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تولیدملی با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،با اشاره به مشکالت پیش روی تولید در
کشور،گفت :نوسانات شدید نرخ ارز ،عدم حمایت از تولید ...
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سال بیست و دوم شماره 6016

مقابله با آسیب های اجتماعی درسیاست های تقنینی فراموش نشود
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با راهکارهای حدسی و غیرواقعی
نمی توان با آسیب های اجتماعی مبارزه کرد بر ضرورت ...

نادری :ترکیه روی درآمد گردشگری از
ایرانیان حساب ویژه باز کرده است

بیگی  :تائید صالحیت های نادرست
ضربات جبران ناپذیری به اعتماد مردم
در انتخابات شوراها وارد می کند

لزوم افزایش تسهیالت برای سفرهای داخلی

نماینـده مـردم تبریز با بیـان اینکـه باید تائیـد صالحیت ها
بـر اسـاس منافع مـردم ،جامعه و کشـور باشـد نـه تائیدی
برای دلخوشـی و رضایـت افراد و گروه های سیاسـی ،تاکید
کـرد :تائید صالحیت های نادرسـت ضربات جبـران ناپذیری
بـه اعتمـاد مـردم و البتـه شـهر و روسـتاه ها خواهـد زد که
جبـران آن بسـیار سـخت و گاهی اوقات نشـدنی اسـت.
احمـد علیرضـا بیگـی در گفتگـو بـا خبرگـزاری خانـه ملـت
پیرامـون " تاثیـر عملکـرد هیـات نظـارت بـر انتخابـات در
تشـکیل شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتای مناسـب و
خدمتگـزار " ،بـا تاکیـد بـر اینکـه دسـتگاه هـا و مراجـع
 4گانه در اسـتعالم افراد برای حضور در انتخابات شـوراهای
شـهر و روسـتا بایـد دقت نظـر بیشـتری برای حضـور افراد
بدون مشـکل داشـته باشـند ،گفـت :هیات های نظـارت هم
بایـد نسـبت به تائیـد افـرادی که دغدغـه خدمـت دارند نه
اینکـه تامیـن منافـع مالـی خـود و یـا گـروه های سیاسـی
مراقبـت هـای الزم را داشـته باشـد.وی بـا بیان اینکـه باید
تائیـد صالحیـت ها بر اسـاس منافع مـردم ،جامعه و کشـور
باشـد نه تائیدی برای دلخوشـی و رضایت افراد و گروه های
سیاسـی ،تاکیـد کـرد :تائیـد صالحیـت هـای نادرسـت
ضربـات جبـران ناپذیـری بـه اعتمـاد مـردم و البته شـهر و
روسـتاه هـا خواهد زد کـه جبران آن بسـیار سـخت و گاهی
اوقات نشـدنی اسـت.
عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس شـورای
اسلامی بـا اشـاره به حجـم بـاالی مسـائل مالـی در حوزه
شـهرداری هـا و شـوراها ،تصریـح کرد :بایـد افـرادی وارد
ایـن عرصـه شـوند کـه بخواهنـد بـرای رفـاه شـهروندان
قدمـی بردارنـد ،نـه اینکـه بـرای کسـب منافع مالـی خود و
گـروه هـای وابسـته بـه آنهـا تلاش کنند.
وی افـزود :حجم بـاالی منابـع مالی متاسـفانه برخـی افراد
را وسوسـه کـرده و باعـث مـی شـود کـه مشـکالت مالی و
فسـادهای اقتصـادی در ایـن نهـاد خدمتگـزاری صـورت
بگیرد.نماینـده مـردم تبریـز در مجلس شـورای اسلامی با
بیـان اینکـه اقدامـات و تلاش های هیـات های نظـارت بر
انتخـاب شـوراها در تائیـد افـراد پـاک دسـت و خدمتگـزار
مطمئنـا مـی توانـد عاملـی جهـت بهبـود شـرایط شـهر و
روسـتاها شـود ،گفـت :این هیـات هـا در انتخاب افـراد باید
دقـت نظر بیشـتر بـه خرج دهنـد و اجـازه ورود افـراد که در
پـی کارکردن بـرای مردم نیسـتند را ندهنـد در واقع وظیفه
هیـات هـای نظـارت بر انتخابات شـوراهای شـهر و روسـتا
بسـیار سـنگین اسـت و آنهـا باید دقـت الزم را بـرای تائید
افـراد سـالم و عاشـق خدمـت انجـام دهند.

