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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از وبﮔﺎه ﺧﺒﺮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻢ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی داﺷﺖ و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارم در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻋﺰم ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ رﻓﻊ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ  ۴۴ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد:
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺧﯿﺮاً ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ  ۸ﻫﺪف اﺻﻞ  ۴۴را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ
اﻫﺪاف اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه
اﻣﺎ  ۸ﻫﺪف آن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ را اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪات اﺧﯿﺮ رﻫﺒﺮی درﺑﺎره
اﺻﻞ ۴۴ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﮐﺎر را
ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ ارﺟﺎع ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ واﮔﺬاری ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع ﯾﺎ
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﺎر

اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﭼﻪ رﺧﻨﻪای اﺳﺘﻔﺎده و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺮادات ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
واﮔﺬاریﻫﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺮای رد دﯾﻮن واﮔﺬار
اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺧﻨﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﺧﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
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ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر آورده ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
روی رﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در رﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده دارﻧﺪ و ﮐﺸﻮری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺪل اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد وﻗﺖ در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺑﻨﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮهای اﺧﺬ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﻧﺤﻮه اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت
از ارزش اﻓــﺰوده از زﻧﺠﯿﺮهﻫــﺎ ﻧــﺎراﺣﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،اﻇﻬــﺎر ﮐــﺮد:
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻨﺪوق ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
ﻓﺮوش در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻓﺰود :ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺗﺎق
اﺻﻨﺎف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ دﻗﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در
رﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻔﺎف ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﺷﻮد ﻣﺮدم
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮔﺮوه از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﺤﻮه اﺧﺬ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آن ﺑﺎز
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻧﻌﻤﺖزاده ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
واردات ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات اﯾﻦ
 ۸۰۰ﮐﺎﻻ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ درﺑﺎره ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮازن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و اﮔﺮ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺒﻮل
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ورود ﺣﺪود  ۸۰۰ﮐﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد در دوﻟﺖ درﺑﺎره آن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در  ۳ﺗﺎ  ۴ﻣﻘﻄﻊ  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﻔﻮذﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺪود  ۸ﻣﮑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺗﺒﺎدل ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و  ۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ۵
ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ورود و ﺧﺮوج ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اوﺿﺎع ﻣﺮزﻫﺎ

درﺑﺎره ورود و ﺧﺮوج
آﯾﺎ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﯿﺪن ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
 ۲۰ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق،
ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺟﺮای اﺻﻞ  ۴۴و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه آن ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۴۹ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و در رﯾﻞ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ درﺑﺎره
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮ
 ۶ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎر ﺟﻠﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۳۶آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮن را روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﻮد.
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