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وزیر رفاه خبر داد:

حذف یارانه  ۷۰۰هزار متمکن

الریجانی :مجلس محور
سیاستهای کلی نظام
قانون گذاری است

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گفت :حدود  ۱۷۰هزار خانوار یعنی
 ۷۰۰هزار نفر از اقشار متمکن که ضریب خطای کمتری دارد در مرحله
اول در دستور حذف قرار گرفتند.
محمد شریعتمداری در حاشیه گردهمایی صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر که صبح دیروز برگزار شد در پاسخ به
سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا آماری از مجلس درباره حذف
 ۵.۵میلیون نفر از یارانه بگیران طبق مصوبه بیرون آمد در حالی که
شما شمار مشموالن حذف شده از فهرست یارانه را  ۱۷۰هزار نفر اعالم
کرده بودید گفت :خیر ،شما تعداد افراد و خانوار را مخلوط کردهاید.
مجموعا مجلس به دولت تکلیف و اختیار داده که نسبت به حذف یارانه

سه دهک درآمدی اقدام کند که به لحاظ تعداد جمعیت  ۲۴میلیون
نفر میشود.
وی افزود :بررسیهای ما در نمودار میزان درآمد خانوار به شکل U
است ،یعنی جمعیت اندکی در حد چند صدک و یک دهک افرادی هستند
که شرایط زندگی بسیار نامطلوبی دارند .از آن سو هم همین تعداد ،وضعیت
بسیار مطلوبی دارند .در حذف آنها که توان مالی دارند هیچ مشکلی وجود
ندارد و داریم در این مسیر گام بر میداریم.
وزیر رفاه گفت :در این دوره حدود  ۱۷۰هزار خانوار یعنی  ۷۰۰هزار
نفر از اقشار متمکن که ضریب خطای کمتری دارد در مرحله اول در دستور
حذف قرار گرفتند ولی هرچه به سمت جلو حرکت میکنیم چون به قاعده

 Uو افرادی که به لحاظ درآمدی مشابهتهایی دارند و طبقه متوسط
جامعه را تشکیل می دهند می رسیم.
وی با اشاره به اینکه حتما باید برای این افراد با احتیاط عمل
کنیمافزود :قصد نداریم در این شرایط معیشتی خانوار ضریب خطا در
طبقه متوسط باال برود و بخشی از آنها مشمول حذف شوند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه حدود  ۶۷۰۰تا  ۶۸۰۰اعتراض بعد از
حذف ،در سامانه ثبت شده گفت :با نگاه جامع تر و بهره گیری از بانکهای
اطالعاتی تالش می کنیم به اعتراضات به موقع رسیدگی کنیم اما حداقل
بیش از یک ماه زمان می برد.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

رئیس مجلس گفت :محوریت سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مجلس است
زیرا به عنوان مبنای قانونگذاری شناخته میشود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران در تشریح
نشست بررسی نحوه تقنین بر اساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با حضور
نمایندگان قوا ،گفت :در این نشست به دلیل اینکه سیاستهای کلی نظام قانون
گذاری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه ،قوه مقننه ،قوه قضائیه و
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ارتباط دارد ،نمایندگانی از آنها حضور
داشتند .رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برای تحقق سیاستهای کلی نظام قانون
گذاری باید اضالع مختلف را جهت تدوین مقررات خاص درگیر کنیم ،تصریح کرد:
از نظر تمامی اعضای نشست ،سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
برای اینکه نظام قانون و مقرارت گذاری در کشور از سامان بهتری برخوردار باشد ،یک
فرصت است و با این نگاه باید به موضوع توجه شود.
سیاستهای کلی نظام قانون گذاری وظایف قوهای را تضیق و یا توسعه نمیدهد
وی با اشاره به اینکه در سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مبنای وظایف
ذاتی همه قوای مختلف ،بر اساس قانون اساسی است و بنا نیست که وظایف قوهای
را ضیق بگیریم و یا توسعه دهیم ،ادامه داد :محوریت سیاستهای کلی نظام قانون
گذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانون گذاری شناخته میشود و در کنار
آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه میکنند
که برخی از آنها در گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند و برخی از آنها نیاز به نظم بهتر
دارند .رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه بعضی از موارد مانند اصل چهار
در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا اگر مقرارت گذشته کشور
خالف شرع است توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود ،عنوان کرد :در این
نشست بحث شد که اگر دو ماده از قانونی توسط فقهای شورای نگهبان خالف شرع
تشخیص داده شد ،در مجلس شورای اسالمی بقیه مواد ساماندهی گردد تا کشور
دچار خالء قانونی نشود .الریجانی گفت :مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه
داشته باشد و ذیل آن کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس،
معاونت قوانین مجلس ،معاونت حقوقی رئیس جمهور ،نمایندگان شورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل و پیشنهادهای خود را طی یک ماه آینده ارائه
کنند تا اصالحات مورد نظر صورت بگیرد.
ادامه در همین صفحه

