
ابوترابی فرد در مراسم یوم اهلل ۱۲ بهمن عنوان کرد:

تقویتسرمایهاجتماعیانقالبدرمللاسالمی
گروه ایران: نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
سرمایه اجتماعی ابتدای انقالب امروز به کشورهای اسالمی منطقه تسری 
یافته اســت، گفت: سرمایه اجتماعی انقالب امروز اقتدار غرب را به زانو 

درآورده است.
حجت االســالم محمد حســن ابوترابی فرد نایــب رئیس مجلس 
شورای اسالمی در مراسم بزرگداشــت یوم اهلل ۱۲ بهمن در حرم مطهر 
امام خمینی)ره( با بیان اینکه انقالب اســالمی به عنوان میراث اســتثنایی 
امام منادی امت اسالم است، اظهار داشت: امام)ره( با الهام از آموزه های 
حیات بخش اسالم و با تکیه بر معارف غنی قرآن و عترت به عنوان یک 
سیاستمدار فقیه، فیلسوف و حکیم جهان اسالم بنای انقالبی را نهاد که بر 

رکن حیاتی اسالم استوار بود.
وی افزود: رکن نخســت اندیشه سیاســی امام)ره( در بازگشت به 
هویت اســالمی و آموزه های قرآن و عترت در راســتای افزایش اقتدار 

امت اسالم و تضمین دنیا و آخرت آنها بود.
ابوترابی تاکید کرد: در اندیشه سیاسی تربیت یافته مکتب امام)ره(، 
قرآن و عترت راه بازگشــت به هویت دینی را برای افزایش اقتدار امت 

اسالم هموار می کرد.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکــه رکن دوم در 
اندیشه سیاســی امام)ره( ایستادگی در برابر نظام ســلطه و قداره بندان 
معاصر دنیا بود، گفت: امام)ره( در این حقیقت پای می فشرد که باید امت 
اســالم در صفوف متحد در برابر زیاده خواهی قداره بندان جهان با الهام 
از آموزه های اسالم بایستند و از منافع ملی و امت اسالم حراست کنند.

وی با بیان اینکه امروز میراث امام )ره(، انقالب اســالمی جمهوری 
اســالمی است که در مسیر تعریف شــده از سوی امام )ره( با اقتدار گام 
برمی دارد، خاطرنشــان کرد: امروز انقالب اسالمی تجربه جدیدی را در 

دنیای امروز و در صحنه مقابله با شرک و کفر تجربه می کند.
ابوترابی فرد افزود: دنیای اسالم امروز شاهد تغییر موازنه قوا به نفع 

آرمان های امام)ره( و پیروان اندیشه الهی اوست.
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به انقالب های اخیر 
منطقه و مقاومت ملل اســالمی، اظهار داشــت: ملت های عراق، سوریه، 
لبنان، یمن، بحرین، فلسطین و ملل مسلمان در منطقه امروز شاهد تحقق 
آرمان های الهی امام)ره( و اندیشــه های او در متن حیات سیاسی خویش 

هستند.
وی با اشــاره بــه رویداد تاریخی ۱۲ بهمــن ۵۷ تاکید کرد: در ۱۲ 
بهمن و با حضور امام )ره( در قلب ملت ایران و در متن جامعه انقالبی، 
حرکت ملت به سوی شکل گیری جمهوری اسالمی و نظام سیاسی مبتنی 

بر آموزه های دین، آغاز شد.
ابوترابــی فرد با تاکید بر اینکه هیچ سیاســتمداری فکر نمی کرد در 
طول کمتر از ۴ دهه انقالب اسالمی با گذر از چالش های سخت و تبدیل 
تهدیــدات به فرصت ها امروز در این جایگاه فاخر و موقعیت برجســته 
اجتماعی قرار گیرد، اظهار داشــت: هیچ کســی نمی پنداشــت انقالب 
اســالمی در برابر زیاده خواهان مســتکبر با قدرت از مرزها عبور کند و 
در قلب امت اســالمی راه را برای شکل گیری یک جبهه مقاوم اسالمی 

هموار سازد.
نایب رئیس مجلــس افزود: هیچ سیاســتمداری فکر نمی کرد که 
دفاع مقدس مبدل شــود به ســکوی پرواز ملت ایران به سوی قله های 
بلند و آرمان های امام)ره( و رهبری و هیچ سیاســتمداری گمان نمی کرد 
تحریم های سخت اســتکبار با مدیریت آمریکا و همسویی اتحادیه اروپا 

مبدل شــود به یک فرصت برای تبدیل جمهوری اسالمی به یک قدرت 
موثر و بالنده در منطقه.

وی ادامه داد: امروز دنیای اســالم شــاهد تجربه های لذت بخش و 
افتخارآفرین الهام گرفته از اندیشه های امام )ره( است.

ابوترابــی فرد خطاب به ملت ایران، گفت: شــما در پرتو مقاومت 
و ایســتادگی خود سوریه را به نماد شکســت آمریکا و متحدین آن در 
منطقه تبدیل کرده اید و در ســایه گام برداشتن شــما در سیره امام )ره( 
است که بازوان رهبر انقالب یعنی حزب اهلل لبنان امروز سیلی سختی به 

صیهونیست ها می زند.
نایب رئیس مجلس افزود: در ســایه اســتقامت ملت ایران، در راه 
نورانی امام)ره( و نقشــه راه ترسیم شــده رهبری انقالب، امروز یمن به 
فریاد بلند ملت عــرب در برابر مزدوران آمریکا در منطقه تبدیل شــده 

است.
وی گفت: ایستادگی مردم ایران بود که مردم غزه مشتی پوالدین به 

سینه اسرائیل و جبهه صهیونیست کوبید.
ابوترابــی فرد با تاکید بر اینکه همزمان با حضور شــما در جشــن 
پیروزی انقالب، ملت های مســلمان منطقه در جشــن پیروزی در برابر 
اســتکبار حاضر شــده اند، گفت: میراث امام)ره( امــروز در قلب ایران 
شرایط جدیدی را تجربه می کند. ملت با تبدیل تهدید تحریم به فرصتی 
بزرگ به اقتصاد مبتنی بر تولید روی نهاده است و راه را برای شکل گیری 

یک حماسه سیاسی هموار ساخته است.
نایب رئیس مجلس افزود: در اوج فشــار بیگانگان، انقالب اسالمی 
نماد وحدت ملی و انســجام اسالمی به ســوی آرمان های بلند امام )ره( 
در حرکت اســت. ایران اسالمی نماد امنیت و اقتدار در برابر کشورهایی 

است که از همه توان خود برای خلق ناامنی در منطقه بهره می گیرند.
وی موضــع اقتداری ایران را در برابر جبهه اســتکبار، موضع بلند 
و مســتحکمی عنوان کرد و گفت: اخیرا یکی از ســناتورهای آمریکا در 
مجلس ســنای این کشــور، گفت آمریکا در مذاکره بــا ایران در موضع 

ضعف قرار دارد و در مذاکرات فاقد موضع قدرت است.
ابوترابــی فرد تاکید کرد: این ســناتور آمریکایی که از همه ظرفیت 
شورای امنیت سازمان ملل ، کنگره آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، اتحادیه 
اروپا برای تحمیل ســخت ترین تحریم ها به منظور توقف چرخ اقتصادی 
ایــران دریغ نمی کنــد، امروز می گوید آمریــکا در مذاکره با جمهوری 
اســالمی ایران در موضع ضعف قرار گرفته اســت که در واقع این نشان 

دهنده اقتدار جمهوری اسالمی و تداوم راه نورانی امام )ره( است.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی موضع قــدرت جمهوری 
اســالمی در برابر جبهه اســتکبار را برآمده از لبیک به سخنان الهام بخش 
رهبر انقالب دانست و گفت: این موضع برآمده از خون شهدای انقالب 
اســالمی ، وحدت ملی، قدرت علمی جمهوری اســالمی و امنیت ایران 
در منطقه اســت؛ چرا که امروز کشــور ما نه تنها به نماد امنیت جنوب 
غرب آســیا تبدیل شده اســت بلکه الهام بخش امنیت برای کشورهای 

منطقه است.
وی افزود: این جایگاه ثمره ایستادگی در راه امام )ره( و حرکت در 
سیره روشــن بنیانگذار جمهوری اسالمی است که رهبری انقالب امروز 
پرچمدار آن فقید در دنیای معاصر اســت. باید راه امام )ره( را شناخت و 

با اقتدار تداوم بخشید تا فتح قله های پیروزی حاصل شود.
ابوترابــی فرد با بیان اینکــه امام )ره( با تکیه بر نیروی انســانی و 
مدیریت استراتژیک راه را برای تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی 

هموار کرد، گفت: امام )ره( از ملت ایران یک ســرمایه اجتماعی ساخت 
تــا راه را برای اقتدار ملی هموار کند. تــداوم راه امام )ره( نقطه افزایش 

سرمایه اجتماعی ایران و اسالم است.
نایب رئیــس مجلس افــزود: در ۲۲ بهمن ۵۷ ســرمایه اجتماعی 
در دســت های متحد با هم مردم خالصه می شــد اما امروز این سرمایه 
اجتماعی در پیوند با ملت های عراق، ســوریه، لبنان، فلسطین، بحرین و 

یمن قرار دارد.
وی تاکید کرد: ســرمایه اجتماعی امروز یک تغییر و تحول ماهوی 
کرده است و این سرمایه در راه آموزه های اسالم و آرمان های امام )ره( 
اقتدار غرب را به زانو درآورده اســت و برای ملل اســالمی یک قدرت 

استثنایی در برابر قدرت شیطان را خلق کرده است.
ابوترابی فرد با بیان اینکه تا دیروز اســرائیل کشــورهای منطقه را 
تهدید می کرد و حتی در زمانی طی ۶ روز خاک فلســطین اشغالی را دو 
برابر کرد، گفت: امروز می بینیم که اســرائیل از ســوی مقاومت اسالمی 
مورد تهدید قــرار می گیرد و تهدید خود را در یــک عملیات راهبردی 
اجرایی می ســازد و اســرائیل را با عجز و وادادگی مجبور به ســکوت 

می کند.
وی بــا بیان اینکه باید برای فتح قله های بلند از این ســرمایه بهره 
گرفت، تاکید کرد: ملت باید برای تبدیل شــدن جمهوری اسالمی به یک 
قدرت اقتصادی از ظرفیت خود بهره ببرد و اولویت کشــور را رشــد و 

شکوفایی عرصه های اقتصادی و ریشه کن کردن فقر قرار دهد.
نایــب رئیس مجلس افزود: می توانیم با تکیــه بر امنیت خود و با 
الهام از ســرمایه نیروی انسانی و منابع خود راه را برای شکل گیری یک 
اقتصاد دانش بنیان و نه اقتصــاد مبتنی بر نفت هموار کنیم، اقتصادی که 
بتواند قطرات نفت را به فرآورده های باالیی تبدیل کند و ایران را به یک 

کارخانه تولید کاال تبدیل سازد.
ابوترابی فرد با اشــاره به مدیریت مصرف از سوی ملت ایران برای 
تحقق یک اقتصــاد مقاومتی، گفت: اولویت امروز کشــور خلق اقتصاد 

مقاومتی و تبدیل ایران به یک کشور ثروتمند است.
وی ابراز امیــدواری کرد: دولتمردان با الهام از سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتی، راه را برای افزایش قدرت اقتصادی ملت ایران و برون 
رفت از تنگناها هموار کند و با تکیه بر قدرت درونی ملت و با اســتفاده 

از سرمایه های بالفعل در برابر زیاده خواهان بایستد.

تولید داروهای ضد سرطان 
خوراکی در ایران
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12 هزار میلیارد تومان؛ بدهی معوق مالیاتی
استقالل و پرسپولیس ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی مالیات دارند

الریجانی در نطق پیش از دستورهشدار داد:

اوباما بدنبال شکست مذاکرات

نامه نمایندگان به برادران الریجانی؛ 

اسامی170نمایندهرااعالمکنید

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد:

پرتابماهوارهدرچندروزآینده

گروه ایران: برخی نمایندگان مجلس در نامه های جداگانه ای به رؤســای قوای مقننه و قضاییه خواستار 
اعالم اســامی ۱۷0 نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشــتم از به ادعای معاون اول دولت دهم از وی 

پول گرفته اند، شدند.

گروه فناوری: معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری از پرتاب ماهواره در چند روز آینده خبر داد و 
گفت: قصد داریم این هفته پیرامون مسئله سازمان فضایی و مرکز ملی فضایی نیز بررسی هایی انجام دهیم.

سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشــیه مراسم انعقاد قرارداد با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلســه مربوط به ســازمان فضایی سه شنبه این هفته برگزار می شود، 
گفت: قصد داریم در جلســه روز سه شنبه پیرامون مســئله سازمان فضایی و مرکز ملی فضایی بررسی هایی 

دهیم. انجام 
وی از پرتاب ماهواره در چند روز آینده خبر داد و اظهار داشــت: افتخار این مسئله برای کسانی است که 
تا به حال درگیر آن بودند و ما در معاونت علمی به تازگی وارد مســائل فضایی شــده ایم و بی انصافی است که 

من در مورد این افتخارات صحبتی کنم.
ستاری گفت: کشتی اقیانوس پیما هم به زودی به  آب انداخته می شود.

وی با بیان دلیل تاخیر به آب اندازی این کشــتی گفت: کشــتی آماده اســت و یکی از دالیل تأخیر به  آب 
اندازی آن این بود که بخش هایی از آن آماده نشده بود و ما بنا نداریم کار نیمه  تمام رونمایی کنیم.

واکنش
شوراینگهبانبه
ادعاهایرحیمی

گروه ایران: سخنگوی شورای نگهبان با بیان این 
که هنــوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت 
دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در 

مراجع ذی صالح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد.
»نجات اهلل ابراهیمیان« ظهر یکشــنبه در گفت و گو با ایرنا در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به 
رییــس دولت دهم این مطلب را بیان کــرد.وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقالب مبنی بر 
جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صالح به این موضوع 
و موضوعاتی از این قبیل رســیدگی شــود و نتیجه رسیدگی ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت های 
انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی تواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات، 
موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این که فعال 
موضوع در حد نامه نگاری اشــخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی 
مقامات صالح باشــیم که اگر چنین ســوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار 

خواهد گرفت. 
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند 
و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار 

حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم.
وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک های انتخاباتی را 
تبیین کرده اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی که به فریب افکار عمومی و خرید 
آرا منتهی می شــود را می گیرد.عضو حقوقدان شــورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ضعف های قوانین ما، فقدان 

سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است.
ابراهیمیان درباره سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز 
گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابالغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه 

های نظارت کننده باز می شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: اگر موضوع کمک های بالعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت 

که ابزاری برای کنترل آن ها نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آن چه به صورت مسلم می تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، 
ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاه های نظارتی را قطعا بر می انگیزد، هزینه کردن بدون مجوز از محل بیت 

المال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.
ابراهیمیان در پاســخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم 
محکوم شــده است، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این 
محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را 
رسیدگی نکرده اند.وی تاکید کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و یا قوه قضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، 

مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.
وی در پاســخ به این سوال که آیا کمک های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان 
رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم 

به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسی های قانونی مراجع ذی صالح هستیم.
ســخنگوی شورای نگهبان خاطر نشــان کرد: به محض این که مراجع ذی صالح، تصدیق و تایید کنند، آن را 

موضوع بررسی قرار می دهیم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد.
در نامه رحیمی به رییس دولت نهم و دهم آمده است که یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان را به حدود ۱۷0نفر 

از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

گروه ایران: رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اوباما به دلیل ضعف داخلی نمی تواند در مقابل انعطاف های 
معقول ایران تصمیم عاقالنه بگیرد، گفت: آقای اوباما باید به روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.

گروه ایران: ویژه برنامه های ســی و ششمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی صبح دیروز همزمان با لحظه ورود تاریخی حضرت 
امام )ره( به میهن اســالمی در دوازدهم بهمن ۵۷ در سراسر کشور 

آغاز شد.
آیین گرامیداشــت یوم اهلل ۱۲بهمن در تهران باحضور اقشــار 
مختلــف مــردم، خانواده های معظم شــهدا، ایثارگــران، آزادگان، 
جانبازان و مقامات و مســووالن عالی  رتبه کشــوری و لشکری و 
سایر شخصیت های برجسته نظام درحرم مطهر امام خمینی )ره( با 

تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید شروع شد.
در نخستین روز از دهه مبارک فجر، ساعت 9 و 33 دقیقه آوای 
قرآن از مأذنه  های مســاجد پخش شد و ناقوس کلیساها، کنیسه ها، 
زنگ مدارس، سوت کشتی ها و بوق قطارها به صدا درآمد.                                                     
مراســم بزرگداشت سالروز ورود امام خمینی )ره( در فرودگاه 

بین المللی مهرآباد تهران، با پخش فیلم لحظه ورود امام خمینی )ره( 
به فرودگاه مهرآباد که در ساعت 9:33 دقیقه بود، گرامی داشته شد.

زنــگ انقالب با حضور دانش آموزان و چهره های انقالبی در 
نخستین روز از دهه مبارک فجر در »مدرسه رفاه« تهران نواخته شد.
موتورســواران یگان های مختلف نظامی و انتظامی به مناسبت 
آغاز دهه مبارک فجر، رژه خود را از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت 

مرقد مطهر امام )ره( آغاز کردند.
به مناسبت ســی و ششمین ســالگرد ورود تاریخی بنیانگذار 
جمهوری اســالمی ایران حضرت امام خمینــی )ره( به میهن بیت 

قدیمی امام راحل در خمین گلباران شد.
اجرای ویژه برنامه هایی در مکان جلوس حضرت امام خمینی 
)ره( در بهشــت زهرا )س(،گلباران منزل حضرت امام خمینی )ره( 

در نجف اشرف نیز از دیگر برنامه های دیروز بود.

دیروز همچنین بسیجیان با حضور در حسینیه جماران با آرمان 
های امام راحل تجدید بیعت کردند.

رئیس کمیته مراسم ســتاد مرکزی دهه فجر انقالب اسالمی با 
بیــان اینکه گلباران منزل امام خمینی )ره( در خمین و منزل ایشــان 
در نجف اشــرف  نیز دیروز دوازدهم بهمن ماه انجام شــد، گفت: 
برنامه ای ویژه در نوفل  لوشاتو توسط دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه 

با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه برگزار خواهد شد.
بیش از ۵۲0 خبرنگار، تصویربردار و عکاس مراســم ۱۲ بهمن 
را در تهران پوشــش خبری  دادند کــه از این تعداد ۴۵۵ نفر عوامل 

رسانه ای داخلی و ۶۵ نفر عوامل رسانه های خارجی بودند.
همچنین در سراســر کشور بالغ بر ۱۸00 نفر خبرنگار، عکاس 
و تصویربردار مراســم آغازین دهه فجر انقالب اسالمی را پوشش 

خبری می دادند.

قوهقضائیهبهدادنظاممالیاتیبرسد؛
۱۲
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سهامعدالتدرذرهبینتحقیقوتفحصمجلس
گروه ایران: نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با درخواست تحقیق و تفحص از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی درباره ســهام عدالت موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
روز یکشنبه با درخواست »سید مهدی موسوی نژاد« نماینده مردم دشتستان در مجلس و گزارش 
کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سهام عدالت 
موافقت کردند.»رحیم زارع« سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح و با قرائت گزارش تقاضای 
تحقیق و تفحص، گفت: این موضوع در جلسات متمادی این کمیسیون، مطرح و اطالعات مورد 
درخواست به مشــارالیه داده شد.وی گفت: اما با عنایت به کلی و مبهم بودن موضوعات مورد 
تقاضا با توافق متقاضی مقرر شد که تحقیق و تفحص به بحث سهام عدالت محدود شود که پس 
از بحث و بررســی با حضور مسوولین و کارشناسان ذیربط به ویژه مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی، انجام تحقیق و تفحص به تصویب اعضای کمیسیون رسید.زارع محورهای 
تحقیق و تفحص از ســهام عدالت را این گونه برشمرد: عدم شفاف سازی در واگذاری، توزیع 
و پرداخت ســهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح های وعده داده شده دولت های نهم و 

دهم بوده اســت، در طی چند ســالی که از اجرای این طرح می گذارد، همواره نحوه واگذاری، 
نوع شــرکت ها، تعداد سهام، میزان ســود و بسیاری دیگر از ســواالت مردم بوده که تا کنون 
جواب مشخصی دریافت نکرده اند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: عالوه بر این، 
چگونگی واگذاری برخی از شرکت های دولتی به سهام عدالت و درصد مالکیت و نحوه تاثیر 
سهام مردم در آن باعث مشکالت عدیده ای شده که ارزش شرکت ها را با مشکل روبه رو کرده 
اســت. برخی از این شرکت ها به دلیل این که سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد خود را 
از هرگونه پاســخگویی مبرا می دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است.پس از قرائت 
گزارش کمیسیون، »سید مهدی موسوی نژاد« به ایراد سخن پرداخت و گفت: ۴۵ میلیون نفر در 
کشــور مشمول سهام عدالت هستند که ارزش سهام های واگذار شده به آن ها 9۶ هزار میلیارد 
تومان بوده اما ابهامات زیادی درباره عملکرد این شــرکت ها در ســهام عدالت وجود دارد. در 
نهایــت از مجموع ۲۱3 نماینده حاضر در صحن مجلس، ۱۵۱ موافق، ۱۷ مخالف و ۶ ممتنع به 

این طرح رای دادند.
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