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11مصداق رجل سیاسی تفسیر غیررسمی شورای نگهبان است
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه به نظر می رسد مصداق های اعالم شده
رجل سیاسی در راستای رویکرد تفسیر غیررسمی شورای ...
خضری:

پاسخگوی تبعات بیکاری
 ۷۰هزارنفر کوله بر در
کشور کیست؟

نماینـده مـردم سردشـت و پیرانشـهر در
مجلـس بـا بیـان اینکـه پاسـخگوی تبعـات
بیـکاری  ۷۰الـی  ۸۰هزارنفر کوله بر در کشـور
کیسـت،گفت :ایجـاد بحران جدی در کشـور با
ورود معیشـت کوله بـران به خطـوط قرمز رقم
میخـورد.
رسـول خضـری در گفتوگـو بـا خبرنـگار
خبرگـزاری خانه ملت درباره وضعیت کوله بران
درکشـور،گفت:مصوبه بسـیار نسـنجیده وخـام
آقـای رییـس جمهـور در اواخـر سـال  96در
زمینـه کوله بـران موجـب بیـکاری  70الی 80
هـزار از کوله بران و کسـبه بازار شـده اسـت
بنابرایـن بایـد هرچـه سـریعتر تدابیـری برای
رونق اشـتغال این اقشـار زحمتکش اندیشـیده
شو د .
نماینـده مـردم سردشـت و پیرانشـهر در
مجلـس شـورای اسلامی تصریـح کـرد :آقای
رییـس جمهـور در شـرایطی شـعار میدهـد
کـه بـرای  750الـی  950هـزار نفـر فرصـت
اشـتغال ایجـاد میکنـد که بـا تصمیمـات غلط
شـاهد بیکاری گسـترده کولـه بـران در مناطق
مرزی هسـتیم.
خضـری افزود:وضعیـت معیشـت و اشـتغال
کولـه بـران در شـرایطی وارد خـط قرمز شـده
اسـت کـه تضمیـن منافـع ملـی مـا بـا تامین
معیشـت اقتصادی مرزنشـینان ارتباط مستقیم
دارد بنابرایـن مـا انتظـار داریـم آقـای رییس
جمهـور وضعیت مـرز نشـینان را درک کند و در
راسـتای تامین معیشـت و اشـتغال کولـه بران
تصمیماتـی مهمـی اتخاذکند.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس بـا بیـان
اینکـه پاسـخگو تبعـات بیـکاری 70الـی
80هزارکولـه بر در کشـور کیسـت یادآورشـد:
ایجـاد بحران جدی در کشـور با ورود معیشـت
کولـه بـران بـه خطـوط قرمـز رقـم میخـورد
بنابرایـن باید در این راسـتا اقدامـات کارآمدی
بـرای رفع مشـکالت کوله بران عملیاتی شـود.
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مجلس با بی عدالتی در افزایش حقوق کارکنان دستگاه های دولتی
برخورد می کند
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای حقوق و دستمزد ...

جذب ساالنه  ۲۴هزار نفر در مقطع دکتری علیرغم ظرفیت  ۳هزار
نفری دانشگاههای کشور
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه پذیرش ...

جمالی نوبندگانی:

کیان پور:

اقدام مرتضوی جهت مخفی شدن
پیش از ابالغ حکم احتماال با مشورت
احمدی نژاد بوده است

عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس معتقــد اســت بــدون شــک تمامــی افــراد
از حکــم قانونــی صــادر شــده تمکیــن نمــی کننــد
از ایــن رو بایــد مراقبتهــای الزم بــرای تمکیــن
افــراد فراهــم شــود.
محمــد جــواد جمالــی نوبندگانــی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانهملــت ،بــا اشــاره بــه

علیــه شــخصی صــادر مــی شــود توقــع تمکیــن
صــدر در صــدی هــم داشــته باشــیم بلکــه بایــد
مراقبــت هــای الزم بــرای تمکیــن افــراد بــه حکــم
نیــز فراهــم باشــد.
روایــت حضــور احمــدی نــژاد در
خبرگــزاری ایرنــا بــرای ممانعــت از
بازداشــت وی