لزوم تدوین سازوکار برای نظارت براعضای شورای شهر بعد از
انتخاب آن ها
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی تاکید کرد:مجلس پیگیر بوده ...

نایــب رئیــس فراکســیون میــراث فرهنگــی
مجلــس حفــظ جــان مــردم از طریــق برخــورد بــا
آژانسهــای مســافرتی متخلــف کــه در راســتای
هــدف مســئوالن ترکیــه و ســود شــخصی فعالیــت
میکننــد را ضــروری دانســت.
شــهاب نــادری در گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره بــه اینکــه
شــرایط حــال حاضــر کشــور ترکیــه بــرای حضــور
گردشــگران ایرانــی ناامــن و نامناســب اســت ،گفــت:
مقامــات ترکیــه بــر روی درآمــدی کــه از طریــق
گردشــگری بدســت میآوردنــد بســیار حســاب بــاز
کــرده و دقیقــا بــه همیــن دلیــل نمیتواننــد از ســیل
مســافران ایرانــی بــه ایــن کشــور چشمپوشــی
کننــد بــه همیــن دلیــل بــا وجــود ناامــن بــودن ایــن
کشــور درصددنــد از طریــق تبلیغــات آژانسهــای
گردشــگری یــا هــر طریــق دیگــر ایــن موقعیــت را
از دســت ندهنــد.
نماینــده مــردم اورامانــات در مجلــس شــورای
اســامی افــزود :توصیههــای چنــد روز اخیــر

مســئوالن بــه مــردم درخصــوص ناامنــی واکنــش
مقامــات ترکیــه را بــه همــراه داشــته و ایــن بــه
معنــای ســود بســیاری اســت کــه از ایــران بــه ایــن
کشــور روانــه میشــود امــا بــا ایــن وجــود تــوان
ضمانــت جــان آنهــا را ندارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه رســانهها بایــد در ایــن روزهــا
بیــش از گذشــته ناامنــی ترکیــه را بــه مــردم گوشــزد

عضوکمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
درمجلـس گفـت :بیشـترین ضعفـی کـه دراجـرای
برجـام شـاهد هسـتیم درحـوزه بانکـی و مالی اسـت
کـه بـه فاصله بانک هـای ما بـا اسـتانداردهای جهانی
بر می گردد.
مرتضـی صفـاری نطنـزی در گفـت و گـو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانـه ملـت ،اجـرای برجام از سـوی دولت
یازدهـم را در سـال  95ارزیابی کرد و گفت :براسـاس
بندهـای برجـام ،دولت به تمـام تعهداتـش در برجام
عمـل کـرده و پیگیـر بـوده اسـت تا طـرف مقابـل نیز
تعهداتـش را عملـی کنـد هرچند که تا حدودی شـاهد
بدعهدی کشـورهای گـروه  5+1بـوده ایم.
نماینـده مـردم نطنز و قمصـر در مجلس دهم شـورای
اسلامی ادامـه داد  :بیشـترین ضعفـی کـه در عملکرد
برجـام دیـده و در تمـام گزارش هـای وزارت خارجه و

مجلـس بـه آن پرداختـه می شـود  ،به حـوزه بانکی و
مالـی بـر مـی گردد کـه البتـه ایـن ضعـف از ضعف در
سیسـتم بانکـی نشـأت گرفته می شـود.
وی تاکیـد کـرد :اگـر بـر روی ضعـف سیسـتم بانکـی
کشـور کار کنیـم بـه جـرأت مـی تـوان گفـت اکثـر
بخـش هـای برجـام عملیاتـی خواهـد شـد چـرا کـه
ارتبـاط بـا بانک هـای بین المللـی طبق برجـام ممکن
شـده اسـت امـا بانک هـای ایـران ضوابـط و مقررات
بیـن المللـی را رعایـت نمـی کننـد و شـرایط رعایـت
ایـن قوانیـن را ندارند.
ایـن نماینده مجلس شـورای اسلامی اظهار داشـت:
در گام نخسـت بایـد سیسـتم بانکـی را بـه روز کـرد
و سـپس بانـک هـای داخلـی را رتبـه بنـدی کنیـم تا
بتوانیم بر اسـاس اسـتانداردهای جهانـی روابط بانکی
برقـرار کنیم.

