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ماجرای مصوبه »مجوز برای خروج زنان از کشور« 
در مجلس چه بود؟

سرویس سیاسی-  برخی رسانه ها با یک 
برداشت نادرست و متناقض با مصوبه کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، اعالم کردند 
که بر اســاس مصوبه مجلس همــه زنان برای 
خروج از کشور باید از »سرپرست« خود کسب 
اجازه کنند؛ این در حالی اســت که هنوز الیحه 
»صیانــت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر 
خشونت« به صحن مجلس نرسیده و کمیسیون 
اجتماعی در خصوص ایــن الیحه مصوبه ای 
داشته که در کمیسیون حقوقی و قضاییه به عنوان 

کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.
نگاهی به متن کمیسیون اجتماعی در این 
زمینه این شرح اســت: »زنانی که برای خروج 
از کشــور نیاز به اذن همســر دارند، در صورت 
خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند 
ضمن تقدیم دادخواســت، مدارک و مستندات 
خــود مبنی بر ضرورت خروج از کشــور را به 
دادگاه خانواده تســلیم کننــد. دادگاه خارج از 
نوبت نســبت به موضوع رســیدگی کرده و در 
صــورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از 
اخذ تأمین مناســب، اذن خروج از کشور با ذکر 
مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق 
موارد ضروری، از ســوی وزارت دادگستری و 
با مشــارکت معاونت زنان و خانواده ریاســت 
جمهــوری و وزارت امور خارجه ظرف 3 ماه از 
زمان الزم االجرا شــدن قانون، تدوین می شود و 

به تصویب هیات وزیران می رسد«.
برآینــد مصوبه ای که در گام نخســت در 
کمیســیون های تخصصی مجلس نهایی شده، 
این اســت که هدف قانون گذار صرفا تســهیل 
فرآیند خروج از کشــور بــرای بانوانی بوده که 
نیاز به کســب موافقت دارند و این به معنای آن 
نیست که همه زنان برای خروج از کشور نیاز به 

اذن سرپرست دارند. از نگاه کارشناسی، این متن 
حقوقی در صورت تصویب نهایی در مجلس و 
ابالغ به صــورت گانون، گامی رو به جلو برای 
تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب 
می شود زیرا اساساً زنان مجرد باالی ۱۸ سال نیاز 
به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون 
هم به هیچ وجه متعرض این مورد نشــده است. 
نکته دیگر اینکه حتی در مصوبه کمیســیون، در 
خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای 
اختیار به دادگاه خانــواده که دارای تجربه الزم 
در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون 
گذرنامه فعلی شــده است تا همســر نتواند با 
دالیل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشــور 
را بگیرد. بر اســاس این متن چنانچه مثال بانویی 
برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی 
نیاز به خروج از کشــور داشته باشد و همسرش 
بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می تواند 
از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از 

حکم دادگاه از کشور خارج شود.
ماجرا از کجا آغاز شد؟

در ســال های گذشــته موضــوع ممنوع 
الخروجــی برخی از بانوان ورزشــکار به دلیل 
اختالفات خانوادگی با همسرانشان رسانه ای شد 
به طوری که آنان نتوانستند در میادین ورزشی بین 
المللی حضور یابند؛ همین امر موجب شد تا در 
الیحــه »حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشــونت«، یک ماده به این موضوع اختصاص 

یابد.
دادگاه مرجع تصمیم گیری در موارد 

اختالفی می شود
الیحه »حفظ کرامت و حمایت از زنان در 
برابر خشونت« 9 بهمن ماه در کمیسیون قضایی 
و حقوقــی مجلس به عنوان کمیســیون فرعی 

