استانی شدن انتخابات حذف میشود

قدرت هجومی ما بعد از شروع حمله دشمن ویران کننده است

فرمانده کل ارتش گفت :در زمان شروع حمله دشمن دفاع خواهیم کرد ،اما
قدرت هجومی و توان ضربه زدن ما بعد از ش��روع حمله متجاوزان ویران کننده
و پشیمان کننده خواهد بود.
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی در مراس��م صبحگاه عمومی تیپ
 25واکنش س��ریع نیرو مخصوص نیروی زمینی ارتش در تبریز گفت:دش��منان
عنود ،مس��تکبر و زخم خورده انقالب ،طرح و نقش��ههای ش��یطانی در س��ر دارند
که آمادگیهای مختلف ملی و نظامی میتواند این دسیس��هها را خنثی کند .سرلش��کر
موسوی افزود :هرچه آمادگی رزمی باالتر باشد توان دفاع و توان هجوم بعد از دفاع اولیه
را افزایش میدهد.
وی گفت :ما در دفاع مقدس یکبار به جهان ثابت کردیم که بر سر آرمانهای خود
تا کجا ایستادهایم ،امروز بسیار قدرتمندتر از آن زمان در دفاع از آرمانها و دفاع از این
روابط عمومی ارتش
ملت و کشور سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.
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ورود هیات رئیسه مجلس به حقوقهای نامتعارف

س��خنگوی هیات رئیسه مجلس از نشس��ت ویژه هیات رئیسه برای بررسی
حقوقهای نجومی برخی از مقامات و مدیران خبر داد.
اس��داهلل عباسی با اش��اره به گزارش اخیر مجلس درباره حقوقهای نجومی
اظهار داش��ت :با توجه به گزارش ارائه شده تخلف برخی دستگاههای دولتی در
پرداخ��ت حقوقها و همچنین اخذ حقوقهای نجومی از س��وی برخی مدیران،
مجل��س به این موضوع ورود کرده اس��ت .وی افزود :با توج��ه به اهمیت موضوع
حقوقهای نجومی ،این موضوع در نشس��ت هیات رئیس��ه به صورت ویژه بررسی شد تا
پس از رسیدگیهای صورت گرفته با این موارد برخوردهای قانونی الزم صورت گیرد.
چن��دی پیش گزارش مجل��س درباره حقوقهای نجومی برخ��ی مقامات و مدیران
دولتی و تخلفات برخی دستگاههای دولت در این خصوص منتشر شد و در پی آن دیوان
محاس��بات گزارشی در این رابطه اعالم کرد که بر اس��اس آن میزان مبالغ اخذ شده از
فارس
مدیران نجومیبگیر و بازگشت آن به خزانه دولت مشخص شد.

س��خنگوی کمیس��یون «امور داخلی کش��ور و ش��وراها» در مجلس گفت:
موضوع «اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس» به ط��ور کل از متن طرح «اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس» حذف خواهد ش��د و همه اعضای کمیسیون
درباره این مسئله متفقالقول هستند.
اصغر س��لیمی با اش��اره به بررس��ی طرح «اصالح موادی از قانون انتخابات
مجلس» ،گفت :البته بررس��ی س��ایر مواد طرح «اصالح م��وادی از قانون انتخابات
مجل��س» اعم از تبلیغات نامزده��ا و هزینههای انتخاباتی در کمیس��یون «امور داخلی
کش��ور و ش��وراها» در مجلس مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت .وی تاکید کرد :احتماال
بحث اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس در الیحه جامع انتخابات ادغام خواهد شد
و بسیاری از نمایندگان این تفکر را پیگیری میکنند .سلیمی بیان داشت :البته بسیاری
از مواد باقی مانده طرح «اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس» هم در صورت بررسی
میزان
و تصویب به این دوره از انتخابات نخواهد رسید.

