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روی موج کوتاه

انتخابات مجلس یازدهم در پیش 
است و عمر مجلس دهم رو به پایان. در 
این فرصت کم طرح ها و لوایح بسیاری 
بر زمیــن مانــده و همین امــر تراکم 
کاری و فشردگی جلســات مجلس را 
باال برده اســت. از سوی دیگر وضعیت 
تحریم هــا و بنزین و اســتیضاح وزرا و 
نابســامانی های دیگر به گونه ای است 
که نطق نمایندگان تنــوع موضوعی 
باالیی دارد؛ از اســتراماچونی گرفته تا 

کیک های آلوده.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
شاهین شهر دیروز در تذکری شفاهی 
به ماجرای رفتن استراماچونی سرمربی 
اســتقالل اشــاره کرده و گفت: »وزیر 
ورزش باید قراردادها را با مربیان خارجی 

شفاف کرده و آن را منتشر کند.«
علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای 
محالت در تذکر شفاهی خود به موضوع 
کیک های آلوده که چند روزی اســت 
ســر و صدای زیادی به پا کرده اشاره و 
اظهار کرد: ماجرای قرص هایی که در 
بین کیک ها در چند اســتان پیدا شده 
مشکوک اســت و اگر نظارت دقیقی 
در کشور بود شــاهد این قبیل اتفاقات 
نبودیم؛ گفته می شود که این قرص ها در 
کارخانه در بین کیک ها قرار داده نشده 

است اکنون سوال اینجاست که در کجا 
چنین فرآیندی انجام شده است و چه 

کسی باید بر این بخش نظارت کنند.
موضوع حاشیه ای دیگری که دیروز 
از سوی غالمعلی جعفرزاده ایمنی آبادی، 
نماینده مردم گیالن در جلســه علنی 
مطرح شد، مربوط به سریال وارش بود. او 
این سریال تلویزیونی را توهین به مردم 
گیالن و خطه شمال دانست و خوستار 

توقف پخش آن شد. 
بازار داغ انتخابات

در کنار این حواشی، بازار انتخابات 
و بحث و جدل های انتخاباتی نیز دیروز 
در مجلس گرم بــود. محمود صادقی، 
نماینده تهــران در تذکری با اســتناد 
به مــاده ۷۵ آیین نامــه در واکنش به 
نطق جلســه صبح علی ادیانی درباره 
اســتعفایش از نمایندگی گفت: بعضا 
در مجلس شورای اسالمی برخی برای 
خود نقش مبصر کالس و مامور حراست 
قائلند و مراقبند کسی خطا نکند و در 
صورت رخ دادن از الفــاظ غیرمودبانه 
استفاده کرده و مجلس شورای اسالمی 

را زیر سوال می برند.
او با بیان اینکه انگار می خواهند فضای 
دیکتاتوری در مجلس حاکم باشــد، 
درباره صرف نظر از استعفایش توضیح 

داد: »بعضی از نمایندگان در صحبت با 
من نظر موافق نداشتند و می گفتند این 
کار به مصلحت نیست و ممکن است به 
التهابات فضا دامن زند. برخی از مردم 
هم از من تقاضا داشتند که استعفا ندهم 
در برخی از ســایت های ضد انقالب از 
استعفایم اینگونه استفاده شده بود که به 
خیال خامشان به زمان فروپاشی نزدیک 
می شویم جمیع این شرایط باعث شد که 

مصلحت ببینم و استعفا ندهم.«
علی الریجانــی، رئیس مجلس نیز 
به این بحث ورود کرد و با تاکید بر اینکه 
بیان چنین بحث هایی از تریبون مجلس 

خوب نیست، به آن پایان داد. 
 اعالم وصول طرح تشکیل 

استان تهران جنوبی
عــالوه بــر نطق هــا و تذکــرات 
نمایندگان، موضوعات مورد بررسی و 
اعالم وصول شده در مجلس نیز متنوع 
بودند؛ از اعالم وصول طرح ابطال اسناد 
مالکیت خاندان پهلوی تا طرح معافیت 
یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که 

اهدای عضو در اثر مرگ مغزی دارند. 
طرح مهم دیگری کــه دیروز اعالم 
وصول شد، جداســازی بخش جنوبی 
استان تهران بود. اعالم وصول آن در پی 
تصمیم برخــی نمایندگان مجلس در 

رایزنی با دولت برای ایجاد استان تهران 
شرقی و استان تهران غربی است که به 
نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور 
منجر به جداسازی بخش هایی از استان 