رسیدگی کننده مورد بررسی قرار گرفت و موادی 
از آن به تصویب رسید؛ سیدکاظم دلخوش اباتری 
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شــورای اســالمی درباره مصوبه این کمیسیوه 
به ایرنا توضیــح داد: در یکی از مواد این الیحه 
حل اختالف نظر خانــواده برای اعزام بانوان به 
رقابت ها و رویدادهای خارج از کشور به دادگاه 
سپرده شده است و نظر دادگاه در این زمینه مرجع 
تصمیم گیری خواهد بود. وی درباره اینکه گفته 
شده با مصوبه مجلس زنان برای خروج از کشور 
نیاز به اذن سرپرســت خود دارند، از فضاسازی 
غلط برخی رســانه ها در این زمینه انتقاد کرد و 
با ارایه توضیحاتی درباره مصوبه این کمیسیون 
اظهار داشت: در قوانین کشور نقص هایی وجود 
دارد که ســبب شده بانوان کشور محدود شوند؛ 
به عنوان مثال برای حضور بانوان در رویدادهای 
ورزشی بین المللی از جمله المژیک در مواردی 
شاهد ایجاد محدودیت برای اعزام بانوان بودیم 
زیرا خروج آنها از کشور نیازمند اذن پدر، شوهر 
یا ولی آنها بود. ســخنگوی کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس افزود: این کمیســیون در جریان 
رســیدگی به الیحه »صیانــت، کرامت و تأمین 
امنیــت بانــوان در برابر خشــونت« با حضور 
مســووالن دســتگاه ها از جمله معاونت امور 
زنان و خانواده، نماینده وزارت کشور، سازمان 
بهزیستی و برخی سازمان های مردم نهاد موضوع 
را مورد بررسی قرار داد.  وی درباره مصوبه این 
کمیسیون توضیح داد: در این کمیسیون مصوب 
شد که اگر زمانی زنان ورزشکار و پژوهشگر یا 
بانویی که برای مسابقات جهانی در حوزه های 
مختلف همچون مســابقات علمی و المپیادها 
قصد عزیمت به خارج از کشــور را دارد ولی در 
خانواده برای اعزام او اختالف نظر است یا مانع 

اعزام وی می شوند، دادگاه در این باره رسیدگی 
و اظهار نظر کند.

دلخــوش تاکید کرد: در چنین شــرایطی 
دادگاه محل حل اختالف نظر خانواده برای اعزام 
یا عدم اعزام زنان به خارج از کشور برای حضور 
در رویدادهای جهانی همچون مسابقات ورزشی 
و علمی خواهد بود. نماینده مردم صومعه سرا در 
مجلس یادآور شــد: اینکه در برخی از رسانه ها 
گفته شــده همه زنان برای خروج از کشور باید 
از »سرپرســت« خود کسب اجازه کنند،  درست 
نیســت و کمیســیون حقوقی و قضایی چنین 
مصوبه ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، 

ادعاهای نادرســت است. سخنگوی کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس بــا بیان اینکه برخی 
از رســانه ها از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی 
برداشت های غلطی استنباط کردند، اظهار داشت: 
برخی تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن 
گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده 
که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد 
بلکه اساســا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون 
اســت. دلخوش خاطرنشان کرد: این الیحه در 
کمیسیون نهایی شده است و پیش بینی می شود 
پس از بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن 

مجلس شورای اسالمی بررسی شود.

سرویس سیاسی- معــاون پیشین وزیر 
خارجه دولت دوازدهــم گفت: وقتی همین 
قدرت ها و دشــمنان ما می توانند تا پایتخت و 
مرکز کشــور ما در اصفهان یا حرکات دیگری 
که شــاهد بودیم رســوخ کرده و ضربه بزنند، 
عالئم خوبی نیســت و قاعدتا ما با این نیروی 
نظامی بزرگی که داریم اولویت مان باید حفظ 
داخل باشــد نه توسعه نفوذ در خارج. یعنی تا 
شــما خانه خودتان را حفظ نکنید، نمی توانید 
به خیابان های اطراف سرکشــی کنید و برای 
صید ماهی به رودخانه های اطراف بروید. اگر 
بروید ماهی را بگیرید و برگردید ببینید خانه تان 

