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حجت االسالم کریمی تبار نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه ایالم شد

 حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی با صدور حکمی حجت االسالم اهلل نور کریمی 
تب��ار را به عن��وان نماینده  ولی فقیه در اس��تان و امام 

جمعه  شهر ایالم منصوب کردند.
مت��ن حکم رهبر انقالب اس��المی به این ش��رح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جن��اب حجت االس��الم آقای حاج ش��یخ اهلل نور 
کریمی تبار دامت افاضاته

در پی استعفای جناب حجت االسالم آقای لطفی 
دامت توفیقاته از امام��ت جمعه ی ایالم، با قدردانی و 
تشکر از خدمات چندین س��اله ی ایشان، جنابعالی را 
که از میان مردم مؤمن و وفادار آن اس��تان برخاس��ته 
و مدتها به خدمت در آن س��امان اش��تغال داش��ته و 
بحم��داهلل از صالحی��ت الزم برخوردار میباش��ید، به 

امامت جمعه و نمایندگی خود منصوب می کنم.
مردم عزیز آن اس��تان مرزی، دوران های دشواری 
را در س��ال های دفاع مقدس و پس از آن گذرانیده و 
با همه ی مش��کالت، وفاداری خود به نظام اسالمی را 
حقاً به اثبات رس��انیده اند. اکن��ون جنابعالی در میان 
این مردم بزرگوار و فداکار به قبول وظیفه ی سنگینی 
مفتخر گش��ته اید. انتظ��ار میرود با هم��ه ی توان در 
خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت مجموعه های 
دلس��وز و انقالب��ی به مجاه��دات فک��ری و عملی در 
زمینه ه��ای گوناگ��ون مدد رس��انید. ارتب��اط نزدیک 
و صمیم��ی با جوانان و س��لوک مردمی ب��ا همگان و 
بهره گیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه می کنم 
و مزی��د توفیق��ات الهی را ب��رای جنابعالی مس��ألت 

می نمایم.
سّیدعلیخامنهای
۱۷مهرماه
پایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری

 نماز جمعه این هفته تهران
به امامت »امامی کاشانی« اقامه می شود

نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت 
آیت اهلل امامی کاشانی در دانشگاه تهران اقامه می شود.

پیش از س��خنرانی آیت اهلل امامی کاشانی، عباس 
محمدحس��نی نماینده ول��ی فقیه و رئیس س��ازمان 
عقیدتی سیاس��ی ارتش و نوید عمیدی نماینده بسیج 

مهر دانشجویی سخنرانی خواهند کرد. 

 اصالح طلبان مجلس
برای ابقای آخوندی امضا جمع می کنند

تعدادی از نمایندگان اصالح طلب مجلس در حال 
جم��ع آوری امضا ب��رای ابقاء وزیر راه و شهرس��ازی و 

مهر جلوگیری از برکناری وی هستند. 

اخبار

ممکن است رئیس جمهور بیش از ۲ وزیر به مجلس معرفی کند
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور گف��ت: تعداد وزرای پیش��نهادی فعال برای 
همان دو وزارتخانه ای است که با سرپرست اداره می شوند اما ممکن است با نظر 

رئیس جمهور این تعداد افزایش یابد.
حسینعلی امیری در حاش��یه جلسه هیئت دولت در خصوص اعالم اسامی 
وزرای پیشنهادی دولت اظهار داشت: این موضوع را ما در فرصت قانونی و بعد از 

بازگشت نمایندگان در جلسه علنی اعالم می کنیم.
وی در مورد تعداد وزرای پیش��نهادی بیان داشت: آنچه فعال رسمی است دو وزارت 
خانه ای اس��ت که با سرپرست اداره می ش��ود اما ممکن است با نظر رییس جمهور این 
تعداد افزایش یابد.امیری اگفت: دلیل عدم حضور ش��ریعتمداری در مجلس ، رس��یدگی 
به واحدهای صنعتی آس��یب دیده در ش��مال کش��ور  بود که این امر  با مجلس شورای 

فارس اسالمی هماهنگ شده بود. 

