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نماینده مجلس:
خرمشهر هنوز در سال 61 

متوقف شده است
به گزارش ایســنا، ســیدلفته احمدنــژاد نماینده مردم 
خرمشــهر در نطق میان دستور خود دیروز در مجلس با 
اشاره به غیراستاندارد بودن جاده های حوزه انتخابیه اش 
گفت: جاده خرمشهر–اهواز به سبب غیراستاندارد بودن 
همواره قربانی می گیرد. احمدنژاد همچنین به مشکالت 
حوزه انتخابیه اش در رابطه با ریزگردها، آب شرب ناسالم و 
زیرساخت های فرسوده اشاره کرد و گفت: زیرساخت های 
فرســوده باران رحمت الهی را به عذاب قوم نوح تبدیل 
می کنند. نماینده مردم خرمشــهر یادآور شــد: جنگ 
در خرمشــهر هنوز تمام نشده است و هر صبحگاهان تا 
شامگاهان مردم خرمشهر با آن دست وپنجه نرم می کنند. 
تقویم خرمشهر بعد از سوم خرداد ۱۳۶۱ حرکتی نکرده و 
زمان در خرمشهر ایستاده است. عملیات بیت المقدس تا 
آبادی خرمشهر ادامه دارد و همه ایرانیان در این عملیات 
شریک اند. وی با اشاره به بیانات امام خمینی )ره( در رابطه 
با آزادسازی خرمشهر یادآور شد: امام )ره( فرمودند که فتح 
خرمشهر فتح خاک نیست و فتح ارزش های اسالمی است. 
خرمشهری که محل رشــادت ها، ایثارگری ها و شهادت 
بهترین فرزندان این خاک اســت، امروز پایتخت معنوی 
ایــران و مهم ترین یادگار دفاع مقدس اســت. احمدنژاد 
افزود: هرساله سوم خرداد برای خرمشهری ها زخمی تازه 
را بیدار کرده است، ازاین رو اگر مسئوالن دولت و مجلس 
مالمت شــوند بیراه نیست که همه ما به وظیفه خود در 
قبال مردمی استوار به بلندای دماوند و انقالبی به خروش 
کارون عمل نکرده ایم. نماینده مردم خرمشهر تأکید کرد: 
و اهلل اگر زمان بازگردد و شهیدان بیدار شوند، اسلحه خود 

را به سوی ما خواهند گرفت.

طحان نظیف:
بایسته های شرعی و قانونی 

مصوبات رعایت شود
پژوهشکده شورای نگهبان با آسیب شناسی دقیق مبتنی 
بر ارائه ی راهکارهای کارآمد به منظور کاهش هزینه ها و 
ارتقای سطح قانون گذاری در کشور، کارگاه های آموزشی 
را با حضور کارشناسان مؤثر در فرآیند قانون گذاری برگزار 
کرده اســت. طحان نظیف در این کارگاه آموزشی که در 
جمع کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد، طی سخنانی 
گفت: مخاطب سیاست های کلی قانون گذاری فقط مجلس 
شورای اسالمی نیست بلکه همه مراجع و دست اندرکاران 
حوزه تقنین همچون دولت هم مخاطب این سیاست ها 
هســتند. وی افزود: با توجه به الزام سیاســت های کلی 
نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت موازین شــرعی قانون 
اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش بینی شود 
که بایســته های شرعی و قانونی در آن ها قبل از تصویب 
رعایت شود. ضمن آنکه پرداختن به این موضوع از وظایف 
مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است. این استاد حقوق 
دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید تعیین حدود اختیارات 
و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز بر اســاس 
سیاســت های کلی قانون گذاری روشن شود. همچنین 
بر اســاس این سیاســت ها باید محدوده اختیار مجلس 
در اصــالح لوایح با رعایت اهداف الیحه روشــن شــود. 
به عنوان مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر 
الیحه بودجه ارائه شــده توسط دولت نباید شاکله بودجه 

دگرگون شود.
 طحان نظیف تصریح کرد: از الزامات دیگر سیاست های 
کلی قانون گذاری رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی 
نظیر قابل اجرا بودن و قابل ســنجش بــودن اجرای آن، 
معطوف بودن به نیازهای واقعی، شــفافیت و عدم ابهام، 
استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و 
ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی 

همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.