تهران شود. 
تراکم فروشی برای شهرداری ها 

ممنوع شد
اما آنچه دیــروز بیشــترین زمان 
پارلمــان را بــه خود اختصــاص داد، 
بررسی الیحه دو فوریتی درآمد پایدار 
و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بود. 
نمایندگان ملت دیروز تصویب کردند 
که شــهرداری ها دیگر مجاز به فروش 
تراکم مازاد و تغییــر کاربری امالک بر 
خالف طرح تفصیلــی نخواهند بود. 
همچنیــن در مصوبه ای دیگر ســهم 
شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال 
امالک را تعیین کردند و با واریز بخشی 

از ارزش گمرکی کاالهــای وارداتی به 
حساب شهرداری ها نیز موافقت کردند.

بر اساس تصمیم مجلس، سازمان 
امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت 
مالیات مــاده ۵۹ قانــون مالیات های 
مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال 
قطعی امالک و انتقال حق واگذاری به 
ترتیب دو درصد، و یک درصد به عنوان 
عوارض دریافت و به حساب شهرداری 

محل واریز کند.
همچنین مقرر شد، معادل ۱۲ در 
هزار ارزش گمرکــی کاالهای وارداتی 
که حقوق ورودی آنها وصول می شود 
توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه 
وزارت کشور )ســازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها( واریز شــده تا به نسبت 
۱۳ درصــد کالن شــهرها، ۳۵ درصد 
بهیاری ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها 
و بر اســاس شــاخص های جمعیت و 
کمتر توســعه یافتگی صرف کمک و 
ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و 

دهیاری ها شود.
عالوه بر این، دیروز با تصویب مجلس، 
شهرداری ها موظف به انتشار درآمد و 
هزینه هایشان شدند. در مصوبه ای دیگر 
نیز نمایندگان مجلس، دســتگاه های 
اجرایــی و نیروهای مســلح را موظف 
کردند که عــوارض و بهــای خدمات 
شــهرداری ها و دهیاری هــا را تا پایان 
ســال مالی به حساب شــهرداری ها و 

دهیاری های مربوطه واریز کنند.
 تصمیم جدید درباره 

دانشگاه پیام نور
تصمیم مهم دیگــر دیروز مجلس، 
موافقت بــا کلیات طرح ســاماندهی 
کارکنان قراردادی دانشــگاه پیام نور 
بود. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون 
اجتماعی در موافقت با این طرح گفت: 
این طــرح تبعیض حقــوق دریافتی 
کارکنان را مرتفع کرده و می تواند نقطه 
شروعی برای رفع تبعیض حقوق سایر 
کارمندان رســمی و قراردادی باشد و 
بار مالی نــدارد زیرا منابــع آن از محل 
درآمدهای اختصاصی دانشگاه پیام نور 

در نظر گرفته شده است.
ســید علی ادیانی اما در مخالفت با 
این طرح در اخطاری مســتند به اصل 
۷۵ قانون اساســی آن را دارای بار مالی 

عنوان کرد و مســعود پزشکیان نایب 
رئیس مجلس در پاسخ به وی این اخطار 

را وارد دانست.
در نهایت از ۲۲6 نماینده حاضر در 
پارلمان ۱۳۰ نماینده به این طرح رأی 
موافــق، 6۸ نماینــده رأی مخالف و ۵ 

نماینده رأی ممتنع دادند.
همچنان دست به استیضاح

در کنار تمام اینها استیضاح وزرای 
کشور و نفت نیز با جدیت از سوی برخی 
نمایندگان دنبال می شود و تقریبا پای 
ثابت این روزهای مجلس است. دیروز 
نیز علی اکبر کریمی، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیــی مجلس در تذکری 
شــفاهی تصریح کرد: دولت در زمینه 
گرانــی بنزین هیچ گونه مشــورتی با 
مجلس نکرد، اما وعــده داد که درآمد 
حاصل از افزایش قیمت بنزین را در قالب 
کمک هزینه معیشتی به مردم پرداخت 
می کند. وی افزود: خوب است که دولت 
حداقل در تحقق این مسئله صادق باشد 
چرا که ما در هر جمعی حاضر می شویم، 
بخش قابل توجهــی از مردم معترض 
هستند که یارانه بنزین به آنان پرداخت 

نشده است.
این عضو فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس با بیان اینکه باید دیوان 
محاسبات درباره ادعای پرداخت کمک 
هزینه معیشــتی به 6۰ میلیون نفر از 
مردم گزارش دهد، تاکید کرد: همچنین 
الزم است طرح استیضاح »زنگنه«، وزیر 
نفت هر چه ســریعتر در صحن علنی 

مجلس اعالم وصول شود. 

