سیاسی
حسنپور نماینده مجلس:

قرار است در مورد قیمتها
در جلسه سران تصمیمگیری شود
ســرویس سیاســی -رئیس
مجلس شورای اســامی تاکید کرد:
درخصوص قیمتها ،مصوبه مجلس
سبد خانوار و کاالبرگ است و همینطور
بازگشت قیمت ها به شهریور  ۱۴۰۰و
هیچ مصوبهای هم در جلسه سران که
بخواهد ایــن قانون را لغو کند ،وجود
نداشته است.
شــهباز حســن پور بیگلری در
نشست علنی مجلس شورای اسالمی
اظهار داشــت :رئیس مجلس موظف
اســت آخرین وضعیت کشــور را به اطالع نمایندگان برســاند ،هم در بحث
برجام مطالبی شنیده می شوند که نمایندگان از جزئیات آن مطلع نیستند و هم
در وضعیت اقتصادی و شــرایط روز کشــور مطالباتی وجود دارد که شما باید
پاسخگو باشید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود :جناب آقای قالیباف ،شما
مرد میدان و نیروی جهادی هستید ،براساس مصوبه مجلس قرار است قیمت
هایی که به دســت مردم و دهک های پایین می رسد ،براساس قیمت شهریور
 ۱۴۰۰باشد ،اما امروز قیمت ها به حدی افزایش یافته و لجام گسیخته است که
ما از طرح آن شرم داریم و هر جا سخنگوی دولت از پاسخگویی کم می آورد،
مشکل را به گردن مصوبه مجلس می اندازد ،اما این سوال مطرح است که کدام
مصوبه مجلس اجرا شده است .وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :شما را به خدا بفرمایید آیا مجلس براساس گفته امامین انقالب هنوز در
رأس امور است یا نه و اگر در رأس امور است مصوبات نشست سران قوا چرا
خالف مصوبات مجلس اســت .ما شنیده ایم در بحث قیمت ها قرار است در
جلسه سران تصمیم گیری شود ،اما باید این در مجلس تصمیم گیری شود ،چرا
که ما پاسخگوی مردم هستیم و در تمام روز در بین آنها هستیم .نماینده مردم
ســیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان
کرمان گفت :بعضی از مصوبات دولت به استان کرمان دقیقا خالف قانون بود و
آیا چه کسی باید از قانون غیر از هیات رئیسه مجلس و نمایندگان پاسداری کند.
وی بــا انتقــاد از عدم اختصاص بودجه به بحث های عمرانی گفت :تا به
امروز یک ریال به بخش عمرانی اختصاص داده نشده است ،همچنین بانک ها
قفل شده و ریالی به مردم پرداخت نمی شود .همینطور آیا وام بنیاد مسکن هم
باید با بقیه کارها گره بخورد و یک وام  ۲۰۰میلونی نیز انجام نمی شود .ضمن
تشــکر از رئیس بانک مرکزی که گفته اند حق ندارند بانک ها پیش پرداخت
 ۲۰درصدی دریافت کنند ،اما همانطور که گفته شد مردم از دریافت وام عاجز
هستند و استدعا دارم شما روشن و واضح نظر خود را بفرمایید.
در پاســخ به ایــن تذکر ،رئیس مجلس شــورای اســامی تاکید کرد:
درخصوص قیمت ها ،مصوبه مجلس سبد خانوار و کاالبرگ است و همینطور
بازگشت قیمت ها به شهریور  ۱۴۰۰و هیچ مصوبه ای هم در جلسه سران که
بخواهد این قانون را لغو کند ،تصمیم گیری نشده است و این موضوع روشن و
مشخص است .همچنین در رابطه با موافقت نامه ها نیز سازمان برنامه گزارش
داده اند که این موافقت نامه ها امضا شــده و  ۱۲همت هم به اســتان ها در یک
هفته گذشته واگذاری انجام شد و باید پیگیری شود تا بقیه امور نیز پیش برود.
وی افــزود :البته قبول داریم که هر ســال این بخــش اول تنخواه نقدی
پرداخت می شــد ،اما امســال به صورت اوراق بوده که البته دولت مشکالت
خود را دارد ،اما بهرحال حتما ما از رئیس ســازمان برنامه و بودجه برای ارائه
توضیحات نسبت به این موضوعات مرتبط با موافقت نامه ها و سایر بحث ها
به صحن مجلس دعوت خواهیم کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