۱۰۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:

اعزام زائران اربعین در
کمال آرامش و امنیت

رئیس سازمان حج و زیارت گفت  :روند اعزام زائران اربعین حسینی از استان
های مختلف و خروج از مرز به مقصد کربال و اعتاب مقدس درعراق در نهایت نظم ،
آرامش و امنیت در حال انجام است .
علی رضا رشیدیان با اشاره به آخرین وضعیت نام نویسی زائران اربعین حسینی
و اعزام ها از استان های مختلف افزود :برخی ناآرامی های روزهای اخیر عراق مشکلی
در مسیر تداوم عزیمت زائران کشورمان به عتبات عالیات ایجاد نکرده و بعد از وقفه
ای کوتاه در یکی دو مورد از مرزهای زمینی خروجی دوباره اعزام ها همانند گذشته
از مرزها انجام می شود.
وی تصریح کرد  :همچنین مشکلی در مسیر خروج زائران اربعین حسینی نیز
از مرزهای زمینی شلمچه،چذابه و مهران وجود ندارد ضمن انکه امنیت مسیر زائران
اربعین حسینی به صورت کامل از سوی کشور میزبان تامین شده است و هیچ مشکلی
در اعزام ها و طول مسیر وجود ندارد.
وی گفت  :امسال تا کنون استقبال بسیارخوبی از نام نویسی در سامانه سماح
صورت گرفته و تاکنون (دیروز شنبه) بیش از  ۲میلیون نفر در سامانه سماح ثبت
نام کرده اند.
رشیدیان با بیان اینکه سازمان حج و زیارت به عنوان متولی بحث زیارت در
کشور با تمام توان در کنار ستاد مرکزی اربعین حسینی و سایر کمیته های مربوطه به
زائران اربعین خدمت می کند ،گفت :ثبت نام از زائران همچنان با جدیت و استقبال
متقاضیان ادامه دارد .
وی توضیح داد  :اعزام زائران که از روزهای قبل آغاز شده و در ایام پیش رو
شتاب بیشتری می گیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با تاکید بر اینکه شرایط شهرهای زیارتی
کشور میزبان مهیای خدمت به زائران اربعین است  ،گفت :پیش بینی می کنیم امسال
در ایام اربعین حسینی بیش از  ۳میلیون نفر از کشورمان به عراق سفر کنند و آماری
بی نظیر از حضور زائران اهل بیت (ع) در سال های اخیر به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه فضا سازی رسانه های معاند و غربی نسبت به برخی مسائل
کشور عراق تاثیری در میهمان نوازی ساالنه مردم غیور و فهیم عراق در برپائی و
نمایش شور و شعور حسینی زائران اربعین ندارد ،گفت :براساس برآوردها امسال نیز
شاهد حضور میلیون ها نفر از زائران کشورمان و دیگر کشورها در این راهپیمایی
عظیم خواهیم بود وعاشقان اهل بیت عصمت و طهارت نمایشی از وحدت ،اقتدار،
شور و شعور حسینی و اسالم راستین و حرکت به سمت تمدن بزرگ اسالمی را دراین
مراسم به نمایش می گذارند.
وی گفت  :مراسم اربعین حسینی امسال هم نمایشی مقتدرانه از همدلی و
همراهی در منظر جهانی خواهد شد.

