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 وزیر کشور:
جمهوری اسالمی موضوع محاکمه شکنجه گران دوره 

پهلوی را دنبال می کند

وزیر کشور گفت: نه تنها شکنجه گران ساواک، بلکه همه کسانی که در 
دوره پهلوی منابع مالی کشور را غارت کرده اند باید مورد پیگیری قرار گیرند.

احمد وحیدی وزیر کشور، در مورد پی گیری حقوقی برای محاکمه کسانی 
که در دستگاه سرکوب رژیم پهلوی بودند و این اواخر هم در تجمعات 
ضدانقالب شرکت می کنند، گفت: نه تنها شکنجه گران ساواک، بلکه همه 
کسانی که در آن دوره منابع مالی کشور را غارت کرده اند باید مورد پی گیری 
قرار گیرند. پول هایی که خانواده پهلوی صرف عشرت و خوش گذرانی خود 
می کنند از کجا آورده اند؟ دارایی های مردم را سرقت کرده اند و این مساله 

باید رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: طبیعتا جمهوری اسالمی این مساله را دنبال می کند، 
ولی با توجه به رویکرد دادگاه های غربی خیلی بعید می دانیم به نتیجه 
برسد، چرا که این افراد در پناه دولت های غربی زندگی می کنند و از آن ها 

حمایت می شود.
وحیدی با بیان اینکه تعداد این افراد کم نیست، گفت: تروریست هایی 
هستند.  آن ها  حمایت  مورد  می کنند  زندگی  غربی  کشور های  در  که 
متاسفانه این مساله بیانگر همان امپراتوری دروغ و فریبی است که آن ها 
به راه انداخته اند؛ از طرفی به تروریست ها پناه می دهند از یک سو مدعی 

حقوق بشر هم هستند.
وزیر کشور تصریح کرد: جمهوری اسالمی این مساله را پی گیری کرده 
و می کند، ولی متاسفانه دادگاه های غربی در قبال این مسائل، سیاسی 

برخورد می کنند.
 در تجمعاتی که طی روز های گذشته توسط ضدانقالب برگزار شده 
است، یکی از سرشکنجه گران ساواک به نام »پرویز ثابتی« نیز حضور 
داشته که این مساله مطالباتی را جهت پی گیریِ مجازات این افراد به وجود 

آورده است.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به حمالت رژیم 
صهیونیستی علیه اهدافی در دمشق و حومه آن

سخنگوی وزارت امور خارجه، حمالت رژیم صهیونیستی علیه اهدافی 
در دمشق و حومه آن از جمله برخی ساختمان های مسکونی را که  منجر 
به شهادت  و زخمی شدن جمعی از شهروندان بی گناه سوری گردید، به 

شدت محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی با اشاره به توالی حمالت جدید رژیم 
صهیونیستی و حمالت گروهک تروریستی داعش علیه ملت سوریه، پیوند 
و هماهنگی این دو موجودیت تروریستی را پیوندی طبیعی و ذاتی خواند 
که در شرایط مواجهه ملت سوریه با آثار زلزله ویرانگر دو هفته قبل، در 

صدد تشدید آالم و رنج و مصیبت مردم این کشور هستند.
کنعانی سکوت کشورهای غربی نسبت به نقض مکرر حاکمیت و تمامیت 
سرزمینی سوریه از سوی رژیم متجاوز صهیونیستی را شرم آور خواند و از 
جامعه جهانی و نهادهای مسئول بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد خواست واکنش فوری، جدی و مؤثری نسبت به تجاوزات رژیم 

تروریستی صهیونیستی علیه یک عضو سازمان ملل متحد داشته باشند.

وزیر دادگستری:
گشت های مشترک نظارت بر بازار در نوروز به  زودی 

فعال می شوند
وزیر دادگستری گفت: گشت های مشترک نظارت بر بازار در ایام نوروز 

به  زودی فعال می شوند.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی درباره نحوه نظارت بر سفرهای 
نوروزی گفت: دولت یک الیحه دو فوریتی را به مجلس ارسال کرده که 
هدف آن تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است چراکه کار تنظیم 
بازار به معنای نظارت و قیمت گذاری و هم بازرسی که به تعزیرات برای 

رسیدگی به تخلفات منتهی شود اکنون چند نهاد متولی دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به ارائه الیحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم 
بازار به مجلس تصریح کرد: اگر این طرح مصوب شده و سازمان مذکور 
تشکیل شود، آن گاه امر نظارت و بازرسی در همه زمینه ها متمرکز می 
شود. در واقع با این کار، یک نهاد مسئول است و به گزارش های نظارت و 
بازرسی رسیدگی می کند. وی ادامه داد: ما با فرض اینکه این سازمان فعالً 
تشکیل نشده است، طرحی را برای ایام نوروز تدوین کردیم تا گشت های 
مشترک در تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت را صمت فعال کنیم. 
این هماهنگی انجام شده تا گشت های مشترک نظارت بر بازار به زودی 

فعال شده تا نظارت بیشتری بر بازار صورت گیرد.