زیرساختهای آموزش و پرورش
جوابگوی جامعه پیشرفته نیست

سرویس سیاســی -یــک عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :زیرســاختهای فیزیکی و
نرم افــزاری وزارت آموزش و پرورش
جوابگوی جامعه پیشــرفته نبوده و باید
برای آینده کشــور در این حوزه سرمایه
گذاری صورت گیرد.
ابراهیم متینیان در تذکری شفاهی
در جریان جلســه علنــی مجلس بیان
کرد :آموزش و پرورش که به گفته تمام
کارشناســان و تاکید مقام معظم رهبری
زیربنای توســعه کشور است وضعیت
مناسبی ندارد .سرمایه گذاری برای آینده کشور به این حوزه باز میگردد .متاسفانه
در دهههای گذشته شاهد عقب ماندگی در ساختارهای زیربنایی آموزش و پرورش
هستیم .وی در ادامه اظهار کرد :ساختارهای فیزیکی و نرم افزاری این وزارتخانه
جوابگوی جامعه پیشرفته نیســت .عدم استقرار نیروی مورد نیاز این وزارتخانه
آســیب جدی را در آینده به کشــور وارد میکند .میطلبد نیازمندی دقیقی در این
وزارتخانه صورت گرفته و نیازهای آن تامین شــود .اگر میخواهید در چند سال
آینده نتیجه گیری مطلوبی از این وزارتخانه داشته باشید باید از همین امروز برنامه
ریزی کنیم .بالتکلیفی برخی از نیروهای انسانی این وزارتخانه قابل قبول نیست.

شرایط دریافت مزایای بازنشستگی
برای افرادی که کسری سنوات
دارند ،مشخص شد

ســرویس سیاسی -براساس ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون
اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای
بازنشستگی ،شرایط دریافت مزایای بازنشستگی برای افرادی که کسری سنوات
دارند ،مشخص شد .نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با الحاق
یک تبصره به ماده  ۶طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای
بازنشســتگی ،موافقت کردند که براساس آن در صورتی که سابقه پرداخت حق
بیمه فرد بازنشسته بیشتر از  ۵سال و کمتر از  ۱۰سال باشد ،بیمه شده می تواند با
پرداخت کســری ماه ها و یا ســنوات تا  ۱۰سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا
مستمریبازنشستگیاستفادهنماید.
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شهبازینمایندهمجلس:

جراحی اقتصادی منجر به
قطع عضو نشود

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد :تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس با عنوان جراحی اقتصاد کشور ،الزم است با
اقدامات موثر و پیشگیرانه در کاهش تبعات تورمی و فشارهای اقتصادی بر مردم همراه باشد تا جراحی اقتصادی منجر به قطع عضو نشود.
سرویس سیاسی-علیرضا شهبازی در نشست
علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود
بیــان کرد :الزم می دانم در اولین ســالگرد آغاز به کار
دولت ســیزدهم و با توجه به فرا رسیدن هفته دولت،
نکاتی را جهت استحضار جناب آقای رییس جمهور،
دولتمردان و نماینــدگان محترم عرض کنم .نماینده
مردم نهاوند در مجلس ادامه داد :ســفرهای اســتانی
ریاســت محترم جمهوری به کلیه استان های کشور
در یک ســال گذشــته ،یکی از اقدامات قابل تحسین
و نشــان دهنده اعتقاد ایشــان به حضور میدانی برای
حل مشــکالت است .اگر چه این سفرها می تواند به
عنوان جلوه ای از رابطه نزدیک دولت با مردم باشــد و
به افزایش اعتماد عمومی منجر شود ولی اگر با پیگیری
برای اجرای مصوبات صادره و به ثمر نشســتن نتایج
آن همراه نشــود ،می تواند نا امیدی و نارضایتی مردم
را به دنبال داشــته باشــد .وی تاکید کرد :تصمیمات
اقتصادی دولت و مجلس به ویژه حذف ارز ترجیحی،
افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و تصمیمات مشابه با
عنوان جراحی اقتصاد کشــور ،الزم است با اقدامات
موثر و پیشگیرانه در کاهش تبعات تورمی و فشارهای
اقتصادی بر مردم همراه باشد تا جراحی اقتصادی منجر
به قطع عضو نگردد! این در حالی است که این روزها،
دغدغه مردم نجیب کشــورمان به تامین نیازهای اولیه
تقلیل پیدا کرده اســت .لذا اگر این مقدمات ،به خوبی
فراهم نگردد ،بیم آن می رود که موج گرانی های طاقت
فرسا و تورم کمرشکن ،عالوه بر کاهش قدرت خرید
مردم،نارضایتیهایاحتمالیوخسارتهایمعنویو
مادی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد .این نماینده
مجلــس مطرح کرد :تصمیم دولت به تفکیک وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و تشــکیل وزارت بازرگانی
در حاشیه استیضاح اعالم وصول شده ،می تواند تبعات
خســارتباری را به تولید نیمه جان کشور وارد کند .در
اکثریت کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور صنعتی،
سیاســتگزاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه به
صورت منسجم صورت می پذیرد .اگر محصولی که
تولید می شود ،متناسب با نیاز بازار نباشد صرف ًا اتالف
منابع را به دنبال دارد .اگر این تصمیم خلق الســاعه به
منظور خارج کردن طرح استیضاح صورت نگرفته و
حاصل تصمیم کارشناسی است ،چرا در الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۱به آن اشاره ای نشده است؟ چرا در سند
تحول دولت مردمی ابالغ شده از سوی ریاست محترم
جمهوری در اسفند  ۱۴۰۰هیچ بحثی از تفکیک نشده
است؟ لذا به منظور حفظ وضعیت تولید و اشتغال فعلی
کشور و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و بیکاری
کارگــران عزیز که می تواند از آثار تشــکیل وزارت
بازرگانی و همراســتا نبودن سیاســت های تجاری با
سیاســت های تولیدی باشد ،الزم است دولت محترم
از پیگیری این موضــوع که مغایر با قوانین ،فرامین و
تاکیــدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید
ملی ،قوانین و سیاست های باالدستی و سیاست های

شهریه دندانپزشکی
دانشــگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد که در دو رشته دندانپزشکی
و داروســازی از طریق کنکور  ۱۴۰۱دانشجو شــهریهپرداز میپذیرد .این
دانشگاه اعالم کرد :امکان انتخاب پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی
تهران برای پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال  ۱۴۰۱ممکن است .شهریه
از تصویب هیات امنا ،از طریق ســایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطالعرســانی میشود .تخمین زده میشود که شــهریه پرداختی برای هر
نیمســال تحصیلی کمتر از پانصد میلیون ریال ( ۵۰میلیون تومان) نخواهد
بود.

بی ربط است

احمد وحیدی وزیر کشور گفت  :یکی از القائات غلط به کشور ما این
است که میگویند ایرانیها بلد نیستند کار تیمی انجام دهند؛ این مورد قبول
نیســت ،بســیاری کارهای بزرگ در کشور با کمک تیمی انجام شده است.
وحیدی عنوان کرد :یکی دیگر از القائات این اســت که میگویند جامعه ما
دچار افسردگی است که این حرف غلط و بی ربطی است.