در حاشیه 
سهمیه بندی بنزین مطرح نیست

وزیر کشور با اشاره به مطرح شدن سهمیه بنزین گفت: سهمیه بندی بنزین 
مطرح نیست.

عبدالرض��ا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران  با اش��اره به مس��ئله قاچاق 
س��وخت، اظهار داشت: مسئله قاچاق سوخت در جلس��ه شورای امنیت ملی و 
همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بررسی و بیان شد که روزانه 10 تا 15 

میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود.
وی ادامه داد: در مجموع حدود 500 تا 600 هزار کارت سوخت در دست مردم است. 
پیش��نهاد بود که کارت سوخت احیا شود وزیر کشور در خصوص  اربعین حسینی تصریح 
کرد: امسال قیمت ویزا به دلیل باال رفتن قیمت ارز افزایش داشته است, به دنبال آن هستیم 
که اگر بتوانیم با بانک مرکزی به توافق برسیم و قیمت آن را کاهش دهیم. وی گفت: فعال 

باشگاهخبرنگاران رقم ۸ هزار تومان برای هر دالر به ما اعالم شده است. 

میدان فاطمی 
تاسیس مرکز فرهنگی دانمارک و هلند در یک روستای قم

نماین��ده مردم قم از تاس��یس مرکز فرهنگی هلند و دانمارک در روس��تای 
مبارک آباد این شهر خبر داد.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس با اعالم این خبر 
گفت: هلند و دانمارک و برخی کش��ورهای دیگر در روستای مبارک آباد قم که 

بیشتر ساکنانش اتباع افغان هستند، مرکز فرهنگی افتتاح کرده اند.
وی با بیان اینکه این دو کشور با پوشش فعالیت  فرهنگی فعالیت خود را در قم 
آغاز کرده اند، تصریح کرد: اصل این مس��ئله مش��کوک است و باید مسئوالن مربوطه به 
این مهم توجه الزم را داشته باشند. گفتنی است بسیاری از کارشناسان بر این باورند با 
توجه به اینکه این ش��هر مذهبي همواره از سوی جبهه انقالب مورد توجه قرار داشته و 
جایگاه خاصی در میان علما دارد ، بسیاری در تالش هستند که مسائل فکری و فرهنگی 

تسنیم را در این شهر تغییر دهند. 

پارلمان 

پیامتسلیتسردارسلیمانیخطاببهنصراهلل:
مادر شهیدان مغنیه را باید »مادر حزب الله« نامید

ران فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به  دنبال درگذشت مادر ش��هید »عماد مغنیه« برای سید پاســدا
حسن نصراهلل پیام تسلیت ارسال کرد.

س��ردار قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المی به دنبال درگذشت حاجیه »آمنه س��المه« مادر »شهیدان مغنیه« 
برای حجت السالم سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان پیام تسلیتی 

ارسال کرد.
بر اساس این گزارش، در این پیام سردار سلیمانی ضمن تسلیت به سید 
حس��ن نصراهلل به دنبال درگذشت مادر ش��هید عماد مغنیه آورده است: آن 
مادر بزرگوار، منبع فیض و رحمت الهی بود. از آن مادر باید به عنوان »مادر 
حزب اهلل« یاد کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه آورده است: 
مادر شهید عماد مغنیه یک زن اسطوره ای بود که از اسالم، لبنان و مقاومت 
مهر دفاع کرد و رعب و وحشت را بر صفوف صهیونیستها حاکم ساخت.

