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پزشکیان :ایران همواره به دنبال صلح و امنیت جهانی بوده است

«مسعود پزشکیان» نائب رئیس مجلس در دیدار «سناتور گیدو جیراردی» نایب رئیس مجلس سنای شیلی با بیان این مطلب ،افزود :جمهوری اسالمی ایران همواره از استفاده صحیح از علوم و
تکنولوژی های نو در راستای خدمت به بشریت حمایت کرده است .پزشکیان در ابتدای این دیدار با اشاره به روند رو به رشد مراودات میان مجالس دو کشور گفت :رایزنی و گفت وگوهای مستمر میان
مجالس دو کشور تأثیر بسزایی در تحکیم و تقویت همکاری های دوستانه میان جمهوری اسالمی ایران و شیلی خواهد داشت .نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی افزود:
مجلس شورای اسالمی از هرگونه اقدامی در راستای توسعه و گسترش ارتباطات در زمینه های مختلف اقتصادی ،صنعتی ،فرهنگی و به ویژه ارتباطات علمی و دانشگاهی با کشور شیلی حمایت می
کنند .پزشکیان همچنین با اشاره به سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه افزود :ایستادگی ملت ها در مقابل سیاست های ظالمانه کاخ سفید موجب شکست آمریکا شده است.

«ابتکار» بررسی کرد

اخبار

سایه تغییر بر سر انتخابات هیات رئیسه امید

صدور  ۱۰۲کارت شناسایی
برای اعضای فراکسیون مستقلین
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از جلسه این
فراکسیون برای ارزیابی عملکرد اعضای فراکسیون در جریان رای اعتماد به
وزرای پیشنهادی دولت خبر داد.
مهرداد الهوتی اظهار کرد :در این جلسه روند کار فراکسیون و عملکرد اعضا در
جریان رای اعتماد را مورد ارزیابی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که به نسبت
سایر فراکسیونها بهتر عمل کردیم .فراکسیون مستقلین تنها فراکسیونی بود که در
جریان رای اعتماد بیانیه داد و رویکرد خود را به طور شفاف اعالم کرد .وی افزود:
نتیجه رای مجلس به وزرای پیشنهادی دولت بسیار نزدیک به ارزیابیهای صورت
گرفته در فراکسیون مستقلین بود و این نشان میدهد که این فراکسیون با دقت کار
خود را دنبال میکند .سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی در پایان
گفت که برای  ۱۰۲نفر از نمایندگان به عنوان عضو رسمی فراکسیون کارت شناسایی
صادر شده است.

فرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان شد
نایب رئیس فراکسیون جوانان از برگزاری انتخابات هیات رئیسه این
فراکسیون خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :انتخابات هیات رئیسه
فراکسیون جوانان روز گذشته با حضور نمایندگان جوان مجلس برگزار شد و بر اساس
آن فرید موسوی به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد .وی گفت  :در این انتخابات
بنده و خانم الماسی به عنوان نواب رئیس انتخاب شده ،فاطمه حسینی سخنگو و
شهروز برزگر و محسن علوی نیز به عنوان دبیران فراکسیون تعیین شدند .نایب رئیس
فراکسیون جوانان هدف از تشکیل این فراکسیون را حمایت از جوانان دانست و گفت:
این فراکسیون به دنبال حمایت از کلیه فعالیتهای علمی و فرهنگی و سیاسی و
اجتماعی جوانان است و در این راستا در صورت لزوم طرحهایی را نیز آماده خواهد کرد.

