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الریجانی:

تمهیداتی براساس رفتارهای
آمریکا اتخاذ شده است

بخش سیاسی -رییس مجلس شورای اسالمی خروج
آمریکا از برجام را خالف اخالق ،ضوابط و تعهدات بین
المللی دانست و گفت :این اقدام آمریکایی ها تاحدودی
در سرمایه گذاری کشور تاثیرگذار بوده که در این زمینه
تمهیداتی اتخاذ شده و مذاکراتی در حال انجام است.
علی الریجانی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب
اقتصاد ایران سال  96تدوین مرکز پژوهش های مجلس
در جمع خبرنگاران اظهارداشت:با توجه به این که
آمریکایی ها در برجام خالف اخالق ،ضوابط و تعهدات
بین المللی عمل کرده و به طور رسمی از آن خارج شده
اند که البته از گذشته نیز این موضوع بوده ،این حرکت
مقداری در شرایط کشور از لحاظ نوع سرمایه گذاری
تاثیرگذار بوده است از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ و
بر همین اساس مذاکراتی در حال انجام است.
وی ادامه داد :باید براساس رفتارهای ماه های آینده
آمریکا به یک چهارچوب دقیق تری برسیم.
رییس مجلس تاکید کرد :تحلیل از شرایط اقتصادی
کشور باعث ایجاد نظم فکری برای تصمیم گیری صحیح
در کشور می شود.
الریجانی همچنین گفت :مراکز مطالعاتی بسیاری
کشورها تحلیل های ساالنه از وضعیت اقتصادی کشور
خود را ارائه می کنند که مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی در سه سال اخیر این کار را شروع کرده
است.
وی افزود :باید نگاه واقع بینانه ای به وضعیت اقتصادی
کشور داشته باشیم تا پایه ای برای حل مسائل شود،
نکات مثبتی در این گزارش مبنی بر این که منابعی در
کشور وارد شده و فضا را برای عادی شدن همکاری های
بانکی در سال گذشته بیشتر فراهم کرده ،قید شده است.
رییس مجلس ادامه داد :در گزارش مرکز پژوهش های
مجلس در خصوص اقتصاد کشور ،نکات مثبتی از روند
اقتصادی بیان شده
در ادامه کاظم جاللی رییس مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی به نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد
و گفت :این نرخ در سال آتی به  4.4درصد می رسد
که باالتر از متوسط نرخ رشد کشور در سالهای پس از
جنگ تحمیلی حدود  3.8درصد است.
وی ادامه داد :عواملی همچون رشد منفی سرمایهگذاری
در سالهای اخیر ،خشکسالی ،رشد بالقوه اقتصاد ایران
را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ظرفیتهای خالی
اقتصاد براساس ارزیابی های مرکز پژوهشهای مجلس،
رشد اقتصادی کشور در سال  1397حدود  3درصد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس مهم ترین تهدیدات
تورمی کشور را جهش نرخ ارز و رشد باالی نقدینگی در
سالهای اخیر دانست و تصریح کرد :براساس بررسیهای
مرکز پژوهشهای مجلس ،نرخ تورم در پایان سال1396
به  10.5رسید و تاپایان امسال به  11.5درصد می رسد
که نسبت به تورم تجربه شده در سالهای اخیر بسیار
کمتر است .جاللی اصالح نظام بانکی و مسئله تامین
مالی را یکی از اولویتهای در دستور کار کشور ذکر
کرد و یادآور شد :مسائل نظام بانکی ریسکهای مهمی
را متوجه ثبات کوتاهمدت اقتصاد ایران کرده که حل و
فصل آن نیازمند همکاری سه قوه و ایجاد فضایی بدور
از سیاستزدگیهای روزمره است .وی افزود :برای حل
معضالت مربوط به نرخ بهره باال ،بمب نقدینگی ،تنگنای
اعتباری بنگاهها و رکود و خطر شوک تورمی و نوسانات
شدید ارز و طال باید بر دلیل اصلی و زمینهای یعنی عدم
تعادل داراییها و بدهیهای شبکه بانکی تمرکز کرد.

