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اداره کل اوقاف از انتخابات با شائبه سیاسی دوری کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی     تاکید کرد هر چه زودتر اداره
کل اوقاف انتخابات هیات امنای مسجد کانون رهپویان را برگزار کند...
جوکار مطرح کرد:

گروسی:

واگذاری باشگاههای استقالل و پرسپولیس
به خودروسازان منع قانونی ندارد

عضو هیأت رئیسه فراکســیون ورزش مجلس گفت:
واگذاری باشگاههای استقالل و پرسپولیس به شرکتهای
خودروســازی منع قانونی ندارد و این شرکتها در ردیف
شرکتهای دولتی محسوب نمیشوند.
به گــزارش خبرگزاری خانه ملت بــه نقل از فارس:
حسین گروســی نماینده مردم شــهریار ،شهر قدس و
مالرد در مجلس شــورای اسالمی     با اشــاره به مزایده
باشــگاههای اســتقالل و پرســپولیس گفت :مشارکت
شــرکتهای خودروسازی در این مزایده و حتی واگذاری
این دو باشــگاه به این شــرکتها منــع قانونی ندارد
چراکه شــرکتهای خودروسازی جزو شرکتهای دولتی
به شمار نمیرود.
وی افزود :با توجه به اینکه کمتر از  20درصد از سهام
شرکتهای ســایپا و ایرانخودرو متعلق به دولت است.
این شــرکتها شرکت خصوصی محســوب میشوند و
واگذاری استقالل و پرسپولیس به آنها مغایرتی با قانون
خصوصیسازی ندارد.
روز سه شــنبه  29اردیبهشــت  94چهارمین مزایده
باشگاههای اســتقالل و پرســپولیس برای واگذاری به
بخش خصوصی برگزار شد که شرکت سمند برای خرید
استقالل و نیوان برای خرید پرســپولیس اعالم آمادگی
کــرده بودند که اخبار واصله حاکی از این اســت که این
دو شرکت درواقع همان شرکتهای ایران خودرو و سایپا
هستند که در این مزایده شرکت کردهاند.
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وحدت دو فراکسیون مجلس ،استراتژی اصولگرایان در انتخابات هیأت رئیسه
عضو فراکســیون اصولگرایان با اشــاره به جلســه مجمع عمومی     گفت :اســتراتژی
فراکسیون در انتخابات هیأت رئیسه ،وحدت میان دو فراکسیون اصولگرای مجلس ...

تغییری در ریاست مجلس ایجاد نمیشود
یک نماینده اصالحطلب مجلس شــورای اسالمی     با اشــاره به انتخابات هیأترئیسه
مجلس که قرار است هفته آینده برگزار شود ،گفت که تغییری در ریاست ...

5

ملت امروز

ارزیابی شفیعی از سفر طالبان به ایران

وحدت دو فراکسیون مجلس ،استراتژی
اصولگرایان در انتخابات هیأت رئیسه

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به جلسه مجمع
عمومی     گفت :استراتژی فراکســیون در انتخابات هیأت
رئیســه ،وحدت میان دو فراکسیون اصولگرای مجلس بر
سر وضع موجود است.
به گــزارش خبرگــزاری خانه ملت به نقــل از مهر:
محمــد صالح جوکار در خصوص جلســه فراکســیون
اصولگرایان گفت :در ابتدای این جلســه تحوالت منطقه،
سوریه ،یمن و عراق مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :موضوع مهم دیگری که در جلسه فراکسیون
اصولگرایان مورد بررسی قرار گفت انتخابات هیأت رئیسه
مجلس بود.
عضــو فراکســیون اصولگرایان گفت :اســتراتژی
فراکســیون اصولگرایــان وحدت میان دو فراکســیون
اصولگرایان مجلس در انتخابات هیأت رئیسه است.
جوکار ادمه داد :اگر این وحدت حاصل نشود تصمیمات
دیگری برای هیأت رئیسه مجلس خواهیم گرفت.
وی اظهار داشت :وحدت در گزینه  های فعلی ریاست
نایب رئیســی مجلس یکی از گزینه  هــای وحدت میان
اصولگرایان است.
عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت :در آستانه
انتخابات مجلس ،وحدت میان فراکسیونهای اصولگرایان
مجلس در انتخابات  های هیأت رئیســه می     تواند مدل و
نشانی از وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده باشد.

