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خبر
درخواستنمایندگانمجلس
از روحانی

رئیسجمهوری از تشکیل وزارت
بازرگانی صرفنظر کند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
بیانیهای از رئیسجمهوری خواستند از
تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل بیاثر بودن
در کنترل بازار بهویژه بازار کاالهای اساسی
صرفنظر کند.
در این بیانیه که توسط محمدعلی
وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس
شورای اسالمی قرائت شد خطاب به
رئیسجمهوری آمده است :دولت طی
دو سال اخیر سه بار تأسیس مجدد
وزارت بازرگانی در مجلس شورای
اسالمی را پیگیری کرد و هر سه بار با
مخالفت مجلس روبهرو شد.
همچنین در ماههای گذشته برای سامان
بخشیدن به وضعیت بازار برای بار چهارم
پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و
پیگیری کرد؛ حال آنکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی واردات و دو نرخی بودن کاالهای
مختلف در بازار هیچ دستگاه اجرایی قادر
به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست
مصرفکننده نیست و بالشک در صورت
تشکیل وزارت بازرگانی نیز بازار همچنان
متالطم خواهد ماند و چه بسا متالطمتر هم
خواهد شد.
این بیانیه میافزاید :طرح تشکیل وزارت
بازرگانی راهکار غلبه بر مشکالت فعلی
بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش
کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب
بهمنماه  ،۱۳۹۱معرفی میکند در حالی که
این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز
پژوهشهای مجلس و مرور تجارب بیش
از  ۵۰کشور پیشرو در امر تولید و با هدف
حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس
رسید .در همین راستا این قانون با وجودی
که از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم به
صورت کامل اجرا نشد اما با این همه پس
از ابالغ آن ،دستاوردهای مثبتی از جمله
کاهش  ۵میلیارد دالری واردات کاالهای
اساسی و خودکفایی در برخی محصوالت
راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور
شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است :ما
نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه
دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیبپذیر
جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی
نهتنها کمکی به حل مشکالت بازار نمیکند
بلکه موجب بروز آسیبهای دیگری در
اقتصاد کالن کشور و لطمه به تولید داخل
میشود به همین دلیل از رئیسجمهوری
میخواهیم عالوه بر پیگیری نکردن تشکیل
وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی برای واردات اقالم اساسی و واریز
مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت
ورزد.
بر اساس این بیانیه ،باید توجه داشت
با وجودی که قانون تمرکز وظایف بخش
کشاورزی در راستای رونق تولید و افزایش
صادرات محصوالت کشاورزی بسیار مؤثر
بوده اما امروز و پس از هفت سال این
قانون به طور کامل از سوی دولت اجرا
نمیشود و آییننامههای اجرایی آن توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تدوین
نشده است .امروز وزارتخانههای صنعت و
جهادکشاورزی با بیاعتنایی به اجرای این
قانون در عمل به استقبال بهمریختگی بازار
و چندگانگی در مدیریتی بازار اقالم اساسی
میروند لذا از رئیسجمهوری انتظار میرود
جهت اجرای کامل قانون تمرکز با مطالبه
جدی از وزرای صنعت و جهادکشاورزی،
اقدامات جهادی و قاطعی را انجام داده و
پایبندی دولت به قانون را در عمل نشان
دهند.

پارلمان
خبر

عضوکمیسیونفرهنگی:

تالشدشمناندرشبیخونفرهنگیباعثفاصلهفرهنگرسمیوعمومیاست
احمد مازنی با اشاره به فاصله بین فرهنگ
رسمی و فرهنگ عمومی در جامعه گفت :این
مسئله خود یک عنوان پژوهشی است و نیازمند
کار تحقیقی عمیق میدانی است اما در مجموع
به عنوان یک فرضیه میتوانم درباره این مسئله
اظهارنظر کنم؛ به نظر بنده بخشی از این فاصله
به جهانیشدن برمیگردد یعنی اینترنت و
گسترش شبکههای اجتماعی بر روی هویت افراد
تاثیر گذاشته است .تالش گسترده دشمنان
اسالم و ایران در تهاجم فرهنگی ،شبیخون
فرهنگی و قتلعام فرهنگی مردم بیتاثیر نبوده
چراکه دشمنان تالش میکنند تا مردم را از
فرهنگ دور کنند.