حذف یارانه  ۷۰۰هزار متمکن

ادامه از همین صفحه
وی در پاسخ به اینکه یکی از مدیران دولتی مشمول حذف اعتراض کرده بود
تاکید کرد :متاسفانه اعتراض در اقشاری صورت میگیرد که جای تعجب است .مدیران
کل برخی دستگاهها ،صاحبان مشاغل آزاد که علی االصول نباید معترض باشند اما
هستند.
وزیر رفاه افزود :با پاالیشی که انجام می دهیم تالش می کنیم افراد متمکن
مشمول دریافت یارانه نباشند.
شریعتمداری افزود :هر مقدار حذف شود از ماه اول در چرخه اقتصاد و در خزانه باقی
می ماند و اینطور نیست که پولی بدهیم پس بگیریم ،بلکه یک پولی را نمی دهیم.
وی در مورد قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن گفت :پیشنهاد ما در اولین
جلسه نظارتی قانون حمایت از معلولین این بود که منابع حاصل به مددجویان
اختصاص یابد که مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و نامه مکتوبی به سازمان
برنامه ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن در ابتدا  ۱۲هزار
میلیارد و امسال  ۲۲هزار منابع میخواهد گفت :اگر بخشی از منابع وارد این حوزه
شود خوب است.

پایان قاچاق سوخت
با اجرای به موقع
طرح کارت سوخت
خودرو
صفحه 3

بورس کاال آماده
راهاندازی ابزارهای
مالی بر پایه فلزات و
پتروشیمی
صفحه 7

قرار دادن
ماهواره در مدار
تا ۱۴۰۰

فشار بر دولت ،نارضایتی مردم؛

صفحه 2

بی اثر بودن تحریم فضایی ایران بر جهانیان ثابت می شود

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت :بی اثر بودن
تحریم های دولت آمریکا علیه ایران در حوزه فناوری
فضایی به زودی بر جهانیان ثابت خواهد شد.
حسین صمیمی دیروز شنبه در مراسم افتتاحیه
هفته جهانی فضا که در وزارت ارتباطات برگزار شد،
گفت :هفته جهانی فضا را در حالی آغاز میکنیم که
سازمان فضایی ،پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه
هوافضا از سوی دولت آمریکا تحریم شدهاند؛ بدون
شک ،تحریم فعالیتهای فضایی صلحآمیز ایران توسط
آمریکا نشانه عجز و ناتوانی این کشور در برابر عزم و اراده
جوانان متخصص ایرانی است و به فضل الهی و با تکیه
بر همت این جوانان ،در روند فعالیتهای فضایی کشور
خللی ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد :از منظر دیگری ،این تحریمها در
کشور همیشه باعث همبستگی و اتحاد بیشتر داخلی
برای رسیدن به اهداف مورد نظر شده به نحوی که در
این خصوص نیز ،روسای این سه سازمان برای بررسی
روشهای مقابله با تحریم ،پشت یک میز نشسته و
همفکری کرده و فهرست اقدامات مشترکی که باید
انجام دهند را شناسایی کرده اند .در همین حال
تعامالتی را با وزارت امورخارجه داشته و با هماهنگی
یکدیگر ،مکاتبه مشترکی با واحدهای ذیربط سازمان
ملل مثل «کوپوس» انجام دادیم و اقداماتی از این قبیل
در دست اجرا است.
صمیمی انسجام کاری و تعامل سیستماتیک را
نیاز اصلی بخش فضایی کشور عنوان کرد و گفت :در
شرایط کنونی که همه سازمانها کم و بیش با کمبود
اعتبارات مواجه هستند و از سوی دیگر ،نیاز به بهبود و
ارتقای قابلیت اطمینان برای انجام ماموریتهای فضایی
به وضوح احساس میشود ،تعامل موثر بازیگران حوزه
فضایی کشور با یکدیگر ،استفاده از سرمایه گذاریهای
صورت گرفته و زیرساختهای ایجاد شده توسط نهادهای
مختلف و نیز ایجاد بستری برای همافزایی دانشی بین

