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در دیدار با جمعی از اعضای مجلس قانون گذاری فلسطین

الریجانی: جنایت رژیم صهیونیستی باید به گوش تمام 
جهانیان برسد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی 
باید به گوش تمام جهانیان برسد و این آشکارسازی مسائل، موجب حمایت 

بیشتر از آرمان فلسطین می شود.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ظهر امروز شنبه با 

جمعی از اعضای مجلس قانون گذاری فلسطین دیدار و گفت وگو کرد.
الریجانی در این دیدار بر حمایت جمهوری اسالمی از فلسطین تأکید کرد و گفت: 

حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر انسان شرافتمندی است.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در نواز غزه، افزود: اقدامات 
جنایتکارانه این رژیم باید به گوش تمام جهانیان برسد و این آشکارسازی مسائل 

موجب حمایت بیشتر از آرمان فلسطین می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امیدوارم همه کشورهای منطقه و جهان 
حمایت خود از جریان مقاومت فلسطین تقویت کنند تا این جریان روز به روز تقویت 

و گسترش یابد.
دعوت هیأت پارلمانی فلسطین برای سفر دکتر الریجانی به نوار غزه

در این دیدار محمود الزهار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با تقدیر از جمهوری 
اسالمی گفت: به طور حتم مسئله قدس تمام آزادیخواهان جهان را گردهم می 
آورد و در اینجا باید از مواضع جمهوری اسالمی در قبال مردم فلسطین تشکر کنم.

وی ادامه داد: همچنین موضع ایران در سازمان ملل در قبال قطعنامه های 
ضدفلسطینی آمریکا قابل تقدیر است.

محمود الزهار در پایان دیدار از الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی به صورت 
رسمی برای سفر به نواز غزه دعوت کرد.

فرمانده کل سپاه در قشم:

رزمایش پیامبر اعظم )ص(، پاسخی به ادعاهای 
دشمنان بود

با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم )ص( ۱۲  فرمانده کل سپاه 
گفت: امیدواریم دشمنان بیش از گذشته به توان پاسخ کوبنده ما پی 

برده باشند.
به گزارش  ایسنا، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در حاشیه برگزاری 
دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم )ص( 12 نیروی زمینی سپاه که در منطقه عمومی 
خلیج فارس و جزیره قشم برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این رزمایش 
پاسخی به ادعاهای دشمنان بود. آن ها باید بدانند که توان دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران یک توان بازدارنده است و همان گونه که مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 

فرمودند، اگر بخواهند یکی بزنند، حتما ١٠ تا می خورند.
اثبات شد که جمهوری اسالمی و رزمندگان  اینجا  توانمندی  این  افزود:  وی 
ما می توانند چنین کاری را انجام دهند؛ در واقع این توانمندی به نظر ما موجب 

بازدارندگی می شود.
سرلشکر جعفری تاکید کرد: امیدواریم که دشمنان بیش از گذشته به توان پاسخ 

کوبنده ما در برابر اقدامات خود پی برده باشند.

پاسخ دادستان کل کشور به سوالی درباره سخنان 
ظریف

دادستان کل کشور به خبر انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه 
واکنش نشان داد.

نشست  حاشیه  در  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت  ایسنا  گزارش  به 
حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی )قوه قضاییه( که صبح 
انسانی برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر  امروز در معاونت منابع 
اینکه آیا خبر تعیین حجت االسالم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه که 
این روزها در  فضای مجازی منتشر شده صحت دارد یا خیر؟ گفت: فعال فضای 

مجازی است.
نگاری ها بین  نامه  اینکه در راستای  بر  به سوالی مبنی  منتظری در پاسخ 
دادستانی کل و وزیر امور خارجه، قرار بود ایشان مدارک خود در رابطه با اظهار 
نظر پیرامون وضعیت پولشویی در کشور را ارسال کنند، آیا اخیرا مدارکی را 
ارسال  ارسال خواهند کرد و هنوز چیزی  ان شاءاهلل که  ارسال کردند؟ گفت: 

نشده است.