مردم تحت تاثیر فضای مجازی هستند
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خانهملت ،افزود :افراد بیش از آنکه تحت تاثیر
فرهنگ بومی ،ملی ،مذهبی یا فرهنگ ناشی از
سازمان ،حکومت و نظام رسمی خود باشند ،تحت
تاثیر جریان فرهنگی حاکم بر رسانه یا فضای مجازی
هستند و به نوعی میتوان گفت که مجموعه این
موارد آنها را تحت تاثیر قرار داده و بحران هویت در
این افراد شکل گرفته و ما نیز از این قاعده مستثنی
نیستیم.
فاصله نسلی بین مردم و مسئوالن آسیبزننده
است
وی ادامه داد :عامل دوم به فاصله عمیق
مسئوالن کشور از این فضایی که در دنیا شکل
گرفته برمیگردد .یعنی دنیا با سرعت نور در حوزه
ارتباطات و اطالعات در حال رشد است و با گسترش
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی پیش میرود
اما مسئوالن عمدتا از نسلی هستند که برخی حتی
پیامکزدن را بلد نیستند و طبیعی است که فاصله
بین جامعهای که اکثرا جوان هستند و با گوشی
موبایلی که در اختیار دارد ،با تمام مسائل دنیا
میتواند ارتباط برقرار کند و از آنها تاثیر بگیرد ،فاصله
مسئوالن با چنین نسلی باعث شده تا فرهنگ رسمی
از ناحیه نسل حاکم با نسل محکوم بسیار عمیق و
گسترده باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :با تاسیس حکومت دینی و نظام
جمهوری اسالمی ،بسیاری از ارزشهای اجتماعی
و فرهنگی را که در گذشته جدا از نظام سیاسی
تعریف میشد و بین دین و سیاست فاصله بود،
زمانی که در هم ادغام شد در عین اینکه اصل دیانت
و سیاست و هماهنگی و ادغام اینها را به عنوان یک
امر اعتقادی میدانیم اما رفتار سیاسی ما به شکلی
بوده که جامعه را به سمت فاصله گرفتن از فرهنگ
رسمی هدایت کرده است.

طرح حیات شبانه با احترام
به محوریت خانواده انجام شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :تالش گسترده دشمنان اسالم و ایران در تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی و قتلعام فرهنگی مردم بیتاثیر
نبوده چراکه دشمنان تالش میکنند تا مردم را از فرهنگ دور کنند از طرفی حوزه علمیه و دستگاههای فرهنگی نیز تالش میکنند تا مردم را در مسیر
فرهنگ رسمی هدایت کنند.

تالش گسترده
دشمنان
اسالم و ایران
در تهاجم
فرهنگی،
شبیخون
فرهنگی
و قتلعام
فرهنگیمردم
بیتاثیرنبوده
است
حاکمیت رفتار دوگانه دارد
وی اظهار کرد :عامل بعدی رفتار دوگانه حاکمیت
است .حاکمیت از یک طرف میگوید که دیانت ما
عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است اما
در عمل در کنار نظام رسمی بین دیانت و سیاست
تفاوت قائل میشود و یک نظام غیررسمی ایجاد
میکند؛ به عنوان مثال درحالیکه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی را به عنوان یک نهاد فرهنگی حکومتی
داریم اگر حکومت دیانت و سیاستش با هم ادغام
شده پس این سازمان باید محافظ دین و دنیای مردم
در حوزه فرهنگ باشد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
گفت :این سازمان یک سازمان تبلیغات اسالمی،
ستاد نماز ،ستاد زکات و یا دفتر تبلیغات حوزه قم
هم درست میکند در واقع دهها سازمان تبلیغی
فرهنگی ایجاد میکند و عمال میگوید آن چیزی که
در حاکمیت در نظام سیاسی تعریف شده با فرهنگ
دینی فاصله دارد بنابراین آنها حقوق میگیرند که