ساختن نیاموختهاند

تصمیم دولت به تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در
حاشیه استیضاح اعالم وصول شده ،می تواند تبعات خسارتباری را به تولید نیمه جان
کشورواردکند.دراکثریتکشورهایتوسعهیافتهویانوظهورصنعتی،سیاستگزاری
تولید و تجارت در یک وزارتخانه به صورت منسجم صورت می پذیرد .اگر محصولی
که تولید می شــود ،متناســب با نیاز بازار نباشد صرفاً اتالف منابع را به دنبال دارد.
کلی اقتصاد مقاومتی است ،خودداری کند.
شهبازی اظهار داشت :از دولت محترم انتظار می
رود به منظور جلوگیری از ســردرگمی و بالتکلیفی
بیشــتر فعالین اقتصادی و تولیدکننــدگان ،در اولین
فرصت ممکن مذاکرات برجام را فارغ از توافق یا عدم
توافق جمع بندی و تعیین تکلیف کند .اگر چه به زعم
کارشناسان اقتصادی ،برجام می تواند برکات فراوانی را
نصیباقتصادکشورکند،ولیطوالنیشدنبالتکلیفی
دراینتصمیمگیرینیزخسارتهایبیشماریرانصیب
تولید و اقتصاد کشور خواهد کرد.این نماینده مجلس
به رییس جمهور محترم پیشنهاد کرد :وزرای محترم را
مکلف کند تا با دعوت مستمر از نخبگان اقتصادی ،از
نظرات ایشان در تصمیم گیریها بهره مند شوند تا هم با
انعکاس این امر در فضای رسانه ای ،نسبت به افزایش
دیوار اعتماد مابین دولت و مردم بهره مند شویم و هم
تبعات تصمیمات غیر کارشناســی در زندگی روزمره
مــردم و فعالین اقتصادی کاهش یابد.وی با بیان اینکه
از رســانه ملی انتظار می رود همانگونه که پاسداشت
زبان فارسی را با جدیت پیگیری می کند ،اظهار داشت:
نســبت به مطالبه گری از مجریان در خصوص شعار
سال ،مسائل و مصائب اقتصادی ،تورم ،سیستم بانکی،
بحران محیط زیست ،بحران آب ،بحران خاک ،بحران
اعتیاد ،بحران خانمانسوز فساد اداری و سایر مشکالت
بنیادین کشور به صورت مستمر اقدام کرده تا شیرینی
زبان فارســی با شیرینی رونق اقتصاد و تولید و حفظ
محیط زیســت و بهبود وضعیت معیشــت مردم توام
شــود .نماینده مردم نهاوند در مجلس در راستای حل

مشکالت شهرستان نهاوند گفت :با عنایت به کمبود
شدید آب کشاورزی و خساراتی که به کشاورزان عزیز
وارد آمده از وزرای محترم نیرو و جهاد کشاورزی اکیدا
درخواست می کنم به فوریت دستور تامین آب مورد
نیاز ،بتنی کردن نهرهای شعبان و نهر راج و احداث سد
نهاوند را صادر تا با رفع مشکالت ناشی از کمبود آب،
رضایت خاطر کشاورزان نجیب شهرستان فراهم شود.
وی همچنین از وزیر محترم جهاد کشاورزی خواست
دستور حمایت از واحدهای تولید و تکثیر ماهی قزل
آال و حمایــت از احداث گلخانــه های محصوالت
کشــاورزی و جالیزی را صادر کند و از وزیر صمت
درخواســت کرد تا با بهره مندی از توانمندی سازمان
ایمیدرو ،امکان سرمایه گذاری و فعالسازی معادن غنی
و منحصر به فرد مس شهرستان را به منظور اشتغالزایی
و افزایش درآمدهای شهرستان فراهم کند .این نماینده
مجلس اظهار داشــت :از وزیر علوم تقاضا می کنم با
عنایت به اینکه دانشگاه فاطمیه نهاوند تنها دانشگاه تک
جنسیتیخواهراندرغربکشوراست،دستورتقویت
جایگاه علمی و افزایش رشته در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشــد را صادر کند .همچنین از وزیر راه
و شهرسازی انتظار دارم به منظور کاهش خسارتهای
مادی و جانی در مسیر پر تردد عتبات عالیات ،دستور
تکمیل چهــار خطه کردن جاده نهاوند ،کرمانشــاه،
آورزمان و مالیر را صادر کند و وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی دستور تامین تجهیزات و لوازم مورد
نیاز پزشــکی بیمارستانهای شهید قدوسی و آیت اهلل
علیمرادیان را صادر کند.

