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«ابتکار» از راهاندازی سامانه انتشار فیش حقوق مسئوالن و نمایندگان گزارش میدهد

رئیس کمیسیون امنیت ملی4 :
متهم حادثه فیضیه قم تحت پیگرد
قانونی هستند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با اشاره به دیدار روز سه شنبه
برخی از اعضای این کمیسیون با تعدادی از
مراجع و علما در قم و نشست با شورای تامین
این استان گفت :مراجع عظام قم بر لزوم پرهیز
از تصمیمات خلقالساعه اقتصادی و پرداختن
به دغدغههای معیشتی مردم تاکید داشتند.
همچنین شورای تامین نیز از پیگرد قانونی 4
نفر از متهمان اتفاقات فیضیه قم اطالع داد.
حشمت الله فالحتپیشه در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :روز سه شنبه تعدادی
از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس سفری به قم داشتند که این
سفر در سه بخش دیدار با مراجع ،نشست
شورای تامین و جلسه با فعاالن اقتصادی و
بازرگانی این استان دنبال شد.
وی در توضیح دیدار با مراجع و علما گفت:
ما با آیات عظام فاضل لنکرانی ،سبحانی ،نوری
همدانی ،یزدی ،اعرافی ،سیدی ،مکارم شیرازی
و حجتاالسالم شهرستانی نماینده آیتالله
سیستانی در قم دیدار داشتیم که در این دیدار
مراجع و آیات عظام درباره برخی از مصوبات
و گردش کارمجلس همچون لوایح مرتبط با
 ، FATFامنیت اقتصادی و زائران ایران و
عراق دغدغههایشان را مطرح کردند و اعضای
کمیسیون نیز توضیحاتی را ارائه دادند.
وی ادامه داد :مراجع و آیات عظام بر لزوم
جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه که امنیت
اقتصادی را به خطر مِیاندازد تاکید داشتند
و عنوان کردند که باید با تصمیمگیریهای
درست وضعیت معیشت مردم سامان پیدا
کرده و امنیت اقتصادی آنها تامین شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با اشاره ه جلسه اعضای
کمیسیون با شورای تامین استان قم گفت:
در این جلسه درباره اتباع و زائران خارجی،
لزوم جلوگیری از توطئهها مطالبی مطرح شد
همچنین موضوع فیضیه قم نیز عنوان شد
که شورای تامین اعالم کرد  4نفر از متهمان
حادثه مورد پیگرد قانون قانونی قرار گرفتهاند.
این افراد بازداشت شده که با سند آزاد شدند
ولی پیگیریها ادامه دارد .البته ما تاکید کردیم
که باید اقدامات قضایی و امنیتی اثر پیشگیرانه
داشته باشد.
وی توضیح داد :قم مکان مقدسی است که
باید موارد امنیتی و سیاسی آن مورد توجه قرار
گیرد .نه اینکه اقداماتی خالف جایگاه این شهر
در آن انجام شود .لذا تاکید شد که شورای
تامین به این موارد توجه جدی داشته باشد.
فالحتپیشه با اشاره به جلسه بخشی از
اعضای کمیسیون با فعاالن اقتصادی گفت :در
این جلسه مهمترین دغدغه فعاالن اقتصادی
بیثباتی و بیانضباطی در تصمیمگیریها
بود که قرار شد کمیسیون این موارد با
کمیسیونهای مرتبط در میان بگذارد .در
نهایت جلسه بسیار پرباری بود.
وی در پایان گفت که قرار است روز
چهارشنبه برخی از اعضای کمیسیون نشست
مشترکی در جهت تنشزدایی و گسترش
مناسبات با سفرای آسیای میانه در ایران داشته
باشند.