رویـداد
اخبار

انهدام دو باند کالن مواد مخدر در ایرانشهر
مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت اطالعات
اعالم کرد :سربازان گمنام امام زمان (عج ) در اداره کل
اطالعات استان سیس��تان و بلوچستان  ،دو باند کالن
قاچاق مواد مخدر را در شهرس��تان ایرانشهر شناسایی
و مورد ضربه قرار دادند.
مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت اطالعات
اعالم کرد :س��ربازان گمنام امام زم��ان (عج ) در اداره
کل اطالعات اس��تان سیستان و بلوچس��تان  ،دو باند
کالن قاچ��اق مواد مخدر را در شهرس��تان ایرانش��هر
شناس��ایی و مورد ضربه قرار دادن��د .در این عملیات
ضمن دستگیری تعدادی از قاچاقچیان  ،بیش از  3تن
انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
تجمع مردم و دانشجویان در حمایت از شیخ
زکزاکی
ب��ه همت دفات��ر جنب��ش عدالتخواه در دانش��گاههای
ته��ران و علم و صنعت تجمع مردمی -دانش��جویی در
اعتراض به تدوام بازداش��ت شیخ ابراهیم زکزاکی فردا
مقابل وزارت خارجه برگزار خواهد شد .به همت مجمع
دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و جمع حزب اهلل
دانش��گاه علم و صنعت تجمع مردمی -دانش��جویی در
اعتراض به تدوام بازداش��ت شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر
حرکت اسالمی نیجریه برگزار خواهد شد .فارس
روزانه حدود  2تن مواد مخدر
در کشور مصرف میشود
س��خنگوی کمیس��یون قضای��ی مجلس گف��ت :طبق
گزارش رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر روزانه 2هزار
و  80کیلو مواد مخدر در کشور مصرف میشود.
حجتاالسالم حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم
در با اشاره به نشست کمیسیون قضایی مجلس گفت:
در این جلسه ابتدا س��ه نفر از  5حقوقدان پیشنهادی
معرفی ش��ده از سوی رئیس قوه قضائیه برای عضویت
در شورای نگهبان (غالمی،مرتضوی و دهقان) گزارشی
از رزومه کاری خود به اعضای کمیسیون ارائه کردند و
به سؤاالت نمایندگان پاسخ دادند .فارس
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رئیس جمهور با تأکید بر این که ناکارآمدی دولت
ادعایی نا رواست با بیان اینکه  25درصد از بدهی
خارجی کشور کاهش یافته است ،گفت :به سمت
بیگانگان و خارجی ه��ا ،صندوق های بین المللی
دست دراز نکردیم.
حجتاالس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور در
اجتماع مردم ش��یروان در ورزشگاه شهدای کارگر
اظهار کرد :در سال  12 ،96میلیارد و  400میلیون
بدهی خارجی داشتیم که امروز این بدهی به  9و
نیم میلیارد بدهی خارجی کاهش یافته است.
روحانی با اش��اره به حضور مردم در هوای بس��یار
گرم شیروان اظهار کرد :حضورتان در این جا برای
نش��ان دادن وحدت و اتحاد ملی و مشت قدرت به
آنهایی اس��ت که علیه ملت بزرگ ایران مش��غول
توطئه هستند.
وی بیان کرد :چهارده ماه اس��ت که س��خت ترین
تحری��م را بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا
علیه ملت ایران تحمیل کرده اس��ت ،تحریمی که
اگر علیه هر ملت دیگری می شد ،آن ملت را از پا
در می آورد ،اما ملت قهرمان و غیور و هوش��مند و
ملت مقاوم ایران اسالمی در طول این چهارده ماه
با قدرت در برابر آنها ایستادگی کرده است.
روحانی اظهار کرد :در هر مس��یری که آمریکایی
ها در این  14ماه(مس��یرهای اجتماعی ،سیاسی،
حقوقی) پیش رفتند ،منجر به شکس��ت شدند .در
سازمان ملل در اجتماعات مختلف و در هفته اخیر
حضورش��ان در اژانس بین المللی اتمی نشان داد
هیچ کشوری از دنیا به ادعای آنها اعتنایی نکرد و
در اجالس ش��ورای حکام اژانس بین المللی اتمی
ج��ز آمریکا و دو کش��ور دیگر تمامی کش��ورها از
ملت ایران حمای��ت کردند .این به معنای پیروزی
و موفقی��ت ملت ایران و نظام جمهوری اس�لامی
ایران است.
رئی��س جمهور تصریح کرد :اگر کس��ی امروز ادعا
کن��د ملت ایران در س��ایه این فش��ارها در اراده او
تزلزل ایجاد شده این سخن ناروا  ،ناصحیح و دروغ
اس��ت .اگر کس��ی امروز مدعی ش��ود که در ایران