پورابراهیمی :دولت به داد بازنشستگان بیپناه فوالد برسد
محمدرضا ابراهیمی اظهار کرد :دولت به داد بازنشستگان فوالد و  ۸۵هزار
پیرمرد زحمتکشی که مدتهاست حقوق دریافت نکردهاند ،برسد.
نماینده مردم کرمان و راور طی تذکر شفاهی خود در جلسه علنی مجلس خطاب به
وزیر رفاه گفت :وضعیت اسفبار بازنشستگان صندوق فوالد نیاز به مدیریت و پیگیری
دارد در حالی که مجلس برای حل مشکالت قبلی در این بخش بودجههای الزم را
اختصاص داد .وی افزود :پیرمردانی وجود دارند که به علت کار زیاد در معادن زغال
سنگ ریه خود را از دست دادهاند اما دریافت حقوق آنها با مشکل مواجه شده است
و هیچ پناهی ندارند .همینطور  ۸۵هزار نفر بازنشسته فوالد مطالبات خود و حقوق
بازنشستگی را دریافت نمیکنند لذا اگر نمیتوانید مدیریت کنید با دولت درمیان
بگذارید ،همچنین سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به تکالیف خود عمل کند.

ذوالقدر :وزارت کار دستورالعمل اخراج
مادران کارگر شیرده را لغو کند
یک عضو فراکسیون زنان در تذکری خواستار بازنگری جدی در دستورالعمل
اخراج مادران کارگر شیرده تا پایان دو سالگی فرزندانشان شد.
سیدهفاطمه ذوالقدر در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس در تذکری ،گفت:
بر اساس اصل  ۲۱قانون اساسی ،دولت موظف به حفظ حقوق زنان با رعایت موازین
اسالمی و احیای حقوق مادی و معنوی آنها و همچنین حمایت از مادران و کودکان
بیسرپرست است .وی افزود :علی رغم وجود این قانون ،دستورالعمل وزارت کار درباره
اخراج مادران کارگر شیرده تا پایان دو سالگی فرزندانشان مغایر قانون کار و سیاستهای
کلی جمعیت است آن هم در شرایطی که طبق این سیاستها باید تسهیالت مناسب
برای مادران به ویژه در دوران شیردهی اختصاص یابد .نماینده مردم تهران در پایان
گفت که وزارت کار باید بازنگری جدی برای لغو این دستورالعمل انجام دهد.

بروجردی :آغازگر نقض برجام نخواهیم بود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
آغازگر نقض برجام نخواهیم بود.
عالءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران ،اظهارکرد :سیاست ما در برابر برجام کامال
مشخص است و قطعا ما آغازگر نقض برجام نخواهیم بود .وی افزود :اعمال تحریم
همیشه از سیاستهای آمریکا بوده و تحریمهای جدید تاثیر گذار نیست و تالشهای
آمریکا به جایی نخواهد رسید  .نماینده مردم بروجرد تصریح کرد :با توجه به اینکه
امضا کنندگان این توافق ،نمایندگان  6کشور هستند و پنج کشور دیگر در حال اجرای
برجام هستند ،عمال آمریکاییها با هدف برهم زدن برجام وارد عرصه شدهاند .بروجردی
اضافه کرد :سیاست آنها این است که در جهت اجرای برجام خلل ایجاد کنند و اظهارات
اخیر نماینده آمریکا در سازمان ملل در ارتباط با مسائل مراکز نظامی و شبهه آفرینی در
این عرصه نشان دهنده همین است؛ در صورتی که برجام تکلیف همه کارها را مشخص
کرده و تالشهای آمریکا به جایی نخواهد رسید.