خانه ملت

مذاکره و گفتگو بهتر از دشمنی است

لزوم مشخص شدن مواضع طالبان در مورد برخی مسایل

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس بااشاره به اینکه هر اقدامی     در
راستای کمک به منافع ملی کشورمان مورد
تایید است در عین حال گفت :برخی مواضع
طالبان از جمله در    باره شهادت دیپلمات  های
کشورمان باید مشخص شود.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت هیأت
سیاســی طالبــان افغانســتان بهرهبــری
طیب آغا متشــکل از اعضای دفتر سیاسی
طالبان افغانســتان در قطر ،روز سه شــنبه
وارد تهران شد.
رهبری هیأت سیاســی طالبان افغانستان
در این ســفر بهعهده «طیب آغا» مســئول
دفتر سیاسی طالبان در قطر میباشد.
هیــأت سیاســی طالبان افغانســتان در
ســفر به تهران با مقامات امنیتی جمهوری
اســامی     ایران دیــدار و پیرامون مســائل
منطقهای بهویژه مســائل جهان اســام و
همچنین مســائل مربوط بــه مهاجرین به
بحث و تبادل نظر پرداختند.
هیأت سیاســی طالبان افغانستان پیش از
این نیز دو مرتبــه بهمنظور دیدار با مقامات
امنیتی جمهوری اسالمی     ایران و همچنین
شــرکت در کنفرانس بیــن المللی بیداری
اسالمی     به ایران سفر کرده بودند.
در همین رابطه نوذرشــفیعی در گفتگو با

خبرنگار سیاسی خانه ملت ،با اشاره به اینکه
از سفر هیأت سیاسی طالبان به ایران در حد
خبرهای منتشر شده در رسانه  ها اطالع دارم
گفت :خبر خاص دیگری در این زمینه ندارم.
وی در عین حال این سفر را موجب تحول
عمده ای در روابط ایران و طالبان دانست و
افزود :با توجه به پیشــینه روابط این سفر از
اهمیت بسیاری برخوردار است.
شــفیعی بــا تاکید بر اینکــه به مذاکره
اعتقاد دارم گفت :دلیل دوســتی و دشمنی
بین کشورها پایدار نیست و گاهی در وضعیت
دوستی و گاهی نیز در وضعیت دشمنی قرار
داشته و دائما متغیر است اما در این میان آنچه
ثابت است منفعت ملی کشورهاست،بنابراین
در حــال حاضر نمی     توانــم قضاوتی در    باره
مثبت یا منفی بودن این سفرداشته باشم اما
هر چه بتواند به منافع ملی کشورمان کمک
کند مورد تایید است.
نماینده مردم ممســنی در مجلس اظهار
داشــت :به نظر می     آید روابط کشــورها با
هم و روابط کشــورها بــا گروهها ظاهرا در
وضعیت ثابت باقــی نمی     ماند بلکه در طی
فرایندی ممکن اســت بهم دور و یا نزدیک
شــود .ظاهرا هم برای ایــران و هم برای
طالبان گفتگوپیرامون مسایل بهتر از دوری
و قهر است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس درعین حال بر حل و روشن
شــدن برخی مســایل میان ایران و طالبان
تاکیــد کرد و افزود :در گذشــته در شــهر
مزار شــریف تعدادی از دیپلمات  های ایران
توســط طالبان به شهادت رســیدند و در
داخل افغانســتان نیز طالبان اقداماتی انجام
دادند که به نوعی ضربه به منافع جمهوری
اسالمی     ایران بود.
به گفته شــفیعی برخی از مســایلی که
در حال حاضر در روابط ایران و افغانســتان
مطرح است از قبیل مســایلی که در روابط
دنیای اســام و برخی مســایلی که ممکن
اســت با نزدیکی ایران به طالبان همچنین
برخی مســایل منطقه ای بــه خصوص در
افغانستان قابل حل باشد؛ زمینه  هایی است
که این ســفر را توجیه می     کند اما اگر قرار
اســت بین طالبان وایران گفتگویی صورت
گیرد باید مبتنی بر پیش زمینه  هایی باشد.
وی معتقد اســت به عنــوان نمونه باید
تکلیــف شــهدای ایران در مزار شــریف و
دخالت طالبان در آن مشــخص شود و سایر
اقدامات طالبان که به نوعی موجب ضرر به
ایران شده تعیین تکلیف شود.
شــفیعی گفت :رابطه طالبــان با دولت
افغانســتان بایــد توضیح داده شــودکه آیا
می     خواهند به عنوان یک معارض بیرون از
افغانســتان عمل کنند یا اینکه قرار است به
عنــوان یگ گروه و یا حزب سیاســی وارد
فرایند  های سیاســی جامعه افغانستان شوند.
همچنین دیدگاههــا و روش طالبان در امر
حکومتداری،برخورد با مــردم و اقلیت  های
قومی     و مذهبی باید مشخص شود ،به دلیل
اینکه بســیاری از رفتارها از نظر ایران قابل
قبول نیست.
وی معتقد اســت اینکه طالبان می     تواند
در برخی مســایلی که دنیای اســام درگیر
آن است موثر باشد یا خیر حداقل در عرصه
افغانستان ،مسئله مهم است.

