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اخبار
دبیر شورای نگهبان:

امسال سال تلخی برای شورای
نگهبان بوده است
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد :شورای نگهبان
با توجه به شرایط اقتصادی کشور میتواند و
باید در بررسی بودجه دقت بیشتری کند تا از
اسراف و تبذیرهای احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا ،آیتالله احمد جنتی در
جلسه روز چهارشنبه با عرض خیرمقدم به
حضور مجدد آیتالله آملی الریجانی در
شورای نگهبان گفت :حضور آیتالله آملی مایه
خوشبختی است و سوابق ارزنده وی در این
شورا محفوظ است و امیدواریم با حضور این
عالم عزیز حرکت جدیدی در کارهای شورا ایجاد
شود .وی با بیان اینکه امسال سال تلخی برای
شورای نگهبان بوده است ،اظهار کرد :متاسفانه
امسال برادر عزیز آقای علیزاده یا به تعبیری
حافظه شورای نگهبان را از دست دادیم و بعد
از آن آیتالله هاشمیشاهرودی ،آن فقیه عالم
عامل مرحوم شدند و اکنون هم با اظهار تاسف
شاهد بیماری آیتالله مؤمن هستیم که از
خداوند متعال شفای عاجل وی را خواستاریم.
دبیر شورای نگهبان با برشمردن مراتب علمی
آیتالله هاشمیشاهرودی در حوزههای علمیه
نجف و قم ،از سوابق انقالبی و خدمات ارزنده
وی در جایگاههای مختلف از جمله شورای
نگهبان و قوه قضاییه نام برد و از درگاه الهی
برای وی طلب مغفرت کرد .جنتی با اشاره به
ایام بررسی بودجه تصریح کرد :شورای نگهبان
با توجه به شرایط اقتصادی کشور میتواند و
باید در بررسی بودجه دقت بیشتری کند تا
از اسراف و تبذیرهای احتمالی جلوگیری کند.
وی به  ۱۹دی ،روز تاریخی که مردم شریف
قم به حمایت از امام خمینی(ره) در پی اهانت
رژیم طاغوت در روزنامه اطالعات به ایشان به
پا خواستند اشاره و خاطرنشان کرد :این حرکت
پرخیر و برکت موجب شد تا در دیگر شهرها
مردم بر علیه رژیم مستبد طاغوت به پا خیزند و
هر ساله در این روز مقام معظم رهبری در جمع
مردم عزیز قم که به محضرشان تشریففرما
میشوند رهنمودهای مهمی خطاب به ملت
شریف ایران دارند که بسیار راهگشا است.

سخنگویشوراینگهبان:

اعداد و ارقام الیحه بودجه ۹۸
شفافیت الزم را ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت:درباره بودجه
متاسفانه اشکاالت متعددی وجود دارد ،بهویژه
آنکه آنطور که باید و شاید در بیان اعداد و ارقام
شفافیت الزم وجود ندارد.
به گزارش مهر ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان در حاشیه جلسه امروز شورای
نگهبان با اشاره به بررسی بودجه در کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت :درباره
بودجه متاسفانه اشکاالت متعددی وجود دارد،
بویژه آنکه آنطور که باید و شاید در بیان اعداد
و ارقام شفافیت الزم وجود ندارد؛ موضوعی که
اخیرا ًهم در رسانهها مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت و مجلس
است که شفافیت الزم را در بودجه ایجاد کنند،
افزود :نکات و ایراداتی که شورای نگهبان در
سالهای گذشته به الیحه بودجه وارد دانسته،
باید از سوی دولت و مجلس برطرف شود و
تقاضای ما این است که با توجه به اشکاالتی که
در سالهای گذشته به الیحه بودجه داشتیم،
نمایندگان این الیحه را با دقت بیشتری بررسی
و تصویب کنند.
کدخدایی افزود :یک اشکال کلی دیگری که
وجود دارد این است که شورای نگهبان همیشه
از لحاظ مدت زمان بررسی الیحه بودجه در
مضیقه است و فرصت  ۲۰روزه برای بررسی و
اظهارنظر کافی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری
کرد :دولت و مجلس در سالهای آینده به
گونهای عمل نمایند تا این شورا بتواند در زمان
محدودی که برای بررسی الیحه بودجه دارد،
استفاده کند و این فرصت را از شورای نگهبان
نگیرند .کدخدایی همچنین با اشاره به عضویت
و آغاز به کار آیتالله آملیالریجانی در شورای
نگهبان گفت :خوشبختانه آیتالله الریجانی
در  ۲۰سال گذشته در مناصب مهمی حضور
داشته است و قبال نیز حضور وی را در شورای
نگهبان تجربه کرده بودیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان افزود:
آیتالله آملی الریجانی در سمت ریاست قوه
قضاییه ایفای نقش کرده است و اکنون که
در شرف اتمام مسئولیتش در آن قوه است،
خوشحالیم که دوباره در شورای نگهبان حضور
دارند؛ امیدواریم امور شورا با حضور وی
پیشرفت بیشتری داشته باشد.
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اخبار