ناپدیــد شــدن ســعید مرتضــوی پیــش از ابــاغ
حکــم وی گفــت :آنچــه مــی تــوان دربــاره مرتضوی
گفــت ایــن اســت کــه نبایــد زمانــی کــه حکــم

نماینــده مــردم فســا در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه شــرایط بــرای تمکیــن افــراد بــه رأی
مطمئــن و قاطــع بایــد فراهــم باشــد ،عنــوان کــرد:

عضـو کمیسـیون شـوراها و امورداخلـی کشـور در
مجلـس گفـت :کارگـروه اصلاح قانـون احـزاب
تاکنـون  3جلسـه برگـزار کـرده کـه و پیـش نویس
قانـون احـزاب نیـز تهیـه شـده اسـت.
قاسـم میرزایـی نیکـو در گفتوگـو بـا خبرنـگار
خبرگـزاری خانـه ملـت ،در تشـریح رونـدی کـه
بـرای اصلاح قانـون احـزاب طـی شـده اسـت،
اظهار داشـت :بعـد از اعتراضـات دی ماه سـال 96
جلسـاتی با دبیـران کل احزاب برگـزار کردیم و قرار
شـد کـه فعالیـت بیشـتری داشـته باشـند.
عضـو کمیسـیون شـوراها و امورداخلـی کشـور
در مجلـس شـورای اسلامی بـا اشـاره بـه اینکـه
کمیتـهای در خانـه احـزاب تشـکیل شـده بـود و

شریعتی در گفتوگو با خانه ملت مطرح کرد:

جذب ساالنه  ۲۴هزار نفر در مقطع دکتری
علیرغم ظرفیت  ۳هزار نفری دانشگاههای کشور

معــاون آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان
اینکــه پذیــرش ســاالنه  ۲۴هزار
دانشــجو در مقطــع دکتــری بــا
نیــاز جامعــه هماهنگــی نــدارد،
گفــت :ظرفیــت دانشــگاههای
کشــور پذیــرش  ۲هــزار و ۵۰۰
تــا  ۳هــزار نفــر در ســال را دارد.
مجتبــی شــریعتی نیاســر در
گفتوگــو بــا خبرگــزاری
خانــه ملــت بــا اشــاره بــه
صــدور بیرویــه مجــوز دکتــری در دانشــگاههای کشــور ،گفــت :در ســال تحصیلــی
 97-98ایجــاد رشــتههای محلهــای جدیــد در مقطــع دکتــری در کلیــه زیرنظامهــا در
دانشــگاههای آزاد ،دولتــی ،غیردولتــی و  ...ممنــوع اســت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه دلیــل ایــن تصمیــم،
افــزود :براســاس مصوبــه شــورای عالــی گســترش آمــوزش عالــی و بــه موجــب پاالیــش
صــورت گرفتــه ،ایــن تصمیــم اخــذ شــده اســت؛ در حــال حاضــر نزدیــک بــه  100هــزار
دانشــجو دکتــری در کشــور وجــود دارد و ایــن تعــداد دانشــجو تداعیکننــده پذیــرش
ســاالنه  24هــزار دانشــجو اســت در حالــی کــه ظرفیــت دانشــگاههای کشــور پذیــرش 2
هــزار و  500تــا  3هــزار نفــر در ســال را دارد.
ایجاد رشتههای میانرشتهای در مقطع دکتری مانعی ندارد
وی بیــان کــرد :پذیــرش ســاالنه  24هــزار نفــر در مقطــع دکتــری باعــث رشــد بیرویــه
دانشــجو در ایــن مقطــع شــده اســت و بــا نیــاز جامعــه هماهنگــی نــدارد بــه همیــن دلیــل
وزارت علــوم بــا تصویــب ایــن مصوبــه بــه دنبــال مهــار کــردن ایــن رشــد بیرویــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس ایــن مصوبــه در ســال  97-98ایجــاد رشــتههای
محلهــای جدیــد در مقطــع دکتــری متوقــف میشــود مگــر بنــا بــه دو مالحظــه؛
ایجــاد رشــتههای میانرشــتهای کــه حــوزه جدیــدی باشــد و نیــاز جامعــه
اســت و بــر مرزهــای دانــش حرکــت میکنــد یکــی از ایــن مالحظــات
است.
رشــتههای اشباعشــده در جامعــه بــا پیشــنهاد دانشــگاه جایگزیــن
میشــود
شــریعتی ادامــه داد :یکــی دیگــر از مــواردی کــه باعــث ایجــاد رشــتههای جدیــد در مقطــع
دکتــری میشــود جابجایــی ایــن رشــتهها بــا رشــتههای موجــود اســت؛ یعنــی رشــته
موجــود را کــه اقبــال زیــادی از آن نمیشــود و در ســطح جامعــه اشــباع شــده بــا پیشــنهاد
دانشــگاه بــا رشــته جدیــد جایگزیــن شــود در غیــر ایــن دو صــورت ایجــاد رشــتههای
جدیــد در مقطــع دکتــری غیرممکــن اســت.
مجوزهای بیرویه پذیرش دانشجو به دانشگاه آزاد به دلیل فشار به وزارت
علوم بود
وی بــا اشــاره بــه صحبتهــای مســئوالن دانشــگاه آزاد درخصــوص صــدور بیرویــه
مجــوز در مقطــع دکتــری توســط وزارت علــوم ،اظهــار کــرد :ایــن مجوزهــای بیرویــه
بــه دلیــل فشــارهایی کــه دانشــگاه آزاد بــه وزارت علــوم وارد کــرده بــود بــه ایــن دانشــگاه
داده شــده اســت کــه از ایــن پــس بــه ایــن صــورت عمــل نمیشــود و تمــام مباحــث بایــد
براســاس ضابطــه و قانــون پیــش رود.
جلوگیری از رشد بیرویه صدور مجوزها در مقاطع تحصیلی؛ راهکار تحقق
شعار سال
معــاون آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در پایــان افــزود :امســال ســال
کنتــرل کمــی و ارتقــا کیفــی اســت؛ از آنجــا کــه مقــام معظــم رهبــری امســال
را ســال حمایــت از تولیــد داخلــی نامگــذاری کردنــد بایــد تمــام حوزههــا ازجملــه
حوزههــای آموزشــی و فرهنگــی نیــز درصــدد تحقــق ایــن شــعار باشــند کــه یکــی
از ایــن راههــا جلوگیــری از رشــد بیرویــه صــدور مجوزهــا در مقاطــع تحصیلــی
باالست.
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سوانح جاده ای روزانه به میزان سقوط هواپیما قربانی می گیرد
ضرورت اعمال قوانین سخت گیرانه برای کاهش خطای انسانی

مرتضــوی خــودش را از خطــوط قرمــز احمــدی نــژاد
مــی دانــد و متأســفانه ایــن قبیــل اقدامــات از زمانــی
شــروع شــد کــه قــرار بازداشــت جوانفکــر صــادر
شــده بــود امــا احمــدی نــژاد شــخصا در ایرنــا حاضــر
شــد تــا مانــع دســتگیری وی شــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر نیــز احمــدی نــژاد
داســتان دیگــری را دربــاره دو نفــر از همــکاران
خــود بــه راه انداختــه اســت از ایــن رو اگــر آقــای
مرتضــوی اقدامــی در جهــت مخفــی شــدن یــا فــرار
کــرده باشــد یــا بخواهــد بــا حکــم خــود مخالفــت
کنــد ،بــه نظــر مــی رســد مشــورت احمــدی نــژاد
را داشــته اســت.
عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی در
پایــان بــا بیــان اینکــه انتظــار ایــن اســت کــه
بــرای افــرادی کــه حساســیت جایــگاه آنهــا در
جامعــه زیــاد اســت پیــش بینــی و دقــت در حکــم
شــود ،خاطرنشــان کــرد :الزم اســت تدبیــر بــه
گونــه ای باشــد کــه خــوراک بــرای رســانه هــای
معانــد ایجــاد نشــود بــه خصــوص از آنجایــی
کــه مرتضــوی در مصاحبــه هــای خــود ،خــود را
ســرباز نظــام عنــوان مــی کــرده الزم اســت در
حــال حاضــر نیــز از قانــون و حکــم خــود تمکیــن
کند.