حسین زاده بحرینی :دولت به جای رقابت با
تولیدکننده داخلی از آن ها حمایت کند

کننــد ،افــزود :مســئوالن بایــد بــا تغییــر شــرایط
ســفرهای داخلــی و افزایــش تســهیالت و ایجــاد
گزینههــای جــذاب مســافران را بــه داخــل یــا
حداقــل بــه دیگــر کشــورهای اطــراف کــه امنیــت
بیشــتری دارنــد ســوق دهنــد و در ایــن بیــن تبــادل
توریســم بــا ارمنســتان و تاجیکســتان عــاوه بــر
حفــظ جــان شــهروندان ایرانــی ،فرصــت مناســبی
بــرای جــذب گردشــگر بــه ایــران محســوب
میشــود.
نایــب رئیــس فراکســیون میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی ،گردشــگری و مناطــق آزاد مجلــس بــا
تاکیــد بــر اینکــه ترکیــه مــی خواهــد بــه هــر
قیمتــی پــول گردشــگران ایرانــی را از دســت ندهــد،
افــزود :اگــر جــان مــردم بــرای مســئوالن اهمیــت
دارد بایــد برخــورد بــا آژانسهــای مســافرتی
متخلــف کــه در راســتای ایــن هــدف مســئوالن
ترکیــه و ســود شــخصی فعالیــت میکننــد و ارائــه
ایدههــای مناســب بــرای افزایــش تمایــل مــردم بــه
گردشــگری داخلــی جــدی گرفتــه شــود.

صفاری :ضعف برجام در حوزه بانکی و مالی است
بانک های کشور فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی در
مجلس شـورای اسلامی گفت :اگر وضعیت بانک های
کشـور شـفاف تر شـود ،ضعف های اجـرای برجام در
بحـث بانکـی و مالی بـه صـورت چشـمگیری برطرف
خواهد شـد

عضوکمیسـیون اقتصـادی مجلس،بـا تاکیـد برضـرورت حمایـت از تولیـد
ملـی ،گفت:پیشـرفت در تولیـدات داخلی و عرضـه آن به بازارهـای جهانی
کارنامـه ایـران در توانمنـدی ها را نشـان مـی دهد.
محمدحسـین حسـین زاده بحرینـی درگفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگزاری
خانـه ملـت  ،بـا اشـاره بـه مشـکالت فعلـی پیـش روی تولیـد در
کشـور،گفت:بی توجهـی و عـدم حمایـت از تولیـد مهـم ترین دغدغـه در این زمینـه بوده که چراغ سـبز
بـه واردات نیـز تلقـی مـی شـود.
نماینـده مـردم مشـهد و کالت در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا بیان اینکـه تولیـدات با کیفیت سـاخت
داخـل کارنامـه صنعـت و پیشـرفت ایـران در سـال هـای اخیـر را نشـان مـی دهد ،افـزود :تلاش برای
تولیـد بـا کیفیـت تر یعنی کسـب سـهم بیشـتر از بازارهـای جهانی کـه نتیجه آن رشـد اقتصادی اسـت.
تولیدکنندگان و کارآفرینان ملی بیش از هر چیزی نیازمند حمایت های کارآمد دولت هستند
وی بـا تاکیـد براینکـه تولیدکننـدگان واقعـی راهـکار جـذب منابـع را نیـز بلـد هسـتند ،تصریـح کـرد:
تولیدکننـدگان و کارآفرینـان ملـی بیـش از هـر چیـزی نیازمنـد حمایـت هـای کارآمـد دولت بـرای ادامه
فعالیـت هـای خـود هستند.حسـین زاده بحرینی با اشـاره بـه انتقاد برخـی تولیدکننـدگان درخصوص بی
مهـری دولـت به آن هـا ،گفت:رقابـت مجموعه دولـت در نتیجه وجـود اقتصاد دولتـی با تولیـد ملی اجازه
رشـد از ایـن بخش را سـلب کرده اسـت.
وی بـا تاکیـد براینکـه ورود حمایتی دولـت به بخش تولیـد و صنعت می توانـد ثمرات مثبتی برای کشـور
بـه همراه داشـته باشـد ،افزود :اجرای سیاسـت هـای اصل  44قانون اساسـی مهم ترین راهکاری اسـت
کـه در صـورت اجـرای صحیح از سـوی دولـت می توانـد رشـد اقتصادی را بـرای ما بـه ارمغـان بیاورد.
عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسلامی ،یادآور شـد :متاسـفانه بـه قوانین مرتبط با تسـهیل
شـرایط تولیـد در کشـور از جمله قانون اجرای اصل  44قانون اساسـی توجهی نشـده کـه نتیجه ملموس
آن درگیـر بـودن تولید و صنعت با مشـکالت عدیده اسـت.