«ابتکار» از موافقت نمایندگان با کلیات طرح استانی شدن انتخابات گزارش میدهد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

تصویب کلیات طرحی برای تقویت تحزب
صبح روز گذشته در حالی که مجلس وارد بررسی
کلیات طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس
شده بود ،قاضی زاده هاشمی ،عضو هیئت رئیسه
ت که تعدادی از نمایندگان طبق ماده
مجلس گف 
 93آییننام ه داخلی درخواست مسکوت ماندن
موادی از قانون انتخابات مجلس را دارند .پس از
آن حاجی دلیگانی ،نماینده شاهینشهر به عنوان
درخواستکننده مسکوت ماندن این طرح اعالم کرد:
«بررسی این موضوع در شرایط فعلی با این حجم از
مشکالت اقتصادی کشور درست نیست .وقتی مردم
مذاکرات مجلس را میشنوند میگویند که مجلس
دنبال انتخابات بعدی است تا اینکه مشکل بیکاری را
برطرف کنند .طرح جامع انتخابات باید عدالت سیاسی
را برای همه مردم فراهم کند که این موضوع در
چنین طرحی دیده نمیشود ».این نماینده اصولگرای
نزدیک به جبهه پایداری ادامه داد« :در حال حاضر
حوزههایی که بیش از یک نماینده دارند مردم در
مراجعاتشان با مشکل مواجه میشوند چه برسد به
اینکه قرار باشد امور به صورت استانی پیگیری شود.
همچنین انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات کم
خواهد شد ».ولی محمد علی وکیلی ،نماینده مردم
تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان مخالف
مسکوتماندن طرح اصالح قانون انتخابات ،اظهار
کرد« :اینکه هر موضوعی را به معیشت مردم گره
بزنیم درست نیست و نوعی عوامفریبی به شمار
میآید .نباید از معیشت مردم برای برخی خواستهها
نردبان ساخت .مطالبه و معیشت مردم به حق است
ولی باید بررسی شود که کدام ساختار و روش به
بهبود معیشت مردم کمک میکند ».او با بیان اینکه
«معیشت مردم محصول برخی از ناکارآمدیهای
فعلی است» ،ادامه داد« :مشکالت معیشتی زنجیره
بههم پیوسته است ،اجازه دهید به خاطر معیشت
مردم برخی از ساختارها اصالح شود .ساختار
انتخابات میتواند در کارآمدی نظام اثر گذارد ».پس
از آن نمایندگان با  ۱۴۴رای مخالف با مسکوت ماندن
طرح انتخابات مخالفت کردند.
تصویب کلیات طرحی که
قدمتی چندین ساله دارد
گفتنی است مجلس بعد از تعیین تکلیف این
موضوع وارد بررسی کلیات طرح اصالح موادی از
قانون انتخابات مجلس شد و با  ۱۵۵رای موافق۶۴ ،
رای مخالف و  2رای ممتنع از مجموع  ۲۳۱نماینده
حاضر در مجلس کلیات طرح اصالح قانون انتخابات
مجلس درباره استانی شدن انتخابات را تصویب
کردند.
سامانی ،سخنگوی وزارت کشور نیزبه نمایندگی از
دولت اعالم کرد که دولت با کلیات طرح استانیشدن
انتخابات موافق است منوط بر این که برخی نکات
در کمیسیون به این طرح اضافه شود .محمدجواد
کولیوند ،رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور نیز گفت« :تالش شده است در این طرح
مواد مورد نظر نمایندگان لحاظ شود البته ما از
هیئترئیسه درخواست کردیم که مجددا طرح را برای
انجام اصالحاتی به کمیسیون ارجاع کند».
بعد از موافقت نمایندگان با کلیات این طرح علی
الریجانی ،رئیس مجلس گفت که طبق درخواست
کمیسیون شوراها طرح به این کمیسیون ارجاع
میشود تا برخی از مواد را کامل تر کنند .بنابراین
مطابق آیین نامه کمیسیون تنها یک هفته برای
بررسی و رفع ایرادات این طرح زمان دارد و پس از آن
طرح مذکور دوباره به صحن مجلس می آید.
دالیل موافقان و مخالفان طرح استانی شدن
انتخابات
بنابراین برخی نمایندگان در گفت وگو با «ابتکار»
طرح استانی شدن انتخابات را مثبت دانسته و به
