
حجت االسللام والمسلمین حاجی صادقی، نماینده 
ولی فقیه در سپاه با اشاره به سفر به منطقه دریایی 
نازعات و جزایر جنوبی خلیج فارس پس از اسقاط 
پهپللاد آمریکایی و توقیف نفت کش انگلیسللی در 
منطقه خلیج فارس گفللت: به منظور اخذ رهنمود 
از رهبللر فرزانه انقاب و فرمانده معظم کل قوا در 
تاریخ ششم مرداد ماه به محضر معظم له شرفیاب 
شللدم و از ایشللان درخواسللت نمودم اگللر تدبیر 
خاصی در مورد این سللفر )سفر به منطقه دریایی 
نازعات( خصوصاً در مورد اسقاط پهپاد آمریکایی و 
توقیف کشتی انگلیسی و دالور مردانی که در این 
اقدام انقابی، شللجاعانه و بی نظیر نقش داشللتند، 
بفرمایند که حضللرت آقا)مدظله العالی( فرمودند: 
»سللام برسانید و بگویید دست تان درد نکند. کار 

بزرگی انجام دادید.«
حجللت االسللام والمسلللمین حاجللی صادقی از 
برگزاری همایش بسللیج اساتید حوزه های علمیه 
از اول شللهریور ماه به مدت چهار روز در مشللهد 

مقدس خبر داد.
نماینللده ولللی فقیه در سللپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی که در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه 
درباره برگزاری همایش بسللیج اساتید حوزه های 
علمیه در مشللهد مقدس سخن می گفت در زمینه 

ایللن همایش افزود: این همایش از روز جمعه اول 
شهریور ماه به مدت ۴ روز با شعار  »نقش اساتید 
بسللیجی در پیللش برندگی انقاب اسللامی«  و 
با حضور اسللاتید بسللیجی حوزه های علمیه قم، 

اصفهان ،تهران و مشهد برگزار می شود.
وی افللزود :در ایللن همایللش چهار کمیسللیون 
تخصصللی بللا عناوین »نقللش و کارکرد اسللتاد 
بسللیجی نسللبت به حوزه های علمیلله« ،«نقش 
و کارکرد اسللتاد بسللیجی نسللبت بلله جامعه و 
مردم« ،«نقش و کارکرد استاد بسیجی نسبت به 
نهادهای حکومتی« و »رسللالت و وظایف اسللتاد 
بسللیجی نسللبت به رهبری« برگللزار و در مدت 
برگزاری همایش شخصیت های برجسته کشوری 

و لشکری به سخنرانی خواهند پرداخت.
نماینده ولی فقیه در سللپاه بزرگترین نعمت الهی 
بر بندگان را نعمللت والیت خواند و ادامه داد : با 
برخورداری از این نعمت هم دین خدا کامل و هم 
دشللمنان از ضربه زدن و ایجاد خدشلله بر اسام 
ناب ناکام ماندند و ما امروز خرسندیم که با نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران شعاعی از غدیر را 

تجربه می کنیم.
وی یکی از عوامل مهم ماندگاری انقاب اسللامی 
را حاکمیت فرهنگ غدیر دانسللت و خاطر نشللان 

کرد: امروز بحمداهلل فضای سیاسی انقاب اسامی 
، فضای بسیار مطلوبی است ؛ از سویی شاهد انزوا 
و عقب نشللینی جبهه اسللتکبار  و اقتدار ،رشللد و 
بالندگی جبهه مقاومت و انقاب اسللامی از سوی 

دیگر هستیم.
حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی با تاکید 
بللر این که بیان واقعیت ها و وضعیت فعلی انقاب 
اسللامی در برابر جبهه اسللتکبار بدون هیچگونه 
بزرگنمایی می تواند شللکوه و عظمت این انقاب 
الهام بخش را نمایان کند گفت : شکار پهپاد متجاوز 
امریکایللی و توقیف نفتکش متخلف انگلیسللی که 
اخیللراً صورت گرفللت اقتدار ایران اسللامی برابر 

جبهه استکبار را به نمایش گذاشت.
وی افللزود: بنللده هللم بللا رزمندگانی کلله پهپاد 
متجاوزآمریکایی را سللرنگون کردند و هم کسانی 
کلله کشللتی متخلف انگلیسللی را توقیللف کردند 
صحبللت کردم؛ هملله آنها این اقدامللات بزرگ را 

نتیجه توکل به خدا می دانستند.
حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی در بخش 
دیگری از سللخنانش بللا تاکید بر ایللن که امروز 
عنوان بسللیجی عنوانللی افتخار آمیز اسللت بیان 
داشللت: بسللیج مظهر قدرت الهی ، تجلی حرکت 
مردمللی و برخوردار از نقش تعییللن کننده ای در 
ماندگاری انقاب اسللامی است و بسیجی ایمانی 
راسللخ ، بصیرتی نافذ ،روحیه جهادی، عاشورایی و 

