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مجلس یازدهم مصمم به اصالح سیاست ها 
و رویکردها است

 محمدباقر قالیباف از مرکز ملی شبکه راهبری شبکه برق 
ایران و مرکز پایش صنعت برق کشــور بازدید کرد و از 

نزدیک در جریان مسائل مرتبط با این حوزه قرار گرفت.
وی پــس از بازدید از مراکز یاد شــده ضمن قدردانی از 
زحمات و تــاش همه افراد در مجموعه صنعت آب و 
برق کشــور گفت: فعالیت این صنعت کاری پرزحمت 
محسوب می شــود و این حوزه نقش کلیدی در امنیت، 
سامت، اقتصاد، معیشت و ... دارد زیرا خدمات آن پایه ای 

و اساسی است.
رئیس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه این روزها 
مردم از موضوع قطعی برق ناراحت هستند و مطالبه این 
موضوع به حق اســت، اظهار کرد: این موضوع با حضور 
وزیر نیرو در جلسات صحن علنی مجلس و کمیسیون ها به 
صورت دقیق بررسی شد اما باید تأکید کرد مردم ما مدیران 
را انتخاب کردند تا وقتی مشکات پیش می آید،  بتوانند 

امور را مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: همه می دانیم مشــکات در این عرصه 
جدی و اساسی است و در زمان کوتاه نمی توان مشکات 
را اساسی حل کرد زیرا اکنون میزان مصرف را از بخشی کم 
کرده و به بخش دیگری منتقل کرده ایم؛ چه بسا آسیب این 
اقدام در درازمدت عمیق تر و سخت تر باشد به همین دلیل 
باید مسائل این حوزه به صورت اصولی حل و فصل شود.

قالیباف با اشاره به اینکه شاهد ناترازی در حوزه برق کشور 
هســتیم، افزود: این ناترازی در همه بخش ها وجود دارد 

و اشــکاالتی را ایجاد می کند، به عنوان مثال در موضوع 
بودجه، بانک ها، صندوق های بازنشستگی شاهد ناترازی 
هســتیم و تا زمانی که این مســائل حل و فصل نشــود، 

مشکات وجود خواهد داشت.
رئیس مجلس شــورای اســامی با تأکید بر اینکه این 
ناترازی هــا در حوزه  مدیریتی وجود دارد و از این رو در 
امکانات مشــکلی نداریم، بیان کرد: این مهم به دلیل این 
است که رویکردها و سیاست هایمان در کارها مشخص 
و پایدار نیســت؛ به عنوان مثال مجلس در اقدامی مرتبط 
با حوزه برق کشــور یکی از رویکردها را اصاح کرد در 
حالی که این موضوع می توانست ۱۰ سال قبل انجام شود.

وی ادامه داد: شاید مصرف غیرمنطقی در حوزه انرژی، مواد 
غذایی و ... وجود داشته باشد اما مردم نشان دادند هرگاه کار 
فرهنگی صورت گرفته و آنها را مطلع کرده ایم، بیشترین 
همراهی را انجام داده اند؛ به عنوان مثال در سال های گذشته 
که میزان خودروها نصف خودروهای اکنون بود، شاهد ۲۸ 
هزار کشته در سال بودیم اما با اقدامی فرهنگی برای بستن 
کمربند بیش از ۷۵ درصد مردم در شهرها و روستاها اقدام 
به بستن کمربند کرده اند لذا مردم در امور مختلف همراهی 

می کنند و ما باید کارهای کارشناسی دقیق انجام دهیم.
قالیباف اظهار کرد: باید تصمیمات شجاعانه گرفته شود، 
به عنوان مثال موضوع قیمت گذاری یکی از این مســائل 
است. همه می دانیم اگر قیمت گذاری حل نشود و دستوری 
بخواهیم اقدام کنیم همانند بــازار نرخ ارز فرصت برای 

کســانی ایجاد می شود که داللی می کنند و رانت می برند 
و حجم عظیم ثروت کشور از دست می رود.