خراب شده به چه دردی می خورد؟
ابراهیم رحیم پور معاون پیشــین آسیا و 
اقیانوسیه وزیر امور خارجه در دولت دوازدهم 
در پاسخ به این سوال که در حال حاضر شاهد 
افزایش تنش ها بین ایران و همسایگان هستیم، 
اسرائیل در شمال و جنوب ایران، با جمهوری 
آذربایجــان و بحریــن قراردادهای همکاری 
امضــا می کند و در عرصه سیاســت خارجه 
تالش می کند  ارتباطات دیپلماتیک کشورهای 
همســایه و غیر همسایه را با ما محدود کند. از 
نظر شــما ایران باید چه سیاستی را در مقابله با 
این توطئه ها اتخاذ کند؟ گفت: کار و حرفه ما 
که دیپلماســی است، معموال کمتر به صورت 
مقطعی به پدیده  نگاه می کنیم. یک روندی در 
طول زمان طی می شود و بعد منجر به یک اتفاق 
می شــود که البته حوادث دنیا در کشــورهای 
دیگر و منافع متفاوت کشورها می تواند حتی 

بر این روند تاریخی تاثیر بگذارد.
مدتی است در کار با همسایگان و 

منطقه مشکل داریم
وی افــزود: لذا با مطلبی کــه موردنظر 

شماست، مدتی است که ما در کار با همسایگان 
و منطقه مشــکل داریم؛ این اتفاق برای دو، سه 
روزه گذشــته، یا یک هفته گذشته یا حتی در 
دولت سیزدهم نیست؛ مدت قابل توجهی است 
که به وجود آمده است که من نمی خواهم دقیقا 
بگویم از چه زمانی آغاز شــده است. همسایه 
مهم اســت از این جهت که می تواند هم نافع 
و هم مضر باشــد و از ایــن جهت باید انرژی 
بیشــتری صرف کنیم. رحیم پور تصریح کرد: 
ایران یکی از معدود کشورهایی است که تعداد 
همسایگان آن از لحاظ زمینی و آبی زیاد است. 
ما ۱۵ همسایه داریم و از این تعداد، ۷ همسایه 
به صورت خاکی و ۸ تای آن نیز آبی اســت. به 
عالوه اینکه چند کشور دیگر با اینکه همسایه 
ما نیســتند اما با توجه بــه پیوندهای تاریخی، 
فرهنگی و مراودات گذشــته کمتر از همسایه 
نیســتند مانند هند، آســیای میانه )۵ کشور(، 
گرجستان و البته ســوریه. به این کشورها که 
نگاه می کنید رقم تعداد همسایگان ما به باالی 
۲۰ کشور می رسد. از این نظر باید این موضوع 
را مــالک قرار دهیم که مراودات اقتصادی ما با 

این ۲۰ کشور در میان دنیا چطور است؟
وی افــزود:  تا آنجایــی که من آمار قبلی 
را می دانــم که حاال قطعــا تفاوت های جزئی 
کرده است، فکر نمی کنم این ۲۰ کشور بیشتر 
از ۴۰ درصــد مــراودات اقتصادی مــا را در 
برداشته باشــند. البته از این نظر امارات یکی 
از مهم ترین کشــورها است. از این نظر یکی 
از راه های امنیت سازی، پیوستگی و به عبارتی 
درگیر شدن منافع، یکسری کارهای اقتصادی، 
کارهای صنعتی و ســرمایه گذاری ارتباطات 
ترانزیتی و فرهنگی اســت. ما در این زمینه ها 
فعــال نبودیم و آن طور کــه باید کار نکردیم. 
االن در ۲۰ کشــوری که نام بــردم که در میان 
آنان کشورهای ثروتمند هم وجود دارد، هیچ 
کدام رغبت چندانی به سرمایه گذاری در ایران 

ندارند، چرا؟ مشخص است.
معموال به بیت دوم یعنی دشمنان 
می پردازیم و به خودمان نمی پردازیم 

که چقدر بد عمل می کنیم
رحیم پور تصریح کرد: بنابراین یک مقدار 
توجهات خودمان کم اســت و نکته دیگر که 

