم کمیسیون کشاورزی به بررسی علل
هزینهها و توجیهپذیری آن رای داد .همچنین عالوه بر عملیات
اجرایی طرحهای انتقال آب ،سدسازیهای بیحساب و کتاب
بر سرشاخههای کارون و سایر رودخانهها هم از جمله دیگر
مشکالتی است که در کنار سوءمدیریت و مصرف بیرویه و چاه
زدنهای غیرمجاز و برداشتهای غیر اصولی از آبهای زیرزمینی
و  ...به بحران کم آبی کشور دامن میزند.
در بحران کمآبی همگی مقصریم
علی اکبری ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در گفتوگو
با «ابتکار» با بیان اینکه «در بحران پیش آمده آب همه ما مقصریم
و هر یک به اندازه مسئولیت خود در بحران کم آبی پیش آمده
مقصریم و نباید همه تقصیرها را به گردن وزارت نیرو انداخت»،
تصریح کرد« :در شرایط فعلی نباید دنبال مقصر باشیم و باید
راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را پیدا کنیم .در مجلس،
ک سری تکالیف را مشخص کردیم که
برای برنامه ششم توسعه ی 
احکام خوبی است و البته هزینه اجتماعی دارد .بنابراین همه با هم
باید مشارکت کنیم تا از بحران پیش آمده خارج شویم ».او تاکید
کرد« :در بحث صرفهجویی و مهندسی معکوس باید اشتباهات
و عادتها و حکمرانی غلطی که تا کنون وجود داشته است را

دیگر تکرار نکنیم ».اکبری همچنین به شیوه مدیریتی که 20
سال پیش روال بوده است اشاره کرد و به «ابتکار» گفت20« :
سال قبل مدیریت اختیارات آب تدبیر درستی بود و تصمیمگیری
در سازمانهای منطقهای مسئولیت داشتند ولی این مسئولیت را
شکستیم و اختیارات را به استانها و بعد از آن به شهرستانها
و نگاههای محلی تقلیل دادیم .یعنی نگاه جامع و باال به نگاه
نقطهای و محلی تقلیل یافته است .این از جمله اشتباهاتی است
که انجام دادهایم و باید اصالح شود».
بحرانی به نام مدیریت آب
همچنین علی وقفچی ،سخنگوی کمیسیون کشاورزی
مجلس نیز در این باره به «ابتکار» گفت« :در وضعیت موجود قبل
از هر اقدامی باید بحث ساماندهی مدیریت آب و تصمیم گیریها
در این زمینه را سرلوحه کار کمیسیون کشاورزی قرار دهیم و
خوشبختانه درحال حاضر هم در کمیسیون به این جمعبندی
رسیدهایم .به نظر من بحرانی که ایجاد شده است ،بحران مدیریتی
است تا بحران کاهش میزان بارندگی و رویکرد غلط استفاده از
ن رفت از بحران آب
آب ».او همچنین به سایر راهکارهای برو 
اشاره کرد و افزود« :باید از مدرنترین تکنولوژیهای روز جهان
برای بحث مدیریت بهینه از آب استفاده کنیم .همچنین استفاده
از الگوی کشت ،اقتصادی کردن آب ،باروری ابرها و از همه مهمتر
عدم تکرار تصمیمات غلط مدیریتی میتواند برای برون رفت از
بحران کم آبی راهگشا باشد».
بیش از  350هزار چاه غیر مجاز در کشور
اکبری ،نماینده مردم شیراز در مجلس هم در ادامه با اشاره به
اتفاقات زیادی که در بروز بحران بیآبی در کشور ایجاد شده است
به برداشتهای بی رویه و غیر اصولی و چاههای غیرمجاز اشاره
کرد و افزود « :نزدیک به  350هزار چاه غیر مجاز داریم .در حال
حاضر رابطه بین روانآب و بارندگی رابطهای خطی نیست و اخیرا
 11درصد بارندگی کمتر شده است .همچنین  44درصد روانآب
به دلیل برداشتهای غیرمنطقی در مسیر کمتر شده است ».او
همچنین تاکید کرد« :به دلیل برداشتهای غیرعاقالنه ای که در
مسیر انجام می شود و همه تاالب ها و سدها و رودخانه ها زیر
 50درصد آب دارند و اشتباهات مدیریتی زیاد بودهاند .بنابراین در
حال حاضر باید سعی کنیم اشتباهات را تکرار نکنیم و با تعامل
این بحران را رد کنیم».