توضیحات عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره آییننامه «از کجا آوردهای»
یک عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسالمی
گفت :قوه قضائیه اگر لیست اموال مسئوالن را متخلف را منتشر
کند ،در راستای افزایش اعتماد عمومی قدم بزرگی برداشته است.
محمدعلی پورمختار در گفتوگو با ایلنا ،درباره اجرایی شدن
آییننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران (موسوم به از کجا آوردهای) گفت:
آییننامهای که به تصویب رسید بر اساس اجراییشدن اصل۱۴۲
قانون اساسی است.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی یادآور
شد :طبق این قانون رهبری ،رئیسجمهور ،وزرا و معاونان وزرا
و خانوادههایشان باید در ابتدا و انتهای مسئولیت ،فهرست
اموالشان را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا این قوه بررسی کند
که آیا داراییهای این افراد افزایش غیرمنطقی داشته است یا خیر.
وی ادامه داد :مجلس شورای اسالمی این قانون را به بخش
اعظمی از مدیران و مسئوالن در هر سه قوه تسری داد .شورای
نگهبان ایراداتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این
آییننامه گرفت .مجمع با تغییراتی آن را تصویب کرد اما اجرایی
شدنش را منوط به تصویب آییننامه از سوی قوه قضائیه کرد.
نماینده مردم کبودرآهنگ با اشاره به اینکه آییننامه رسیدگی

کار فرهنگی غیر دینی انجام دهند و اینها حقوق
بگیرند که کار مذهبی کنند در نتیجه جامعه در عمل
با حکومتی رو به رو است که عمال سکوالریسم را
ترویج میکند به جای اینکه بیاید هماهنگی بین نظام
سیاسی و دینی را ترویج کند.
دشمنان تالش میکنند تا مردم را از فرهنگ دور
کنند
مازنی افزود :به نظر بنده این عوامل تاثیر بسیاری
در تفاوت بین فرهنگ عمومی و رسمی و مطلوب
حاکمیت در جامعه دارد ضمن اینکه تالش گسترده
دشمنان اسالم و ایران در تهاجم فرهنگی ،شبیخون
فرهنگی و قتلعام فرهنگی مردم بیتاثیر نبوده چرا
که دشمنان تالش میکنند تا مردم را از فرهنگ دور
کنند و حوزه علمیه و دستگاه فرهنگی نیز تالش
میکنند که مردم را در مسیر فرهنگ رسمی هدایت
کنند.
وی تصریح کرد :طبیعتا این وسط هر که زور
بیشتری داشته باشد ،تاثیرگذاری بیشتری نیز دارد

و از کار خود نتیجه بهتری میگیرد .تمام این موارد
با فرض این است که اول باید بررسی شود که آیا
واقعا باید بین فرهنگ رسمی و غیررسمی تفاوت
وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن چند درصد از
جامعه رفتارشان با فرهنگ رسمی فاصله دارد؟ بعد
از مشخص شدن جوابها باید فرضیههایی مشخص
شود و در قالب کار پژوهشی میدانی کار تحقیقی
انجام شود.
دستگاههای فرهنگی باید کار مشترک انجام دهند
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد:
پژوهش را باید انجام داد تا این فاصله کم شود و
در پایان پژوهش جوابهایی که به دست میآید
میتواند نشان دهد که چه کارهایی باید انجام
داد .البته به نظر بنده شورایعالی انقالب فرهنگی،
کمیسیون فرهنگی مجلس ،دستگاهها و نهادهای
فرهنگی کشور به صورت مشترک در یک نشستی
باید این موضوع را بررسی کنند و با نگاه علمی ابعاد
مسئله را بسنجند و راهحل را پیدا کنند.

قوه قضائیه نام مسئوالن متخلف را اعالم کند

به دارایی مقامها و مسئوالن تاکنون مسکوت مانده بود ،بیان
کرد :پس از آمدن آقای رئیسی امیدوار هستیم که این کار سرعت
بگیرد ،بر همین اساس هر زمان که آییننامه ابالغ شود میتوانیم
آن را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد :مسئوالن باید فهرست اموال خود را قبل و بعد
از گرفتن مسئولیت ارائه دهند تا قوه قضائیه آنها را راستیآزمایی
کند و در صورت مشاهده خالف قانون باید اقدامات الزم اجرایی
را انجام دهد.
این نماینده دهمین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:
مجلس شورای اسالمی چندی پیش هم یک طرح تکفوریتی
را برای اصالح موادی از قانون اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی را
تصویب کرد که میتواند به نوعی کمک کننده آییننامه فوق
باشد.
وی در خصوص اینکه اگر مسئولی اموالش را پنهان و یا به
طور ناقص اعالم کند برخورد با او بر اساس آییننامه ابالغی چه
خواهد بود  ،گفت :اگر کشف شود مسئولی اموال و داراییهایش
را به طور درست اعالم نکرده است ،طبیعتا مجرم شناخته شده و
تحت تعقیب قرار میگیرد.
به گفته پورمختار ،اگر در راستیآزمایی اموال مشخص شود

