تالش برخی نمایندگان برای رأیآوردن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

گزارش روز

آزمون پارلمان در مبارزه با فساد

جامعهفردا:تحقیقوتفحصازشهرداری
تهران در پیچ و خمهای عجیبی گیر کرده
است .اسفندماه بود که عدم رأی نمایندگان
مجلس به این طرح ،جنجالهای زیادی به
پا کرد و برخی از نمایندگان موافق تحقیق
و تفحص و برخی از اعضای شــورای شهر
سابق تهران ،این مسئله را نتیجه البیهای
آقای شهردار سابق که برای انتخابات پایان
اردیبهشــت خوابهای زیادی دیده بود،
دانستند.
هفته گذشته اما موضوع تحقیق و تفحص
از شهرداری تهران در کمیسیون عمران
به رأی گذاشته شد ،اما با مساوی شدن
رأی موافقــان و مخالفان بــار دیگر در
بنبســت قرار گرفت ،بنبستی که البته
این بار امید برای گشــودن آن بیشتر از
قبل وجود دارد.
اســفندماه گذشــته موضوع تحقیق و
تفحــص از شــهرداری بــرای قالیباف
تبدیل به یک مســئله حیاتی شده بود.
او تمام امکانات و تالش خــود را به کار
گرفت تا مانــع رأی آوردن آن شــود و
بســیاری از حامیانش در مجلس هم از
هیچ تالشــی برای این مسئله فروگذار
نکردند ،چرا که شهردار سودای کوچ به
پاستور را در سر داشت و نتیجه تحقیق
و تفحص میتوانست مسیر سخت او به
سوی ریاستجمهوری را ناهموارتر کند.
اضافه شدن نتایج این تحقیق و تفحص به
مسائلی همچون امالک نجومی و کارنامه
مردودی پالســکو بیشک میتوانست
روزهای سختتری را برای شهردار وقت
تهران رقم بزند و همین امر سبب شد تا
تحقیق و تفحص منتفی شود.
اکنون اما شــرایط تغییر کرده اســت،
انتخابــات تمام شــده و دیگر کســی
نمیتواند نماینــدگان موافق تحقیق و
تفحص را به سیاسیکاری متهم کند و
بهانهای برای این امر وجود ندارد .اما نکته
اصلی این است که باید به این مسئله فارغ
از بازیهای سیاسی نگاه کرد.
امروز کشور با بحران بزرگی به نام فساد
روبهرو شــده که اعتمــاد عمومی مردم
که یکــی از عناصر مهم کشــورداری به
شمار میآید را نشــانه گرفته است .در
سالهای گذشته اخبار مربوط به فسادها
و تخلفهــای مالی در نهادهــا و ارکان
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مهم کشور در صدر رسانهها قرار داشته
اســت و جامعه ایران را دستخوش نتایج
خطرناکی کرده است ،تا جایی که بسیاری
از چهرهها از جناحهای مختلف سیاسی
نسبت به آن هشدار دادهاند و بر این باورند
که اگر مبارزه با فساد جدی گرفته نشود،
نظام جمهوری اســامی را با یک بحران
غیر قابل حل روبهرو خواهد کرد .بیشک
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در
راستای شفافسازی و شناخت مبادی
فساد در این نهاد گسترده و پرپول مؤثر
خواهد بود .تحقیق و تفحص از شهرداری
تهران میتواند آزمون خوبی برای پارلمان
باشد و عیار و میزان مناسبی برای اینکه
مردم متوجه شــوند ،نمایندگانشان در
مبارزه با فســاد چقدر جدی هســتند و
در این مســیر مهم و پرچالش تا چه حد
توانایی غلبه بر اهداف سیاسی و جناحی
خود را دارند.
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در جلسه کمیسیون عمران
چه گذشت