اعتراض به بمباران پیامکی
نمایندگان

بخش سیاسی -در جلسه علنی روز یکشنبه بود که
برخی نمایندگان از دریافت صدها پیامک سخن گفتند
که آنها را از تصویب «الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» باز میدارد.
به گزارش خبرآنالین ،مصطفی کواکبیان نماینده تهران
مرجع این پیامک ها را بسیج دانشجویی معرفی کرد که
حدود  600پیامک برای هر نماینده ارسال کرده است.
علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز خبر داد
که طراحان این پیامک ها در مشهد هستند.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر نیز در جلسه علنی
دیروز در تذکری گفت :چپ وراست برای نمایندگان
پیامک می آید ،در حالیکه تلفن همراه یک وسیله
شخصی است .او تعدد باالی این پیامک ها را به
«بمباران پیامکی» تشبیه کرد و افزود :ذی نفعان که
در جای خودشان حق دارند ،اما همه عزیزان در جریان
باشند که شان حقوقی و حقیقی نمایندگان اجل این
حرف هاست که با پیامک خط بگیرد یا نظرشان را تغییر
دهند .بعضا هم متن این پیامکها توهین آمیز است که
اگر رای ندهید ،چنین می شود و چنان می شود!
علی الریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت با
تایید این تذکر گفت :این مساله اشکالی است که باید
در هیات رئیسه بررسی کنیم .متاسفانه مراکزی تلفن
نمایندهها را در اختیار افراد قرار داده اند و نمیگذارند
نمایندگان تفکر کنند .باید درباره این موضوع در هیات
رئیسه صحبت کنیم و راهی بیابیم.
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سخنگوی دولت:

کنار نمی نشینیم تا عده ای اقتصاد را تخریب کنند

بخش سیاسی -محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد شرایط اقتصادی و گرانی
برخی اقالم در ماه های اخیر گفت  :اینگونه نیست که کنار بنشینیم تا اقتصاد را عدهای
می دهد و از ملت در برابر کسانی که می
تخریب کنند .دولت نظارت و کنترل را انجام 
خواهند ظلم کنند ،دفاع میکند.
به گزارش ایرنا نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در مورد افزایش قیمت
مسکن ،خودرو و سکه نیز افزود  :تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم به این بازارها باعث به
حبابها شده و وظیفه دستگاههای نظارتی است که با مسببان این افرایش

وجود آمدن این
قیمتها برخورد جدی داشته باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه معتقد هستیم اقتصاد باید در دستان مردم باشد،
افزود :اینگونه نیست که کنار بنشینیم که اقتصاد را عدهای تخریب کنند .دولت نظارت و

ها و پروژه های  31استان کشور توافق شده بود که تا اول خرداد ماه سال جاری  36هزار
میلیارد تومان به این مصوبات داده شده است که ده هزار میلیارد تومان بیشتر از توافق
اولیه است.
نوبخت مهار آبهای مرزی را از دیگر محورهای در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی عنوان کرد و گفت :عالوه بر این در بحث میادین مشترک هم مشخص شده است
چه اقداماتی باید انجام شود و همه منابع هم از خزانه تامین می شود.
وی درعین حال گفت :باید خود را برای اتفاقات پیش رو آماده کنیم ممکن است چیزی که
در ذهن آنهاست مخوف باشد ولی ما هم بعد از چهل سال می دانیم چگونه با این سیاست
ها مواجه شویم .نظام در این مدت از دست بدخواهان مصون ماند و ما امروز به گواهی
مجامع و نهادهای بین المللی در مقایسه با  40سال گذشته خیلی ارتقا پیدا کرده ایم.