پارلمان
رئیس فراکسیون امید:

تالش برای شفافیت به دور از اقدامات پوپولیستی
در این راستا روز گذشته خبر آمد که سامانه
انتشار فیش حقوقی مسئوالن و نمایندگان در حال
طراحی است و پس از اتمام کار امکان دسترسی به
آن فراهم خواهد شد .بهروز نعمتی ،سخنگوی هیأت
رئیسه مجلس شورای اسالمی در این باره گفت:
«طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه ششم ،دولت
باید نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا
اقدام کند و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم
مردم را به آن فراهم کند ».نماینده مردم تهران در
مجلس تاکید کرد« :از جمله فیش حقوقی مسئوالن
و نمایندگان باید در این سامانه قرار بگیرد و دوستان
ما در معاونت نیروی انسانی ریاستجمهوری هم
در حال طراحی سیستمی به همین منظور هستند».
طبق اظهارات نعمتی برای اینکه سیستم واحد و
یکپارچهای در این زمینه به وجود آید ،قرار است
سیستم طراحیشده را از ریاستجمهوری تحویل
بگیرند و بخش انفورماتیک مجلس روی آن کار کند تا
نهایتا امکان انتشار فیش حقوقی نمایندگان در سایت
فراهم شود.
مراقب باشیم دچار رفتارهای عوامفریبانه و
پوپولیستینشویم
شهابالدین بیمقدار ،نایبرئیس اول فراکسیون
شفافسازی و انضباط مالی مجلس درباره راهاندازی
سایت انتشار فیشهای حقوقی به «ابتکار» گفت:
«شفافیت خوب است و به همین هدف فراکسیون
شفافسازی را در مجلس دهم تشکیل دادیم و دنبال
شفافیت هستیم .ولی باید مراقب باشیم که این کارها
به حرکت پوپولیستی تبدیل نشود و کسانی درآمدهای
آنچنانی پشتپرده نداشته باشند ،بعد در حرکتی
عوامفریبانه تنها فیشهای حقوقی رسمی خود را در
این سایت منتشر کنند».
اگر خواستار شفافیتیم چرا به طرح شفافیت
رای ندادیم!
امیر خجسته ،رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت:
«اگر ما نمایندگان به شفافیت تمایل داریم باید
به همان طرح شفافسازی که به صحن آمد رای
میدادیم ».او این کار را اولین گام برای شفافیت
دانست و افزود« :باید مشخص میشد چه شماره
صندلی به این طرح رای موافق یا مخالف داده است
و موافقان و مخالفان شفافیت در مجلس باید برای
مردم مشخص میشد .اینکه برخی این طرح را امضا
کنند و بعد در صحن به آن رای ندهند ،کار جالبی
نیست و این کار با شفافیت میانهای ندارد ».وی ادامه
داد« :شفافسازی فقط نباید درباره فیشهای حقوقی
مسئوالن باشد .بلکه انتشار فیش حقوقی مسئوالن و
نمایندگان اولین گام برای شفافیت است و دومین
قدم رای به طرح شفافیت در مجلس است .سومین
گام هم مربوط به اعالم میزان دارایی نمایندگان و
مسئوالن است .باید مشخص شود هر مسئول قبل
و بعد مسئولیتش چه میزان اموال و دارایی دارد
و آنها را از کجا آورده است ».خجسته همچنین
موضوع پیگیری و روشنشدن اموال نامشروع را از
دیگر مواردی دانست که نیاز به شفافیت دارد .او
در اینباره گفت« :بازگرداندن اموال نامشروع فارغ
از جناحبندیهای سیاسی چپ و راست باید انجام
و پیگیری شود .همه مسئوالن باید در یک اتاق
شیشهای بنشینیم و همه اقدامات و اموال و تحرکات
در این اتاق شیشهای از زیرنظر مردم بگذرد ».بیمقدار
هم در این باره گفت« :تنها راه مقابله با اقدامات
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«شفافیت» این روزها به عنوان یک کلیدواژه کاربرد زیادی دارد .عبارتی که مثل دولبه یک تیغ میتواند هم کارکردی شعاری و پوپولیستی و عوامفریبانه
داشته باشد ،هم به عنوان مطالبهای آرمانگرایانه پیگیری شود که البته خروجی مطلوبی ندارد .به عنوان مثال طرح شفافسازی آرای نمایندگان که
اخیرا با  160امضا وارد صحن مجلس شد ،تنها  59رای موافق به دست آورد .ناگفته نماند که این عبارت مقدس! پس از لو رفتن فیشهای نجومی برخی
مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی که حساسیت جامعه را برانگیخت و منجر به ورود رئیسجمهوری و قوه قضائیه و استعفا و برکناری این مدیران
متخلف شد ،به چشم آمد .ماجرایی که پس از انتشار خبر دریافت «امالک نجومی» برخی اعضای شورای شهر تهران از شهرداری مذکور به تالفی از
این خبر اعالم شد .اتفاقی که البته سبب خیر و مانع از ادامه روند غلط دریافت حقوقهای چندده برابری برخی مدیران در مقایسه با سایر کارکنان شد.