آب  8استان کشور به خزر می ریزد
وقفچی هم با اشاره به سرریز شدن آب  8استان کشور به
استان گیالن و دریای خزر خاطرنشان کرد« :االن آب  8استان
قزوین ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،زنجان ،اردبیل،
کرمانشاه ،کردستان و همدان با هدف تامین آب استان گیالن
به دریای خزر میریزد .بعد از بازگشایی مجلس در کمیسیون
کشاورزی همه تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا دولت را
مکلف کنیم برای استانهایی که آبشان به دریای آزاد یا خزر واریز
می شود ،فکر جدی از نظر سرمایهگذاری انجام دهد».
 2میلیارد متر مکعب آب شیرین کشور در کام دریای خزر
او همچنین با تاکید بر دیگر مشکالت سومدیریت درقبال
هدررفت آب شیرین کشور به «ابتکار» گفت« :بیش از  2میلیارد
متر مکعب آب شیرین کشور وارد دریای خزر می شود ،در حالی
که این منطقه خودش  1000میلیمتر بارندگی دارد .همچنین
عالوه بر آن آب حاصل از سد سفیدرود هم به دریای خزر می
شود ».این نماینده مردم زنجان در مجلس همچنین با تاکید
بر ضرورت اصالح رویکرد و مدیریت آب در کشور به «ابتکار»
گفت« :این برنامهها نیاز به تجدیدنظر و مطالعات بیشتری دارد.
مثال شهرستان تاروت از استان زنجان حدود  600میلیون متر
مکعب آب تولید می کند ،آبی که به جای اینکه در خود شهرستان
مصرف شود ،به سد منجیل میریزد و بعد از آن به دریای خزر
سرازیر میشود .در حالی که مردم آنجا با مشکالت کم آبی مواجه
هستند .البته استانهای باالدستی در این زمینه مشکالتشان
بیشتر است .بنابراین دولت باید رویکرد سرمایهگذاری را تغییر
دهد و آب استانهای مازنداران و گیالن را مهار کند و سایر
استانهایی که کم آب هستند اجازه ندهد آبشان به استانهایی
که بارندگی باالیی دارند ،منتقل شود».
تالش مجلس برای کنترل بحران آب
البته جدای از سوءمدیریتهای مسئوالن در قبال کم آبی
کشور طی سالهای گذشته تا کنون و نقش و سهم هر یک از
بخشهای حاکمیتی و حکومتی و قوا و حتی مردم ،باید به این
نکته توجه کرد که نقش نظارتی مجلس برای کنترل این مشکل
تا چه حد است .البته مجلس شورای اسالمی در این باره در برنامه
ششم توسعه ورود کرده و سعی داشته است در برنامه ششم
احکام را مشخص و آن را نظاممند کند .همچنین اردیبهشت سال