پای الریجانی در گچ
نماینده آمل و الریجان از جراحت پای رئیس مجلس شورای اسالمی خبر
داد و گفت که پای علی الریجانی ب ه توصیه پزشکان در گچ است اما این
مسئله بهخاطر شکستگی استخوان نیست.
عزتاهلل یوسفیانمال در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به جراحت جزئی پای رئیس
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :جراحت جزئی پای آقای الریجانی شکستگی
نیست و پزشکان بهخاطر همین جراحت جزئی توصیه کردند که اگر گچ گرفته شود،
بهتر است و زودتر بهبودی حاصل خواهد شد.
او با بیان اینکه علی الریجانی برای آنکه احتیاط پزشکی رعایت شود ،تحت
درمان قرار گرفته و در عین حال تاکید کرد :این مسئله جزئی خللی در مسیر
کارهای رئیس مجلس شورای اسالمی ایجاد نکرده و آقای الریجانی از همان روز
نخست ،در دفتر کارش حاضر شده و مشکلی ندارد .نماینده آمل و الریجان در
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :رئیس مجلس زودتر از سایر همکاران به مجلس
آمده و دیرتر از دیگران دفتر کارش را ترک میکند و تمامی کارهای روزانه را نیز
انجام میدهند .عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین والیی مجلس در پاسخ به
سوالی درباره علت بروز این جراحت گفت :ظاهرا ً در یک پیادهروی و بهعلت اینکه
پیادهروی ایشان زیاد شده بود ،دچار مشکل شده و پزشکان نیز برای رعایت احیاط
چ گرفتن کردند و این مسئله بهخاطر شکستگی
پزشکی اقدام به معالجه ازطریق گ 
نیست .یوسفیانمال تصریح کرد :پزشکان گفتهاند که نیاز نیست پای آقای الریجانی
بیش از  ۱۰تا  ۱۲روز در گچ بماند و با این حساب احتماالً هفته آینده مشکل مرتفع
خواهد شد.
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پس از جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم و رای
نیاوردن حبیب اهلل بیطرف ،وزیر پیشنهادی نیرو ،موجی از
انتقادات از سوی نیروهای همسو و منتقدان اصالح طلبان
به فراکسیون امید و شیوه مدیریت هیات رئیسه آن روانه
شد .مسئله ای که برخی فعاالن سیاسی خارج از مجلس
مثل جواد امام ،مدیرعامل بنیاد باران در پیامی توییتری
با بیان عبارت «جوفروشان گندم نما» آن افراد حاضر در
جلسه را مخاطب قرار داد و نسبت به رای نیاوردن بیطرف
در مجلس انتقاد کرد .او در این پیام با بیان کدهایی از
تشکیل جلسه خارج از مجلس که پس از آن به جلسه و
البی «آرژانتینی» معروف شد اعالم کرد که در آن جلسه
به دلیل سالمت بیطرف و بی توجهی او به مطالبه آن
نمایندگان ،از ورود به کابینه دوازدهم بازمانده است.
البته پس از آن روشن شد که این جلسه درراستای مطالبات
منطقه ای و مشکالت آب بوده است .البته با گذشت بیش از
 10روز از رای اعتماد به وزرا ،همچنان حاشیه های این
موضوع در مجلس و انتقادات ادامه دارد و هنوز نوک پیکان این
انتقادات به سمت هیات رئیسه فراکسیون امید نشانه رفته است.
بنا بر این گزارش؛ قرار است امروز سه شنبه بعدازظهر نشست
مجمع عمومی فراکسیون امید برای انتخاب هیات رئیسه جدید
این فراکسیون برای سال دوم برگزار شود و برخی نمایندگان
معتقدند بخش قابل توجهی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون،
تغییر خواهند کرد.
 80درصد هیات رئیسه امید تغییر می کند
علیرضا رحیمی ،عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در کانال
ی خود با طرح این موضوع که اگر البی های آرژانتینی مانع
تلگرام 
نشود حداقل نیمی از چهرههای هیات رئیسه فعلی فراکسیون
امید تغییر خواهد کرد ،واکنش برخی همکاران خود را به همراه
داشت .البته درخصوص تغییر هیات رئیسه پردانه سلحشوری هم
معتقد است حدود  80درصد از هیات رئیسه فراکسیون امید
تغییر می کند .او تصریح کرد که این تغییرات خودخواسته است
چرا که برخی از آن افراد مشغله دارند و فرصت نمی کنند در
جلسات هیات رئیسه شرکت کنند و این موضوع هیچ ارتباطی
به جلسات آرژانتینی و این البی ها ندارد .البته محمود صادقی؛
عضو هیات رئیسه فعلی فراکسیون امید هم تاکید دارد که این
تغییرات قطعی است و اولین گزینه تغییر در ترکیب هیات رئیسه
را خودش دانست چون قصد ندارد برای هیات رئیسه فراکسیون
نامزد شود .او دلیل این کار را اعتقادش به گردش مسئولیت در