موجب این اتفاق می شود این است که ما یک 
درگیــری با قدرت های اصلــی دنیا یا خیلی 
مشــخص آمریکا، غرب، اسرائیل و در منطقه 
هم به صورت ریشه دار با عربستان پیدا کردیم. 
این ۲۰ کشوری که ما باید رابطه خوب با آن ها 
داشته باشیم تحت تاثیر این کشورهایی که حاال 
اســم آن ها را رقیب یا دشمن بگذاریم هستند، 
مالحظاتی دارند و مستقل تصمیم نمی گیرند. 
این موضوعات واقعیاتی است که ما معموال به 
بیت دوم یعنی دشمنان می پردازیم و به خودمان 
نمی پردازیم که چقدر بد عمل کردیم و می کنیم. 
وی در ادامه گفت: لذا  بد عمل کردن خودمان 
و از جهتی خوب عمل کردن رقبا یا دشــمنان 
در یک پروســه، زمانی جمع می شود و در یک 
جایی که آنها احســاس می کنند ما در مشکل 
و ضعف هستیم تهاجمات خودشان را بیشتر 
می کنند و ما شــاهد آن هســتیم که در اوج آن 
قرار داریم. من مثال آمریکا را نمی زنم، معلوم 
است وقتی آرزوی سردمداران ما این است که 
آمریکا فروپاشی شود یا از حالت آقایی دربیاید، 
آنها فکر می کنند که برای ما هورا می کشــند؟ 
آنها هم همین آرزو را علیه ما خواهند داشــت 
و اقداماتی هم انجــام خواهند داد. رحیم پور 
افزود: به طور مثال دوســت ما روســیه، وقتی 
سخنگوی روســیه به خاطر کشته شدن یک 
فرد در سفارت آذربایجان شوکه شد، آیا از این 
همه کشتار در اوکراین شوکه نشد؟ یا ما نباید 
می گفتیم که از این کشتارها در اوکراین شوکه 
شــدیم؟ دوست دیگرمان چین که آن بیانیه  را 
در عربستان امضا کردند. بنابراین فقط همسایه 
نیســت و باید خیلی فراتر نگاه کنیم تا معنای 
همسایه و چگونگی مراودات با همسایگانمان 
را ارزیابی کنیم؛ داستان قره باغ خیلی وحشتناک 
بود و متاسفانه روس ها اصال فکر واقعیت این 

منطقه و منافع ما نبودند و نیستند.
برای برون رفت از شــرایط فعلی 

باید مشکالت کوچک را حل کنیم
وی افزود: برای برون رفت از این شرایط 
باید مشــکالت کوچک را حل کنیم. به طور 
مثال صداوسیما در تبلیغاتی نشان می دهد که 
در روســتایی هویج و شلغم می کارند و این را 
به عنوان کار مفید نشــان می دهد یا در جایی 

پرورش زالو انجام می دهند، اینها کارهای عمده 
نیست. اگر قرار بود ما به این شکل جلو برویم، 
باید نفت، صنایع، صــادرات و واردات مان را 
تعطیل کنیم و مانند کره شمالی شلغم و هویج 
بکاریم و وابسته به دنیا نباشیم. اما شأن مملکت 
و مردم ما این نیست، باید از این وضعیت عبور 
کنیم و وقتی عبور کنیم و وضعیت داخلی کاملی 
ایجاد شــود، حتی اگر مثل جنگ تحمیلی دنیا 
هم با ما درگیر شــود، بــاز هم خودمان پیروز 
هســتیم. اما االن از داخل و از بیرون مشــکل 
داریم. گرفتن تصمیمات در حد وزیر خارجه 
نیست، این موارد سیاست های کالنی است که 
باید تصمیمات بزرگی برای برون رفت از این 

وضعیت گرفته شود.
 با این نیــروی نظامی بزرگی که 
داریم اولویت مان باید حفظ داخل باشد 

نه توسعه نفوذ در خارج
معاون پیشــین وزارت امور خارجه در 
پاسخ به این سوال که در یکی چند روز گذشته 
ما شــاهد حمالت ناموفقی به مرکز وابسته به 
وزارت دفــاع بودیم و ســران آمریکا در کنار 
اســرائیلی ها مدام از پلــن B و حمله به مراکز 
هســته ای ایران صحبت می کنند، ایران باید در 
برابــر این تهدیدها و خرابکاری ها چه اقدامی 
برای پاسخ داشته باشد، گفت: به هرحال این ها 
عالئم خوبی نیست. یعنی وقتی همین قدرت ها 
می توانند تا پایتخت و مرکز کشور ما در اصفهان 
یا حرکات دیگری که شاهد بودیم رسوخ کرده 
و ضربه بزنند، عالئم خوبی نیست و قاعدتا ما 
با این نیروی نظامی بزرگی که داریم اولویت مان 
باید حفظ داخل باشد نه توسعه نفوذ در خارج. 
یعنی تا شــما خانه خودتــان را حفظ نکنید، 
نمی توانید به خیابان های اطراف سرکشی کنید 
و بــرای صید ماهی بــه رودخانه های اطراف 
برویــد. اگر بروید ماهی را بگیرید و برگردید 
ببینیــد خانه تان خراب شــده بــه چه دردی 