خواستار
برخورد با
دان هدرشتانی
مثل همان
 31نفری که
بانکها را غارت
کردند ،در
گمرک و احتکار
کاالها و هر جای
دیگر دست
دارندهستیم
پوپولیستی همان راهی است که وزیر ارتباطات گفت
که همه سیستمها به یکدیگر وصل شوند و مردم و
مسئوالن زیر ذرهبین سیستم الکترونیکی قرار بگیرند
تا مشخص شود چه کسی شفاف است و چه کسی
شفاف نیست».
شفافیت یعنی به مردم دروغ نگوییم و به همهچیز
مهر خیلیمحرمانه نزنیم
بیمقدار با انتقاد از طرح شفافیتی که در مجلس
رای نیاورد ،ادامه داد« :طرح شفافیت که با تعداد
امضای باالیی به صحن آمد ولی رای نیاورد نمونه بارز
عدم شفافیت است .شفافیت یعنی به مردم دروغ
نگوییم ،این مهمتر از انتشار فیش حقوقی است.
شفافیت یعنی هم ه چیز را مهر خیلیمحرمانه نزنیم
و مردم را محرم خودمان بدانیم و چیزی را از مردم
پنهان نکنیم ».خجسته ،رئیس فراکسیون مبارزه
با فساد مالی در ادامه اظهارات افزود« :در گمرک
هم شفافیت وجود ندارد و مثال در سامانه ثبت
سفارش خودرو از  2تا  4صبح سایت باز شده است
و تعدادی خاص ثبت نام کردهاند و اگر نگاه کنید
اسامی افرادی خاص را میبینید .شفافسازی یعنی
اینکه رگههای ارتباطی را پیدا کنیم و اگر  5نفر سلطان
خودرو هستند یعنی قطعا این افراد با شخصیتهای
ذینفوذ نظام در ارتباط هستند که باید شناسایی
شوند .نمیشود این افراد در صحت و سالمت و در

الریجانی در مراسم تجلیل از خیرین حسینی:

حاشیه امن خودروها را وارد کنند و با برخی ارتباط
و تبانی داشته باشند و گروهی هم در سایه از آنها
طرفداری کنند .مثال مدیرعامل بانک دی که دستگیر
شده بود ،چرا و با سفارش چه کسی آزاد شد؟ قطعا
افراد ذینفوذ در نظام در این موضوع دخیل بودند».
در کشور ما برخی از حاشیه امن برخوردارند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که
در برخی کشورها اگر رئیسجمهوری ،رئیسمجلس
یا هر یک از مسئوالن خطا کنند و فساد آنها محرز
شود ،با او برخورد جدی میکنند ولی در کشور ما
اینطور نیست و برخی حاشیه امن دارند .بیمقدار هم
در ادامه تنها راه شفافیت را یکسانسازی سیستمهای
درونحاکمیتی دانست و تاکید کرد« :تنها راه آن
است که دستبهدست هم دهیم تا سیستمهای
قوهقضائیه ،دولت و بانکها و  ...به هم وصل شوند
و نهادهایی که از آنها حسابرسی نمیشوند هم اجازه
حسابرسی آنها صادر شود .همچنین همه نهادها
به مسئولیت و وظایف خود را عمل کنند و در امور
مربوط به یکدیگر دخالت نکنند ».وی این روش
را تنها راهی دانست که مردم میتوانند در جریان
حداقلهای شفافیت قرار بگیرند.
به جای برخورد با مفسدان خردهپا با دانهدرشتها
برخورد شود
خجسته هم به بازداشتیهای اخیر قوهقضائیه