بین اعضای فراکسیون دانست چون باید همه خودشان را در
فراکسیون سهیم بدانند .وی همچنین افزود که بعد از این قصد
دارد وقت و تمرکزش را بیشتر صرف فراکسیون شفاف سازی
مجلس کند .البته رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشته بود:
باالخره انتخابات مجمع عمومی فراکسیون امید پس از چند
نوبت جابجایی برنامه برگزار خواهد شد .قطعا تعیین ترکیب هیات
رئیسه فراکسیون برای سال دوم فعالیت در برنامههای آتی آن
تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی ،در اولین انتخابات مجمع عمومی در سال ۹۵
تاکید بر انتخاب صنفی (اقوام و مذاهب و مناطق) از میان اعضا
حساسیتهای هیجانی را پاسخ داد اما در عمل نتوانست موجب
رضایت حداکثری اعضای فراکسیون شود .وی با تاکید بر اینکه
ترکیب هیات رئیسه سال دوم فراکسیون میتواند نشاندهنده
نگاه متکثر و نقدهای اعضاء به عملکرد  ۱۵ماهه فراکسیون باشد،
اظهار کرد :اگر البیهای آرژانتینی مانع نشود قابل پیش بینی
است که حداقل نیمی از چهرههای هیات رئیسه فعلی تغییر کند
و با این تغییر ،نیمی دیگر هم پیام الزم را برای تغییر در روشها
دریافت خواهد کرد .این در حالی است که پروانه سلحشوری ،دیگر
عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم در
پاسخ به اینکه منظور آقای رحیمی از عبارت البی های آرژانتینی
و تاثیر آن بر انتخابات هیات رئیسه فراکسیون امید چیست ،به
«ابتکار» گفت :از محتوای «جلسات آرژانتینی» خبر ندارم و هیچ
یک از «اسامی آرژانتینی» در فراکسیون امید حضور ندارند .او
افزود :طبق کدهایی که آقای جواد امام درباره آن افراد دادند
مشخص شد آنها در فراکسیون امید نیستند ،ولی اگر این افراد

می توانند در تعیین ترکیب هیات رئیسه امید نقشی داشته باشند
به کارشان برسند ،ما هم سعی می کنیم نقشمان را به درستی
ایفا کنیم.
برخی دوستان خواسته یا ناخواسته در جنگ نرم جریان
رقیب وارد شده اند
البته محمود صادقی ،عضو فعلی هیات رئیسه فراکسیون
امید در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه ارتباط دو موضوع
انتخابات هیات رئیسه فراکسیون امید و تاثیر البی آرژانتینی بر
آن را که رحیمی گفته است متوجه نمی شود ،اظهار کرد :متوجه
ارتباط این دو موضوع با هم نمی شوم و معتقدم مخاطره ای که
برای فراکسیون وجود دارد این است با طرح مسائل حاشیه ای
اختالفات را تشدید کنیم و این همان چیزی است که رقبای
ما به دنبال آن هستند .این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید
موضوعات طرح شده را جنگ نرم جریان رقیب دانست که برخی
اصالح طلبان بیرون یا درون مجلس خواسته یا ناخواسته به دام
آن افتاده اند و توصیه کرد همکارانش مراقب این مسئله باشند.
صادقی توضیح داد :نباید با دست خودمان شرایطمان را متزلزل
کنیم و در رای آقای بیطرف بیشترین عامل تاثیرگذار بحران آب و
موضوعات منطقه ای بوده است و حتی اگر جلسه ای هم در جایی
تشکیل شده است محور مسائل شان بحث های مدیریت بحران
آب بوده است .بنابراین نباید خودمان به این موضوع دامن بزنیم.
او تاکید کرد :مسئله ای که رقبا در زمین اصالح طلبان انداخته
اند و قصد دارند با این جنگ های فرسایشی انرژی مان را صرف
این موضوعات و چالش با خودمان بکنند .بنابراین با حفظ احترام
برای آقای رحیمی ،معتقدم مقداری از این زاویه ،به موضوع غفلت