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس ،از افزایــش تلفــات
جــاده ای در کشــور انتقــاد کــرد و گفــت :تلفــات ســوانح
رانندگــی روزانــه بیــش از تلفــات ســقوط هواپیمــا در کشــور
قربانــی مــی گیــرد.
مجیــد کیــان پــور در گفــت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
خانــه ملــت ،بــا انتقــاد از افزایــش تصادفــات جــاده ای،
گفــت :متاســفانه افزایــش تصادفــات جــاده ای نشــان از
ضعــف آمــوزش راننــدگان و فرهنــگ ســازی اســت زیــرا در
بســیاری از تصادفــات خطــای انســانی بــه بــروز ســانحه منجــر

می شود.
نماینــده مــردم درود و ازنــا در مجلــس شــورای اســامی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاالنه  16هــزار نفــر قربانــی
جــاده هــا مــی شــوند ،افــزود :بــا یــک حســاب سرانگشــتی مشــخص مــی شــود کــه در حــدود  44نفــر در روز
آمــار تلفــات ســوانح جــاده ای اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تلفــات ســوانح جــاده ای روزانــه بیــش از ســوانح هوایــی اســت ،تصریــح کــرد :متاســفانه بــا
بــاال بــودن تلفــات جــاده ای گویــی روزانــه یــک فرونــد هواپیمــا ســقوط مــی کنــد.
ضــرورت تشــدید نظــارت هــا و اعمــال قوانیــن ســخت گیرانــه بــا هــدف کاهــش تلفــات
جــاده ای
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا تاکیــد بــر ضــرورت تشــدید نظــارت هــا و اعمــال قوانیــن ســخت گیرانه
بــا هــدف کاهــش تلفــات جــاده ای ،گفــت :کاهــش ســرعت ،رفــع نقــاط حادثــه خیــز ،فرهنــگ ســازی از ســوی
رســانه هــای جمعــی از جملــه صــدا و ســیما و همچنیــن توجــه بــه اســتاندارد ســازی خودروهــا از عواملــی اســت
کــه بــه کاهــش تصادفــات جــاده ای در کشــور مــی انجامــد.
کیــان پــور بــا بیــان اینکــه عــدم مقابلــه بــا آمــار بــاالی تصادفــات جــاده ای هزینــه هــای بســیاری بــر
کشــور تحمیــل مــی کنــد ،افــزود :بــرای کاهــش هزینــه هــای متحملــه از ســوی تصادفــات جــاده ای بایــد
آموزش های الزم به رانندگان داده شود تا آمار خطاهای انسانی کاهش یابد.
ایران رکوردار تصادفات جاده ای است
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اعمــال قوانیــن ســخت گیرانــه مــی توانــد تــا  80درصــد بــه کاهــش تصادفــات جــاده ای
منجــر شــود ،تصریــح کــرد :متاســفانه ایــران در حالــی کــه رتبــه اول علمــی در خاورمیانــه را دارا اســت امــا در
خصــوص تصادفــات جــاده ای ســردم دار اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی ،یــادآور شــد :بایــد تــاش کنیــم تــا بــا کاهــش
تصادفــات جــاده ای رتبــه کشــور در حــوزه رعایــت قوانیــن رانندگــی را افزایــش دهیــم.

میرزایی نیکو در تشریح اقدامات کارگروه اصالح قانون اجزاب:

پیش نویس قانون احزاب نهایی شده است
پیشـنهاداتی را در مـورد اصلاح قانـون احـزاب
تهیـه کـرده بـود ،بیـان کـرد :احـزاب در خصـوص
قانـون احـزاب حرفهایـی بـرای ارائه داشـتند این
در حالـی بـود کـه کمیسـیون شـوراها نیـز در مورد
اصلاح قانـون احـزاب فعالیت هایـی را آغـاز کرده
بـود ،در نتیجـه تجمیـع ایـن فعالیتها میتوانسـت
موثـر واقـع شـود و آقـای کولیوند رئیس کمیسـیون
شـوراها اسـفندماه  96در حکمـی مـن را بـه عنوان

