
حبیبی: 

 ترک کردن منطقه تنها تصمیم درست آمریکا است

پارسایی مطرح کرد
ضرورت وجود اراده جمعی در راس مجلس برای تقویت بعد نظارتی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی وجود اراده جمعی 
در راس مجلس برای تقویت بعد نظارتی پارلمان را اثرگذار توصیف کرد.

بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر من عالوه بر پیگیری 
شخصی نمایندگان برای ایفای وظیفه نظارتی، باید اراده جمعی در راس مجلس 
برای پیگیری این وظیفه نیز وجود داشته باشد. اگر در راس مجلس یعنی هیئت 
رئیسه مجلس و کمیسیون ها این اراده وجود داشته باشد که بعد نظارتی تقویت 
شود نماینده ها هم همراه آن خواهند شد ولی اگر به صورت فردی نظارت کنند کار 

قدری سخت تر می شود.
وی افزود: به نظر من خیلی بیشتر می شود روی جنبه نظارتی مجلس کار کرد. ما 
قوانین متعدد خوبی در عرصه های مختلف داریم که هیچ توجهی به آنها نمی شود؛ 
مثل اصل ۵۹ قانون اساسی در مورد رفراندوم و فصل سوم قانون اساسی در مورد 

حقوق ملت که نه اجرا می شود و نه نظارتی بر اجرای آن وجود دارد.
پارسایی در ادامه با اشاره به برخی ابزار نظارتی مجلس از جمله تحقیق و تفحص 
خاطرنشان کرد: بالغ بر ۴۰۰ تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شکل گرفته 
ولی تنها سه یا چهار تای آن به نتیجه رسیده است. مدیریت مجلس باید به سمتی 

برود که چنین پرونده هایی به سرانجام برسد زیرا اقتدار مجلس در به نتیجه رسیدن 
بعد نظارتی آن است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این که قانونگذاری در درجه بعدی 
اهمیت قرار دارد، تصریح کرد: ضرورت تقویت نظارت در حوزه عدالت اجتماعی و 
فسادهای گسترده نیز وجود دارد. به نظر من مجلس می تواند در این زمینه قوی تر 

وارد شود تا جلوی برخی مسائل را بگیرد.
وی درباره احتمال وجود موانعی بر سر راه ایفای وظیفه نظارتی مجلس تاکید 
کرد: اگر مجلس وارد حوزه نظارت شود کسی نمی تواند بر سر راه آن مانع ایجاد 
کنند ولی چون این وظیفه آنچنان که باید نمود پیدا نکرده شاید برخی از این خالء 
استفاده کنند. البته ممکن است افراد ذی نفع ورود کنند، البی و ارتباط برقرار کنند 

ولی نمی توانند مانع اجرای این کار شوند.
نماینده شیراز در مجلس در پایان اظهار کرد: متاسفانه ما در مجلس بیشتر به 
دنبال مسائل خود هستیم در حالی که اگر مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد 
بسیاری از مشکالت کشور حل می شود و آنچه امام )ره( گفت که مجلس در راس 

امور است نیز محقق خواهد شد.
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صفحه 6

یادآوری خوشی های کودکی
»راب مارشال« از فیلم »بازگشت مری پاپینز« می گوید

صفحه 5

اعتبار اسناد غیررسمی
پاشنه آشیل پیش فروش ساختمان

۳۲ درصد از مخارج خانواده ها به مسکن اختصاص دارد

کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسؤوالن نیروی انتظامی:

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار فرماندهان و مسؤوالن نیروی انتظامی 
فرمودند: کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و 

هوشیار باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی ظهر امروز )یکشنبه( در دیدار فرماندهان و مسئوالن 
نیروی انتظامی با تشکر از تالشهای حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در 

معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل 
کنید که برداشت مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار 
باشد. فرمانده کل قوا، الزمه رسیدن نیروی انتظامی به جایگاهی در تراز 
انقالب و نظام اسالمی را پیشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: بخشهای 
مختلف نیروی انتظامی از جمله کالنتری ها، پاسگاهها و گشت های انتظامی 
در پیش چشم مردم قرار دارد، و قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی 

به مجموعه نیروهای مسلح و نظام اسالمی تعمیم پیدا می کند. ایشان با 
اشاره به پیشرفت های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم و 
مراجعان در مراکز انتظامی نسبت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها 
تأکید کردند و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقالنه، مدبرانه و برای 

مردم کامالً اطمینان بخش و اعتمادآفرین باشد.

حضور بانوان در ورزشگاه ها با ۲ شرط ممکن است
معاون قوه قضاییه:
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صفحه ۲

تکرار حمایت واشنگتن از جنایتکاران در یمندرآمدزایی 250 میلیارد دالری پارس جنوبی برای کشور
در جریان تصویب قطعنامه ۲451 صورت گرفت مدیرعامل نفت و گاز پارس اعالم کرد

رئیس شورای شهر تهران:منتجب نیا:

اصالح طلبان نباید 
مقابل دولت قرار 

بگیرند

برنامه ای برای 
گران کردن بلیت 

مترو نداریم
صفحه ۳ صفحه ۲

به خروج  اشاره  با  اسالمی  موتلفه  دبیرکل حزب 
آمریکا از سوریه، افغانستان و یمن گفت: صدای 
شکستن استخوان های آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در منطقه می آید.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی حزب مؤتلفه 
اسالمی، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
در پایان نشست دبیران حزب متبوع خود با اشاره به خروج 
آمریکا از سوریه، افغانستان و یمن گفت: صدای شکستن 
منطقه  در  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  استخوان های 
می آید. هرچند ممکن است اعالم خروج آمریکا از منطقه 
یک فریب برای افزایش جیب بری بیشتر از گاوهای شیرده 
منطقه باشد اما همین اعالم هم نشانه پیروزی بزرگ 
مقاومت در منطقه است. وقتی رژیم صهیونیستی در نبرد 
اخیر حماس تنها ۲ روز مقاومت می کند و سپس تسلیم 

