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حوزه روستایی متولی ندارد
رئیس مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه هیچ نهادی متولی حوزه روستایی نیست
گفت :در مسئله روستاها ،موضوع ایجاد چرخه اقتصادی دارای ...
نماینده مردم قم در مجلس مطرح کرد:

استعفای جنتی هیچ ارتباطی
به موضوع اداره ارشاد قم و
کنسرتها ندارد

جنتـی و روحانـی درخصـوص مباحـث مربـوط بـه
برگـزاری کنسـرت بـا هـم اختلاف نظـری ندارنـد و
موضـوع اسـتعفا مربـوط بـه مباحـث دیگـری در دولت
اسـت.
بـه گزارش خبرگـزاری خانه ملت به نقـل از جمهوریت ،
مجتبـی ذوالنـوری ،نماینـده مـردم قـم در مجلـس
شـورای اسلامی در خصـوص طـرح برخـی مسـائل
مبنـی بر اسـتعفای علـی جنتی ،وزیـر فرهنگ و ارشـاد
اسلامی بعـد از رخدادهای برنامه دفـاع مقدس در اداره
ارشـاد قم گفـت :اسـتعفای آقـای جنتی هیـچ ارتباطی
بـه موضـوع اداره ارشـاد قـم و کنسـرتها نـدارد و
مسـائل دیگری در دولت در خصوص اسـتعفای ایشـان
مطرح اسـت.
وی در ادامـه ایـن مطلـب افـزود :موضـوع اسـتعفا بین
وزیـر و رییـس جمهـور پیش از رخـداد اداره ارشـاد قم
مطـرح شـده بود .
پیـش از ایـن ذوالنـوری در گفـت و گـو بـا جمهوریـت
در خصـوص حواشـی مربـوط بـه برنامه گرامی داشـت
هفتـه مقـدس در اداره ارشـاد قـم بـه برخی مسـائل و
حواشـی در برگـزاری ایـن برنامـه انتقاد کـرده بود .وی
در ایـن خصـوص گفتـه بود کـه برخی بانـوان حاضر در
ایـن برنامـه مکشـفه بودند.
اگرچه حسـین نـوش آبـادی ،معـاون پارلمانـی وزارت
ارشـاد پـس از ان در گفـت و گـو بـا جمهوریـت ایـن
اظهـارات را رد کـرده و تاکیـد کـرده بـود کـه برخـی
حواشـی در ایـن برنامـه وجـود داشـت کـه بایـد دقت
بیشـتری شـود.
نماینـدگان قـم در مجلـس شـورای اسلامی نیـز در
بیانیـه ای ایـن موضـوع را محکـوم کردنـد.
پـس از آن بود که خبر اسـتعفای علی جنتی مطرح شـد
و اخبـار بـه شـکلی منعکس گشـت کـه در پـی مباحث
مربوط به برگزاری کنسـرت در قم و مشـهد و حواشـی
پیـش آمـده در برنامـه دفـاع مقـدس در اداره ارشـاد
قـم وزیر ارشـاد اسـتعفای خـود را مطرح کرده اسـت.
موضوعـی کـه ذوالنـوری آن را مـردود می دانـد و تاکید
دارد کـه جنتـی و روحانـی درخصـوص مباحـث مربـوط
بـه برگـزاری کنسـرت با هـم اختلاف نظـری ندارند و
موضـوع اسـتعفا مربـوط بـه مباحـث دیگـری در دولت
ا ست .
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الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای
اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه مردم به خاطر ...

فراکسیون امید پیشنهادی برای انتخاب وزرا نمیدهد
رئیس فراکسیون امید تغییرات صورت گرفته در کابینه دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
این تغییرات در راستای همسویی بیشتر دولت با مجلس دهم ...