ابوذر ندیمی نایبرئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی از تهیه طرحی
دوفوریتی درباره فعالیت مؤسســات مالی و اعتباری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس خبر
داد و گفت :براســاس این طرح بانک مرکزی بهعنوان مسئول عالی در امور مالی ،اعتباری و
سیستم پولی کشور مسئولیت خواهد داشت که عالوه بر اینکه به این مؤسسات مجوز میدهد،
میبایست نظارتهای الزم را نیز داشته باشد.

قادری در تذکر شفاهی

اداره کل اوقاف از انتخابات با شائبه سیاسی دوری کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی     تاکید کرد هر چه زودتر اداره کل اوقاف
انتخابات هیات امنای مسجد کانون رهپویان را برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،جعفر قادری در قالب تذکر شفاهی گفت :تاکید میکنم انتخاب
هیات امنای این مسجد به دور از شائبه سیاسی برگزار و انتخاب شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم شورای اسالمی     ادامه داد :اخیرا ً گفته شده سهم ایرانخودرو
در ایرانخودروی فارس واگذار میشود .ابتدا این سوال مطرح است که چرا این سهم  51درصدی
را میخواهند واگذار کنند؟ این در حالی اســت که عالقهمندی به داشتن این سهم ایرانخودرو در
ایرانخودروی فارس در شیراز وجود دارد.
وی اظهار داشــت :در بحث انتقال صنایع الکترونیک شیراز به مراکز استانهای دیگر از جمله
تهران مطرح است .با توجه به تجربههای تلخ گذشته مخالف این انتقال هستیم.
قادری همچنین تاکید کرد که مصوبات رئیس جمهور در جریان ســفر به اســتان فارس بسیار
کمتر از مصوبات استانی دیگر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد :مانع افزایش قیمت نان و پیشقدمی     شیراز در این
صنعت شوید.

رجبی :

آن سو
الهوتی:

دستهای پنهان ،مانع افشای جزئیات سقوط آنتونوف 140
رئیس سازمان هواپیمایی برکنار شود

عضو هیأت رئیســه کمیتــه حمل ونقل
مجلس،گفت:دســتهای پنهــان مانــع از
افشــای جزئیات سانحه ســقوط آنتونوف
 140می     شــوند ،در حالی کــه باید هرچه
زودتر رئیس ســازمان هواپیمایی کشور باید
برکنار شود.
مهرداد الهوتی در گفت وگو با خبرنگار
اقتصــادی خبرگزاری خانه ملــت ،با انتقاد
از اینکــه تا به حال مســئوالن حوزه راه و
شهرســازی گــزارش قابل قبول و پاســخ
روشــنی در مورد ســانحه هوایی ســقوط
هواپیمای آنتونــوف  ،140ارائــه نداده اند،
گفــت :همچنان اعتقــاد دارم مقصر اصلی
ســقوط آنتونوف  140ســازمان هواپیمایی