عضو هیات رئیسه مجلس:
معوقه حقوق سربازان را بدهید

یک عضو هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی بابیان 
این که ســازمان برنامه در تخصیص بودجه به ستاد کل 
نیروهای مســلح جهت پرداخت حقوق سربازان تخلف 
کرده است، گفت: ما در مجلس پیگیریم تا مصوبه مجلس 
شورای اسالمی در پرداخت حداقل حقوق سربازان اجرایی 
شــود که در صورت حل این مسئله، باید ماه بعد معوقه 
داده شــود. سید محسن دهنوی در گفت وگو با ایسنا در 
واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص پرداخت حقوق 
ســربازان اظهار کرد: طبق قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی در بودجه سال ۱۴۰۱ باید حداقل حقوق دریافتی 
یک سرباز مجرد ۶۰درصد دریافتی یک نیروی پایور باشد 
که این میزان برای سرباز متأهل ۹۰درصد است. امسال 
حداقل حقوق دریافتی پایور پنج میلیون و ۶۰۰هزار تومان 
بوده که ۶۰درصد آن سه میلیون و ۳۶۰هزار تومان برای 
سرباز مجرد و برای سربازان متأهل  هم حدود پنج میلیون 
تومان می شــود. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی توضیح داد: اتفاقی که در این ماه برای واریز حقوق 
سربازان رخ داده این است که سازمان برنامه وبودجه اعالم 
کرده منابع محدودی دارد به همین دلیل تخصیص بودجه 
کامل نبوده است، لذا ستاد کل نیروهای مسلح ناگزیر به 
تعیین فرمولی برای پرداخت حقوق سربازان شده است. 
ما از ستاد کل تشکر می کنیم که با تعیین چنین فرمولی 
تالش کرده که بهترین حالت را پیشــنهاد دهد. دهنوی 
افزود: انتقاد اصلی ما به دولت و سازمان برنامه وبودجه است 
که قانون مصوب مجلس شورای اسالمی را به درستی اجرا 
نکرده است. چه طور وقتی نوبت به پرداخت حقوق بقیه 
اقشــار می رســد دولت خود را موظف به پرداخت کامل 
می داند اما درباره ســربازان بهانه کمبود منابع می آورد؟ 
تأکید ما بر این اســت که باید متن قانون اجرا شــود در 
همین راســتا امروز با رئیس مجلس شــورای اسالمی 
صحبت کردم ایشان هم پیگیر بوده و تأکیدش هم براین 

است که مصوبه مجلس به عنوان قانون الزم االجرا است.

خبر

همدلی|  ساختار دولت به گفته بسیاری از 
کارشناسان بسیار بزرگ است. تعداد نیروهایی 
که در دولت و در وزارتخانه های مختلف کار 
می کنند، طبق بررسی ها بیش تر از نیاز است. 
همین مازاد نیرو باعث شــده تا هم کارآیی 
بروکراســی اداری دولت کاهــش یابد و هم 
اینکه هزینه زیادی به دولت تحمیل شود. این 
موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که کشور 
با کسری بودجه مواجه است. حاال که دولت 
می گوید توان پرداخت حقوق همه کارکنان 
را ندارد و گاهی برای پرداخت حقوق ماهانه 
با مشــکالت جدی مواجه می شود، بسیاری 
از دولت تقاضا می کنند که ســاختار خود را 
کوچک کند و از اتــالف هزینه های عمومی 
جلوگیری کند؛ امــا بااین حال در هر دولتی 
نه تنها این ســاختار کوچک نمی شــود بلکه 
بر اســاس منافع گروهی خاص این ساختار 