شرایطبرقراری«مستمریجمع»براینقلوانتقالسوابقبیمهافرادمشخصشد
گروهسیاسی-بارأینمایندگانمجلسامکان
درخواست «مستمری جمع» برای افرادی که رابطه
استخدامیآنهابادستگاههاقطعشده،امکانپذیرشد.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون
اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا
بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی با ماده ۶
این طرح با  ۱۶۲رأی موافق ۲۳ ،رأی مخالف و ۱۲
رأی ممتنع از مجموع  ۲۳۴نماینده حاضر در جلسه
موافقتکردند.
در ماده ( )۶اصالح شــده این طرح آمده است:
آن دســته از مشــموالن ماده ( )۲که تمایل به نقل و
انتقال سوابق بیمه مطابق مواد ( )۳و ( )۴این قانون را
ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر
دلیلی از شــمول قوانین و مقررات صندوق مربوطه
خارج شــده و مشترک صندوق دیگری محسوب
میشوند ،در چارچوب شرایط بندهای (الف) تا (خ)
این ماده میتوانند درخواست برقراری "مستمری
جمع" نمایند .سوابق بیمهای این افراد طبق قانون ،تا
زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی،
ازکارافتادگی و فوت) ،کمــاکان در صندوق قبلی
محفوظ میماند .همچنیــن در جز (الف) ماده ()۶
این طرح آمده اســت :نحوه احراز شرایط برقراری
مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق
ق مبدا ،صرف ًا تابع قوانین و مقررات
بیمه نزد صندو 
صندوق بازنشستگی مقصد میباشد .بر این اساس
در جز (ب) ماده ( )۶این طرح نیز آمده شناســایی
بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش
بیمهشــده اصلی) ،میزان سهم و افزایش مستمری
ساالنه آنان ،مطابق مقررات هریک از صندوقهای
بازنشستگیذیربطمیباشد.
همچنیــن در جــز (پ) مــاده ( )۶این طرح
آمده چگونگی احراز شــرایط بازنشســتگی بیمه
شدگان ،میزان افزایش مستمری ساالنه ایشان ،نحوه
تشخیص ازکارافتادگی ،شیوه برخورد با اشتغال به
کار مجدد بازنشســتگان و سایر موارد تابع قوانین
هریک از صندوقهای ذیربط خواهد بود .بنابراین
گزارش در جز (ت) ماده ( )۶این طرح آمده اســت:
میزان مســتمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از
صندوقهایبازنشستگیبهنسبتسنواتپرداخت
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حــق بیمه و طبق ضوابط این قانــون به روش زیر
محاسبه میگردد :مستمری قابل پرداخت برابر است
با معدل نســبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول
کسور هر ســال به حداقل دستمزد همان سال طی
میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل
دســتمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر  ۳۰ضرب در
سنوات بیمه پردازی.بر اســاس جز (ث) ماده ()۶
در برقراری مســتمری جمع ،صندوق بازنشستگی
مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر،
با احتســاب مجموع ایام بیمهپردازی نزد هر یک از
صندوقها ،نسبت به برقراری مستمری استحقاقی
متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام
نماید .ســهم هریک از صندوقهای بازنشستگی
بهتناسب ســوابق بیمهای بهطور مجزا و مطابق بند
«ت» این ماده با صدور احکام مربوطه محاســبه و
توسط صندوق مربوطه پرداخت میشود.همچنین
در جز اصالح شده (ج) ماده ( )۶این طرح آمده است:
شرط برقراری مستمری جمع دارا بودن سن و سابقه
الزم برای بازنشســتگی براساس قوانین و مقررات
مربوطه و همچنین ارائه درخواســت از سوی بیمه
شده و حسب مورد کارفرما ذیربط آخرین صندوق
بیمهای فرد میباشــد .همچنین در جز (چ) ماده ()۶
این طرح آن دســته از بیمهشدگان ازکارافتاده کلی و
یا بازماندگان بیمهشــده متوفی که شرایط برقراری
مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را
احراز نمینمایند ،صندوقهای بازنشستگی ذیربط
مکلفند با تصویب هیأت مدیره صندوق و شورای
عالی مربوطه و تأیید آنها به بیمه شدگان موصوف و
یا بازماندگان واجد شــرایط آنان متناسب با سنوات
پرداخت حق بیمه ،مستمری پرداخت نمایند.
بر اساس جز (ح) ماده ( )۶این طرح آمده است:
بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده
از ســایر خدمات ،مزایا و انجام تعهدات مربوطه که
در این قانون تعیین تکلیف نشده است ،تابع قوانین
و مقررات آخرین صندوق بازنشســتگی بیمه شده
میباشند .بنابراین گزارش در جز (خ) ماده ( )۶این
طرح صندوقهای بازنشستگی مکلفند میزان کلیه
ی و مجموع
مستمریهای بازنشستگی ،از کارافتادگ 
مستمری بازماندگان موضوع این ماده را مطابق سایر
مستمریبگیرانآنصندوقباتصویبهیأتوزیران