نگاهی به یکی از آخرین روزهای مجلس دهم؛

از »تهران جنوبی« تا »ابطال اسناد مالکیت پهلوی«

خبر

 »شورای نگهبان هیچ گاه به فردی نگفته که شما به دلیل 
رای و پیشنهادی که داده اید یا نطقی که کرده اید صالحیت تان 
تایید نمی شود. اگر اینچنین است یک مورد را به ما اعالم کنید. 
اما ممکن است همین فرد در توییت یا سخنرانی در یک دانشگاه 
یا محلی ارکان نظام را به باد تهمت و افترا بگیرد که قطعا مورد 
توجه واقع می شود چرا که در آنجا اظهارات مجلس نیست که 

مصونیت اصل ۸6 را برخوردار باشد.«
عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان در 
گفتگویی تفضیلی با ایرنا دربــاره انتخابات و احراز صالحیت 
کاندیداها، ضمن بیان مطلب فوق، افزود: هر جایی که فارغ از 
مسائل سیاسی، یک اصولگرا تخلفی کرده است و در همانجا 
اصالح طلب هم تخلف کرده اســت، کامال برابر برخورد شده 
است. اینطور نبوده که خدای ناکرده یک نفر را نسبت به تخلفی 
که مرتکب شده به خاطر نگاه سیاسی از او بگذریم. من می توانم 

این را به صورت مطلق در این ۱۸ سالی که در شورای نگهبان 
حضور دارم، قول بدهم.

وی در پاسخ به این سوال که در نشست هایی که با گروه های 
سیاسی دارید، چه بحث ها و موضوعاتی مطرح می شود، اظهار 
کرد: ما روش هایــی را که در حوزه کاری مان اســت را تبیین 
می کنیم. اگر آن ها ســوال یا ابهاماتی داشــته باشند مطرح 
می کنند و ما نیز پیرامون آن توضیــح می دهیم. تا االن هم ما 
با همه گروه هایی که جلساتی را داشتیم همه را حس کردیم 
در چارچوب حفظ منافــع نظام و جمهوری اســالمی ایران 
قدم برمی دارنــد و اینکه حداقل قصد آن ها این اســت. حاال 
ممکن است در جا هایی اشتباهاتی هم وجود داشته باشد. ما 
این تضمین و ایــن قول را هم داده ایم کــه یکایک افرادی که 
صالحیت آن ها تایید نمی شود، خودشان می توانند به شورای 
نگهبان مراجعه کنند و ما این قول را می دهیم که همه مدارک 

و مستندات را در اختیار آن ها قرار بدهیم بدون اینکه به خاطر 
مسائل سیاسی، صالحیت آن ها با مشکلی مواجه شود.

وی همچنین با انتقــاد از عملکرد مجلس در اصالح قانون 
انتخابات، بیان کرد: انتخابات مجلس به هر حال یک انتخابات 

مردمی اســت و همه مــردم می توانند بر اســاس 
شرایط قانونی که دارند شــرکت کنند و منعی 
برای آن نیست و شــورای نگهبان هم بار ها که 
مجلس می خواست شــرط محدود کننده ای 
را لحــاظ کند، این ایراد را داشــته اســت که 

حتی االمکان ورود افراد و استفاده از این حق 
را قانون محــدود نکند، اما 

از طرف دیگر کشور ها 
و نظام های سیاســی 

دیگر را می بینید که 

برای داوطلب بودن هر انتخاباتی نظمی به حضور افراد داده اند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: یک خبرنگار اسپانیایی 
در اینجا با من مصاحبه ای داشت و خود او می گفت که خیلی 
عجیب است شما این تعداد ثبت نام کننده در انتخابات دارید. یا 
یک خبرنگار ژاپنی چند هفته قبل با من مصاحبه می کرد از وی 
پرسیدم که در کشور شما با توجه به اینکه مجلس آن ها ۷۰۰ نفر 
نماینده دارند، چه تعداد شرکت می کنند گفت: البته اطالعات 
دقیقی ندارم، ولی قطعاً این تعدادی که در کشور شما شرکت 
می کنند نیست؛ در واقع این یک نظم دادن به امور هست. 

