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رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس شورای 
اســامی در ایران نهادی بســیار قدرتمند 
اســت، گفت: مجلس برای ما و سرنوشــت 
ما مهــم اســت، نگویند که چون دوســت  و 

هم حزبی های ما تایید نشــده اند هر کســی 
می خواهد به مجلس بــرود؛ برخی از قوانین 
سال ها و چند دهه باقی می  ماند؛ اگر مجلس 
یازدهم چیزی را تصویب کــرد نمی توان به 

 راحتی در مجلس دوازدهــم آن را تغییر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی دیروز 
در جلســه هیات دولت گفت: روز دیگری که 
مردم بایــد افتخار ایجاد کنند، دوم اســفند 

است. چند موضوع را ملت عزیز ما باید تفکیک 
بکنند یکــی موضوع اینکه مــا پای صندوق 
می رویم تا بهترین ها را برای مجلس شورای 
اســامی مان که نهاد بســیار مهمی است، 

برگزینیم.
وی یادآورشد: مجلس شــورای اسامی 
جایی است که قوانین ما را بررسی و تصویب 
می کند، لوایح دولت به آنجا فرستاده می شود. 
به وزیران ما در آنجا رای داده می شــود. آنها 
نوعی نظارت بر دستگاه اجرایی و کار اجرایی 
دارند. همچنین تحقیق و تفحص و استیضاح 

و سوال به عهده مجلس است.
رئیس جمهور  گفت: در کشورهای مختلف 
جایگاه و قدرت مجلس فرق دارد اما در ایران 
جایگاه باالیــی دارد و این هم بــه دلیل نظر 
امام به مجلس بود که  همیشــه با عظمت از 

نمایندگان مجلس یاد می کرد.
وی افزود: نیــاز داریم بــا مجالس دهم و 
یازدهم مشــکات را حل کنیم اگر بخواهیم 
موانع تولید را برداریم و به آن تحرک ببخشیم 
نیاز بــه قانون داریم، اگر بخواهیم در مســیر 
تولید علم و دانش و شرکت های دانش بنیان 
پیش برویم نیاز به همکاری مجلس  و دولت 
داریم و به طور کل مجلس در همه امور مردم 

حق قانون گذاری و اظهارنظر دارد.

رئیس جمهــور گفت: تحریــم یک عمل 
تروریســتی و ظالمانه علیه مردم ایران است. 
ما می توانیم آمریــکا را از کار غلطی که انجام 
داده پشیمان کنیم که این کار را قبا کردیم 
و آن سندی که دوست نداشت را امضا کرد و 
باز هم باید این کار را کنیــم و راه آن اتحاد و 
قدرت ماســت. ما باید نشان دهیم که ملت ما 
بزرگ است و صبار شکور است. اگر ملتی صبار 
شد آمریکا ناچار می شــود. آمریکا طی یک 
سال گذشته ده ها پیغام برای ما فرستاده. در 
چند روزی که من نیویورک بودم پنج یا شش 
پیغام برای من آمد. چرا اصرار کنید؟ شما که 
می گویید این انقاب از دست می رود و با این 

حال چرا رهبران دنیا را واسطه می کنید؟
وی افزود: قــدرت نمایی و وحــدت ما و 
تولیدات ما کارهایی اســت که امسال محقق 
شده است. آمار کشــاورزی و صنعت را نگاه 
کنید. همین خودرو که ما با آن مشکل داریم 
تولیدات همین خــودرو را در ایــن ماه ها با 
ماه های مشابه سال گذشته مقایسه کنید. ما 
سر غم به زانو نگرفته ایم. اگر ما می خواهیم در 
برابر آمریکا بایستیم یک نمونه آن دوم اسفند 

است. ما همه باید پای صندوق آرا بیاییم.
رئیس  جمهور گفت: اینکه این جناح یا آن 
جناح بیاید تا روز دوم اسفند است. هرکسی و 
از هر جناحی به مجلس برود نماینده مجلس 
ما هســتند و آنجا دیگر جای قهر نیســت و 
اینجا اگر یکی می گوید این جناح یا آن جناح 
باید به مجلس برود اما هرکه به مجلس رفت 
نماینده همه ماســت. برابر قانون اساســی 
نماینده مجلس در برابر تمام ملت مســئول 

