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اخبار

شهروندان منتظر خروجی تصمیم شورا برای انتخاب شهردار هستند
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با اشاره به اهمیت و توجه به نظر اقلیت بهعنوان یکی از الزامات دموکراسی ،بر لزوم به کرسی نشستن نظر اکثریت در اداره امور گفت :شورای شهر تهران در هفته
جاری مساله انتخاب شهردار را در دستورکار قرار خواهد داد و شهروندان پس از اتفاقات اخیر در شهرداری تهران ،منتظر هستند که خروجی تصمیم شورا را ببینند .فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایلنا،
با اشاره به مطالبات مردم در حوزههای مختلف اجرایی اظهار کرد :امروز دیگر مردم از ما نمیپذیرند که بگوییم نمیگذارند کار کنیم .مردم رای دادهاند و باید اثر رایشان را ببینند .بنابراین شورای شهر
تهران در انتخاب شهردار پایتخت باید مدیری در سطح ملی ،پاکدست و توانمند را انتخاب کند .نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم پایبندی به رای و نظر مردم که برآمده از
انتخابات است ،تاکید کرد :شهر باید مطابق میل آن کسانی اداره شود که اعضای شورا را انتخاب کردهاند.

«ابتکار» از گزارش کمیسیون برنامه درباره تخلفات نفتی چند ده میلیاردی جدید دولتهای نهم و دهم گزارش می دهد

صف آرایی در بهارستان علیه تخلفات احمدی نژادی ها

الریجانی در نطق پیش از دستور:

آمریکا ،انگلیس و فرانسه خالف
تمام نظامات بین المللی به سوریه حمله کردند

.
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رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه وحشیانه و خالف نظامات بین المللی بود.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس در نطق
پیش از دستور با بیان اینکه سالروز بعثت نبی مکرم اسالم را به نمایندگان و ملت بزرگوار
تبریک و تهنیت عرض می کنم ،اظهار کرد :این روز مظهر مسیر کمال انسانیت و اتحاد
مسلمانان است اما با کمال تاسف در روز گذشته و در چنین روز وحدت آفرینی برای
مسلمانان ،شاهد بودیم که سه کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه خالف همه نظامات بین
المللی به یک کشور اسالمی وحشیانه حمله کردند.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد :تاسف آورتر اینکه برخی کشورهای اسالمی
در کنار رژیم صهیونیستی و سران کفر از این جنایت حمایت کردند.
وی افزود :اولین سوالی که در ذهن شکل می گیرد این است که چه علتی عامل
چنین اقدام غیرقانونی بوده است؟ ادعای این سه کشور بر این است که دولت سوریه در
روزهای گذشته از سالح شیمیایی استفاده کرده است و علت موفقیت نظام سوریه در
اخراج تروریست ها از حومه دمشق ،استفاده از چنین سالحی بوده است.
وی افزود :در این  7 ،6سال اخیر اینگونه ماجراجویی ها وجود داشت که هربار ناموفق
بودند و آنچه ماند صرفا یک ژست قلدرمابی بود اما خیانت برخی کشورهای مسلمان در
اینگونه کثافت کاری سیاسی در اذهان توده های مومن باقی خواهد ماند.
الریجانی ادامه داد :آیا این اقدام برای آنها ذلت آور و خجالت آفرین نیست که در روز
بعثت پیامبر (ص) که روز وحدت مسلمانان است این کشورها با خوشحالی در کنار سران
کفر و تروریست ها قرار گرفتند و با مسرت خیانت خود را اعالم کردند.