نیروهای متخصص موجود ،از ضروریات است.
وی خطاب به تالشگران حوزه علم و فناوری فضایی
کشور ادامه داد :شاید وقت آن رسیده که با همکاری
هم ،با تدوین الگوی مشارکتی علمی و با بهرهگیری
حداکثری از منابع موجود ،قدمهای بهتری در نقشه راه
توسعه ماهوارههای سنجشی و مخابراتی برداریم .بدون
شک نتیجه این مشارکت ،کاهش هزینهها و کاهش
زمان اجرای پروژهها از یک سو و از سوی دیگر ،ارتقای
عملکرد و بهبود نتایج پروژهها ناشی از تجمیع تجارب و
دانش انباشته شده در هر یک از دستگاهها خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه انتخاب
یک شعار بومی و داخلی با توجه به ضروریات کشور به
صورت سالیانه که تعیین کننده فعالیتهای پیشروی این
بخش باشد ،در درجه اهمیت قرار دارد ،افزود :به عنوان
یک پیشنهاد اولیه برای این شعار محلی« ،اتحاد ایرانی
برای ساخت ماهواره ایرانی» مدنظر اینجانب است.
صمیمی در مورد دستاوردهای پژوهشگاه فضایی
ایران نیز گفت :کسب دانش فنی طراحی و ساخت انواع
سامانههای فضایی و ماهوارههای مخابراتی و سنجشی در
این پژوهشگاه صورت گرفته که در این خصوص ماهواره
مخابراتی -تحقیقاتی «ناهید یک» تحویل کارفرما
(سازمان فضایی ایران) شده است .ماهواره سنجشی
«پارس  ،»۱نیز انشااهلل تا پایان سال جمع بندی خواهد
شد.

وی اضافه کرد :بهعنوان یک تحول در مشارکت
با سایر دستگاهها جهت استفاده حداکثری از سرمایه
گذاریهای انجام شده ،ما از ایستگاههای اخذ تصاویر
سازمان جغرافیایی برای «پارس  »۱استفاده خواهیم
کرد که همین اقدام منجر به صرفه جویی چند میلیاردی
شده است .مدل مهندسی ماهواره مخابراتی «ناهید » ۲
نیز انشااهلل تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
صمیمی ادامه داد :در همین حوزه ،آزمونهای
کیفی بلوک انتقال مداری نیز رو به اتمام است و در نظر
داریم تا پایان سال دو آزمون زیر مداری نیز تعریف و اجرا
کنیم که مأموریت این سامانه را نیز مورد ارزیابی قرار
دهیم .به موازات این اقدامات زیرساختهای آزمایشگاهی
را هم توسعه دادهایم ،به تازگی با اضافه شدن یک قابلیت
به مجموعه آزمایشگاه ، AITامکان تستهای ارتعاشی
سامانههای فضایی تا  ۵۰۰کیلوگرم در سطح کیفی و
 ۱۰۰۰کیلوگرم در سطح پذیرش مقدور شده است.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه الکترواپتیک در شیراز با
هدف امکان تست و تجمیع المانهای فضایی اپتیکی در
محیطی استاندارد راه اندازی شده است ،در مورد توسعه
خدمات فضاپایه است گفت :با همکاری با وزارت کشور
درخصوص برآورد خسارت سیل فروردین  ، ۹۸گزارشات
تولید شده نشان میدهد استفاده از فناوریهای سنجش
از دور و ایجاد سامانه سجاد از سوی وزارت کشور به
صرفه جویی بیش از  ۱۵۰۰میلیارد تومان در واقعه
سیل منجر شده است .رئیس پژوهشگاه فضایی ایران
با اشاره به اینکه سرریز دانش فضایی به سایر حوزههای
صنعتی نکته مهمی است ،خاطرنشان کرد :برای هدایت
این امر در پژوهشگاه با حضور پیشکسوتان ،کمیته
تجاریسازی و درآمدزایی را تشکیل دادهایم که تعامالت
خوبی با حوزههای صنعتی مختلفی چون پتروشیمی،
صنایع خودرویی انجام دادهاند و انشااهلل خبرهای خوبی
درخصوص انعقاد قراردادهای کاری در این حوزهها به
گوش خواهد رسید.