مسئولی درخصوص آنچه که دارد دروغ گفته است ،برخورد
شدیدتری با وی صورت خواهد گرفت زیرا با وجود دانستن قانون،
دست به خالف زده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی
درباره تاثیرات آییننامه «از کجا آوردهای» گفت :قطعا اجرایی
شدن چنین آییننامهای در افکار عمومی تاثیرات بسیاری خواهد
داشت.
وی ادامه داد :نکته اول بازدارندگی این قانون است زیرا
مانع میشود فرد با هدف اینکه مسئولیتی را برعهده بگیرد،
سوءاستفاده کند .بحث بعدی شفافسازی است که صورت
میگیرد و باعث میشود ذهنیت منفی جامعه در مورد اموال
مسئوالن برطرف شود.
پورمختار خاطرنشان کرد :به دلیل تبلیغات منفی و رفتار
ناشایست تعدادی از مدیران ،عدهای به این سمت و سو کشانده
شدند که مسئوالن سوءاستفادهگر هستند.
وی تاکید کرد :اگر قوه قضائیه نام افرادی که قبل و بعد از گرفتن
مسئولیت اموالشان به طور غیرمنطقی و نامعقول افزایش داشته
است را اعالم کند ،باعث میشود که اعتماد عمومی در سطح
باالیی صورت گیرد.

فالحتپیشه با اشاره به رقابت شکل گرفته در کمیسیون امنیت ملی:

اظهار هر نوع نظری در این شرایط به مصلحت نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه رقابت خوبی در کمیسیون
برای انتخابات هیئت رئیسه شکل گرفته است ،گفت :با این حال اظهار هر نوع
نظری درست و به مصلحت نیست.
حشمتالله فالحتپیشه در گفتوگو با خانهملت ،با یادآوری عملکرد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طول یکسال گذشته ،گفت:
کمیتههای کمیسیون در یک سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گرفت.
از سوی دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به سایر
کمیسیونها کمترین سفر را داشته لذا به همین جهت ماهیانه چندین میلیارد
صرفهجویی در سفرها را شاهد بودیم.
محدودیت سفرهای خارجی و  18سفر به نقاط مرزی کشور
نماینده مردم اسالمآباد غرب در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عالوه بر محدودکردن سفر برخی
هیئتها ،از هیئتهایی هم که به سفر رفتند ،گزارش مفصل برای ارزیابی و
تاثیرگذاری هر چه بیشتر این نوع مراودات خواست.
وی افزود :بنده به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسیاری
از سفرهای خارجی خود را لغو کردم و در مقابل 18سفر به مرزهای کشور
داشتم ،از این رو با سفر به نقاط مرزی و ارزیابی وضعیت مرزها تغییر و تحول

عضوکمیسیوناجتماعی:

جدی در بودجه مرز ایجاد کردیم.
آمد و شد بیسابقه وزرا به کمیسیون امنیت ملی
فالحتپیشه یادآور شد :کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این تحت
تاثیر سیاست خارجی بود اما در این زمینه هم اصالحات جدی انجام دادیم،
کمیته امنیت اقتصادی تشکیل و جلسات متعدد را با فعاالن اقتصادی برگزار
کردیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد :آمد و شد وزرای
مختلف به کمیسیون در طول تاریخ چهلساله کمیسیون امنیت ملی مجلس
بدون سابقه است ،همچنین تالش بسیار برای افزایش سطح جلسات به لحاظ
کمی و کیفی صورت گرفته است.
انتقاد از عدم توجه فراکسیونها نسبت به گزارش عملکرد کمیسیونهای
تخصصی
وی ادامه داد :ما در کمیسیون همچنین نسبت به وقوع حوادث امنیتی،
تروریستی و سیاسی واکنش سریع و بههنگامی نشان دادیم و به سرعت
در محل وقوع حادثه حاضر شدیم که سفر به سیستان و بلوچستان بعد از
حادثه تروریستی و شهادت تعدادی از پاسداران یا ربوده شدن تعدادی از
مرزبانان نمونهای از آن است.