روحانی:

ناکارآمدی دولت ادعایی نارواست
ی کشور کاهش یافت
 25درصد از بدهی خارج 

اسالمی ،نظام ما ،ملت ما و دولت ما ناکارآمد است
و نتوانس��ته به مش��کالت مردم توجه کند ،سخنی
ناصحیح و نارواست .ما مش��کالتی داریم و در این
کشور درشرایط بسیار سختی زندگی می کنیم ،اما
در عین حال دست به دست هم داده ایم و در کنار
هم ایستاده ایم و از مشکالت عبور خواهیم کرد.
وی بیان کرد :آیا من شعار می دهم که از مشکالت
عبور م��ی کنیم یا دلیل دارم و برای این س��خنم
آمارهایی دارم .ما در این مدت  14ماهی که فشار
تحریم بر ما شدید شده است ،بدهی خارجی ما از
اواخر سال  96تا امروز کاهش یافته است.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه این موضوع که بیکاری
همچنان یکی از معضالت ما به شمار می رود ،گفت:
آمار بیکاری در سال گذشته  12/1دهم درصد بوده
که امروز این رقم به  10/8دهم درصد کاهش یافته
اس��ت.همچنین  321هزار اش��تغال از بهار امسال
نسبت به بهار سال گذشته ایجاد شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد :ش��ما شاهد هستید که
اگر س��ختی داریم ،اما دل مرده نیستیم و دل زنده
هس��تیم .ما س��ختی و مش��کالت داریم اما روحیه
بلندی در برابر دش��منان داریم .ما در هوای گرم و
سرد ،در روز روش��ن و شب تاریک در تمام شرایط
در کنار یکدیگریم و م��ا همه برادریم .فارس ،کرد،
ترکمن ،کرمانجی ها ،ش��یعه ،سنی ،همه متحدیم
و هم��ه برادریم و همه اق��وام و مذاهب در کنار هم
هستیم .امروز راهی که خداوند پیش روی ما گذشته
وحدت،اتحاد،تعاون و کمک به یکدیگر است.
وی بیان ک��رد :امروز  10هزار و  500میلیون تومان

ربیعی در نشست خبری:

سرمقاله
پرسمان قانونگرایی!؟
ادامه از صفحه اول

 -2نهاد ریاس��ت جمهوری (ش��ماره تلف��ن پیگیری
دبیرخانه )6467
 -3مجلس ش��ورای اس�لامی (تحویل گیرندگان نامه
ها :تبریزی ،رضوی و رحمانی با شماره تلفن پیگیری
دبیرخانه )39932005
 -4شورای محترم نگهبان (تحویل گیرندگان نامه ها:
سلیمانی ،احمدی و خراسانی با شماره تلفن پیگیری
دبیرخانه )66401171
 -5قوه قضاییه (تحویل گیرندگان نامه ها :سید جالل
حسینی و عبدیان با ش��ماره تلفن پیگیری دبیرخانه
 66952536داخلی )119
رونوشت کلیه نامه های یادشده برای دفتر مقام معظم
رهب��ری و معاونت مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ارسال شده است .اصل کلیه
رس��یدهای مربوط به دریافت نامه های فوق در دفتر
روزنامه محفوظ است .پس از گذشت دو ماه از ارسال
نامه ها و تقدیم رونوش��ت ها ،گ��زارش پیگیری های
انجام شده جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود:
 کارشناسان پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان طیتماسی با دفتر روزنامه ابراز پیرامون نشست مشترک ابراز
تمایل نمودند که در روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22
ب��ا حضور خانم ها مافی و یزدچ��ی و آقایان محمدرضا
ناری ابیانه و دکتر محسن دیانی از سوی مرکز مطالعات
راهبردی سیاست روز و آقایان دکتر ابریشمی راد و دکتر
منصوریان از سوی پژوهشکده شورای نگهبان در محل
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار گردید که مشروح این
جلسه بزودی منتشر خواهد شد.
 از آنجا که در هر یک از نامه های ارسالی ،پرسش هایکلیدی پیرامون نحوه عملکرد هر یک از اعضای تقسیم
کار ملی در حوزه قانونگذاری به رسم پرسشگری مطرح
شده است تاکنون از سوی هیچ یک از اعضای تقسیم کار
ملی قانونگذاری کشور بصورت مکتوب جوابیه ای به رسم
پاسخگویی به روزنامه سیاست روز ارسال نشده است.
 متن این سرمقاله عالوه بر انتشار عمومی ،در قالب نامههشتم برای نهادها و دستگاه های یادشده باال ارسال می
ش��ود .بدون هر گونه پیش داوری امید است که سنت
مطلوب پاس��خگویی در کشور آنقدر گس��ترش یابد تا
رسانه های گروهی بتوانند به رسالت تاریخی و اجتماعی
خود ،بیش از گذشته عمل نمایند و زمینه حل مشکالت
متع��دد زندگی مردم را فراه��م نمایند که این مهم جز
با تعامل و همکاری مردم و مس��ئولین کش��ور میس��ر
نمی شود .پرسش��گری راه تحول در جامعه است که با
پاس��خگویی تداوم می یابد و هر پاسخی ،پرسشی دیگر
را در خود پنهان دارد و این راه ،بی انتهاست .پرسش و
پرسشگری ،راه است نه مقصد و پیشرفت و تعالی جامعه
به شناخت هر چه بیشتر راه وابسته است.