افزایــش دهند .همچنین در تبصره ( )۱ماده ( )۶این
طرحآمدهاست:صندوقهایبازنشستگیودستگاه
هــای اجرایی ذیربط با رعایت مفاد این ماده مکلف
به پذیرش تقاضای مســتمری جمع از سوی بیمه
شده و انجام اقدامات الزم در این رابطه می باشند.بر
اساس تبصره ( )۲ماده ( )۶این طرح سوابق بیمهای
افرادی که قبل از الزم االجرا شــدن این قانون و به
موجب قوانین مربوطه از یک صندوق بازنشستگی
به صندوق بازنشســتگی دیگری منتقل شده است
و همچنین افرادیکه در گذشــته به دلیل استعفاء،
اخــراج ،ترک خدمت ،انفصال یا محرومیت دایم از
خدمــات دولتی و یا عمومی ،بازخرید خدمت و یا
سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمهای
متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت و
تسویه کامل نمودهاند ،مشمول مقررات این ماده نمی
باشند.همچنین در تبصره ( )۳ماده ( )۶این طرح آمده
اســت :مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مســلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات از
شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند.بنابراین
گــزارش دکتر محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس
شــورای اســامی در توضیح جزء (ت) ماده ()۶
طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا بازنشستگی بین
صندوقهای بازنشستگی گفت :بر اساس این جزء
«میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از
صندوقهایبازنشستگیبهنسبتسنوات،پرداخت
حــق بیمه طبق ضوابط این قانون به روشهای زیر
محاسبه میشود» نیاز به توضیح دارد .دقیقا اینگونه
اســت که دستمزد ماهانه معادلی که اینجا گفته شده
در حداقل حقوق و دستمزد در زمان بازنشستگی به
عنوان بخش دوم ضبط میشــود و به تعداد سنوات
تقسیم بر  ۳۰سالی که فرد خدمت کرده خواهد شد
یا تعداد ســالهایی که فرد خدمت کرده اســت که
میتواند  ۲۷ – ۲۸یا کمتر یا بیشتر باشد.
باید این موضوع شــفاف میشد تا محاسبات
روشن شود.طبیعتا زمانی که اینگونه است قسمت
دوم «حداقل دســتمزد همان سال طی میانگین دو
سال» دیگر «طی میانگین» معنی ندارد ،یعنی طی
دو ســال کافی است لذا این موضوع را مطرح کردم
تــا در ثبت مذاکرات بماند تا حقی ضایع نشــود و
کمیسیون به آن توجه کند.

پزشــکیان ،نماینده تبریــز در مجلس گفت :میگوینــد قبلیها آوار
کردهانــد ،و ما بایــد آواربرداری کنیم و این به طــول میانجامد .در حالی
که فراموش کردهاند خودشــان از موانع اصلی حل مشکالت بودهاند .یکی
از دالیلی که مشــکل شان حل نمیشــود این است که همواره جزو پروژه
خراب کنها بوده اند ،و ،چون ســاختن را نیاموخته اند ،کماکان تخریب و
حذف حتی در شرایط یکدست شدن و حاکمیت خودشان هم وجود دارد.
به همین دلیل جلوی برجام را گرفتند حاال دارند با حداکثر توانشان تالش
میکنند برجام احیاء شــود .ولی چرا برجام را پاره نمیکنند؟ حاضر بودند
کشور به فقر و فالکت برسد ،ولی رقیب که آنها نیز که مسلمان و بیشترشان
مومن هستند برنده نشوند تا به مردم بگویند که اینها بیعرضه و خودشان
توانمند بودهاند .بسیار خوب حاال که حکومت را یکدست کردید پس چرا
نمیتوانید راهحلهای خوبتان را پیاده کنید؟ مانعی وجود ندارد.

جزئیات قتل
شــهرام کرمی ،دادستان کرمانشــاه گفت  :به محض خروج محیطبان
«برومند نجفی» از مجتمع دادسرای اطفال کرمانشاه یکی از نزدیکان مقتول
با تبر به ســمت سرباز زندان که قاتل را همراهی میکرد حمله ور شده و او
را از ناحیه دســت مجروح میکنــد .در این هنگام پدر مقتول که از قبل در
بیرون از محوطه دادگاه کمین کرده بود ،بیرون آمده و هشت گلوله از اسلحه
کالشــینکف به سمت نجفی شلیک میکند که سه گلوله آن به وی اصابت
کرده و باعث مرگ او میشود .پدر مقتول و کسی که او را در این ماجرای
خونین همراهی میکرد ،متواری شــده اند که دســتورات الزم به ضابطین
قضایی جهت دستگیری متهمین صادر شد.