گسترده تر هم می شود.
حاال رئیســی در شــرایطی که کارشناسان 
و عموم مــردم از دولــت می خواهند توجه 
بیشــتری به بودجه عمومی داشــته باشد، 
به جای اینکه تصمیم بگیرد ســاختار دولت 
را کوچک و پویاتر کند، بــا اقدامی متفاوت 
دســت به فربه تر شــدن این ســاختار زده 
است. او تصمیم گرفته یک دستیار جدید به 
نیروهای خود در پاستور اضافه کند و به همه 
استان ها نیز دستور داده که یک پست جدید 
تعریف کنند. این تصمیم رئیسی خیلی دور از 
رفتارهای سابق او نیست. رئیسی یک دستیار 
با عنوان »مردمی سازی دولت« به مجموعه 
دولت اضافه کرده است. اگر نگاهی به سوابق 
رفتار سیاسی او داشته باشیم متوجه می شویم 
کــه قصد و منظور رئیســی از این اقدام چه 
می تواند باشد. طی ماه های گذشته که سکان 
دولت را برعهده گرفته است سفر استانی اولین 
کار و شــاید بیشترین کاری بوده که او بر آن 
تمرکز کرده اســت. بســیاری می گویند این 
رفتار وی ادامه رفتارهای محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهوری اسبق اســت. رفتارهایی که 
تنها به تبلیغات توجــه دارد و کمتر بر حل 
مشــکالت و برنامه ریزی برای کشور متمرکز 
می شود. البته رئیســی زمانی هم که در قوه 
قضاییه بود به همین شــکل رفتار می کرد و 
در قامت رئیس قوه قضاییه مدام به سفرهای 
استانی می رفت و از طریق رسانه هایی که در 
اختیار داشــت اعالم می کرد که رئیس قوه 
قضاییه قصد دارد مشکالت مردم را حل کند.

تالش های تبلیغاتی او بــرای جلب حمایت 
مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی تابه حال 
آن چنان موفق نبوده است. تا جایی که حتی 
برخی از اصولگرایان هم پارســال به او تذکر 
دادند که شــاید سفر اســتانی خوب باشد و 
اما همه کار نیســت و حتی ممکن است در 
صــورت بی نتیجه بودن این ســفرها نتیجه 
معکوسی ازنظر تبلیغاتی برای رئیسی داشته 
باشــد؛ اما بااین حال نه تنها رئیسی سفرهای 
متعدد اســتانی را قطع نکــرده بلکه دامنه 

تبلیغات خود را گسترده تر کرده است.
او حاال یک فرد را با عنوان »دستیار مردمی 
سازی رئیس جمهوری در امر مردمی سازی 
دولت« منصوب کرده اســت. ســید ابراهیم 

رئیسی در حکم انتصاب دستیار رئیس جمهور 
در امــر مردمی ســازی دولت آورده اســت: 
»امیدوارم به منظور ایجاد »تحول مردم پایه 
و عدالــت محور با تأکید بر ظرفیت جوانان« 
و »ارتقای اعتمــاد و امید مردم به دولت« از 
طریق »افزایش نقش و مشــارکت مردم در 
اداره امور کشور«، »توسعه کارآمدی دولت در 
حل مسائل کشور به پشتوانه مردم« و »غلبه 
بر ســازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان بر 
بوروکراتیک« در پیشــبرد اهــداف »دولت 
مردمی« در چارچوب قوانین و مقررات کشور، 

مجدانه کوشا باشید.«
رئیسی برای این پست سید احمد عبودتیان 
را انتخاب کرده اســت. او پیش ازاین مشاور 
رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی در امور 
جبهه مردمی فرهنگی انقالب اسالمی بوده و 
مدیرعاملی بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا)ع( را 
نیز در کارنامه خود دارد. نگاهی به فعالیت ها و 
سخنان سابق عبودتیان نشان می دهد که او از 
طرفداران احمدی نژاد و آیت اهلل مصباح یزدی 
است. حاال رئیسی تصمیم گرفته که با طرفدار 
تنها یک جناح سیاسی در کشور دولت خود 

را به سمت مردمی شدن پیش ببرد.
رئیســی در حکمی که بــرای عبودتیان زده 
برای کل مجموعه دولت در سراســر کشور 
یک وظیفه جدیــد تعریف کرده اســت. او 
گفته: »کلیه مقامات، دستگاه های اجرایی و 
شرکت ها و ســازمان های دولتی، در راستای 
تحقق اهم انتظارات این جانب که به پیوست 
ابالغ می گردد، مکلف به همکاری می باشند.« 
به عالوه او به فرمانداران سراسر کشور دستور 
داده است تا آنان نیز با هماهنگی عبودتیان 
دســتیار مردمی برای خــود منصوب کنند. 
رئیسی نوشــته: »در راســتای ایجاد شبکه 
»همیاران مردمی دولت« به منظور کمک به 
تحقق انتظارات مذکور در سطح شهرستان ها، 
کلیه فرمانداران موظف اند نسبت به معرفی و 
انتصاب دستیار مردمی در هماهنگی کامل با 