تشریح دالیل موافقان و مخالفان این طرح پرداختند.
پروانه سلحشوری ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس در این باره به «ابتکار» گفت« :اگر جزئیات
طرح استانی شدن انتخابات هم مثل کلیاتش تصویب
شود ،یکی از اقدامات مهم و مثبت مجلس دهم
است .با توجه به تبلیغات منفی که علیه مجلس
می شود ،اگر استانی شدن انتخابات با رای قاطعی
رای بیاورد ،می تواند کمک کند که تصویر بدی که
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نمایندگان مجلس روز گذشته پس از شنیدن نظر موافقان و مخالفان با مسکوت ماندن طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس درباره استان 
ی
شدن انتخابات به مدت سه ماه مخالفت کردند .پس از آن هم طرح استانی شدن انتخابات به رای نمایندگان گذاشته شد که پس از شنیدن
استداللهای موافقان و مخالفان اکثریت نمایندگان با  ۱۵۵رای موافق ۶۴ ،رای مخالف و  2رای ممتنع از مجموع  ۲۳۱نماینده حاضر در مجلس ،کلیات
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس درباره استانی شدن انتخابات را تصویب کردند و پس از یک هفته بررسی در کمیسیون شوراها ،باز به صحن علنی
می آید تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگانمجلس
روز گذشته
پس از شنیدن
نظرموافقان
و مخالفان با
مسکوتماندن
طرح اصالح
موادی از قانون
انتخاباتمجلس
درباره استانی
شدنانتخابات
به مدت سه ماه
مخالفتکردند
از مجلس به جا گذاشته است اصالح شود ».او با
بیان اینکه «از امضاکنندگان اولیه طرح استانی شدن
انتخابات و از حامیان جدی آن هستم» ،تاکید کرد:
«قبل از اینکه به مجلس بیایم هم دوست داشتم
بتوانیم انتخابات را به صورت استانی برگزار کنیم چرا
که مزایای زیادی به نسبت معایبش وجود دارد».
طرحی برای تقویت دموکراسی در انتخابات
مسعود رضایی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
نیز طرح استانی شدن انتخابات را طرح خوبی دانست
و به «ابتکار» گفت« :درباره استانی شدن انتخابات از
ادوار گذشته نگاه مثبتی وجود داشته و نگاه جامعه
هم که اعتقاد به دموکراسی و مردم ساالری و تحزب
دارند نسبت به آن مثبت است .این نوع انتخابات
بر پایه دموکراسی و تحزب استوار است و کسی که
بخواهد به صورت گمنام یا محلی در انتخابات از
شهرستانی شرکت کند امکان رای آوری پایینی دارد
ولی در صورتی که عضو حزب شود این شانس برای او
باال می رود ».عضو فراکسیون امید با اشاره به حزبی
شدن انتخابات در صورت استانی شدن آن افزود:
«یکی از راهکارهای شناخته شدن یک انسان توانمند
سیاسی که بتواند در جایگاه نمایندگی مجلس قرار
بگیرد ،ظرفی به نام حزب است .در این صورت دیدها
بازتر و برخورد فردی کمتر میشود و زمینه چهره به
چهره رای آوری و رفت و آمدهای محفلی در انتخابات
که بخش زائد انتخابات است از بین می رود ».او
افزود« :در این صورت مساوات مشارکت در انتخابات
و امکانات برای افرادی که توانمندی علمی و سیاسی
دارند ایجاد می شود و میتوانند از طریق احزاب
خودشان را معرفی کنند .زمینه رای آوری افراد در این
صورت بیشتر میشود».
استانی شدن انتخابات راهی برای قطع رابطه حلقه
ارتباطی مردم و حاکمیت است؟
هادی شوشتری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس هم در این باره به تشریح
مواضع موافقان و مخالفان این طرح پرداخت و به
«ابتکار» گفت« :عمده استدالل مخالفین این است
که نمایندگان حلقه ارتباطی مردم و مسئولین هستند
و مطالبات کف جامعه را به طور مستقیم و چهره
به چهره جمع آوری می کنند و پس از بررسی به