خادمی تاکیدکرد :فساد حاکم بر برخی
سازمان ها ،مانع عملیاتی شدن اقدام و
عمل به اقتصاد مقاومتی می شود
عضوکمیسـیون انـرژی مجلـس بـا ابراز تاسـف از وجـود فسـاد اقتصادی
در برخـی سـازمانها گفت:ایـن امـر مانـع عملیاتـی شـدن اقـدام و عمل
بـرای اقتصـاد مقاومتـی شـده و بایـد از منابع موجود بـرای رفـاه و بهبود

وضعیـت مردم اسـتفاده شـود.
هدایـت اهلل خادمـی در گفتگـو بـا خبرگـزاری خانـه ملـت در خصـوص " عملکرد دولـت در سـال اقتصاد
مقاومتـی و میـزان موفقیـت در تحقـق وعـده هـا و تامیـن نظـر مـردم " ،گفـت :اقتصـاد مقاومتـی یعنی
اسـتفاده بهینـه از منابـع مالـی ،امکانـات و افزایـش بهره وری بـه صورت صحیـح که از حداقـل امکانات
بیشـترین کارائـی را داشـته باشـیم ،ولـی متاسـفانه ایـن اتفـاق بـا عملکـرد دولـت طـی سـالهای اخیر
عملیاتـی نشـده اسـت.وی بـا ابـراز تاسـف از اینکه منابـع طبیعـی در این مدت بـه صورت خـام و بدون
تغییـر و ارزش افـزوده صـادر مـی شـود ،گفـت :اقتصـاد مقاومتـی یعنـی اینکـه نبایـد بـه صـورت خام
محصـوالت را صـادر کـرد ،بلکـه بایـد بـه صدهـا فـرآورده تبدیل شـود و بعـد به فروش برسـد.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس بـا بیان اینکـه اقتصـاد مقاومتی یعنـی اینکه بایـد همه اقدامـات و کارها
از تولیـد تـا بهـره وری مناسـب در داخل کشـور صورت بگیـرد ،افزود :ایران ایـن توانایی را داشـت که با
توجـه بـه ظرفیـت هـا بازارهـای کشـورهای منطقه را در دسـت بگیـرد  ،ولی به دلیـل عـدم برنامه ریزی
مناسـب ،ایـن حـوزه در برنامه هـای اقتصـاد مقاومتی دولت مغفـول ماند.
وی بـا تاکیـد براینکـه متاسـفانه در حـوزه اقدام و عمـل به اقتصـاد مقاومتی درسـت عمل نشـد که مقام
معظـم رهبـری ،بارهـا خود وارد شـده و خواسـتار اقدامات جـدی تری بـرای بهبود وضعیت مردم شـدند،
گفـت :مسـئوالن نتوانسـتند اقتصـاد مقاومتـی را بـه خوبی عمـل کننـد و مردم عملکـرد مناسـبی در این
زمینـه مشـاهده نکردند.نماینـده مردم ایذه و باغملک در مجلس شـورای اسلامی با ابراز تاسـف از وجود
فسـاد اقتصـادی در برخـی سـازمانها ،تصریـح کـرد :ایـن امـر مانع عملیاتی شـدن اقـدام و عمـل برای
اقتصـاد مقاومتـی شـده اسـت ،بایـد جلـوی فسـادها گرفته شـود و از منابـع موجود بـرای رفـاه و بهبود
وضعیت مـردم اسـتفاده گردد.