فالحتپیشه ضمن انتقاد از عدم ارزیابی عملکرد کمیسیون امنیت
ملی ،گفت :ما به فراکسیونهای سیاسی مجلس پیشنهاد دادیم تا ضمن
برگزاری جلساتی ،به روسای کمیسیونها فرصت ارائه گزارش عملکرد
کمیسیونهای تخصصی خود را بدهند و در مورد کمیسیون امنیت ملی
هم برای ارائه گزارش اعالم آمادگی کردیم اما هیچ واکنشی از سوی
فراکسیونها دریافت نشد.
هیچکدام از فراکسیونها آبستراکسیون نکردند
وی در ادامه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس را
یادآور شد و گفت :رقابت خوبی در کمیسیون شکل گرفته است اما هر نوع
اظهارنظری در این شرایط درباره عملکرد کمیسیون در یک سال گذشته درست
و به مصلحت نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی،
تصریح کرد :در جلسه روز یکشنبه کمیسیون هم هیچکدام از جریانهای
سیاسی و فراکسیونها آبستراکسیون نکردند ،من به دلیل عدم حضور تعدادی
از افراد ساعت  14:30ختم جلسه را اعالم کردم زیرا تعدادی از دوستان در
رفت و آمد بودند و برخی هم حضور نداشتند ،لذا برای برگزاری جلسه به حد
نصاب نرسیدیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:
طرح حیات شبانه در کنار اینکه نشاط جامعه
لزایی نیز کمک میکند
را باال میبرد ،به اشتغا 
و باید این کار را با احترام به محوریت خانواده
انجام داد.
محمدرضا بادامچی در گفتوگو با خانهملت،
با اشاره به ادامه طرح حیات شبانه گفت :بنده
فکر میکنم چنانچه حیات شبانه ادامه پیدا
کند قطعا نشاط و شادابی بین جوانان بیشتر
میشود از طرف دیگر برخی از افراد در طی روز
فرصت کمی دارند و شبها راحتتر میتوانند
از فرصت خود برای خرید کردن استفاده کنند
و به هر حال زمان خودشان است و حیف
است که دائم در منزل بخواهند استراحت
کنند ،به همین دلیل بیرون آمدن از منزل
نشاط بیشتری در پی دارد و بهتر است.
مسئوالن فرهنگی باید بیشتر درباره حیات
شبانه با پلیس و مقامات قضایی حرف بزنند و
جایگاه این امر را بازتر کنند.
پارکها در فصول گرم سال نشاط بیشتری
دارد
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی
افزود :برخی افراد در طی روز فرصت محدودی
دارند و میتوانند در طی روز کاالی خود را تولید
کرده و در شب محصوالت خود را به فروش
رسانند بنابراین تعامل باید بین هممیهنان
بیشتر شود؛ به عنوان مثال در فصول گرم سال
در پارکها نشاط و رفت و آمد بیشتر است به
دلیل اینکه خلوتی شهر مزایا و لذت خاصی
دارد و میتوان بهتر از آن استفاده کرد.
لزایی کمک
طرح حیات شبانه به اشتغا 
میکند
وی با بیان اینکه طرح حیات شبانه نشاط
جامعه را باال میبرد ادامه داد :این طرح
لزایی کمک کرده و بیکاری
میتواند به اشتغا 
را جبران کند چراکه بسیاری از افراد هستند
که در طی روز کار میکنند و میتوانند شب
تولیدات خود را عرضه کنند و یا مردم کمی از
وقت استراحت را به تعامل و خرید و فروش
بگذرانند ،یا گردش و گفتوگو کنند؛ بنابراین
طرح حیات شبانه نشاط جامعه را باال میبرد.
طرح حیات شبانه با احترام به محوریت
خانواده انجام شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد:
با احترام به محوریت خانواده باید این کار را
انجام داد یعنی افراد به همراه خانواده بیرون
بیایند به دلیل اینکه گرمایش این کار بیشتر
خواهد بود و شرکت جمعی خانواده نشاط
بیشتری دارد؛ مسئوالن فرهنگی نیز باید بیشتر
درباره این موضوع با پلیس و مقامات قضایی
حرف بزنند و جایگاه این امر را بازتر کنند و
اطمینان دهند که مسائل امنیتی نمیتواند این
مسئله را تحتالشعاع قرار دهد.
باید از ب ُعد مسائل فرهنگی به حیات شبانه
نگاه کرد
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان
کرد :حتما باید از ب ُعد و نگرش فرهنگی به
این قضیه نگاه کرد و جامعه را به عنوان یک
خانواده بزرگتر بدانیم و فکر میکنم که اینگونه
بهتر میتوان این طرح را عنوان کرد.