در نخستین روز از دومین هفته پاییز رقم خورد؛

شاخص کل بورس اوراق بهادار در
پایان معامالت دیروز شنبه  ۱۳مهر  ۹۸با
افزایش  ۱۱۸۸واحدی به رقم  ۳۲۷هزار و
 ۳۰۵واحد رسید.
به گزارش بازار سرمایه ،شاخص هم
وزن  ۹۶۹واحد رشد کرده و به رقم ۹۷
هزار و  ۳۷۷واحد رسید .ارزش روز بازار
در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از یک
میلیون و  ۱۹۶هزار میلیارد تومان رسید.
دیروز معاملهگران بورس بیش از  ۶و

افزایش  ۱۱۸۸واحدی شاخص بورس
نیم میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی
در قالب  ۶۰۲هزار نوبت معامله و به ارزش
۲هزار و  ۵۶۷میلیارد تومان داد و ستد
کردند .دیروز نمادهای بانک ملت،همراه
اول ،بانک پاسارگاد و پاالیش نفت تهران
بیشترین اثر تقویتی در شاخص کل بورس
را داشتهاند و نمادهای گسترش نفت و گاز
پارسیان ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و
سرمایه گذاری امید بیشترین اثر کاهشی
در شاخص بورس را داشتهاند .شاخص

قیمت با معیار وزنی -ارزشی دیروز ۳۱۹
واحد رشد کرده و به رقم ۸۷هزار و ۹۷۰
واحد رسید .شاخص قیمت با معیار هم
وزن  ۶۴۸واحد رشد کرده و به رقم ۶۵
هزار و  ۱۸۴واحد رسید .شاخص آزاد
شناور با افزایش ۲هزار و  ۶۸۸واحد به رقم
 ۳۸۲هزار و  ۶۰واحد رسید .شاخص بازار
اول بورس با افزایش  ۸۷۹واحد به رقم
 ۲۳۷هزار و  ۷۳۸واحد رسید و شاخص
بازار دوم بورس با افزایش  ۲هزار و ۳۴۶
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واحد به رقم  ۶۶۶هزار و  ۲۲۰واحد رسید.
دیروز نمادهای پر بیننده در بورس
مربوط به بانک تجارت و قیمت هر سهم
 ۵۶۰ریال ،بانک ملت به قیمت هر سهم ۶
هزار و  ۶۶۱ریال ،سایپا به قیمت هر سهم
 ۲۲۷۰ریال ،بانک صادرات ایران به قیمت
 ۶۶۴ریال  ،بانک اقتصاد نوین به قیمت هر
سهم  ۴هزار و  ۷۳۵ریال ،مخابرات ایران
به قیمت  ۴هزار و  ۵۸۳ریال و گروه ایران
خودرو بودند.