رئیس قوه مقننــه افزود: بهای مصرف برای یک خانواده 
دو نفره همانند خانواده چند نفره محاســبه می شود، چرا 
باید یک مدل برخورد شود؛ یارانه ای که در بخش انرژی 
داده می شــود یک به بیســت یا یک به بیست و سه برابر 
است در حالی که برخی افراد بیش از اندازه مصرف دارند، 
لذا با چنین شــرایطی نمی توان از مردم توقع داشت و به 

ناترازی ها پایان داد.
وی اظهار کرد: وقتی تصمیم گیری ها در دولت به معنای 
عام متمرکز می شود و به جای مردم در اقتصاد دخالت می 

شود،  مشکات اساسی ایجاد می شود.
رئیس مجلس شــورای اســامی در همین زمینه افزود: 
مشــکاتی در بازارهای مالی، پولی، ســرمایه ای وجود 
دارد که باید آنها سامان داده شود وگرنه ناترازی ها از بین 

نمی رود و مثل ماینرها پیدا می شود.
قالیباف ادامه داد: امروزه رمزارزها وجود دارد اما تصمیمی 
در این خصوص گرفته نمی شود که اینها ارز هستند و بانک 
مرکزی باید به آن رسیدگی کند یا وزارت صمت لذا رانت 

و ناترازی در این عرصه ایجاد می شود.
رئیس مجلس شورای اسامی با تأکید بر اینکه در مجلس 
یازدهم مصمم به اصاح رویکردها و سیاست ها هستیم، 
تصریح کرد: البته تحقق این مهم سخت است اما راه نجات 

کشور همین است.
وی افزود: به جای اینکه درآمدها را افزایش دهیم و جیب 
ها را بزرگ کنیم اما با افزایش چند برابری قیمت ها شاهد 
کاهش قدرت خرید مردم  باشیم، باید قیمت ها را بشکنیم 
و در همیــن رابطه هم بدون تولید ثروت نمی توان اقدام 

مناسبی انجام داد.
رئیس مجلس شورای اسامی در همین رابطه تاکید کرد: 
برای دســتیابی به این مهم باید به پیشران ها، اولویت ها، 
سیاســت ها و رویکردها توجه شود از این رو امیدواریم 

دولت آینده این کار را با دیدگاه یاد شده دنبال کند.
قالیباف تصریح کرد: مجلس مسئول اجرا نیست اما مسئول 
اصاح رویکردها است و در این مسیر حرکت می کند؛ در 
برنامه هفتم متمرکز خواهیم شد تا همه ناترازی ها با دخالت 
حداقلی دولت، حضور حداکثری مردم، درست مصرف 

کردن و تولید ثروت با تغییر روند برطرف شود.

احتمال عمدی بودن 
یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسامی با طرح احتمال عمدی 
بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی خواستار رسیدگی به این موضوع 

از سوی مراجع مربوطه شد.
سید مصطفی میرسلیم در یادداشت کوتاهی نوشت؛

در تاریخ ۱۴ تیرماه جاری آتش سوزی بسیار گسترده ای انبارهای سازمان اموال 
تملیکی را طعمه خود می کند. عمدی بودن این حریق مورد سوال است. در این آتش 
سوزی اموال هنگفتی دچار حریق شده از جمله انواع خودروهای تجملی، انواع لوازم 
جانبی و الستیک خودرو، انواع لوازم برقی از جمله رایانه دستی و گوشی همراه و 
چاپگر، مقادیر بسیار زیادی دارو و مکمل ها و تجهیزات درمانی و پزشکی، مقادیر 
زیادی از انواع خوراکی و نوشیدنی های مختلف، بسیاری از اموال که به عنوان اجناس 

قاچاق و توقیفی در تملک سازمان بوده تا تعیین تکلیف شود و به فروش برسد.
سوال: آیا برای از بین بردن رد پای دزدی و خیانت به مردم، برنامه ریزی دقیق 

و بی نقصی در ورای این آتش سوزی نیست؟

اخبار ویژه ...

    سرویس سیاسی - رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم از موضوع قطعی برق ناراحت هستند، گفت: متأسفانه امروزه شاهد 
ناترازی در عرصه مدیریت ها هستیم تا امکانات، از این رو مشکالت در حوزه های مختلف ایجاد می شود، به همین دلیل مجلس یازدهم مصمم 

به اصالح سیاست ها و رویکردها است. 

سفر به ارمنستان

کشته شد

۵ برابر شد

بازی جدید دالالن 

در کاسه دولت !