موسوی الرگانی:

آن سو
فتحی مطرح کرد:

مقابله با آسیب های اجتماعی درسیاست های تقنینی
فراموش نشود

عضــو کمیســیون قضائــی و
حقوقــی مجلــس بــا بیــان
اینکــه بــا راهکارهای حدســی
و غیرواقعــی نمــی تــوان
بــا آســیب هــای اجتماعــی
مبــارزه کــرد بــر ضــرورت
همــکاری قــوه قضاییــه و
دانشــگاه هــا بــرای شناســایی
علــت بــروز آســیب هــای
اجتماعی تاکید کرد.
محمدجــواد فتحــی در
گفــت وگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا انتقــاد از افزایــش آمــار طــاق طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن
ســال  ،95گفــت :یکــی از مهــم تریــن آســیب هــای اجتماعــی متزلــزل کننــده بنیــان هــای جامعــه
طــاق اســت ،آســیب هــای اجتماعــی ازجملــه طــاق معلــول عوامــل متعــددی هســتند و بــا ایــن
آســیب درصورتــی مــی تــوان مبــارزه کــرد کــه عوامــل موثــر شناســایی و بــا آن هــا مقابلــه کــرد.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیــس درمجلــس شــورای اســامی ،افــزود:
متاســفانه درسیاســت هــای تقنینــی ،مقابلــه بــا آســیب هــای اجتماعــی از جملــه طــاق فرامــوش
شــده اســت ،بــه عبارتــی درشــرایط مبــارزه بــا آســیب هــای اجتماعــی بــا اســتفاده از روش هــای
غیرعلمــی تنهــا بــا معلــول مقابلــه شــده ایــن درحالــی اســت کــه علــت بــه قــوت خــود باقــی مانــده
و درجــای دیگــری آســیب مشــاهده شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :طــاق یــک آســیب اجتماعــی اســت کــه درکل دنیــا مطالعــات دقیــق علمــی
بســیاری درخصــوص آن صــورت گرفتــه اســت ،ضمــن اینکــه درخصــوص مقابلــه بــا طــاق
اقدامــات بســیار دقیــق در دنیــا انجــام شــده امــا متاســفانه مطالعــات آمــاری مــا دقیــق نبــوده و
عوامــل طــاق در کشورشناســایی نشــده اســت ،بنابــران بــرای هرطالقــی درجامعــه بایــد عوامــل
موثرشناســایی شــود.
فتحــی تصریــح کــرد :فقــر ،بیــکاری ،اختــاف میــان زوجیــن و مشــکالت دیگــر عوامــل موثــری
در طــاق هســتند امــا بایــد مشــخص شــود کــه کــدام یــک از عوامــل نقــش مهــم و موثرتــری
در طــاق دارنــد؛ هرچنــد کــه نســبت میــزان ایــن عوامــل درطــاق مشــخص نیســت زیــرا قــوه
قضاییــه پــس از بررســی طــاق پرونــده را بایگانــی کــرده و دانشــگاه هــا هیــچ دسترســی بــه ایــن
پرونــده هــا ندارنــد.
ایــن نماینــده مــردم درمجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه دســتگاه قضایــی بایــد پرونــده هــای قضایــی
مربــوط بــه آســیب هــای اجتماعــی را دراختیــار محققــان قــرار دهــد ،گفــت :اینکــه پرونــده تشــکیل
شــده و پــس از بررســی هــا حکــم طــاق صــادر شــود تاثیــری در کاهــش طــاق نــدارد و
نمــی تــوان بــا ایــن موضــوع مبــارزه کــرد؛ ازایــن رو بایــد از ایــن پرونــده بــرای شناســایی علــل و
مقابلــه بــا آســیب اســتفاده کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا راهکارهــای حدســی و غیرواقعــی نمــی تــوان بــا آســیب هــای اجتماعی
مبــارزه کــرد ،گفــت :بایــد مطالعــات دقیــق درجهــت شناســایی و مبــارزه بــا عوامــل طــاق انجــام
شو د .
عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس ،افــزود :متاســفانه درشناســایی عوامــل موثــر درطــاق
اقدامــات قابــل قبولــی صــورت نگرفتــه و نمــی تــوان درایــن شــرایط بــا ایــن آســیب اجتماعــی
مبــارزه کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت ،رئیــس مرکــز آمــار ایــران بــا اشــاره بــه جزئیــات یافتههــای
آمــاری سرشــماری ســال 95از افزایــش نــرخ جمعیــت شهرنشــینی و کاهــش نــرخ جمعیــت
روســتایی ایــران خبــر داد و تأییــد کــرد کــه خانوارهــای ایرانــی کوچکتــر شــدهاند بهنحــوی
کــه بعــد خانــوار بهعنــوان شــاخص انــدازه خانــوار در سرشــماری 95بــه 3.3درصــد رســیده و نــرخ
طــاق هــم در حــال افزایــش اســت.

