بسیجیها

االن زمان تعارف نیست

امنیت و اقتدار

ضرورت حفاظت از دستاوردهایی نظامی در دیگر صحنه ها

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :وقتی به دولت عرض میکنیم راه را
باز کنید بسیج به کمک بیاید تعارف نداریم ،االن زمان تعارف نیست.
سردار غالمحسین غیب پرور در هجدهمین اجالس سراسری بسیج اساتید
گفت :دائما نباید با زبان یاس و ناامیدی س��خن گفت؛ داشتههای ما کم نیست
و باید با زبان امید با هم صحبت کنیم.
وی افزود :بس��یج برای برون رفت صنایع و کش��اورزی از مش��کالت حرف دارد؛
وقتی به دولت عرض میکنیم راه را باز کنید بس��یج به کمک بیاید تعارف نداریم ،االن
زمان تعارف نیست.
غیبپرورگفت :برخی گفتند عالج مشکالت اقتصادی ،سیاسی است که حتماً اشتباه
میکنند و چه بس��ا این بیان هدفمند باشد؛ ما یک بوی بد به مشاممان میخورد ،یعنی
میخواهند باب مذاکره را باز کنند! مهر
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مشکالت کشور راهحلهای  ۳ماهه دارد نه  ۳ساله

وزیر دفاع با بیان اینکه توطئه استکبار جهانی در سوریه در صورت موفقیت
میتوانس��ت منطقه را برای مدت طوالنی دچار یک ناامنی نهادینه ش��ده ،کند،
هش��دار داد :بای��د توجه کرد ک��ه پیروزیها هن��وز در نیمه راه اس��ت و ادامه
عملیاتها باید در هماهنگی کامل انجام شود.
امیر سرتیپ امیر حاتمی در دیدار با فرمانده ارتش روسیه پیروزی های اخیر
در س��وریه را حاصل همکاری ،هماهنگی و همدلی و پیگیری هدف مشترک انسانی
دولت ها و گروههای مشارکت کننده در عملیات دانست و گفت :کاری که نیروهای عمل
کننده در مقابله با تروریست ها در سوریه انجام دادند اقدام ارزشمندی بود که توانست
توطئه بزرگی را که علیه امنیت منطقه تدارک دیده شده بود خنثی کنند.
وی تاکید کرد :باید از دس��تاوردهایی که در میدان نظامی به دس��ت آمده در سایر
صحنه ها به خوبی حفاظت شود .فارس

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکالت کشور راهحلهای
روشن دارد ،گفت :راهحلهایی که وعده نمیدهد که  ۳سال بعد آثارش مشخص
شود بلکه راهحلهایی که  ۳ماه بعد مردم تاثیر آن را ببینند.
محمّ دباقر قالیباف ،هجدهمین اجالس سراس��ری بسیج اساتید گفت :ما به
دنبال دش��من تراش��ی برای خود نیس��تیم بلکه به دنبال صراط مستقیم قرآن و
اس�لام هستیم و وقتی چنین نگاهی داشته باشیم ،حتماً تهدید و تحریم هست تا ما
را از صراط مستقیم دور کنند.
قالیباف با بیان اینکه دش��من میخواهد با دستاویز قرار دادن برخی ناکارامدیها ما
را از آرمانهای انقالب دور کنند ،اظهار داش��ت :این شعار «پوشک،موشک» یک جنگ
روانی اس��ت که بگویند مردم اینها پول برای موش��ک دیگران را دارند اما برای پوش��ک
کودکان شما ندارند .فارس

رویـداد
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نگاهی به نطقی که برای انتخابات آتی ارائه شد

