گپ
پیشنهاد یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی

 ۶ماه خودرو نخریم ،قیمتها
تعدیل میشود

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار داشت :معلمان خرید خدمت ماههاست حقوقی دریافت نکرده و به وزیر آموزش و
پرورش متذکر میشویم هر چه سریعتر این مسئله را پیگیری کند .سیدمحمدجواد ابطحی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر امور
خارجه گفت :روش فعلی دیپلماسی فعلی ایران چه فایدهای برای ملت داشته است و الزم است این روش تغییر کند و دیگر کرنش
در برابر ابرقدرتها را شاهد نباشیم.
وی در تذکر پایانی خــود خطاب به هیات رئیســه مجلس گفت :الیحــه مبارزه با قاچــاق کاال و ارز که امروز تصویب شــد،
مغایرتهای زیادی با قوانین باالدستی و سیاستهای ابالغی دارد و متاسفانه هیات رئیسه هیچ توجهی به تذکرات نمایندگان
نمیکند.

نماینده مردم زابل ،زهک و هیرمند درمجلس گفت :سیستان در طول تاریخ یک فرصت بوده که متأسفانه به یک تهدید تبدیل شده
است .حبیب اله دهمرده ضمن تشکر از مردم حوزه انتخابیه خود به دلیل اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره کمکهای
مؤمنانه خطاب به وزیر کشور گفت :ظرفیتهای سیستان وبلوچستان در طول تاریخ یک فرصت بوده که متأسفانه امروز به یک
تهدید تبدیل شده است .نماینده مردم زابل ،زهک و هیرمند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :گرانی کمرشکن ،کمبود نیروی
انسانی ،حاشیهنشینی و فاضالب استان سیستان و بلوچستان ،عدم پرداخت حق و حقوق پرستاران این استان و احداث دیوار
مرزی سیستان مشکالت عدیدهای برای مردم ایجاد شده است .وی ازحضور همیشگی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در
صحن علنی مجلس تشکر کرد.
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پزشکیان در واکنش به ایراد شورای نگهبان به طرح اصالح قانون انتخابات:

داوطلبان انتخابات باید از حق
شکایتبرخوردارباشند

نسل فردا  /گروه پارلمانی
news@naslefarda.net

نایب رئیــس مجلس در واکنــش به ایراد
شــورای نگهبان بــه طرح اصــاح قانون
انتخابــات ،گفــت :نمایندگان بــه دنبال
بیخاصیت کردن احراز صالحیت داوطلبان
نیســتند بلکه نمایندگان تاکید داشــتند
اگر کســی به داوطلبی اتهامی زد ،فرد باید
بتواند موضــوع را در دادگاه پیگیری کند.
مسعود پزشــکیان در واکنش به اظهارات
دبیر شورای نگهبان مبنی بر «بی خاصیت

کردن احراز صالحیت داوطلبان» با اصالح
قانون انتخابات ،گفت :بر اساس قانون ،قوه
قضاییه به عنوان یکــی از مراجع چهارگانه
باید هر نظری درباره داوطلبان وجود دارد
را به شــورای نگهبان اعالم کند ،اگر کسی
هم مجرم یا متهم اســت باید مدارک آن را
به دادگاه ارائه شــود .نماینده مردم تبریز،
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی
تصریح کــرد :در صورتی کــه فردی متهم
و مجــرم نیســت و در دادگاه پرونده ندارد
نباید با پرس و جو از محله یا یکی از رقبای

انتخابات برای وی پرونده سازی کرد زیرا این
کار دور از انصاف است و منطقی نیست که
به داوطلبی اتهام رانت خواری یا دزدی زده
شــود و هیچ قضاوتی درباره وی در دادگاه
نشود .وی افزود :منطقی نیست که به کسی
اتهام دزدی یا رانت خواری زده شود اما وی
را در هیچ دادگاهــی محکوم نکنیم .فردی
که اتهاماتی علیه او مطرح شده باید از حق
شکایت برخوردار باشد تا آبروی مسلمانی
ریخته نشود .پزشکیان یادآور شد :داوطلبان
انتخابات باید حق پیگیری و شکایت داشته