هفته گذشته دستور جلسه کمیسیون
عمران رأیگیری درباره تحقیق و تفحص
از شهرداری تهران بود ،جلسهای که اخبار
ضد و نقیضی از آن به بیرون درز کرد .ابتدا
اعالم شد تحقیق و تفحص رأی نیاورده
و ایــن امر با خروج یکــی از نمایندگان
از جلسه رخ داده اســت .اما عبدالکریم
حسینزاده ،از اعضای کمیسیون عمران
که در جلسه حاضر بوده ،روایت دیگری
دارد و میگویــد اینگونه نیســت که
تحقیق و تفحص رأی نیاورده باشد.
نماینــده نقده در گفتوگــو با «جامعه
فردا» میگوید :جلسات کمیسیونها با
حضور  16نفر رسمیت پیدا میکند و در
آن جلسه کمیسیون عمران هم  16نفر
حضور داشتند که بر سر تحقیق و تفحص
شهرداری  8نفر رأی موافق و  8نفر رأی
مخالف دادند و هیچ یکی از حاضرین هم
جلسه را ترک نکرد.
حســینزاده در ادامه اضافــه میکند:
مخالفان تحقیق و تفحص معتقد بودند از
آنجایی که تأیید تحقیق و تفحص به رأی
گذاشته شده و رأی کافی را کسب نکرده
به معنی این است که تحقیق و تفحص
رأی نیاورده ،اما موافقان تحقیق و تفحص

هم در مقابل مدعی بودند آنها میتوانند
چنین تفسیری داشــته باشند که رأی
مخالفان به معنــی رد تحقیق و تفحص
اســت و بنابراین رد ایــن طرح هم رأی
نیاورده ،از این رو ما در کمیسیون عمران
نامهای به هیأترئیســه و اداره قوانین
مجلس نوشتیم تا از آنها استمزاج کنیم
که در چنین شرایطی تکلیف چیست.
در هر صورت تحقیق و تفحص را به
صحن خواهیم برد

کریم حسینزاده با وجود همه اتفاقات
پیشآمده تأکیــد میکند که تحت هر
شرایطی تحقیق و تفحص از شهرداری
تهــران را بار دیگر بــرای رأیگیری به
صحن علنــی مجلس خواهنــد برد .از
او پرســیدیم که با توجه بــه اینکه در
اســفندماه این تحقیــق و تفحص رأی
نیاورد آیا امیدوار است که این بار نتیجه
دیگری داشته باشد ،که در پاسخ گفت:
دفعه گذشته با توجه به اینکه انتخابات
ریاســتجمهوری را در پیش داشتیم و
آقای قالیباف از نامزدهای انتخابات بود،

برخی از نمایندگان ما را به سیاسیکاری
متهم میکردند ،اما االن با توجه به اینکه
انتخابــات برگزار شــده و دیگر جناب
شهردار نامزد انتخابات نیست این بهانه از
بین رفته و برچسب سوءاستفاده سیاسی
از تحقیق و تفحص هم به ما نمیخورد.
او در ادامــه اضافه کــرد :حتی برخی از
نمایندگانی که اسفندماه گذشته مخالف
تحقیق و تفحص بودند این بار در جلسه
کمیســیون عمران در موافقــت با این
موضوع صحبت کردنــد و به تحقیق و
تفحص رأی مثبت دادند.
نماینده نقده در پاســخ به این سؤال که
مخالفان تحقیق و تفحص چه استداللی
برای مخالفت خود بیان میکنند ،گفت:
مخالفان میگویند از آنجایی که شورای
شهر تهران و شهرداری به طور کلی تغییر
کرده نیــازی به ایــن تحقیق و تفحص
نیســت و هر اطالعاتی که نیاز باشد را از
شهرداری میگیریم ،اما مسئله اینجاست
که بســیاری از زوایای ماجــرا اینگونه
مشخص نمیشــود و با توجه به اینکه
امروز در افکار عمومی سؤالهای جدیای

در این مورد وجود دارد الزم اســت که
مجلس با استفاده از بازوی نظارتی خود
وارد عمل شود و همه اطالعات الزم را از
طریق تحقیق و تفحص گردآوری کند تا
بتواند قضاوت نهایی را داشته باشد و به
پرسشهای افکار عمومی پاسخ دهد.
دنبال مچگیری از قالیباف نیستیم