خبر

صادرات غیرنفتی
 ۲۳درصد افزایش یافت
صادرات غیرنفتی کشور طی  ۶ماه نخست
امسال  ۷۰میلیون و  ۹هزار تن کاال به ارزش
 ۲۰میلیارد و  ۹۴۸میلیون دالر بوده که از نظر
ارزشی  ۱۰.۵۵درصد کاهش و از نظر وزنی
 ۲۲.۵درصد افزایش داشته است.
بررسی آمار گمرک از وضعیت تجارت
کشور در نیمه نخست سال جاری نشان می
دهد که میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی
کشور (به استثنای نفت خام ،نفت کوره و نفت
سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت
چمدانی) بالغ بر  ۷۰میلیون و  ۹هزار تن به
ارزش  ۲۰میلیارد و  ۹۴۸میلیون دالر بوده است
که در مقایسه با مدت مشابه سال  ،۹۷افزایشی
 ۲۲.۵۰درصدی در وزن و کاهشی ۱۰.۵۵
درصدی در ارزش دالری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این
مدت ،با افزایشی  ۰.۴۱درصدی در وزن و
کاهشی  ۵.۵۱درصدی در ارزش دالری در
مقایسه با مدت مشابه سال  ،۹۷به  ۱۶میلیون
و  ۵۶۷هزار تن به ارزش  ۲۱میلیارد و ۲۲
میلیون دالر رسیده است.
طی شش ماه نخست سال  ،۹۷بیشترین
میزان صادرات کشور ،به مقصد کشورهای
«چین» ،با رقمی بالغ بر  ۵میلیارد و ۱۰۶
میلیون دالر و سهم  ۲۴.۳۷درصد از کل
ارزش صادرات« ،عراق» با  ۴میلیارد و ۶۶۳
میلیون دالر و سهم  ۲۲.۲۶درصد« ،ترکیه» با
 ۲میلیارد و  ۵۵۲میلیون دالر و سهم ۱۲.۱۸
درصد« ،امارات متحده عربی» با  ۲میلیارد و
 ۳۵۶میلیون دالر و سهم  ۱۱.۲۵درصد و کشور
«افغانستان» با یک میلیارد و  ۷۶میلیون دالر
و سهم  ۵.۱۳درصد از کل ارزش ،صورت گرفته
است.
طی شش ماه نخست سال  ،۹۸کشور
«چین» با اختصاص رقمی بالغ بر  ۵میلیارد
و  ۳۰۴میلیون دالر و سهمی در حدود ۲۵
درصد از کل ارزش واردات ،در جایگاه نخست
کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.
همچنین کشورهای «امارات متحده
عربی» با  ۳میلیارد و  ۷۸۰میلیون دالر و سهم
 ۱۷.۸۱درصد« ،ترکیه» با  ۲میلیارد و ۶۱۸
میلیون دالر و سهم  ۱۲.۳۴درصدی « ،هند»
با  ۲میلیارد و  ۱۲۷میلیون دالر و سهم ۱۰.۰۲
درصدی و «آلمان» با یک میلیارد و  ۱۳میلیون
دالر و سهم  ۴.۷۷درصد از کل ارزش واردات،
جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات
بوده اند.

الریجانی :مجلس محور سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است

ادامه از همین صفحه
وی ادامه داد :در زمینه نحوه بررسی لوایح بودجه سنواتی شورای
نگهبان نظر تفسیری دارد که اصوال نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر کند
و در غیر این صورت ایراد میگیرد ،بنابراین فعال مبنای بررسی الیحه بودجه
همین تفسیر شورای نگهبان است و اگر در آینده به نظم جدیدی دست
پیدا کنیم اعالم میشود.الریجانی در خصوص ضرورت تبدیل سیاستهای

کلی نظام قانون گذاری به قانون در مجلس شورای اسالمی ،گفت :بخشی
از این سیاستها نیاز به قانون دارد .بر اساس قانون اساسی مصوبات دولت
شامل آئین نامهها و تصمیمات در هیئت تطبیق بررسی و نتایج آن اعالم
میشود؛ در سیاستهای کلی نظام قانون گذاری نیز آمده است که مصوبات
شوراهای مختلف باید تطبیق داده شود که نیاز به سازوکارو قانون دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص نحوه عملکرد کارگروههای

ذیل شورای راهبردی سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ،گفت:
کارگروهای تخصصی هر کدام از بخشها به صورت تخصصی بر روی
بندهای مختلف سیاستهای کلی نظام قانون گذاری کار میکنند ،ذیل
کارگروههای تخصصی کارگروهی از تمامی بخشها که به صورت هفتگی
جلسه دارند قرار دادهایم که مسئولیت آن با معاونت قوانین مجلس است
و نتایج بررسی آنها در شورای راهبردی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