دستیار و مش��اور عالی  فرمانده  ن یبــــو معظ��م کل ق��وا گفت: س��ردار تر
ش��هید حس��ین همدانی، تجربه ای که در فرماندهی 
دوران دف��اع مق��دس داش��ت را در اختی��ار جبه��ه 

مقاومت قرار داد.
س��ردار سرلش��کر س��ید یحیی رحیم صفوی با 
اش��اره به شهید سرلش��کر پاسدار حس��ین همدانی 
اظهار داش��ت: ش��هید همدانی یکی از بنیان گذاران 
س��پاه همدان ب��ود و در آزادس��ازی س��نندج نقش 

اساسی ایفا کرد.
وی با بیان اینکه س��پهبد ش��هید صیاد شیرازی 
در زمان آزادس��ازی محورهای مواصالتی کردستان، 
فرماندهی محور س��نندج به قروه را بر عهده داش��ت 

گفت: این شهید بزرگوار در شکستن محاصره گردنه 
صل��وات آباد که راه رس��یدن به س��نندج بود، نبوغ 

فرماندهی و شجاعت خودش را به نمایش گذاشت.
دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا با 
یادآوری اینکه شهید همدانی جزء بنیان گذاران تیپ 
۳۲ انصارالحسین بوده است، به برخی از عملکردهای 
مهم و اساس��ی این شهید سعید در فرماندهی اشاره 
کرد و گفت: در جنگ جنوب، ایشان در عملیات های 
مختلفی از جمله عملیات کربالی 5 حماسه آفرید و 
شجاعتشان مثال زدنی بود به طوری که با وجود اینکه 
فرمانده بود، در خط مقدم می جنگید و در شکس��تن 
دروازه ش��رقی بصره در عملی��ات کربالی 5، یکی از 

فرماندهان پیروز این عملیات به حساب می آید.

رحی��م صفوی با یادآوری اینکه ش��هید همدانی 
در ط��ول جن��گ در رده ه��ای مختل��ف عه��ده دار 
فرمانده��ی ب��ود و بعد از جنگ نیز تا س��طح نیروی 
زمینی مس��ئولیت های بزرگی را عهده دار شد، افزود: 
چه زمانی که ایشان فرمانده لشکر ۲۷حضرت رسول 
)ص( ش��د و چه زمانی که ایش��ان در نیروی زمینی 
سپاه مسئولیت داشت و چه زمانی که در لشکر قدس 

گیالن حضور داشت، همواره مؤثر بود.
وی اظهار داش��ت: ایش��ان در س��اماندهی مردم 
در محور مقاومت نقش موثری داش��ت و تالش های 
ماندگاری را از خود به جای گذاشت. رحیم صفوی به 
برخی از ویژگی های شهید همدانی در حوزه شخصیتی 
و نظامی اشاره و عنوان کرد: ایشان در اندیشه و تفکر، 
انصافا هم از نظر اعتقادی بسیار مؤمن، پاک و هم در 
شجاعت کم  نظیر بودند و در نظامی گری از یک نبوغ 

مهر نظامی برخوردار بود.
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آبادان سخن می گوید
ادامهازصفحهاول

اکنون در س��ال 1۳9۷ هر چند که دیگر صدامی 
وجود ن��دارد که بخواهد جنگ نظامی ب��ه پا کند اما 
ش��واهد نش��ان می دهد که دش��منان این مرز و بوم 
همچنان به دنبال جبران شکس��ت در طول ۸ س��ال 
دفاع مقدس هس��تند و با جنگ اقتصادی ، فرهنگی و 