بیانیه ۲۳۹نماینده
در محکومیت حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه
 ۲۳۹تن از نمایندگان مجلس بیانیهای را در محکومیت حمله آمریکا ،انگلیس
و فرانسه به سوریه ارائه کردند.
به گزارش ایسنا ،احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس
بیانیه  ۲۳۹تن از نمایندگان در محکومیت حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه
را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

مرتضوی به احتمال قوی بعد از صدور قرار مجرمیت ممنوع
الخروج شده است
نوروزی معتقد است با توجه به اینکه پرونده سعید مرتضوی پرونده مهم و
سنگینی است قاعدتا باید بعد از صدور قرار مجرمیت در مرحله نخست،
ممنوع الخروج شده باشد.
حسن نوروزی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به برخی شائبات در خصوص فرار
سعید مرتضوی گفت :زمانی که به متهم تفهیم اتهام نهایی می شود قرار مجرمیت برای
او صادر می شود که یا به صورت قرار کفالت یا قرار وثیقه است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس بر همین اساس تصریح کرد :قرار
مرتضوی به صورت وثیقه و با میزان باال بود و اکنون که حکم وی صادر شده امکان
اعتراض دارد که به دادگاه تجدید نظر برود و بعد از آن در صورت محکومیت نهایی به
متهم ابالغ شده و مراحل اجرای حکم آغاز می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در چنین پرونده ای ممکن است قاضی متهم را از ابتدای
کار ممنوع الخروج کند ،عنوان کرد :از آنجا که جریان پرونده مرتضوی موضوع سنگینی
داشت احتماال ممنوع الخروجی هم ذکر شده و تصور نمی کنم وی بتواند از کشور
خارج شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برای هر متهم قرار
متناسب با جرم باید صادر شود که درباره مرتضوی قطعا این اتفاق افتاده است،
خاطرنشان کرد :قطعا وثیقه ای که برای مرتضوی گذاشته شده وثیقه قوی بوده و
ضمانت باالیی دارد که باعث می شود متهم متواری نشود.

آذری جهرمی در مجلس:

پیگیربهبودوضعیتپوششمخابراتی
مناطق روستایی و شهری هستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اذعان به وجود مشکل در حوزه پوشش
مخابراتی در مناطق روستایی و برخی مناطق شهری گفت :باید پیگیر این
مشکالت باشیم تا وضعیت پوشش مخابراتی در مناطق روستایی و شهری
سامان یابد؛ موضوعی که به حمایت مجلس نیازمند است.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی ،در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به
دو سوال حمیده زرآبادی نماینده قزوین و فاطمه حسینی نماینده تهران درباره علت
جایگزین شدن قراردادن نگهداری شش ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها و
وضعیت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات پاسخ داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره سرانجام پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه
پنج ساله پنجم ارتباطات که در سال  ۹۱-۹۰بسته شده است ،گفت :براساس اصول
پدافند موظف به استفاده از تامین کنندگان مختلف هستیم .در آن زمان شرکت
زیرساخت دو تامین کننده اصلی به نام های هوآوی و آلکاتل داشت .براساس برنامه
چهارم توسعه برای خریدهایی که جهت توسعه شبکه انجام می شد ،مناقصه نمی
گذاشتند .لذا در برنامه چهارم دو قرارداد با شرکت هوآوی و آلکاتل بسته شد .قرارداد
با هوآوی اجرایی می شود اما درباره آلکاتل در سال  ۹۰به دلیل مشکالت تحریم
تجهیزات منتقل نشد .وی افزود :این موضوع مجددا در دولت یازدهم پیگیری شد.
مبلغ قرارداد از  ۲۴۷میلیون یورو به  ۱۴۵میلیون یورو کاهش پیدا کرد .پیمانکاران
نیز به دلیل تاخیر  ۲۶.۵میلیون یورو جریمه شدند .اکنون نزدیک به  ۲۰میلیون یورو
تجهیزات جدید گرفته شد و با تجهیزات به روز جایگزین شد .به گفته وی ،بیش از ۵۵
درصد تجهیزات ترخیص شده در حال نصب است .هدر رفت بیت المال وجود نداشته
است .کارها با برنامه و برای توسعه شبکه انجام شده است .در حال حاضر ترافیک
جنوب به شمال را به همین شبکه در حال نصب جلو برده ایم.

روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به بررسی
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد
عملکرد قانون هدفمندی یارانهها و تبصرههای مربوط به
آن در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای  ۱۳۸۹لغایت
 ۱۳۹۵اختصاص داشت .گزارشی که پس از قرائت در
صحن علنی ،تذکرات و اخطارهای زیاد نمایندگان را به
همراه داشت .وکالی ملت معتقد بودند این گزارش بنا به
مصلحت اندیشی یا موضوعاتی که از آن بی اطالعند ،به
طور کامل در صحن قرائت نشده است یا اطالعات کمی در
اختیار کمیته تهیه کننده گزارش قرار گرفته است که در
هر صورت گزارش قابل دفاع نیست و رضایت آنها را فراهم
نکرده است .برخی نیز گفتند که درباره این گزارش با علی
الریجانی ،رئیس مجلس صحبت خواهند کرد .حتی نادر
قاضی پور ،نماینده مردم ارومیه در اخطاری به دنبال قرائت
این گزارش ،معترض شد که این گزارش یک بعدی نوشته
شده است و همه این اقدامات توسط شخص احمدینژاد و
بابک زنجانی انجام شده است ولی در این گزارش اسمی از
آنها برده نشده است.
روز یکشنبه محمدمهدی مفتح ،سخنگوی کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس ،گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون
واردات بنزین و نفت و گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت
ایران را قرائت کرد .این گزارش با وجود کاستی ها و اعتراضات
بسیار نمایندگان ،تخلفاتی جدید در حوزه نفتی و بدهی های
پرداخت نشده به وزارت نفت مواردی را بیان کرد .مفتح در
جریان گزارش کمیسیون متبوع خود درباره موضوع طرح شده،
گفت« :این گزارش حاصل بررسیهای کارشناسی و نشستهای
غیررسمی همکاران عضو کمیسیون با دستگاههای ذیربط و
چندین جلسه رسمی کمیسیون است ».در این گزارش درباره
مباحثی همچون واردات بنزین و نفت و گاز بیش از مجوزهای
قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآوردههای نفتی طی سنوات
 87تا  ،89عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکتهای
پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکتهای
پاالیش و پخش طی سالهای  90و  ،91عدم تسویه حساب
فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات  86تا 88
و عدم تسویه مبلغ  6.336میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت
ملی نفت ایران صحبت شد و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع
نواقص ارائه کرد.
چرا در گزارش تخلفات نفتی نامی از احمدینژاد و کسانی
که هاله نور داشتند ،نیامد
قرائت این گزارش که به تخلفات نفتی دولتهای نهم و دهم
میپرداخت با وجود همه نقصان و کاستی هایش ،واکنش بسیاری
از نمایندگان اصالح طلب و اصولگرا را در قالب تذکر و اخطار
به همراه داشت .نادر قاضی پور ،نماینده اصولگرای مجلس در
واکنش به ارائه گزارش تخلفات نفتی در نیروی انتظامی دولت
نهم و دهم ،نسبت به تاکید بر تخلفات یک نهاد انقالبی انتقاد کرد
و گفت« :مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد که احمدینژاد
نفت کشور را به اشخاصی مثل بابک زنجانی داد ».او خطاب به
علی الریجانی گفت« :خواهشمند است گزارش بفرمایید تکلیف
این افراد را نیز مشخص کنند ».این نماینده اصولگرای ارومیه
خاطرنشان کرد« :کل تخلفات موارد بسیاری است و از آیتاهلل
الریجانی تشکر میکنم که همه این پرونده را دارند و به آن
رسیدگی میکنند .درحالی که فقط به تخلف یک نهاد انقالبی در
این گزارش اشاره شده است ».او همچنین افزود« :اسامی کسانی
که با هاله نور بودند ،در این پرونده نیامده است .گزارشات تخلفات
رئیسجمهوری وقت هم به صحن بیاید و در این مجلس به آن
رسیدگی شود ».الریجانی هم در پاسخ به این تذکر گفت« :دیوان
محاسبات و دادستانی در حال پیگیری است .نکته قاضیپور این