دبیـر ایـن کارگـروه منصـوب کردنـد.
وی افـزود 5 :نفـر از دبیـران کل احـزاب ،مدیـرکل
سیاسـی و رئیـس اداره اول وزارت کشـور 2 ،نفـر
مرکـز پژوهشهـا بـه همـراه مـن و خانـم مافی در
ایـن کارگـروه مشـغول بـه فعالیت هسـتیم.
میرزایـی نیکـو با اشـاره به اینکـه تاکنون  3جلسـه
برگـزار و پیـش نویـس قانـون احـزاب تهیه شـده
اسـت ،ادامـه داد :مـن فکـر میکنم نتیجـه خوبی در

اصلاح قانـون احـزاب بـه دسـت میآید.
نماینـده مـردم فیروزکـوه و دماونـد در مجلـس
شـورای اسلامی با اشـاره بـه اینکه همیشـه قانون
احـزاب در شـرایط خـاص تهیه شـده اسـت ،گفت:
اولیـن قانون احـزاب در زمان منافقیـن و پیکاری ها
تهیـه شـد و روند تصحیـح آن نیز در سـال  88آغاز
شـد و فکـر میکنـم این بـار اصلاح قانـون احزاب
بـه نتیجـه خوبی میرسـد.

رحیمی:

11مصداق رجل سیاسی تفسیر غیررسمی
شورای نگهبان است

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس بــا اشــاره بــه
اینکــه بــه نظــر مــی رســد مصــداق هــای اعــام
شــده رجــل سیاســی در راســتای رویکــرد تفســیر
غیررســمی شــورای نگهبــان اســت ،گفــت :نبایــد
مصادیــق ناقــض حقــوق ملــت در اصــل ســوم
قانــون اساســی باشــد.

بازنگــری تشــکیل شــود.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر
و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی ،تصریــح
کــرد :بــر ایــن اســاس اگــر قــرار باشــد اصــاح یــا
قیــدی بــه تعابیــر قانــون اساســی اضافــه شــود بایــد
بــر اســاس فرآینــد بازنگــری باشــد امــا بــا توجــه بــه

علیرضــا رحیمــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانهملــت ،در خصــوص ارزیابــی
شــروط مشــخص شــده از ســوی شــورای نگهبــان
بــرای رجــل سیاســی ،گفــت :بایــد یــادآور شــد کــه
تفســیر قانــون اساســی بــر عهــده شــورای نگهبــان
و تفســیر قوانیــن عــادی نیــز بــر عهــده مجلــس
شــورای اســامی اســت .همچنیــن مرجــع اصــاح
قانــون اساســی در ایــن قانــون پیــش بینــی شــده
کــه طبــق یــک فرآینــد در اصــل  177بایــد شــورای

اینکــه تفســیر بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت،
ایــن شــورا اظهــارات اعضایــش را بــه عنــوان تفســیر
شــورا نیــز تلقــی مــی کنــد.
وی ادامــه داد :بایــد گفــت کــه دو نــوع تفســیر در
شــورای نگهبــان وجــود دارد؛ تفســیری کــه رســما
استســفار مــی کننــد در خصــوص یــک کلمــه یــا
اصــل بــرای مشــخص شــدن منظــور ارائــه شــده و
همچنیــن در مــوارد متعــدد نیــز مشــاهده شــده کــه
اظهــارات غیررســمی اعضــای شــورای نگهبــان را