نماینده نقده با اشاره به اینکه محمدعلی
نجفی ،شــهردار تهران ،هم در جلســه
حضورداشت ،گفت :آقای نجفی اطمینان
دادند کــه دربــاره تحقیــق و تفحص
همهگونه همــکاری را با مجلس خواهد
داشــت و هر اطالعاتی را که الزم باشد
در اختیار نمایندگان قــرار خواهد داد.
حسینزاده در ادامه اضافه کرد :تحقیق و
تفحص یک ابزار مهم نظارتی در مجلس
شمرده میشود و هدفش برطرف کردن
شائبههاست ،اینگونه نیســت که ما به
دنبال مچگیری از آقای قالیباف باشیم.
او افزود :اگر قرار باشد اینگونه به داستان
نگاه کنیم ،پس اگر آقای نجفی هم تخلفی
کــرد نباید پیگیری کنیــم تا مچگیری

تلقی نشود! تحقیق و تفحص ابزاری برای
مجلس است که اگر از آن درست استفاده
شــود ،شــأن مجلس را باال میبرد و در
صورتی که استفاده درست نشود ،سبب
تضعیف مجلس خواهد شد .بنابراین نکته
مهم این است که ساختار بتواند کار خود
را به درســتی انجام دهد و در این مسئله
تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران به
معنی این اســت که ساختار مجلس کار
خود را به درستی انجام میدهد ،حال هر
کسی که میخواهد مدیر باشد.
در پایــان نماینده نقــده را در برابر این
ســؤال قرار دادیم ،که با توجه به اینکه
در اســفندماه سال گذشــته البیهای
شهردار سبب شــد تا تحقیق و تفحص
رأی نیاورد ،چه تضمینی وجود دارد که
این بار هم با البی مقابل آن قد علم نکند؟
او در پاســخ گفت :امروز تیم شهرداری
تغییر کرده اســت و معــاون پارلمانی
شــهرداری هم آقای داریــوش قنبری
است .بنابراین ما بســیار امیدواریم که
این بار البیها اثرگذار نباشد و البیگران
موفق نشوند.
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باشد و عیار
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اینکه مردم
متوجه شوند،
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تهیه پیشنویس اصالح قانون نظام مالی مجلس

احتمال بازگشت کمیسیون برنامه و بودجه به نحوه دخل و خرج مجلس
ناهید مولوی
روزنامهنگار

جامعه فردا :طفره رفتنهــای الریجانی برای
شــفاف کردن پولهایــی کــه در پارلمان خرج
میشود ،دیگر بی ثمر است .نمایندگان به شکل
جدی به دنبال اصالح قانــون نظام مالی مجلس
هستند .این خبر را دیروز محمود صادقی ،رئیس
فراکسیون شفافســازی در راهروی مجلس به
«جامعه فردا» خبر داد و گفت :پیشنویس اصالح
نظام مالی مجلس امروز نوشته شد و به زودی برای
اصالح این قانون اقدام خواهیم کرد.
بحث شفاف شدن بودجه مجلس مدتی است که
فکر برخی از نمایندگان را مشغول کرده و بسیاری
از آنها بــر این باورند که اگر عزم مبارزه با فســاد
در نمایندگان وجــود دارد ،ابتدا باید از پارلمان و
خانه خود آغاز کننــد ،موضوعی که چندان مورد
خوشــایند رئیس مجلس و مــردان نزدیک به او
نبود و از آن طفره میرفتند .در یک ماه گذشــته
و با نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ،نمایندگان
بسیاری ،نسبت به عدم شفاف بودن بودجه مجلس
و خارج از شمول بودن این نهاد از دیوان محاسبات
ابراز نگرانی و نارضایتــی کردند؛ اما درنهایت این
نطق محمود صادقی بود که صدای رســاتری از
ایــن نگرانی را به گوش مردم رســاند و در همان
روز  30نماینده با امضای نامهای خواهان شفاف
شدن بودجه مجلس شــدند .این نامه سبب شد
برای نخســتین بار علی الریجانی درباره بودجه
مجلس لب به ســخن باز کند .الریجانی در نطق
خود به صورت تلویحی بــه  30نماینده خواهان
شفافسازی حمله کرد و گفت« :بودجه مجلس
خیلی هم شفاف اســت .این حرفها چیست که