موسوی الرگانی:

ملت امروز

ادامه روند توزیع یارانه نقدی خالفقانون است
دولت قبل حتی به قیمت استقراض از بانک مرکزی یارانه پرداخت

نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه
رونــد توزیــع یارانــه نقــدی را خالفقانــون خوانــد.
ســیدناصر موســوی الرگانــی در گفــت وگــو
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا تاکیــد
بــر اینکــه بــا ادامــه رونــد توزیــع یارانــه نقــدی
تخلــف از قانــون رخ داده اســت ،گفــت :طبــق
قانــون هدفمنــدی دولــت بایــد طــی  5ســال بــا
شــیب مالیــم سوبســید قیمــت هــا را برداشــته و
آزاد ســازی نــرخ هــا صــورت مــی گرفــت امــا هنــوز

در ایــن بــاره نداشــته اســت ،افــزود :مســیر
اشــتباه در پرداخــت یارانــه از دولــت قبــل تاکنــون
ادامه دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا آزاد ســازی نــرخ هــا
در همــان ســال اول اجــرای قانــون هدفمنــدی
رقمــی بیــش از  20درصــد شــاهد افزایــش قیمــت
و برداشــتن یارانــه هــا بودیــم ،تصریــح کــرد:
اجــرای ناصحیــح قانــون هدفمنــدی نوســانات
شــدیدی در اقتصــاد بــه ویــژه بــازار ارز را منجــر

شــاهد افزایــش قیمــت هــا و رقــم ثابــت میــزان
یارانــه هــا هســتیم کــه ایــن تخلــف از قانــون
اســت.
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس شــورای
اســامی ،بــا بیــان اینکــه دولــت قبــل در ابتــدای
اجــرای قانــون هدفمنــدی برنامــه ریــزی دقیقــی

شد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا اشــاره
بــه ســه برابــر شــدن نــرخ ارز در طــی ســال هــای
اجــرای قانــون هدفمنــدی ،گفــت :قانــون
هدفمنــدی بــا اجــرای ناصحیــح خــود وضعیــت
اقتصــادی کشــور را نابــه ســامان کــرده و مشــکالت

ابراز امیدواری رییس مجلس برای آینده بهتر در سوریه
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بعــد از ارایــه
گــزارش وزیــر امورخارجــه در نشســت غیرعلنــی
مجلــس ،گفــت :امیدواریــم بــا اقدامــات انجــام
شــده شــرایط بهتــری بــرای ســوریه فراهــم شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت،
علــی الریجانــی در آغــاز نشســت علنــی مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه گــزارش وزیــر امــور

نجفی مطرح کرد:

بســیاری را بــرای مــردم ایجــاد کــرد.
موســوی الرگانــی بــا بیــان اینکــه در قانــون
هدفمنــد مقــرر شــده بــود کــه دولــت از حــذف
یارانــه هــا  100هــزار میلیــارد تومــان درآمــد کســب
کنــد ،افــزود :دولــت در حــال حاضــر بــه ایــن میزان
درآمــد دســت یافتــه امــا هنــوز نتوانســته قانــون
هدفمنــدی را بــه مســیر درســت خــود هدایــت کنــد.
قانــون هدفمنــدی بایــد کمک حال اقشــار
آسیب پذیر جامعه باشد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قانــون هدفمنــدی بایــد
کمــک حــال اقشــار آســیب پذیــر جامعــه باشــد،
تصریــح کــرد :در حــال حاضــر پرداخــت یارانــه تنهــا
بایــد شــامل حــال افــراد تحــت پوشــش نهادهــای
حمایتــی شــود.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،ادامــه داد:
انتظــار مــی رود دولــت فعلــی در بحــث اصــاح
مســیر هدفمنــدی و قطــع یارانــه دهــک هــای بــاال
قــدم هــای بهتــری بــردارد.
موســوی الرگانــی بــا بیــان اینکــه تخلــف در اجرای
قانــون هدفمنــدی در دولــت قبــل و همچنیــن
دولــت فعلــی رخ داده اســت ،گفــت :تخلــف دولــت
قبــل در ایــن بــاره تخصیــص همــه پــول ناشــی از
هدفمنــدی و حتــی اســتقراض از بانــک مرکــزی بــه
پرداخــت یارانــه نقــدی بــوده اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی ،یــادآور شــد :انتظــار مــا از دولــت
فعلــی حرکــت در مســیر قانــون و تســریع در اصــاح
مســیر هدفمنــدی اســت.