اخبار

وقتی وکیل الدوله ها به دنبال مقصر میگردند

رسیدگی به پروند ه دانشجویان بازداشتی
با اغماض حداکثری

رئی��س نه��اد نمایندگی مقام معظ��م رهبری در
دانشگاهها درباره وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی
گفت :به نظر میرس��د اکثریت ای��ن پروندهها با نظر
رافت و رحمت دس��تگاه قضای��ی و اغماض حداکثری
مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجتاالسالم والمسلمین رستمی درباره وضعیت
پرونده دانشجویان بازداشت شده گفت :با پیگیریهای
انجام ش��ده این موضوع با ریاست محترم قوه قضائیه
مطرح ش��د و ایش��ان با نگاهی مثب��ت و پدرانه با این
مساله مواجه شدند.
وی تصریح کرد :البته اگر تعداد انگش��ت ش��ماری
از دانش��جویان صدماتی به ام��وال عمومی یا اخاللی در
نظم عمومی وارد کرده اند ،مکانیسمهای نظارتی داخل
دانش��گاهی مانند آئی��ن نامه های انضباط��ی ابزارهای
مناسبی برای رسیدگی در اختیار مدیران دانشگاهی قرار
میدهد .وی اظهار داش��ت :همه دستگاههای مرتبط با
رویکرد حل مشکالت دانشجویان و کاستن از آسیبهای
وارده به این عزیزان به ماجرا ورود کرده اند .فارس

کدام نمایندگان بیشترین مشارکت را در
رایگیریهای صحن علنی داشتند؟

هیئ��ت رئیس��ه مجل��س در گزارش��ی اس��امی
نمایندگان��ی ک��ه بیش��ترین مش��ارکت را در رأی
گیریهای صحن علنی داشتند ،اعالم کرد.
در این گزارش اس��امی نمایندگانی که بیشترین
مش��ارکت را در رأی گیری های صحن علنی مجلس
داش��تند در س��ه ماهه اول اجالسیه س��وم دوره دهم
مجلس شورای اسالمی ،اعالم شد
اسامی نمایندگان به ش��رح زیر است :فردین فرمند
نماینده میانه ،روح اهلل بابای��ی صالح نماینده بوئین زهرا
و آوج ،حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر،
برخوار و میمه ،محمدحس��ین فرهنگ��ی نماینده تبریز،
آذرش��هر و اسکو ،علی اصغر یوس��ف نژاد نماینده ساری
و میاندرود ،س��یده فاطمه ذوالقدر نماین��ده تهران ،ری،
ش��میرانات ،اسالمشهر و پردیس ،نادر قاضی پور نماینده
ارومی��ه ،محمدابراهیم رضایی نماین��ده خمین ،علیرضا
س��لیمی نماین��ده مح�لات و دلیجان ،حس��ن کامران
دستجردی نماینده اصفهان .باشگاه خبرنگاران جوان
آیتاهلل مصباح یزدی:

نگران هستیم عوامل مثبت جامعه
تضعیف شود

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
با بیان اینکه باید ببینیم در چهل س��ال گذشته وظایف
ما درس��ت انجام شده يا نه ،گفت :در جهت عوامل مثبت
پش��رفت های بزرگی ش��ده ،ولی نگرانی ما این است که
عوامل مثبت رو به ضعف برود و عوامل منفی رو به شدت.
اهلل محمّ دتقی مصباح یزدی ،بسیج را یک حرکت
فراگیر اجتماعی دانس��ت و اظهار داش��ت :بسیج یعنی
سرعت و جدیت در کار ،بسیج حرکتی است با سرعت و
شتاب برای رسیدن به اهداف که اعضای بسیج دارند.
وی ادامه داد :اولین هدف از تش��کیل بسیج دفاع
بود ،ابتدا دفاع نظامی و بعد دفاع در صحنه های دیگر،
مانند صحنه های علمی و فرهنگی.
وی خطاب به اس��اتید بسیجی در اجالس تصریح
کرد :اس��اتید دانش��گاه باید نکات مثبت را در جامعه
رواج دهند و سعی کنند عوامل منفی را هم از جامعه
فارس
دور کنند.

