
 نماینده مجلس:

به جای برآشفته شدن ازسخنان ظریف برای مقابله با پولشویی تالش کنیم

نماینده مردم پیرانشهر:
استیضاح وزیر علوم به صالح نیست

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: استیضاح منصور 
غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شرایط کنونی به هیچ وجه به 

مصلحت نظام آموزش عالی کشور نیست.
»رسول خضری« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا ضمن 
مخالفت با استیضاح وزیر علوم و تحقیقات و فناوری اظهار داشت: این استیضاح را به 
صالح کشور نمی دانم و امروز باید به جای این گونه اقدامات به مسائل مهم پرداخت.
وی ادامه داد: در این شرایط که ما با مشکالت زیادی روبرو هستیم ایجاد این گونه 

چالش ها برای دولت به هیچ عنوان درست نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که هر سخن جایی و هر نکته مکانی 
دارد، یادآور شد: استیضاح کنندگان باید بدانند هم اکنون زمان این گونه اقدامات 

نیست و باید به دنبال دغدغه مردم باشیم.
خضری افزود: نمایندگان باید ببینند درد مردم جامعه چیست؟ زیرا ما هم اکنون 
بحث ابرچالش بیکاری را در کشور داریم و 42 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی 

بیکار هستند که باید فکری برای آنها کرد.
وی با تاکید بر این که ما امروز باید به دنبال اشتغال برای مردم باشیم، توجه به 
موضوع معشیتی مردم و ایجاد اشتغال برای بیکاران باید از اهم اقدامات ما باشد تا 

اینکه به استیضاح هایی اینگونه بپردازیم.
نماینده مردم پیرانشهر در مجلس گفت: البته استیضاح حق نمایندگان است ولی 
به نظر من به جای این که به جای تغییر وزیر باشیم به دنبال تغییر ساختار باشیم 

و کاری زیربنایی انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیش از 80 امضا 
امروز تقدیم هیات رییسه مجلس شد و هیات رییسه نیز آن را برای بررسی بیشتر 

به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داد.
عدم وجود برنامه و سیاست های کالن پژوهشی و فناوری در چهارچوب اسناد 
باالدستی و اقتصاد مقاومتی و عدم اجرای پژوهش های کالن کشوری تحت نظارت 
شورای عتف، عدم توجه به آموزش های فنی و حرفه ای و رشته های مهارتی و عدم 
تعیین تکلیف حق التدریسان فنی و حرفه ای علی رغم تکلیف قانونی در برنامه ششم 
توسعه و بی توجهی به آموزش در دانشگاهها و عدم توسعه رشته های میان رشته ای 
در دانشگاه های کشور و عدم به روز رسانی رشته های دانشگاهی ازجمله محورهای 

این طرح استیضاح است.
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صفحه 7

 تعلیق افزایش قیمت سوخت
ماکرون عقب نشینی کرد

صفحه 2

اگر جلوی صادرات نفت ایران در خلیج فارس 
گرفته شود نفتی صادر نخواهد شد

روحانی در جمع مردم شاهرود:

نفت تمام شد، مالیات بدهید!
پیش بینی زمان تقریبی عملی شدن یک ایده قدیمی برای اداره کشور

درآمد کشورهای دنیا از دو راه تامین می شود؛ فروش نفت یا گرفتن مالیات. 
ایران برای همیشه نمی تواند فروشنده نفت باشد و دیر یا زود باید به سراغ 
اصالح سیستم نظام مالیاتی خود برود. فرارو- یک روز باالخره در چاه های نفت 
را می گذاریم و کشور را با درآمد های مالیاتیاداره می کنیم. این رویایی است که 
دولت ها در ایران سال هاست آن را در ذهن شان مرور می کنند. اگر چه معلوم 
نیست دقیقا کی بتوانیم وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت را محقق کنیم، 

اما اگر روزی به هزار و یک دلیل دیگر نتوانیم نفت بفروشیم چطور کشور را 
ادره می کنیم؟ بله! جواب این سوال مالیات است. درست همان شیوه درآمدزایی 
دولت ها در کشور هایی که چاه نفت ندارند. برای اینکه بفهمیم ایران در چه زمانی 
می تواند کل مخارج خود را از مالیات تامین کند، باید به سراغ سوابق دخل و 
خرج دولت برویم. آمار های بانک مرکزی از سال ۸۰ به بعد نشان می دهند در 
طول این سال ها سهم مالیات از تامین مخارج دولت بیشتر و بیشتر شده و در 

سال ۹۶ توانسته ایم با درآمد های مالیاتی، حدود 7۰ درصد خرج هایمان را تامین 
کنیم. اما هنوز تا تامین ۱۰۰ درصد مخارج از محل مالیات یا بطور کلی درآمد های 
عمومی راه زیاد است. با توجه به اینکه در این یک و نیم دهه 2۰ درصد به سهم 
درآمد های مالیاتی از تامین مخارج اضافه شده، حدود سه دهه دیگر زمان الزم 

است تا در سال ۱۴2۴ درآمد های عمومی مان کفاف تامین مخارج را بدهد.