کشور است.
نماینــده مردم لنگرود در مجلس شــورای اســامی     با بیان اینکه تولید هواپیماهــای آنتونوف با هدف
جابجایی مسافر صورت نگرفته است،افزود:سازمان هواپیمایی نباید مجوز پرواز مسافربری برای آنتونوفها
صادر می     کرد .از طرف دیگر هشدارهای بسیاری دراین رابطه داده شده بود که باید به آن توجه می     شد.
رئیس ســازمان هواپیمایی حتــی از یک عذر خواهی ســاده از خانوادههای قربانیان
دریغ کرد
عضوکمیسیون عمران مجلس تصریح کرد :جای تاسف دارد که رئیس سازمان هواپیمایی کشور حتی از یک
عذر خواهی ساده از خانواده  های قربانیان و بازماندگان سانحه سقوط هواپیمای آنتونوف  140هم دریغ کرد.
وی ادامه داد :عامل اصلی حادثه سقوط آنتونوف  140رئیس سازمان هواپیمایی کشور است اما با این حال
این فرد همچنان به کار خود ادامه می     دهد و با او برخوردی نشده است.
الهوتی با اشــاره به تماس یکی از خانواده  های قربانیان سانحه هوایی آنتونوف ،140گفت :این خانواده
همسر و دو فرزند خود را در آن سانحه و به علت قصور رئیس سازمان هواپیمایی کشور از دست داده و بنده
در قبال آنها احساس مسئولیت می     کنم.
دستهای پنهان نمی     گذارند جزئیات حادثه شفاف و اطالع رسانی شود
وی تاکید کرد :اینکه گفته شــد کمیته ای ویژه برای رسیدگی به سانحه سقوط آنتونوف  140در وزارت
راه و شهرسازی تشکیل شده و گزارشی ارائه خواهد شد؛هیچ نتیجه ای نداشته است،چراکه دستهای پنهان
نمی     گذارند که جزئیات این حادثه به صورت شفاف مشخص و اطالع رسانی شود.
عضوکمیســیون عمران مجلس تصریح کرد:بنده دســت از پیگیری بررسی دالیل سقوط آنتونوف 140
برنمی     دارم و تا آخر این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت:براین اســاس اجرای ماده  49و سوال از وزیر راه و شهرسازی را
در دستور کار داریم و حداقل کاری که انتظار داریم این است که وزیر راه و شهرسازی "جهانگیری" رئیس
سازمان هواپیمایی کشور را برکنار کند و درغیر اینصورت از سایر ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،یک فروند هواپیمایی مسافربری به مقصد طبس در  19مرداد ماه  93در
ساعت  9:19دقیقه در شمال فرودگاه مهر آباد دچار سانحه شد و این سانحه  45نفر کشته و مجروح به جای
گذاشــت و از آن زمان تاکنون گزارش روشن و دقیقی از دالیل سقوط این سانحه اعالم نشده است.این در
حالی است که کمیسیون عمران مجلس و برخی از نمایندگان بارها بر ارائه این گزارش ازسوی وزارت راه و
شهرسازی تاکیدکرده اند ،اما تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نگرفته است.

"شستا" نباید به عرصه سیاسی تبدیل شود

عضو هیأت رئیســه کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اســامی     با بیان اینکه شــرکت هلدینگ
بخش انرژی شســتا نباید به میدان سیاسی تبدیل
شود،گفت :شــرکتهای شستا می     توانند به عنوان
بازوی اقتصادی کشور در رونق تولید و اشتغال نقش
مهمی     ایفا کنند.
توگو با خبرگزاری خانه
عبدالکریم رجبی درگف 
ملت،رسالت شرکتهای شستا را افزایش اشتغال و
تولید دانست و گفت :شستا از مجموعه شرکتهایی
است که وابسته به یکی از بزرگترین وزارتخانه  های
کشــور و یک نهاد مهم غیردولتی است که باید در
رونق تولید و اقتصاد کشــور نقش داشته باشد،ولی
متاسفانه موفق عمل نکرده است.
نماینــده مردم مینودشــت درمجلس شــورای
اســامی     با بیان اینکــه افراد منصــوب درهیأت
مدیره شــرکتها به صورت روابطی و نه براساس
تخصص و مهارت انتخاب می     شوند،گفت:متاسفانه
شرکتهای شستا به یک میدان سیاسی تبدیل شده
و امید اســت که در دولت تدبیر و امید بر شایســته
ساالری تاکید و این نواقص رفع شود.
وی افــزود :درمدیریت هلدینــگ بخش انرژی
شستا ضعف  هایی وجود دارد.
با راهاندازی صنایع پایین دستی نفت
توان صادرات سوخت را خواهیم داشت
نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی     فعالیتهای خالف قانون
احزاب را که موجب برخورد قانونی با
آنها میشود ،تعیین کردند.
به گزارش خبرنــگار خبرگزاری
خانــه ملت ،نمایندگان در نشســت
علنــی دیــروز (چهارشــنبه 30
اردیبهشــت) مجلــس شــورای
اســامی     در جریــان رســیدگی به
گزارش کمیســیون شــوراها و امور
داخلی کشــور در طرح نحوه فعالیت
احزاب و گروههای سیاســی با ماده
 18این طرح بــا  141رأی موافق،
 6رأی مخالــف و  11رأی ممتنــع
از مجمــوع  202نماینــده حاضر در
صحن موافقت کردند.
گفتنی است ماده  18طرح نحوه
فعالیت احزاب و گروههای سیاســی
اذعــان دارد :احــزاب و جبههها و
ائتالفهای موضــوع این قانون در