جنابعالی اقدام نمایند.«
حاال در شــرایطی که کشور با کمبود منابع 

مالی مواجه اســت کل سیستم اداری دولت 
موظف شده تا یک پســت جدیدی را برای 
تبلیغات دولت تعریف کند؛ تبلیغاتی که حتماً 
هزینه ای به هزینه های جــاری دولت اضافه 
می کند. این در حالی اســت که دولت هنوز 
درباره افزایش حقوق بازنشســتگان تصمیم 
نگرفته و کارشناســان این تعلل را ناشــی از 

کمبود منابع مالی دولت می دانند.
 اهم انتظارات رئیسی

رئیســی به عنوان رئیس جمهوری در بخش 
دیگــری از حکــم انتصاب عبودتیــان اهم 
انتظارات خود را نیز تشــریح کرده اســت و 
نوشــته: »۱- بسترســازی برای »همیاری 
مردم« با دولــت و »نقش آفرینی حلقه های 
میانی« و بســیج کلیه ظرفیت های مردمی 
در شناسایی، پاسخ یابی و حل مسائل محلی 
و ملی کشــور ۲- »ســازمان دهی و حمایت 
از تعامالت نخبگان مردمــی و دولت« برای 
تصمیــم ســازی در ســطوح مختلــف، در 
راســتای کمک به کارآمدسازی دولت و حل 
مسائل کشــور از طریق حلقه های میانی ۳- 
»گفتمان سازی« ارزش ها، اصول و شعارهای 
دولت و نظام اســالمی در میان مردم با اتکا 
بــه ظرفیت های مردمــی ۴- ایجاد زمینه و 
پیگیری تحقق »نظارت و مطالبه گری مردم« 
نســبت به عملکرد و ســالمت مسئوالن در 
سراسر کشور مبتنی بر شاخص های گفتمانی 
دولت اســالمی ۵- »فرهنگ سازی و ترویج 
روحیه مردمی در دولــت« در ابعاد مختلف 
اعم از تعامل با مــردم، حضور در بین مردم، 
شــنیدن حرف مردم، اطالع رسانی به مردم، 
اقناع و رفع شــبهات مــردم، تکریم و جلب 
رضایت مردم ۶- »تسهیلگری و مانع زدایی از 
فعالیت نهادهای مردمی« اعم از تشکل های 
خودجوش مردمی و دانشــجویی، هیات ها، 
مســاجد و ســازمان های مردم نهاد در حل 
مســائل کشــور با تأکید بر مسائل فرهنگی 
و اجتماعــی از طریق حلقه هــای میانی ۷- 
»توانمندســازی، انسجام بخشی و هم افزایی 
نیروهای مؤمن انقالبی« سراســر کشور در 

راســتای همیاری با دولــت ۸- »صیانت از 
همیاران مردمی دولــت« در برابر آفات رایج 
نظامات رسمی و اداری از قبیل ساختارگرایی، 
دیوان ســاالری، منفعت طلبی، قدرت طلبی و 

جاه طلبی«
نگاهی به این انتظــارات نکات قابل توجهی 
را به ذهن می رســاند. ازجمله بند ســوم که 
»گفتمان سازی« ارزش ها، اصول و شعارهای 
دولت و نظام اســالمی در میان مردم با اتکا 
به ظرفیت های مردمی را مطرح کرده است. 
بــا توجه به وجــود نهادهــای مختلفی که 
در راســتای تبلیغ ارزش هــای نظام فعالیت 
می کنند این سؤال مطرح می شود که آیا در 
چنین شرایط اقتصادی ضروری است دولت 
یک پســت جدید برای این موضوع تعریف 
کند؟ همچنین رئیســی در بنــد پنج برای 
ترویج  نوشته: »فرهنگ ســازی و  عبودتیان 
روحیه مردمی در دولــت« در ابعاد مختلف 
اعم از تعامل با مــردم، حضور در بین مردم، 
شــنیدن حرف مردم، اطالع رسانی به مردم، 
اقناع و رفع شــبهات مــردم، تکریم و جلب 
رضایت مــردم این بند نیز به طــور کامل با 
موضوع فعالیت روابط عمومی ها همپوشانی 
دارد. هر سازمانی به طور جداگانه یک روابط 
عمومی دارد که مسئول انجام چنین اموری 
است. به غیراز آن معموالً مدیران کل، وزرا و 
حتی فرمانداران نیز مشاورانی در این زمینه 
برای خود به کار می گیرند. در نتیجه به نظر 
می رســد که اجبار فرمانداران برای افزودن 
چنین پســتی تنها منجر به مــوازی کاری 
می شــود. البته موازی کاری که سررشته آن 
در دسته فردی در تهران است که وابستگی 
سیاســی به یک جریان خــاص دارد. برخی 
معتقد هستند این بسترسازی تنها به منظور 
ایجاد شبکه های تبلیغاتی برای امور سیاسی 
اســت به خصوص آن که کم کم به انتخابات 
مجلس شورای اســالمی نزدیک می شویم و 
ســاختن شبکه های وابسته به دولت برای به 
دست آوردن همه کرسی های مجلس توسط 
نزدیکان دولت اهمیت دوچندان پیدا می کند.