اجرا می کند

راه بندانند نه راهگشا

مسائل خوزستان 

مردم مستضعف 

ســید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای تیر سال جاری تا کنون ، 
۱۴ هزار و چهار نفر به ارمنستان سفر کردند که ۱۰ هزار و ۹۳ نفر آنان از مرز زمینی 
"نوردوز" در استان آذربایجان شرقی به سمت این کشور مسافرت کردند. وی افزود: 
در این مدت ۳۵ پرواز نیز از فرودگاه امام )ره(، ۳۹۱۱ مسافر را به مقصد ارمنستان 
منتقل کرده است. لطیفی در خصوص مسافران زمینی ارمنستان توضیح داد: روند 
مسافرت از مرز زمینی "نوردوز "از ابتدای تیرماه تا هجدهم تیر رو به افزایش بوده 
و از حدود ۱۰۰ نفر در اوایل ماه به ۳۰۰ نفر در چهاردهم تیرماه، در پانزدهم به ۴۵۵ 
نفر، شانزدهم به ۸۱۳ نفر و هفدهم با ۲۲۱۹ نفر به رکورد میزان خروجی مسافر رسید 

و نهایتا هجدهم تیر ماه با ۲۲۱۲ نفر با کمی کاهش مواجه شد.

سرپرست فرمانداری شادگان از کشته شدن یک نفر در جریان تجمع اعتراضی حمایت 
از معترضان به وضعیت کم آبی، خبر داد. امید صبری پور اظهار کرد: شب )۲۵ تیرماه( 
برخی مردم شادگان در حمایت از معترضان به وضعیت کم آبی در شهرستان های دیگر، 
در سطح شهر تجمع  و در جریان این تجمع، افراد فرصت طلب و اغتشاشگر به سمت 
ماموران نیروهای امنیتی و تجمع کنندگان تیراندازی کردند که تیر به یک رهگذر که 
جوانی ۳۰ ساله بود، اصابت کرد و منجر به مرگ آن شد. صبری پور گفت: مسببان این 
حادثه توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی و برخی دستگیر شده اند و دستگیری 

دیگر افراد نیز در دستور کار است.

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان می دهد که قیمت برخی از انواع 
خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن آالت و الستیک در اردیبهشت 
ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا بیش از پنج برابر شده و ۴۰ کاال 
از جمله گوشت، برنج، لبنیات، حبوبات، شکر و چای بیش از ۵۰ درصد گران شدند.

حدود هشت هزار زوج جوان در خراسان شمالی، در نوبت دریافت تسهیات یک 
میلیارد ریالی ازدواج قرار دارند که اکثر این افراد به دلیل نداشتن ضامن معتبر موفق 
به دریافت این تسهیات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نشدند. ضامن مد نظر بانک که 
شامل یک یا دو کارمند با حقوق باال و یا کاسب فاقد چک برگشتی و خوش حساب 
است. زوج ها به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه مورد نظر بانک ها تسهیات ازدواج 
۵۰۰ تــا یــک میلیارد ریالی خود را را به طور میانگین در ازای دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
میلیون ریال و گاه نیز بســته به اطاع زوج های جوان از مزیت وام ازدواجشان که 
با سود چهار درصد و اقساط بیش از یک دهه پرداخت می شود، پنج تا ۱۰ درصد 
بیش از این میزان در اختیار دالالن قرار می دهند.صرفنظر از آگهی های گسترده خرید 
وام ازدواج، برخی دفاتر یا همان عاقد با این دالالن سهم بیشتری را در این کار غیر 

قانونی و حتی عرفی دارند.

شرق نوشت: روز های آخر دولت داری حسن روحانی است و طبیعتا او می خواهد از 
مهم ترین دستاورد هشت ساله اش دفاع کند؛ برجام. رئیس جمهور، اما از عدم تفکیک 
وظایف قوا و دخالت های پارلمان نیز گله دارد. او به یکی از مصوبات مجلس اشاره 
کرد و آن را براساس اصل ۶۰ و همچنین اصل ۱۱۳ قانون اساسی مصداق دخالت در 
کار دولت دانست؛ اما روحانی معتقد است مجلس در ۱۱ آذر سال گذشته با تصویب 
طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« در اداره امور 

دولت او دخالت کرده است.

