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اخبار

هفته آینده؛ بررسی طرح دعوای
ایران علیه آمریکا در دادگاه الهه در
کمیسیون امنیت ملی
رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس از جلسه این
کمیسیون برای بررسی موضوع طرح دعوای ایران
در دیوان بینالمللی دادگستری الهه درباره اعمال
تحریمهای آمریکا در برجام خبر داد.
هادی شوشتری در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :با تالشهای کمیته حقوق بشر کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار است
هفته آینده جلسهای در کمیسیون پیرامون
بررسی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان
بینالمللی دادگستری الهه علیه آمریکا به دلیل
اعمال تحریمها برگزار شود .به گفته وی ،این
جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی
رئیسجمهوری ،معاونت حقوقی و بینالمللی
وزارت خارجه ،دفتر خدمات حقوق بینالملل
ریاستجمهوری و معاون حقوقی و سیاسی مرکز
پژوهشهای مجلس تشکیل خواهد شد .این
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس یادآور شد :بعد از طرح دعوای وزارت
خارجه در دیوان بینالمللی دادگستری الهه علیه
آمریکا پیروزی برای جمهوری اسالمی تا همین
مقطع کسب شد چون الهه قرار موقتی مبنی بر
خودداری از اعمال تحریمها تا اطالع ثانویه را به
وزارت خارجه آمریکا ابالغ کرد.

بابایی هشدار داد

گزارش دستگاه ها درباره آمار
تکاندهنده طالق در کشور
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس
گفت :زوجین با معضالت و مشکالت پس از
طالق هیچ آشنایی ندارند.
روح الله بابایی درگفت وگو با خانه ملت ،با
اشاره به وضعیت قرمز طالق در  10استان کشور،
گفت :آمار طالق براساس گزارشات دستگاه
قضایی و اخبار واصله درسطح کشور تکان دهنده
و وحشتناک است ،متاسفانه افزایش آمار طالق
در مناطق دور دست و حاشیه ای کشور هم
مشاهده می شود؛ با توجه به پیشرفت تکنولوژی
و افزایش ارتباطات مجازی افزایش طالق دراستان
های کشور روبه گسترش است .نماینده مردم
بویین زهرا درمجلس با اشاره به اینکه دستگاه
های مرتبط با آسیب های اجتماعی باید برای
کاهش آمار طالق فکر اساسی کنند ،افزود:
تمامی دستگاه های که فعالیت فرهنگی در کشور
دارند ،باید به وظایف خود درحوزه آسیب های
اجتماعی عمل کنند؛ درحال حاضر  22دستگاه و
نهاد بودجه فرهنگی دریافت می کنند ،اما در این
خصوص هیچ اقدامی انجام نداده و برای مقابله
با پدیده طالق هیچ برنامه ای ندارند؛ البته باید
کارفرهنگی میان خانواده ها با هدف آشنایی با
آسیب های حاصل از طالق انجام شود.

اخبار

نایب رئیس مجلس:

مجلس هفته آینده دو روز
جلسهعلنی دارد
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت که
جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و
دوشنبه هفته آینده برگزار میشود.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :با توجه به اینکه چهارشنبه هفته
آینده تعطیلی عید قربان است ،طبیعتا مجلس
در این روز جلسه علنی ندارد و به احتمال زیاد
جلسه علنی روز سهشنبه هم به روز دوشنبه
موکول خواهد شد .به گفته وی براین اساس
جلسات علنی هفته آینده مجلس در روزهای
یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد .یوسفنژاد
همچنین گفت که در صورت اعالم وصول
طرح استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه علنی
روز یکشنبه  ۲۸مردادماه ،وزیر برای حضور در
مجلس تا چهارشنبه هفته بعد فرصت خواهد
داشت.

پارلمان
رئیسکمیسیونآییننامهداخلیمجلس:

تدوین قانون جدید برای مبارزه با فساد بی معنا است
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خانه ملت ،ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن
قوانینی که در زمینه مبارزه با فساد تدوین شده،
تاکید کرد :تصور بنده این بود که برای مبارزه با
فساد قانون وجود ندارد؛ اما زمانی که پیگیری
کردم برای تمام مسائلی که به دنبال آن بودم،
قانون تدوین شده است و مشکل این بوده که
قوانین اجرایی نشده و نظارت الزم نیز صورت
نگرفته است ،بنابراین تا زمانی که این قوانین
اجرایی نشود ،تدوین قانون جدید بی معنا است.
باید یک ساختار صحیح اطالعاتی و دادهای در
کشور ایجاد شود
وی با بیان اینکه باید یک ساختار صحیح
اطالعاتی و دادهای در کشور ایجاد شود ،ادامه
داد :ماده  169مکرر قانون مالیات های مستقیم
که در مجلس مصوب شده ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی را مکلف کرده که اطالعات تمامی مودیان
را داشته باشد ،بنابراین این قانون بدین معنا است
که این وزارتخانه اطالعات افرادی را که نمی توانند
مالیات پرداخت کنند را در اختیار داشته باشد.
نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
شورای اسالمی یادآور شد :وزارت امور اقتصادی و
دارایی باید اطالعات افراد را از سراسر کشور جمع
آوری کند تا مشخص شود که این افراد چه مقدار
زمین ،ملک و سرمایه دارند و آیا این افراد شامل
مالیات دهنده می شوند یا خیر.
ثبت کد محل زندگی افراد با هویت مکانی
پزشکیان با اشاره به اینکه قانون دیگری در سال
 76توسط آقای ناطق نوری امضا و آقای حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری در آن زمان آیین نامه
ای برای آن تدوین کرده است ،افزود :این قانون
دو هدف را پیگیری می کرد ،نخست هویت فردی
و دوم هویت مکانی؛ که هویت فردی به کد ملی
بازمی گردد و هم اکنون افراد با کد ملی شناسایی و
فعالیت می کنند ،اما هویت مکانی به محل زندگی
فرد بازمی گردد که هر شخصی به عنوان یک ایرانی
کجا زندگی می کند.
وی ادامه داد :در نتیجه هر شخصی اگر بخواهد
فردی را پیدا کند ،با آن کد می تواند محل مسکونی
شخص مورد نظر را پیدا کرده و اگر از آن کد خارج
شود ،باید به نهادی که کد را ثبت می کند ،اعالم
کند که در این محل جدید زندگی می کند ،در
غیر این صورت هر اتفاقی رخ دهد ،برعهده فردی
است که محل زندگی خود را تغییر داده اما اعالم
نکرده است.
با کد هویت مکانی می توان محل زندگی فرد
متخلف را شناسایی کرد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه
با ثبت کد دیگر نیازی نیست که برای پیدا کردن
شخصی که تخلف کرده یا چک بی محل کشیده،
دور دنیا را گشت ،تصریح کرد :هر فردی کدی دارد
و محل زندگی و هویت فردی آن مشخص است

رئیسمجلس:

نایب رئیس مجلس گفت :حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود ،با نوشتن
قوانین مختلف به نتیجه نمیرسیم .مسعود پزشکیان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد گفت :حل موضوع فساد به یک
نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود ،با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی رسیم.

اگر قانون
کاداستر اجرا
شود زمین
خواری و
سندخواری
دیگرمعنایی
ندارد
و با این کد می توان محل زندگی فرد متخلف را
شناسایی کرد.
وی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در مجلس
افزود :قانون کاداستر مشخص می کند زمین هایی
که در کشور موجود بوده حد و حدود آن چیست
و متعلق به چه کسی است و کدام قسمت منابع
طبیعی و کدام بخش مزرعه است و متعلق به چه
فردی بوده و چه مقدار است.
قانون کاداستر اجرا شود زمین خواری و
سندخواری دیگر معنایی ندارد
پزشکیان ادامه داد :اگر قانون کاداستر اجرا
شود زمین خواری و سندخواری دیگر معنایی
ندارد چرا که براساس آن کد مشخص شده که
چه شخصی چه میزان زمین دارد و هیچ شخصی
جرات نمی کند که جنگل را خراب کرده و مسکن
بسازد و به راحتی می توان با این فرد برخورد کرد
و کسی جرات نمی کند در یک کوهی زمین ها را
قطعه قطعه کرده و بفروشد و اداره ثبتی برای آن
سندسازی کند.
وی با بیان اینکه اگر شبکه وزارت اقتصاد به
ثبت احوال ،بانک ها و کاداستر متصل شود دیگر
قاچاق معنایی ندارد ،اظهار داشت :فردی که
اظهار کرده که ماهیانه  10میلیون تومان درآمد و
تعداد مشخصی زمین و منزل مسکونی دارد می