شده است .صادقی البته عملکرد هیات رئیسه فراکسیون امید را
قابل قبول دانست و تاکید کرد :به خودم و همکارانم در این بخش
مدیریتی فراکسیون نمره قبولی می دهم ،ولی عملکرد عالی نبوده
است و می توانست بهتر از این باشد .البته بخشی از آن عوامل
بیرونی و بخشی درونی است و فضای مجلس به گونه ای است
که خروجی موضوعات بسته به مقدورات و محدودیت های ما و
امکانات بستگی دارد و بخش دیگر می تواند درونی باشد.
صادقی با بیان اینکه باید به مسائل نسبی نگاه کرد ،افزود:
فراکسیون امید در مقایسه با دو فراکسیون دیگر مجلس
منسجم تر عمل کرده است و این موضوع را برخی افراد جریان
رقیب از جمله آقای قاضی زاده هاشمی در مصاحبه خود اشاره
کرده و منصفانه قضاوت کرده اند و این انسجام مرهون وقت
گذاشتن ،انضباط و اخالق دکتر عارف است .رئیس فراکسیون
شفاف سازی مجلس افزود :البته برخی با انتقادات خود سعی دارند
ایشان را تخریب کنند ولی عارف سرمایه ای است که باید او را
حفظ کرد .البته ممکن است در این تخریب ها ایشان مدنظر
نباشند ،ولی در کل هدف تخریب اصالح طلبی و عقبههای اصالح
طلبی است و باید هوشیار باشیم .البته علیرضا رحیمی ،در توضیح
اظهارات قبلی خود به «ابتکار » گفت :فراکسیون های مختلفی
در مجلس تشکیل شده است و سه فراکسیون اصلی سیاسی
وجود دارد و در کنار آن فراکسیون های سیاسی ،دهها فراکسیون
صنفی داریم .بخشی از این فراکسیون ها مثل فراکسیون فرش،
زاگرس نشینان و ایثارگران از نظر عددی فراگیری باالیی
دارند .این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید تصریح کرد:
این فراکسیون های صنفی بیش از فراکسیون های سیاسی
عضو گیری کردهاند .مثال در فراکسیون ایثارگران هم افرادی از
فراکسیون امید عضو هستند هم برخی اعضای فراکسیون والیی
در آن حضور دارند .همینطور در فراکسیون محیط زیست هم
همین شرایط وجود دارد و مباحث آنها سیاسی نیست و بیشتر
محیط زیستی یا منطقهای است.
این نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح منظورش از
«البی های آرژانتینی» گفت :در فراکسیون های قومیتی گاهی
موضوعات منطقه ای تا حدی برایشان با اهمیت می شود که
تاثیرگذاری مستقیمی می توانند روی فراکسیون های سیاسی
داشته باشند .بنابراین باید منتظر بود و دید در جلسه انتخابات
سال دوم هیات رئیسه فراکسیون امید که امروز عصر برگزار
می شود ،چه تغییراتی ایجاد می شود .آیا این تغییرات در
راستای اعطالی اهداف اصالح طلبی و اعتدالی خواهد بود که
مدنظر مردمی قرارداشت که می خواستند با رای به لیست امید،
امید از دست رفته در مجلس تندروی اصولگرای نهم را به جامعه
برگردانند یا با دامن زدن به اختالفات داخلی که به قول محمود
صادقی نقشه نرم و عملیات روانی جریان رقیب برای تخریب درون
جناحی اصالح طلبان طاحی شده است فرصت ایجاد شده برای
خدمت به مردم را از دست می دهند.

الریجانی در مراسم رونمایی از وبگاه کمیسیون ویژه تولید ملی:

دولت درباره ممنوعیت واردات  ۸۰۰قلم کاال تصمیمگیری کند
رئیس مجلس شورای اسالمی بر لزوم تصویب ممنوعیت واردات حدود ۸۰۰
کاالی غیرضرور به کشور توسط دولت تأکید کرد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم رونمایی از وبگاه خبری
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی ،گفت:
بنده در جریان مباحث کمیسیون ویژه هستم و در گذشته نیز که این کمیسیون
تشکیل شده بود اقدامات موفقیتآمیزی داشت و کارهایی که به مجلس ارائه کرده
بود حرکت رو به جلویی را نشان میداد .وی افزود :امیدوارم در این دوره نیز با یک
عزم قویتر برخی از موانعی که برای تولید کشور وجود داشته و مورد تأکید مقام
س مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اصل  44به
معظم رهبری است رفع شود .رئی 
درستی اجرا نشده است ،ادامه داد :مقام معظم رهبری اخیرا ً بار دیگر بر عدم اجرای
صحیح آن تأکید کردند .به یاد دارم زمانی که مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود این مجمع  8هدف اصل  44را بررسی کرد
که کدام یک از آنها محقق شده است؟ تقریباً در هیچ کدام از این اهداف اصل 44
قانون اساسی موفق نبوده است و تنها در یک بند تا حدی پیش رفته است.
الریجانی اظهار کرد :این چه سیاستگذاری است که قانون آن تصویب شده اما 8
هدف آن محقق نشده است در حالی که گفته میشود تمامی امکانات آن ارائه شده
است لذا مشخص میشود که مسیر را اشتباه رفتهایم .وی با بیان اینکه تأکیدات
اخیر رهبری درباره اصل 44تکلیف کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر
اجرای اصل  44قانون اساسی را سنگین میکند ،افزود :باید مشخص شود که چگونه
اموالی که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شده و کار را خراب کرده است ارجاع
شود .رئیس مجلس ادامه داد :مشخص است واگذاری یک نیروگاه به وزارت دفاع
یا بنیاد شهید یا دستگاهی که هیچ تعریفی برای آن وجود ندارد کار اشتباهی است
لذا باید بررسی شود که از چه رخنهای استفاده و این اقدامات صورت گرفته است،
باید این ایرادات بررسی شود که آیا این واگذاریها صد درصد غیرقانونی بوده و یا
برای رد دیون واگذار شده است لذا مشخص است که رخنهای وجود داشته که از
آن سوء استفاده شده است و باید این رخنه بسته شود .الریجانی با بیان اینکه باید
فشار آورده شود تا دستگاههای مختلف روی ریل اصلی قرار گیرند ،تصریح کرد :این
موضوع سبب میشود که فضا برای کار فراهم شود البته این موضوع که ممکن است
شرایط بخش خصوصی فراهم نباشد همیشه وجود دارد چرا که بخش خصوصی ایران

همانند سایر کشورها خیلی محض نیست و باید با ارائه تسهیالت به آنها کمک شود تا
بتوانند در ریل اصلی قرار گیرند .وی با اشاره به بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده
در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود :برخی کشورها مدلهای خاصی
در بخش مالیات بر ارزش افزوده دارند و کشوری همانند کره جنوبی مدل اخذ مالیات
بر ارزش افزوده خود را از کشور آلمان گرفته است و از این روش بسیار راضی است.
رئیس مجلس ادامه داد :اخذ مالیات از زنجیره مشکالتی ایجاد کرده است اما معاون
وزیر اقتصاد وقت در جلسهای با بنده اظهار کرد که تمامی کشورها به جز یکی دو
کشور مالیات را به صورت زنجیرهای اخذ میکنند .الریجانی با بیان اینکه هم اکنون
تولیدکنندهها از نحوه اخذ مالیات از ارزش افزوده از زنجیرهها ناراحت هستند ،اظهار
کرد :تولیدکنندگان اظهار میکنند که اکنون که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
و بازگشت آن با مشکالت وتأخیرهای زیادی مواجه هستند .وی با اشاره به اینکه باید
صندوق مکانیزه فروش در فروشگاهها قرار گیرد ،افزود :میتوان در جلساتی با اتاق
اصناف بررسی کرد که به چه ابزاری برای مکانیزه کردن صندوقها نیاز دارند و این
امکانات در اختیار آنها قرار داده شود البته باید روی این موضوع بحث دقیقی صورت
گیرد چرا که میتواند عامل مهمی در رکود تولید باشد .نماینده مردم قم در مجلس
با بیان اینکه اگر درست ،ثابت و شفاف مالیات اخذ شود مردم میفهمند که چگونه
باید سرمایهگذاری کنند ،ادامه داد :اکنون با هر گروه از تولیدکنندگان جلسهای برگزار
میشود همه آنها از نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناراحت هستند .الریجانی با بیان
اینکه باید در حوزه واردات و صادرات کار انقالبی صورت گیرد ،یادآور شد :چرا باید
اجازه داده شود که کاالهایی که در داخل تولید میشوند از خارج از کشور وارد شوند.
وی افزود :ایران کشوری نیست که سیستم آن باز باشد و تولید آن مرحله به مرحله
در حال حرکت رو به جلو است .رئیس مجلس ادامه داد :اگر نعمتزاده گفته که حدود
 800قلم کاال نیازی به واردات ندارد باید به دولت گفته شود که یا ممنوعیت واردات
این  800کاال را تصویب کند یا خود مجلس در این باره تصمیمگیریکند .الریجانی
با بیان اینکه باید به وزیر اقتصاد گفته شود که تا حدود یک ماه دیگر درباره ممنوعیت
این کاالها تصمیم بگیرد یادآور شد :اگر این موضوع در دولت تصویب نشد مجلس
درباره آن تصمیم می گیرد البته باید همزمان با ممنوعیت واردات برخی کاالها درباره
قاچاق کاال نیز فکر کرد اما باید تعرفه ها متوازن شود که بخش خصوصی بتواند کاال
تولید کند .وی افزود :باید از تولیدکنندگان حمایت شود و اگر وزارت صنعت قبول