پست »دستیار مردمی سازی« به ساختار دولت در مرکز و شهرستان ها اضافه شد

بازی تبلیغاتی مشاوران رئیسی

همدلی| تصمیمات اقتصادی دولت مخالفت های زیادی را در پی 
داشته است. حتی مردم در واکنش به این تصمیمات و موج جدید 
گرانی ها در برخی از شهرها به خیابان ها آمدند و فریاد اعتراض سر 
دادنــد. موضوعی که خیلی موردتوجه دولت قرار نگرفت. در این 
میان نیز برخی از گروه های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز سعی 
کردند با دولت همراهی کنند و هرگونه اعتراضی را به نوعی یک 
فتنه و انحراف هدایت شده خارجی منعکس کردند؛ اما درعین حال 
گروهی هم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نتوانستند نسبت 
به نارضایتی مردم بی تفاوت باشند و سعی کردند با انتقاد از دولت 
در صحن علنی مجلس اعتراض مردم را منعکس کنند. حاال یکی 
از نمایندگان در صحن علنی رســماً اعالم کرده که برخی مانع 
از انتقاد نمایندگان نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت شده اند.

به گزارش ایســنا، سیدغنی نظری خانقاه در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود ابتدا نسبت به چند 
موضوع اقتصادی که مورد اعتراض اقشــار مردم است پرداخت و 
خطاب به وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: »کارگزاران 
مخابرات روستایی مشکالت دارند اما در خدمت به مردم سنگ 
تمام می گذارند؛ بنابراین الزم است درباره تعیین تکلیف این افراد 
که با حقوق بسیار اندکی فعالیت می کنند و امنیت شغلی ندارند 
و گاها تجمعاتی دارند که با آن ها برخورد مناســبی نیز صورت 

نمی گیرد، اقدام الزم انجام شــود.«نماینده مردم خلخال و کوثر 
در مجلس شورای اسالمی در ادامه تذکرش به وزیر ارتباطات از 
وضعیت اینترنت برای شهروندان حوزه انتخابیه انتقاد کرد و گفت: 
»حقوق و مزایای بازنشستگان مخابرات که ۳۰سال کار و تالش 
کرده اند، پرداخت نمی شــود و این افراد چندین ماه است که به 
دنبال احقاق حقوق خودشان هستند لذا بنده از این طریق تقاضای 

رسیدگی به حل مشکالت این افراد را دارم.«
نظری خانقــاه خطاب به وزیر کشــور از بی توجهی به وضعیت 