هــم بــر مقــام تفســیر قانــون اساســی اعــام مــی
کننــد کــه بــه نظــر مــی رســد در خصــوص موضــوع
رجــل سیاســی نیــز مصــداق هــای اعــام شــده
در راســتای رویکــرد تفســیر غیررســمی شــورای
نگهبــان اســت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی اظهــار کــرد :آنچــه مهــم
اســت آزادی عمــل اســت کــه در فصــل ســوم
قانــون اساســی بــرای حقــوق ملــت پیــش بینــی
شــده و صراحــت دارد از ایــن رو بــه نوعــی خیلــی
تفســیر بــردار نیســت و نبایــد مــردم را از حقــوق
اولیــه ماننــد نامــزدی در انتخابــات محــروم کــرد.
رحیمــی در ایــن خصــوص افــزود :بنابرایــن نبایــد
مصادیــق ناقــض حقــوق ملــت در اصــل ســوم باشــد
و اگــر تعارضــی باشــد ایــن تفســیر متناقــض
می شود.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر
و پردیــس در مجلــس گفــت :تعییــن مصادیــق رجــل
سیاســی مــی توانــد جــزء تفســیر شــورای نگهبــان
قــرار بگیــرد ،در عیــن حــال اگــر قــرار باشــد
شــورای بازنگــری قانــون اساســی تشــکیل شــود
یکــی از مــواردی کــه در طــول  4دهــه گذشــته
محــل مناقشــه سیاســی بــوده همیــن موضــوع
رجــل بــوده اســت.عضو فراکســیون امیــد مجلــس
شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد :بایــد یــادآور
شــد مجلــس شــورای اســامی ممکــن اســت از
بــاب مشــورتی یــا نظارتــی امــکان ورود بــه موضــوع
را داشــته باشــد امــا تفســیر قانــون اساســی در حــوزه
صالحیــت شــورای نگهبــان اســت.

مرادی:

مجلس با بی عدالتی در افزایش حقوق
کارکنان دستگاه های دولتی برخورد می کند
عضـو ناظـر مجلـس شـورای
اسلامی در شـورای حقـوق
و دسـتمزد ،از رسـیدگی بـه
موضـوع ابهـام در نحـوه
افزایـش حقـوق چند دسـتگاه
دولتـی در پایان سـال گذشـته
خبـر داد.
منصـور مـرادی در گفـتو گو
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه
ملـت ،دربـاره تعییـن حقـوق
و دسـتمزد گفـت:از سـوی
شـورای حقـوق و دسـتمزد ابتـدا از بنـده بـه عنـوان عضـو ناظـر مجلس
شـورای اسلامی برای حضور در نشسـت تعیین دسـتمزد و حقوق دعوت
شـد امـا بعـد از آن اعالم شـد که جلسـه مذکـور لغـو شـده  ،در حالی که
جلسـه بـدون حضـور بنـده برگـزار شـده بود.
عضـو ناظر مجلس شـورای اسلامی در شـورای حقـوق و دسـتمزد ،ادامه
داد :بیـن میـزان حقوق کارکنان شـکاف وجـود دارد و در کمیسـیون تلفیق
بودجـه تمهیداتـی بـرای کاهـش شـکاف حقوقـی اتخـاذ شـد و در ایـن
راسـتا مصـوب شـد میزان حقـوق مقامـات و نماینـدگان مجلس در سـال
 97افزایش نداشـته باشـد.
نماینـده مـردم مریـوان و سـروآباد در مجلـس شـورای اسلامی ادامـه
داد:مقـرر شـده حقـوق هـای کمتـر از دومیلیون تومـان با افزایـش حدود
 20درصـدی روبـرو شـوند و حقـوق هـای باالتر با اسـتفاده از سـاز و کار
پلکانـی نزولـی در سـال  97رشـد کند.
تفـاوت قابـل توجه میـزان حقوق بازنشسـتگان سـال های گذشـته با
بازنشسـتگان جدیـد غیرقابل قبول اسـت
مـرادی بـا اشـاره تفـاوت قابل توجهـی میزان حقوق بازنشسـتگان سـال
هـای گذشـته بـا بازنشسـتگان جدیـد ،تصریـح کرد:اقداماتی براسـاس
برنامـه ششـم توسـعه بـرای حرکـت بـه سـوی کاهـش شـکاف حقـوق
بازنشسـتگان اتخاذ شـده اسـت.
وی ادامـه داد:برخـی از دسـتگاه هـا در پایـان سـال گذشـته اقـدام بـه
افزایـش حقـوق کارکنـان خـود کرده انـد این در حالی اسـت کـه هرگونه
رشـد حقـوق و پـاداش باید براسـاس مقـررات و قانون باشـد چـرا که در
افزایـش حقـوق کارکنـان با توجه بـه محدودیـت منابع مالی بایـد عدالت
رعایـت شـود و بـه نحـوی عمل نشـود شـکاف حقوق هـا افزایـش یابد.
عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلس شـورای اسلامی
یـادآور شـد:بحث افزایـش حقـوق چنـد دسـتگاه دولتـی در پایان سـال
گذشـته بصـورت دقیق مورد بررسـی قرار می گیـرد و با هرگونـه تغییرات
میـزان حقـوق و پاداشـی کـه برخالف قانون باشـد رسـیدگی می شـود.

