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عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
منبعهزینهمیلیاردیتبلیغاتیکاندیداهایمجلسازکجامیآید؟

جلویرأیهایقومیوقبیلهایباناهاروشامرامیگیریم

عضو کمیسیون برنامه وبودجه:
بودجهششماههنخستسالچگونهمصرفشدهاست؟

انتخابات  چنانچه  گفت:  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
به صورت استانی برگزار شود، شاهد تخلف گسترده نخواهیم بود.

قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون شوراها 
انتخابات در کمیسیون  قانون  به بررسی  اشاره  با  امور داخلی مجلس،  و 
متبوعش، گفت: سه قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها 
بازنگری  و  رسیدگی  حال  در  شوراها  کمیسیون  در  هم زمان  به صورت 
است. بررسی قانون شوراها به اتمام رسیده است و در حال حاضر قانون 
انتخابات مجلس در حال بررسی است و پس ازآن قانون انتخابات ریاست 

جمهوری بررسی می شود.
به گزارش رویداد ۲۴: او ادامه داد: معطلی ما برای بررسی این قوانین به 
دلیل این بود که منتظر ارسال الیحه جامع انتخابات از سوی دولت بودیم 
که متأسفانه دولت این الیحه را تاکنون به مجلس ارسال نکرده است. 
اخیرًا از آقای جبارزاده نماینده دولت، شنیده ام که الیحه جامع انتخابات 
تا یک هفته دیگر آماده می شود و به صحن دولت ارجاع می شود که این 

قانون کامل تر است.
استانی، نظارت  انتخابات به صورت  نماینده مجلس گفت: برگزاری  این 
استصوابی، درآمدها و هزینه های کاندیداها ازجمله محورهای اصلی است 

که در این قوانین موردتوجه است.

میرزایی نیکو به مزایای برگزاری انتخابات به صورت استانی اشاره کرد و 
گفت: چنانچه انتخابات به صورت استانی برگزار شود دیگر شاهد تخلف 
گسترده نخواهیم بود. برای مثال ۱۶ شهرستان استان تهران حذف و در 
انتخابات  برگزاری  در صورت  و  می شود  گرفته  نظر  در  مجموعه  یک 
به صورت استانی دیگر رأی های قومی و قبیله ای و رأی با ناهار و شام را 

دیگر شاهد نخواهیم بود.
مجلس،  انتخابات  برای  کاندیداها  میلیاردی  هزینه های  به  اشاره  با  او 
تأکید کرد: هزینه های تبلیغاتی کاندیداها باید مشخص شود که از کجا 
می آید و شفاف سازی در این خصوص صورت گیرد. سامانه ای که برای 
رونمایی  آینده  ماه  یک  تا  است  قرار  و  گرفته شده  نظر  در  نمایندگان 
شود و در ابتدا نمایندگان خود اظهاری می کنند و اعالم می کنند که چه 
اموالی دارند و در پایان دوره نمایندگی هم باید بگویند چه اموالی دارند. 
در این خصوص قانون هم داریم و باید مقامات اموال خود را قبل و بعد 
اما متأسفانه تاکنون کسی به این قانون توجه  از مسئولیت اعالم کنند، 

نکرده است.
آن  شفافیت  و  کاندیداها  تبلیغات  هزینه  برای  داد:  ادامه  نیکو  میرزایی 
انتخابات  با  قانون هستیم. دو کمیته برای بررسی قوانین مرتبط  نیازمند 

تشکیل شده و بر روی آن کار می کنیم.

پرداخت  به  قادر  دولت  سال،  پایانی  ماه های  در  که  بودند  نگران  برخی 
حقوق کارکنان نیست، اما جای نگرانی نیست.

 ۲۷ حدود  گمرک  و  مالیاتی  حوزه  در  می گوید:  ایمن آبادی  جعفرزاده 
مالیاتی  فرار  یافتن  وسعت  نشان دهنده  که  هستیم  عقب  برنامه  از  درصد 

است.
در حالی دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز شده که رئیس جمهور 
و معاون اول ایشان بارها این اعتماد را به مردم داده اند که مشکل حادی 
متوجه کشور نخواهد شد. هرچند ترامپ به دنبال به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران است اما آمار و ارقام حکایت از آن دارد که ایران در هفت 
ماه نخست امسال، ۳۰ درصد بیشتر از پیش بینی ها، نفت فروخته و تا حدود 
زیادی برنامه دولت در درآمد و هزینه ها درست و منطقی پیش رفته است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه درباره درآمد 
و هزینه های کشور در هفت ماهه نخست سال به رویداد ۲۴ گفته است: 
رصد  می شود،  انجام  برنامه وبودجه  کمیسیون  در  که  کارهایی  از  یکی 
عمومی  منابع  ردیف  در  امسال  بودجه  است.  هزینه ها  و  درآمدها  کردن 
برنامه وبودجه  کمیسیون  است.  تومان  میلیارد  هزار   ۳۸۶ حدود  دولت 
انجام  تا ماه جاری رصد می کند. رصد  ابتدای سال  از  امر را  این  همواره 
شده در هفت ماهه ابتدایی سال نشان دهنده صرفه جویی در مصارف بودجه 
است و تا اینجای کار ما حدود ۲۲ درصد در مصارف بودجه، صرفه جویی 