امنیتی همان سناریو را دنبال می کنند. 
بر این اس��اس باید ب��ا درس گرفتن از تلخی ها و 
ش��یرینی های حصر و شکس��تن حصر آبادان به دفاع 
در ای��ن جنگ پرداخت مقاومتی که راهکار آن تقویت 
توان نظامی و موشکی کشور، حضور فعال در معادالت 
امنیتی و سیاس��ی و اقتص��ادی منطقه و خودداری از 
تبدیل مش��کالت اقتصادی کشور به مسائل سیاسی و 
امیتی است خودداری از گماردن افرادی  غیرمتخصص 
در پست های تخصصی در انتخاب وزرا، تسلیم نشدن 
در براب��ر طرح های بیگانگان ک��ه در قالب به اصطالح 
کنوانس��یون های بین المللی س��عی در تحمیل زیاده 
خواه��ی به ایران را دارند، تالش برای حل مش��کالت 
اقتصادی کش��ور به جای نسبت دادن آنها به منتقدان 
دول��ت، تکیه بر وح��دت و یکپارچگی مل��ی به جای 
دوقطبی س��ازی کش��ور می��ان موافق��ان و مخالفان 
طرح ه��ای و عملکردهای دولت از برجام و اف ای تی 
اف گرفته تا س��ایر اقدامات داخلی و بیرونی، تکیه بر 
افرادی متخصص و متعهد به جای گماردن افرادی دو 
تابعیتی و مجهول الحال در پست های کلیدی و البته 
خودداری از به کارگماش��تن ژن ه��ای خوب در لوای 
قانون بازنشس��تگی در پست های حساس و مدیریتی، 
حضور در جبهه مقاومت به عنوان مولفه پاس��خگویی 
به دشمنان و ... می تواند مولفه های پیروزی در جنگ 
اقتص��ادی کنونی باش��د. پی��روزی که نش��ات گرفته 
از درس��های دف��اع مق��دس از جمله جانفش��انی ها و 
ایثارگری های مردم پرافتخار و میهن پرس��ت اس��تان 
خوزس��تان در برابر دش��من بعثی و ۳5 کشور حامی 

آن خواهد بود.

سرمقاله

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

تنها سه س��ال دیگر از دولت  دوازدهم باقی مانده اس��ت و گـــزارشدو
این درحالی اس��ت که تا کن��ون رئیس جمهور نه 
تنها به وعده های ریاس��ت جمهوری یازدهم عمل 
نکرده است، بلکه به دنبال گذشت دولت یازدهم و 
کس��ب تجربیات باز هم در دول��ت دوازدهم وعده 
ه��ای به م��ردم داد که تا بخش عم��ده ای از این 

وعده ها محقق نشده است. 
مردم معتقدند که در دوره ریاس��ت جمهوری 
دولت یازدهم ، بهانه دولت ، ترمیم و اصالح خرابی 
ها از دولت های گذش��ته و عدم ارتباط با کدخدا 
و.... بود،اما مذاکرات1 + 5  برگزار شد، برجام امضا 
شد، چهار سال از زمامداری دولت روحانی گذشت 
ام��ا ، دولت علیرغم وعده های خود ، نتواس��ت تا 

روزنه امیدی برای مردم بگشاید. 
در این میان طرح موضوعاتی چون کارشکنی 
و س��نگ اندازی دلواپس��ان ، دولت نظامی، جناح 
رقیب، توس��عه فن آوری های نظام��ی همواره به 
عنوان بهانه ای برای به نتیجه رس��یدن این وعده 
ها مطرح ش��د و رئیس جمهور بجای اس��تفاده از 
نظر کارشناس��ان،  تغییر روش مدیریتی و مدیران 
خس��ته و  رویکرد نگاه غرب، مرتب��اً وقت خود را 
صرف جهت گیری های سیاس��ی کرد  و طرفدارن 
دولت از مذاکره و پیوس��تن به کنوانس��یون های 

رنگارنگ بین المللی سخن به میان آورند. 
اما آیا این عالج و برون رفت از ش��رایط امروز 

کشور است ؟

کنوانسیون ها و نگاه به غرب راه کار نیست
بارها کارشناسان تاکید کرده اند که الحاق به 

کنوانسیون های مختلف راه نجات کشور نیست.
رهب��ر معظم انقالب بارها ب��ا تاکید به نگاه به 
داخل و  اس��تفاده از ظرفیت های کش��ور تشریح 
کردند که این کنوانس��یون ها عمدتاً توس��ط چند 