است که کمیسیون موضوع را با جدیت دنبال کند که همینطور
خواهد بود».
عدم رسیدگی به تخلفات منجر
به افزایش فساد دولتی میشود
در پی این گزارش ،حسینعلی حاجی دلیگانی ،دیگر نماینده
اصولگرای مجلس و از حامیان گذشته احمدی نژاد در تذکری با
استناد به بند  ۷ماده  ۲۴آییننامه داخلی مجلس درباره مسئولیت
هیات رئیسه در رعایت اوقات در رسیدگیها اظهار کرد« :باید از
کمیسیون برنامه و بودجه بهخاطر رویکرد جدید در امر نظارت
تشکر کنیم اما این گزارشها مربوط به سال  ۸۹و بعد از آن
است .این طوالنی شدن روندها میتواند باعث استمرار فساد
در دستگاههای دولتی باشد و اینگونه نیز شده است ».علیرضا
رحیمی ،نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس نیز در
تذکری با استناد به ماده  ۴۹آییننامه داخلی مجلس اعالم کرد:
«گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات
دولت قبل در سالهای  ۸۷تا  ۹۱است .ساختار ستاد تدابیر
ویژه دولت نهم و دهم قانونی بود ولی اقداماتش فراقانونی بوده
است ».این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان
کرد« :سوالم این است که با وجود اینکه ستاد تدابیر ویژه دولت
ساختار قانونی دارد ،چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده است
و در بودجهای که در آن سالها به تصویب مجلس رسید ،دخل
و تصرف کردند؟!»
الریجانی هم در پاسخ به تذکر این نماینده اصالحطلب مجلس
گفت« :این مشکل وجود دارد؛ ولی در بودجه  ۹۷تصویب کردیم
که تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت باید به تایید شورایعالی
امنیت ملی و مقام معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات
آن قابل اجرا نیست».
سلیمی :چرا با محکومان تخلفات نفتی
دولت قبل برخورد نمیشود؟
همچنین در ادامه این جلسه ،تذکرات و اخطارهایی از سوی
نمایندگان هر دو جناح درباره گزارش مذکور داده شد .علیرضا
سلیمی ،دیگر نماینده اصولگرای مجلس در جریان نشست علنی
روز یکشنبه در اخطاری با استناد به اصول  ۵۵و  ۵۲قانون اساسی
اظهار کرد« :در بخش الف این گزارش ۲ ،و نیم میلیارد دالر تخلف
شده است .نتیجه رسیدگی این بوده که ما به دادسرای دیوان
فرستادیم و افرادی محکوم شدند .سوال این است که با محکومان
چه کردید .این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود .میگوییم از
حساب شرکت ملی نفت جبران شود .پس متخلف چه کرده
است .یک نفر تخلف کرده اما میگوییم از حساب شرکت ملی
پرداخت شود ».او همچنین به موارد و مبالغ دیگر تخلفات چند