ف در نشستغیر علنی
بعد از ارایهگزارش ظری 

خارجــه در مــورد نشســت لــوزان در نشســت غیــر
علنــی مجلــس ،گفــت :از آقــای ظریــف بــه جهــت
حضــور در صحــن مجلــس تشــکر و قدردانــی مــی
کنیــم.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،گفــت :امیــد
اســت بــا اقداماتــی کــه انجــام میشــود شــرایط
بهتــری بــرای ســوریه فراهــم شــود.

انتقاد از اظهارات ناپسند عضو شورایشهر درباره
منتشرکننده اخبار امالک نجومی
نایـب رییـس مجمع نماینـدگان تهـران درواکنش به اظهارات عضو شـورای شـهر به منتشـر
کننـده اخبـار املاک نجومـی ،گفـت :این اقـدام پسـندیده نیسـت و نبایـد از هر روشـی برای
رسـیدن بـه مقاصد خـود اسـتفاده کرد.
محمدرضـا نجفـی درگفـت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ،در واکنش بـه صحبتهای
اخیـر عضو شـورای شـهر خطـاب بـه خبرنگار منتشـر کننـده اخبار املاک نجومی شـهرداری
تهـران ،افـزود :هیـچ امر مقدسـی باعث نمی شـود وظایـف شـرعی و اخالقی و ایمانـی خود را
نادیـده گرفتـه و توصیـه ها و بیاناتی داشـته باشـیم که مورد پسـند نباشـد.
نماینـده مـردم تهـران ،ری ،شـمیرانات و اسالمشـهر در مجلـس شـورای اسلامی ،ادامه داد:
صرفـا مـی تـوان تمـام تالش خـود را بـرای تبییـن حقیقـت در اذهـان بـا روش هـا و کلمات
و مسـیرهای مشـروع خداپسـندانه بـه کارگرفـت و هرچیـزی که باعـث بدآمـوزی و بدعت در
جامعـه و تندخویـی مـی شـود نباید انجـام داد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ،تاکیـد کـرد :این سـوال کـه آیا می تـوان از هر روشـی
بـرای رسـیدن بـه مقاصـد خود حتـی مقاصد مشـروع اسـتفاده کرد؟ بایـد گفت که پاسـخ این
سـوال قطعـا منفی اسـت؛ نباید با هـر رفتاری دنبـال اهداف خود برویم و الزم اسـت وسـایل و
روش هـای مـا پاکیزه باشـد و حق نداریـم از روش های ناپسـند اسـتفاده کنیم.
بـه گزارش خانه ملت ،ابوالفضل قناعتی درجلسـه علنی شـورای شـهر تهران ،یاشـار سـلطانی
منتشـر کننـده اخبـار امالک نجومـی شـهرداری تهران را مـورد خطـاب قـرار داد و از تهمت و
افتراهـای برخـی سـایت ها و رسـانه ها نسـبت به عضـو آزاده و ایثارگر شـورای شـهر تهران
انتقـاد کـرد و گفـت :آیا مـن و شـما راضی می شـویم که خواهـر خودمـان در اختیـار داعش و
دشـمن قرار گیرد.

قاضی زاده هاشمی:

فراکسیون حقوق بشر مجلس در نشست های بین المللی
حقوق بشری ایفای نقش می کند
سـخنگوی فراکسـیون حقـوق بشـر مجلـس ،با اشـاره بـه برگزاری نشسـت خبـری فراکسـیون حقوق
بشـر مجلس گفت:فراکسـیون حقوق بشـر در نشسـت هـای بین المللی حقوق بشـری ایفـای نقش می
کنـد .سـید احسـان قاضـی زاده هاشـمی در گفت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملت ،با اشـاره به
برگزاری نشسـت خبری فراکسـیون حقوق بشـر گفت :فعالیت های فراکسـیون حقوق بشـر مسـتحکم
و بـا کمـال قـدرت و قـوت پیش می رود بـه ویژه در پیگیـری حقوق و مطالبـات پرونده هـای مختلفی که
وجـود دارد از جملـه قربانیـان ترور ،مصدومان شـیمیایی سردشـت ،قربانیـان فاجعه منـا و پرونده هایی
کـه بـر ضـد حقوق حقه مـردم ایـران اسـت ،قطعا در دسـتورکار خـود قـرار می دهـد و ایـن پرونده ها
را پیگیـری مـی کند.نماینـده مـردم فریمان ،سـرخس ،احمدابـاد و رضویه در مجلس شـورای اسلامی،
بـا بیـان اینکـه مجلـس در قالـب ارتباطات بیـن المللی در نشسـت هـای چند جانبـه بین المللـی حقوق
بشـری ایفـای نقـش خواهد کـرد ،افـزود:ان شـاء اهلل فراکسـیون بتواند سیاسـت های حوزه بشـری را
کـه در قالـب کارهـای تدافعـی و پاسـخگویی اسـت ،را با نقـش مطالبه گـری و آفندی پیگیـری کند ،به
ویـژه بتوانـد در منطقـه و اتفاقاتی که در کشـورهای همسـایه رخ داده بتواند پپگیری هـای الزم را انجام
داد.قاضـی زاده هاشـمی ادامـه داد :امیـدوارم فراکسـیون حقـوق بشـر در مجلس دهم با قـوت ،قدرت و
شـاخص هـای ویژه تر مسـائل پیرامـون حقوق بشـری را پیگیـری کند.
سـخنگوی کمیسـیون فراکسـیون حقـوق بشـر مجلس تصریح کـرد :نشسـت خبری فراکسـیون حقوق
بشـر در مجموعه موسسـه دیده بان تشـکیل شـد که در این نشسـت جمعـی از مدیـران نهادهای مردم
نهـاد حقوق بشـری و ثمـن های حقوق بشـری حضور داشـتند.

الریجانی در دیدار با رئیس و معاونان بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

آن سو
عارف در جمع خبرنگاران:

فراکسیون امید پیشنهادی برای انتخاب وزرا نمیدهد
رئیـس فراکسـیون امیـد تغییـرات صـورت گرفتـه در کابینـه دولت
را مثبـت ارزیابـی کرد و گفـت :این تغییرات در راسـتای همسـویی
بیشـتر دولـت بـا مجلـس دهم نیـاز بود.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت ،محمدرضا عـارف در
حاشـیه نشسـت علنـی دیـروز (چهارشـنبه  28مهرمـاه) مجلـس
شـورای اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد حاشـیه ها نسـبت به
تعویـض برخـی از وزرا در کابینـه دولـت افـزود :این تغییـرات جزء
مطالبـات مـردم بـود کـه من نیـز از دولـت تشـکر می کنـم اگرچه
ایـن تغییرات بـا چنـد ماهی تأخیـر اتفـاق افتاد.
نماینـده مـردم تهـران ،ری ،شـمیرانات ،پردیـس ،اسالمشـهر در
مجلس شـورای اسلامی ادامه داد :امیـدوارم این تغییـرات بازتاب
مثبتـی در ایجـاد فضـای جدیـد داشـته باشـد و امیدواریـم دولـت
تلاش بیشـتری بـرای پاسـخگویی به مطالبـات مردم به ویـژه در بخش اشـتغال و اقتصادی داشـته
با شد .
فراکسیون امید نباید پیشنهادی برای انتخاب وزرای پیشنهادی ارائه دهد
وی یـادآور شـد :قطعـاً ایـن تغییـرات بـه دولـت کمـک خواهـد کـرد چـرا کـه احسـاس میشـد در
راسـتای همسـویی بیشـتر مجلس دهم بـا دولـت نیازمند برخـی تغییـرات در کابینه دولـت بودیم که
خوشـبختانه ایـن اتفاق در حال شـکلگیری اسـت؛ همچنین فراکسـیون امیـد نباید پیشـنهادی برای
انتخـاب وزرای پیشـنهادی ارائـه دهد اما بدون شـک کمـک خواهیم کرد بـا تعامل وزرای شایسـته و
برجسـته و همچنیـن اهـل فن انتخاب شـوند.
فراکسیون امید هنوز هم مطالباتی دارد
عـارف در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اینکه آیـا باید تغییـرات در همین حوزههـا رخ مـیداد و آیا نظر
فراکسـیون امیـد در مـورد این تغییـرات اعمال خواهد شـد ،گفت :ایـن مهم نظر دولت اسـت و بدون
شـک هنوز هـم مطالباتی وجـود دارد که امیدواریم به آن رسـیدگی شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم دربـاره اینکـه تا چه انـدازه فضـای مجلـس بـرای گزینههای
پیشـنهادی از سـوی دولـت مناسـب اسـت ،افـزود :به نظـر می رسـد با تعاملـی که دولت بـا مجلس
خواهـد داشـت فضـای مثبتـی حاکم باشـد و به نتیجـه مطلوب دسـت پیـدا کنیم.
وزاری جدید برای مدت  5ساله برنامهریزی کنند ،نه چند ماهه
وی گفـت :بـه نظـر میرسـد هـر وزیری کـه انتخـاب میشـود نباید تنهـا به ایـن موضوع بیندیشـد
کـه چنـد ماه بیشـتر فرصت اجـرای مسـئولیتهایش را نـدارد بلکه بایـد برنامهریزیهایـش در مدت
 5ساله شـکل گیرد.
عـارف دربـاره پیگیـری دیـدار فراکسـیون امید بـا رئیسجمهور یادآور شـد :رسـانهای شـدن برخی
از مسـائل ضرورتـی نـدارد چـرا که برگـزاری چنین جلسـاتی به وفـور صـورت میگیرد امـا گاهی به
دلیـل برخـی سـفرها یـا وجود برخـی محدودیتها این جلسـات بـه تأخیر می افتـد و نیاز بـه پیگیری
در ایـن زمینـه وجـود نـدارد زیـرا ما بر ایـن باوریـم که تعامـل ما با دولـت باید بیـش از اینها باشـد
کـه امیدواریـم رخ خواهد داد.
استیضاح حق نمایندگان است
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم درباره اسـتیضاح وزیـر آموزش و پـرورش گفت :در فراکسـیون
بـه ایـن جمعبنـدی رسـیدیم کـه میتـوان ایـن موضـوع را حـل کـرد و برخـی از نمایندگانـی کـه
اسـتیضاح را امضـا کـرده انـد آن را پـس گرفتند تـا بتوان مسـائل را به درسـتی دنبال کرد امـا در هر
حـال اسـتیضاح حـق نمایندگان اسـت کـه اکنـون در دسـتور کار مجلس قـرار دارد.
نیاز به یک تحرک جدید در حوزههای اقتصادی کابینه است
وی دربـاره ضـرورت تغییـر کابینـه در حوزههای اقتصـادی تأکید کرد :بدون شـک امـروزه نیاز به یک
تحـرک جدیـد در بخش اقتصادی اسـت اگرچـه دولت دسـتاوردهای خوبی در حوزه اقتصادی داشـت
کـه آمارهـا و شـاخصها گویـای چنین امری اسـت امـا الزم اسـت ایـن دسـتاوردها در زندگی مردم
احسـاس شـود امـا به نظر میرسـد دولـت در ایـن زمینه باید تحرک بیشـتری داشـته باشـد به ویژه
در حـوزه اشـتغال کـه جـزو نگرانیهـای اصلـی خانوادههـا به شـمار مـی رود و باید بخـش اقتصادی
بتوانـد با یـک برنامهریـزی جدیتـر اشـتغال را در اولویت خود قـرار دهد.
پذیرش استعفای جنتی را عقبنشینی دولت در مقابل مخالفانش نمیدانم
عـارف در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بـر اینکـه پذیرش اسـتعفای آقـای جنتی از سـوی حامیـان دولت
نوعـی عقبنشـینی دولـت در مقابـل مخالفانـش می دانـد ،افزود :مـن چنیـن نگاهی نـدارم زیرا این
موضـوع جمعبنـدی دولت نسـبت بـه وزرای خود اسـت و به طـور طبیعی ممکن اسـت چنیـن اتفاقی
بیفتـد حـال امیدواریـم هـر تغییـری در کابینه صـورت می گیـرد مثبت بـوده و به تحرک بیشـتر کمک
کند .
رئیـس فراکسـیون امیـد دربـاره تاخیـر دیرهنـگام دولـت در تغییـر کابینـه افـزود :اکنـون تصمیـم
بـا دولـت اسـت امـا بـه نظـر مـن اگـر دولـت زودتـر اقـدام مـی کـرد شـاید زمـان مناسـبتری
بـود امـا بـاز هـم میتـوان تغییـرات فعلـی را مثبـت قلمـداد کـرد و مـن از آقـای روحانـی تشـکر
می کنم.