می دهد و از ملت در برابر کسانی که میخواهند ظلم کنند ،دفاع میکند.
کنترل را انجام 
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری درباره حمایت از بانک ها و همچنین اظهارنظر برخی از
علما درخصوص ربوی بودن معامالت بانکی اظهار داشت  :یکی از دستور کارهای شورای
عالی سه قوه در جلسه نخست همین بحث بانکی بوده است .ما در حال حاضر از یک سو
به بانک ها می گوییم برای آسان شدن سرمایه گذاری نرخ سود را همانند سال گذشته
پایین بیاورید ،از سوی دیگر اگر این اتفاق بیفتد عده ای می گویند این اقدام باعث بروز
وضعیت فعلی بازار ارز شد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد  :وقتی به نظام بانکی بگوییم  15درصد یا کمتر سود
سپرده داشته باشند ،همین امر زمینه خروج از بازار پول را فراهم می کند و نخستین گام
برای خنثی کردن این اتفاق این بود که ما نرخ  20درصد را برای گواهی سپرده قائل شدیم.
وی با بیان اینکه دولت هشت یا  9برنامه برای اصالح نظام بانکی داشته ،اظهار داشت :بخش
نخست را ما از سال گذشته آغاز کردیم و برای افزایش سرمایه دولت نزد بانک ها  39هزار
میلیارد تومان اختصاص دادیم ،عالوه بر این دولت بر اساس مکانیزم تبصره  13 ،35هزار
میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را تسویه کرد.
نوبخت در بخشی دیگر از سخنان خود در جریان این نشست خبری با اشاره به مذاکرات
ترامپ و رهبر کره شمالی ادامه داد  :نمیدانم رهبر کره شمالی با چه کسی دارد مذاکره
میکند و معلوم نیست تا رهبر کره به کشورش باز نگشته وی توافق را به هم نزند.
وی با بیان اینکه این شخص نماینده ملت فهیم آمریکا نیست ،گفت :قطعا در انتخابات آینده
انتظار داریم قبل از تهدید ملت های دیگر ملت آمریکا حساب وی را برسند و از او مبرا شوند.
سخنگوی دولت یادآور شد :البته هر از گاهی در برخی کشورها افراد کوچک در جاهای
بزرگ قرار گرفتند و جز زیان برای ملت خود چیزی نگذاشتند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی از
دانشجویان در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته گفت :این عزیزان فرزندان ما هستند
لشان کم شود و حرفی بزنند .ما نباید کاری کنیم که روح
و شاید در برخی از مواقع تحم 
ناآرامشان دچار تالطم بیشتری شود و باید با عطوفت با این عزیزان برخورد کنیم.
نوبخت درباره راهاندازی وبسایتی از سوی اسرائیل به زبان فارسی درخصوص بحران آب بیان
ی کشد میخواهد مشکل آب را حل کند؟ واقعا
کرد :رژیمی که دانشمندان هستهای ما را م 
یتوان کرد.
چه مغز کوچکی در کله بزرگ آنها قرار دارد .جز پوزخند چه م 
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره تعطیلی برخی مساجد در اتریش اظهار
داشت :احترام به مذاهب و اعتقادات مذهبی جزو اصول همه اهل کتاب است .البته گاهی
اوقات دولت های مختلف نگاه های اعتقادی با غلظت متفاوتی دارند و دولت فعلی اتریش
هم با نگاه سیاسی خاصی به مسائل نگاه می کند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه ما به هیچ وجه از بستن مساجد و اخراج امامان
جمعه استقبال نمی کنیم ،افزود :گفته می شود این مراکز و مساجد از سوی دولت ترکیه
پشتیبانی می شد اما با همه این اوصاف موضع ما آزادی فعالیت مذهبی بویژه اسالم راستین
در کشورهای دیگر است.
وی تصریح کرد :ما از این موضوع نگرانیم که چهره خشن و کریه ای از اسالم در قالب
داعش و تفکرات سلفی و افراطی به جهان نشان بدهند و چنین چهره ای با چهره اسالم
راستین همخوانی ندارد.
معاون رئیس جمهور در ادامه راجع به اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت :یکی
از اقداماتی که این ستاد انجام داد این بود که سیاست ها را در  24بند دسته بندی کرده و
آنها رادر قالب  12برنامه تعریف کرد.
وی اضافه کرد :بعد از این اقدام  56طرح تعریف شد که هر کدام شامل چندین پروژه است
و قرار شد از منابع خزانه و دولت  200پروژه در دستور کار قرار گیرد.
نوبخت توسعه شبکه ریلی کشور را یکی از محورهای اصلی این پروژه ها عنوان کرد و با
بیان اینکه این امر از تاکیدات رهبر انقالب اسالمی هم بوده است گفت :در این راستا قرار
شد که مرکز استان های همدان  ،آذربایجان شرقی  ،غربی  ،کرمانشاه و گیالن به شبکه
ریلی متصل شوند که از این ها مرکز استان های کرمانشاه و همدان به شبکه ریلی وصل
شدند و و مراکز استان های دیگر هم طی ماه های آینده به این شبکه وصل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :در سفرهای استانی رئیس جمهوری  26هزار میلیارد تومان برای طرح