می خورد؟
وی افزود: لذا به نظر می رسد که باید یک 
تجدید ساختاری در نیروهای دفاعی و مسلح  
ما صورت بگیرد و این موجب تضعیف نشود. 
چون ارتــش و نیروهای نظامی بزرگ ما باید 
نشــانه صالبت جامعه باشند. وقتی این چنین 

می شود آســیب پذیری خودمان را به نمایش 
می گذاریم و لذا افکار عمومی داخل و خارج به 
سمت شعارهای ما یا به موشک هایی که آزمایش 
می کنیم نمی روند، بلکه نگران می شــوند در 
جایی که یکی از مهم ترین مراکز امنیت جامعه 
اســت وقتی صهیونیست ها اسناد را می دزدند 
و می برنــد، چطور خانه مان را حفظ می کنیم؟ 
این نشــان می دهد که ما نیروی مان را برای از 
بین بردن اســرائیل صرف می کنیم و خواهان 
نابودی و از بین رفتن آن هستیم اما اسرائیل هم 
که لبخند نمی زند و بیکار نمی نشیند این نوعی 
اعالن جنگ بوده و از طریق هر منفذی از جمله 
کشورهای همسایه و به خصوص آذربایجان در 
شمال و در جنوب با تحرکاتی که در کشورهای 
عربــی انجام می دهد، ایــن تحرکات را انجام 
می دهد. بنابراین باید تجدیدنظری داشته باشیم 
که این موارد عالئم و سیگنال های خوبی نیست 
و مردم هم به صورت عمده ناراحت می شوند 
که امنیت جامعه ما به طرق مختلف روز به روز 

ضربه می خورد.
کشــور ما باید از بهمنــی به نام 
برجام و تحریم که باالی سرمان است، 

عبور کند
رحیم پور در پاســخ به این ســوال که آیا 
احتمال جنگ از نظر شــما وجود دارد؟ برخی 
معتقدند مدت هاســت جنگ غیرمستقیم بین 
ایران و اسرائیل آغاز شده، ارزیابی شما در این 
خصوص چیست، گفت: انتخابات جدید در 
اســرائیل و برگشت نتانیاهو به قدرت، طبیعتا 
سیگنال خوبی نیست. با توجه به نفوذ و همکاری  
که اسرائیلی ها با کشورهای عربی جنوب کشور 
ما انجام دادند یا به دنبال پیمان ابراهیم هستند، ما 
در ادامه راه خودمان باید خیلی مراقب باشیم و 
سرزمین خودمان را با استحکام بیشتری حفظ 
کنیم. از این جهت می طلبد که مملکت مقداری 
با حواس جمع بیشتری این تحوالت در منطقه 
و دنیا را دنبال کند و کشور ما باید از این بهمنی 
که باالی ســرمان به نام برجام و تحریم است، 
عبور کند اما چگونه عبور کند؟ مهم است یکی 
راه آقای روحانی و دیگری راه آقای رئیســی 
اســت؛ این راه ها هرکدام به یک نتیجه و جای 

خاصی منجر خواهد شد.  