جاری «طرح الزام دولت به توقف  5ساله طرحهای انتقال آب و
سدسازی» را قرار شد پس از بازنگری مجدد به رأی بگذارد .این
طرح که دولت را ملزم به توقف مطالعه ،اجرا و توسعه طرحهای
انتقال آب و سدسازی در حوضههای آبریز رودخانهها ،تاالبها و
دریاچههای محلی به مدت  5سال میکند ،دوفوریت آن در جلسه
علنی مجلس در  2اردیبهشت  97به تصویب نرسید و با حضور
طراحان آن ،نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهشهای
مجلس مورد بحث ،بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
بنابراین قرار شد این طرح پس از بررسی دوباره و ارائه گزارش
کارگروه آب و گزارش نهایی کمیسیون مربوطه ،جهت انجام روال
آیین نامه مجلس به هیأت رئیسه تقدیمشود.
برنامه ششم توسعه با محوریت آب و محیط زیست
البته اکبری هم با اشاره به سایر تالش مجلس برای بهبود
مشکل آب در کشور تاکید دارد« :شروع برنامه ششم با محوریت
آب و محیط زیست است .در بخش  8مشخص کرده است که
دولت باید سالی  2/02میلیارد تن متر مکعب آب را ذخیره کند.
برنامههایش هم مشخص است و باید جلوی چاههای غیرمجاز را
بگیرد و چاههای مجاز را هوشمند کند و در بحث کشت به سمت
کشتهای گلخانهای برود .بنابراین اگر همان مواردی که در قانون
وجود دارد را اگر رعایت کند بخش اعظمی از مشکالت رفع می
شود ».وقفچی اما در ادامه گفتوگوی خود به مقوله سدسازی
ها که امروزه کارایی مناسبی ندارند و صرفه تصور هدر رفت بودجه
کشور را می توان از آنها داشت توضیح داد« :در خیلی موارد
پیشبینیها در سدسازی درست بوده است ولی پیشبینیها برای
میزان آبی بوده که در گذشته وجود داشته است .ولی متاسفانه
طی دو دهه اخیر میزان بارندگی ،افزایش دما ،مصرف بیش از حد
آب در برخی مناطق کشور و مصرف بی رویه آب در پارک ها و
باغ ها و عدم رعایت اصول ،آنچه برای میزان تعیینشده آب در
سدها پیش بینی شده بود وجود ندارد و آن میزان آب قطعا در
سدها ذخیره نمی شود».
سخنگوی کمیسیون کشاورزی همچنین افزود« :تا زمانی که
مدیریت آب کشور چه صنعتی ،چه کشاورزی و چه مصرفی تا به
صورت مدیریت واحد درنیایند در مسیر استفاده بهینه از آب قرار
نمی گیریم ».او اولین اولویت کمیسیون کشاورزی مجلس بعد
از تعطیالت تابستانه مجلس را حل مشکالت آب و طرح آن در
صحن دانست .نماینده زنجان در مجلس همچنین وظیفه مجلس
در این زمینه را ارائه راهکارهای دلسوزانه به دولت و کمک برای
پای کار آمدن همه نهادها و حتی دانشگاهها و تشکلهای مردم
نهاد و تشویق دولت برای استفاده از پیشنهادات آنها دانست.
مجلس موافق تفحص از وزارت نیرو در زمینه کم آبی نیست
البته جدای از تعامالت مدنظر این نمایندگان مجلس ،تحقیق و
تفحص از وزارت نیرو هم میتواند یکی از راهکارهای پیدا کردن
مشکالت کم آبی در کشور و عملکرد این وزارتخانه و مشخص
شدن سهم دولت در این قصور باشد .ولی این اعضای کمیسیون
کشاورزی تاکید دارند که تحقیق و تفحص در این شرایط تنها
هدردادن وقت و بودجه کشور است و نتیجهای به دنبال نخواهد
داشت و با پیدا کردن راهکار ،باید کمک کرد تا به سالمت از
این بحران عبور کنیم .اکبری در این باره تاکید دارد« :تحقیق
و تفحص نتایجش روشن است ولی با این وجود باید بین  6تا
یک سال هزینه کنیم تا تفحصی به نتیجه برسد ،ولی در نهایت
مشکلی را حل نمی کند .به همین دلیل اعتقادی به تفحص در
این شرایط ندارم ».وقف چی هم میگوید« :مجلس از بعد نظارتی
باید وارد شود و ما بعد نظارتی مجلس را در این باره پررنگ کرده
ایم .اولویت کمیسیون کشاورزی در این باره تعیین راهی برای
برون رفت از مشکل آب کشور است و در این باره جلساتی داشتیم
ولی هنوز این جلسات نهایی نشده است .بعد از تعطیالت در
کمیسیون کشاورزی آن اولویت را در صحن مطرح خواهیم کرد».

سبحانیفر خبر داد

ورود دستگاههای ناظر و بازرس به «تخلف بزرگ» در موضوع گندم
نماینده مردم سبزوار در مجلس از آنچه فساد برنامهریزی شده در بخشی از
بدنه سازمان غله ایران و ناپدید شدن  ۱۰۰هزار تن گندم تنها در یک استان،
میخواند ،خبر داد.
رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این مطلب که «در خرید تضمینی
گندم از گندمکاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها تخلفات گسترده مالی و
اجرایی در جریان است» مدعی شد :دالالن گندم از ارتباطاتی که با بخشی از بدنه
سازمان غله کشور دارند گندم را از گندمکاران خریداری میکنند اما به جای تحویل
گندم خریداری شده به سیلوهای دولتی ،آن را در انبارها و محوطههای بدون سقف و
روز باز به صورت کامال غیراستاندارد و غیربهداشتی نگهداری میکنند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد :این شبکه مافیایی با هماهنگی عوامل خود
در سازمان غله کشور ،گندم خریداری شده را به انبارهای رو باز بزرگ انتقال می دهند و
همزمان دو اقدام غیراخالقی و غیربهداشتی انجام میدهند اول اینکه اجازه میدهند این
گندم زیر باران یا از طریق پاشیدن آب توسط تانکرهای سیار آبرسان ،خیس و غیرقابل
استفاده شود و دوم اینکه بخشی از این گندم را با «خاک» و «شن» مخلوط میکنند
و بعد گندم ناخالص را از طریق شبکه مافیای خود تحویل سیلوهای غیراستاندارد اداره
غله کشور میدهند و پولهای هنگفتی را به جیب میزنند.
سبحانیفر با تشریح شیوه کار مفسدان غله کشور گفت :مافیای گندم با خیس