اخبار
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پیام تبریک معاون اول رئیس جمهوری به مناسبت روز ملی قطر
معاون اول رئیس جمهوری در پیامی به »شیخ عبداهلل بن ناصر بن خلیفه آل ثانی« نخست وزیر و وزیر کشور دولت قطر، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این پیام با اشاره به پیوندها و مشترکات 

جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر، اظهار امیدواری کرد که مناسبات فی مابین بیش از پیش تحکیم یافته و در پرتو همکاری های دو کشور صلح و آرامش در میان کشورهای اسالمی و منطقه گسترش یابد. 

در پی مستند جنجالی درباره آیت هلل هاشمی

تخریب بعداز مرگ با ترفند »هاشمی زنده است«

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با ظریف دیدار می کنند

یاسر هاشمی: ساخت این مستند از سوی ارگان های خاص 
به صورت سفارشی ساخته شده بود که بیشتر در جهت 
تخریب آیت ا... هاشمی بود، چرا که گفته شده این مستند 
جنبه انتقاد دارد اما چنین موضوعی را مشاهده نکردیم 
چرا که جنبه انتقادی نداشت. متاسفانه صحنه ها، تصاویر 

و اطالعات دروغ در این فیلم بسیار زیاد بود
- عصر روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه مستندی با نام 
نمایش درآمد که  به  تهران  دانشگاه  زنده است« در  »هاشمی 
خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم در این مراسم دعوت شدند 
اما هیچ کدام از اعضا در این مراسم شرکت نکردند. این موضوع با 

بحث های بسیار زیادی همراه شد.
یاسر هاشمی پسر کوچک آیت اهلل درباره این مستند می گوید: 
»ساخت این مستند از سوی ارگان های خاص به صورت سفارشی 
ساخته شده بود که بیشتر در جهت تخریب آیت ا... هاشمی بود، 
چرا که گفته شده این مستند جنبه انتقاد دارد اما چنین موضوعی 
متاسفانه  نداشت.  انتقادی  جنبه  که  چرا  نکردیم  مشاهده  را 
صحنه ها، تصاویر و اطالعات دروغ در این فیلم بسیار زیاد بود 
که حتی پس از مدتی مشخص شد که این فیلم از وزارت ارشاد 

مجوز نگرفته است.
از خانواده یعنی ما، دعوت کرده بودند که در مراسم پخش این 
مستند شرکت کنیم اما هنگامی که از محتوای این مستند باخبر 
شدیم در این مراسم حضور پیدا نکردیم و با پخش آن هم به 

مخالفت پرداختیم.«
محمد هاشمی: این مستند تخریب شخصیت آیت اهلل 

هاشمی و تمسخر کالم امام)ره( هست
محمد هاشمی، برادر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز به پخش 

مستندی با عنوان "هاشمی زنده است" اعتراض کرد.
محمد هاشمی برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، در همایش بررسی نقش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )ره( در 
نهضت امام خمینی )ره( که پیش از ظهر پنجشنبه در محل سالن 
اجتماعات مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی )ره( قم برگزار 
شد، گفت: متأسفانه برخی افراد در یکی دو دهه اخیر، باالترین 
تخریب ها را علیه مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اعمال کردند 
و امروز هم با وجود رحلت ایشان، همچنان علیه ایشان تخریب 
می کنند؛ خود این تخریب کنندگان هم می گویند هاشمی زمانی 
هم که زنده بود جسم او کاری نمی کرد، بلکه فکرش و اندیشه اش 
مزاحم ما بود و امروز هم با همین نگاه، به تخریب ایشان اقدام 

می کنند.
وی یکی از آخرین نمونه های تخریب شخصیت مرحوم آیت اهلل 
با عنوان »هاشمی زنده  را مستندی  هاشمی رفسنجانی )ره( 
است« خواند که اخیراً در یکی از دانشگاه های تهران رونمایی 
شده است. هاشمی توضیح داد: در این فیلم که عنوانش »هاشمی 