حوزه روستایی متولی ندارد
لزوم توجه به چرخه اقتصادی روستاها

رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،بــا بیــان اینکــه
هیــچ نهــادی متولــی حــوزه روســتایی نیســت
گفــت :در مســئله روســتاها ،موضــوع ایجــاد چرخــه
اقتصــادی دارای اهمیــت اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی
بعــد از ظهــر دیــروز (چهارشــنبه  28مهرمــاه) بــا
رئیــس و معاونــان بنیــاد مســکن انقــاب اســامی

روســتاها آبــاد مــی شــوند.
رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی
هیــچ نهــادی دقیقــا متولــی حــوزه روســتایی نیســت،
تصریــح کــرد :قطعــ ًا بایــد نهــادی تولیــت ایــن
حــوزه را برعهــده گیــرد تــا امــور روســتاها در تمــام
حوزههــا بــه پیــش برود.مدیریــت روســتاها بــا
مدیریــت شــهرها متفــاوت اســت.
الریجانــی ادامــه داد :در شــرایط کنونــی بــه حــوزه

دیــدار و گفــت وگــو کــرد.
الریجانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه روســتاها،
گفــت :در مســئله روســتاها ،موضــوع ایجــاد چرخــه
اقتصــادی دارای اهمیــت اســت.
وی ادامــه داد :مرکــز پژوهشهــا و مجلــس
مطالعاتــی را صــورت داده کــه بــر اســاس آن
گــزارش بایــد ظرفیتهــای هــر روســتا در حــوزه
گردشــگری ،معــدن و صنعــت شناســایی شــود حــال
اگــر اینگونــه صــورت گرفتــه و بــرای هــر روســتا
شناســنامه اقتصــادی طراحــی شــود ،آن وقــت

برنامهریــزی و اجــرا در روســتاها توجــه کافــی نمــی
شــود.
وی بــا اشــاره بــه گــزارش ارائــه شــده دربــاره
برنامــه ریــزی بنیــاد مســکن بــرای ایجــاد و اجــرای
طــرح منظومــه هــای روســتایی ،گفــت :قطعــا
توســعه روســتاها بــه چنیــن طرحهایــی نیازمنــد
اســت تــا تمــام ظرفیتهــای روســتاها شناســایی
شــده و بــرای توســعه آن برنامهریــزی شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه
موضوعــات مطــرح شــده دربــاره وضعیــت اعتبــاری