کردن گندم در انبارهای رو باز هزاران تن بر وزن گندم خریداری شده اضافه میکنند و
گندم آب خورده را با هماهنگی شبکه مافیایی خود در بدنه سازمان غله کشور ،تحویل
سیلوهای دولتی که باز نیروهای همین شبکه در آنجا مسئولیت دارند ،میدهند و پول
هنگفتی را عاید شبکه مافیایی خود میکنند.
وی ادامه داد :شبکه مافیایی غله ،حجم گندم خیس شده را در گزارشهای خود
چندین برابر گزارش میکنند و به اسم «گندم فاسد شده» از سیستم گندم خریداری
شده دولتی خارج میکنند و بدین ترتیب زمینه «مفقود شدن» آن را به وجود میآورند
و از این راه نیز صدها میلیون تومان سودجویی میکنند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به عکسهای ثبت شده از انبار رو باز مافیای
غله کشور و غیر استاندارد بودن این سیلوها گفت :این عکسها در استان خراسان
رضوی گرفته شده اما همین منظره در اکثر استانهایی که گندم در آنها کشت میشود،
قابل رؤیت است .به عنوان نمونه در یک استان کوچک که نمیخواهم اسمی از آن ببرم
طی یک سال بیش از  ۱۰۰هزار تن گندم مفقود شده است.
سبحانیفر با اشاره به اقدامات اولیه انجام شده توسط دستگاههای ناظر گفت :پس از
اطالع ،دستگاههای ناظر و بازرسان از این تخلف بزرگ و حساب شده ،وارد کار شده و
با گزارشگیریهای اولیه یکی دو نفر را بازداشت کردهاند.
وی با یادآوری الزامات سیاستهای اجرایی اصل  ۴۴قانون اساسی برای بخش دولتی

گفت :طبق اصل  ۴۴قانون اساسی وزارت جهادکشاورزی و سازمان غله ایران باید
سیلوهای بخش خصوصی را به قاعده بازی راه دهند و بخش خصوصی نیز وارد چرخه
خرید گندم تضمینی شود تا از این طریق زمینه فساد در سازمان غله ایران از بین برود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد :امروز شاهد بدترین سوءاستفادههای مالی
توسط مافیای غله کشور هستیم.

یوسفیان مال:

نامه آیتاهلل هاشمی شاهرودی تکلیفی برای مجلس ایجاد نمیکند
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس
گفت :نامهای که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به
دبیر وشورای نگهبان ارسال کرده ،تکلیفی را برای مجلس
شورای اسالمی ایجاد نمیکند.
عزتاهلل یوسفیانمال در گفتوگو با خانهملت ،در خصوص
نامه آیت اهلل هاشمی شاهرودی به دبیر شورای نگهبان در
خصوص الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو ،اظهار داشت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کلی به اینگونه مسائل
یکند ولی این ورود مجمع ،تکلیفی را از مجلس شورای
ورود م 
اسالمی رفع نمیکند .سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه
داخلی مجلس شورای اسالمی بیان کرد :موضوع الحاق ایران

به کنوانسیون پالرمو در مجلس نیز مطح میشود و با توجه به
ایرادهایی که سخنگوی شورای نگهبان بیان کرده است یا به طور
کلی نظر شورای نگهبان پذیرفته میشود یا به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع داده میشود .وی افزود :نامهای که رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر و شورای نگهبان ارسال
کرده ،تکلیفی را برای مجلس شورای اسالمی ایجاد نمیکند.
یوسفیان مال ادامه داد :از آنجایی که این نامه نظر هیات عالی
نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام است ،این هیات
زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با این نامه
مشخص شده که موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در
مجمع مطرح نشده است .نماینده مردم آمل در مجلس شورای

اسالمی گفت :در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،فقهای شورای
نگهبان ،سران قوا و سایرین نیز حضور دارند و از هم اکنون رای
اعضای مجمع مشخص نیست و آیتاهلل هاشمی شاهرودی نظری
را مطرح کردهاند که قابل احترام است ولی مجلس به کار خود
ادامه میدهد .عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین والیی بیان
کرد :اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کند ،آیت اهلل هاشمی
شاهرودی و سایر اعضا حق رای دارند و میتوانند در مجمع
تشخیص مصلحت نظام رای بدهند ولی اگر مجلس بر مصوبه
قبلی خود اصرار نکرد و جهت تامین نظر شورای نگهبان ایراد را
برطرف کرد ،در شورای نگهبان موضوع الحاق ایران به کنوانسیون
پالرمو تعیین تکلیف میشود.