درباره اخاللگران اقتصادی اشاره کرد و گفت« :اخیرا
قوهقضائیه  5نفر از اخاللگران اقتصادی را بازداشت
کرده است که اقدامش درباره ورود به این موضوع
خوب است ولی به جای آنها ما به دنبال بازداشت و
برخورد با دانهدرشتها هستیم.
دانهدرشتانی مثل همان  31نفری که بانکها را
غارت کردند ،آنهایی که در گمرک و احتکار کاالها
و هر جای دیگر دست دارند ».وی ادامه داد:
«متاسفانه یکسری افراد متخلف خردهپا را دستگیر و
محاکمه میکنند .البته خوب است با این افراد هم
برخورد شود ،ولی اول باید با دانهدرشتان برخورد
شود تا درس عبرتی برای دیگران شوند بعد نوبت به
خردهپاها برسد».
این نماینده اصولگرای دوره نهم و دهم مجلس
راهاندازی سامانه مذکور را در صورتی که تبلیغاتی
نباشد خوب دانست و گفت« :اگر راهاندازی این
سامانه گامی برای اقدامات بعدی باشد قابل تقدیر
است .یعنی رفتاری پوپولیستی برای کسی که
عقبمانده و میخواهد با این کارها خودش را مطرح
کند و جلو بیندازد نباشد که بعد از مدتی تب آن
بخوابد .این شفافیت باید مداومت و استمرار داشته
باشد .ضمن اینکه برخورد با فساد و شفافسازی باید
اعتقادی باشد و فرد برای مبارزه با فساد و در راستای
شفافیت از آبرو و جانش هم بگذرد».

تالش میکنیم فشارهای اقتصادی را کم کنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :این انقالب ثمره حرکت امام
حسین (ع) است و این حرکت باعث حیات داشتن جامعه ما است و
باید قدر محرم را دانست.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در جمع خیرین حسینی شهرستان
الرستان با اشاره به اینکه شما خیرین بهترین و سریعترین راه را برای
رسیدن به حق انتخاب کردهاید ،عنوان کرد :شنیدهام در الرستان
در حوزههای مختلف خیرین فعالیت میکنند ،مانند :ساخت
بیمارستانها و مدارس ،این موضوع نشان از هم سرنوشتی این جامعه
دارد .وی ادامه داد :جامعهای که به سرنوشت یکدیگر حساس باشد،

دارای استقامت هستند و جوامعی که تعلقات عاطفی در آنها کم
شده باشد حتی برای تشکیل نیروی نظامی نیز مجبور به گرفتن مزدور
هستند همانند اتفاقی که در آمریکا رخ میدهد ،اما جامعهای که هم
سرنوشتی و طریقی مانند انقالب اسالمی داشته باشد و والیت فقیه
رکن آن باشد در مقابل طوفانها ایستادگی میکند ،شماها میدانید
که از ابتدای انقالب چه فراز و فرودهایی در این مسیر قرار دادهاند
اما چون جامعه اهل والیت بود و همپیمانی در درون و راه آنها وجود
داشت عامل پیروزی آنها شد ،در جنگ همه افراد درگیر جنگ بودند
و این موضوع نشاندهنده این بود که با همه هستی انقالب و مسیر

استقالل آن را قبول دارند .رئیس مجلس با بیان اینکه شرایط ما در
ایران متفاوت شده و زورگوییهای غربیها برای ایجاد شکست در
انقالب است ،اما آنها اشتباه میکنند و ملت ایران در مقابل ترامپ
یزیدی ایستادگی میکند ،گفت :در این شرایط باید تدبیر کنیم که به
معیشت مردم توجه خاص شود و جلوی عربدهکشی آمریکا بایستیم،
مسئله آنها انرژی هستهای نیست بلکه به زانو درآوردن ماست اما تفکر
شیعه ،تفکر استقامت و ایستادگی است .رئیس مجلس خاطرنشان
کرد :تالش ما در مجلس و دولت این است که دوره فعلی با صالبت
طی شود و تالش میکنیم فشارها را بر اقتصاد کشور کاهش دهیم.