ده میلیارد دالری در این پرونده اشاره کرد و گفت« :در بخش
دیگر نیز شاهد تخلف هنگفتی هستیم و این درحالی است که
این تخلف مربوط به سال  ۸۹است اما هنوز در حال رسیدگی
است ».این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به
رئیس مجلس گفت« :تخلفات چند ده میلیارد دالری متعددی
انجام شده است .بنابر این خواهش میکنم دستور اکید بفرمایید
که متخلف محکوم شود».
الریجانی :دادستانی و دیوان محاسبات رسیدگی میکنند
علی الریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت« :این گزارش
به این معنا نیست که دادستانی و دیوان محاسبات رسیدگی
نمیکنند بلکه به این معنا است که کمیسیون زودتر رسیدگی
کند که تخلفات انجام شده به سرانجام برسد ».الریجانی در عین
حال کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور را مامور
کرد تا به تخلفات اتفاق افتاده طی آن سالها رسیدگی کنند.
کواکبیان :حکمت عدم برخورد با «احمدینژاد» و
دستگیر نکردن «مرتضوی» چیست؟
مصطفی کواکبیان ،دیگر نماینده اصالح طلب مجلس نیز در بخشی
از نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس خطاب
به قوه قضائیه گفت« :شما می گویید در عدم برخورد با احمدی نژاد
حکمتی است .حاال که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی شود ،آنهم
حکمتی دارد؟ گفتنی است برخی دیگر از نمایندگان ،در واکنش به
گزارش ناقص کمیسیون برنامه و بودجه درباره موارد جدید تخلفات
دهها میلیارد دالری زمان احمدی نژاد که در صحن علنی قرائت شد،
در گفت وگو با «ابتکار» مواردی را بیان کردند .محمدجواد فتحی،
نماینده اصالح طلب حقوق خوانده مردم تهران در مجلس درباره این
گزارش به «ابتکار» گفت« :به نظر من این گزارش با مصلحتاندیشی
تنظیم شده بود در حالی که باید صریح تر باشد .ولی اینکه آیا هیاتی
که این گزارش را تهیه کرده اند به اطالعات دقیقی بیش از آنچه
در صحن قرائت شده رسیده اند و یا خیر ،مطلع نیستم و باید از
کمیسیون برنامه و بودجه و هیات تحقیق در این باره سوال کنم
که این گزارش بر پایه مصلحت اندیشی تنظیم شده است یا ضعف
اطالعات ».یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا که نخواست نامش برده
شود ،درباره گزارش مورد نظر به «ابتکار» گفت که گزارش تهیه شده
کمیسیون برنامه ،گزارش جامع و کاملی بود که همه آن در صحن
علنی قرائت نشد و در این باره با رئیس مجلس صحبت خواهد کرد.
برای حفظ کشور و منافع ملی از برخورد سیاسی
بپرهیزیم
البته محمدرضا نجفی ،نماینده اصالح طلب مردم تهران در
مجلس هم در گفتوگو با «ابتکار» درباره برخوردهای دوگانه
برخی دستگاهها با افراد و پرونده های خاص گفت« :اگر بخواهیم