زنده است« و برگرفته از سخن امام خمینی )ره( بود، ابتدا حضور 
مرحوم آیت اهلل هاشمی در همه صحنه های انقالبی و اعتماد مردم 
و امام راحل به ایشان را نشان می داد، اما در مرحله بعد وارد 

دوران دولت سازندگی می شد و تحلیلی ارائه می داد که انحراف 
انقالب از همین زمان در کشور شروع شد و بعد در دولت خاتمی، 
احمدی نژاد و روحانی هم همین انحراف ادامه پیدا کرد؛ در پایان 

این فیلم هم نتیجه می گیرد که ریل انحراف از انقالب را هاشمی 
رفسنجانی پایه گذاری کرد و بنابراین هاشمی زنده است، چون 
انحراف زنده است؛ این از آخرین نمونه های تخریب شخصیت یار 
و یاور امام خمینی )ره( است؛ و البته تمسخر کالم امام خمینی 
)ره( هم هست. وی اضافه کرد: من به سازندگان این فیلم که ادعا 
می کردند ۳-2 دانشجوی ساده هستند گفتم این فیلم قطعاً باالی 
چند میلیارد تومان هزینه داشته و باید پرسید که این هزینه از 
کجا تأمین شده است؟ قطعاً جریانی پشت این قضیه است که 
به دنبال تخریب اندیشه و تفکر هاشمی است؛ اینان می خواهند 
در سال های بعد، بالیی که با نام هاشمی به سرشان آمد و توسط 
مردم کنار گذاشته شدند، دیگر بر سرشان نیاید و لذا تخریب 
اندیشه و شخصیت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را شدت 

بخشیده اند.
محسن هاشمی: تحریف تاریخ به انقالب و قضاوت نسل های 

آینده آسیب می زند
امروز محسن هاشمی نیز به پخش مستند »هاشمی زنده 

است« اعتراض کرد.
رئیس شورای شهر تهران درباره طرح برخی ادعاهای تاریخی 
در خصوص مرحوم هاشمی رفسنجانی، گفت: اظهار نظر و انتقاد 
حق هر جریان و شخصی است و ما نه تنها مخالف اظهار نظر افراد 
نیستیم بلکه از آن استقبال می کنیم، اما باید مراقبت کنیم اگر 
اظهار نظرمان مربوط به تاریخ و گذشته است براساس مستندات 

و شواهد و قرائن قابل بررسی وتحقیق توسط پژوهشگران باشد.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: اینطور تلقی نشود که ما تغییر 
کرده ایم و دیگر عملکرد خود در دهه های گذشته را قبول نداریم 
اما برای اینکه مسئولیت آن را نپذیریم، با طرح ادعاهای غیر 
مستند، می خواهم آن را به گردن فرد دیگری مانند مرحوم آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی بیاندازیم. دستکاری در تاریخ و روایت های 
مجعول و بی پشتوانه، اگرچه ممکن است برای برخی محبوبیت 
های کوتاه مدت را به همراه داشته باشد اما در کالن به انقالب و 

جامعه و قضاوت نسل های آینده آسیب می زند.
هاشمی با بیان اینکه بزرگترین آرزوی تحقق نیافته آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، رفاه مردم ایران و زندگی در شأن این مردم با 
حذف فقر و در حد سرمایه های ایران زمین بود، گفت: در دولت 
سازندگی، حرکت به سمت این هدف آغاز شد اما اکنون شاید 
به نظر برسد ما نه تنها به سمت این هدف پیش نمی رویم بلکه 
نسبت به 2۰ سال قبل، فاصله بیشتری با انتظارات مردم و آهنگ 
پیشرفت و توسعه جهان داریم. برای مردم مشکالت زیادی ایجاد 
کرده ایم که پاسخگوی آن نیستیم و مسئولیت را به گردن یکدیگر 
می گذاریم و همه تبدیل به اپوزیسیون شده ایم که امیدواریم با 
وحدت، همدلی و هم افزایی جریانات سیاسی و مسئوالن این 

کندی جبران شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دیدار 
امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  با  کمیسیون  این  اعضای 
خارجه خبر داد و گفت: این جلسه ظهر یکشنبه انجام می 

شود.
حشمت اهلل فالحت پیشه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
سیاسی ایرنا، افزود: این جلسه مشترک، از جمله جلسات دوره 
ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور 

خارجه است که در محل این وزارتخانه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این جلسه عالوه بر تحلیل های منطقه ای توسط 
مسئوالن مربوطه در ساختار جدید وزارت امور خارجه، مسائل 
نظارتی و قانونگذاری فیما بین مجلس و این وزارتخانه مورد بررسی 

قرار می گیرد.

وی در ادامه به نامه خود درباره تامین حداقل های نیازهای 
بودجه دفاعی به ویژه بودجه مرزی کشور اشاره کرد و یادآور شد: 
در این زمینه درخواست تجدید نظر داشتم و با علی الریجانی 

رییس مجلس شورای اسالمی گفت وگو شد.
فالحت پیشه با تاکید بر اینکه بودجه بنیه دفاعی باید حداقل 5 
درصد بودجه عمومی کشور باشد، گفت: جمهوری اسالمی یکی 
از خوداتکاترین کشورهای دنیا از لحاظ تولید تجهیزات دفاعی 
است و بخش اعظمی از تجهیزات دفاعی کشور در زمینه آفندی، 

پدافندی، پهپاد و موشکی در داخل تولید می شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داشت: جوانان کشور موفق شده اند تجهیزات دفاعی مورد نیاز 

کشور را به صورت خود اتکا بسازند.

وی در ادامه به مشکالت مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: 
به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی از بخش اعظم مرزهای 
کشور بازدید کردم و معتقدم میزان بودجه در حوزه مرزها باید 

افزایش پیدا کند.
وی با بیان این که مرز ناموس کشور است، گفت: در مرزهای 
کشور مانند مرزهای دریای عمان به شدت نیازمند ساخت احداث 
پاسگاه و شمع کوبی هستیم زیرا این اقدامات مانع عملیات های 
انتحاری و تروریستی می شود. با توجه به این که قاچاق سوخت 

در مرزها امسال افزایش پیدا کرده است.
وی به مشکالت رفاهی، زیستی و لجستیکی در مرزهای استان 
های کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایالم اشاره کرد و توضیح داد: 
ما باید برای سربازان که با جان خود در حال نگهبانی در مرزها 

هستند، حداقل ها را تامین کنیم.
وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان مجلس در 
قبال بودجه های دفاعی و به ویژه مرزی حساسیت ویژه ای دارند.
فالحت پیشه در ادامه به بودجه دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: چیزی نزدیک به 1۰۰ درصد 
از اقدامات تروریستی توسط دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
جمهوری اسالمی قبال از هر گونه اقدام شناسایی می شود که این 

اقدامات با حداقل بودجه صورت می گیرد.
وی همچنین از بازدید روز سه شنبه اعضای کمیسیون امنیت 
ملی از مرزهای ایران در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: تالش ما 
این است که از مرزهای داخلی ایران و سمت کشور عراق بازدید 

به عمل آوریم.

 هزینه هر سوال از وزیران در مجلس چقدر است؟
حجم انبوه سوال ها و گاهی بی ربط نمایندگان از وزیران باعث شده که 
دولتمردان بیشتر ساعات کاری خود را در کمیسیون های تخصصی یا در 
جلسات علنی مجلس شورای اسالمی سپری کنند تا جایی که برای پاسخ به 

هر سوال ساعت ها وقت صرف می کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، یکی از چالش هایی که این روزها وزیران با آن 
روبه رو هستند، حضور مکرر آنان در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای 

اسالمی برای پاسخ به سوال های نمایندگان است،
پرسش از وزیران به خودی خود مشکلی ندارد چراکه سوال یکی از ابزارهای نظارتی 
مجلس است ولی اخیرا این موضوع به گونه ای شده که بسیاری از وزیران به جای این 
که بیشتر در محل کار خود حضور داشته باشند در کمیسیون های تخصصی مجلس 
یا جلسات علنی حضور دارند که قطعا این موضوع باعث کاهش بازدهی دولت می شود.

 هر سوال نماینده، ۱0 ساعت وقت یک وزیر را می گیرد
سؤال ها و درخواست های برخی نمایندگان به اندازه ای است که مجلس به محل 
کار دوم اعضای هیأت دولت یا گاهی هم به محل کار اول آنان تبدیل شده است و 
آنها بیشتر از آن که به امور مربوط به وزارتخانه خود بپردازند، مشغول پاسخ به پرسش 
های نمایندگان شده اند، حتی شاهدیم وزیرانی که هنوز یک ماه از حضور آنان در 
دولت نگذشته به مجلس فراخوانده می شوند و درمورد وزیران قبلی و عملکردشان 

سوال پرسیده می شود.
هر طرح سوال از یک وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس به صورت تقریبی 

1۰ ساعت وقت وزیر مربوطه را می گیرد.
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی معاونت نظارت مجلس از خرداد 1۳96 

تا اردیبهشت 97 ، 8۳4 سوال از وزیران پرسیده شده است.
 آماری از حضور وزیران در کمیسیون های تخصصی مجلس

بررسی پنج هفته کاری مجلس نشان از حضور فعال وزیران در کمیسیون های 
تخصصی مجلس دارد، 26 تا ۳۰ آبان امسال 6 وزیر، سوم تا هفتم آذر هفت وزیر، 1۰ 
تا 14 آذر هشت وزیر، 24 تا 28 آذر هفت وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس 

شورای اسالمی حضور یافتند.
همچنین قرار است در جلسات هفته آینده کمیسیون های تخصصی مجلس، هشت 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، اطالعات، صنعت، معدن و 
تجارت، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان شرکت 

کنند.
به نظر می رسد که مجلس شورای اسالمی باید سازوکار دیگری برای موضوع 
سواالت نمایندگان از وزیران را در نظر بگیرد، در این راستا قاسم میرزایی نیکو نماینده 
مردم دماوند در مجلس در این باره گفت: امروز شاهدیم این موضوع به یک رابطه دکان 
تجارتی )بده - بستان( تبدیل شده است، در خوشبینانه ترین حالت این گونه می شود 

که نماینده می خواهد مشکالت منطقه را با این ابزار نظارتی مرتفع کند، از این رو ما به 
ندرت شاهد این هستیم که برای طرح سوال نیاز به حضور وزیر باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: البته امروز وزارتخانه ها نیز کار بخش صف 
و ستاد را با هم قاطی کرده اند، وقتی مدیر کلی را در استان می گذارند باید اختیارات 

الزم را به وی بدهند تا کارهای الزم را انجام دهد.
میرزایی نیکو اظهارداشت: وزیر و نماینده باید تکلیف خود را بدانند این که یک 
نماینده به زور یک موردی را بیاورد و پافشاری هم کند که باید این کار انجام شود، 
ممکن است کار انجام نشود، وزیری قولی برای انجام کار دهد ولی نتوان ردیف بودجه 

آن را پیش بینی کرد.
وی همچنین گفت: برخی مواقع نمایندگان می خواهند انتصاباتی که در شهرهایشان 
صورت می گیرد با نظر آنها باشد، پیشنهاد می دهند و برای این که وزیر حرف هایشان 

را بشنود وی را به کمیسیون های مجلس می آورند.
عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: در این زمینه باید هم برنامه های ما و هم 