ســرویس سیاسی- یک عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: از 
نظر کارشناسان عرضه خودروهای گران قیمت 
در بــازار بورس نتیجه قابــل قبولی در کاهش 
قیمت داشته اســت اما عرضه خودروهایی که 
درســبد مصرفی مردم قرار داشته و امروز مردم 
برای خرید آنها در صف هســتند در بورس کار 

اشتباهی است.
مجتبی یوســفی با اشاره به وضعیت بازار 
خودرو و عرضه خــودرو در بورس، بیان کرد: 
برای پایان دادن به قصه پرغصه خودرو دو روش 

وجود دارد تا نارضایتی مردم هم در بحث قیمت 
و هم در بحث کیفیت خودرو مرتفع شود. تجربه 
موفق دنیا نیز این دو راه را تایید می کند. اول اینکه 
بایــد عرضه و تقاضا در بــازار خودرو به تعادل 
برسد. قیمت خودرو در کارخانه با قیمتی که به 
دست مصرف کننده می رسد باید برابر باشد. در 
کجای دنیا مردم برای خرید خودرو باید ثبت نام 
کنند تا بر اســاس شانس در بین چند میلیون نفر 

اسم آنها دربیاید؟
واردات خودرو در الیحه بودجه سال 

آتی نیز دیده شده است

وی در ادامــه اظهار کرد: در وهله اول باید 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو تنظیم شــود. به 
دلیــل عقب افتادگی در زمــان تحویل خودرو 
به دنبال ســوء مدیریت هایــی که در این بخش 
صورت گرفته اســت شــاهد ایجاد فاصله بین 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو هستیم. مجلس 
برای رفع این شــکاف به دنبال واردات خودرو 
رفت. علی رغــم مقاومت های صورت گرفته 
بحث واردات خودرو شروع شد و خوشبختانه 
در بودجه ســال آینده نیز این موضوع دیده شده 
اســت. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 

اســالمی تصریح کرد: ایــن واردات می تواند 
بخشــی از نیاز بازار را پاسخ دهد، اما نکته حائز 
اهمیت این است که عرضه خودرو به هر روشی 
که قرار است اتفاق افتد باید به این امر بینجامد که 
حباب بین عرضه و تقاضا در این بازار شکســته 
شــود. بر اســاس نظرات کارشناســان بورس 
برای عرضه خودروهای گران قیمت خروجی 
مثبتی داشــته است، اما برای عرضه محصوالت 
شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا که مردم 

در صف هستند مناسب نیست.
بورس برای عرضــه خودروهای 

باالی 5/1 میلیارد مناسب است
وی در ادامه تاکید کرد: بورس محل مناسبی 
برای عرضه خودروهایی که در ســبد مصرفی 
مردم قرار دارند نبوده و عرضه این خودروها در 
بازار بورس کار غلطی است. عرضه خودروهای 
باالی ۵/۱ میلیارد در بورس سبب شد تا مقداری 
قیمت آنها کاهش پیدا کند. هر طرحی که بناست 
در حــوزه خودرو اجرایی شــود باید به این امر 
کمک کند که فاصله بین عرضه و تقاضا در این 
بازار کاهش پیدا کند تا این میزان در حوزه قیمت 

در حق مردم اجحاف نشود.

انتشار خبری درباره مصوبه مجلس مبنی بر اینکه »همه زنان برای خروج از کشور باید از سرپرست خود کسب اجازه کنند« در حالی در فضای مجازی دست به دست شد که بررسی ها نشان می دهد نه تنها مجلس در این 
زمینه مصوبه ای نداشته بلکه ماجرا به صورت وارونه روایت شده است.

سرویس سیاسی-  عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: ما طیف وسیعی 
از پیمانکاران را داریم که در حال اجرای 
پروژه های مهم کشوری هستند، این ها 
از دولــت مطالبات دارند و دولت پولی 
بــرای پرداخت به این هــا ندارد، قطعا 
اگــر ما بتوانیم با این اموال و امالکی که 
می تواند از راه های قانونی مانند تهاتر یا 
فروش اموال در اختیار این پیمانکاران 
قرار گیرد، شاهد تسریع در روند کار یا 

اتمام این پروژه ها خواهیم بود.
سیدکریم حســینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در 
رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتقاداتی که 
نسبت به آن وجود دارد، گفت: در رابطه با مساله مولدسازی اتفاقی که به دنبال 
آن هستیم و اصل مطلبی که داریم دنبال می کنیم این است که اموالی که در اختیار 
ســازمان ها، ادارات و نهادها هســتند و ما به عینه دیده ایم از وضعیت سکون و 