یارانه نان حذف نمیشود
۳هزار میلیارد برای بازسازی مناطق سیل زده

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما بحث رسیدگی به سیلزدگان
را ه��ر دو هفته یکبار دنبال میکنیم ،گف��ت ۳ :هزار میلیارد
تومان برای جبران آس��یبهای زیر س��اختهای مناطق سیل
زده در نظر گرفتیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری اظهار داشت :از
 ۲۳تیرماه بیمه تکمیلی محیط بانان اجرایی شده است.
وی گفت :این هفته ،هفته تأمین اجتماعی اس��ت و امیدواریم
نظام تأمین اجتماعی را به گونهای بگذاریم که ریسک زندگی
سالمندی کاهش یابد.
ربیع��ی افزود :امروز ما الیحه اصالح نحوه فعالیت صندوقهای
قرض الحس��نه را تصویب کردیم تا این صندوقها به درس��تی
کار خود را ادامه دهند.
سخنگوی دولت تصریح کرد :در جلسه قبلی دولت بحث مهم
دیگری که مطرح ش��ده بود ،بررس��ی الیحه مدیریت تعارض
منافع بود .من ازهمه رس��انهها میخواه��م در مورد مدیریت
تع��ارض منافع بنویس��ند ،م��ا حتم��اً باید به س��مت اصالح
ساختارها برویم.

پیشنهادهای «نوبخت» برای کاهش اتکای بودجه
ب��ه نفت ،تجمع مربیان پیش دبس��تانی و معلمان
حقالتدریس��ی مقاب��ل مجلس ،وجود فس��اد ۵۰
هزار میلی��ارد تومانی در حوزه پزش��کی ،انتخاب
 ۳حقوقدان ش��ورای نگهبان در دس��تور کار هفته
جاری مجلس ،وضعیت صادرات بنزین رو به بهبود
از جمل��ه مهمترین اخبار روز یک ش��نبه بیس��ت
وسوم  ۱۳۹۸مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی
الریجانی برگزار ش��د و الیحه اصالح قانون تعیین
تکلی��ف تابعیت فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی در دس��تورکار نمایندگان
قرار گرفت.
همچنین در جلس��ه غیرعلنی مجل��س نیز که به

پ��روزه افتتاح خواهیم کرد .علی رغم س��ختی هایی
که ما داش��تیم و داریم ،امروز طرح بزرگ اقتصادی
و صنعت��ی را در جاجرم به افتتاح خواهیم رس��اند.
همچنین برای این طرح هزار و هفتصد میلیارد تومان
سرمایه گذاری شده است و امروز یکی از مراکز بزرگ
کشورمان در تولید پودر الومینیوم و شمش آلومینیوم
خراسان شمالی ما به شمار می رود.
رئیس جمهور تصریح کرد :سد و کانال های انتقال
آب در منطقه سد چندیر امروز افتتاح خواهد شد .در
س��ایه این سد آبرسانی به  30روستا با جمعیت 21
هزار نفر و آبیاری  560هکتار و اش��تغالزایی 2500
نفر تأمین می شود .این موضوع از پروژه های مهمی