سرمقاله
رسیدن به دغدغههای مشترک
ادامه از صفحه اول

امری ک��ه قطعا تامینکننده امنیت کل منطقه از
جمله برای ترکیه نیز خواهد بود به ش��رط آنکه آنکارا
به جای نگاه یکجانبه و کوتاهمدت به مس��ائل سوریه
و گرفتار ش��دن در وعدهها و چراغ س��بزهای خیالی
غرب منافع بلندمدت خود و منطقه را در نظر گرفته و
در کنار ایران و روس��یه برای حمایت کامل از عملیات
نظام سوریه در ادلب گام بردارد.
ب��ه هر تقدیر نشس��ت را میت��وان گامی مهم در
تحقق اهداف هر سه کش��ور در تامین امنیت و ثبات
داخل��ی و منطقهای دانس��ت .رویکردی ک��ه در کنار
ح��ل بحرانهای امنیت��ی منطقه میتوان��د مولفهای
برای تقویت روابط این س��ه کش��ور از جمله در حوزه
اقتصادی باش��د که در کن��ار تامین مناف��ع درونی و
منطقهای آنها زمینهس��از شکست طراحیهای ائتالف
آمریکایی علیه آنان و منطقه خواهد شد.
نکته مهم آنکه نشست بار دیگر واهی بودن ادعای
آمریکا منبی بر انزوای ایران را آشکار و لزوم نقشآفرینی
گس��ترده جمهوری اس�لامی در معادالت منطقهای را
آشکارتر میس��ازد در حالی که این نشست خود بیانگر
ت خارجی
ظرفیته��ای مهم منطق��های برای سیاس�� 
ایران است که کاهش چشم داشتها به اروپا برای رفع
چالشهای اقتصادی را بیش از گذشته نمایان میسازد.

مصلحت

گــ�زارش دو

گروه رویداد

اخیرا ً پروانه سلحشوری عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی انتقادات
تندی را وضعیت کشور و مسئوالن وارد کرد.
او با اش��اره ب��ه اینکه با بس��ته نگه داش��تن
منتق��دان اث��ری از جمهوری��ت باق��ی نمیماند و
با فس��اد و اح��کام ناعادالنه قضای��ی مدینه فاضله
اس�لامی نهادینه نمیشود ،گفت :نهادهای نظامی
باید در پادگانها به وظایف ذاتی خود بپردازند
وی با اش��اره به آنچه که «امتیازگیری و بده
بس��تانهای برخی نمایندگان» خواند ،از عملکرد
دستگاه قضایی و پاسخهای اخیر رییسجمهور به
نمایندگان مجلس گالیه کرد.
وی با انتقاد از نظارت استصوابی اظهار داشت :
مردم به ناچار ما را انتخاب کردهاند که شاید کسی
دیگری را که حقشان نمایندگی بود گرفتهایم.
چاقو دسته خود را نمی برد
اظهارات سلحش��وری درحالی بیان میش��ود،
ک��ه در این روزها رهبر معظم انقالب همگان را به
حمایت از دولت دعوت کرده است.
جالب اینجاس��ت که این نماینده در اظهارات
خود از بیشتر مقامات و مسئوالن کشور گله کرده
و توصیه کرده تا شرایط خود را تغییر دهند.
اما از قدیم گفته اند که بهتر اس��ت که قبل از
انتقاد افراد یک یک سوزن به خود ،یک جوالدوز
ب��ه دیگران بزنند ت��ا زیاد خود را ح��ق به جانب
ندانند.

س��وال اینجاس��ت ک��ه ایش��ان با این س��یل
انتقادات آیا تا کنون عملکرد خود و همکارانش��ان
را در ح��وزه ه��ای انتخابیه بررس��ی کردهاند؟ آیا
وظایف نمایندگی خود را درس��ت انجام داده اند؟
یکی ازوظایف نمایندگان نظارت بر عملکرد دولت
اس��ت آیا ایشان و همفکرانش��ان به این وظیفه به
درستی رس��یدگی کردهاند یا گذاشتند تا کارد به
استخوان مردم برسد؟
آیا ایش��ان و هفکرانش��ان به دالیل سیاسی و
حزب��ی ،در مقابل عملکرد اش��تباه دولت س��کوت
نکردند؟
حاال جالب آنجاست که توپ را در زمین بقیه
نهادها و مسئوالن می اندازند.
هم��ه مردم می دانند که اگ��ر دولت از حزب
رقیب آنها بود ،این نماینده و دیگر هم حزبیهایش
زمین و زمان رو به هم میدوختید.
سلحشوری که معتقداس��ت که جای دیگران
را به زور اش��غال کرده است و دیگرانی هستند که
بهت��ر از او عمل می کنند ،چرا داوطلب نمایندگی
شده؟
اگر او خود و همکارانش را وکیل مردم می داند
 ،باید در نظر داشته باشد که نمایندگی فقط رفتن
به مجلس نطق کردن و پول گرفتنن نیس��ت مردم
میدانند که نمایندگان در این دوران چه کردند.
مجلس اگر اراده کند اس��باب الزم برای تغییر
رویکرد دولت و وضعیت موجود کش��ور درد اما به
نظر می رسد که چاقو دسته خودش رو نمیبرد از
این رو فرا فکنی را دنبال می کند.