میزنید؟! اینگونه فضاسازیها درست نبوده و به
مصلحت کشور نیست».
به خوبی مشخص اســت که الریجانی تمایلی به
باز شدن این مسئله ندارد و حتی در مقابل شفاف
شــدن بودجه مجلس قد علم میکنــد و با پیش
کشیدن مســئله «مصلحت کشور» تالش دارد تا
این مسئله همچنان در محاق باقی بماند .اما به نظر
میرسد این بار نمایندگان کوتاه نخواهند آمد و بنا
دارند آقای رئیس را وادار به شــفاف کردن دخل
و خرج خانــه ملت کنند .دیــروز از بهروز نعمتی
درباره نامه  30نماینده پرسیدیم و اینکه آیا نامه به
هیأت رئیسه رسیده است یا خیر؛ اما مرد اجرایی
الریجانی ،نسبت به این نامه اظهار بیاطالعی کرد
و از بیخ و بن داستان را نشنیده خواند .محمد قمی،
نماینده پاکدشت و از امضا کنندگان نامه میگوید
پیگیر ماجرا هســتند و پس از بازگشــت رئیس
مجلس از پاکســتان موضوع را از خود او پیگیری
خواهند کرد.
نمایندگان به دنبال اصالح کدام بخش قانون
هستند

محمود صادقی در پاسخ به این سؤال که فراکسیون
شفافســازی مجلس در راســتای شفاف شدن
بودجه مجلس چه اقدامی را انجام داده است ،گفت:
من با آقای محمدجواد مفتح ،سخنگوی کمیسیون
برنامه و بودجه صحبتهایی داشتم و به این نتیجه
رسیدیم که یکی از ضرورتها ،لزوم اصالح قانون
نظام مالی مجلس است .نماینده مردم تهران در
ادامه افزود :من متن پیشنویس اصالح نظام مالی
مجلس را آماده کردهام و به زودی برای تغییر قانون
اقدام خواهیم کرد.
این عضو فراکسیون امید در پاسخ به این سئوال

که کــدام بخش قانون نظام مالــی مجلس مورد
اصالح قــرار خواهد گرفت ،گفــت :از نظر قانون
کمیســیون برنامه و بودجه باید در بحث بودجه
مجلس دخالت مســتقیم داشته باشــد؛ اما این
کمیسیون در این ســالها به نوعی کنار گذاشته
شده اســت و ما به دنبال این هستیم کمیسیون
برنامه بودجه را در این موضوع به نقش اصلی خود
بازگردانیم .صادقی در ادامه و برای تشریح بیشتر
صحبتهایش اضافه کرد :در دیوان محاسبات و
در حسابرسیهای بودجه مجلس فرآیندی وجود
دارد که آن فرآیند هم دارای ایرادهایی است .من
کاری ندارم چه کسانی در این فرآیند نقش دارند،
رئیس است یا شخص دیگری؛ برخی معتقدند آن
فرآیند باید مورد اصالح قرار گیرد ،اما ما معتقدیم
اصال به آن فرآیند کار نداشــته باشیم و در عوض
اختیارات کمیسیون برنامه و بودجه را برگردانیم
تا کمیسیون تصمیمگیرنده باشد .
باز کردن دست نمایندگان برای نظارت

حرفهای محمود صادقی به نوعی مهر تأییدی بر
روی برخی از شائبهها بود .بسیاری از نمایندگان
معتقد بودند از آنجایی که رئیس دیوان محاسبات
کشــور منصوب علی الریجانی است ،بنابراین در
زمینه حسابرســی بودجه مجلس آنگونه که باید
وارد عمل نمیشود و در هماهنگی کامل با رئیس
مجلس است .علی الریجانی هم در پاسخ به تذکر
نمایندگان در هفته گذشته جملهای را درباره دیوان
محاســبات به زبان آورد و گفته بود« :من شنیدم
گفته شده که دیوان محاسبات ،بودجه مجلس را
رسیدگی کرده و بعد رئیس این دیوان این موارد را
خط میزند .قطعا این موضوع صحیح نیست .دیوان
محاسبات یک مرجع مستقل بوده و من به خاطر