از شایعه تا حقیقت »کاخ هاشمی«
بازدید رایگان از تاریخ مصور یک انقالب
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این ها »بارباپاپا«ی موسیقی ایران هستندکدام کشورها تا 300 نفت دارند؟
دبیر هنری فستیوال آینه  دار:پیش بینی نهادهای بین المللی از قیمت نفت

جهانگیری: در ابتدای جلسه درس خارج فقه

 بیانات رهبر انقالب
درباره قانون 

منع به کارگیری 
بازنشستگان

سهم درآمد نفت 
در بودجه 98 
خیلی باالتر از 
25درصد نیست
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موضع  درباره  مجلس  در  خدابنده  مردم  نماینده 
خارجه  امور  وزیر  با  ارتباط  در  اخیر  های  گیری 
گفت: شما که این اندازه دلسوز مملکت هستید، 
دنبال مافیای پشت پرده باشید و آن را کشف و 
با آن مبارزه کنید، باحمله به موفق ترین وزیر بعد 
از انقالب، جز اینکه دشمنان را دلشاد کنید، راه به 

جایی نخواهید برد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد بیگدلی در نطق 
خود با انتقاد از کسانی که علیه ظریف موضع گیری کرده 
اند، گفت: نمی دانم چرا عده ای فکر می کنند، مسئول 
مرگ قربانیان کشتی سانچی، ظریف است و عده ای مرگ 
کودکان یمنی را بر گردن ظریف می اندازند؛ باید به این 
بصیرت تبریک گفت، اگر بصیرت این است مبارکتان باشد.

وی افزود: کسانی که از تذکر و شفاف سازی ظریف در 
مورد پولشویی برآشفته شدند، مگر سال های سال نیست 
که اکثر مسئوالن کشور در مورد پولشویی تذکر می دهند، 
در مورد قاچاق، مواد مخدر تذکر می دهند؛ مگر رهبری 
نفرمودند که متحد باشید و از دولت برخاسته از رای 24 

میلیونی حمایت کنید، آیا اتحاد این است؟
بیگدلی در ادامه تاکید کرد: به جای اینکه از شفاف 
سازی دکتر ظریف برآشفته شوید، دنبال پرونده هایی 
باشید که مردم را نگران و برای آن ها مشکل ایجاد کرده 
است؛ چه بخواهید و چه نخواهید ظریف محبوب قلوب 
مردم ایران است، با حمله شما مطمئنا از محبوبییت دکتر 

ظریف کاسته نخواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: شما را به روح شهدا قسم می 
دهم، اگر دلسوز مردم هستید بروید و ببینید مافیای پشت 

پرده چه بالیی بر سر مردم و مملکت آورده است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  خدابنده  مردم  نماینده 
تصریح کرد:یکی از عواملی که باعث شده بعد از چهل 
سال، مشکالت مردم را آزار دهد، در راس نبودن مجلس 
است. امام فرموند مجلس در راس امور است؛ چه اندازه به 

امر نظارت اهمیت داده اید؟
با جنگ تمام عیار اقتصادی، روانی و امنیتی روبرو 

هستیم
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی نیز در نطق خود گفت: امروزه با یک جنگ 
پیچیده تمام عیار در ابعاد مختلف مواجه هستیم، جنگی 
که پیش از هر موضوعی، ابعاداصلی آن روانی و رسانه ای 
است، امروز دشمن با جنگ روانی بسیار پیچیده در تالش 
است؛  نظام  مهم  تمام دستاوردهای  بردن  بین  از  برای 
دشمن با ابزار مدرن به خصوص پیام رسان های خارجی 
سعی در ناامیدی مردم و حذف تمام دستاوردهای مهم 
نظام دارد، یعنی با مخلوظ کردن تعداد کثیری از اخبار 
دورع و تعداد کمی اخبار راست، به اهداف خود می رسد.

ابوترابی ادامه داد: امروز 70 درصد مشکالت کشور طبق 
نظر کارشناسان مشکالت اداری، بانکی و داخلی است، 
ساختار اداری ما با اشتباه امروز ما را به کوچه بن بست 

اقتصادی هدایت و نظام اداری مردم را خسته کرده است 
و92 درصد از بودجه سالیانه را بدون اینکه منفعتی داشته 
باشد هدر می دهد، ادامه این مسیر امکانپذیر نیست؛ 
اصالح  در  را  نقش  مهمترین  اسالمی  شورای  مجلس 

ساختار اداری و مالی و بانکی دارد.
این  در  مجلس  طرح  ذکرعناوین 5  با  ادامه  در  وی 
تجارت،  قانون  بانکی،  نظام  اصالح  داد:  ادامه  خصوص 
مدیریت جامع شهری و روستایی، اصالح قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری، 5 
طرحی هستند که امیدواریم با اصالح آن ها، ساختار نظام 

اداری اصالح شود.
عدم شافیت، بی اعتمادی مردم را به دنبال دارد

محمود شکری نماینده تالش و رضوان شهر در مجلس 
نیز در نطق خود گفت: بی تفاوتی، بی انگیزگی، پنهان 
کاری و عدم شفافیت با مردم، بی اعتمادی مردم را به 
دنبال دارد و سرمایه عظیم نقالب اسالمی را از بین می 
برد؛ حکومت هم حق است و هم وظیفه، مردم حق دارند 
که بدانند کارگزاران حکومت به چه مسائلی و با کدام 

راهکارها رسیدگی می کنند.
وی با اشاره به ایثار مردم در هشت سال جنگ تحمیلی 
و حضور همیشه در صحنه ملت ایران، افزود: مردم انتظار 
دارند که مردم و کارگزاران، دین خدا، اسالم عزیز و پیرو 
والیت فقیه باشند چون اما فرموندند اگر پشتیبان والیت 

فقیه باشید به شما آسیب نمی رسد.