در دومین روز از در پنجمین اجالس��یه
خبـــ�رگان
خبرگان رهب��ری در دور پنجم ،حاضران
ب��ر برخورد بامفاس��د و رس��یدگی ب��ه وضعی��ت اقتصادی و
معیشتی مردم تاکید کردند.
در ای��ن اجالس رییس ق��وه قضائیه گفت :در حال تهیه و
تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاقهای سازمانیافته
هستیم که در صورت تصویب نهایی ،سختگیری جدیتری با
قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت.
آیتاهلل ص��ادق آملی الریجانی با ارائه گزارش و تش��ریح
اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری
در بهب��ود اوضاع اقتصادی ،رفع مش��کالت معیش��تی مردم و
رسیدگی به مفاس��د اقتصادی» گفت :قوه قضائیه در سالهای
اخیر با جدیت بیش��تر و ب��دون اغماض به پرونده مفس��دین
اقتصادی ورود کرده است.
وی افزود :در بسیاری از موارد ،توقعاتی که از این دستگاه
وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی
نیست.
رئیس دستگاه قضاء افزود :قوه قضائیه علی رغم محدویت
هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده
و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.
وی بار دیگر تاکید کرد :دس��تگاه قضایی نمیتواند بدون
اح��راز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از
مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی
مطرح میش��ود ممکن اس��ت برای قوه قضائیه به عنوان جرم
محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی
و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم.

نشس��ت علنی روز گذش��ته
پا رلمــــا ن
مجلس به ریاس��ت مس��عود
پزشکیان نائب رئیس اول مجلس برگزار شد
نمایندگان در این جلسه قرار داشتند که طرح
یک فوریتی تش��دید مبارزه با مفاسد اقتصادی در
دس��تگاه قضایی و س��ازمان تعزیرات حکومتی را
م��ورد بحث و بررس��ی قرار دادند ک��ه با مخالفت
کواکبیان این طرح دستورکار مجلس خارج شد.
براس��اس اخطار کواکبیان مبن��ی بر بار مالی
داش��تن این ط��رح ،نماین��دگان پ��س از به رأی
گذاش��تن اخطار او با  ۱۰۶موافق ۶۳ ،رأی مخالف
و بدون رأی ممتنع از مجموع  ۱۹۷نماینده حاضر
در جلس��ه اخطار کواکبی��ان در خصوص بار مالی
داشتن این طرح موافقت کردند.
همچنی��ن نمایندگان مجل��س با کلیات طرح
تامین کاالهای اساسی مخالفت کردند.
خروج طرح تامین کاالهای اساسی از دستور
کار
همچنین دی��روز نماین��دگان مجلس کلیات
طرح تامین کاالهای اساسی را بررسی کردند.
دو فوری��ت ای��ن ط��رح در جلس��ه علنی روز
یکش��نبه به تصویب رس��یده بود اما کمیس��یون
برنام��ه و بودج��ه در جریان بررس��ی کلیات با آن
مخالفت کرد.
محمد باق��ر نوبخ��ت رییس س��ازمان برنامه
وبودج��ه نیز مخالف��ت دولت با این ط��رح را در
جلسه علنی مجلس اعالم کرد.