بالاستفاده بودن خارج شوند.
وی ادامه داد: برای مثال مردم این را همیشه مشاهده می کنند که مثال زمینی 
مربوط به یک اداره، بانک، نهاد یا دستگاه اجرایی است که طی مثال ۴۰-۵۰ سال 
بدون استفاده با یک دیوارکشی در یک شهر قرار دارد. این هم منظر خوبی در آن 
شهر ندارد هم اینکه اموالی است که آنجا رسوب کرده و ممکن است در برخی 
مواقع هم باعث سوءاســتفاده و طمع افراد سودجو قرار گیرد؛ این ها باید تعیین 
تکلیف شــود و در اختیار اقتصاد کشــور، رونق مسکن و دستگاه هایی که برای 

پروژه ها نیاز مالی دارند، قرار گیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: االن ما طیف وسیعی از پیمانکاران را 
داریم که در حال اجرای پروژه های مهم کشوری هستند، این ها از دولت مطالبات 
دارنــد و دولت پولی برای پرداخت بــه این ها ندارد، قطعا اگر اموال و امالک از 
راه هــای قانونی مانند تهاتر یا فروش اموال در اختیار این پیمانکاران قرار گیرد، 

شاهد تسریع در روند کار یا اتمام این پروژه ها خواهیم بود. 
وی اضافه کرد: از سوی دیگر خیلی از پیمانکاران ما االن به دلیل مشکالت 
اقتصادی که در کشور وجود دارد و مشکالتی که در حوزه  کاری شان وجود دارد 
و افزایش قیمت ها، پروژه ها را نیمه کاره رها می کنند؛ این در حالی است که اگر 
این اموال و امالک در اختیار طلبکاران دولت قرار گیرد با توجه به اینکه پیمانکار 
یا فعال اقتصادی هستند، نه تنها آن ها این اموال و امالک را بالتکلیف رها نمی کنند 
بلکه آن را وارد چرخه اقتصادی خواهند کرد که هم ساخت آن و هم فعال شدن 

آن محل در اندازه خودش می تواند باعث رونق شود.
حسینی در واکنش به این مساله که »خیلی از منتقدین هم با این مساله نیاز 
مالی دولت و فروش اموال برای تامین نیاز موافق هستند اما سوال ها پیرامون این 
اســت که این کار را بردند در یک هیات ۷ نفره، بعد مصوب کردند که محرمانه 
و مصون از پیگرد قضایی باشــد این نگرانی را ایجاد می کند که تجربه های تلخ 
خصوصی ســازی و واگذاری های گذشته از جمله مجمع نیشکر هفت تپه رخ 
دهد و حتی مانند آن قابل پیگرد و بازگشــت مالکیت هم نخواهد بود«، گفت: 
ایــن نگرانی به حق اســت ما چون تجربه بــدی را در واگذاری های اصل ۴۴ و 
خصوصی ســازی داشتیم این نگرانی ها ناشــی از آن است. قطعا همین دولت، 
قوه قضاییه و مجلســی که شــرکت هفت تپه را از خریدار پس گرفت و تبدیل 
به وضعیت احســن کرد، همین قوای سه گانه می خواهند این کار را انجام دهند. 
جدای از بحث ســوءظن ها باید سازوکار و چارچوب این کار خوب دیده شود 

که تخلفی هم در این زمینه صورت نگیرد.

ســرویس سیاسی-  یک نماینده 
مجلس با اشــاره به طرح پیشــنهادی 
برخــی از نمایندگان مبنی بر »مجازات 
افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر 
مقامات رســمی« گفت: پیشــنهادات 
اینچینی به معنــای تایید آن در مجلس 
نیست و ان شاءاهلل بنده و جمع کثیری از 
نمایندگان مخالف چنین طرحی و ایجاد 