ماجرای استیضاح  ۴وزیر حل میشود
معاون پارلمانی رئیسجمهور در رابطه با احتمال اســتیضاح چهار
تن از وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس گفت :انشاءاهلل وزرا در
کمیسیونهای مجلس حضور مییابند و ماجرا حل و فصل میشود.
به گزارش ایلنا ،حسینعلی امیری ،در رابطه با در دست بررسی بودن
اســتیضاح چهار تن از وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس گفت:
برای پاسخ به این سؤال الزم است به ماهیت کار نمایندگی و مجلس
و همچنین وظایف و اختیارات نمایندگان اشاره کنم .یکی از وظایف
مجلس شورای اسالمی بر اساس قانون اساسی نظارت است.
وی ادامه داد :مســئله نظارت در قالب تذکر ،ســؤال ،اســتیضاح و
همچنین تحقیق و تفحص مطرح میشــود و ایــن موضوع برای ما
عجیب و غریب نیست.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه طبع مجلس و نمایندگی
مطالبهگری است ،اظهار داشــت :اصوال در چنین شرایطی ،وزرا در
مجلس حضور پیدا کرده ،به ســئواالت نمایندگان مجلس پاســخ
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میدهنــد ،طرفین به جمعبنــدی میرســند و در نهایت ،قضیه با
رســیدن به یک تصمیم مشترک حل و فصل میشود .امیری افزود:
انشاءاهلل وزرا در کمیسیونهای مجلس حضور مییابند و ماجرا حل
و فصل میشود.
وی در رابطه با اظهــارات بهروز نعمتی مبنی بــر جمعآوری امضا
برای طرح ســئوال از رئیسجمهور نیز تصریح کرد :با آقای نعمتی و
دیگر دوســتان در حال صحبت کردن و رایزنی هستیم .برای ایشان
مسئلهای مطرح شده است که پاسخگویی به آن برعهده و صالحیت
بخشهای اقتصادی کشور است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور اضافه کرد :انشااهلل با مطرحکنندگان
این موضوع با حضور بخشهای مختلف مانند وزارت اقتصاد و دارایی،
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جلسهای تشکیل خواهیم داد
و همچنین با انجام گفتوگوهای دوجانبه تالش میکنیم تا موضوع
حل و فصل شود.

ندارم در این چند دوره که در مجلس هســتم یک
بار به دیوان محاسبات مطلبی گفته باشیم و دیوان
محاسبات چنین کاری کرده باشد».
اگرچه نمایندگان به طور شفاف درباره اینکه چه
چیزی در دیوان محاسبات بر سر حسابرسی بودجه
گذشته سخن نمیگویند ،اما کنار هم گذاشتن این
حرفهای الریجانی و صحبتهای محمود صادقی
به خوبی نمایان میکند که نمایندگان به شــدت
منتقد دیوان محاسبات کشور در زمینه عملکردش

در مورد نظارت بر بودجه مجلس ،هستند .اکنون
برای این حل آن به دنبال باز کردن بیشتر دست
نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه هستند.
به نظر میرسد نمایندگان در زمینه بودجه مجلس
اعتماد چندانی به دیوان محاسبات ندارند و اگرچه
ریش و قیچی پولهای مجلس در دست الریجانی
و مردان شــماره یک آن اســت ،اما میخواهند
دســتکم نظارت بر این ریش و قیچی را خود در
دست بگیرند.

در حاشیه

هجمه سخنگوی فراكسیون امید
به خبرنگار «همشهری» به دلیل انتشار حقوق نمایندگان

بهرام پارسایی ،نماینده شیراز و سخنگوی فراكسیون امید ،در حاشیه جلسه علنی روز گذشته
خبرنگار «همشهری» را به دلیل انتشار گزارش افزایش 70درصدی حقوق نمایندگان ،متهم
به بیاخالقی و غیرحرفهایگری كرد و اتهامات مختلفی را نیز به مدیران همشهری وارد کرد.
این ادعای سخنگوی فراكسیون امید مجلس در حالی صورت گرفت كه بعد از انتشار گزارش و
جدول همشهری درباره میزان دریافتیهای نمایندگان ،غالمرضا تاجگردون ،رئیس كمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ،در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با نشان دادن جدولی به دوربینهای
تلویزیونی ،گزارشهای منتشرشده درباره دریافتیهای نمایندگان را تأیید كرده بود.
صبح همان روز هم علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،در پاسخ به تذكرات محمد
كاظم دلخوش و علیرضا ســلیمی گفته بود كه افزایش 70درصدی حقوق نمایندگان كذب
اســت ،اما تاجگردون در گفتوگوی ویژه خبری گفت حقوق فعلــی نمایندگان  5میلیون و
 700هزار تومان است كه این حقوق باید براساس قانون خدمات كشوری چیزی در حدود 10
میلیون تومان باشد .موضوعی كه روزنامه همشهری هم به آن اشاره كرده و نوشته بود كمیته
بودجهنویســی مجلس تالش دارد حقوق نمایندگان را همطراز با وزیران و به رقم  10میلیون
تومان برساند .تاجگردون حتی رقم  600هزارتومان حق موبایل را هم به جدول منتشر شده در
همشهری اضافه کرد و حق رهن مسکن نمایندگان را هم که در جدول همشهری  200میلیون
تومان خورده بود را  250میلیون تومان اعالم کرد.