ایران نوشت: مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم در مجلس هم با بیان اینکه 
برجام توافق خوبی نبوده و ترمز ما بوده است، درباره رویکرد دولت آینده به توافق 
هسته ای گفته که قطعاً دولت آینده نمی گوید، چون برجام ناموفق بوده من برجام را 
رها خواهم کرد. قطعاً نه سیاست نظام جمهوری اسامی این است و نه دولت جدید 

این سیاست را خواهد داشت، بلکه دولت جدید اتفاقاً مدعی ادامه برجام است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از نشست رئیسی با چهره های تکراری 
اقتصادی گفت:برای این نشست های رئیسی بدون نسل نوآور نگرانم، آدم های 
تکراری راه بندانند نه راهگشــا.محمود احمدی بیغش، نماینده شــازند و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توئیتی در صفحه شخصی 
خود با اشــاره به نشست سه ساعته ابراهیم رئیسی منتخب ریاست جمهوری با 
صاحب  نظران اقتصادی درباره اقتصاد ایران نوشت: نشست با چهره های تکراری 
که چهار دهه بر اقتصاد ایران نظر ساختند، اما دریغ از راه گشایی. وی با بیان اینکه 
برای این نشست های رئیسی بدون نسل نوآور نگرانم، اظهار داشت: آقای رئیسی 

آدم های تکراری راه بندانند نه راهگشا!

رئیس جمهور منتخب در تماس های تلفنی جداگانه با نماینده ولی فقیه در خوزستان 
و امام جمعه اهواز و اســتاندار خوزستان درباره مسائل استان گفت وگو کرد.آیت 
اهلل ســید ابراهیم رئیسی در تماس های تلفنی جداگانه ای با حجت االسام سید 
عبدالنبی موســوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و قاسم 
سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان گفتگو کرد.در این تماس ها، رئیس جمهور 
منتخب در جریان آخرین مسائل و اوضاع این استان به ویژه موضوع خشکسالی و 
کم آبی قرار گرفت.همچنین بنا بر این شد که تیمی از سوی رئیس جمهور منتخب، 
مأمور بررسی دقیق و همه جانبه مسائل و موضوعات استان شده و گزارش خود را 

به آیت اهلل رئیسی ارائه کند.

سردار فدوی گفت : سپاه تمام توجه و توان خود را به کار می گیرد تا در علم ژنتیک 
پیشرفت بیشتری داشته باشد، زیرا خیرات بسیاری به دنبال دارد؛ لذا یکی از توجهات 
ما باید همین موضوع باشد.وی با اشاره به تولید واکسن بومی »نورا« اضافه کرد: از 
سوی دیگر، چون عمق بخشی خارجی، یکی از مأموریت های سپاه است، با تولید 
واکسن کرونا از سوی دانشگاه بقیه اهلل )عج(، پس از بی نیازی کشورمان، این واکسن 

را در اختیار مردم مستضعف دیگر کشور ها خواهیم گذاشت.

ســرویس سیاسی-   رییس جمهوری منتخب گفت: ماک و محور اصلی در 
مبارزه با کرونا تولید داخلی واکسن و حمایت از تاش متخصصان ایرانی در این 
زمینه اســت که باید به دقت و ســرعت، مشکات و موانع موجود در این مسیر 
برطرف شــود. البته درکنار تولید داخل باید خرید واکســن خارجی معتبر هم با 

سرعت پیگیری شود. 
حجت اسام سید ابراهیم رییسی در نشستی با مسئوالن و کارشناسان حوزه واکسن 
و واکسیناسیون کرونا ضمن تقدیر از کادر درمان و با گرامیداشت یاد شهدای مدافع 
ســامت که فداکارانه در میدان مبارزه با بیماری کرونا وارد عمل شده اند، اظهار 
داشت: ورود متخصصان داخلی به عرصه تولید واکسن کرونا که قابل رقابت با 

انواع واکسن خارجی باشد، باعث افتخار است. 
وی خاطرنشــان کرد: امروز با همت متخصصان کشورمان، دانش تولید واکسن 
کرونا بومی شده و باید گسترش یابد و دولت هم خود را موظف می داند در این 

زمینه حمایت های الزم و واقعی را انجام دهد.
 رییسی با تاکید بر حمایت عملی از شرکت ها و تولید کنندگان واکسن کرونا گفت: 
نوع حمایت ها نباید در حد حرف باشد و دولت سیزدهم ضمن دقت و تسریع در 
صدور مجوزهای الزم، اختصاص اعتبارات و بودجه را در اولویت قرار می دهد.