می شود، حکایت از نوعی فروپاشی و اضمحالل دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: ظاهراً ترامپ دیگر 
نمی خواهد هزینه ای که درآمدی بر آن در منطقه متصور 
نیست بر بودجه آمریکا تحمیل کند. او اگر راست گفته 
باشد که می خواهد منطقه را ترک کند، این می تواند تنها 

تصمیم درست کاخ سفید باشد.
حبیبی با بیان اینکه ظاهراً آمریکایی ها به عربستان 
گفته اند کودک کشی و نسل کشی در یمن و حمله به 
یک کشور فقیر فخری برای آنها نیست، اظهار داشت: 
سران ریاض این را نمی فهمند با  وجود آنکه مذاکرات 
استکهلم مذاکرات صلح در حال دستیابی به نتیجه است، 

اما بمباران های وحشیانه در یمن هنوز پایان نیافته است.
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: بعد از اتمام 
یا سایر سازمان  و  جنگ در یمن وظیفه سازمان ملل 

های ذیربط این است که عربستان را مجبور به پرداخت 
غرامت های جنگ یمن کند. ان شاءاهلل انصاراهلل پیروز نبرد 
یمن است و دشمن مجبور است آنها را به رسمیت بشناسد 

و برسر میز مذاکرات با آنها بنشیند.
حبیبی همچنین با اشاره به فروپاشی اتحادیه اروپا و 
ظهور جنبش جلیقه زردها در قاره سبز گفت: حوادثی که 
در فرانسه و دیگر کشورهای اروپا می گذرد مسایل ساده ای 
نیست. خبر از یک تالش و بهم ریختگی دارد. جلیقه زردها 
حتی به برکناری مکرون هم رضایت نمی دهند. جلیقه 
زردها روی روابط مناسبات ظالمانه سرمایه داران حرف 
دارند و حاضر نیستند حکومت آنها تنها منافع سرمایه 
داران را صیانت کند و سهم مردم از زندگی باطوم و گاز 
اشک آور و مشت آهنین باشد. جنبه ایدئولوژیک تحرکات 

فعلی در اروپا از جنبه صنفی آن به مراتب بیشتر است.
حبیبی با اظهار تاسف از سکوت وزارت خارجه در مورد 
تحوالت دنیای غرب گفت: وزارت خارجه از رصد رسیدگی 
به تحوالت غرب نباید غایب باشد. مواضع وزارت خارجه 
در حد لزوم ناظر به این تحوالت نیست. ما باید پیروزی 
مقاومت در منطقه را که ایران سهم عمده ای در آن داشته 
جشن بگیریم و از دستاوردهای آن صیانت کنیم. همچنین 
نسبت به نقض حقوق بشر در اروپا و سرکوب مردم فرانسه 

موضع جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به زاد روز حضرت مسیح نیز گفت: پاپ 
و سران کلیسا نسبت به ستمی که به مردم  مستضعف 
می شود ساکت هستند. موضع پاپ موضع دفاع از مظلوم 
نیست، حال آنکه حضرت مسیح )ع( مدافع مردم مظلوم 
و رودرروی ظالمان بود. حضرت مسیح )ع( پیام آور صلح 
و دوستی بود، حال آنکه غرب طی قرن اخیر در جنگ 

جهانی میلیون ها تن را به کام مرگ و نیستی کشاند و 
کلیسا در برابر همه این جنایات ساکت بوده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به سؤالی در 
مورد بودجه سال ۹۸ گفت: هنوز بودجه تقدیم مجلس 
نشده است و نمی توان در مورد چند و چون آن سخن 
گفت اما توقع ما ارائه بودجه و برنامه متوازنی است که 
صرف نظر از رایزنی ها، در چهارچوب حل مشکالت کشور 
باید  درآمدها  بینی  پیش  در  دولت  باشد.  تنظیم شده 
واقعیات را در نظر بگیرد و در برآورد هزینه ها هم واقع بین 
باشد تا بودجه دچار کسری نشود. همت دولت باید حفظ 
ارزش پول ملی و عدم چشم داشت به استخراج از بانک 

مرکزی و صندوق توسعه ملی باشد.
حبیبی با اشاره به اینکه مردم نسبت به افزایش قیمت 
کاالها و گرانی و تورم گله مند هستند گفت: مردم می گویند 
قیمت دالر پائین آمده است اما همچنان قیمت کاالها باال 
می رود و هیچ کس نیست به مردم پاسخ دهد چرا شاهد 
چنین رویکرد ناصوابی هستیم. دولت باید کنترل و نظارت 
و مدیریت بازار را فراموش نکند. نهادهای نظارتی دولت در 
این زمینه مسئولیت دارند و باید به مسئولیت خود عمل 
کنند. مردم می گویند حاال که قیمت ارز پائین آمده است 
با همان منطقی که به این بهانه قیمت ها افزایش یافت، باید 

قیمت ها پایین بیاید.
وی با بیان اینکه دولت باید با کسانی که حاضر نیستند 
قیمت ها را پائین بیاورند برخورد کند، اظهار داشت: کنترل 
و کاهش قیمیت کاالها در موارد قابل توجهی از جمله 
قیمیت اتومبیل تقریباً صد در صد در اختیار دولت است 
که الزم است در این قبیل موضوعات اقدامات قاطعی از 

طرف دولت صورت گیرد.