رضایت عمومی ،سرمایه اجتماعی نظام است
وزیراطالعاتگفت:حفظکرامتوحرمتانسانهاوظیفهاصلیمدیران
و مسئوالن حکومت اسالمی است .به گزارش ایسنا ،سیدمحمود علوی
دیروز در جلسه ی شورای اداری استان خراسان رضوی افزود :رضایت
عمومی ،سرمایه اجتماعی دســتگاههای اجرایی و نظام است و ثبات
امنیت را تضمین خواهد کرد.
وی احقاق حق شهروندی ،تامین معیشت و اجرای عدالت را به عنوان
وظیفه حکومت اسالمی برای همگان برشــمرد و گفت :کسانی که با
نظام اسالمی سر ستیز ندارند و در درون نظام قرار دارند باید از خدمات
اسالمی بهرهمند شوند.
وزیراطالعاتبااشارهبهاینکهنظاممقدسجمهوریاسالمیخدمتگزار
مردم است و باید از مشکالت آنها گره گشایی کند ،خاطرنشان کرد :مردم
باید امنیت و سالمت را به عنوان نعمتهای نامحسوس درک کنند.
علوی دلسوزی و منفعت مســلمان را از ویژگیهای رسول اکرم (ص)
دانست و افزود :هر چه دلسوزی برای مردم تقویت شود ،ثمره آن برای

جامعه بیشــتر خواهد بود و همه مسئوالن باید نشاندن لبخند بر روی
چهره مردم به ویژه مســتضعفان و محرومان را سر لوحه کار خود قرار
دهند.
وی امنیت بیبدیل جمهوری اسالمی ایران را ثمره همدلی و هم افزایی
مســئوالن و مدیران به ویژه جامعه اطالعاتی دانســت و تأکید کرد:
امیدواریم فرصت خدمت را به نحو احسن قدر بدانیم و به آن نگاه دنیایی
نداشته باشیم ،چرا که در این صورت بیارزش خواهد بود.
وزیر اطالعات بیان کرد :حکومت در اســام ارزش ذاتی ندارد و هدف
نیست ،بلکه وسیله ای برای امتحان و آموزش الهی است و نعمتی برای
خدمترسانی بیمنت به مردم است.
علوی با اشــاره به ســیره امیرالمؤمنین (ع) در این زمینه گفت :نباید
به مســئولیت به عنوان طعمه نگریست ،بلکه ریاســت دنیوی اگر به
خدمترسانی به مردم ختم شود ،ارزشمند است و شکر این نعمت ادای
تکلیف و خدمت به مردم است.