تولیدملی با مشکالت عدیده ای
دست و پنجه نرم می کند

نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس،
بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش روی تولیــد در
کشــور،گفت :نوســانات شــدید نــرخ ارز ،عــدم
حمایــت از تولیــد ملــی و همچنیــن واردات
مثلــت مشــکالت پیــش روی تولیــد ملــی
است.

اســت.
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس شــورای
اســامی ،بــا تاکیــد براینکــه توجــه بــه اقتصــاد
مقاومتــی و منویــات رهبــر معظــم انقــاب در ایــن
رابطــه کلیــد رشــد تولیــدات ملــی و در نهایــت
بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور اســت ،افــزود:

ســیدناصر موســوی الرگانــی در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه
مشــکالت پیــش روی تولیــد در کشــور ،گفــت:
یکــی از بــزرگ تریــن مشــکالت موجــود در ایــن
رابطــه واردات و بــی توجهــی بــه تولیــد داخلــی

متاســفانه در شــرایط فعلــی تولیــد ملــی در ســایه
ســنگین واردات بــه کشــور اجــازه رشــد نــدارد.
تأمیــن اعتبــارات موردنیــاز بــرای تولیــد
داخــل مهــم تریــن چالــش فعلــی اقتصــاد
کشــور

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،عبــور از
مشــکالت پیــش روی کارآفرینــان را الزمــه رشــد
اقتصــادی خوانــد و تصریــح کــرد :در حــال حاضــر
واردات کاالهــای خارجــی مشــابه داخــل بیشــترین
لطمــه را بــه تولیدکننــدگان و کارآفرینــان داخلــی
وارد کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تأمیــن اعتبــارات موردنیــاز برای
تولیــد داخــل مهــم تریــن چالــش فعلــی اقتصــاد
کشــور اســت ،گفــت :برنامــه ریــزی مشــخص و
مــدون از ســوی دولــت بــرای حمایــت از تولیــد
ملــی مــی توانــد حرکــت در مــدار اقتصــاد مقاومتــی
را تضمیــن کنــد.
موســوی الرگانــی بــا انتقــاد از نوســانات شــدید نــرخ
ارز در ســال هــای اخیــر ،افــزود :نوســانات نــرخ ارز
از دیگــر عوامــل بســیار مهــم تاثیرگــذار بــر تولیــدات
ملــی اســت کــه در ســال هــای گذشــته مشــکالت
بســیاری را بــرای صنعــت و اقتصــاد مــا ایجــاد کــرده
ا ست .
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی ،یــادآور شــد :حمایــت از کارآفرینــان و
همچنیــن تولیدکننــدگان داخلــی بایــد در عمــل
دیــده شــود تــا بــه ایــن ترتیــب رشــد اقتصــادی
همســو بــا کشــورهای پیشــرفته بــرای مــا هــم رخ
دهــد.