ربیعی در خصوص تأثیر تحریمها بر نوس��انات بازار و ش��رایط
اقتصادی کش��ور افزود :تحریمها ش��رایطی را ایجاد کرده که
بعضاً اقتصاد ما تحت تأثیر قرار گرفته است ،اما بیشتر نوسانات
ارزی و تورم ما ناشی از جنگ روانی آمریکا بوده است.
س��خنگوی دولت تصریح کرد :امروز عالئم خوبی را میبینیم،
تورم ماهیانه کاهش پیدا کرده و ثبات نسبی در بازار ارز بوجود
آمده است .همه با هم باید به ایجاد فضای آرام و امنیت روانی
داخلی کمک کنند تا ثبات در بازارها ایجاد شود.
وی گفت :نرخ رش��د تولید صنعتی و کش��اورزی ما در دو ماه
اخیر بهبود پیدا کرده اس��ت ۱۸ .ماه سختی داشتیم ولی ۲۴
ماه رو به بهبودی را خواهیم داشت.
ربیع��ی بیان کرد :ما تجارب تحریمهای قبلی را داریم و تدابیر
بس��یاری را اندیش��یدیم و مطلع هس��تم با همکاریهای بین
دس��تگاه اطالعاتی و وزارت نفت ،شرایطی که برخی بخواهند
از دوران تحریمها استفاده کنند دیگر وجود نخواهد داشت.
سخنگوی دولت با اشاره به پرونده قضائی نجفی شهردار اسبق
ته��ران و اینکه گفته میش��ود برخی از س��وی دولت در روند
پرون��ده دخالتهایی دارد ،گفت :ما ب��ه تفکیک قوا معتقدیم
و در اینک��ه در هیچ امر قضائی دول��ت نباید دخالتی کند هم
معتقدیم و در موضوع آقای نجفی هم از طرف دولت هیچگونه
اعم��ال نظ��ر و دخالتی صورت نگرفته اس��ت .در اینجا حقوق
انس��انها مطرح است و باید بگذاریم دستگاه عدالت و قضا کار

است که امروز در چندیر افتتاح می شود.
وی افزود :ما در آغ��از انقالب تنها  7هزار مگاوات
برق داش��تیم .همچنین در آغاز دولت یازدهم در
س��ال  92برق ما  69هزار م��گاوات بوده که امروز
ب��رق این رقم به  81هزار مگاوات رس��یده اس��ت
یعنی در طول این ش��ش س��ال 12 ،مگاوات برق
اضافه شده است.
روحان��ی اظه��ار کرد :آنهایی که م��ی گویند ملت
و کش��ور ایران از مس��یر پیش��رفت بازداشته شده
اس��ت؛ آنهایی که در کاخ س��فید ادع��ا می کنند،
راقتصاد ایران را منجر به شکست می کنند ،حرف
ش��ان نارواست .در این دولت ساالنه حدود  2هزار