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور توضیح داد

نماینده مردم مالیر در تذکر شفاهی:

برخی جهش تولید را به جهش
قیمت تبدیل کردهاند

عکس  :خانه ملت

ایلنا :یک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :اگر مردم  ۶ماه خودرو
خریداری نکنند قیمتها تعدیل میشود و بازار
سفتهبازیها جمع میشود.
معصومــه آقاپــور علیشــاهی دربــاره افزایش
شــاخص بورس در کشــور و اینکه در مجلس
شــورای اســامی چه اقداماتی صورت گرفته تا
این بازار با مشــکالتی که برخی از کارشناســان
مطرح میکنند ،مواجه نشــود ،گفت :دوشــنبه
هفته گذشته جلســهای در کمیسیون اقتصادی
با حضــور وزیر اقتصاد ،رئیس ســازمان بورس و
رئیس سازمان خصوصیســازی کشور داشتیم
و نگرانیهای موجود در خصــوص بازار بورس را
بیان کردیم.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :به گفته وزیر  ۲هــزار و چهارصد هزار
میلیاردتومــان در جامعــه وجــود دارد که این
نقدینگی به هر ســمتی حرکت کند ،مانند یک
بهمن میتواند آنجا را تخریب و یا آباد کند.
وی با بیان اینکه طی  ۳ســال گذشــته تالش
کردیم بهترین بازار را برای هدایت نقدینگی پیدا
کنیم ،عنوان کرد :مشخص شد بهترین بازار برای
هدایت نقدینگی بازار سرمایه است؛ این بازار در
کشورهای توســعه یافته هم وجود دارد و جایی
برای بازدهی است و ما هم میتوانیم این بخش از
بازارمان را فعال کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد :امروزه
با هجوم یکباره نقدینگی به ســمت بازار سرمایه
مواجه هستیم؛ معتقدم باید شرایطی وجود داشته
باشد که هم کارگزاری و هم بازار سرمایه تحمل
این حجم نقدینگی را داشته باشند.
وی ادامه داد :خطراتی که ممکن بود بازار سرمایه
را تهدید کند ،در جلسه با وزیر مطرح کردیم و بر
ارزیابی شــرکتها تاکید کردیم .آن روز از وزیر
خواستیم حتماً این اقدام صورت گیرد و یک دامنه
نوسان تعریف شود که آقای وزیر گفتند بسیاری از
بورسبازان با این قضیه موافق نیستند.
آقاپور علیشاهی خاطرنشــان کرد :ما  ۳مرحله
برای بورس داریم؛ یک مطالعه ،دو مشاوره و سه
معامله که باید مردم این  ۳رکن را مطالعه کنند از
مردم خواهش میکنیم فقط  ۲۰درصد از سرمایه
در گردش خود را وارد بورس کنند که اگرخدایی
ناکرده بورس دچار تالطم شد ،زندگیشان دچار
مشکل نشود.

معلمان خرید خدمت ماههاست حقوقی دریافت نکردهاند

بیتدبیریها سیستان را تهدید میکند

باشند تا کسی نتواند به راحتی به آنها تهمت
بزند .نمایندگان بــا مصوبات خود به دنبال
بیخاصیت کردن احراز صالحیت داوطلبان
نبودند .نمایندگان تاکید داشتند اگر کسی
به داوطلبی اتهامی زده شد ،فرد باید بتواند
موضوع را در دادگاه پیگیری کند .وی تصریح
کرد :یک مســیحی از حضرت علی (ع) به
دادگاه شکایت کرد و دادگاه هم به نفع فرد
مســیحی حکم داد .بنابراین در شرایطی

که حضرت علی (ع) و یک فرد مســیحی
میتوانند حق و حقوق خــود را در دادگاه
پیگیری کنند با اینکه اتهامی علیه امام عادل
مطرح شده بود چرا یک داوطلب انتخابات
نمیتواند از این حق برخوردار باشد؟ نایب
رئیس مجلس شــورای اسالمی یادآور شد:
در صورتی که ایراد شورای نگهبان به صحن
مجلس برسد ،به سرعت در دستور کار قرار
میگیرد و تعیین تکلیف میشود.