ق��درت در دنی��ا و برای اهداف خ��اص پخت و پز 
می ش��ود و کش��ورهای دیگری هم که یا مرعوب 
و یا جیره خوار هس��تند، با آنها همراه می ش��وند و 
به نوعی یک پروپاگاندا درس��ت می کنند که فالن 
تعداد کشور در دنیا عضو آن کنوانسیون هستند و 

چرا ایران عضو نباشد.
از ای��ن رو دلی��ل اصرار دولت ب��ه این راهکار 
مش��خص نیست به عنوان مثال  در جلسه بررسی 
الیحه CFT در مجلس ش��ورای اسالمی از سوی 
وزیر خارجه مش��خصاً تاکید ش��د که تضمینی از 
س��وی دولت داده نمی شود که با الحاق  کشور به 

کنوانسیون ها مشکالت حل شود. 
جالب آنجاس��ت که محمد جواد ظریف تاکید 
کرد که شکس��ت تحریم ها نیاز ب��ه همدلی همه 
مردم و رعای��ت مصالح ملی  خارج از نگرانی های 

جناحی دارد. 

اصرار بر ناکارآمدی
از س��وی دیگ��ر باره��ا از س��وی منتقدین و 
دلسوزان کشور به دولت توصیه شده که در برنامه 
ریزی و بکارگیری مدیران خود در کش��ور رویکرد 
خ��ود را تغییر داده و از افراد شایس��ته، کاردان و 

متخصص استفاده کند.
در حال حاضر ساختار دولت ، علیرغم حضور 
ژنرالها ناکارآمده اس��ت و روحانی خود با اشاره به 
اینکه دولت آنقدر چاق ش��ده ک��ه کمی بعد باید 

برایش ویلچ��ر بیاورند، تاکید ک��رد برخی از وزرا 
مدام ناامیدانه سخن می گویند.

البته این اولین گالی��ه روحانی از دولتمردان 
خود نبود. رییس جمهور  بعد از انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری دوازدهم هم از برخ��ی دولتی ها گالیه 
کرده و گفته بود:» در انتخابات پاش��نه گیوه شان 

خوابیده بود و ورنکشیدند و لخ لخ کردند«
بنابراین رییس جمهور از همراهان خود گالیه 
دارد اما معلوم نیس��ت چرا همچنان آنان را تحمل 
می کن��د.  وقتی اج��زای دولت ب��ا روحانی همراه 
نیستند نمی ش��ود انتظار داشت که رییس جمهور 

بتواند به تنهایی مسیر خود را طی کند.

کنار گذاشتن دعواهای جناحی
در این میان بارها ش��اهد دعوا های جناحی و 
متهم ک��ردن برخی از نهاد های نظامی به دخالت 
و س��نگ ان��دازی در امور از س��وی رئیس جمهور 

بوده ایم 
جالب اینجاس��ت که به نظر می رسد در حال 
حاض��ر وقتی برای اینگونه دعواها و یقه کش��ی ها 
وج��ود ندارد و اگر ش��رایط بهبود نیابد دش��منان 
اجازه نخواهند داد تا آرامشی در کشور باقی بماند 
که سیاس��تمداران قدرت طلب برای کسب قدرت 

در آن تالش کنند.
امروز کشور به  وحدت عمومی نیاز دارد، 

همه م��ی دانند که م��ردم درح��ال حاضر با 

روحانی مش��کل سیاسی ندارند و بلکه  توقع دارند 
مشکالت معیشتی آن ها را حل شود 

مردم می پرس��ند چرا انقدر برج��ام را بزرگ 
کردیم ک��ه همه به آن امید بس��تند و چرا بعد از 
خروج امری��کا از برجام ، بازار خودمان را آش��فته 

کردیم؟ 
در حقیقت این اختالفات چون س��می مهلک 
وارد تصمیم گیری های کشور شد و دولت از همه 
افرادی که می توانس��تد به درد کش��ور برس��ند و 
مشکالت را مدیریت کنند به دالیل خاص سیاسی 
و جناحی اس��تفاده نکرد و کار به اینجا رس��ید که 
دسته بندی های جای شایسته ساالری و تخصص 