توان اطالعات آن را راستی آزمایی کرد بنابراین
کسی نمی تواند اطالعات غلط ارائه دهد و اگر
اطالعات غلط عنوان کند زمان نقل و انتقال کذب
اطالعات اعالمی مشخص می شود بنابراین رانت،
رشوه ،زمین خواری و قاچاق شکل نمی گیرد.
اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می
شود؟
نایب رئیس مجلس با اشاره به مصیبت عظمی
موسسات مالی و اعتباری و تعاونی ها برای کشور،
افزود :موسسات بیش از  2هزار میلیارد 10 ،هزار
میلیارد و  20هزار میلیارد پول مردم را باال کشیده
اند و اکنون مقامات به دنبال متخلفان می گردند
اما آیا آن ها را پیدا می کنند؟ ،بنابراین اگر سیستم
وجود داشته باشد آیا پولی گم می شود و قوه
قضائیه پرونده ای را معطل نگه می دارد تا تحقیق
کند ،خیر.
وی با بیان اینکه قدم نخست برای مبارزه با
فسادی که رهبری بر هماهنگی قوا در مبارزه با
آن تاکید می کند ،وجود یک سیستم داده و شبکه
اطالعات است ،افزود :این سیستم باید آن ها را
به یکدیگر متصل کرده و زمانی که به هم وصل
می شوند اگر فردی بخواهد اختالسی انجام دهد
نمی تواند بنابراین دیگر نیازی نبود یک مدیری را
دار زده و یا اینکه یکدیگر را محروم کنیم چرا که

همه چیز شفاف و روشن بوده و کسی نمی تواند
تخلف کند.
قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی
کند؟
پزشکیان ادامه داد :اگر سیستم و ساختار
صحیح نباشد مدیر ممکن است تخلف یک کارمند
را شناسایی کند اما این سوال ایجاد می شود که
قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی
کند ،بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد هر
کسی خواست یک سند جعلی ایجاد کند چون
در کاداستر اسناد ثبت شده نمیتواند این اقدام
را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یک کارمند ،بانکدار و شخصی
که در گمرک فعالیت میکند نمیتواند رشوه
دریافت کند ،اظهار داشت :با اتصال سیستمهای
اطالعاتی به یکدیگر میتوان تمام مسائل را
مدیریت کرد و با وجود دادهها قوا میتوانند روی
سیستم داده متمرکز شوند و با کسانی که تخلف
کرده و انحراف داشته اند برخورد کنند.
در حال حاضر عدهای کاال احتکار میکنند
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
در حال حاضر عدهای کاال احتکار میکنند ،بنابراین
با توجه به عدم وجود سیستم داده چگونه میتوان
جلوی آن را گرفت و با آن برخورد کرد.

نظارتها و برخورد قانونی باید مانع از احتکار کاال شود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :روند نظارت و برخورد قانونی
باید به گونهای باشد که از احتکار جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا علی الریجانی صبح روز چهارشنبه در جلسه
کارگروه تنظیم بازار استان قم که در استانداری قم برگزار شد ،عنوان
کرد :با توجه به نوسان قیمتها ،کنترل قیمت و نظارت بر فعالیت
عرضه کاال باید به طور دقیق انجام شود.

اوالدقباد مطرح کرد

تبعات برخی حاشی هسازیها
مخربتر از تحریمهای آمریکا است

وی افزود :باید در کارگروه تنظیم بازار ،کنترل قیمتها صورت
بگیرد و نباید افزایش قیمت کاالهای اساسی ،بیشتر از مصوبه دولت
که  10درصد است ،انجام شود .تصمیمات ستاد تنظیم بازار باید به
گونهای باشد که مایحتاج اصلی مردم با افزایش بیش از حد مواجه
نشود.
رئیس مجلس تصریح کرد :برخی اقالم اساسی بیش از حد مصوب
افزایش قیمت داشته است و باید توجه داشت که اگر مکانیزم فعلی
برای کنترل قیمت ها مناسب نیست ،تصمیم دیگری اتخاذ شود.
وی اضافه کرد :قیمت مایحتاج اصلی مردم باید شفاف و روشن
باشد و در این زمینه باید ارزیابیهای الزم صورت گیرد .باید کنترل
قیمت با قوانین موجود صورت گیرد و در غیر این صورت ،مکانیزم
سهمیه بندی مایحتاج مردم در یک سیستم هوشمند ،انجام شود.
الریجانی ادامه داد :باید ساز و کاری ایجاد شود تا کاالهای احتکار
شده به چرخه توزیع وارد شود ،اتحادیهها و اصناف باید در این
خصوص ورود پیدا کنند تا اقدامات اثرگذار باشد.
نماینده مجلس شورای اسالمی بیان کرد :روند نظارت و برخورد

کوهکن:

قانونی باید به گونهای باشد که از احتکار جلوگیری شود .برای دوره
موقت فعلی باید هماهنگیهایی صورت بگیرد تا نظارتها و برخوردها
تشدید شود.
وی گفت :پرداخت ارز برای واردات باید با نحوه توزیع سنخیت
داشته باشد ،در غیر این صورت باعث ایجاد بازار دو نرخی و از بین
رفتن رقابت میشود.
الریجانی در خصوص قیمت نان نیز اظهار کرد :قیمت نان باید به
درستی تعیین شود و در شرایط اقتصادی فعلی ،گرانی قیمت نان
معنا ندارد و نباید بیش از حد مصوب افزایش یابد.
در این جلسه ،مجتبی ذوالنور نیز عنوان کرد :قوانین تعزیرات در
خصوص احتکار کاال مربوط به شرایط عادی گذشته است و به نظر
باید قانون جدید برای وضعیت فعلی در مجلس به تصویب برسد.
وی در خصوص کنترل قیمت نان تصریح کرد :کنترل قیمت نان
بسیار خوب است و به دلیل اینکه مردم مجبور هستند نان را تهیه
کنند ،باید بر قیمت آن نظارت شود ولی باید قیمت نان و هزینههای
نانوایان بررسی شود و تعادل بین آن برقرار شود.

سخنگویشوراینگهبان:

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد
از برخی حاشیه سازیها در کشور گفت:
تبعات حاشیهسازیها مخربتر از تحریمهای
آمریکا است.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا کاتب در آیین آغاز
عملیات اجرایی فاز دوم شرکت معدنی امالح
در شهرستان آرادان گفت :اگر بخواهیم انقالب
اسالمی حفظ شود باید همواره با رعایت ضوابط
و شفافیت عمل کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای ما در
مجلس شورای اسالمی این است که مسیر
اقتصاد نباید از مسیر اصلی خودش منحرف
شود ،افزود :یکی از مواردی که همیشه در
آن انحراف بوده صندوق ها بوده اند ،لذا نباید
صندوق ها وارد کارهای جانبی و از اصل هدف
خود دور شوند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان
اینکه در برنامه ششم توسعه دو تکلیف خوب
برای دولت ایجاد کردیم ،گفت :مجلس دولت
را مکلف کرده که حداقل ظرف مدت پنج سال
ساالنه  ۱۰درصد بدهی خود به تامین اجتماعی
را تسویه کند.
وی ادامه داد :بر اساس گزارشی که ارائه
شده سازمان تامین اجتماعی طلب باالیی از
دولت دارد و مبلغ حسابرسی شده آن در سال
 ۹۳حدود  ۸۳هزار میلیارد تومان و مبلغ مد
نظر سازمان تامین اجتماعی  ۱۳۰هزار میلیارد
تومان است.
این نماینده مردم با اشاره به گستردگی
سازمان تامین اجتماعی ادامه داد :سازمان
تامین اجتماعی کشور حدود  ۴۹درصد
جمعیت ایران اسالمی را تحت پوشش دارد و
ماهانه حدود  ۵هزار میلیارد تومان مستمری
به افراد تحت پوشش پرداخت می کند و این
امر خود نشان دهنده بزرگی این واحد خدمات
رسان است.
کاتب افزود :در بودجه  ۹۷هم تکلیف
کردیم ۵۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت
مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود تا تامین
اجتماعی بتواند بدهی های خود را از این طریق
دریافت کند.
وی با اشاره به اثرات تحریمها در بخشهای
مختلف گفت :علیرغم وجود تحریم،
سرمایهگذاری در کشور کاهش نیافته است و
خوشبختانه در فصل بهار نرخ سرمایهگذاری
در درون کشور در سال جاری افزایش پیدا
کرده است.
کاتب تصریح کرد :امروز شرایطی داریم که
باید هم شعار مرگ بر آمریکا را با تمام توان سر
دهیم و هم با تمام قوا برای کسب منافع ملی
تالش کنیم و بکوشیم از پرداختن به حواشی
بپرهیزیم زیرا تبعات حاشیهسازیهایی که
در کشور انجام میشود بدتر و مخرب تر از
تحریمهای آمریکا است.
وی با اشاره سخنان اخیر رهبری انقالب
گفت :همانطوری که رهبری معظم انقالب
فرمودند سوال از رئیس جمهوری از حقوق
مجلس است و رئیس جمهوری هم حق دارد
که پاسخ دهد.