حاکمیت انتقال میدهند و متقابال حاکمیت هم
پیامش را از طریق نمایندگان مجلس که حلقه واسط
بین آنها و مردم هستند ،منتقل می کند».
نماینده مردم قوچان در مجلس بااشاره به استدالل
مخالفان این طرح گفت« :آنها معتقدند اگر طرح
استانی شدن انتخابات رای بیاورد این حلقه ارتباطی
قطع خواهد شد .این یکی از کلیدواژههای مخالفین
است و کلمه کلیدی دیگر این است که چهرههای
گمنام شاید بااین روش نتوانند به مجلس بیایند و
افرادی که وابستگی با کانالهای قدرت و ثروت دارند
به مجلس راه می یابند».
این عضو فراکسیون امید همچنین به نکته دیگر
مخالفان طرح اشاره کرد و گفت« :مخالفین همواره
به این نکته متذکرند که طرح استانی شدن انتخابات
در ادوار مختلف ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم و دهم
مطرح بوده است ولی در نهایت بی نتیجه می ماند و
نمی توان به آن امیدی داشت».
شوشتری به نظر موافقان این طرح هم اشاره کرد
و به «ابتکار» گفت« :متقابال موافقان هم معتقدند
این طرح باعث خواهد شد سطح پارلمان ارتقا یابد
و نمایندگان شهرستانها که درگیر مسائل اجرایی
روزمره و جاری هستند و درگیری بیش از حد با
مسائل محلی باعث می شود نتوانند کالن نگر باشند
هم مشکلشان رفع می شود».
دیگر کسی نمیتواند با لیست امید به مجلس
بیاید بعد بگوید به شما وابستگی ندارم
سلحشوری اما در توضیح معایب انتخابات فعلی
به «ابتکار» گفت« :وقتی نماینده یک شهر هستید 4
سال همه تالشتان را برای مطالبات یک استان انجام
می دهید .ممکن است برا اینکه رای بیاورید دست
به کارهایی بزنید که برای خود همان شهر هم خوب
نباشد .مثال شرکتهای فوالدی که در برخی مناطق
بی آب کشور احداث شده اند و نمایندگان آن مناطق
برای اینکه بگویند کار مهمی در دوره نمایندگی خود
انجام دادهاند آن را احداث کردهاند ،ولی با گذشت
زمان به معضلی برای مردم منطقه تبدیل شده است.
اگر انتخابات استانی شود اولویتهای استان مدنظر
قرارمی گیرد».
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد« :اگر

اولویتهای استانی و در هر شهر یک پروژه مناسب
به ثمر برسد ،نفع جمعی بیشتری خواهد داشت
و مطالبات از سطح خود به سطح کالن تر خواهد
رفت .بنابراین اگر نمایندگان از حمایت حزبی
برخوردار باشند و اگر حزب پشتیبان باشد و بتوانند
در انتخابات استانی رای بیاورند بسیار مهم است چرا
که افراد دارای پشتوانه حزبی ،چون حزب رفتارشان
را رصد می کند باید به حزب پاسخگو باشند و حزب
هم به جامعه پاسخگو خواهد بود و دیگر مثل
انتخابات زمان ما نمیتوانند افراد با پشتوانه لیست
امید وارد مجلس شوند ولی بعد از ورود خودشان
را کنار بکشند و بگویند به لیست امید وابستگی
نداریم».

این عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد« :اگر
در حوزه توسعه سیاسی بخواهیم صحبت کنیم که
یکی از شاخصهای آن مشارکت سیاسی است،
یکی از مولفههای سیاسی حضور در انتخابات است
و ورود احزاب قوی به توسعه سیاسی کمک خواهد
کرد».
ابهام اقلیتهای دینی و اهل تسنن در کمیسیون
مربوطه رفع شود
شوشتری اما در ادامه اظهارات خود درباره نظر
شخصیاش درباره طرح استانی شدن انتخابات
گفت« :ما به لحاظ سیاسی بر خالف خیلی از
سیستمهای حقوقی -سیاسی دنیا که دومجلسی
هستند و یک مجلس نمایندگان و یک مجلس
کالن نگر هستند ،تک مجلسی هستیم .اگر بتوانیم
براساس مکانیزمی این ایرادها را رفع بکنیم ،شاید
بتوانیم این کارکرد را در ساختار سیاسی -حقوقی و
کارکردی در کشور به نتیجه برسانیم ».او همچنین
تصریح کرد « :یکسری نقصها در این طرح وجود
دارد که باید برطرف شوند و ابهامهایی هم خصوصا
درباره اقلیتهای دینی وجود دارد که باید رفع شوند.
البته انتخابات درباره اقلیتهای دینی در این باره
مستثنی هستند .همچنین درباره مناطقی که برادران
اهل تسنن وجود دارند ،ابهامهایی در این طرح وجود
دارد که اگر کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون
تخصصی بتواند این ابهامها را درباره آن رفع کند،
میتواند طرح خوبی باشد».