گرایی را گرفت. 
این دعواها تا آنج��ا پیش رفت که نمایندگان 
مجل��س مطرح کردند  که بیش از پنج ماه اس��ت 
از روحانی خواس��ته در جلسه ای خصوصی شرکت 
کند اما روحانی نپذیرفته اس��ت. آیا این امر نشانه 

این فاصله بین قوا نیست ؟
از این رو بهتر است به رئیس جمهور پیشنهاد 
ک��رد که چند ماه دس��ت از فعالی��ت های حزبی 

کشیده و به امور کشور بپردازند. 
مردم  در ش��رایط حاضر از مس��ئوالن انتظار 
دارند دعواهای سیاسی و بحث های حزبی را کنار 
گذاشته و کمر همت برای خدمت رسانی به مردم 

ببندند و درجهت منافع نظام حرکت کنند. 
رهب��ر معظم انقالب بارها هم��ه را به حمایت 
از دولت و پرهی��ز از افراطی گری دعوت کردند و  
فرمودند :  همه باید در فضایی که خواست ملت و 

به نفع کشور است حرکت کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که    اساسي 
ترین مش��کل اقتصاد ایران در نظام تصمیم گیري 
آن است و به بیان دیگر نظام تصمیم گیري کشور 
در ح��وزه اقتصاد ناتوان از درک برخي مش��کالت 
اس��ت و به همین دلیل نمی تواند به آن پاسخگو 
باشد. اکنون این ناتواني در حال عیان شدن است 
اما به دلیل مالحظات سیاس��ي دولت  از پرداختن 
به آنها چش��م پوش��ي مي کن��د و حاضر حاضر به 

پرداخت هزینه سیاسي آن نیست. 
ای��ن امر قبل از هر چیزي منافع ملي را تحت 
الش��عاع قرار مي دهد و  موجب عمیق تر ش��دن 

بحران ها مي شود. 

دول��ت نباید فراموش کند ک��ه خود در ایجاد 
وضعیت ام��روز نقش داش��ته و تصمیماتي که در 
دول��ت یازدهم گرفته ش��د امروز ش��رایط کنوني 

اقتصاد کشور را به وجود آورده است.

در نهایت
مردم از تنش ها،چالش ها،دعواهاي سیاس��ي و 
بداخالقي هاي گذش��ته خاطره خوشي ندارند و به 
همین خاطر در پي آن هستند تا کشور در آرامش 
سیاس��ي قرار  داش��ته باش��د و در چنین فضایی 
دولتمردان و دیگر مس��ئوالن همه نظام توان خود 
را براي حل مس��ائل کشور و مشکالت مردم صرف 

کنند.
رییس جمهور، باید تعارف را کنار بگذارد و 

برای حل مش��کالت و جنگیدن با س��ختی ها 
تنه��ا دل ب��ه دریا نزن��د.  گالیه ک��ردن دردی از 
دردهای کشور را دوا نمی کند. واقعا اگر افرادی در 
دولت هستند که پا به پای روحانی نمی آیند، باید 

از قطار دولت دوازدهم پیاده شوند.
ریی��س جمه��ور دیگر فرصت آزم��ون و خطا 
ن��دارد. کاش ریی��س جمهور یک ب��ار دیگر فیلم  
سخنرانی ها انتخاباتی اش را مرور می کرد و می دید 
آی��ا برخ��ی از وزرا، اس��تاندارها، فرمان��داران و... 
می توانند این شعارها را محقق کنند یا نه. بنابراین 

رئیس جمهور این چند سال باقی مانده 
بج��ای این ک��ه به گ��روه ها و جری��ان های 
سیاسی امید ببند و به  پیگیری مذاکره و پیوستن 
به کنوانس��یون های بین الملل��ی بپردازد ، به امور 
ات واجب کش��ور، وضعی��ت اقتصادی و ش��رایط  