خودش را انجام دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه دولت در ساختار
جدی��د اقتص��ادی تصویب ش��ده برای نحوه س��همیه بندی و
عرصه بنزی��ن چگونه خواهد بود؟ اظهار داش��ت :حدود چهار
ماه کمیتههای تخصصی از س��ازمان برنام��ه و بودجه ،وزارت
اقتصاد ،صمت ،مجلس و مرکز بررس��یهای استراتژیک روی
این موضوع مهم کار میکنند و نتایج آن در جلس��ه ش��ورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد.
وی گفت :این تغییر س��اختار در درآمدزایی پایدار ،هزینه کرد
کارا ،ارتقا ثبات ،توسعه ،عدالت و اصالحات نهادی آمده است.
امروز عدالتهای منطقهای مطلوب نیس��ت و سهم یک نفر در
منطقه خاش با یک تهرانی و اصفهانی یکی نیست.
سخنگوی دولت در خصوص جزئیات بسته حمایتی دولت که
وزیر اقتصاد اعالم کرده است ،بیان کرد ۸ :هزار و  ۴۰۰میلیون
تومان برای سیاس��تهای اجتماعی پیشبین��ی کردیم که از
این بودجه برای اقش��ار خاص مانند زنان سرپرس��ت خانوار و
مددجویان در نظر گرفته ش��ده است .طبق آخرین آماری که
دارم  ۱۱میلیون نفر مشمول دریافت این بستههای  ۳۰۰هزار
تومانی بودند که در ماه مبارک رمضان هم داده شد.
ربیعی در پاس��خ به این س��وال که حذف سه دهک از دریافت
یارانهها از چه زمانی اجرایی خواهد ش��د ،گفت :روز گذش��ته
گفتند یارانه نان حذف ش��ده اس��ت ،به هیچ عنوان این اتفاق

نیفتاده اس��ت و یارانه نان حذف نخواهد شد ،آنچه اتفاق افتاد
ب��رای آردهای صنعتی بود که اتفاقاً ب��ه آرد نان تعلق خواهد
گرفت.
وی ادامه داد :درخصوص حذف س��ه دهک از دریافت یارانهها
بای��د بگویم به طور س��نتی ه��ر ان��دازه مقدور باش��د انجام
میدهم.
س��خنگوی دولت بیان کرد :سال  ۹۴و  ۹۵پنج میلیون از سه
ده��ک حذف کردیم که برنامه جدیدی نیس��ت و همان قبلی
است اما باید تاکید کنم که این اتفاق افتاده است.
سخنگوی دولت اظهار داشت :درست است که مشکالت مادی
وجود دارد و باعث کاهش اعتماد ش��ده است ولی نوع بازتاب
اخب��ار و عدم تحلیل آنها نیز در این مس��یر تأثیرگذار اس��ت.
ایستادگی ما در این  ۴۰سال نتیجه اعتماد مردم به نظام بوده
است و باید تقویت شود.
وی در پایان در خصوص تبادل جیسون رضائیان و ارتباط آن
با س��اخت سریالی در این رابطه خاطرنشان کرد :قصد ورود به
ای��ن موضوع را ندارم .آقای واعظی ه��م موضعی گرفتند .یک
سریال را در حد یک سریال باید بررسی کرد .البته در ژانرهای
اطالعاتی باید خوانش با اصل موضوع هماهنگی داش��ته باشد.
ام��ا این را هم بگوی��م ،زمانی که بحث زندانی��ان در مکاتبات
ال جیس��ون رضائیان دستگیر نشده
برجام مطرح میش��ود اص ً
مهر
بود.

الریجانی:

تمهیداتی برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد اندیشیده شده است

ریاس��ت علی الریجانی و با حض��ور نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد ،اصالح ساختار
بودجه بررسی شد.
س��یده فاطمه ذوالقدر در همین رابطه گفت :آقای
نوبخت با حضور در جلس��ه غیرعلنی ،راهکارهای
اص�لاح س��اختار بودجه و کاهش ات��کا به نفت را
ارائ��ه کرد و بر ضرورت تقویت بانکها و همچنین
تقویت تولید تاکید کرد.
اس��داهلل عباسی ،س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس
نیز ضمن تش��ریح جزئیات جلسه غیرعلنی گفت:
دولت ،مجلس و س��ایر نهادهای مؤثر در تنظیم و

سیاست روز پیگیری میکند:

تداوم پرسشگری
از تقسیم کار ملی قانونگرایی؟!