دارد که باید ورود حدود  800کاال ممنوع شود در دولت درباره آن تصمیمگیری
شود اما اگر در این باره تصمیمگیری نکند با توجه به اینکه بار مالی نداشته مجلس
میتواند درباره آن تصمیمگیری کند .رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید
به مسئله قاچاق کاال توجه شود ،ادامه داد :وزارت اطالعات گزارشی درباره قاچاق کاال
به بنده ارائه کرد که گزارشی در  3تا  4مقطع  5ساله است و وضعیت نفوذهایی که
در مرزهای داخل به بیرون از کشور است را نشان میدهد .الریجانی اظهار کرد :در
 20سال پیش حدود  8مکان بود که در آن تبادل قاچاق صورت میگرفت و  5سال
بعد این موضوع  5برابر شده و  5سال پس از آن نیز  10برابر شده و اکنون در تمامی
مرزهای کشور ورود و خرو ج صورت میگیرد .وی با بیان اینکه مجلس و دولت باید
با یکدیگر درباره ورود و خروج کاال تصمیم بگیرند ،افزود :باید بررسی شود که آیا
در مرزهای سایر کشورها به این میزان ورود و خروج کاال صورت می گیرد؛ به نظر
میرسد که با تساهل و رفتارهای نادرست اوضاع مرزها اینگونه شده و این سبب شده
که کنترل مرزی کشور با مشکل مواجه شود .رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه برای چرخیدن چرخ تولید باید  20موضوع همزمان با یکدیگر حرکت کند ،ادامه
داد :موضوع قاچاق ،تعرفه و مسائل بخش خصوصی باید با یکدیگر دیده شود و اگر با
یکدیگر دیده نشود مشکالت زیادی ایجاد میشود.
الریجانی با تأکید بر اینکه باید بستههایی برای مسئله تولید تهیه شود تصریح کرد:
اولویت قرار دادن بخش اشتغال اقدام بسیار درستی است که کمیسیون ویژه باید
روی آن بررسیهای الزم را انجام دهد تا مشخص شود که در چه بخشهایی میتوان
کمک کرد .وی با اشاره به تهیه گزارشهایی درباره اجرای اصل  44و حمایت از تولید
از سوی کمیسیون ویژه تولید ملی برای قرائت در صحن علنی مجلس افزود :زمانی که
این گزارشها به صحن علنی ارائه میشود باید پیشنهادات برای اصالح قانون همراه
آن ارسال شود تا با استفاده از تبصره ( )1ماده  49نمایندگان نظرات خود را بیان کنند
و در ریل کمیسیون قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید سختگیری ها درباره قوانینی که
تصویب شده و اجرا نمی شود ،بیشتر شود تصریح کرد :هر  6ماه باید از دستگاهها
گزارش گرفته شود که چرا کار جلو نرفته است و براساس ماده  236آیین نامه داخلی
میتوان متخلفان را به مجلس معرفی کرد و اگر دستگاهی قانون را روی زمین
گذاشته معرفی شود.