وضع موجود زاییده تفکر اصالحطلبیه
این درحالی اس��ت که همه مردم میدانند که
وضعیت موجود زاییده تفکر اصالحطلبی است که
ب��ه دولت تلقیین و از جمله خواس��تههای آنان از
دولت است .
رویکرد غرب گرایانه این گروه ،تش��ویق دولت
به نگاه به س��مت غ��رب و تکیه به برجام ،تضعیف
صنعت هس��تهای کشور و  ...از جمله مواردی بود
که این شرایط را آفریید.
ام��ا قبل از این همه اقدامات این گروه به ویژه
در فتنه  88بود .
حربه به ثمر نش��اندن تحریمها ،هدیهای بود
ک��ه جریانهای تندرو اصالحطل��ب به اوباما هدیه
دادند.
ای��ن گروه حاال نیز ب��ا بهانه هایی چون عادی
س��ازی روابط ،حف��ظ برجام به ه��ر قیمت ،بازی
با اروپا و آمریکا ،س��پاه هراس��ی و  ...در تالشاند
شرایط هزینه ساز دیگری برای کشور بتراشند.

خطاب قرار دادن رهبری
از س��وی دیگ��ر خطاب ق��رار دادن رهبری از
تریبون مجلس ،س��یاهنمایی ویژه از اوضاع کشور،
بحراننمایی ،فرار از مسئولیت در معرفی روحانی،
مقصر جل��وهدادن نهادهای امین نظ��ام و ...تماماً
رفتارهایی اس��ت که در نطق این خانم ش��اهد آن
بودیم و پیش��تر نیز در مجالس مختلف کش��ور به
ویژه مجلس ششم چنین رفتارهایی دیده میشد.
اما س��وال مردم از نماین��دگان ودولتمردان و

مسئولین این است که اگر قراراست رهبری عهده
دارا همه امور كش��ور ش��وند ،چه نیازی است که
آنها با حقوق های کالنش��ان و ایج��اد هزینههای
سرسام آور به مجلس بروند؟
آیا دولتم��ردان نبود که وع��ده آنچنان رونق
اقتص��ادی را دادند؟ آی��ا رهبری در تم��ام امور و
مذاکرات دولت از دولت حمایت نکردند؟
آیا رهبری نبودند که خیلی پیش��تر سیاست
های اقتصاد مقاومت��ی و نگاه به تولید داخل را به
دولتمردان توصیه کردند؟
آیا مق��ام معظم رهب��ری باره��ا در مورد بی
اعتم��ادی ب��ه امری��کا در س��خنان خ��ود تاکید
نفرمودند؟
عجیب اس��ت که چرا برخی از نمایندگان که
در جای��گاه نخبگان جامعه ق��رار دارند توقع دارند
که رهبری مس��ائل اجرایی را به عهده بگیرند؟ آیا
قوانین کش��ور را نمی شناسند و وظایف رهبری را
نمی دانند؟
مق��ام معظ��م رهبری ب��ه خوب��ی از نقصها و
اش��کاالت موجود در کش��ور آگاه و واقفند و همه
مردم حتی آنهایی که به ایشان ارادت الزم و کافی
را ندارند خوب میدانند تنها کس��ی که دلسوزانه
به دین و ملت خدمت میکند مقام معظم رهبری
است .
هم��ه خوب می دانند که چه کس��انی چوب
الی چرخ کشور گذاشتند و بعد به بن بست رسید
و ح��اال به دنبال مقصر میگردن��د تا گناه خود را
توجیه کنند.