پروانه مافی تشریح کرد:

تشریح فرآیند و بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات شوراها
کار هیات نظارت برانتخابات شوراها براساس کدام سه قانون است
عضـو هیـات رئیسـه کمیسـیون شـوراها و امـور
داخلـی بـا اشـاره بـه اینکـه مـ ّر قانـون مـد نظـر
هیـات هـای نظـارت بـر انتخابـات شـوراها قـرار
دارد ،گفـت :قانـون انتخابات و دو قانون فرادسـتی
یعنـی قانـون اساسـی و سیاسـتهای ابالغـی
مقـام معظـم رهبـری در جریـان نظارت سـرلوحه
اقدامـات ایـن هیـات هـا قـرار دارد.
پروانـه مافـی در گفتگـو با خبرگـزاری خانـه ملت

پیرامـون " تاثیـر عملکـرد هیـات نظـارت بـر
انتخابـات در تشـکیل شـوراهای اسلامی شـهر و
روسـتای مناسـب و خدمتگزار " ،گفـت :روند تائید
صالحیـت هـا در انتخابـات شـوراها تحـت نظـر
مراجـع  4گانـه انجـام مـی شـود و بعد از ارسـال
مـدارک از سـوی هیـات هـای نظـارت بـه ایـن
مراجـع اعلام نظـر صـورت مـی گیـرد و پـس از
آنکه نسـبت به نداشـتن مشـکل تائیـدات صورت
گرفـت ایـن افـراد مجـوز حضـور در انتخابـات را
پیـدا مـی کنند.
نماینـده مـردم تهران با اشـاره به اینکـه مراجع 4
گانـه از جایـگاه رفیـع و باالیی برخوردار هسـتند و
تائیـد صالحیت های صـورت گرفته مطمئنـا با نظر
همـه جانبـه صـورت مـی گیرد،اظهـار کـرد  :ایـن
مراکـز عبارتنـد از وزارت اطالعـات ،دادگسـتری،
نیـروی انتظامـی و ثبـت احـوال که فقط سـوابق را
ً
مثلا قـوه قضائیـه اعلام میکند
اعلام میکننـد؛
کـه فـردی محکومیـت دارد یا نـه ،چون همـه نوع
محکومیتـی دلیـل رد صالحیت نیسـت.
وی افـزود :پـس از اعلام نظـر مراکـز چهارگانه،
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پرونـده کاندیداهـا در هیئت اجرایی شهرسـتانها
بررسـی خواهـد شـد و پس از بررسـی سـوابق در
هیئـت نظـارت شهرسـتانها و فرمانداریهـا رد یا
تاییـد صالحیـت افـراد را اعالم خواهنـد کرد.
مافـی در خصـوص سـاز و کار نظارت بـر انتخابات
پیـشرو بـا اشـاره بـه اینکـه مـ ّر قانـون مـد نظر
هیـات هـای نظـارت بـر انتخابـات شـوراها قـرار
دارد ،گفـت :قانـون انتخابات و دو قانون فرادسـتی
یعنـی قانـون اساسـی و سیاسـتهای ابالغـی
مقـام معظـم رهبـری در جریـان نظارت سـرلوحه
اقدامـات ایـن هیات هـا قـرار دارد.
وی افـزود :عـدم سوءاسـتفاده از امکانـات دولتی،
جلوگیـری از رانتخـواری ،شـفافیت در هزینههـا
و زمـان قانونـی انجـام تبلیغـات مـورد تأکیـد
می باشد.
عضـو هیـات رئیسـه کمیسـیون شـوراها و امـور
داخلـی ،تاکیـد کـرد :بایـد کار تائیـد صالحیـت ها
و نظـارت بـر انتخابـات شـوراها در هیـات هـای
نظـارت بـر طبـق مر قانـون صـورت بگیـرد و تنها
عمـل دقیـق بـه قانـون مـد نظـر قـرار بگیرد.