پروانه سلحشوری:

مرکز پژوهشها با اعمال رویکرد در کار تحقیقاتی،طرحهای فراکسیون زنان را خنثی میکند
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تالش برای اعمال
تبعیض مثبت برای حضور بیشتر زنان در مجلس شورای
اسالمی به تشریح نظر مرکز پژوهشها پرداخت و در عین
حال تاکید کرد که سعی خواهیم کرد برای تحقق این مهم،
از نظرات تمامی صاحبنظران و کارشناسان خارج از مجلس
نیز استفاده کنیم.
پروانه سلحشوری در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به درخواست چندی
پیش فراکسیون زنان از مرکز پژوهشهای مجلس در راستای ارائه
اطالعات علمی و تهیه گزارشی درمورد وضعیت تبعیض مثبت در
پارلمان برای ارتقای جایگاه زنان در سطوح کالن مدیریتی کشور
اعالم کرد :به هر حال اعمال تبعیض مثبت برای حضور بیشتر زنان در
پارلمان در تمامی کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه

رویکردی رایج است.
اعمال تبعیض مثبت برای حضور زنان در مجلس راهگشا
خواهد بود
او گفت :بررسی تجربیات گذشته و مطالعات علمی نشان میدهد
که باتوجه به اینکه روند توسعه از پایین بسیار زمانبر بوده و تحقق
این اهداف فرآیند زمانی طوالنی را طی میکند ،اعمال تبعیض مثبت
برای زنان میتواند راهگشا باشد .نماینده اصالحطلب مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :نکته حائز اهمیت دیگر
این است که اگر این موقعیت در مناصب مدیریتی سطوح باال در
اختیار زنان قرار گیرد ،توانایی و قابلیتهای این گروه از جامعه را
افزایش میدهد .رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اعمال تبعیض مثبت برای حضور زنان در پارلمانهای

کشورهای منطقه خاطرنشان کرد :هماکنون بسیاری از کشورهای
منطقه همچون پاکستان ،افغانستان ،عراق و حتی عربستان سعودی
و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی این تبعیض مثبت به
انحای گوناگون اعمال میشود که به این منظور و با هدف مطالعه
علمی و کارشناسی مسئله ،از مرکز پژوهشهای مجلس خواستیم
که تحقیقاتی در این رابطه انجام داده و آنرا در اختیار فراکسیون
زنان مجلس قرار دهد.
اعمال رویکردهای ارزشی در تحقیقات مرکز پژوهشهای
مجلس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
اینکه نباید رویکردهای ارزشی و فرهنگی خود را در کار تحقیقاتی
و پژوهشی دخیل کنیم ،گفت :در این راستا بهعنوان نمونه اگر

شخصاً معتقدم که زنان باید خانهنشین باشند ،نباید این نظر را در
کار تحقیقاتی و پژوهشی خود دخیل کنم و این درحالی است که
متاسفانه مرکز پژوهشها همواره این دست دیدگاهها را در کارهای
تحقیقاتی مربوط به حوزه زنان را دخیل کرده و بهنحوی این طرحها را
خنثی میکند و این در حالی است که این مرکز بنابر وظیفه ذاتی خود
موظف به انجام این پژوهشها است .سلحشوری به برخی موارد این
رویه در مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت :چندی پیش از
مرکز پژوهشها خواستیم درمورد افزایش سن ازدواج نظر کارشناسی
خود را مطرح کند که استدالل کردند که این مسئله با قانونگذاری
حل نخواهد شد که البته تاحدودی ما نیز با این دیدگاه موافقیم که
زمینههای فرهنگی این بحث بسیار مهم و تاثیرگذار است اما طبیعتاً
فراکسیون زنان نیز کار خود را ادامه میدهد.