است. همه باید اصل ۴۰ قانون اساسی را مورد 
توجه قرار دهند. در اعمال حق نمی توانید در 
زمان و مکانی اعمال حــق کنید که به منافع 
ملی ضربه بخورد. مــردم می خواهند دولت و 
مجلس با هم مشــکل اقتصادی و اجتماعی و 
سیاست خارجی و... را حل کنند. آنچه مردم از 
ما می خواهند هم افزایی است که بتوانیم این 

مشکات را برداریم.
وی ادامه داد: آمریکا روزی که مایوس شود 
از تحریم دست بر می دارد و پای میز مذاکره 
زانو می زند. در خود آمریکا نگاه کنید. این ها 
یک فرمانده بزرگ ما را شــبانه و بزدالنه ترور 
کردنــد. آمریکا چه جوابــی داد. هم مجلس 
نمایندگان و هم سنا اختیارات رئیس جمهور 
را در برابر جنگ با ایران محدود کرد چون آنها 

دیدند این کار ثبات را از بین برد. 
آن روز اگــر مشــکلی در منطقــه بــود 
می توانســتند با همکاری با شهید سلیمانی 
حل کنند حاال به جای شــهید سلیمانی باید 
با بیســت نفر حرف بزنند. شــما به واســطه 
دیگر کشــورها با شــهید ســلیمانی حرف 
می زدید. حاال به جای شــهید سلیمانی باید 
 با ده ها نفــر حرف بزنیــد و این کار شــما را 

سخت کرد.
روحانی گفت: راه آمریــکا در این منطقه 
غلط بــوده و امــروز نماینــدگان مجلس و 
سناتورهایشان این را می گویند. پس ما باید 
با ایستادگی خود به قدرت برسیم. صف های 
پرشــور ما در انتخابــات آمریــکا را مایوس 
می کند. امیدواریم افتخار دوم اســفند پای 

صندوق توسط ملت ما آفریده شود.

رئیسجمهور:

مجلس نهادی بسیار قدرتمند است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

علی پروین، پیشکســوت فوتبال ایران با حضور در ستاد 
انتخاباتی بهنام آقاحسین شــیرازی، نامزد جوان یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی گفت: من به هیچ 
عنوان قصد نداشتم از حزب و یا نامزد انتخاباتی حمایت کنم؛ 
اما از آنجایی که ابوالقاسم آقاحسین شیرازی،  رئیس اتحادیه 
صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایران )پدر بهنام( 
را سالیان متمادی اســت که می شناسم و وی انسانی شریف، 
مدیری زحمتکش، توانمند، متواضع، صبور و خدمتگزار صنف 
پوشاک کشور بوده و همواره به دنبال رفع مشکات کارگران 
است، پسر وی نیز به عنوان یک نامزد جوان و تحصیلکرده پا به 

عرضه انتخابات گذاشته و امیدوارم راه پدر خود را ادامه دهد.
علی پروین، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه بهنام 
آقاحسین شیرازی مورد تایید من است،  اظهار کرد: امیدوارم 
جوانان تحصیل کرده و با صالح وارد یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسامی شوند.
وی ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی نباید تنها هدف شان به 
دست آوردن کرسی مجلس باشد. پس از پیروزی در انتخابات 
نیز باید به یاد وعده های و تعهدات خود باشــند و به آنها عمل 

کنند.
پیشکســوت فوتبال ایران از نامزد جوان یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شورای اسامی خواســت پس از پیروزی 
مشکات دو باشگاه استقال و پرسپولیس را هرچه سریعتر 

پیگیری کنند تا به سرانجام برسد.
وی در پایان از مردم خواست تا با حضور در پای صندوق های 

رای، در آینده کشور خود سهیم باشند.
برایحفظحرمتشهداواسطورههایکشور

بهپایصندوقهایرایبیایید
پهلوان محمد محمودی، پیشکسوت کشتی ایران با حضور 
در ســتاد انتخاباتی بهنام آقاحسین شــیرازی، نامزد جوان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی گفت: جوانان 