مابقی از صفحه 8
 -25نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط س��ازمان بازرس��ی کل
کش��ور و شورای محترم نگهبان چیست؟  -26آیا مفهوم نظارت بر
حس��ن اجرای قوانین در گذز زمان خود دستخوش تغییرات مکرر
ش��ده است؟  -27نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کدامیک از
مراحل کنترل حسن اجرای قوانین اعمال می شود؟  -28آیا سازمان
بازرسی کل کشور به نظارت پیشینی (قبل از تدوین الیحه یا طرح)
بر قوانین توجه دارد؟  -29آیا نظارت همزمان با اجرای قوانین برای

تدوین بودجه کش��ور در اصالح ساختار بودجه به
اجماع رسیدند و نقش��ه راه اصالح ساختار بودجه
تعیین ش��ده اس��ت .علی الریجانی در آغاز جلسه
علنی درباره تمهیدات اندیش��یده شده برای بهبود
وضعیت اقتصادی در جلسه غیرعلنی ،توضیحاتی
ارائه کرد و گفت که در این جلسه بر موضوع اتخاذ
تمهیداتی برای وضعیت بهتر اقتصادی در ش��رایط
فعلی نیز بحث مفصلی انجام شد.
س��ید حس��ین نقوی حس��ینی در توضیح جلسه
فراکسیون نمایندگان والیی با اشاره به صحبتهای
وزیر بهداشت در جلسه این فراکسیون گفت :طبق

جلوگیری از تضییع بیت المال در سیستم نظارت سازمان بازرسی
کل کش��ور قرار دارد؟  -30آیا سیستم نظارتی سازمان بازرسی کل
کشور قابلیت تحلیل تغییرات مکرر قوانین در گذر زمان را در روش
نظارتی خود دارد؟  -31تفاوت نظارت بر قوانین حاوی زبان حقیقی
و مج��ازی در قانونگرایی چیس��ت؟  -32الگوی نظ��ارت بر قوانین
حاوی بازی های زبانی چیس��ت؟  -33آیا نظارت سازمان بازرسی
کل کشور نمی تواند بصورت پیشگیرانه از جازدن بازی های زبانی
ب��ه عنوان قانون جلوگیری نماید؟  -34آیا بازی های زبانی نظارت
پذیرند؟  -35شاخصه های نظارتی تشخیص زبان حقیقی و مجازی
در قانون و قانونگرایی چیست؟  -36میزان آشنایی مردم با ساختار
تش��کیالتی قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چقدر
اس��ت؟  -37م��ردم تا چه حد با اهداف و وظای��ف قوه قضاییه (در

توضیحات وزیر بهداش��ت در حوزه پزشکی فساد
 ۵۰ه��زار میلیارد تومانی وجود داش��ته اس��ت .ما
نمیدانیم یک میلیارد دالر تجهیزات پزشکی کجا
و چطور هزینه ش��ده اس��ت .با وج��ود این وزارت
بهداش��ت ب��ا همه ت��وان در مقابل مافیا و فس��اد
ایس��تاده و اجازه نمیدهد بیتالمال به دست این
افراد بیفتد.
در این جلس��ه نمایندگان مجلس شورای اسالمی
قوه قضائیه را مکلف به بهره گیری از امکانات خود
در راستای اعاده اموال نامشروع مسؤوالن کردند.
همچنی��ن در پ��ی معرف��ی پنج گزین��ه حقوقدان

بخش نظارت بر اجرای قوانین) آش��نا هس��تند؟  -38مردم از چه
طریق��ی از نقطه نظ��رات قوه قضاییه (در بخش نظ��ارت بر اجرای
قوانین) آگاه می ش��وند؟  -39راه های ارتباط مردم با قوه قضاییه
(در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چیست؟
 -40گ��زارش عملک��رد قوه قضاییه (در نظارت ب��ر اجرای قوانین)
پیرامون آشناس��ازی مردم با وظایف خود چیست؟  -41آیا کیفیت
عالئم و نش��انه های س��جاوندی مربوط به قوانین در جریان نظارت
س��ازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین لحاظ می شود؟
 -42آیا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به اصول نگارش و عالمت
گذاری زبان فارسی آشنایی کافی را دارند؟  -43آیا بخش خاصی در
سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش
قوانین و مصوبات وجود دارد؟  -44آیا پیرامون مشکالت موجود در