در نهایت
در نهایت بای��د گفت اینک��ه نمایندگان حق
دارند با اس��تفاده از تریبون مجلس نقطه نظرهای
خود درباره مس��ائل کش��ور را مطرح کنند ،امری
قطعی و مس��لم اس��ت اما نکته نیز قطعی و مسلم
است که آنها نباید تزریقکننده ناامیدی به جامعه
باشند.
آنه��ا باید ضم��ن انجام وظای��ف قانونی خود
که بخش��ی از آن مطرح کردن نقطه نظرهایش��ان
درباره موضوعات مختلف اس��ت ،همواره به مردم
امید بدهند و از این طریق دشمنان نظام و ملت و
کشور را ناامید کنند.
از ای��ن رو ب��ه بهت��ر اس��ت بجای ای��ن همه
فرافکن��ی کاش یه کم برای کش��ور کار کنند .اگر
فکری به حال کشور نشود و این مرافعات سیاسی
ادامه داش��ته باشد ،دش��من که مترصد فرصت از
آنها اس��تفاده کرده و دیگر به چپ و راست و میانه
هم رحم نخواهد کرد.
حاال در حساسترین ش��رایطی که دشمنان
قس��م خورده نظام و ملت با تمام امکانات درصدد
براندازی ای��ن نظام بر آمدهاند و این هدف ش��وم
را آش��کارا به زبان میآورند ،از نمایندگان مجلس
انتظار میرود در برابر این توطئه سنگین بایستند
و به مردم امیدواری بدهند.
روشی که اکنون بعضی از نمایندگان در پیش
گرفتهاند ،متأسفانه این تصور را در افکار عمومی به
وجود آورده که این افراد از هم اکنون در فکر جلب
آراء بخشی از مردم در انتخابات دور بعدی هستند.

در پنجمین اجالسیه خبرگان رهبری در دور پنجم عنوان شد

خطوط قرمز توهمی را در برخورد با مفاسد قبول نداریم

رئیس دستگاه قضاء افزود :در مقام اصالح دستگاه قضایی
م��ا در برخورد با برخی قض��ات و کارکنان متخلف قوه قضائیه
نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطالع رسانی
نشده است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به سهم دستگاه قضایی
در اصالح وضع اقتصادی کشور گفت :مشکالت اقتصادی فعلی
کش��ور عمیق تر از آن اس��ت که با صرف ای��ن برخوردها حل
شود .مقصود این اس��ت که نباید مشکالتی را که معلول سوء
تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به
صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

«خبرگان» از گرانی افسارگسیخته گله دارند
از س��وی دیگ��ر نماینده مازن��دران در مجل��س خبرگان
رهب��ری خطاب به رئیسجمهور گفت :هنوز هم تا پایان دوره
ریاس��ت جهوری فرصت خوبی دارید و بیایید برای رضای خدا
و موفقیت خودتان خانه تکانی در دولت را با جایگزین ساختن
عناصر مؤمن انقالبی و کارآمد انجام دهید.
حجّ تاالس�لام عل��ی معلمی اف��زود  :هم��ه عزیزانی که
متعهدان��ه ،دردمندانه و خیرخواهانه در این اجالس مطالبی را
ارائه میکنند و در ش��رایط فعلی کشور از وضعیت اقتصادی و
گرانی افسار گسیخته و پیامدهای نامطلوب آن گله دارند قطعاً

تمایل داش��تند رئیس جمهور محترم و مس��ئول اول اجرائی
کش��ور و عضو این مجلس شریف ،حضور میداشتند و مطالب
نمایندگان محترم خبرگان را میشنیدند.
وی ادام��ه داد :آقای رئیس جمه��ور! توزیع غیر منضبط
س��که و ارز و پیامدهای زیانب��ار آن برای دولت و ملت موجب
افزایش قیمتها در همه اجناس و در نتیجه ناخش��نودی مردم
گشت و طبعاً س��وژه و فرصتی در اختیار عوامل استکبار قرار
داد و ب��ر جرأت و جس��ارت آنان افزود ت��ا کینه نهفته خود را
از انق�لاب ،امام و روحانیت ابراز کنند؛ خرابی را دیگران انجام
دادند ولی تاوانش را باید نیروهای متدین تحمل کنند.
وی خط��اب به رئیس جمه��ور گفت :چ��را رهنمودهای
حکیمانه رهبری را که پیگیری و اجرایی نمودن آنها به س��ود
ش��ما و دولت شما و ملت میش��د به موقع پیگیری و اجرایی
ننمودید؟! چرا اقتصاد مقاومتی را که از آغاز دولت شما بر آن
تأکید داشتند جدی نگرفتید؟

دولت یا نمیتواند و یا نمیخواهد کاری برای حل
مشکالت انجام دهد
عضو هیئت رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری گفت :دولت
ی��ا نمیتواند و ی��ا نمیخواهد کار جدی برای حل مش��کالت
اقتصادی انجام دهد و برنامه ای در این زمینه ندارد.