منافع مردم ،کشور و نظام را در نظر بگیریم به طور یقین هرگونه
برخورد سیاسی با مفاسد و مشکالت کشور از ناحیه هر کسی امر
ناپسندی است .فرقی ندارد این برخورد له یا علیه چه شخص یا
جریان سیاسی کشور باشد».
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد« :مدیریت و اداره کشور و
بحث فساد یک موضوع فراجناحی و ملی است و با سرنوشت نظام
و کشور در ارتباط است .پس به هیچ وجه در هیچ کجای فرایند
فسادزدایی و سالم سازی نظام اداری و مالی کشور و دستگاهها
نباید با اینگونه مسائل از دریچه سیاست برخورد کرد ».نجفی
هرگونه برخورد سیاسی با موارد ملی را به دور از مصالح کشور
دانست.
دادستانی پس از اطالع از جرم باید
بالفاصله به پرونده ورود کند
فتحی ،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در ادامه
گفتوگوی خود با «ابتکار» با بیان اینکه «بعد از اینکه هر مورد
تخلفی به دستگاه قضایی ارجاع شود ،موظف است فرد متهم
را احضار و مورد بازجویی قرار دهند» ،گفت« :باید فرد متهم
را پس از بازجویی تحت تعقیب کیفری و صدور حکم مجازات
قرار دهند و درباره پرونده و گزارش تخلفات فوق نیز امیدواریم
دستگاه قضایی این کار را انجام دهد».
این نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به تخلفاتی که
در گزارش قرائت شده در صحن علنی اعالم شد ،به «ابتکار»
گفت« :با توجه به گزارشی که درباره تخلفات نفتی دولت های
نهم و دهم در صحن قرائت شد و البته گزارش کامل و قابل
دفاعی نبود ،ولی قانون این وظیفه را به دادستان سپرده است
و به محض مطلع شدن از وقوع جرمی به هر شکلی ،مکلف به
تعقیب آن است ».او افزود« :گزارش تخلفات اخیر تازه اعالم
شده است و باید منتظر بود و نتیجه برخورد و مواجهه دادستان
و مدعی العلوم با این گزارش جدید تخلفات را در آینده نزدیک
مشاهده کرد».
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد:
«البته درباره پرونده های قبلی تخلفات نفتی هم معتقدم
دستگاه قضایی و دادستان باید ورود می کردند و اگر دادستان
به عنوان یک مقام مسئول وظایف قانونی اش را که بیش از
 600وظیفه است به خوبی انجام دهد ،دیگر نه اختالسی رخ
می دهد نه با ارتشا و فساد اقتصادی و اداری مواجه خواهیم
شد».
فتحی همچنین با اشاره به اظهارات معاون اول قوه قضائیه
درباره «مصلح اندیشی» درقبال عدم برخورد با احمدی نژاد،
تصریح کرد« :این حرف معاون اول قوه قضائیه در قبال عدم
برخورد با احمدی نژاد که «مصلحت» اقتضا می کند با او
برخورد نشود ،در نظام قضایی ما پذیرفته شده نیست.
چون سیستمی که در نظام قضایی ما در امر تعقیب حاکم
است ،سیستم الزامی بودن و یا قانونی بودن تعقیب است .به
این معنا که دادستان نمی تواند با متهم مصالحه کند .دادستان
طبق قانون از هر طریقی که از ارتکاب جرمی مطلع شد باید فورا
به آن ورود کند و تشخیص مصلحت در این مرحله اولیه طبق
قانون بر عهده مجلس است».
در مواجهه با مفاسد جریان های سیاسی ،سیاسی
برخورد نکنیم
نجفی هم در ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار» با بیان اینکه
«چه در مرحله بررسی و کشف مفاسد و چه برخورد با مفاسد و
چه گزارش مفاسد ،مخالف برخورد سیاسی با موضوع هستم»،
افزود« :برخرود سیاسی کمک نمی کند .این آسیب شناسی
و عارضه یابی فرایندهایی که منجر به بهبود فضای کار و
فعالیت و اقتصاد می شود باید غیرسیاسی دنبال شود ».این
عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه «هر کسی در
این زمینه برخوردی سیاسی داشته باشد ،به طور کلی خودش
بانی و بنیانگذار یک فساد دیگر است» ،تصریح کرد « :در طول
جریانی که به عنوان مبارزه با فساد ،شفاف سازی یا سالم سازی
نظام کاری ،ادرای و مالی از آن صحبت می کنیم ،نباید به هیچ
وجه با موضوعات برخورد سیاسی داشته باشیم».