باید برای مبارزه با افراد فاسد کشور وارد مجلس شوند.
پهلوان محمد محمودی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان 
اینکه جوانان برای مبارزه با افراد فاسد در کشور مجلس شوند، 
گفت: بر طبق روایت» هرکــس در این درگه آمد نانش دهید 
و دینش را نپرسید«، بنابرین نماینده مجلس نباید به مقام و 
شخصیت و ثروت و نفوذ افراد کار داشته باشد و اساسا باید سعی 
کند تا مشکات مردم را رفع کند. بهنام آقاحسین شیرازی نیز 
باید از جوانمردی و معرفت پدر و اسطوره های کشور الگو بگیرند. 
وی درخصوص تصمیم برخی از مردم بــرای رای ندادن، 
گفت: اسطوره های کشــور مانند پهلوان تختی که دوستدار 

مردم بود، شهید طیب یک التی که با خدا معامله کرد و به جنگ 
رفت و شهید شد. همچنین سردار قاسم سلیمانی که نه آقازاده 
بود و نه پشت میزنشین و حتی وصیت کرده بود که نام سرباز 
وطن در سنگ قبرش بنویسند، این سه اسطوره متعلق به همه 
قشرها و مردم هستند و مردم ما به دلیل وجود این افراد و برای 
اثبات وطن دوستی و حفظ حرمت شهدا  باید به پای صندوق 

رای بیایند
مجلسآیندهبایدازقشرکارگروآسیبپذیرجامعه

پوشاکحمایتکند
فرزند اصناف و عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
لباس و پوشاک، هدف اصلی خود برای شرکت در انتخابات را 

حمایت از قشر کارگر و آسیب پذیر جامعه پوشاک دانست. 
بهنام آقاحسین شیرازی در گفت وگو با ایلنا، برنامه های 
خود را پیگیری مطالبات قشــر کارگر و آســیب پذیر جامعه 
پوشــاک قلمداد کرد و گفت: در حوزه کارگری مساله بیمه 
حائز اهمیت است، عاوه بر این اصاح نظام تامین اجتماعی، 
قوانین بیمه ای کارگران و افراد نیازمند نیز مورد توجه  است. 
درحال حاضر نظارت بر صنف پوشــاک چه در بخش تولید و 
چه در بخش واردات و توزیع ضعیف است و واحدهای تولیدی 
این صنف با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت تولیدی دارند و در این 

بین برخی نیز تعطیل شده و کارگران بیکار شده اند. وی ادامه 
داد: کسب کار فعلی صنف پوشاک رونق ندارد و با رونق گرفتن 
واحدهای تولیدی کارگر نیز امنیت شــغلی داشته و از لحاظ 

حقوقی تامین است.
به گفته وی، در حال حاضر در حوزه کارگری اقدامات قابل 
قبولی از سوی نمایندگان کارگری شده با این حال همچنان 
مشکات زیاد اســت و جامعه کارگری با این مشکات دست 

و پنجه نرم می کنند.
آقاحســین شــیرازی درباره چالش ها و مشکات بخش 
پوشاک و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد خانوار معتقد است: در صورت 
اســتمرار اجرای قوانین ضد تولید و کار، وضعیت معیشتی 

تولیدکنندگان و کارگران بخش تولید اســفناک تر از شرایط 
فعلی می شود.

این فعــال اقتصــادی و کارآفریــن در عرصــه تولید و 
فروش پوشــاک افزود: تحریم های ناجوانمردانه بســیاری 
از تولیدکنندگان را نابــود کرد، در این برهــه از زمان دولت 
برای حفظ اشــتغال موجود باید قوانین مشــوقانه ای برای 

تولیدکنندگان در نظر بگیرد.
وی اجرای قوانین فعلی کار را یکی از راهکارهای اشتغال زایی 
عنوان کرد و گفت: برخی قوانین کار باید به نفع کارگر اصاح 
بشــود و مجلس به جای تصویب قوانین جدید باید از دولت 

درخواست اجرای قوانین موجود را در حوزه کار داشته باشد.