دهقانی:

الیحه اصالح قانون تجارت تا یک ماه آینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود
عضــو کمیســیون قضایــی وحقوقــی مجلــس از ارســال الیحــه اصــاح
قانــون تجــارت بــه هیئــت رئیســه تــا یــک مــاه آینــده خبــر داد.
محمــد دهقانــی در گفــت و گــو بــا خبرگــزاری خانــه ملتــدر خصــوص الیحه
اصــاح قانــون تجــارت گفــت:در دوره هشــتم مجلــس شــورای اســامی
الیحــه مربــوط بــه اصــاح قانــون تجــارت در دســتور کار کمیســیون
مشــترکی بــا حضــور اعضــای کمیســیون هــای اقتصــادی و حقوقــی و
قضایــی مجلــس قــرار گرفــت امــا نهایتــا شــورای محتــرم نگهبــان بــه
بررســی الیحــه مذکــور بصــورت اصــل  85قانــون اساســی ایــراد وارد کــرد
و مقــرر شــد الیحــه مذکــور در صحــن علنــی مجلــس نیــز بررســی شــود.
نماینــده مــردم طرقبــه و چنــاران در مجلــس شــورای اســامی ادامــه
داد:بایــد توجــه داشــت قانــون تجــارت کشــور قدیمــی شــده و برگرفتــه
از قانــون تجــارت کشــور فرانســه اســت و حتــی اصالحاتــی کــه کشــور
فرانســه نیــز در ایــن خصــوص اعمــال کــرده تاکنــون در قانــون تجــارت
ایــران لحــاظ نشــده اســت،البته در ســال  47مــوادی دربــاره مقــررات
شــرکت هــای ســهامی لحــاظ شــده اســت.

عضــو کمیســیون مجلــس شــورای اســامی ،ادامــه داد:بعــد از بررســی
الیحــه اصــاح قانــون تجــارت ،موضــوع قانــون تجــارت تبدیــل بــه
 4جلــد کتــاب بــرای بررســی شــده اســت کــه یکــی از کتــاب هــا دربــاره
مقــررات حاکــم بــر تجــارت اســت.
دهقانــی تصریــح کرد:یکــی از کتــاب هــای در رابطــه بــا الیحــه قانــون
تجــارت مربــوط بــه شــرکت هــای تجــاری اســت کــه حــدودا متشــکل از
 450مــاده بــوده و دربــاره اســناد تجــاری بازنگــری هــای صــورت گرفتــه
اســت.
وی ادامــه داد:یکــی از تغییرهــای مهــم در اصــاح قانــون تجــارت مربــوط
بــه مقــررات اعــام ورشکســتگی شــرکت هــا اســت تــا ســهامداران زیــان
نبیننــد در هــر صــورت نیــاز بــه روز شــدن قانــون تجــارت ،یــک اولویــت
در اقتصــاد کشــور محســوب مــی شــود.
عضــو کمیســیون قضایــی وحقوقــی مجلــس شــورای اســامی یــادآور
شــد:مقرر شــده بــا محوریــت مرکــز پژوهــش هــای مجلــس ،نظــرات
کمیســیون اقتصــادی مجلــس و نماینــدگان در موضــوع بازنگــری در قانــون

تجــارت لحــاظ شــود و امیــدوارم کتــاب مربــوط الیحــه اصــاح قانــون
تجــارت بــرای بررســی در صحــن علنــی مجلــس ،تــا یــک مــاه آینــده بــه
هیئــت رئیســه تقدیــم شــود.