حمیدرضا کاظمی:

لزوم تدوین سازوکار برای
نظارت براعضای شورای شهر
بعد از انتخاب آن ها

عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی تاکیـد
کرد:مجلـس پیگیر بـوده که بحـث نظارت بـر انتخابات
شـوراها را بـه شـورای نگهبـان واگـذار کنـد کـه ایـن
شـورا تاکنـون نپذیرفتـه اسـت.
سـید حمید رضـا کاظمـی در گفتگو بـا خبرگـزاری خانه
ملـت در خصـوص " تاثیـر عملکـرد هیـات نظـارت بـر
انتخابات در تشـکیل شوراهای اسلامی شهر و روستای
مناسـب و خدمتگـزار " ،بـا اشـاره بـه اینکـه سـازوکار
قانونـی و رونـدی کـه بایـد بـرای تائیـد صالحیـت هـا
و نظـارت بـر انتخابـات شـوراها طـی شـود کاملا
مشـخص و قانونـی اسـت" اظهـار کـرد :سـازوکار
نظـارت بـر انتخابـات شـوراها و نحـوه تائیـد صالحیت
کاندیداهـا طبـق قانون بر عهده مجلس گذاشـته شـده
و علیرغـم اینکـه نماینـدگان عالقـه ای بـه این مسـئله
ندارنـد ،ولـی بر اسـاس قانـون ایـن وظیفـه را پیگیری
مـی نماینـد.وی بـا بیـان اینکـه بایـد راهـکاری قانونی
بـرای جلوگیـری از بـروز مشـکالت بعـد از انتخـاب
افـراد بـرای حضـور در شـوراها پیـش بینی کـرد ،بیان
داشـت :مهمتریـن امـر در موضـوع شـوراها مسـئله
بهبـود سـازوکار در بررسـی صالحیـت هـا مـی باشـد،
تـا انسـانه های پـاک دسـت و اهـل خدمت به شـوراها
راه پیـدا کنند.کاظمـی افـزود :هیـات هـای نظـارت
بـر انتخابـات شـوراها بایـد افـرادی را کـه دغدغـه
خدمـت و حـل مشـکالت مـردم را دارنـد را تائیـد تـا
مـردم بتواننـد انسـان هـای خـوش فکـر و پاک دسـت
انتخـاب نمایند.نماینده مردم پلدختر در مجلس شـورای
اسلامی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد نظـارت دقیـق تـر
و بهتـری بـر عملکـرد شـوراها وجـود داشـته باشـد تا
شـاهد بـروز مشـکالت و مسـائل حاشـیه ای نباشـیم،
گفـت :اینکه بایـد فکری بر نظـارت بر عملکرد شـوراها
کـرد تـا بعـد از انتخـاب افـراد شـاهد بـروز تخلـف و
مشـکالت حاشـیه ای نباشـیم ،کاملا منطقـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجلـس پیگیـر بـوده کـه
بحـث نظـارت بـر انتخابـات شـوراها را بـه شـورای
نگهبـان واگـذار کنـد کـه ایـن شـورا تاکنـون نپذیرفته
اسـت،تصریح کـرد :بایـد ایـن مسـئله هرچه سـریعتر
تعییـن تکلیـف شـود  ،چـرا کـه رونـد بررسـی تائیـد
صالحیـت هـا و نظـارت بـر انتخابـات شـوراها کار
بسـیار سـنگینی اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه مجلـس
چنیـن بودجـه و امکاناتـی ندارد،حـل ایـن مشـکل
بایـد در دسـتور کار قـرار بگیرد.عضـو کمیسـیون
شـوراها و امـور داخلـی بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه
رونـد بررسـی صالحیـت هـا و نظـارت بـر انتخابـات
شـوراها بـا دقت نظر بیشـتری صـورت بگیرد،خواسـتار
اجتنـاب از تائیـد صالحیـت هـای سـلیقه ای
و سیاسـی شـد تـا افـرادی کـه به دنبـال تلاش برای
خدمـت بـه مـردم هسـتند وارد شـوراها شـوند.وی در
پایـان تاکیـد کـرد :تائیـد صالحیت افـراد سـالم و اهل
خدمـت بـی منـت ،مطمئنـا ضامـن سلامت انتخابـات
شـوراهای شـهر و روسـتا خواهـد شـد.