مخالفت مجلس برای چندمین بار با تشکیل وزارت بازرگانی

ایراد شورای نگهبان به اصالح قانون انتخابات چیست؟

بهارستانیها تن به این وزارتخانه نمیدهند

خانه ملت :رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ایراد شورای نگهبان به قانون انتخابات را توضیح
داد و به شبههای درباره یکی از بندهای مصوب مجلس اشاره کرد .محمدجواد کولیوند با اشاره به ایراد شورای
نگهبان به اصالح قانون انتخابات ،گفت :شورای نگهبان هنوز به جزییات اصالح قانون انتخابات ورود نکردهاند
و در ابتدای امر شبههای وجود دارد که به آن اتکا کردهاند .نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی در
توضیح شبهات موجود گفت :در اصالحیه قانون گفته شد مدارک و اسنادی که علیه کاندیدا وجود دارد و منجر
به رد صالحیت او شده در اختیار نامزد قرار بگیرد .این در حالی است که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظامی آمده است که موارد امنیتی را نمیتوان به صورت مکتوب در اختیار فرد قرار داد .رئیس کمیسیون
امور داخلی کشور و شوراها افزود :باید این شبهه در نشست کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد و برطف شود تا
شورای نگهبان با اتمام بررسیهای خود اظهارنظر قطعی درباره اصالح قانون انتخابات داشته باشد.

ایلنا :نمایندگان مجلس ،برای چندمین بار طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را بررسی و
با آن مخالفت کردند .نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس ،طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات
بازرگانی را بررسی کردند که نهایتاً وکالی ملت با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالفت کردند .پس از
اعالم مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی ،هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد :از بررسی این طرح
میگذریم چرا که چندین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته بود .سابقه طرح تشکیل وزارت بازرگانی
به تالشهای دولت برای تأسیس مجدد این وزارتخانه بر میگردد؛ بر این اساس دولت از سال  96با ارائه
الیحهای به مجلس شورای اسالمی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو
شد .بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با الیحه دولت ،برخی از نمایندگان با ارائه طرحی جدید خواستار
تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

نسل فردا  /گروه پارلمانی :احد آزادی خواه،
روحانی جوان مالیری که معموالً با دیدگاههای
جنجالی و صریح شناخته میشود دیروز هم تیتر
خوبی داد .او خطاب به دولتیها هشــدار داد که
«برخی جهش تولیــد را به جهش قیمت تبدیل
کردهاند» نماینده مردم مالیر در مجلس با اشاره
به افزایش تصاعدی برخی مایحتاج مردم گفت:
برخی جهش تولید را به جهــش قیمت تبدیل
کردهاند.
احد آزادی خواه طی تذکر شــفاهی خود ضمن
تبریک میالد امام حســن مجتبی (ع) خطاب به
رئیس جمهور گفت :آقــای رئیس جمهور همه
مردم از وضعیت قیمتها گالیه مند هســتند،
گالیه آنها هم بحق اســت .حاال پراید یک نمونه
است و مشتی نمونه خروار .نماینده مردم مالیر در
مجلس تاکید کرد :قیمت اقالم زیادی تصاعدی
افزایش یافته است و این جهش تولید که رهبری
معظم فرمودند را بعضیها به جهش قیمت تبدیل
کردهاند و این ظلم به مردم آسیب پذیر است .در
شورای اقتصادی باید تدبیری اندیشیده شود.
آزادیخواه ادامه داد :سبد معیشتی که بعد از کرونا
به برخی خانوارهــا اختصاص یافت ،برخی مردم
مراجعه میکنند و می گویند که به بســیاری از
نیازمندها تعلق نگرفته است.
وی با اشــاره به موضع ارز  4200تومانی مطرح
کرد :رئیس دیوان محاسبات موضوع ارز 4200
تومانی را مطرح کردند و معلوم شد که چقدر رانت
در این موضوع اتفاق افتاده ،اما شرکتهای بافتینه،
بافتسان مالیر ،اســپان باند که پارچه ماسک را
تأمین میکند ،یک سنت از این ارز به آنها تعلق
نگرفته است و این تبعیض است.