مخالفت نمایندگان مجلس
با کلیات طرح تامین کاالهای اساسی

حمی��ده زرآبادی نماینده قزوین در موافقت با
کلیات این طرح گفت :اقش��ار ک��م درآمد و ثابت
درآمد مانند کارگران و معلمین آس��یب پذیر بوده
و متاس��فانه دولت برنامه ای برای تامین کاالهای
اساس��ی آن ها ن��دارد بنابراین مجلس باید در این
زمینه ورود کند.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت
نی��ز در مخالف��ت با کلیات این ط��رح گفت :باید
بستر الزم برای ارائه برنامههای دولت فراهم شود،
اگر در این راستا دولت کوتاهی کرد مجلس باید از
ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
در ادامه کلیات این ط��رح به رای نمایندگان
گذاش��ته ش��د که نمایندگان ب��ا  ۸۶رای موافق،
 ۹۸رای مخال��ف و  ۸رای ممتنع از مجموع ۲۰۰
نماینده حاضر ب��ا آن مخالفت کردند بنابراین این
طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

تصویب دائمی شدن قانون استخدام نیروی
انتظامی
نمایندگان مجلس همچنین طرح دائمی شدن
قانون استخدام نیروی انتظامی را تصویب کردند.
این طرح با  131رای موافق 37 ،رای مخالف
و  3ممتن��ع از مجم��وع  194نماین��ده حضر در
جلسه به تصویب رسید.

اختصاص  30هزار میلیارد تومان برای
بستههای اقتصادی دولت
ریی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه اعالم کرد:
دولت پنج بس��ته و  ۱۲برنامه معیشتی برای عبور
از ش��رایط نابس��امان اقتصادی با  ۳۰هزار میلیارد
تومان بودجه تهیه کرده است.
محمدباق��ر نوبخ��ت رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه در نشس��ت علنی اظهار داشت :دولت پنج
بس��ته و  ۱۲برنامه معیش��تی برای عبور از شرایط
نابس��امان اقتصادی ب��ا  ۳۰هزار میلی��ارد تومان
بودجه تهیه کرده که در جلس��های باید به صورت
مفصل به اطالع نمایندگان برسد.
نوبخت خاطرنش��ان کرد :رییس جمهور بنده
را موظف کرد در جلس��ه فوق العاده ستاد اقتصاد
مقاومتی این بستهها و برنامهها را بار دیگر بررسی
و نهایی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تأکید
کرد :طرح تأمین کاالهای اساسی به معنای واقعی
یعنی ی��ک تعداد کااله��ای ترجیح��ی و ارزانتر
در مغازهه��ا و فروش��گاههای خاص توزیع ش��ود
ک��ه نتیجه این تصمیم هم ش��کلگیری صفهای
طوالنی مقابل این فروش��گاهها میش��ود .عالوه بر
اینکه صحنه زشتی در جامعه ایجاد میشود حق