عقل سیاسی
سید سعید لواسانی ،از موضع مشاور تیم مذاکره درباره ترور «رشدی»
انتقاد کرد .سید سعید لواسانی ،امام جمعه سابق لواسان نوشت:سلمان شدی
مرتد اســت و به حکم حضرت امام باید اعدام شــود ،بنابراین اتفاق خوبی
افتاده اســت ،حاال آقای مرندی نگران برجام شده است؟ اگر یک ذره عقل
سیاســی داشته باشد ،حواســش را جمع میکند که سخنان نامربوط نزند.
انقالبی خوشحال است نه نگران!

خاتمهفشار اقتصادی
ســید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در
مازندران ،ضمن تسلیت ایام محرم اظهار کرد :بعد از اینکه دولت برنامههای
اصالحی مربوط به ارز  4200تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی
کرد ،بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلندمدتی
میشود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد .وی با بیان اینکه
از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به
مردم باشــیم افزود :امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در ســال آینده شاهد
خاتمه فشارها باشیم.
در کنار مدیریت مســئله کنترل نوسان و فشــارهای تورمی ،توجه به
مسئله رونق درآمد خانوادهها که مسیر گنگی را طی میکند ،پیگیری خواهد
شد.
در صحن علنی مطرح شد؛

بهتر بود جلسه مشترک
با حضور همه نمایندگان باشد

سرویس سیاسی -رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده مردم خمینی
شهر در مورد حضور همه نمایندگان در نشست مشترک مجلس و دولت گفت:
جلسه مشترک دولت با تمام نمایندگان مجلس در هفته دولت تشکیل میشود،
در جلسه محدودتر موضوعات و دغدغههای نمایندگان به صورت کاربردیتر
مطرح میشود تا هماهنگی ها در حوزه اجرا انجام شود.
محمدتقی نقدعلی در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی در اخطاری
گفت :یاد و خاطره سردار همدانی که شاید در زمان شهادتش حق او ادا نشد را
گرامی میداریم؛ در این ایام خدا توفیق داد به خاطر خبط و خطای وادادگان و
درماندگان یاد شــهید بزرگ مجددا ً بر سر زبانها بیفتد و رشادتهای او برای
ملت ایران گوشزد شود.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست
مشــترک مجلس و دولت گفت :مناسب بود که تمام همکاران در این جلسه با
دولت حضور پیدا میکردند؛ همان طور که همیشــه گفتیم ما نمایندهتر نداریم
لذا بهتر بود به جای اینکه تنها اعضای هیأت رئیســه و روسای کمیسیونها در
این نشست مشترک حضور پیدا کنند از همه نمایندهها دعوت به عمل میآمد
البته قبول داریم که روســای کمیســیونها و هیأت رئیسه مجلس مسائل را به
دولت منتقل خواهند کرد.
وی یادآور شد :مشکالت امروز جامعه مانند بحث حقوق بازنشستگان که
بعد از این چند مدت هنوز اجرا نشده یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب
و کار که کانون وکال از اجرای آن استنکاف میکند ،از موضوعاتی است که باید
به دولت متذکر شویم ،به همین جهت بهتر بود که جلسه مشترک با حضور تمام
نمایندگان یا تعدادی از آنها بر اساس قرعهکشی تشکیل شود.
نقدعلــی افزود :ما همیشــه مشــکالت معیشــتی را از پشــت تریبون
مطــرح میکنیــم اما حضــور جمعی از نمایندگان در نشســت مشــترک با
دولت مناســبتر اســت بنابراین بهتر اســت در این خصــوص تجدیدنظر
شود.
محمدباقر قالیباف در پاســخ به اخطار این نماینده گفت :جلســه مشترک
مجلــس و دولت با حضور همه نمایندگان به پیشــنهاد خــود دولت در هفته
دولت برگزار میشــود همان طور که صبح قبل از آغاز جلســه گفتم روسای
کمیســیونها و اعضای هیأت رئیسه و دولت در رابطه با موضوعاتی که اشاره
شد به صورت کاربردیتر در جلسه محدودتر صحبت خواهند کرد تا به طور
موثرتر هماهنگیها در حوزه اجرا انجام شود.