الریجانی:

قیام  19دی مبدا انقالب شکوهمند اسالمی است
رئیس مجلس شورای اسالمی قیام  19دی  1356را مبدا انقالب
شکوهمند اسالمی دانست و گفت :هر گونه اصالحات سیاسی
و اجتماعی اگر بر ستونهای تفکر دینی استوار باشد به دلیل
باورهای عمومی و اجتماعی موفق میشود.
به گزارش ایرنا« ،علی الریجانی» در ابتدای جلسه علنی روز
چهارشنبه مجلس با گرامیداشت سالگرد  19دی افزود :پس از
اهانت وقیحانه مسئوالن رژیم شاهنشاهی به ساحت امام راحل،
مردم انقالبی قم به منازل مراجع عظام رفتند و با شعارهای
انقالبی صحنه اجتماعی سیاسی قم را به میدان رژیم سفاک
پهلوی تبدیل کردند .وی تصریح کرد :همین حضور آگاهانه
مبدا انقالب شکوهمند اسالمی شد و این حرکت آگاهی بخش و
بیداری در سایر استانها را شامل شد و در چهلم شهدای قم در
تبریز و سایر شهرها جوشش انقالبی را ایجاد کرد.
وی ادامه داد :با کالبد شکافی این قیام و سابقه سایر قیام های
یک صد ساله اخیر در ایران می توان به این پیام دست یافت
که بطن فرهنگ ملت ایران تفکر دینی و تعلق به میراث گرانقدر
اهل بیت عصمت و طهارت است و هر گونه اصالحات سیاسی

و اجتماعی اگر بر ستونهای تفکرهای دینی استوار شود چه از
نوع ایجابی و سلبی به دلیل باورهای عمومی و اجتماعی موفق
میشود و در غیر این صورت نمیتواند در توده ها حرکت آفرین
باشد .رئیس مجلس تصریح کرد :این نقطه اساسی همیشه مورد
توجه مصلحین واقعی در تاریخ ایران بوده است ،اما سالطین
جرم به دلیل بی لیاقتی و نداشتن درک درست جامعه شناختی،
گاه با این معنا مبارزه کردند و این درد را نداشتند و به جای آن
تکیه بر آمریکا و انگلیس کردند و به کشور لطمات جبران ناپذیری
زدند .الریجانی همچنین اظهارکرد :برخی گروههای سیاسی بهویژه
مارکسیست ها با گرته برداری از سایر قیام ها که متناسب با
شرایط کشورهای دیگر بود ،مسیری را طی کردند که توفیقی
نیافتند .وی افزود :امام خمینی (ره) ،شهید مدرس ،آیت الله
کاشانی ،علمای صدر مشروطه و سیدجمال الدین اسدآبادی از
مصلحان واقعی بودند که با شناخت درست از صحنه اجتماعی
ایران بنای حرکت خود را بر تفکر دینی و البته روشن بینانه قرار
دادند که نتیجه آن انقالبی شکوهمند شد .الریجانی ادامه داد:
این درس بزرگی است که اصالحات واقعی در ایران اگر از ماده