امیری:

کرسیهای آزاداندیشی راهکار کاهش مهاجرت دانشجویان

طرح موضوع استعفای دولت نابخردانه بود

کلیت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تایید شد

رئیس جمهوری در موعد قانونی در مجلس حضور می یابد

عضو کمیسیون آموزش مجلس رونق کرسیهای
آزاداندیشی ،قانونمند کردن بورسیهها ،سوق
دادن دانشجویان به سمت شرکتهای
دانشبنیان و مهارت آموزی را راهکارهای
جلوگیری از افزایش مهاجرت دانشجویان
دانست.
فریده اوالدقباد در گفتوگو با خانه ملت
با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت علوم
خروج دانشجویان از کشور ،گفت :یکی از چالشهای
درباره
پیشروی دانشگاه عدم ارتباط دانشگاهها با صنعت ،مجلس و حتی قوه
قضاییه است؛ چراکه باید از دانشگاه بهعنوان مغز متفکر بهرهبرداری
شود و اگر این اتفاق نیفتد بهیقین دچار مرگ مغزی خواهد شد و به
یک زندگی نباتی میرسد .نماینده مردم تهران مجلس ادامه داد :عدم
استفاده از ظرفیت نخبگان در راستای پیشرفت عالوه بر نابودی این
ظرفیت ،کشور هیچ یک از شاخصهای رشد و توسعه را کسب نخواهد
کرد .وی افزود :باید به دانشجویان بها داد تا بتوانند پیشنهادات و
انتقادات خود را درخصوص تمامی مسائل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و ...ارائه دهند و این کرسیها به رونق برسد.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد
است عنوان ناکارآمدی دولت به شدت اشتباه
است و دولت باید مسئولیت خود را به
سرانجام برساند و در این مسیر نظارت شود
و قوی باشد.
محسن کوهکن در گفتوگو با خانه
ملت گفت :در نظام جمهوری اسالمی
کسانی که برای مناصب انتخابی خود را عرضه
می کنند می گویند بر اساس احساس تکلیف وارد
شده اند که این افراد اگر رأی بیاورند منتی بر سر مردم ندارند و اگر
رأی نیاورند باید خدا را شاکر باشند که مسئولیت سنگینی از آنها
سلب شده است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید کلیت طرح
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه
روز چهارشنبه این شورا خبر داد.
«عباسعلی کدخدایی» در گفت وگو با
ایرنا با تشریح جلسه روز چهارشنبه این
شورا اظهار کرد :طرح ممنوعیت به کار
گیری بازنشستگان در این جلسه بررسی شد
و اعضای شورای نگهبان کلیت این طرح را تایید
کردند.
وی افزود :در بررسی این طرح فقط دو سوال جزئی باقی ماند که برای
بررسی به مجلس شورای اسالمی ارسال می شود و پس از دریافت
پاسخ های نهایی مجلس نظر نهایی را اعالم می کنیم؛ البته این سواالت
قابل رفع است.
سخنگوی شورای نگهبان این طرح را برای جامعه موثر دانست و یادآور
شد :این مصوبه به بکارگیری جوانان در بخش های مختلف کمک می
کند.
نمایندگان در جلسه علنی دوم مرداد  97طرح اصالح قانون ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان را با  194رای موافق تصویب کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :رئیس
دولت دوازدهم برای پایان دادن به گمانه زنی
ها در جامعه در موعد قانونی در مجلس
شورای اسالمی حضور می یابد و تاکنون
تاریخ دقیقی مشخص نشده است.
به گزارش ایرنا ،حسینعلی امیری روز
چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی درمورد زمان حضور رئیس جمهوری در
مجلس افزود :براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس
از زمانی که سوال اعالم وصول می شود رئیس جمهوری یک ماه فرصت
دارد که در مجلس حضور یابد .وی ادامه داد :پس از اعالم وصول
تقاضای سوال کنندگان از رئیس جمهوری با  80امضا ،رئیس مجلس
وصول آن را اعالم کرد و بالفاصله رئیس جمهوری به خاطر پایان دادن
به گمانه زنی هایی که ممکن بود منجر به شقاق و چند دستگی و چند
قطبی شدن جامعه شود ،اعالم آمادگی کردند که براساس قانون ظرف
یک ماه درمجلس حضور پیدا کنند.
امیری اظهار کرد :تاریخ دقیق حضور رئیس جمهوری در مجلس
تعیین نشده اما وی در موعد قانونی به مجلس می رود.

نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان اینکه برخی به دنبال
استعفای دولت هستند ،اظهار داشت :اگر کسی می گوید
دولت باید استعفا دهد حرف بی اساس زده است و حتی ما که
منتقد دولت بوده و با حمایت دولت هم به مجلس نیامده ایم
به هیچ عنوان پشت دولت را خالی نکرده و با طرح این مباحث