حجت االس�لام عباس کعبی عضو هیئت رئیس��ه مجلس
خبرگان رهبری اظهار داشت :رویکرد مجلس خبرگان در این
اجالس ش��فافیت و صراحت در مطالبه گری از قوای سه گانه،
ایجاد امید و همفزایی در حل مشکالت معیشتی مردم است.
وی ضمن قدردانی از قبول دعوت و حضور روس��ای قوای
قضاییه و مقننه در پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری
از رئی��س جمهور هم که مدعو اج�لاس بود ،اما این دعوت را
نپذیرف��ت گالیه ک��رد و افزود :ای کاش آق��ای رئیس جمهور
نی��ز از این فرصت مغتنم ب��رای حضور در جمع خبرگان ملت
اس��تفاده میکرد تا همگرایی با امنای امت حول محور والیت
بیش از پیش به نمایش گذاشته می شد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با طرح
س��واالتی درباره دغدغه های اقتصادی و مش��کالت معیشتی
مردم ،ادامه داد :چراهمین االن هم جدیت الزم از سوی دولت
برای مدیریت اقتصاد و کنترل گرانی و تورم دیده نمی ش��ود؟
برنامه دولت برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از جریان سیل
آسای آن به بازارهایی همچون ارز و سکه و قاچاق چیست؟
عضو هیئت رئیس��ه مجلس خبرگان رهب��ری با انتقاد از
تداوم مان��ور ناکارآمدی و ناراضی کردن م��ردم ،تصریح کرد:
چرا دولت س��راغ اقدامات اساسی برای بی اثر کردن تحریمها
نمی رود؟

افراد به دالیل جسمی و آبرویی در این صفها قرار
نمیگیرند ضایع میشود.
مجلس با فوریت بررسی کردن طرح
شفافیت آراء نمایندگان مخالفت کرد
نماین��دگان مجلس همچنی��ن بایک فوریت
طرح شفافیت آراء نمایندگان مخالفت کردند.
یک فوریت این طرح با  59رای موافق108 ،
رای مخالف و  5رای ممتنع از مجموع 194نماینده
حاضر در جلسه رد شد.
انتخاب اعضای ستاد ساماندهی مشاغل
خانگی انتخاب شدند
همچنین محمدرضا بادامچی و عباس گودرزی
در نشست علنی مجلس ،به عنوان عضو ناظر ستاد
ساماندهی مشاغل خانگی انتخاب شدند.
سواالت نمایندگان وزرای ارتباطات ،راه و
علوم را به مجلس کشاند
سوال سه نماینده مجلس وزرای ارتباطات ،راه
و علوم را به مجلس کشاند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیس��ه
مجلس شورای اس�لامی موارد اعالم وصول سوال
نمایندگان را قرائت کرد.
بر این اس��اس ،س��وال ملی حمی��د زرآبادی
نماین��ده قزوی��ن از وزی��ر ارتباط��ات در خصوص
ع��دم رعای��ت ش��أن و جای��گاه نظارت��ی مجلس
شورای اس�لامی ،سوال ملی رضا انصاری نماینده

داراب از وزی��ر راه و شهرس��ازی در خصوص عدم
حمای��ت از صنایع داخل��ی دانشبنیان در صنعت
حمل و نقل هوایی و همچنین س��وال ملی عبداهلل
صامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم در خصوص
بیتوجهی به س��وءمدیریت دانشگاه علوم و فنون
خرمش��هر و کم شدن اعتبارات س��ال  ۱۳۹۷آن
دانشگاه اعالم وصول شد.
۲۰نماینده خواستار رسیدگی به نطق
نمایندگان تهران درهیات نظارت شدند
 ۲۰نماین��ده مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا
امض��ای نامه ای خطاب به هی��ات نظارت بر رفتار
نماین��دگان ،با انتقاد از اظهارات دو نماینده تهران
در نطق میان دستور ،اظهارات این افراد را موجب
تش��ویش اذهان عمومی نس��بت ب��ه ارکان نظام
خواندند و خواس��تار بررس��ی پرونده این افراد در
قوه قضاییه شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
هیات محترم نظارت بر رفتار نمایندگان
احتراما ما امضا کنندگان این نامه شاهد نطق
های مجلس در روز س��ه شنبه مورخ  ۱۳شهریور
ماه بودیم ،خانم پروانه سلحشوری و آقای غالمرضا
حی��دری نمایندگان ته��ران در مجلس مطالبی را
بیان کردند که خالف واقع بود و موجب تش��ویش
اذه��ان عمومی نس��بت ب��ه ارکان نظ��ام مقدس
اسالمی بود.
خواهشمند است دستور رسیدگی فرمایید و از
حقوق مردم ،مجلس و ارکان نظام دفاع کنید.