معیشــتی دهیاران و حقوقشــان انتقاد کرد و تأکید کرد: »این 
افراد نماینده دولت هســتند و مشکالت موجود در کیفیت کار 
آن ها تأثیرگذار است؛ به طوری که برخی از افراد نزدیک ۲۰سال 
اســت که فعالیت کرده اما هنوز امنیت شغلی نداشته و آینده ای 
برای خود متصور نیســتند.«وی در پایان درباره قیمت کاالهای 
اساسی گفت: »گرانی ها فشار زیادی را به مردم تحمیل می کند. 
نباید برای جراحی اقتصادی مردم تحت فشار قرار گیرند؛ بنابراین 
جدیت و قاطعیت تعزیرات حکومتی، ارزان بودن و در دســترس 
بودن کاالهای اساسی را خواستاریم. ممانعت از انتقاد نمایندگان 
به بهانه جراحی اقتصادی، درست و شایسته نیست. وزارت صنعت 
و معدن اقدام اساســی در این خصوص انجــام دهد.«در همین 
حال دیروز یک نماینده دیگر مجلس به دولت تذکر داد که باید 
تذکرات نمایندگان را جدی بگیرند. عبدالرضا مصری در جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیان کرد: »از معاونان پارلمانی 
تقاضا دارم به تذکرات نمایندگان توجه جدی بفرمایند و جلساتی 
تشکیل شود، چراکه این ها صدای ملت عزیز ایران اسالمی است 
کــه در قالب تذکر در مجلس مطرح می شــود.«این عضو هیات 
رئیسه مجلس در ادامه تأکید کرد: »اگر به این تذکرات رسیدگی 
نشود، مراحل بعدی سخت تر خواهد شد. خواهش می کنم دولت 

تذکرات نمایندگان مردم را جدی بگیرد.«

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته ادامه بررسی طرح 
شفافیت قوای سه گانه را در دستور کار خود داشتند. بر اساس نظر 

نمایندگان برای شفافیت قوا استثناهایی در نظر گرفته شد.
»ردیف ۱-۴- کلیه شــوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون 
مصوب مجلس شورای اسالمی یا شورای انقالب تشکیل شده اند و 
همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسالمی 

شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها

تبصره- شــورای امنیت کشــور، شــوراهای تأمین اســتان ها و 
شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند. ردیف ۵-۱- کلیه 
مؤسســات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شــامل 
مراکز و کانون های وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی 
دادگســتری، ســازمان نظام پزشکی جمهوری اســالمی ایران، 
سازمان های نظام مهندســی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت های 

بیمه غیردولتی و همچنین ســازمان های مردم نهاد و خیریه ها. 
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از 

حکم این قانون مستثنی هستند.«
حاال بر این اســاس چنانچه این طــرح به تصویب نهایی و تأیید 
شــورای نگهبان برسد، شورای امنیت کشــور، شوراهای تأمین 
استان ها و شهرستان ها، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان 

انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.

انتقاد نمایندگان از بی توجهی دولت به تذکرات مجلس

چه دستگاه  هایی از شفافیت مستثنی شدند؟

انتقاد یک نماینده از سیاسی شدن 
مرکز پژوهش های مجلس

. حســین جاللی در نشست علنی دیروز )یکشنبه، 
اول خردادماه( مجلس شــورای اســالمی در تذکر 
شــفاهی تأکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس قوه 
مفکره مجلس و عقل متصل به قوه مقننه است، در 
زمان ریاست زاکانی این مرکز فعال بود، اما متأسفانه 
روزبه روز ضعیف می شود و طرح ها و لوایح کارشناسی 

نمی شود.
به گــزارش ایلنا نماینده مردم رفســنجان و انار در 
مجلس ادامه داد: از ســوی دیگر مرکز تحقیقات قم 
هم هر روز ضعیف تر می شــود و با تغییر ساختار به 
سرنوشــت مرکز پژوهش ها مبتال شــده است، این 
در حالی اســت که این دو مرکز قوه فکری و علمی 
مجلس اســت، اما اکنون از ایــن دو مرکز محروم 
شده ایم، باید کمک کنیم مراکز فعال و تقویت شوند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش ها 
نباید باشگاه احزاب و جریان های سیاسی باشد و علیه 
دیگران بیانیه صادر کند، اظهار داشت: باید طرح ها 
در این مرکز موردبررســی کارشناسی قرار گیرد، اما 
بوی یأس و ناامیدی از آن شنیده می شود و متأسفانه 

مرکز قم هم تعطیل شده است.