اصلی تفکر دینی فاصله بگیرد ،نمیتواند جریانی موفق باشد،
در ایران عرفی کردن تمام حقایق چه در عرصه معرفت و چه
در عرصه سیاست نه وجه عقلی دارد و نه تجربه ،توفیقی برای
آن ثبت کرده است .وی تاکید کرد :این موضوع که رهبر معظم
انقالب از سالها پیش درمورد تهاجم فرهنگی اصرار داشتند به
همین دلیل است که پایه تغییرات و اصالحات واقعی و حرکت به
جلو چه در حدوث و چه در بقای انقالب منوط به رونق بخشی به
تفکر دینی و غنا یافتن در این عرصه است .رئیس مجلس افزود:
امروز ممکن است آمریکا به صورت علنی فضای مبارزه امنیتی،
سیاسی و اقتصادی علیه ایران را مطرح کند اما اصل ماجراجویی
آنها با مبانی دینی بوده که آن را نشانه گرفتهاند .الریجانی
عدم توفیق آمریکاییها باوجود تمامی فشارهای اقتصادی علیه
مردم ایران را به دلیل فرهنگ حسینی و علوی دانست و گفت:
ملتی که فرهنگ حسینی و علوی دارد میراث قلبی خود را به
حراج نمیگذارد و تحمل سختیها را سنگر صیانت از آیین خود
میپندارد .وی یاد شهدای قیام  19دی را گرامی داشت و بر ارواح
مطهر آنها درود فرستاد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی گفت :انتشار اخبار کذب در
فضای مجازی از سوی دشمنان نظام با هدف
ایجاد خلل در خدمت رسانی در حال وقوع
است .قوه قضاییه رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا ،سید محسن علوی در جلسه
علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکر شفاهی
بیان کرد :دشمنان نظام سعی دارند با فشارهای
ناشی از تحریم های ظالمانه و با تخریب
دولت و دولتمردان و مجلس و نمایندگان
مجلس و نهادهای حاکمیتی و کتمان خدمات
نظام ،اعتماد ملت را نسبت به این نظام و
مسئولین سلب کنند .متاسفانه در شرایطی که
مسئوالن نظام جهت رفع مشکالت تحریمهای
ناجوانمردانه در تالش هستند ،انتشار اخبار
کذب در فضای مجازی از سوی دشمنان نظام
با هدف ایجاد خلل در خدمت رسانی در حال
وقوع است .وی افزود :این اقدامات تخریبی با
نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس
تشدید میشود تا جایی که برخی از آن به عنوان
فتنه  ۹۸یاد میکنند ،غافل از اینکه این دست از
اقدامات کامال در جهت اهداف دشمنان انقالب
بوده است و موجب نارضایتی مردم میشود.
این اقدامات در شرایط فعلی به صالح نظام و
کشور نیست .این عزیزان و رسانه ها را به تقوای
الهی توصیه میکنم .بدانند که ملت ایران امروز
تشنه صداقت ،اخالق اسالمی و کرامت انسانی
است و با کسانی که با توسل به سخنان کذب
و با تخریب دیگران به دنبال اهداف سیاسی
هستند هیچگاه روی خوش نشان نمیدهند.
علوی گفت :از قوه قضاییه درخواست میکنم
جهت جلوگیری از فضای ناپسند فعلی ،رسالت
قانونی خود را فارغ از نگاه سیاسی و در راستای
استقالل قوه قضاییه انجام دهد.

رئیسکمیسیوناقتصادی:

 ۱۰۰هزار میلیارد تومان از اعتبارات
ارزی کشور به باد فنا می رود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال که معادل
یک سوم بودجه عمومی کشور است به باد فنا
میرود و نظارتی بر قیمت کاالهای اساسی از
سوی دولت وجود ندارد.
به گزارش مهر ،در ادامه جلسه علنی روز
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در نطق
میان دستور سالگرد عملیات کربالی پنج را پاس
داشت و گفت :شهدای دفاع مقدس با خون
خود عزت جمهوری اسالمی را حفظ کردند .وی
ادامه داد :اقدامات اخیر بانک مرکزی در مدیریت
بازار ارز کشور قابل تقدیر است .اتفاقات مثبتی
در طول هفتههای اخیر بعد از مصوبات شورای
هماهنگی اقتصادی رقم خورده است که جا دارد از
اقدامات بانک مرکزی در تغییر سود روزشمار به
ماه شمار و حذف چکهای حامل و تعیین سقف
برای تراکنشهای مالی تشکر کنیم .پورابراهیمی
با تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی
نظام بانکی کشور گفت :جا دارد از دولت به
خاطر قیمت کاالهای اساسی گالیه کنیم .در
بودجه سال  ۹۸دولت برای یک سال  ۱۴میلیارد
تومان منابع ارزی با نرخ ترجیحی برای واردات
کاالهای اساسی در نظر گرفته است تا کاالهای
اساسی بر اساس قیمت پایان سال  ۹۶در اختیار
مردم قرار گیرد .وی تصریح کرد :حدود  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان در سال که معادل یک سوم بودجه
عمومی کشور است به باد فنا میرود و نظارتی بر
قیمتها از سوی دولت وجود ندارد .وی تصریح
کرد :اگر دولت نتواند بر قیمت کاالهای اساسی
نظارت کند ،پیشنهاد ما اجرای طرح «تخصیص
اعتبار مابه التفاوت یارانه ارزی با استفاده از کارت
های اعتباری به مردم» است.