در نشست هم اندیشی عضو هیات رئیسه مجلس با روسای فراکسیون ها

نمایندگان بر ورود هیات رئیسه به ساماندهی فراکسیون ها تاکید کردند
نشست هم اندیشی روسای فراکسیون ها با امیرآبادی فراهانی ،عضو هیات رئیسه
مجلس به منظور بررسی نقاط ضعف و مثبت فراکسیون های مجلس دهم برگزار
شد.
به گزارش خانه ملت ،نشست هم اندیشی روسای فراکسیون ها با امیرآبادی فراهانی ،روز
یک شنبه به منظور بررسی نقاط ضعف و مثبت فراکسیون های مجلس دهم برگزار شد.
در این نشست احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیات رئیسه مجلس گفت :اول دوره دهم
هیات رئیسه دکتر الریجانی مطرح کرد که مجلس نمی تواند صد تا فراکسیون با اسامی
مشابه داشته باشد .آیین نامه ای توسط هیات رئیسه مجلس تصویب شد تا اگر قرار باشد در
مجلس اقدامی در مورد فراکسیون ها انجام شود تابع نظم خاصی باشد.
نماینده مردم قم در مجلس خطاب به نمایندگان ادامه داد :تقاضا داریم پیشنهادات خود
در مورد آیین نامه را ارائه کنید تا ایرادات آن توسط هیات رئیسه رفع شود.
هیات رئیسه از تامین فضای مناسب برای برگزاری فراکسیون ها حمایت
خواهد کرد
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود :به طور قطع هیات رئیسه از تامین فضای
مناسب برای برگزاری فراکسیون ها حمایت خواهد کرد .امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه
محدودیت عضویت در مورد فراکسیون های مجلس وجود ندارد ،تصریح کرد :انتخابات
ساالنه با هماهنگی هیات رئیسه فراکسیون ها انجام می شود و به گونهای ما آنها را حمایت
خواهیم کرد بنابراین از روسای فراکسیون ها تقاضا داریم آیین نامه مذکور را به دقت بررسی
و ایرادات را ارائه کنند.
تابش :هیات رئیسه در ساماندهی فراکسیون ها ورود نکند
در ادامه این نشست محمدرضا تابش ،رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار
مجلس شورای اسالمی افزود :هیات رئیسه نباید در ساماندهی فراکسیون ها ورود کند .محمود
صادقی ،رئیس فراکسیون شفافیت گفت :دخالت حداقلی است و این برای اعتبار فراکسیون ها
خوب است ،ما امکانات حداقلی داریم و نیاز است در این رابطه توجه جدی شود.
محجوب :فراکسیون ها نباید2ظ فعالیت رسمی داشته باشند
علیرضا محجوب ،رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه گفت :فراکسیون ها نباید
فعالیت رسمی داشته باشند بلکه فعالیت آنها باید غیررسمی باشد.
علی اکبر کریمی ،رئیس فراکسیون توسعه صادرات با بیان اینکه فراکسیون ها از مجموعه

های فعال و اثرگذار مجلس هستند ،تصریح کرد :این نوع فعالیت در چارچوب ضوابط تعریف
شده ای باید گنجانده شود و باید آیین نامه و دستورالعمل هایی در این رابطه وجود داشته
باشد.
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی افزود :اگر ایده و
راهکاری داریم باید آن را در معرض عموم و فضای رقابتی قرار دهیم.
وی ادامه داد :عناوین فراکسیون ها باید با کمیسیون ها همخوانی نداشته باشد .فراکسیون
های سیاسی مقدم بر فراکسیون های تخصصی است اما اقدامی برای تقویت آنها انجام نشده
است و باید در این رابطه چاره اندیشی شود.
کاتب :باید هدفی را دنبال کرد و آن ایجاد نگاه ملی در کشور است
غالمرضا کاتب ،رئیس فراکسیون تولید و اشتغال با بیان اینکه باید هدفی را دنبال کرد و آن
ایجاد نگاه ملی در کشور است ،گفت :باید با همکاری هم موجباتی را فراهم کرد که تداخل
کمیسیونی نداشته و هم افزایی الزم را برای کمیسیون ها داشته باشیم.
نماینده مردم گرمسار با تاکید بر اینکه نگاه فراکسیون های تخصصی باید نگاه هم افزایی
برای دولت ،کشور و کمیسیون ها باشد ،تصریح کرد :راهکارهایی باید ارائه شود که با نخبگان
بیرونی ارتباط داشته باشیم همچنین برای ارتقای کیفیت مجلس نیز موثر باشد .در واقع
فراکسیون ها در کنار هم می توانند کارآمدی مجلس را به دنبال داشته باشند.
جلیل رحیمی جهان آبادی ،رئیس فراکسیون اهل سنت با تاکید بر لزوم ساماندهی
فراکسیون ها گفت :برخی فراکسیون ها کماثر هستند و از هیات رئیسه انتظار داریم حمایت
بیشتری از مجلس داشته باشند .فعالیت و برنامه های فراکسیون ها باید ساماندهی شود.
مافی :هیات رئیسه فراکسیون ها باید به دیگران خدمات ارائه کنند
پروانه مافی ،رئیس فراکسیون خانواده مجلس یادآور شد :برگزاری این جلسه خوب است
اما بهتر بود زودتر برگزار شود .منتقد جلسات فراکسیون ها هستم زیرا اگر نماینده ها به
عنوان هیات رئیسه انتخاب نشوند فراکسیون ها را رها می کنند .هیات رئیسه باید به دیگران
خدمات ارائه کند .هیات رئیسه شدن امتیاز خاصی ایجاد نمی کند و باید در این مسائل
بازنگری شده و تفکر غلط هیات رئیسه شدن اصالح شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود :متاسفانه در برخی موارد هزینه کردن برای فراکسیون
ها و تامین امکانات از جیب نمایندگان هزینه می شود و فراکسیون ها هیچ خدماتی اخذ نمی
کنند در این رابطه نیاز است توجه شود.