محدودیت های جدید هستیم.
معین الدین ســعیدی درباره طرح 
مجلس مبنی بر »مجازات افراد معروف 
و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی« گفت: موضوعی را تعدادی از همکاران 
ما تحت عنوان الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
مطرح کردند که در واقع بر اســاس این پیشنهاد اظهارنظر افراد قبل از اظهارنظر 
منابع رسمی به نوعی که واقعیت نداشته باشد مشمول ۱تا ۵ سال زندان می شود. 
این نماینده مجلس شــورای اسالمی با اشاره به این که هر فرد اظهارنظری 
را در هر تریبونی می کند باید برای مدعای خودش دلیل داشــته باشــد، گفت: 
قانون گذار مجازات اسالمی قبال هم پیش بین های الزم را دیده است و نیازی به 
طرح جدید نیست. این طرح هایی که جدیداً مطرح می شود مطمئناً با آزادی های 
مشــروع مردم که قانون اساسی آن ها را به رسمیت شناخته در تضاد است و من 
به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی قطعا مخالف چنین 
طرحی هستم.  وی تاکید کرد: ذکر این نکته را الزامی می دانم که صرف پیشنهاد 
یک طرح به معنای نظر مجلس نیست و اگر  چنین طرحی به کمیسیون حقوقی 
بیاید که فعال تا این لحظه ارجاع نشــده اســت و حتی اگر بعد از آن هم به صحن 
بیاید، قطعا به معنی آن نیست که نظر مجلس است و من امیدوارم عزیران ما که 
چنین طرحی را داده اند خودشــان انصراف دهند زیرا با آزادی های مشــروع که 
یکی از اصول مصرح قانونی و مورد تاکید امامین انقالب است، در تضاد است.

ســعیدی خاطرنشــان کرد: در شــرایط فعلی کشــور طبعاً ایجاد چنین 
محدودیت هایی مشــکلی را حل نمی کند. راهکار رفع یک معضل و یک خطر 
راهکار شکســتن آژیر خطر نیســت، این حرفم صد البته منافاتی ندارد با این که 
هر فرد دارای تریبون ادعایی بدون رعایت نظرات کارشناسان مطرح می کند باید 
دالیل خود را برای اثبات مدعا داشته باشد که در قوانین فعلی هم قانون گذار در 
این خصوص موضوع را روشن دیده و نیازی به ایجاد محدودیت های جدید و 

قوانین بازدارنده جدید از نظر من نیست.
وی درباره این که همین نمایندگان پیشنهاددهنده طرح بعد از دوره نمایندگی، 
فعال سیاسی محسوب می شوند و به نوعی در مسائل اظهارنظر خواهند کرد، آیا 
خودشــان به این طرح پیشنهادی پایبند خواهند بود یا این که به گونه ای دیگری 
رفتار خواهند کرد، گفت: من با این دوســتان صحبتی نداشتم و نمی دانم مبنای 
صحبت آنان چیســت ولی این مجازات واقعا به نظر من با اصل آزادی بیان در 
جمهوری اســالمی ایران در تضاد است. تعجب می کنم ما که باید پاسدار قانون 
اساســی باشــیم و در قانون اساسی موضوع آزادی های مشروع مردم خط بسیار 

بسیار محکم و التغییری است، چرا باید بیاییم و دنبال محدود کردن باشیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: به نظر من این گونه مســائل فقط پاک کردن 
صورت سوال است و هیچ کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. بازهم تاکید می کنم 
پیشنهادات این چنینی به معنای تایید آن در مجلس نیست و ان شااهلل بنده و جمع 
کثیری از نمایندگان مخالف چنین طرح احتمالی و ایجاد محدودیت های جدید 

هستیم.

حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

نگرانی ها در مورد مصوبه مولد سازی
 به حق است

سعیدی نماینده مجلس:

راهکار رفع یک معضل، شکستن 
»آژیر خطر« نیست!

اینکــه در برخــی از رســانه ها گفته شــده همه زنان بــرای خروج 
از کشــور بایــد از »سرپرســت« خود کســب اجازه کنند،  درســت 
نیســت و کمیســیون حقوقــی و قضایی چنین مصوبه ای نداشــته 
و آنچــه در ایــن بــاره مطــرح شــده، ادعاهای نادرســت اســت.
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رحیم پور معاون پیشین وزیر خارجه دولت دوازدهم:

اولویت باید حفظ داخل باشد نه توسعه نفوذ در خارج

یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس:

در کجای دنیا مردم برای خرید خودرو باید ثبت نام کنند؟