رجبی با اشــاره بــه اینکه تذکراتــی برای رفع
نواقص شرکتهای شستا به وزیر کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی داده شده،گفت :شستا می     تواند به تاسیس
و تکمیل پروژههای عمرانی کشور کمک کند و در
رفع نواقص فعلی که خواسته مردم مجلس ودولت
است ،ایفای نقش کند.
وی خودکفایــی در تولیــد فرآورده  های نفتی و
جلوگیری از خام فروشــی را به لحاظ سیاســی نیز
برای کشــور بسیار مهم برشــمرد و تاکید کرد :اگر
صنایع پایین دســتی نفت را راه اندازی کنیم ،توان
صادرات سوخت به کشورهای همسایه مانند ترکیه،
پاکستان و افغانستان را خواهیم داشت و در صورت

تحریم خرید نفت ایران در شرایطی مشابه چند سال
گذشته ،اقتصاد کشور با بحران مواجه نمی     شود.
رجبی با تاکید براینکه باید مانع خام فروشــی به
ویژه دربخش نفت و گاز شد،تصریح کرد :هلدینگ
بخش انرژی شســتا بــا توجه به پتانســیل  هایش
می     توانــد به عنــوان یــک رقیب جــدی برای
ســرمایه گذاران خارجی و داخلــی مطرح و رقابت
ایجاد کند.
ایجــاد فرصتهــای اشــتغال بــا
راه اندازی پاالیشگاه
وی بیــکاری جوانــان را یکــی از مشــکالت
اصلی کشور دانســت و اظهار داشت :با راه اندازی
پاالیشــگاه  ها می     توان فرصت  های شغلی بسیاری
را برای جوانان فراهم نمود.
عضــو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای
اســامی ،با بیــان اینکه هلدینــگ بخش انرژی
شستا در تولید مواد پتروشــیمی     به خصوص تولید
قیر با شــرکت  هایی مانند پاسارگاد سرمایه گذاری
کرده،گفت :سالهاســت که ما فروشــنده نفت خام
هســتیم و با صادرات نفت خام ،فرصت خلق ارزش
افزوده ،تولید ثروت و ایجاد اشــتغال را از دســت
می     دهیم که هلدینگ انرژی شستا با سرمایه گذاری
در این حــوزه زمینه  هــای رفع بیــکاری و رونق
اقتصادی را می     تواند ،فراهم می     کند.

با رأی نمایندگان

موارد تخلفات حزبی مشخص شد

انجــام فعالیتهای خود در چارچوب
قوانین و مقررات آزادند و در صورت
ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص
توسط مراجع ذیصالح ،حسب مورد
عالوه بر مجازاتهای قانونی ،طبق
ماده  19این قانون بــا آنها برخورد
میگردد.
بنــد الف این مــاده نیز میگوید
نقض مبانــی دین مبین اســام و
تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسالمی
طبق بند ب نیــز ،اقدام علیه امنیت
ملــی و وحــدت ملــی از جمله هر
نــوع ارتبــاط ،مبادلــه اطالعات و
تبانی با ســفارتخانهها ،نمایندگیها،
ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای
خارجی در هر سطح و به هر صورت

که مخل به آزادی ،استقالل،تمامیت
ارضی و وحدت ملــی ،منافع ملی و
مصالح جمهوری اســامی     ایران و
نظم عمومی     باشــد و نیــز هرگونه
اقــدام بــه عملیــات خرابکارانه و
براندازانــه و حمایــت از گروههای
تروریســتی ،دریافت هرگونه کمک
مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی
و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه
و ســازمانهای بینالمللی و تالش
برای ایجاد و تشــدید اختالف میان
صفوف ملت با استفاده از زمینههای
متنوع فرهنگــی و مذهبی و نژادی
موجود در کشــور ایران و نیز دعوت
به انجام اقدامات مذکور یا حضور در
راهپیماییهای غیرقانونی جرم تلقی