سلحشوری :نظرات نمایندگان در نظر گرفته شود
در ادامه این نشست پروانه سلحشوری ،رئیس فراکسیون زنان گفت :مشخص نیست
ساماندهی بر چه اساسی است .بهتر بود قبل از تصویب این آیین نامه نظرات نمایندگان در
نظر گرفته می شد تا همفکری الزم ایجاد شود.
وقف چی :ذینفعان در برنامهها دخیل شوند
علی وقفچی ،رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی ادامه داد :یکی از دالیل عمده
وضعیت نابسمانی موجود این است که نتوانستیم ذینفعان را در برنامهها دخیل کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی افزود :اگر فراکسیون ها به صورت
کاربردی فعالیت کنند و لوایح ارائه شده از سوی دولت را پیگیری کنند می توان نسبت به
برون رفع از وضعیت موجود کمک کرد .برای احترام گذاشتن به فراکسیون ها نیاز است
هیات رئیسه جلسه ای را روسای فراکسیون ها داشته باشد تا با استفاده از نظرات آنها بتوان
مشکالت موجود را رفع کرد.
نادری :گزارش عملکرد فراکسیونها ارائه شود
شهاب نادری ،رئیس فراکسیون میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی و مناطق آزاد
تصریح کرد :گزارش عملکرد فراکسیون ها باید ارائه شود و جلسات و اقدامات آنها باید
تشریح شود.
همایون هاشمی ،رئیس فراکسیون غذا و دارو در ادامه گفت :تکلیف ذی نفعان مشخص
است و اگر قرار بر نظارت باشد تکالیف باید سخت تر شود.
نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :باید با
همکاری برای رفع مشکالت فراکسیون ها تالش شود.
پژمان فر :برخی از فرصت ها سوءاستفاده می کنند
نصراهلل پژمان فر ،رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با بیان اینکه برخی از فرصت
ها سوءاستفاده می کنند ،تصریح کرد :متاسفانه در برخی موارد مردم میان رئیس مجلس،
فراکسیون یا کمیسیون ها تفاوتی قائل نیستند بنابراین فعالیت آنها باید ساماندهی شود.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه فضای فراکسیون ها
نباید تحت الشعاع قرار گیرد ،گفت :ساماندهی فراکسیون ها و نظارت بر آنها باید در دستور
کار قرار گیرد .در این رابطه نیاز است بر انتخابات فراکسیون ها نظارت مناسب انجام و در مورد
برگزاری جلسات اطالع رسانی نیز اطالع رسانی مناسب انجام شود.