بنیــاد مســکن بــرای توســعه روســتاها ،افــزود :بایــد
میــزان اعتبــارات کــه بــرای اجــرای طرحهــای
مذکــور نیــاز اســت ،مشــخص شــود ،تــا در برنامــه
ششــم توســعه بــرای آن برنامهریــزی صــورت
گیــرد.
در ایــن دیــدار علیرضــا تابــش رئیــس بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی ،گفــت :ایــن بنیــاد در چنــد ســال
اخیــر اقدامــات خوبــی را در توســعه روســتاها بــه
ویــژه تقویــت گردشــگری صــورت داده اســت ،بــه
طــوری کــه در  2ســال اخیــر حــدود  640مســجد،
 592خانــه عالــم 373 ،خانــه بهداشــت 39 ،مدرســه
و  159مرکــز ورزشــی ایجــاد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود اعتبــار بــرای توســعه
روســتاها ،گفــت :پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه
اعتبــاری از محــل درآمدهــای مالیــات بــر ارزش
افــزوده بــه ایــن امــر اختصــاص یابــد.
وی بــا اشــاره بــه طراحــی طــرح منظومههــای
روســتایی افــزود :اجــرای این طــرح توســعه اقتصادی
و اشــتغالزایی را در روســتاها بــه دنبــال دارد.
تابــش ادامــه داد :در بحــث مســکن روســتایی
کارهــای خوبــی از ســال  84تاکنــون صــورت
گرفتــه اســت بــه طــوری کــه از حــدود  5میلیــون
مســکن در روســتاها یــک میلیــون و هشــت هــزار
خانــه ســاخته شــده اســت.
وی افــزود :در بحــث بازســازی پــس از حــوادث نیــز
کار در بنیــاد مســکن نهادینــه شــده  .در طــی ایــن
ســالها بیــش از ســیزده هــزار میلیــارد تومــان وام
کــم بهــره بــرای مســکن روســتاها پرداخــت شــده
اســت .در مــورد مســکن مهــر در شــهرهای زیــر 25
هــزار نفــر بیــش از  80درصــد خانــه هــا ســاخته
شــده و تحویــل صاحبــان آن شــده اســت.

بیگلری خبر داد:

۴آبان؛زمانتعیینتکلیفوضعیتسپردهگذاران ثامنالحججباحضور طیبنیا
تعلل ابهامبرانگیز بانکمرکزیبرایشکایتازموسسهمتخلف

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون برنامــه از
جلســه تعییــن تکلیــف وضعیــت ســپردهگذاران
ثامنالحجــج خبــر داد.
محســن بیگلــری در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه ارســال
ســوال خــود از وزیــر اقتصــاد در خصــوص وضعیــت
موسســه مالــی غیرمجــاز ثامــن الحجــج بــه
کمیســیون اقتصــادی مجلــس ،گفــت :ســه شــنبه(4
آبــان مــاه) وزیــر اقتصــاد بــرای پاســخگویی در
خصــوص وضعیــت ایــن موسســه بــه کمیســیون
اقتصــادی مجلــس خوانــده خواهــد شــد.

نماینــده مــردم ســقز و بانــه در مجلــس شــورای
اســامی ادامــه داد :چرایــی بیتوجهــی بــه
وضعیــت ســپردهگذاران و همچنیــن اینکــه اگــر
موسســه متخلــف چــرا بانــک مرکــزی خــود اقامــه
دعــوا نمیکنــد از محورهــای ســوال از وزیــر
اقتصــاد اســت.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون برنامــه ،بودجــه
و محاســبات مجلــس شــورای اســامی ،یــادآور
شــد :در صورتــی کــه پاســخ هــای وزیــر اقتصــاد
در خصــوص وضعیــت موسســه ثامــن الحجــج
قانــع کننــده نباشــد ارســال ســوال بــه صحــن و
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در نتیجــه اســتیضاح وی را در پــی خواهــد داشــت.