شده است.
همچنیــن تبصره ایــن ماده نیز
تاکید دارد ،احزاب مکلفند ارتباطات
خود بــا ســفارتخانهها ،نمایندگی
ارگانهــای دولتــی و احــزاب
کشورهای خارجی را با اطالع وزارت
کشور و مجوز وزارت امور خارجه در
چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و
مصالح نظام انجام دهند.
بنــد ت ایــن مــاده تخطی از
مرامنامه و اساسنامه حزب را شایسته
مجازات قانونی میداند.
در بند ث این ماده نیز آمده است،
با انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و
انتفاعی از جمله از طریق تاســیس
شــرکتها و موسســات تجاری یا
اقدام به واردات و صادرات و هرگونه
فعالیــت اقتصادی که ذیــل قانون
تجارت قرار گیرد ،برخــورد قانونی
میشود.

پزشکیان:

تغییری در ریاست مجلس ایجاد نمیشود

یک نماینده اصالحطلب مجلس شــورای اســامی     با
اشاره به انتخابات هیأترئیسه مجلس که قرار است هفته
آینده برگزار شــود ،گفت که تغییری در ریاســت مجلس
ایجاد نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا :مسعود
پزشــکیان اظهار کرد :من فکر نمیکنــم تغییر زیادی در
ترکیب هیأترئیسه ایجاد شود و ریاست مجلس هم تغییر
نخواهد کرد و آقای الریجانی در ســال پایانی مجلس نیز
رئیس مجلس خواهد بود.
وی افزود :حتی اگر قرار باشد برخی اعضای هیأترئیسه
تغییر پیدا کنند و افراد دیگری جایگزین آنها شــوند ،این
موضــوع نمیتواند جهتگیری و رویکرد هیأترئیســه را
تحتالشعاع قرار دهد.
پزشــکیان همچنیــن گفت کــه حضــور تندروها در
کرسیهای هیأترئیسه مجلس را محتمل نمیداند؛ چراکه
به گفته او فضا برای رأیآوری این افراد فراهم نیست.
این نماینــده اصالحطلــب مجلس در    بــاره معرفی
کاندیدای اصالحطلب برای حضور در انتخابات هیأترئیسه
مجلس نیز یادآور شد :هنوز مشخص نیست اصالحطلبان
کاندیدایی برای هیأترئیسه داشته باشند.

سلیمانی با اشاره به مخالفت کمیسیون صنایع
مجلس با واگذاری استقالل و پرسپولیس به
خودروسازان؛

کار اصلی خودروسازان ،صنعتی است
نه باشگاهداری

عضو کمیســیون صنایع مجلس با بیــان اینکه واگذاری
استقالل و پرسپولیس به شــرکتهای خودروسازی ،به نفع
مردم ،فوتبال و صنعت نیســت،این اقــدام را موجب رکود
صنعت خودروسازی توصیف کرد.
محمد ســلیمانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه
ملت ،با بیان اینکه در واگذاری باشگاههای ورزشی نباید از
اصول عبور کرد ،عنوان کرد :خودروسازی یکی از صنعتهای
بزرگ کشور است و سرمایهگذاری برای این بخش در طول
سالهای بعد از انقالب ،از پول بیتالمال بوده است .
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات و اسالمشــهر و
پردیس در مجلس شــورای اســامی     ادامه داد :واگذاری
باشــگاههای اســتقالل و پرســپولیس به شــرکتهای
خودروســازی باعث میشــود کار اصلی این شرکتها که
صنعت اســت ،تحتالشــعاع قرار گیرد و ایــن موضوع در
کمسیون صنایع مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
وی تاکید کرد :با این کار عم ً
ال وزیر صنعت وارد حاشــیه
فوتبال میشــود؛ درحالی که ورزش بایــد در حاکمیت وزیر
ورزش باشــد و نباید صنعت و معدن تحتتأثیر این حواشی
قرار بگیرند.
ســلیمانی افزود :هنوز به درســتی مشــخص نیســت
خودروســازی جزء بخش خصوصی است یا دولتی؛ باید این
باشگاهها به بخش خصوصی واگذار شودچراکه واگذاری این
دو باشگاه به شرکتهای خودروسازی ،به نفع مردم ،فوتبال
و صنعت نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد:
اگر مشخص شــود که وزیر در این واگذاری مؤثر بوده کار
او ســخت میشــود؛ زیرا رکود در حوزه خودروسازی اتفاق
میافتد که حتما استیضاح وزیر را به دنبال خواهد داشت.