وی ادامه داد: ما چند ســال گذشته پیشنهاد داده 
بودیم که قانون انتخابات اصالح شود و مکانیزم هایی 
برای ثبت نام پیش بینی شود و افرادی که برای ثبت نام 
مراجعه می کنند ویژگی ها و شــرایطی را داشــته 
باشند و شرایط نســبت به افرادی که شرایط اصلی و 
شایستگی های اصلی را ندارند، بازدارنده باشد. متاسفانه 
مجلس به نظر من کوتاهی کرد و جا دارد که باز 

هم گالیه مان را از مجلس تکرار کنیم.

کدخدایی: 

هیچ نماینده ای به خاطر نطقش رد صالحیت نمی شود، اما...
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از سوی رهبر انقالب صورت گرفت؛
انتصاب دبیرکل مجمع تقریب 

مذاهب اسالمی 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در حکمی 
حجت االسالم حمید شهریاری را به دبیرکلی مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی منصوب کردند. در بخشی 
از این حکم آمده است: »انتظار از مجمع تقریب آن 
است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقالنیت 
اسالمی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسالم 
وجود دارد، به ویژه برگزیدگان جوان و پرنشاط، گام 
بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسالمی، 
برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده 

نوسازی نماید، بحول اهلل و قّوته.«
    

روحانی در جریان »زمان 
دقیق« اجرای طرح بنزین بود

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراهای 
مجلس با اشاره به برگزاری چند جلسه با وزیر کشور 
به مهر گفت: در این جلســه آقای رحمانی فضلی 
اعالم کرد چهارشنبه ۲۲ آبان ماه دقیقاً دو روز قبل 
از اعالم رسمی افزایش قیمت بنزین، بنده در جلسه 
هیأت وزیران گزارشی ارائه دادم و اعالم شد که در 
روز جمعه ۲۴ آبان ماه، افزایش قیمت بنزین انجام 
خواهد شد. در آن جلسه رئیس جمهور حضور داشت 
بنابراین وی از افزایش قیمت بنزین در روز جمعه 

اطالع داشت. 
    

دستورات مهم روحانی به سفیر 
جدید ایران در روسیه

کاظم جاللی، سفیر جدید جمهوری اسالمی 
ایران در فدراسیون روســیه روز یکشنبه و پیش از 
عزیمت به محل ماموریت خــود با رئیس جمهور 
دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جمهوری در این دیدار 
با اشــاره به روابط خوب دو جانبه و همکاری های 
بین المللی و منطقه ای تهران - مسکو، بر ضرورت 
اهتمام در راستای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های 
کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و 
دولتی محل ماموریت و تالش برای تسریع در اجرای 
توافقات فی مابین و توسعه، تقویت و تحکیم روابط 
و مناسبات همه جانبه با روسیه به عنوان کشوری 

دوست و همسایه تاکید کرد.
    

دیدار ظریف و نخست وزیر قطر 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و »شیخ 
عبداهلل بن ناصر آل ثانی« نخست وزیر و وزیر قطر در 
حاشیه نشست »فروم دوحه« دیدار کردند. در این 
دیدار دو طرف در خصوص همکاری های دوجانبه 
در حوزه های مختلف و مــورد عالقه و همچنین 
موضوعات منطقه گفت وگو و تبادل نظر کردند. دیدار 
و گفت و گو با نخست وزیر لهستان و فالح الفیاض 
مشاور امنیت ملی عراق از دیگر دیدارهای وزیر امور 

خارجه در حاشیه فروم دوحه بود.  
    

کیانوش راد دستگیر شد
محمد کیانوش راد، فعال سیاسی اصالح طلب 
و عضو حزب اتحاد ملت با حضور نیروهای امنیتی 
در منزلش بازداشت شد. ایلنا نوشت: به گفته منبعی 
نزدیک به این فعال سیاســی، وی بــه زندان اوین 
منتقل شده اما هنوز مشــخص نیست توسط چه 

ارگانی دستگیر شده است.
    

بازداشت یکی از عوامل شبکه 
نفوذ پس از ورود به کشور

فارس نوشــت: یک منبع آگاه از شناســایی و 
دســتگیری یکی از عوامل شــبکه نفوذ امنیتی-

اقتصادی پس از ورود به کشــور خبــر داد و گفت: 
ج.ع با همکاری دیگــر مرتبطان خــود از طریق 
تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام 
به پولشــویی، جعل ســند و نفوذ در بدنه دولتی و 
حاکمیتی کرده است. وی افزود: برخی از مرتبطین 
فرد مذکور که از حامیان جریــان فتنه ۸۸ بودند، 
به واسطه ارتباط با برخی سفارتخانه های خارجی 

پروژه نفوذ امنیتی-اقتصادی را هدایت می کردند. 
    