رئیس فراکسیون امید مجلس ،با تکذیب
انتشار خبری مبنی بر عذرخواهی از مردم برای
انتخاب این دولت تاکید کرد که همچنان بر
موضع اولیه خود در جهت حمایت از دولت
هستند.
محمدرضا عارف در گفتوگو با خانه ملت،
در مورد انتشار خبری به نقل از وی مبنی
بر اینکه از مردم بابت مشکالت عذرخواهی
میکنیم چون دولتی را روی کار آوردیم که
مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم،
گفت :در ابتدا از رسانهها خواهش میکنم
که اخبار را از بنده ،روابط عمومی و دفترمان
پیگیری کنند ،کما اینکه در پی نشستی هم که
با یکی از احزاب داشتیم بالفاصله خبر آن را هم
منتشر کردیم که موثق است.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد:
موضع اولیه ما از دولت حمایت بوده و در
شرایط کنونی نیز از دولت حمایت میکنیم و
بارها هم گفتهایم که دولت باید انتقاد مثبت،
مشفقانه و صمیمانه را بپذیرد و همچنان هم
بر همان موضع هستیم که اگر در جایی نیاز
به اصالح باشد و نظری داشته باشیم حتما در
اختیار دولت قرار میدهیم و سعی هم میکنیم
که فضاسازی رسانهای نشود.
عارف افزود :در مورد این موضوع که دولت
سخنگو ندارد نظر ما هم این است که باید
هر چه سریعتر سخنگو مشخص کند و آنچه
که بارها از دولت خواستهایم و باز هم اشاره
میکنم ،این است که دولت با مجلس تعامل
داشته باشد ،مجلسی که میخواهد برای رفع
مشکالت و عبور از این وضعیت به دولت
کمک کند ،بنابراین باید هم با واحد مجلس،
هم فراکسیونهای مجلس و هم مجمع
نمایندگان استانها تعامل داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،در مورد
استیضاح وزرا تصریح کرد :در مورد وزرایی که
تغییر کردهاند به دولت توصیه میکنیم که
از طریق تعامل با کمیسیونهای تخصصی
مجلس هر چه سریعتر وزرایی که توانا باشند و
بتوانند به طور جدیتر در رفع مشکالت کمک
کنند ،انتخاب کند.
رئیس فراکسیون امید مجلس در مورد تالش
نمایندگان برای استیضاح سایر وزرا بعد از
تعطیالت مجلس ،یادآورشد :استیضاح حق
مجلس است ،اما درک شرایط مهم است،
ضمن اینکه دولت هم به یک آرامش و ثباتی
نیاز دارد که امیدوارم با جمعبندی که در
مجلس صورت میگیرد بعد از تعطیالت کمک
کنیم تا دولت با آرامش کار خود را دنبال کند،
لق کردن وزرا و وزارتخانهها که طبیعتا باعث
پایین آمدن کارایی آن دستگاه میشود ،در
شرایطی که انتظار داریم دستگاهها به صورت
شبانه روزی کار کنند تا از این چالش و شرایط
خاص که حتما هم عبور خواهیم کرد و بعد از
آن فضای اقتصادی ،معیشت و اشتغال مردم
بهبود پیدا خواهد کرد ،به صالح نیست.