مگاوات برق افتتاح می شود.
رئیس جمهور تصریح ک��رد :دولت تصمیم گرفته
است در این سفر  811میلیارد تومان طرح و پروژه
را آغ��از کند .در س��ال  94و در س��فر قبلی دولت
به این اس��تان ،بخشی از قول ها اجرایی و بخشی
دیگر نیمه کارمانده اس��ت ،ام��ا مقدار اعتباری که
ق��ول داده بودیم  625میلیارد توم��ان بود که در
این س��فر  780میلیارد توم��ان را جایگزین 625
میلیارد تومان می کنی��م ،یعنی بیش از قولی که
داده بودیم را پرداخت کردیم .همچنین بخشی را
ک��ه ناقص مانده بود در این س��فر پروژه را تکمیل
خواهیم کرد.
وی افزود :در جلسه ای که در تهران با حضور وزرا
و مقامات محلی اس��تان خراسان شمالی داشتیم،
اعالم کردند که دو پروژه در این اس��تان از اهمیت
بس��یاری برخوردار اس��ت .به همین دلیل تصمیم
داری��م تا در زمان باقی مانده دولت دوازدهم یعنی
دو سال آینده این دو پروژه را تکمیل کنیم.
روحانی ادام��ه داد :اولین پروژه بزرگراه بجنورد به
گرگان است .ما در این سفر  200میلیارد تومان به
این پروژه اختصاص دادیم تا این جاده برای زائران
و مردم استان تکمیل شود.
وی افزود :دومین طرحی که برای استان خراسان
شمالی بسیار اهمیت دارد ،در بخش راه آهن است
ک��ه از جوین به اس��فراین متصل ش��ود .برای این
پروژه  200میلیارد تومان هزینه نیاز است که این
هزینه را اختصاص دادیم .در این سفر  400میلیارد
تومان برای راه و راه آهن اختصاص دادیم.
رئیس جمه��ور تصریح ک��رد :برای ورزش��کاران،
قهرمان به اس��تادیوم های اس��تان و تکمیل آن 7
میلی��ارد تومان تخصص��ی داده ایم .روحانی اظهار
کرد :مجموع��ه اعتباراتی که در این س��فر(بخش
ه��ای دولتی ،صندوق ه��ا ،نهاده��ای غیردولتی،
بخش ارزی) در مجموع تخصیص داده می ش��ود،
 5ه��زار و  500میلیارد تومان خواهد بود .این امر
نشان می دهد که دولت به فکر مردم ایران و مردم
فارس
استان خراسان شمالی است.

ش��ورای نگهبان از سوی حجتاالسالم والمسلمین
س��ید ابراهیم رئیسی به مجلس ش��ورای اسالمی،
انتخاب سه حقوقدان ش��ورای نگهبان از بین افراد
معرفی شده در دس��تور کار این هفته مجلس قرار
دارد .مهرداد الهوتی در توضیح جلس��ه فراکسیون
مس��تقلین گفت که طبق اعالم وزیر نفت وضعیت
صادرات نفت رو به بهبود است.
علی اصغر یوس��فنژاد ،عضو هیأت رئیسه مجلس
ش��ورای اسالمی از اعالم وصول پنج طرح و الیحه
ب��ه صورت ع��ادی خبر داد .همچنی��ن تعدادی از
مربیان پیش دبستانی از نقاط مختلف کشور مقابل
مجل��س تجمع کرده و خواس��تار اج��رای مصوبه
مجل��س درباره حقالتدریس ش��دن مربیان پیش
ایسنا
دبستانی از سال  ۹۲تا  ۹۷شدند.

ویراس��تاری عالیم و نش��انه های متن قوانین به تقسیم کار ملی در
قانونگرای��ی تذکرات نظارتی الزم داده می ش��ود؟  -45آیا بر نحوه
نگارش قوانین و پیشگیری از بروز مشکالت بعدی از سوی سازمان
بازرس��ی کل کش��ور نظارتی صورت می گیرد؟  -46میزان استفاده
سازمان بازرسی کل کشور از منابع علمی در تدوین طرح و گزارش
های نظارتی چیست؟  -47میزان بهره مندی قوه قضاییه (در نظارت
بر حس��ن اجرای قوانین) از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟
 -48چگونه در در نظارت بر حس��ن اجرای قوانین از اصول علمی و
فنی اس��تفاده می ش��ود؟  -49گردش علمی و اطالعاتی نخبگان و
فرهیختگان در سازمان بازرسی کل کشور چگونه صورت می گیرد؟
 -50میزان تعامل و همکاری سازمان بازرسی کل کشور با دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟

