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بیســت و یکم دی ماه نام حجت 
عبدالملکی، وزیر جوانی که تازه چند 
ماهی اســت بر مسند عالی مدیریت 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تکیــه زده، روی کارتابل نمایندگان 
مجلس به عنوان یکی از نخســتین 
کاندیداهای استیضاح ثبت شد، هر 
چند که وی در این عرصه تنها نیست 
و وزیر بهداشت هم در شرف استیضاح 

نمایندگان قرار دارد.
مجلســی که به لحاظ سیاسی با 
دولت هم جهت اســت این روزها با 
نگرانی به برخی از تصمیم گیری ها 
نگاه می کند و همین نگرانی، حداقل 
دو وزیر را به آستانه استیضاح کشانده 
و عملکرد آنها را به نقد کشانده است. 
یکــی از صریح ترین ایــن نقدها از 
ناحیه »موســوی الرگانی« نماینده 
فالورجــان در مجلس مطرح شــد. 
وی، انتخاب هــا و انتصاب های وزیر 
کار را مورد انتقاد قرار داده اســت. به 
گفته وی، برخی از افرادی که توسط 
عبدالملکی پســت گرفته اند حتی 
توسط نهادهای امنیتی رد صالحیت 
شــده بودند و این نهاد ها، وزیر را از 
انتصاب آنها منع کرده بودند و چون 
وزیر نمی توانسته برایشان پست بزند، 
آنها را به عنوان سرپرســت منصوب 

کرده است.
جدا از ایــن مــورد، در برخی از 
انتصاب های عبدالملکــی که فاقد 
وصف »مشــکل امنیتــی« بودند، 
مخالفــان او را به تــن دادن به امور 

غیرتخصصی و رفاقتی متهم کرده اند 
هر چند این دســت انتصابات مانند 
»اســتخدام های پیمانی« تکذیب 
شــدند. همچنین رســانه ای شدن 
انتصاب های خانوادگی برای افرادی 
که به دســت عبدالملکی و مدیران 
ارشد او منصوب شده اند یا همکاری 
وزیر با همکاران کمیته امدادی اش 
در طبقه دهم وزارت کار، مسئوالن 
این وزارتخانه را سخت آشفته کرده 
طوری که »رضــا موتورچی« رئیس 
مرکز روابط عمومــی این وزارتخانه، 
این مــوارد را اتهامات و فضاســازی 
خواند و خــود عبدالملکــی نیز در 
توییتر از ۵ شــاخص مدنظر رئیس 
جمهــور )انقالبی بــودن، مردمی 
بــودن، کارآمــدی، پاک دســتی و 
فسادستیری( در انتخاب های خود 
ســخن گفت و تاکید کرد شخصی 
خارج از این ۵ شــاخص را منصوب 

نکرده است.
حواشی انتصاب های وزیر کار

نماینده فالورجــان، وزیر کار را 
متهم کرده که »به جای اســتفاده 
از ۸هــزار نفر در ســتاد وزارتخانه و 
سازمان های استانی که ۵۹ نفر آنها 
با مدرک دکتــرا، ۶۲۵ نفر با مدرک 
کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک 
کارشناسی مشغول به کار هستند« 
پای »افرادی سیاسی خالی از ذهن و 
بدون تجربه« را به وزارتخانه باز کرده 
است. برای نمونه انتصاب سه بردار در 
وزارتخانه و پسر یک نماینده اسبق 

مجلس را می توان نام برد.
در دالیل این استیضاح هم ضعف 

در تصمیم گیــری، ناکارآمــدی و 
عدم شــناخت کافی از حوزه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد نقد و 
شایسته استیضاح دانسته شده است. 
الرگانی در بیان ضعف های مدیریتی 
وزیر جوان دالیل دیگری هم آورده 
اســت: »تاکنون وزرای کار در قد و 
قامت رئیس جمهور بوده اند و سابقه 
نمایندگی و وزارت داشته اند لذا باید 
فردی در تراز آقــای مخبر برای آن 

معرفی می شد«.
البته برخی معتقدند که ناآشنایی 
عبدالملکی با حوزه ایــن وزارتخانه 
از ابتدا قابل تشــخیص بود و نیازی 
به اثبات در گذر زمان نداشــت اما در 
هنگام معرفی هیات دولت سیزدهم، 
نمایندگان به خاطر همراهی با دولت، 
سکوت اختیار کردند تا رئیس جمهور 
بتواند بدون دردســر، وزرایش را از 
میان صندلی های بهارستان به پاستور 
عبور دهد. البته بودند نمایندگانی که 
بر مخالفت خود اصرار و پافشــاری 

داشتند. برای مثال »اصغر سلیمی« 
نماینده ســیمرم در مجلس در مقام 
مخالفت با عبدالملکی سخن گفت 
و از اینکه عبدالملکی به دلیل تعلق 
نداشــتن به بدنه وزارتخانه، نتواند 
خود را با ایــن وزارتخانه همگام کند 
و تیم فنی و باتجربــه را به کار گیرد، 
اظهار نگرانی کرده بود. وی گفته بود: 
»بحران صندوق های بازنشســتگی 
به دلیل عــدم تعادل بیــن منابع و 
مصارف یکی از چالش های وزارتخانه 
مذکور اســت. آیا عبدالملکی دانش 
و تجربه موثر در حوزه صندوق های 
بازنشستگی را دارد؟ وی باید پاسخ 
دهد اصال اعتقادی به همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان دارد و در این 
راستا چه برنامه ای را پیش بینی کرده 

است؟«.
درنهایت البتــه وزیر جوان موفق 
شد بیشتر نمایندگان را با خود همسو 
کرده و کارت سبز مجلس برای ورود 
بــه وزارت کار را دریافت کند گرچه 
این کارت نه برای او بلکه برای دیگر 
انتخاب هــای دولت هم آســودگی 

خاطر به دنبال نداشت.
اشتغال »پاشنه آشیل« 

عبدالملکی
ایــن روزهــا شــمار مخالفان 
عبدالملکی افزایــش یافته و برخی 
نمایندگان هم به برنامه اشتغالزایی 
وی که ایجاد یک میلیون و ۸۵۰هزار 
شــغل تــا پایــان ســال 1۴۰1 را 
هدف گذاری کرده، دست گذاشته اند 
هر چند وی کمی پــس از انتخاب به 
عنوان وزیر کار، اعالم کرد که وزارت 

کار مســئول ایجاد شــغل نیست و 
صرفا دستگاه ها را یکدیگر هماهنگ 
می کنــد. برخی از ایــن نمایندگان 
از قضا موضوع اشــتغال را »پاشــنه 

آشیل« برکناری او قرار داده اند.
با همــه ایــن احــوال، موافقان 
عبدالملکی بر این نظر هســتند که 
استیضاح او مصداق فرصت ندادن به 
جوانان و خالف گام دوم انقالب است 
و نباید خام دستانه یک جوان صاحب 
ایده را کنار گذاشــت، بی آنکه به او 
فرصت داد تــا در میدان عملکردش 
را نشــان دهد. در مقابــل برخی از 
منتقــدان معتقدند که اســتیضاح 
عبدالملکی به عملکرد و برنامه های 
او برمی گردد چراکــه او در این مدت 
ثابت کرده  تجربه الزم برای راهبری 
یک وزارتخانه عظیم را ندارد و سپردن 
این مسئولیت به او با حواشی و اتفاقات 
ناخوشایندی همراه است. برخی هم 
البته بر طبل عدم تعامل میان مجلس 
و دولت می کوبند و تالش دارند این 
استیضاح را نشانه ای بر از دست رفتن 
محوریــت گفت وگو میــان دو نهاد 

اجرایی و تصمیم گیر جلوه دهند.
 این استیضاح،

 معقول و منطقی نیست
در همیــن زمینــه »علی اصغر 
عنابســتانی« نماینده پرحاشــیه 
مجلس و از مخالفان استیضاح وزیر 
کار می گویــد: »با وجــود نقدهایی 
که بــه برخی عملکردهــای وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی دارم، 
معتقــدم که بایــد بــه وزرا فرصت 
داد تا عملکردشــان را نشان دهند. 
عبدالملکــی هدف گذاری هایش را 
مشخص کرده و برای تحقق اهدافی 
که تعریف کــرده، گام برمی دارد. از 
این جهت، طرح استیضاح معقول و 
منطقی نیست. باالخره باید فرصت 
مکفی داد، نه اینکه بعد از ۳ تا ۴ ماه، 
بــرای ارزیابی عملکــرد وزارتخانه 
عرض و طویل تعاون، کار و رفاه، امضا 

جمع کرد«.
وی معتقد اســت: »بایــد اجازه 

دهیم کــه مدیریت با ثبات شــکل 
گیرد تا ترتیبات و اهداف مدنظر در 
حوزه  های اشتغال، تامین اجتماعی و 
رفاه و تعاون به دست آیند، پس از آن 
می توانیم قضاوت کنیم. تا زمانی که 
کار عملیاتی شکل نگیرد نمی توانیم 
ارزیابی عملکرد عبدالملکی را داشته 
باشــیم. البته وزارتخانه ها هم باید 
در نحوه تعاملشــان با مجلس دقت 
بیشــتری به خرج دهند. احساس 
می کنم که جمــع آوری امضا برای 
اســتیضاح چند وزیر، به عدم تعامل 
ســاختار وزارتخانه هــا بــا مجلس 

برمی گردد«.
عنابستانی با بیان اینکه نمایندگان 
می خواهند دولــت، گام های مورد 
نظر مردم را محقــق کند، می گوید: 
»نمایندگان در مورد دولت حساس 
هســتند اما دولت هم باید به همین 
مقدار بــه تعاملش بــا نمایندگان 
حساس باشد. دولت باید در مواردی 
که نیــاز اســت، مجلــس را طرف 
مشــورت قرار دهد و نمایندگان را از 
تصمیم هایش مطلع کند. این گونه 
توجیه الزم در فضای مجلس صورت 
می گیرد و نمایندگان در مسیری که 
به اختالف در امور اجرایی نینجامد، 
گام برمی دارند. باید متوجه باشیم که 
مردم دیگر تحمل اختالف را ندارند و 

قوا نباید به اختالفات دامن بزنند«.
او در نهایت پیش بینی می کند که 
بعید است در شرایط فعلی، استیضاح 

وزیر کار به سرانجام برسد.
 استیضاح به خاطر عهدی که 

با مردم بسته ایم
مخالفان عبدالملکی البته بهانه 
شــرایط اضطراری و ناراحتی مردم 
از اختالفات را نمی پذیرند. »محمد 
کعــب عمیــر« عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس که با اســتفاده از 
عبارت »به خاطر عهدی که با مردم 
بسته ایم« این استیضاح را کلید زده، 
تاکید دارد کــه عبدالملکی از خود 
ضعف نشان داده است، در حالی که 
نمایندگان با مردم عهد بسته اند و باید 
برای جلوگیری دست به کار شوند. 
کعب عمیر معتقد اســت که وزارت 
کار جای امتحان کردن تکرار و خطا 
نیست و هشــدار می دهد که پست 
وزارت، جــای تکرار و خطــا و بنگاه 

معامالتی نیست.
وی در مــورد دالیلــی کــه این 
استیضاح را  بر مبنای آنها کلید زده، 
می گوید: ضعــف در تصمیم گیری، 
عدم شــناخت دقیق از حوزه عمل 
وزارتخانه، انتصابات آشفته و اصرار بر 
به کارگیری مدیران غیرتخصصی، لغو 
برخی احکام و عدم توجه الزم به اسناد 
باالدســتی ملی ازجمله نقاط ضعف 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. 
مجلس رضایتی از رونــد اقدامات و 
کارهای حجت عبدالملکی در وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.

نارضایتی نمایندگان مجلس از تک روی های عبدالملکی باال گرفت

وزارت کار، زیر ضرب استیضاح وزیر جوان

خبر

در پی فراخوان اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری 
بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به دیده نشدن سهم 
بدهی دولت به تامین اجتماعی در الیحه بودجه سال 1۴۰1، 
صدها نفر از بازنشستگان کارگری صبح دیروز )۲۶ دی( مقابل 

مجلس تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، »حسن صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری درباره دلیل برگزاری این تجمع گفت: آمده ایم تا 
درخواست های خود را به گوش کمیسیون تلفیق بودجه برسانیم. 
همسان سازی یک عدالت حقوقی است ولی چرا در نظامی که بر 

مبنای عدالت بنا شده، سهم تامین اجتماعی را نمی بینند؟
وی با بیان اینکه حضور بازنشستگان مقابل مجلس مبتنی 
بر حق طلبی و استیفای حقوق تضییع شده است، تصریح کرد: 
حقوق را باید استیفا و کسب کرد بنابراین برای به دست آوردن 

آن تالش می کنیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: الیحه 
بودجه ای که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، ظلم در 
حق کارگران  است. ردیف بودجه سازمان تامین اجتماع از گذشته 
دور همواره در بودجه آمده و تنها ارقام آن تغییر می کرد. در حال 
حاضر، این ردیف را حذف کرده اند که ظلم بر جامعه کارگری و 
تامین اجتماعی است. قانون تامین اجتماعی از سال ۵۴ تصویب 
شده و از آن زمان تا امروز همواره در بودجه سهم تامین اجتماعی 
در نظر گرفته می شد اما در سال 1۴۰1 هیچ سهمی وجود ندارد.

صادقی ادامه داد: شایسته نیست مجلسی که لقب انقالبی 
دارد، با حــذف بودجه تامیــن اجتماعی در حــق کارگران و 
بازنشستگان ظلم کند. آقایان باید سهم کارگران و بازنشستگان 
از منابع ملی را در بودجه 1۴۰1 ببیننــد. اگر تامین اجتماعی 
بحرانی شود، کشور با چالش روبه رو می شود. اینجا جمع شده ایم 
تا بگوییم صندوق تامین اجتماعی را همچون دیگر صندوق های 
بازنشستگی در کانون توجه خود قرار دهید. نمایندگان مجلس 
تنها بخشــی از صندوق ها را می بینند اما خانواده بزرگ تامین 

اجتماعی را نادیده می گیرند.
صادقی گفت: از نمایندگان می خواهیم تا به بند »ز« تبصره 1۹ 
الیحه بودجه پس از کلمه لشکری، کلمه تامین اجتماعی را اضافه 

کنند. ما می خواهیم تا اشتباهات آقای میرکاظمی در نگارش 
بودجه 1۴۰1 دیده شود. خواهان توسعه تامین اجتماعی هستیم 
نه اینکه این سازمان را ضعیف تر کنند. ما نسبت به بازنشستگان 
دیگر حسادت نمی کنیم و بازنشستگان ارتش، نیروی انتظامی و 
فرهنگیان، برادران ما هستند ولی ما برای مبارزه با تبعیض انقالب 

کردیم پس چرا تبعیض همچنان وجود دارد؟
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری تصریح کرد: 
خواسته اصلی ما دیدن سهم تامین اجتماعی در الیحه بودجه 
1۴۰1 اســت. همچنین در بودجه جاری سال 1۴۰1 تصمیم 
دارند تا بر شاغالنی که بیش از ۵ میلیون دریافت می کنند، مالیات 
بگیرند. کجا را می شناســید که فقرا تامین کننده هزینه اغنیا 
باشند؟ اغنیا باید مالیات دهند که صرف فقرا و عمران کشور شود.
صادقی افزود: حدود ۳۹ نفر از نمایندگان کمیسیون تلفیق 
وعده داده اند که سهم تامین اجتماعی در بودجه را درنظر بگیرند. 
اگرچه ارقام متفاوتی مطرح کرده اند اما هیچ کدام بر 1۵۰هزار 
میلیارد تومان سهم مورد نظر ما اشــاره ای نکرده اند. تنها این 
مبلغ می تواند به خانواده تامین اجتماعی کمک کند. باید رقمی 
را درنظر بگیرند تا سازمان تامین اجتماعی برای تامین کسری 
بودجه خود روی به اســتقراض نیاورد. تامین اجتماعی نباید 
اســتقراض کند تا هزینه های ماهانه ۲1هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومانی خود را تامین کند. به طور قطع این مبلغ در ســال بعد 

افزایش خواهد یافت.

 به کیسه خالی کارگران و بازنشستگان 
دست دراز می کنند

در ادامه این تجمع، »علی خدایــی« نایب رئیس کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار با بیان اینکه دولت شعارهایی 
برای بهبود وضعیت مطرح کرده، گفت: این شعارها، جامعه 
کارگری را به حل مشــکالت امیدوار کرد. دولت با شــعار 
حمایت از ضعفا و مجلسی هم با عنوان مجلس انقالبی راس 
کار آمدند اما چه شد که چنین شرایطی به وجود آمده است؟
خدایی با اشاره به طرح مجلس برای تعیین مزد منطقه ای 
گفت: طرح حذف ماده ۴1 از کارگاه های روســتایی توسط 
همین مجلس مطرح شــده اســت. برخی به دنبال حذف 
مواد حمایتی قانون کار و عده ای هم به دنبال خنثی کردن 
دستمزد هســتند. آیا تنها عامل گرانی، دستمزد است؟ به 
عنوان نماینده شــاغالن و بازنشستگان در شورای عالی کار 
اعالم می کنم که زیر بار دستمزدی که اینها تعیین می کنند، 

نخواهم رفت.
وی افزود: چــاپ پول و اســکناس باعث ایجــاد تورم 
می شود. می گویند که چاپ پول فقط برای مزد است. موارد 
دیگر را فراموش می کنند و تنها به کیســه خالی کارگران و 
بازنشستگان دســت دراز می کنند. موضوعات دیگر بودجه 
مثل خطر افزایش ســن بازنشســتگی هم به طور کامل رد 

نشده است.
خدایی اظهار کرد: در فضــای مجازی اعالم می کنند که 
در دولت گذشــته به دنبال حقوق بازنشستگان و کارگران 
نبودیم. ما هم در دولت گذشته و دولت فعلی برای کارگران 

شاغل و بازنشسته و صنف تالش کرده ایم و خواهیم کرد.

گردهمایی بازنشستگان مقابل مجلس:

نمایندگان، سهم تامین اجتماعی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ را لحاظ کنند
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پیام عابدی

 اخراج کارگران برای فرار
 از عیدی و سنوات، تخلف است

یک عضو شورای عالی کار گفت:  اخراج کارگران 
در ماه های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و 

سنوات تخلف است.
آیت اســدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
گفت: اخراج کارگر از سوی کارفرما در ماه های پایانی 
سال و برای فرار از عیدی و پاداش کار غیرقانونی است 
و این وظیفه وزارت کار اســت که باید بر کارگاه ها 
نظارت کند تا برخی کارفرمایان به کارگران اجحاف 
نکنند.وی افزود: اگــر در کارگاهی تخلف صورت 
گرفت، کارگر باید شــکایت کند زیــرا ندادن حق 
سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی 
است و کارگر می تواند در این مورد طرح دعوی کند.

عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: 
کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از 
دارایی های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال 
حاضر نیــروی کار ماهر پیدا نمی شــود. به عنوان 
مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربه در دنبال 
پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمی آید، 
بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا 
سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را 
حفظ کنند.اسدی گفت: اگر کارگری دچار مشکل 
شــد و کارفرما به بهانه های مختلف خواست او را 
اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختالف واقع 
در ادارات کار محل مربوطه مراجعه کند و شکایت و 

دعوی خود را اقامه کند.
    