بازآماد یک فروند جنگنده F14 در 
پایگاه اصفهان

به گزارش ایرنا، یک فروند جنگنده شــکاری رهگیر 
F-۱۴ پس از ۱۸سال زمین گیری توسط متخصصان 
نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی شــهید بابایی 

اصفهان بازآماد )اورهال( شد.
امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی 
هوایی ارتش در مراسم رونمایی از هواپیمای بازآماد 
شده F-۱۴ این نیرو به دست متخصصان فنی، اظهار 
کرد: خدا را شــاکریم که امروز شــاهد بازآماد یکی 
دیگر از هواپیماهای جنگنده این نیرو پس از ۱۸سال 
زمین گیر شدن، با ۳۹هزار نفر ساعت کار هستیم که 
به دســت متخصصین داخلی و با استفاده از دانش 

کاماًل بومی بازسازی و در ریل عملیاتی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: امروز نیروی هوایی به برکت خون 
شــهدا و وجود جوانانی متخصــص و والیی نیرویی 
آمــاده، بااقتدار و مطیع فرماندهــی معظم کل قوا 
حضرت آیت اهلل خامنه ای عزیز برای جان فشانی در 
راه صیانت از ارزش های انقالب اسالمی و حفاظت از 

کیان کشور عزیزمان ایران است.
امیر واحدی در ادامه خاطرنشان کرد: نیروی هوایی 
یک نیروی دانش محور و خوداتکا بر پایه بهره گیری 
از دانش بومی و متخصصین داخلی است که افتخار 
بازآمادســازی هواپیماهای جنگی همچون F-۱۴ را 
در کارنامه خود دارد، هواپیمایی که کشور عزیزمان 
ایران تنها دارنده آن در جهان اســت که وظیفه این 
هواپیمای جنگنده حفاظت از هسته مرکزی کشور 

است.
فرمانــده نیــروی هوایی با اشــاره به همــکاری با 
شــرکت های دانش بنیان خاطرنشــان کرد: امسال 
بحمــداهلل با توجه به نام گذاری ســال ۱۴۰۱ به نام 
دانش بنیان ها و اهتمام ویژه نیروی هوایی نسبت به 
استفاده از تجربیات و دانش نخبگان فنی توانسته ایم 
در این زمینه همکاری های مثمر ثمری داشته باشیم 
تا جایی که امروز بســیاری از قطعات گلوگاهی این 
نیرو به دست شرکت های توانمند دانش بنیان طراحی 
و ساخته می شود که این تنها گوشه ای از همکاری ها 
و هم افزایی های نیروی هوایی با این شرکت ها است.

وی در پایــان اظهار کرد: ارتباط نیــروی هوایی با 
دانشــگاه ها و صنعتگران جوان کشــور یک ارتباط 
تأثیرگذار و دوسویه است که ما همواره در تالشیم تا 
این ارتباطات را بیش ازپیش گسترش دهیم تا انشاهلل 
در آینده نه چندان دور شاهد پیشرفت های چشمگیر 

در صنعت هوایی باشیم.

اعالم آمادگی قالیباف
نامزدی رسمی نادران

مهر نوشت: سخنگوی فراکســیون انقالب اسالمی 
مجلــس گفت: دیروز نــادران به صورت رســمی و 
طی نامــه ای برای انتخابات ریاســت مجلس اعالم 

کاندیداتوری کرد.
ولی اسماعیلی، با اشــاره به انتخابات هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: از صبح دیروز 
)یکشنبه( ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در فراکسیون انقالب اسالمی 
آغازشــده و کاندیداها می توانند تا عصر فردا اسامی 

خود را به ما اعالم کنند.
وی افــزود: عصــر سه شــنبه نیز مجمــع عمومی 
فراکســیون انقالبی مجلس تشکیل جلسه می دهد 
و نتیجه رأی گیری درباره گزینه های هیات رئیســه 
مجلس در مجمع عمومی، صبح چهارشنبه در اختیار 

صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: امیدوارم کسانی که رأی الزم را 
برای انتخابات هیات رئیســه مجلس در فراکسیون 
انقالب اســالمی نمی آورند، به تعهــد خود پایبند 
باشند و دیگر در صحن علنی مجلس برای انتخابات 

هیات رئیسه کاندیدا نشوند.
اسماعیلی درباره گزینه های تصدی ریاست مجلس 
در اجالســیه سوم مجلس یازدهم، بیان کرد: الیاس 
نادران به صورت رسمی و طی نامه ای برای انتخابات 
ریاست مجلس شــورای اسالمی اعالم کاندیداتوری 
کرد. محمدباقر قالیباف هم برای حضور در انتخابات 
ریاست مجلس اعالم آمادگی کرده است. وی اظهار 
داشت: هنوز نماینده دیگری برای انتخابات ریاست 

مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی نکرده است.

خبر