ابتکار در صحن علنی:

الیحه اصالح قانون
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
در راستای اقتصاد مقاومتی
تنظیم شده است
رئیـس سـازمان محیـط زیسـت
بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم بـه
خاطـر مسـائل زیسـت محیطـی
خسـارت دیدنـد ،میـزان آن را
حـدود  ۳۰میلیـارد دالر بـرآورد
کر د .
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگزاری
خانـه ملـت ،معصومـه ابتـکار در
نشسـت علنی دیروز (چهارشـنبه  28مهرمـاه) مجلس
شـورای اسلامی در جریـان بررسـی کلیـات الیحـه
اصلاح قانـون نحـوه جلوگیـری از آلودگـی هـوا ضمن
تشـکر از مجلـس بـه دلیـل عنایـت خـاص به مسـئله
آلودگـی هـوا که تمامـی مـردم را تحت تأثیرقـرار داده
اسـت ،گفـت :مـا درکشـوری زندگی مـی کنیـم که به
دالیـل طبیعـی و فعالیـت هـای صنعتـی بخـش عمده
ای از مـردم آن مگـر در روسـتاها که گـرد و غباربه آن
نمی رسد با آلودگی هوا مواجه هستند.
رئیـس سـازمان محیـط زیسـت با بیـان اینکـه الیحه
اصلاح قانـون نحـوه جلوگیـری از آلودگـی هـوا بـا
همـکاری تمامـی وزارتخانه ها و دسـتگاه هـای اجرایی
تنظیم شـده اسـت ،افـزود :در برخـی مواد ایـن الیحه
از قوانیـن  20سـال گذشـته کـه در ایـن خصـوص
وجود داشـته اسـتفاده شـده اسـت و برخـی پدیده ها
همچـون گـرد و غبـار کـه مسـئله مهمـی برای کشـور
اسـت نیاز بـه قوانیـن جدید داشـته که در ایـن الیحه
دیده شـده اسـت.
ابتـکار بـا اشـاره به سیاسـت هـای ابالغی کلـی نظام
در محیـط زیسـت از سـوی مقـام معظم رهبـری ادامه
داد :بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع محیط زیسـت که در
بنـد یـک آن به موضـوع آلودگی هوا اشـاره شـده ،امید
اسـت مجلـس نیـز پـس از ابالغ سیاسـت هـای کلی
به آن پاسـخ دهنـد و این قانـون را که جامـع و روزآمد
بـوده بـا رأی بـاال به تصویب رسـاند.
وی یـادآور شـد :تصویـب ایـن الیحـه پیـام قـوی و
مسـتحکم بیـن المللـی را بـه جهانیـان می رسـاند که
موضوع سلامت و محیط زیسـت برای ایـران و ایرانی
اهمیـت دارد.
رئیـس سـازمان محیط زیسـت با بیـان اینکه بـا توجه
بـه مطالعـه صـورت گرفته در سـال  89مـردم حدود 9
میلیـارد دالر سـاالنه به خاطر مسـائل زیسـت محیطی
خسـارت دیدند ،افـزود :میـزان این خسـارت امروز به
حدود  30میلیارد دالر رسـیده اسـت که بر اسـاس این
قانـون اگـر مصرف سـوخت اصالح شـود حجم بسـیار
زیـادی در مصـرف سـوخت صرفـه جویـی مـی شـود.
وی ادامـه داد :ایـران در بخـش انـرژی  9برابردنیـا
مصـرف دارد ،ایـن میـزان مصـرف منابـع ملـی را هدر
داده و آلودگـی ایجـاد مـی کنـد.
رئیـس سـازمان محیـط زیسـت با بیـان اینکـه الیحه
اصلاح قانـون نحـوه جلوگیـری از آلودگی هـوا تمامی
ابعاد زیسـت محیطی ،بهداشـتی و اقتصـادی را در نظر
گرفتـه اسـت تصریح کـرد :الیحـه مذکور در راسـتای
اقتصـاد مقاومتـی تنظیم شـده که اگـر صنایـع روزآمد
شـوند مـی تواننـد در بخش انـرژی صرفه جویـی کنند
کـه ثمـره نخسـت آن نیـز نصیب خودشـان می شـود
ایـن الیحـه نـه تنهـا مشـکلی بـرای صنایـع ایجـاد
نمـی کنـد بلکه بـه صنایـع ،تولید ،اشـتغال و سلامت
کشـور کمـک مـی کند.