رییس جمهور منتخب با بیان اینکه اقدامات الزم در زمینه مبارزه با بیماری کرونا باید 
بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود، گفت: آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون 
انجام شده الزم بوده اما قطعا کافی نیست و اعداد و ارقام موجود نباید ما را قانع کند.

وی خاطرنشان کرد: ماک و محور اصلی، تولید داخلی واکسن و حمایت از تاش 
متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید به دقت و سرعت، مشکات و موانع 
موجود در این مســیر برطرف شود. البته درکنار تولید داخل باید خرید واکسن 

خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود. 
رییس جمهور منتخب با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون عمومی و تاثیر آن بر زندگی 
روزمره، معیشت و اقتصاد، گفت: آرامش خاطر و مصونیت بخشی مردم برای ورود 
به فصل پاییز و زمستان اهمیت ویژه ای دارد لذا باید با استفاده از تمام ظرفیت ها 

زمان واکسیناسیون عمومی را کاهش دهیم.
رییسی با تاکید بر تاثیرات واکسن کرونا از لحاظ روحی و روانی و نیز کاهش تلفات 
انسانی، اظهارداشت: باید مبنای کار را بر هر چه کمتر شدن تلفات هموطنانمان بر 
اثر ابتای به کرونا قرار دهیم و در این راستا حتی جان یک نفر هم اهمیت دارد زیرا 

خانواده های بسیاری عزادار می شوند.
وی با طرح این ســوال که آیا آنچه تاکنون انجام شــده نهایت استفاده از ظرفیت 
کشور در راستای واکسیناسیون است، تصریح کرد: به نظر بنده اینطور نیست و 
ظرفیت های زیادی در عرصه تولید و واردات وجود دارد که باید فعال شود و در این 
زمینه اختصاص بودجه و انجام حمایت الزم از طرف دولت، دارای اولویت است. 
رییس جمهور منتخب با بیان اینکه باید نسبت به واکسن تولید داخل، تشویق و 
حمایت های الزم، ماک عمل قرار بگیرد، گفت: ضروری اســت مشوق های 
ویژه ای برای تولیدکنندگان داخلی واکسن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر باید 

بتوانیم تا قبل از رسیدن فصل سرما کار جدی و متفاوتی انجام دهیم.

رییس جمهور منتخب در نشست با مسئوالن و کارشناسان 
حوزه واکسن کرونا: 

محور اصلی در مبارزه با کرونا 
واکسن تولید داخلی است

سرویس سیاسی-   نماینده تهران در مجلس شورای اسامی گفت: همانطور که 
نورچشمی ها در ماه های پایانی دولت به سفارت برگزیده می شوند، برخی مدیران 

وزارت نفت هم خود را برای اعزام به ماموریت های خارجی آماده کرده اند.
مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس شــورای اسامی در توئیتی در صفحه 
شخصی خود نسبت به خروج نورچشمی ها از کشور انتقاد کرد و نوشت: همانطور 
که نورچشمی ها در ماه های پایانی دولت به سفارت برگزیده می شوند، چند مدیر 
وزارت نفت هم برای اعزام به ماموریت های خارجی در کشــورهای انگلستان، 

هلند، سوئیس، اتریش، چین، سنگاپور و ... خود را آماده کرده اند.
وی تصریح کرد: وزارت نفت با این احکام ماموریت ها قصد خارج کردن تعدادی 

از مدیران پرحاشیه از کشور را دارد.

 نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :

مدیران ُپرحاشیه وزارت نفت
 در  ماموریت های خارجی !

ســرویس سیاسی-  نماینده مردم اراک در 
مجلس شورای اسامی گفت: از روزی که 
قطعی برق در کشور اتفاق افتاد، قیمت سیمان 
و فوالد افزایش یافت و دولت و دستگاه قضا 

باید به این موضوع ورود کنند.
محمدحســن آصفری در جلســه علنی 
دیروز  مجلس شورای اسامی طی تذکری 
شــفاهی،گفت: مشکات کشــور با ارائه 
گزارشی از سوی کمیسیون های تخصصی 
و در شــرایطی که مســئولی از دولت برای 
پاســخگویی در صحــن مجلس حاضر 
نمی شود، حل نخواهد شد. مشکل آب و برق نیازمند پاسخگویی مسئوالن کشور 
است. وی بیان کرد: ظرفیت نیروگاه های نصب شده در کشور ۸۳ هزار مگاوات است 
و باید ریشه یابی شود که مشکل اصلی آب و برق کجاست؟ آیا واقعا مشکل ما کمبود 