پا درمیانی برای تبرئه مظلومین کذب است

استقبال از الیحه دولت برای حل مشکل دانشجویان ستارهدار

صید در آبهای جنوب به چینیها سپرده نشده فقط کشتیها چینی هستند

بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،گفت :پا درمیانی بنده برای
تبرئه مظلومین در دادگاه صحت ندارد و برخی رسانههای کم لطفی می کنند.
محمود بهمنی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه
برای آزادی سلطان سکه در زمان دولت دهم پادرمیانی انجام دادهاید ،گفت:
بنده در هیچ زمانی با آقای مظلومین مالقاتی نکرده ام و وی را نمیشناسم
تنها شناخت بنده از مظلومین به دیدن تصاویر وی از رسانهها در مدت
ی ادامه
اخیر باز می گردد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالم 
داد :پا درمیانی بنده برای تبرئه آقای مظلومین در دادگاه صحت ندارد و برخی
رسانههای کم لطفی می کنند.
نماینده مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس افزود :کمیتهای در حدود سال  90الی  91درباره
مسائل ارز و سکه به قوه قضائیه گزارشهای الزم را ارائه کرده و ابهامی در این رابطه وجود ندارد است.
بهمنی تصریح کرد:کمیته های تخصصی ارز و فروش سکه در بانک مرکزی وجود دارد و در جریان امور
است و اگر شخصی ادعا دارد بنده برای آزادی آقای مظلومین ،پا درمیانی انجام داده ام باید براساس
سند حرف بزند.
وی افزود :در حدود سال های  90الی  ،91سکه های که از سوی بانک مرکزی به فروش رفت باعث
کاهش قیمت سکه در بازار شد به نحوی که ثبت نام کنندگان برای دریافت سکه از تقاضای خود منصرف
شدند .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد:در هر صورت با توجه به تدوام
کارشکنیهای دشمنان باید توجه کرد کار به مانند سال های  90الی 91دشوار است بنابراین باید اجازه
داد اشخاصی که حسن نیت دارند کار کنند و رسانه ها نیز کمک کنند.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با استقبال از الیحه دولت برای
حل مشکل دانشجویان ستاره دار و پذیرش حق ادامه تحصیل برای همه
دانشجویان در عین حال گفت :انتقاداتی به این الیحه وارد است که آن را
در مجلس اصالح خواهیم کرد.
فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مصوبه هیات وزیران
در الیحه الحاق یک تبصره به ماده ( )5قانون سنجش و پذیرش دانشجو
در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور گفت :دولت الیحهای درباره
حق تحصیل برای ارائه به مجلس تصویب کرد که از آن استقبال میکنیم.
وی در عین حال با بیان اینکه «نقدهایی به این الیحه وارد است» افزود :از آن
جا که بعضا این نقدها درست است ،تالش میکنیم در قالب پیشنهادهایی در صحن علنی مجلس
اصالحاتی را اعمال کنیم .این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه «تحصیل
در تمامی مقاطع حق شهروندان است و این حق سلب شدنی نیست» گفت :متاسفانه در سالهای
گذشته ممنوعیت تحصیل به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اعمال میشد .امسال نیز
این مساله پیش آمد که البته تعداد داوطلبین به اصطالح ستارهدار کمتر از سالهای قبل است.
به گفته وی مساله تحصیل برخی داوطلبین در سالهای قبل حل شد که خود آن ها هم تصور
حل آن را نداشتند ،همراهی وزارت علوم در پیگیریهای ما و تالش شخص وزیر علوم قابل تقدیر
است .سعیدی با تاکید مجدد بر اینکه «به هیچ وجه حق تحصیل سلب شدنی نیست» گفت :طبق
فراخوانی تعدادی از دانشجویان به بنده مراجعه کردند و با آن ها از نزدیک صحبت کردم .تالش
می کنیم مشکالت آن ها را حل کنیم.

نشست ظهر روز سهشنبه هیات رئیسه فراکسیون امید برای بررسی نحوه صید
در آبهای جنوب برگزار و مقرر شد جلسات بعدی در این رابطه پس از
جمعآوری اطالعات بیشتر ادامه یابد.
بهرام پارسایی با اعالم این خبر به ایسنا گفت :پیرو پیگیری چند نفر
از اعضای فراکسیون امید از جمله آقای ذوالقدر نماینده هرمزگان و
خانم ذوالقدر نماینده تهران ،هیات رئیسه فراکسیون امید به ریاست
دکتر عارف و با حضور آقایان سعادت و خدری نمایندگان استان بوشهر
جلسهای را برای بررسی مشکالت صیادان در دریای عمان و نحوه صید
فانوس ماهی برگزار کرد.
سخنگوی فراکسیون امید افزود :در این جلسه که با حضور معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی،
اتحادیه صیادان ،معاون سیاسی استاندار هرمزگان ،فرماندار جاسک ،رئیس شورای شهر سیریک
و نماینده شیالت برگزار شد در مورد مزایا و معایب این صید بحثهایی صورت گرفت .پیش از این
گفته شده بود که قرارداد دراز مدتی با چینیها برای صید این نوع خاص از ماهی منعقد شده اما در
این جلسه عنوان شد که این صید به چینیها سپرده نشده و تنها کشتیها چینی هستند.
این نماینده مجلس ،با بیان این که طبق گفته کارشناسان محیط زیست این نوع صید در دنیا
منسوخ شده ،اضافه کرد :در این باره پاسخ مشخصی داده نشد که آیا این قراردادها با حمایت
سازمان محیط زیست بسته شده یا خیر؟ به هر حال تخلف در نحوه صید قابل انکار نیست .اما با
توجه به بعضی از اطالعات ضد و نقیضی که در این جلسه مطرح شد قرار شد اطالعات کامل در
این باره جمع آوری و موضوع پیگیری شود.