مجلس موافقت  می کند؟

دولت در فکر ایجاد سازمان بازرگانی
بر  که  داده  ارائه  مجلس  به  الیحه ای  دولت 
اساس آن سازمان بازرگانی زیر نظر رئیس جمهور 
تشکیل شود و باید ببینیم مجلس چه واکنشی به 

این الیحه دوفوریتی دولت نشان می دهد.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: 
پس از آنکه چندین مرتبه بحث تشکیل وزارت 
نرسید،  جایی  به  نهایت  در  و  مطرح  بازرگانی 
سازمان  ایجاد  برای  الیحه ای  بار  این  دولت 
قید دو  با  را  آن  و  تهیه  بازار  تنظیم  و  بازرگانی 
فوریت به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده، چرا 
که تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی نیست که 
دولت به تنهایی بتواند درباره آن تصمیم گیری 
کند و مجلس تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل 

سازمان بازرگانی است.
جزئیات الیحه ایجاد سازمان بازرگانی

بر اساس آنچه تاکنون از الیحه تشکیل سازمان 
بازرگانی منتشر شده است، در ماده واحده این 
منظور  به  می شود  داده  اجازه  دولت  به  الیحه 
تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت 
و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم 
بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم 
بازار زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده 
تشکیالت  و  انسانی ساختار  نیروی  امکانات  از 
اساس  بر  و  اجرایی  دستگاه های  در  موجود 
اساسنامه ای که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ به 

تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.
تصویب  صورت  در  و  الیحه  این  اساس  بر 
سازمان  اسالمی،  شورای  مجلس  در  نهایی 
و  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
تمامی  همراه  به  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت ها ساختار 
و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها 
و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی، 
بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان 
ملحق می شوند. همچنین در بند دیگر از الیحه 
تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر 
دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز 
و  نظارت  برنامه ریزی  راهبری  سیاست گذاری، 
ادغام  تجمیع  رویکرد  بر  تأکید  با  و  ساماندهی 
و ساختارهای دستگاه های  و کاهش تشکیالت 
مجاز  وزیران  هیأت  تصویب  با  مذکور  اجرایی 

است.
سازمان بازرگانی بر بازار نظارت می کند

رئیس جمهور  معاون  حسینی،  محمد  سید 
در امور مجلس درباره ضرورت و اهمیت ایجاد 
سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، گفت: پیشنهاد 
دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم 
بازار از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مابقی  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  مجموعه  و 
دستگاه ها منفک شده و به سازمان بازرگانی که 
ریاست  نهاد  نظر  تحت  و  مستقل  صورت  به 

جمهوری خواهد بود، ملحق شود.
حسینی تاکید کرد: سازمان بازرگانی دیپلماسی 
تجاری را در دستورکار داشته و تحرک جدی را 
در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین المللی، 
تفاهم نامه های منطقه ای، تفاهم نامه های دو و 
چند جانبه و تنظیم موافقتنامه ها و قراردادها به 
عنوان راهبردی مستمر پیگیری خواهد کرد. هدف 
دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت 
متمرکز بر همه بخش های بازار مدیریت و نظارت 

موثرتری داشته باشد.
اولویت دولت تنظیم تولید باشد

عزت الله اکبری تاالرپشتی در گفتگو با خبرنگار 
ایجاد  دوفوریتی  الیحه  ارائه  به  اشاره  با  مهر، 
سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس شورای 
در  موضوع  این  فعالً  داشت:  اظهار  اسالمی، 
مجلس مطرح و بررسی نشده است و باید ببینیم 
نظر دولت چیست و با چه توجیهی این الیحه را 

تقدیم مجلس کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر 
موافقت  سازمان  این  تشکیل  با  مجلس  شما 
می کند، گفت: معلوم نیست که نمایندگان به 
آن رأی دهند یا خیر اما گرایش کلی نمایندگان 
مجلس آن است که به موضوعی رأی دهند که 

بتوانند بر آن نظارت کنند. باید ببینیم این سازمان 
به مجلس پاسخگو و نظارت پذیر است یا خیر.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
شما موافقید بحث تنظیم بازار از وزارت جهاد و 
صمت گرفته شده و در سازمانی زیر نظر رئیس 
حال  در  متأسفانه  گفت:  شود،  اداره  جمهور 
حاضر دولت نمی تواند بازار را کنترل کند و اگر 
مربوطه  وزارتخانه های  از  بازار  تنظیم  موضوع 
باز  شود،  داده  رئیس جمهور  به  و  شود  گرفته 
هم مشکل حل نمی شود چرا که رئیس جمهور 
مردم  نماینده  ندارد.  را  کارهایی  چنین  فرصت 
تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
باید تنظیم تولید با دولت و تنظیم بازار با بخش 
خصوصی باشد، تصریح کرد: دولت باید تنظیم 
تولید را در اولویت خود قرار دهد و تنظیم بازار 
را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند. دولت 
تولید را رها کرده است و آن وقت می خواهد بازار 

را تنظیم کند؟! چنین کاری شدنی نیست.
تولید  ادامه داد: زمانی که  تاالرپشتی  اکبری 
محصولی کم باشد، قیمت آن افزایش می یابد 
زیاد  محصولی  یا  کاال  تولید  که  هم  زمانی  و 
باشد، تولیدکنندگان مجبور می شوند آن را دور 
بیاندازند. االن افرادی به ما مراجعه دارند و داد و 
فریاد می زنند که تولید زیادی دارند اما نمی دانند 
با آنچه کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باید چه 
کرد، اظهار داشت: دولت باید تنظیم تولید کند 
و تنظیم بازار را به بخش خصوصی واگذار کند 
تا اگر آنان اشتباهی کردند، از جیب خودشان 

جبران کنند.
راهکار جایگزین ایجاد سازمان بازرگانی

همچنین مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز 
در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
گفت:  بازرگانی،  سازمان  تشکیل  درباره  مهر 
تاکنون چندین بار وزارت صمت تفکیک و ادغام 
شده است و نباید مجدداً اقداماتی در این راستا 
انجام داد. در کل دنیا هر بخشی که تصمیم گیر 
حوزه تولید است، برای حوزه بازرگانی، صادرات و 

واردات هم تصمیم گیری می کند.
وی متذکر شد: ما از یاد نمی بریم زمانی که 
وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
نظر  اختالف  داشت،  وجود  معادن  و  صنایع 
زیادی بین آنان ایجاد می شد. یک وزارتخانه برای 
تولید تصمیم می گرفت و وزارتخانه دیگری واردات 
مانند  مثال، می دیدیم محصولی  برای  می کرد. 
برنج در کشور زیاد تولید می شد و وزارت بازرگانی 

مجوز واردات می داد.
یوسفی تصریح کرد: تا همین دو سال پیش 
مانند مرغ صحبت  درباره موضوعی  که  زمانی 
می کردیم، وزارت بازرگانی، گمرک و وزارت جهاد 
هر کدام یک نظر مجزا می دادند و هیچ کسی 
مسئولیت پذیر نبود، تا اینکه ما در مجلس قانونی 
را تصویب کردیم و همه اختیارات مربوط به این 

بخش را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 

با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان بازرگانی عمالً 
تصمیم گیری در حوزه حکمرانی تولید، توزیع و 
مصرف را بر هم می زند، گفت: همان طور که 
ما در مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف 
بودیم، با تشکیل سازمان بازرگانی هم مخالف 
هستیم. شاید در ظاهر اسم آن سازمان بازرگانی 
باشد، اما عمالً کارکرد وزارتخانه ای خواهد داشت.

یوسفی اظهار داشت: پیشنهاد بنده آن است 
که به جای تشکیل سازمان بازرگانی، بهتر است 
که دولت ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یک معاونت قوی بگذارد. اقداماتی مانند تفکیک 
و تجمیع وزارتخانه ها در این شرایط هیچ ضرورتی 

ندارد.
مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست

همچنین مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون 
با  را  خود  مخالفت  مجلس  معادن  و  صنایع 
وی  گفته  به  کرد.  اعالم  سازمان  این  تشکیل 
مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد 
ساختار جدید بتوان آن را رفع کرد، بلکه ساختار 

باید اصالح شود.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
مجلس، در حال حاضر وزارتخانه صنعت، معدن 
مربوط  اقدامات  کشاورزی  جهاد  و  تجارت  و 
به تنظیم بازار را انجام می دهند که با تشکیل 

سازمان بازرگانی این نهادها افزایش می یابد.
مجلس موافق تشکیل سازمان بازرگانی نیست

صنایع  کمیسیون  رئیس  نایب  جدی،  علی 
با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و 
پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی از سوی دولت، 
سازمان  که  کرده  ارائه  الیحه ای  دولت  گفت: 
بازرگانی تشکیل دهد و بحث تنظیم بازار از وزارت 
جهاد و صمت گرفته شده و در سازمانی زیر نظر 
رئیس جمهور اداره شود. وی عنوان کرد: پیش 
بینی شخصی بنده این است که مجلس خیلی با 
این موضوع موافق نباشد که مثالً یک مجموعه ای 
تبدیل  سازمان  به  شود  نظارت  آن  بر  باید  که 
شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند. البته 
باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه 

تصمیمی گرفته می شود.
تشکیل سازمان بازرگانی اقدامی عجوالنه است

مردم  نماینده  عباسی  علیرضا  این،  بر  عالوه 
کرج با بیان اینکه در ۱۰۰ سال گذشته حداقل 
۱۱ بار وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن 
ادغام و مجدداً تفکیک شده است، متذکر شد: 
این مسئله نشان می دهد یک ایراد اساسی در 
این بین وجود دارد و متأسفانه کسی کارشناسانه 
یکی  افزود:  وی  نمی پردازد.  موضوع  این  به 
از مشکالتی که هم در وزارت صمت و هم در 
وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، مسئله عدم 
هماهنگی بخش تولید، صادرات و واردات است. 
البته با تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت 
انتزاع در سال  قانون  یا همان  جهاد کشاورزی 
این وزارتخانه کمی  ناهماهنگی در  ۹۱، مشکل 
سامان پیدا کرد اما متأسفانه دولت روحانی به 
ویژه در دو سال پایانی خود این قانون را به شکل 
سلیقه ای اجرا کرد و موجب بروز مشکالت زیادی 

برای فعاالن بخش کشاورزی شد.
بخواهیم  اگر  گفت:  مجلس  نماینده  این 
از  بازرگانی  بخش  تفکیک  مسئله  دیگر  بار 
به  را  کشاورزی  جهاد  و  صمت  وزارتخانه های 
جریان بیندازیم و این بار با یک چرخش به جای 
وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی را مطرح کنیم، در 
هر دو حالت مجدداً قسمتی از تصمیم گیری ها 
حوزه  به  را  دیگر  قسمتی  و  تولید  بخش  به  را 
تجارت و بازرگانی می دهیم؛ اقدامی که در اکثر 
اقدام  این  است.  شده  منسوخ  دنیا  کشورهای 
دولت عجوالنه، منفعالنه و غیرکارشناسی است 
و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر 

مشکالت خواهد افزود.
عباسی عنوان کرد: اقدام دولت برای تشکیل 
واردات  وزارت  همان  ادامه  یا  بازرگانی  سازمان 
)بازرگانی( در حقیقت پاک کردن صورت مسئله 
مشکالت بخش تولید و تنظیم بازار است. اگر 
ایرادات  باید  است،  بازار  تنظیم  دولت  مشکل 
فعلی احصا و اولویت بندی شود. اگر ایراد در 
مورد  متخصص  انسانی  نیروی  و  زیرساخت ها 
نیاز است، تأمین کند و اگر مدیران ناالیق سر 
کار هستند، آنان را با مدیران شایسته و توانمند 
و دل سوز جایگزین کند. تغییر ساختار همان دور 
باید  بار تکرار شده است و  باطلی است که ۱۱ 
کارشناسانه و مسئوالنه به حل مشکالت بخش 
تولید و تنظیم بازار بپردازیم و از کارهای کلیشه ای 

مثل تغییر ساختار جدا بپرهیزیم.
وی تاکید کرد: بخش بازرگانی اساساً توجهی 
به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار 
تولید  از  حمایت  قصد  ما  اگر  و  است  واردات 
وزارت  یا  سازمان  تأسیس  با  داریم،  را  داخلی 
بازرگانی نه تنها به سمت تحقق اهداف تعیین 
شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی 
نمی رویم، بلکه موجب آسیب رسیدن به بخش 
حوزه  در  چه  و  کشاورزی  حوزه  در  چه  تولید 
صنعت می شویم. بنابراین الزم است که دولت 
تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل 

سازمان بازرگانی داشته باشد.
نمایندگان وزارتخانه را به سازمان ترجیح 

می دهند
عالوه بر این نگاهی به نظرات برخی از نمایندگان 
مجلس که در فضای مجازی و رسانه ای منتشر 
شده است، نشان می دهد که آنان بر این باور 
هستند که با رفع ایراد شورای نگهبان، می توان 
طرح احیای وزارت بازرگانی را که در مجلس قبل 
تهیه شده بود اصالح و در کوتاه ترین زمان در 

صحن علنی مطرح و تصویب کرد.
نگاه این نمایندگان آن است که نهاد بازرگانی 
با  که  ایجاد شود، چرا  وزارتخانه  قالب  در  باید 
تشکیل سازمان بازرگانی قاعدتاً مجلس نمی تواند 
نظارت کافی داشته باشد و بر اساس آئین نامه 
استیضاح ریاست  و  داخلی مجلس حق سوال 
صورت  هر  به  داشت.  نخواهد  را  سازمان  این 
باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس درباره 
تعیین تکلیف بخش بازرگانی کشور چه تصمیمی 

خواهند گرفت.

اخبار

معاون رئیس جمهور در امور 
مجلس: پیشنهاد دولت این 

است که مجموعه بازرگانی و 
تنظیم بازار از مجموعه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و 
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی 
و مابقی دستگاه ها منفک شده 

و به سازمان بازرگانی که به 
صورت مستقل و تحت نظر نهاد 

ریاست جمهوری خواهد بود، 
ملحق شود

وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت در 
این هفته برای پاسخ به سواالت برخی از نمایندگان در کمیسیون های 

تخصصی مجلس شورای اسالمی حاضر خواهند شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 
در این هفته از ۳۰ بهمن ماه تا سوم اسفندماه تشکیل جلسه می دهد 

و بررسی طرح ها و لوایح و سوال از برخی وزرای دولت در دستور کار 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این کمیسیون ها است.

الیحه ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان در کمیسیون امنیت ملی 
بررسی می شود

ادامه بررسی طرح انتخاب یا انتصاب مقامات یا مدیران دارای تابعیت 
مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی و بررسی الیحه ساماندهی و نظارت 
بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در دستور کار این هفته 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سواالت نمایندگان پاسخ می دهد

از  این هفته دعوت  اجتماعی مجلس شورای اسالمی در  کمیسیون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سواالت برخی از 

نمایندگان را در دستور کار دارد.
بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های 
بازنشستگی اعاده از شورای نگهبان این هفته با حضور نمایندگان صندوق 
بازنشستگی کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین 
در  مجلس  پژوهش های  مرکز  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  اجتماعی، 

کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.
نشست مشترک کمیسیون اجتماعی با دیوان عدالت اداری به منظور 
بررسی اعتراضات به نتایج آزمون های استخدامی نیز در دستور کار این 

هفته کمیسیون است.

طرح اصالح قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور در 
کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می شود

در این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بررسی طرح حمایت 
از مالکیت صنعتی، بررسی طرح اصالح مواد ) ۷۰۵ تا ۷۱۱ ( کتاب پنجم 
قانون مجازات اسالمی و بررسی مبحث شرکت های تعاونی الیحه تجارت 

را در دستور کار دارد.
همچنین مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح 
اصالح قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور نیز قرار است در 

کمیته حقوق جزا و جرم شناسی این کمیسیون بررسی شود.
بررسی وضعیت فرسودگی بیمارستان های کشور در کمیسیون بهداشت

ویژه  به   بیمارستان  های کشور  هزینه  و  درآمد  فرسودگی،  وضعیت 
شهر تهران با حضور مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران و سازمان 
برنامه و بودجه در این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی 

خواهد شد.
فاطمی امین و محرابیان به کمیسیون اقتصادی و انرژی می روند

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این هفته برای 
پاسخگویی به سواالت برخی از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس 
حاضر خواهد شد. همچنین علی اکبر محرابیان وزیر نیرو هم برای پاسخ 
به سواالت تعدادی از نمایندگان به کمیسیون انرژی مجلس خواهد رفت.

وند سه وزیر به کمیسیون های مجلس می ر
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