الیحه تامین مالی مقابله با تروریسم رای می آورد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت از الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم دفاع جدی نمی کند و هزینه
تاخیر در تصویب این الیحه را چه کسی باید بدهد ،گفت :این الیحه در چارچوب قانون
اساسی و قوانین موضوعه کشور است.عالوه براین ما پولشویی را مردود می دانیم و برای
مقابله با آن هم قانون داریم و حتما تامین منابع برای تروریست ها را هم محکوم می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر کسی مقاومت را نیروی تروریست می داند مغرضانه حرف می زند،
افزود:اسرائیل و آمریکا حامی تروریسم هستند با این حال وقتی الیحه را تصویب نمی کنیم
بی جهت ما را در مظان اتهام قرار می دهند درحالی که اگر در آنجا حضور داشته باشیم
بهتر می توانیم از مواضع مان دفاع کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :ما در مجلس جلسات غیرعلنی درخواست کردیم و حتی
دبیر شورای عالی امنیت ملی هم توضیح دادند .خود ما و تمام مسئولین وزارت امور خارجه
در جلسات غیرعلنی و علنی بر اهمیت این لوایح تاکید کردیم با این حال باید بپذیریم که
تفاوت نگاه در کشور وجود دارد و عده ای نگاهشان با ما متفاوت است.
وی با بیان اینکه برای منتقدین احترام قائل هستیم ،خاطرنشان کرد :در گذشته هم دیدیم
به دفعات وزرا را استیضاح کردند ولی اکثریت مجلس نگاه دیگری داشتند اگر(این الیحه)
را به رای واسپاری می کردیم آنها رای می دادند.
نوبخت یادآورشد :با این حال خوشبختانه یا متاسفانه هیچ مضایقه ای از فشارهای بیرونی و
پیامکی نشد و این اتفاق افتاد.امیدواریم در مرحله بعد تصمیم سنجیده ای از سوی مجلس
شورای اسالمی شاهد باشیم.
زیان تاخیر در برجام
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برخی در روزهای منتهی
به امضای برجام می گفتند بابت هر روز تاخیر صدها میلیارد تومان ضرر می کنیم آیا این
درست بود ،گفت :ما در آن ایام روزانه حق فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت نداشتیم.
بخش اصلی درآمدهای ما هم از محل فروش نفت است در آخرین گزارش این میزان به دو
میلیون و  647هزار بشکه رسیده است.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم در نهایت مردم هزینه ها را می دهند ،اظهار داشت :تمام
تالش ما این است که ملت هزینه ندهد عده ای به زور می خواهند منافع ملت ما را مورد
تهدید قرار دهند ما حتما با چنین سیاست هایی مقابله می کنیم انعطاف و نرمش ما همه
برای این است که بتوانیم بدون صرف هزینه باال اهدافمان را تامین کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :اگر رشد اقتصادی کشور به تایید مجامع بین المللی از
منفی شش درصد به مثبت چهاردرصد رسیده است از محل همین منابع بوده است .ما
ورد نخواندیم .با این حال این منابع برای اینکه مردم ما در رفاه باشند کافی نیست و از این
جهت انتظار داریم دولت را منصفانه نقد کنند و با توجه به منابعی که دولت در اختیار دارد
از آن تکلیف بخواهند.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره اهانت به رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم
روز قدس با بیان اینکه دکتر صالحی انسانی است که اخالق اسالمی را در سرلوحه خود قرار
داده است ،گفت :این افراد به چنین شخصیتی اهانت کردند .وقتی یک جمعیت این چنین
بزرگ با دهان روزه اعالم برائت کردند شما دیدید رسانهها یک کادر کوچک را به جای
حرکت پاکی که ملت بزرگ ما انجام داد ،نشان دادند .مشاهده کردید که حرکت بزرگ ملت
ما چگونه تحتالشعاع این حرکت قرار گرفت.
وی خطاب به هتاکان صالحی خاطر نشان کرد :ما حتی از نظر سیاسی اختالفی داشته
باشیم  364روز سال برای شما ،اما اجازه دهید یک روز سال صدای واحدی از کشور شنیده
شود.این اقدام بدون تردید از سوی جریان قلیلی صورت گرفت ،آنها به این سرمایه اهانت و
حرکت روز قدس را مخدوش کردند.
س جمهور با بیان اینکه دشمن سیاست جنگ روانی علیه ما در پیش گرفته است،
معاون رئی 
گفت :ما نباید به آتش آنان دامن بزنیم .آن زمان هم که برجام امضا شد برخی از بدخواهان
قراردادهای خود را اجرایی نکردند ،امروز هم با کسی روبهرو هستیم که در هواپیما با یک
توئیت امضای خود را پس میگیرد.