اعضای کمیسیون تلفیق
مشخص شدند

جامعهفردا:دیروزنخستینجلسهکمیسیون
تلفیق که به منظور بررسی الیحه بودجه سال
 97تشــکیل میشود ،برگزار شــد و اعضای
نهایی آن نیز انتخاب شدند .این در حالی است
که پیش از این پیشنهاد علنی شدن مذاکرات
این کمیسیون از ســوی غالمعلی جعفرزاده،
نماینده رشت بیان شده بود .او اعالم کرده بود
آییننامهای برای حضور خبرنگاران در جلسات
کمیسیون تلفیق تدوین خواهد کرد و به دنبال
جلب رضایت اعضای این کمیسیون برای علنی
شدن مذاکرات بر سر الیحه بودجه خواهد بود.
دیروز پس از جلســه علنی مجلس ،غالمعلی
جعفرزاده به خبرنــگار «جامعه فردا» گفت:
آییننامه پیشنهادی برای حضور خبرنگاران را
امروز در جلسه تلفیق ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،بــا معرفــی نمایندگان
کمیسیونهایتخصصیمجلسدرکمیسیون
تلفیــق بودجــه  ،۹۷ترکیب  ۴۵نفــره این
کمیسیون به شرح زیر نهایی شد:
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات :فاطمه
ســعیدی ،محمــود نگهبان ســامی ،جبار
کوچکینژاد.
کمیسیون اجتماعی :رســول خضری ،علی
رستمیان ،رضا شیران خراسانی.
کمیســیون اقتصادی :رحیــم زارع ،محمود
بهمنی ،فاطمه حسینی.
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
حشــمتاهلل فالحت پیشه ،شــهروز برزگر،
اردشیر نوریان.
کمیسیون انرژی :علی بختیار ،احمد صفری،
غالمرضا شرفی.
کمیســیون برنامــه ،بودجه و محاســبات:
غالمرضــا تاجگردون ،محمــد فیضی ،بائوج
الهوتی ،غالمعلی جعفرزاده ،شهباز حسنپور،
ســیدمهدی فرشــادان ،منصور مرادی ،نبی
هزارجریبی ،عزتاهلل یوسفیان مل.
کمیســیون بهداشــت و درمان :محمد نعیم
امینیفرد ،احمد حمزه ،اکبر ترکی.
کمیسیون شــوراها و امور داخلی :علیاصغر
یوسفنژاد ،احمد امیرآبادی فراهانی ،حسن
کامران دستجردی.
کمیســیون صنایع و معادن :ســیده حمیده
زرآبادی ،رضا انصاری ،حمید گرمابی.
کمیسیون عمران :محمدرضا ملکشاهیراد،
سیدهادی بهادری ،شادمهر کاظمزاده.
کمیســیون فرهنگی :احد آزادیخواه ،طیبه
سیاوشی ،غالمرضا کاتب.
کمیسیون قضایی و حقوقی :محمد دهقانی،
محمد کاظمی ،یحیی کمالیپور.
کمیسیون کشاورزی :عالءالدین خادم ،علی
وقفچی ،جواد کاظم نسب.
براساس آییننامه داخلی مجلس ،کمیسیون
تلفیــق الیحــه بودجه بــا حضــور  ۹نفر از
کمیســیون برنامه و بودجه و  ۳نفر از ســایر
کمیســیونهای تخصصی قبل از رسیدگی
به این الیحه در صحن علنی به بررسی الیحه
بودجه میپردازد.

اولین جلسه دادگاه پرونده
دکل نفتی برگزار شد

ایلنا :اولین جلســه رســیدگی به اتهامات
متهمان پرونده دکل نفتی به اتهام خیانت در
امانت و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۱۰۶۳
مجتمع امور اقتصادی برگزار شد.
ســید محمود علیزاده طباطبایــی در مورد
اولین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان
پرونده دکل نفتی گفت :در جلسه صبح امروز
که در شعبه  ۱۰۶۳مجتمع امور اقتصادی به
صورت غیرعلنی برگزار شد ،نماینده دادستان
کیفرخواست صادره را قرائت و نماینده شرکت
تأسیسات دریایی نیز طرح شکایت کرد.
وی ادامه داد :رئیس دادگاه با اعالم تنفس ادامه
رسیدگی را به جلسه روز یکشنبه هفته آینده
موکول کرد.
وکیل یکی از متهمان پرونده فروش دکل نفتی
در مورد اتهامات مطرح شده در این پرونده و
تعداد متهمان گفت :در کیفرخواست صادره
اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع
برای متهمان عنوان شده است .این پرونده ۵
متهم دارد که دو نفر از آنها در داخل کشــور
حضور دارند و ســه نفر نیز در خارج از کشور
هستند.
وی در مورد پرونده مهاجرانی ،فرزند وزیر اسبق
فرهنگ و ارشــاد اسالمی که در این پرونده به
عنوان متهم ا ز او یاد شده بود ،گفت :در مرحله
تحقیقات مقدماتی برای آقای مهاجرانی قرار
منع تعقیب صادر شده؛ اما هنوز این قرار برای
ما ابالغ نشده است.