سپیده قلیان به ۵ سال حبس 
محکوم شد

جمال حیدری منش، وکیل ســپیده قلیان 
از حکم پنج ســال زندان برای موکلش خبر داد 
و به ایلنا گفت: با توجه به اینکه موکلم در مرحله 
بدوی به ۱۸ ســال حبس محکوم شده بود، ما به 
حکم دادگاه بــدوی اعتراض کردیــم و با وجود 
دستور آقای رئیسی درباره تجدید نظر در احکام 
مربوط به پرونده هفت تپه روز چهارشنبه باخبر 
شدیم که رأی صادر شده است. گویا دادگاه جرم 
تبانی را تشخیص داده و برای موکلم این رأی را 

صادر کرده است. 

عالوه بر نطق ها و تذکرات 
نمایندگان، موضوعات مورد 
بررسی و اعالم وصول شده 
در مجلس نیز متنوع بودند؛ 

از اعالم وصول طرح ابطال 
اسناد مالکیت خاندان 

پهلوی و تشکیل استان 
تهران جنوبی تا طرح 

معافیت یکی از فرزندان 
ذکور خانواده هایی که 

اهدای عضو در اثر مرگ 
مغزی دارند

نمایندگان ملت دیروز 
تصویب کردند که 

شهرداری ها دیگر مجاز به 
فروش تراکم مازاد و تغییر 

کاربری امالک بر خالف 
طرح تفصیلی نخواهند بود

وزیر تعــاون دولت محمــود احمدی نژاد 
گفت: ارائه لیست فقط در تهران و کالنشهرها 
خواهد بود اما وضعیت در شهرستان ها متفاوت 
اســت؛ تصمیم گرفتیم در شهرهای تک نفره 
سیاست گذاری از طرف شورا باشد اما معرفی 
فرد و کارهای اجرایی از طرف همان اســتان 

صورت گیرد.
محمد ناظمی اردکانی در گفت وگو با ایلنا، 

در خصوص حضور جریان اصولگرا در انتخابات 
مجلــس یازدهم و سیاســت گذاری های این 
جریان گفت: ایــن دوره اتفــاق خوبی که در 
حال رخ دادن است این است که تمام گروه ها 
و احزابی که به آنها اصولگرا گفته می شود تحت 
یک ائتالف واحد در حال حرکت هســتند که 
به آن شورای نیروهای انقالب گفته می شود و 
چهره هایی همچون حداد عادل و قالیباف نیز در 

آن فعال هستند و ان شاء اهلل در تهران یک لیست 
واحد منتشر خواهد شد که شامل تمام سالیق 

نیروهای انقالبی و ارزشی خواهد بود.

وی در خصوص فعالیت این شورای جدید 
در سایر اســتان ها گفت: ارائه لیست فقط در 
تهران و کالنشــهرها خواهد بــود اما وضعیت 
در شهرســتان ها متفاوت است. ما ۲۰۰ حوزه 
انتخابیه تک نفره داریم بنابراین تصمیم گرفتیم 
که سیاست گذاری از طرف شورا باشد اما معرفی 
فرد و کارهای اجرایی از طرف همان اســتان 

صورت بگیرد.
وزیر تعاون دولت نهــم در خصوص حضور 
احمدی نژاد در این شــورا گفت: تاکنون هیچ 
مذاکره ای با ایشان نکردیم. احمدی نژاد بارها 
اعالم کرده که اصولگرا نیست و بر اساس سالیق 

خودش حرکت می کند پس بعید است ظرف 
روزهای آینده با ایشان به تفاهمی برسیم.

اردکانی در خصوص برنامه های شــورای 
نیروهای انقالب گفت: این شورا نشست های 
منظم و تشکیالتی خود را آغاز کرده و به زودی 
یک همایش بزرگ برای معرفی رســمی خود 
برگزار خواهد کرد. همچنین اقشــار ۲۲ گانه 
ساماندهی شده اســت و یک شبکه اجتماعی 
خوبی ایجاد شده و در حوزه اصناف و اقوام توجه 
ویژه ای شده و برای حضور جوانان تحت نام گام 
دوم در مجلس برنامه های زیادی در نظر گرفته 

شده است.

وزیر تعاون دولت نهم:

بعید است با احمدی نژاد به تفاهم برسیم