نماینده آبادان در مجلس:
 واسطه گری پیمانکاران

 باید حذف شود
نماینده آبادان در 
مجلس گفت: دوگانگی 
در اجــرای حاکمیت 
وزارت کشــور از یک 
طرف و مناطق آزاد از 
طرف دیگر باعث جلوگیری از یکپارچگی مدیریت 
می شــود.به گزارش مهر، جلیل مختار در نشست 
شورای اجتماعی خوزستان گفت: طرح طبقه بندی 
مشاغل وزارت نفت برای 1۰۹هزار نفر اجرایی شده 
ولی نظام پرداخت عادالنه حقوق برای آنها درست 
انجام نشــده و نیازمند بازنگری اســت، بنابراین 
کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را به صورت 

جدی پیگیری کند.
وی بیان کرد: فعالیت تشــکل های کارگری، 
صنفی، شورای کار و نمایندگان کارگری در مناطق 
آزاد وجود نداشت ولی با پیگیری های مختلف اولین 

تشکل کارگری در پتروشیمی آبادان ایجاد شد.
مختار با اشــاره به اینکه در برخی از بنگاه های 
اقتصادی شستا طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده 
ولی اجرای آن عقیم بــوده چون بر حقوق و مزایای 
افراد تغییری اعمال نشــد، گفت: تعیین تکلیف 
نیروهای ۸۹ روزه بهداشــت و درمان که در دوره 
ریسک شیوع ویروس کرونا دوشادوش پرستاران 
و پزشکان فعالیت کردند از دیگر درخواست هاست. 
این افراد باید تبدیل وضعیت شــده و قراردادهای 
دائمی برای آنها ایجاد شــوند.وی با اشاره به اینکه 
اصالح ساختار قانون کار مناطق آزاد باید در دستور 
کار کمیســیون اجتماعی قرار بگیرد، اضافه کرد: 
حذف واسطه گری پیمانکاران نیز جزو مطالبات دیگر 
است. همچنین صندوق کارآفرینی که تسهیالت 
کارگاهی پرداخت می کند هیچ نظارتی ندارد. مثاًل 
در آبادان 1۵ میلیارد تومان برای اشتغالزایی ۲۰۰ 
نفری پرداخت شده ولی با گذشت یک سال حتی 

یک نفر هم به کارگیری نشده اند.
    

 اجساد کارگران جان باخته
 در حادثه انفجار مخازن سوخت 

پیدا شد
عصر روز شــنبه )۲۵ دی ماه(، جسد سومین 
کارگر مفقودی حادثه شرکت ثامن مهران گستر 
یک روز پس از یافتن پیکر دو کارگر دیگر، یافت شد.

به گزارش ایلنا، این سه کارگر صبح روز پنجشنبه 
)۲۳ دی ماه( حین کار بر اثر انفجار شــش مخزن 
سوخت در »شــرکت ثامن مهران گستر« واقع در 
شهرک صنعتی چرم سازی شهرستان بوئین زهرا 
دچار حادثه و مفقود شــده بودند که اجساد دو نفر 
اول یک روز بعد از حادثه در روز جمعه ۲۴ دی ماه 

پیدا شد.
جان باختگان آتش سوزی سه کارگر به اسامی 
»عباس علیپور« ۳۲ســاله، »محســن صادقی« 
۴۳ســاله و »تیمور صادقی« ۵۶ساله هستند که 
از ماه ها پیش به عنوان کارگر جوشــکار از شــهر 
هفشجان شهرکرد به استان چهارومحال بختیاری 

برای کار به بوئین زهرا مهاجرت کرده بودند.
براساس این گزارش، اجساد سوخته شده اند و 
برای شناسایی هویت آنها نیاز به آزمایش دی ان ای 

است.

اخبار کارگری

کعب عمیر: ضعف در 
تصمیم گیری، عدم 

شناخت دقیق از حوزه عمل 
وزارتخانه، انتصابات آشفته 

و اصرار بر به کارگیری 
مدیران غیرتخصصی، لغو 
برخی احکام و عدم توجه 

الزم به اسناد باالدستی 
از نقاط ضعف عبدالملکی 

است

عنابستانی: طرح استیضاح 
معقول و منطقی نیست. 
باید فرصت مکفی داد نه 

اینکه بعد از ۳ تا ۴ ماه، برای 
ارزیابی عملکرد وزارتخانه 
عرض و طویل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، امضا جمع 

کرد