علیپروین؛

با حضور در پای صندوق های رای، در آینده کشور سهیم باشیم 

گزارش
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نامــزد یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی با بیــان اینکه حمایــت از معلمــان موجب 
ارتقای فرهنگ جامعه می شــود، گفت: باید نظام رتبه 
 بندی معلمــان را با الگــوی هیات علمی دانشــگاه ها 

طراحی کنند.
فاطمه کمســاری، در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا با 
بیــان اینکه برای نجــات جامعه اســامی باید معلمان 
نقش بیشــری ایفا و به خوبی مورد تکریــم قرار گیرند، 
افــزود: باید زمینه هــای ارتقــاء تحصیلی در ســطح 
 فوق لیســانس و دکتــری با اختصاص ســهمیه خاص 

فراهم شود.
وی معتقد اســت: معلمانــی کــه در دوران خدمت 
توانســته اند مدارک تحصیلی باالتر کسب کنند، باید در 

حکم حقوقی آنها اعمال گردد.
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان بــدون آمــوزش 
مهارت های زندگــی، بزرگ می شــوند،  گفــت: بهتر 
اســت به جای اینکه مهارت هــای زندگــی را از دوران 

 دبیرســتان آغــاز کنیــم آن را در زمانــی کودکــی 
شروع کنیم.

کمساری معتقد اســت: برای شهروند خوب داشتن، 
باید آموزش مهارت های زندگی را از سنین کودکی شروع 
کنیم تا بتوانند در جامعه از خــود دفاع کرده و توانایی نه 

گفتن،  حل مسئله و یا  تصمیم گیری را داشته باشند.
وی اظهار کرد:  با توجه به مشکات اجتماعی و فرهنگی 

تصمیم گرفتم که با حضور در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســامی به این مشــکات و دغدغه ها 

بپردازم.
نامــزد یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسامی اظهار کرد: من به عنوان فردی که فوق لیسانس 
روانشناســی بالینی و دکتری تخصصی مشــاوره دارم، 
در انتخابات شــرکت کرده ام تا با برنامه هــای جدید و 
اســتراتژی، راهبردهای خوبی در خصوص مشــکات 

کشور ارائه دهم.
وی تحریــم و ســوء مدیریت برخی از مســئوالن را 
عامــل اصلــی افزایــش بیــکاری جوانــان دانســت 
و گفــت: مــردم از لحــاظ اقتصــادی دچار مشــکل 
 شــده اند و مجلس آینده باید با فســاد مالی مسئوالن 

برخورد کند.
کمســاری یکی از روش های حل مشکات کشور را 
ریشه یابی در مشکات دانســت و گفت: مجلس باید به 

سمت جوانگرایی پیش برود.

یک وکیل دادگســتری با بیان اینکه )سعید 
باقــری(، محمود صادقــی دیگر اســت،  گفت: 
قانون گذاری، نظارت بر سه قوه، تحقیق و تفحص 

در آنها از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است. 
فرزانه ســادات ابوالقاســمی در گفت وگو با 
ایلنا، بــا بیان اینکــه حضور یک حقــوق داد در 
مجلس الزامی اســت،  گفــت: تصویــب و ارائه 
قوانیــن متناقض از معضات کشــور اســت که 
همواره به دلیل عدم آشنایی نمایندگان مجلس 
با قوانین کشــور به وجــود می آید و متاســفانه 
موجب ایجاد بحران هــای اجتماعی و اقتصادی 
در کشــور می شــود. ایــن امر اهمیــت حضور 
 حقوق دانــان در مجلس شــورای اســامی را 

دوچندان می کند.
ابوالقاســمی با بیان اینکه سعید باقری، وکیل 
دادگستری و حقوقدان مورد تایید من است، گفت: 
متاسفانه تحریم ها باعث ایجاد مشکات اقتصادی 

شده است. در این شرایط سخت، تولیدکنندگان با 
دشواری فعالیت می کنند و دولت آنگونه که باید از 
بخش های تولیدی حمایت نمی کند. سعید باقری 
به عنوان یک حقوقدان و کسی که بیش از 2۰ سال 
در نهادهای تولیدی فعال است، قطعا در صورت 
ورود به مجلس سعی خواهد کرد با تجربیاتی که 
در زمینه قانون دارد، چاره ای برای این ســربازان 

اقتصاد کند.

گفتوگو

نامزدیازدهمیندورهانتخاباتمجلسدرگفتوگوباایلنا:

برای نجات جامعه باید معلمان نقش بیشتری ایفا کنند
وکیلدادگستریتاکیدکرد:

لزوم حضور حقوق دانان در مجلس 