برنامه های وزیران بهتر و استراتژیک تر شود.
عباسعلی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم 
نیز معتقد است: یکی از موضوعات مهمی که در مجلس باید به آن توجه کرد، نقش 
بسیار فعال مجلس خصوصا کمیسیون های تخصصی آن در طرح ها و لوایح است و 
آنان باید به گونه ای ریل گذاری را برای دولت فراهم و میسر کنند تا دولت به راحتی 

بتواند از روی ریل هایی که مجلس در آن گذاشته، عبور کند.
وی تصریح کرد: در این بین جلسات تخصصی زیادی میان وزرا ، کارشناسان و 
کمیسیون های تخصصی برای پرمحتوا شدن طرح ها و لوایح برگزار می شود و ارتباط 
کمیسیون ها با وزیران و کارشناسان و بدنه دولت باید در راستای قوام بخشیدن به 
محتوا و غنی شدن طرح ها و لوایح باشد که این بزرگ ترین وظیفه کمیسیون های 
تخصصی مجلس است. وی ادامه داد: پس از این که لوایح و طرح با تصویب شکل 
قانونی پیدا کرد نقش کمیسیون ها نظارتی می شود و آنان باید این موضوع را پیگیری 

کنند که آیا دولت بر آنچه مجلس ریل گذاری کرده حرکت می کند یا خیر؟
نماینده پیشین مردم کاشان در مجلس گفت: سواالتی که از وزیران مطرح می 
شود باید با محتوا و غنی و قابل بیان باشد، مشکلی که امروز وجود دارد این است که 
قانونگذار دست نماینده را باز گذاشته است و نماینده می تواند دهها سوال بپرسد و 
محدودیتی برای وی ایجاد نکرده است چون خواسته نماینده آزاد باشد البته نماینده 
باید یک خودسانسوری داشته باشد و تا جایی که می تواند سواالت را به حداقل برساند 

زیرا اولویت بندی ها ایجاد می کند.
منصوری آرانی تصریح کرد: شرایط فعلی و مشکالت در کشور طوری است که 
وزیر باید وقت صرف حل مشکالت کند اگر 1۰ درصد، 29۰ نماینده بخواهند از وزیر 
سوال کنند یعنی یک وزیر باید به سوال 29 نماینده پاسخ دهد که این وقت زیادی 

را از وزیر می گیرد.
وی اضافه کرد: باید یک سازوکاری در مجلس پیش بینی شود، سوال ها اولویت 
بندی شوند و سپس به آن پرداخته شود، سوالی که به معنای واقعی ملی باشد و دردی 

از مشکالت را دوا کند.
نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: در ادوار مختلف مجلس همیشه این نقد وارد 
بوده که نمایندگان سوال های زیادی از وزیران مطرح می کنند برای مثال نماینده ای 

وجود داشت که در یک دوره 15۰ سوال از یک وزیر پرسید.
منصوری آرانی تاکید کرد: برای پاسخ به یک سوال نماینده 1۰ ساعت وقت وزیر 

گرفته می شود، گاهی حتی در مواردی از 1۰ ساعت هم بیشتر می شود.
وی با تاکید بر این که باید آیین نامه داخلی مجلس بازنگری شود، یادآور شد: باید 
یک تفاهمی بین مجلس و دولت شکل گیرد تا بر مبنای آن دست نمایندگان و وزیران 
بسته نشود. همچنین جالل میرزایی نماینده ایالم در مجلس در این باره اظهارداشت: 
امروز سوال به عنوان ابزار نظارتی کارکرد خود را از دست داده است، اگر این رویه ادامه 

پیدا کند، باعث تضعیف مجلس می شود.
وی تصریح کرد: باید سازوکاری برای حل این مشکل طراحی و آیین نامه داخلی 

مجلس نیز باید اصالح شود.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: امروز شاهدیم بسیاری از سوال های نمایندگان 

از وزرا مربوط به کارکرد وزارتخانه مورد سوال نیست.