کرده ایم.
از  ناشی  بودجه  درآمدی  منابع  است:  گفته  او   :۲۴ رویداد  گزارش  به 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش نفت و واگذاری دارایی های مالی 
است. در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی باید تالش بیشتری صورت 
مالیاتی  فرار  و  داشته  باال  درآمدهای  که  کسانی  مورد  در  به ویژه  گیرد 

دارند. ما در حوزه مالیاتی و گمرک حدود ۲۷ درصد از برنامه عقب هستیم 
که نشان دهنده وسعت یافتن فرار مالیاتی است. با توجه به نشستی که با 
مسئوالن مالیاتی کشور داشتیم، این امر در ماه های آینده جبران خواهد شد.

گفت:  آمریکا،  تحریم های  به  اشاره  با  مجلس  مستقلین  فراکسیون  عضو 
فروش  رساندن  صفر  به  برای  آمریکا  خصمانه  تالش های  همه  باوجود 
نفتی، ۳۰ درصد نسبت  ما نشان می دهد درآمدهای  نفت، گزارش خزانه 
پنج  در  آمریکا  همین جهت  به  است.  یافته  رشد  سال  اول  هفت ماهه  به 
اینکه  ما لطمه ای وارد کند. مسئله دوم  برنامه های  به  ماه آینده نمی تواند 
در هفت ماهه سال ۹۷، دولت موفق شده حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به 
کند  کمک  مسلح  نیروهای  و  اجتماعی  تأمین  بازنشستگی،  صندوق های 
که این امر تا حدی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را جبران کرده 
به عنوان درآمد در  اواًل آنچه  نماینده رشت تصریح کرد: درنتیجه  است. 
آمریکا  تالش های  باوجود  بود،  پیش بینی شده  کشور  برنامه وبودجه  نظام 
محقق شده است و نیازی به اصالح بودجه نیست بلکه باید به بودجه مکمل 
باوجوداینکه برخی مردم را  ارائه شود.  به مردم خدمات جدید  تا  افزوده 
پرداخت  به  قادر  دولت  سال،  پایانی  ماه های  در  که  بودند  کرده  نگران 
حقوق کارکنان نیست، اما اکنون می توان دید که همه پیش بینی ها انجام 

شده و جای نگرانی نیست.
دارایی های  تملک  و  پروژه ها  بخش  در  می گوید:  ایمن آبادی  جعفرزاده 
عمرانی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص پیداکرده است درحالی که 
در هفت ماهه سال ۹۶ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اختصاص پیداکرده 
و کمک  عمرانی  بودجه  در  که  کرد  مشاهده  می توان  به این ترتیب  بود. 
به صندوق های بازنشستگی و فروش نفت مشکلی وجود ندارد و مشکل 

موجود در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز در دست بررسی و اقدام است.
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 نماینده زرین دشت و داراب
در مجلس شورای اسالمی:

توسعه روستاها جلوه ای 
از محرومیت زدایی است

 مدیرکل دفتر شهری 
استانداری بوشهر:

زیرساخت های گردشگری 
گناوه تقویت شود

روزنامهروزنامه

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

منبع هزینه میلیاردی تبلیغاتی 
کاندیدا های مجلس از کجا 

می آید؟
جلویرأیهایقومیوقبیلهایباناهار

وشامرامیگیریم
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حوادث همراه با تحلیل خبر

درهای رسانه کی به روی آن ها 
بسته می شود؟
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استاندار فارس:
خدماترسانیبهمردم
درشهرداریهاتسهیلشود

برای اولین بار در کشور رخ داد؛
افتتاحمسابقهمحیطی

»رازسنگسیاه«درشیراز
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متهم به قتل در جلسه دادگاه 
منکر اتهاماتش شد

جزئیاتشکنجهمرگبارملیکا

عضو کمیسیون برنامه وبودجه:
 بودجه شش ماهه نخست 

سال چگونه مصرف شده است؟
برخینگرانبودندکهدرماههایپایانی
سال،دولتقادربهپرداختحقوق
کارکناننیست،اماجاینگرانینیست

به زودی لیست پروژه های انسان محور 
تقدیم شورای شهر می شود

فعالبودنبیشاز200پروژهمختلف
درشهرشیراز

 راهبرد ما 
در شهرداری برنامه محوری است

 فعالیت مثبت شهرداری در پروژه ها 
در راستای شعار شهر انسان محور
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 شهردار شیراز:

 معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز:

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شهرداری شیراز عنوان کرد؛