مردم بیشتر توجه کند. 
بهتر اس��ت روحانی در این سه سال فکر کند 
ک��ه هیچ حزب و گروهی در ای��ران وجود ندارد و 

وقت خود را صرف این احزاب نکند. 
بس��یاری از دلس��وزان نظام توصیه می کنند 
ک��ه اگر رئیس جمهور به دنب��ال کمک برای حل 
مش��کالت اس��ت از جریان انقالبی و متخصص و 
مدیران جه��ادی کمک گرفته و تقس��یم بندی ها  
را  کناربگذارد. راهکار امروز کش��ور یک وحدت با 
فرمانده��ی واحد در جهت حل مش��کالت مردم و 
ایمن ک��ردن ایران در مقابل هجوم بی س��ابقه از 

خارج و داخل به ایران است.

سهسالبهپایاندولتدوازدهمباقیاست

نوشداروی  مشکالت کشور، وحدت با فرماندهی واحد 

روز گذش��ته در جلسه علنی بهارستـــان گروهرویداد
مجل��س ، نماین��دگان ب��ه وزیر فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی دو کارت زرد داد. 
پی��ش از این نیز، در اوایل س��ال ج��اری و در 
پی س��وال علی مطهری از وزیر ارشاد در خصوص 
مقابل��ه با بکارگیری اصطالح��ات و عناوین بیگانه، 
نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشده بودند و به 
وی کارت زرد دادند. مجلس نشست علنی مجلس با 
ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست 
نمایندگان تقاضای بررسی طرح بانکداری جمهوری 
اس��المی ایران و گزارش کمیس��یون کشاورزی در 
مورد عدم اجرای حکم قانونی بند خ ماده ۳۳ قانون 

برنامه ششم توسعه را در دستور کار قرار دادند. 
همچنین بررسی طرح اصالح ماده ۲۴۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری، الیحه عضویت دولت ایران 
ب��ه همکاری های تایی��د صالحیت آزمایش��گاهی 
آسیا - اقیانوس��یه، بررسی الیحه تشکیل سازمان 
صنایع دریایی نیروهایی مسلح، گزارش کمیسیون 
عمران درباره بررس��ی بخش��نامه های وزارت راه و 
شهرسازی، انتخاب یک نفر به پیشنهاد کمیسیون 
صنایع ب��رای عضویت در ش��ورای عال��ی معادن، 
انتخ��اب دو نفر به پیش��نهاد کمیس��یون آموزش 
ب��رای عضویت در ش��ورایعالی آموزش و پرورش و 
انتخاب یک نفر به پیشنهاد کمیسیون صنایع برای 
عضویت در ش��ورای اجرایی فن��اوری اطالعات در 

دستور کار مجلس قرار داشت.

وزیر فرهنگ نمایندگان را قانع نکرد
در ای��ن جلس��ه نمایندگان مجلس از پاس��خ 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در خصوص نظارت 
صالح��ی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
قانع نشدند. س��وال نصراهلل پژمانفر نماینده مردم 
مشهد از سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی درباره  علت عدم نظارت وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد 

ملی بازی های رایانه ای بود.
همچنین در این جلسه نصراهلل پژمان فر  عضو 
کمیس��یون فرهنگ��ی مجل��س در توضیح دومین 
س��والش از وزیر ارش��اد با بیان اینکه جریان های 
اس��تکباری برای پیش��برد اهداف خود از س��ینما 
اس��تفاده می کنند گفت: اکنون در حوزه پخش و 
بارگذاری فیلم نظارت ه��ای کافی وجود ندارد؛ به 
طوری که ش��اهد پخش فیلم های مش��کل دار در 
س��طح کش��ور هس��تیم که حتی خود آمریکا هم 

اجازه پخش به آن نمی دهند.
در نهای��ت نمایندگان نظ��ارت وی بر عملکرد 
ضعیف و ش��ائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

مورد سوال قرار داده و با ۸0 رأی موافق، ۸۳ رأی 
مخالف و ۴ رأی ممتن��ع از مجموع 19۸ نماینده 

حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

 تصویب کلیات طرحی
درباره حذف بازداشت موقت

نماین��دگان مجل��س کلیات ط��رح مرتبط با 
حذف بازداش��ت موقت از سیس��تم کیفری کشور 
را تصوی��ب کردن��د. بنابراین گ��زارش به دلیل آن 
که این طرح باید با یک فوریت بررس��ی می ش��د، 
طب��ق آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی 
برای ارجاع به کمیسیون مربوطه به منظور بررسی 
جزئیات مجدداً م��ورد رأی گیری قرار گرفت که با 
1۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و 6 رأی ممتنع 
از مجم��وع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با ارجاع 

آن به کمیسیون موافقت شد.

تقدیر 180 نماینده از عوامل حج
همچنی��ن 1۸0 ت��ن از نماین��دگان مجلس 
شورای اس��المی طی بیانیه ای از عوامل حج سال 

9۷ تقدیر و تشکر کردند.
در بخش��ی از ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: علی 

رغ��م تم��ام دش��منی ها و موان��ع جه��ت حضور 
جمهوری اس��المی ای��ران ؛ تاکی��دات مکرر مقام 
معظم رهبری هم��واره بر حضور عزتمندانه همراه 
با کرام��ت و امنیت حجاج ایران اس��المی در این 
عمل عبادی و سیاس��ی بوده است. این بیانیه می 
افزاید : نمایندگان مجلس شورای اسالمی از همت 
باال و ت��الش های س��تودنی و مدیریت جهادی و 
انقالبی مقام معظم رهبری، س��ازمان حج و زیارت 
و کارگزاران حج ک��ه موجب انجام حج عزتمندانه 
توام با کرامت و امنیت ۸6 هزار زائر ایران اسالمی 

شد تقدیر و تشکر می کنیم.

 مخالفت مجلس
با ارسال تخلفات وزارت راه به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در ادامه با ارس��ال گزارش 
کمیسیون عمران در خصوص تخلفات وزارت راه و 
شهرسازی در حوزه اجرای قانون نظام مهندسی و 

کنترل ساختمان به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در جلسه علنی دیروز رائت گزارش کمیسیون 
عم��ران در خصوص بخش��نامه ه��ای وزارت راه و 
شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل 
س��اختمان طبق ماده ۲۳6 آیین نام��ه داخلی در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پس از قرائ��ت این گزارش که تخلفات وزارت 
راه و شهرس��ازی در زمینه بخش��نامه های قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان را احراز کرده و 

معتقد به نقض قانون، اقدام خارج از اختیار و ورود 
به حوزه صالحیت قوه مقننه توس��ط وزارت راه و 
شهرس��ازی اس��ت، نمایندگان با 91 رای موافق، 
۸9 رای مخال��ف، 10 رای ممتنع از مجموع ۲16 
نماینده حاضر در مجلس با ارس��ال این گزارش به 

قوه قضائیه مخالفت کردند.

 اعالم وصول سوال ۳ نماینده
 از وزرای کشور، نیرو و فرهنگ

عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعالم وصولی 
را قرائت کرد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در نشست علنی اعالم 
کرد: سوال ملی سمیه محمودی نماینده شهرضا از 
وزیر کش��ور در خصوص عدم برنامه ریزی مناس��ب 
برای کاهش آسیب های اجتماعی، سوال منطقه ای 
محمود ش��کری نماینده تالش و رضوانشهر از وزیر 
نیرو در خصوص علت تعطیلی پروژه س��د شفارود 
و سوال ملی شهاب نادری نماینده اورامانات از وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص تضعیف حقوق 

انتشاراتی های سراسر کشور اعالم وصول شد.

موافقت با یک فوریت طرح معافیت 
مرزنشینان از پرداخت عوارض خروجی 

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح معافیت 
مرزنش��ینان از پرداخت عوارض خروج از کش��ور 

موافقت کردند.
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