خبر

تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین
مکان هایی برای برگزاری تجمعات

بخش سیاسی -معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد که طبیعی
است هر فردی که در تجمعات رفتار قانونی داشته باشد ،برای او مساله
پیگرد مطرح نیست.
اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در مورد
تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ به سوال ایسنا
مبنی بر اینکه «این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات
به راحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض
افراد به رسمیت شناخته می شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟»
گفت :در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است
و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط
مانیتورینگ شناسایی می شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود
برداشت غیرمنصفانه است.
وی تاکید کرد :طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث
پیگرد در این مورد مطرح نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود :حتی از مسئولین دولتی و دستگاههای
دولتی متناسب با آن تجمع که میتواند مربوط به بخشی از دستگاهها
باشد میتوانند در تجمعها حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده همچنین بیان کرد :یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد
تجمعات این است که مسئولین میتوانند حضور داشته باشند و
بشنوند .امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح میشود
هر چه زودتر اجرایی شود .وی در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت
درباره تعیین محل برای تجمعات ،گفت :سال  ۹۴در مجلس و پس از
آن در سال  ۹۵در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون نحوه فعالیت
احزاب و گروههای سیاسی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به
وزارت کشور ابالغ شد.
وی افزود :این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده  ۱۳این
قانون به حقوق و مسئولیتهای احزاب و گروههای سیاسی اشاره
میشود .همچنین در یکی از بندهای همین الیحه اختیارات و
امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکلهای سیاسی دارد مشخص
شده است که احزاب و تشکلها میتوانند حسب مورد با اطالع و
صدور مجوز وزارت کشور و استانداریها و بر اساس اصل  ۲۷قانون
اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد :در همین ماده دولت مکلف
شده آییننامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آییننامه
اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ۲۹
اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابالغ شد و بر اساس این
آییننامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکانهای مورد نظر تعیین
شده است.
جبارزاده یادآور شد :دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای
خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و
استانداریها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را
اعالم کنند که موضوع تجمع چیست ،زمان ،مکان و حتی اعالم اسامی
سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی در ادامه اظهار کرد :فرمانداریها و استانداریها هم موظف هستند
پس از دریافت تقاضا بالفاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد
را به کمیسیون ماده  ۱۰احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم
مکلف است جلسه فوقالعادهای را تشکیل دهد و در این جلسه که
 ۱۲ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت
میگیرد.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب و یا تشکل نمیتوانند
در یک زمان تجمع داشته باشند ،تاکید کرد :مسئول امنیت تجمعات
و راهپیماییهای قانونی ،نیروی انتظامی است و گروههای دیگر
مسئولیتی بر عهده ندارند البته بر اساس تبصره ماده مذکور شورای
تامین استانها هم موظف هستند محلهای مناسبی را برای برگزاری
تجمعات فراهم کنند.
وی با اشاره به تعیین محلها برای تجمعات که اخیرا در قالب
مصوبهای از سوی دولت اعالم شد ،گفت :در تهران پنج ورزشگاه شامل
ورزشگاههای دستگردی ،تختی ،معتمدی ،آزادی ،شهید شیرودی که
متعلق به وزارت ورزش است مشخص شده ،همچنین شش بوستان
در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسالمی محلی
برای تجمعات در نظر گرفته شده است .وی افزود :برای شهرهای
بیش از یک میلیون نفر دو محل تجمع در نظر گرفته شده است البته
در مصوبه اخیر  ۱۰ویژگی یا شرط برای تعیین این محلها تصویب
شده که در راستای رفاه و آسایش تجمعکنندگان است مانند اینکه
تجمعات نباید باعث اخالل در کسب و کار دیگر شهروندان شود یا در
محل تردد دیگران اشکاالتی را ایجاد کند.
جبارزاده خاطرنشان کرد :دولت به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی
و برای تسهیل اجرای این قانون ،این مصوبه را در نظر گرفته که در
راستای وظایف دولت به منظور حقوق شهروندی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد :از نمایندگان مجلس
هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار
داشتیم که در سال  ۹۴که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس
بود ،پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیهها از این قانون حذف
شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی بود اما در
ادامه فرآیند این موضوع انتظار میرود که کمیسیون ماده  ۱۰احزاب
و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند
البته طی سه ماه اخیر بیش از  ۳۰یا  ۴۰حزب یا تشکل اجازه تجمع
داشتهاند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تقسیمات
کشوری و وضعیت مربوط به شهرستان کازرون ،گفت :بررسی جامع و
همهجانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون
هم این کار صورت میگیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی
بیشتر و کاملتر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.