آب و برق است یا مشکل اصلی در بی برنامگی است؟
نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه ۱۵ روز قبل به صورت سرزده از مرکز 
فرماندهی صنعت برق کشور بازدیدی داشتم، گفت: ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
در کشور نیز بالغ بر ۴۰۰ مگاوات است. این در حالی است که حداکثر نیاز کشور در 

اوج مصرف ۵۸ هزار مگاوات است.
آصفری ادامه داد: میانگین قدرت عملی نیروگاه ها ۶۸ هزار مگاوات است و در این 
شرایط فقط ۱۴ هزار مگاوات کمبود احساس می شود. این چه وضعیتی است که 
برای آبادی یک طرف، طرف دیگر را خراب می کنید؟ از روزی که قطعی برق در 
کشور اتفاق افتاد، قیمت سیمان از کیسه ای ۱۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش 
یافت و قیمت فوالد نیز چندین برابر شد. چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این 

موضوع ورود کنند؟
وی تصریح کرد: آیا ظرفیت کارخانه های سیمان یا فوالد برای ذخیره سازی تولیدات 
خود فاقد هرگونه انبار بوده اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می یابد؟ 
خروجی جلسه امروز مجلس درباره خاموشی های اخیر باید تبدیل به اعمال ماده 

۲۳۴ شده و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود.

 نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :

گرانی سیمان و فوالد در کشور  
به دلیل قطعی برق 

سرویس سیاسی- ۶۵ نماینده مجلس در تذکری به رئیس 
جمهور نســبت به لزوم نظارت و بازرسی درباره افزایش 

بی رویه قیمت ها و گرانی اجناس تاکید کردند.
در پایان جلسه علنی روز  گذشته مجلس شورای اسامی، 
تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مســئوالن اجرایی 

مجلس به شرح زیر قرائت شد:
-تذکر حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار 
به وزیر نیرو لزوم ارتقای اداره برق بخش میمه و استقال از 
اداره برق شاهین شهر، تذکر وی به همراه ۶۵ نفر از نمایندگان 
به رئیس جمهوری درباره لزوم نظارت و بازرســی درباره 
افزایش بی رویه قیمت ها و گرانی اجناس، تذکر وی و ۶۹ نفر 
از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم رسیدگی به مشکات 

ناشی از قطعی مداوم برق در سراسر کشور
-تذکر علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجدسلیمان، 
اللی، هفتکل، اندیکا به همراه ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر 
بهداشت درباره ضرورت تسریع در توسعه واکسیناسیون 

در مناطق محروم و صعب العبور
-تذکر آریان پور نماینده مینودشت، گالیکش، کاله، مراوه 
تپه به همراه ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد و وزیر کشور 
درباره ضرورت جبران خســارت ناشی از خشکسالی و 

حوادث غیرمترقبه برای کشاورزان
-تذکر محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور به وزیر 

نیرو و وزیر جهاد درباره لزوم برنامه ریزی در خاموشی های 
برق جهت جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر بخصوص 
در بخش درمان و آموزش، همینطور لزوم برنامه ریزی و 

آمادگی برای تامین گوشت مورد نیاز کشور در تابستان
-تذکر محمدعلی نقدعلی نماینده خمینی شهر به همراه ۳۸ 
نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی؛ در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان صدا 
و سیما به کودکان و نوجوانان و جلوگیری از انحال گروه 

کودک و نوجوان شبکه دو سیما.
-تذکر جعفر قادری نماینده شــیراز و زرقان به همراه ۵۶ 
نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشــاورزی؛ در خصوص 
ضرورت ورود وزارت جهاد کشــاورزی به شکل گیری 
زنجیره کامل تولید و توزیع مرغ با استفاده از زنجیره های 
موجود و همچنیــن در تذکری دیگر به همراه ۳۲ نفر از 
نمایندگان به وزیر نیرو در خصوص لزوم تسریع در ارائه 

مجوز انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس.

در صحن علنی مجلس قرائت شد؛

تذکر ۶۵ نماینده به رئیس جمهور  در مورد افزایش بی رویه قیمت ها