والیی و مردمی بودن را به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در سللپاه با بیان اینکه در دوران 

کنونللی که دشللمنان جبهه فرهنگللی را  برابر ما 
گشللوده اند ،بسللیجیان از نقش و جایگاه ویژه ای 
بللرای مقابله با تهدیدات  ایللن عرصه برخوردارند 
،تصریللح کرد: عاوه بر بسللیج طاب که از دوران 
دفاع مقدس شللکل گرفته اسللت ،نزدیک به پنج 
سللال است که بسللیج اسللاتید حوزه های علمیه 
تشللکیل شللده و بحمداهلل امروز مورد اسللتقبال 
و تاییللد مراجللع و علمللا بوده و نقللش های مهم 
و موثللری را در صحنه های انقاب اسللامی ایفا 
کرده اسللت. وی با تاکید بر ایللن که با هدایت ها 
و رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری ) مد 
ظله العالی( وحدت ملی برابر استکبار شکل گرفته 
اسللت و گفتمان مقاومت به منطق مقاومت مبدل 
شده است گفت: این دستاوردهای مهم و ارزشمند 
ثمره تدبیر ،هدایت و راهنمایی های رهبری معظم 
انقاب اسامی و همراهی مردم و مسئولین است. 
حجت االسللام والمسلمین حاجی صادقی یکی از 
مهمترین اقداماتی که سپاه در مرحله جدید به آن 
شتاب بخشللیده را عرصه خدمت رسانی به مردم 
عنوان کرد و افزود: پاسللداران خدمت رسللانی به 
مردم را از مهمترین رسالت های پاسداری خود در 

پاسداری از انقاب اسامی می دانند. 
 سپاه نیوز
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آمادگی نیروی دریایی ارتش برای اسکورت »آدریان دریا« 
فرمانللده نیللروی دریایی ارتش از آمادگللی این نیرو برای اعللزام ناوگروه جهت 

اسکورت نفتکش آدریان دریا خبر داد.
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم روز 
جهانی دریانوردی، درخصوص موضوع آزادسازی نفتکش آدریان دریا )گریس1( 
در جبللل الطارق اظهار داشللت: در صورتی که نیاز باشللد و مقامات کشللور از ما 
بخواهند، آمادگی اعزام ناوگروه برای اسکورت این نفتکش فراهم است. نفتکش گریس 
1 که از سللوی نیروی دریایی انگلیس در جبل الطارق توقیف شللده بود پس از ۴8 روز 
توقیف غیر قانونی از سللوی دادگاه جبل الطارق رفع توقیف شللد. دادگاهی در آمریکا با 
صدور حکمی رأی به مصادره این کشتی داد، اقدامی که هیچ وجاهت قانونی ندارد.در پی 
توقیف نفتکش گریس 1 که به آدریان دریا تغییر نام داده ایران نیز یک نفتکش انگلیسی 

را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد و هنوز هم در اختیار ایران است.  تسنیم

نام جدید نفتکش حامل نفت ایران ۲۴ تیرماه ثبت شده است
حمید بعیدی نژاد سللفیر ایللران در انگلیس در صفحه شللخصی خود در فضای 
مجازی با اشللاره به تغییر نام نفتکش »گریس یک« به »آدریان دریا« نوشللت: 
براساس گواهینامه ثبت جدید نفتکش حامل نفت ایران که نزد ما موجود است، 
تاریللخ ثبت ایللن نفتکش با نام جدید خود یعنی آدریللان دریا، روز ۲۴ تیر ماه 

امسال مطابق با 1۵ ژوئیه می باشد که بیش از یک ماه از آن می گذرد.
بعیدی نژاد پیش  از این در صفحه شخصی خود درباره تغییر نام گریس 1 نوشته بود: 
تغییر نام نفتکش حامل نفت ایران در جبل طارق این برداشللت نادرسللت را برای برخی 
ایجاد کرد که این اقدام برای دور زدن تحریم ها صورت گرفته است. در حالی که ضرورت 
این اقدام از مخالفت پاناما با ادامه مسیر این نفتکش تحت پرچم آن کشور آغاز شد.نام 
نفتکش گریس 1 ، روز جمعه ۲۵ مرداد به »آدریان دریا« تغییر کرد و پرچم آن هم از 

پاناما به ایران تغییر یافت.  میزان

آمریکا تمام قدرت خود را به میدان آورده است
فرمانده کل سپاه گفت:استکبار همه ارکان خود را به صحنه آورده است، قدرتی 
که در تاریخ بشللر بی مانند اسللت. آمریکا در ظاهر بزرگترین قدرت است و این 

قدرت را به میدان مقابله با انقاب اسامی آورده است.
سرلشکر سامی در نهمین جشنواره مالک اشتر با تبریک عید سعید غدیر خم 
و والیت امیر المومنین )ع( اظهار داشللت: علی )ع( مظهر علم، آزادگی، شللرف ، 
جوانمردی، غیرت، عاطفه و شللاهکار خلقت اسللت که هیچ کس را یارای رسیدن به 
جایگاه او نیسللت. سرلشللکر سللامی گفت: فرماندهان هرچه می توانید نهج الباغه را 
بخوانید زیرا زیباترین و کاملترین منشللور فرماندهی اسللت، والیللت راه ، روش، ارزش، 
فضیلت و عظمت اسللت، ما شللکوه والیت را در این چهل سال تاریخ جنگ های بزرگ 
دیده و به اطمینان خاطر رسللیده ایم. میدان ما را در درخشللش نور والیت به اطمینان 

قلب رسانده است.  مهر

معللاون اول قوه قضائیه گفت: مردم خواسللتار تسللریع در 
روند رسللیدگی به پرونده های مفاسد شامل فساد اخاقی، 
اجتماعی، اقتصللادی و مواد مخدر هسللتند و انتظار دارند 

احکام عادالنه صادر شود.
حجت االسام غامحسین محسللنی اژه ای در آیین معارفه 
رئیس کل جدید دادگستری استان قم که در مرکز آموزش 
قوه قضائیه برگزار شللد، با اشللاره به فضای کنونی جامعه، 
اظهار کرد: در حال حاضر فضای جامعه بسیار مسموم است 
و دشللمن چنان جنگ روانی به راه انداخته است که حق و 
باطل و راست و دروغ با هم آمیخته شده و تشخیص برخی 
موضوعات را نه تنها برای همه بلکه برای خواص نیز دشوار 
کرده اسللت که در این راسللتا نیاز اسللت تقوا در تمام امور 
رعایت شللود. وی با بیان اینکه قم، شللهر مقدسللی است و 
روایات فراوانی برای گذشته و آینده قم وجود دارد، تصریح 
کرد: این شللهر محل نشر حقایق اسام ناب است و انقاب 

اسامی ایران از این شهر به سراسر دنیا نشر پیدا کرد.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر شللاخص بودن استان قم 
در سراسر دنیا، گفت: با توجه به ویژگی های خاصی که این 
استان دارد، باید در تمام کشور به عنوان الگو معرفی شود.

وی بللا عنللوان اینکه قللم باید چهللره ای متفاوت از سللایر 
استان ها در برنامه ریزی های مدیریتی داشته باشد، تصریح 
کرد: حوزه دسللتگاه قضایی قم نیز باید با سللایر استان ها و 

مراجع قضایی آن متفاوت باشد.
حجت االسللام محسللنی اژه ای سابقه 1۴ سللاله مدیریتی 
حجت االسللام خلیلی را در قم، مورد اشاره قرار داد و بیان 

کرد: با وجود تمام محدودیت هایی که وجود داشللت اما در 
ایللن دوره مدیریتللی طوالنی مدت خدمللات فراوانی انجام 
شللد که این مسئله را نمی شللود کار ساده ای دید و باید در 

راستای ارتقای امور قضایی در استان تشکر کرد.
وی تأکید کرد: خدمات فراوانی برای ارتقاء سللطح دستگاه 
قضایی در قم از سللوی ریاست کل سابق دادگستری استان 
قم صورت گرفته اسللت، اما هنوز نیاز به تاش و هم افزایی 
بیشتری وجود دارد. معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره 
به سوابق درخشان حجت االسام مظفری در عرصه مدیریتی 
گفت: ریاست جدید دادگستری پیش از این 1۰ سال در قم 

کار کرده و دلسوزی و تعامل ایشان در قم مشهود است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اگر توفیقانی 
در قم حاصل شده به تعامل مدیران دستگاه ها با دادگستری 

ارتباط مستقیم دارد و این ارتباط باید حفظ شود.
حجت االسللام محسللنی اژه ای بیان کرد: مردم قم، مردمی 
انقابی، دلسللوخته و والیت مدار هستند اما آنچه که مردم را 
بیش از پیش آزار می دهد وجود برخی ناهنجاری هایی اسللت 
که عده ای تاش می کنند با زیرپاگذاشتن قانون و و ارزش های 
جامعه با همدستی اغیار برای به قهقرا کشاندن جامعه آنها را 

بسیار پررنگ کنند و مردم انتظار برخورد جدی دارند.
وی اضافه کرد:  در شللرایط کنونی مللردم این توقع به حق 
را دارند که با مفسللدان شللامل فسللاد اخاقی، اجتماعی، 
مواد مخدر و سللایر مفاسللد و همچنین برخی کم کاری ها 
در دسللتگاه های دولتی برخورد قاطع، سریع، دقیق و بدون 

تبعیض انجام شود. مهر

حجت االسالم محسنی اژه ای:
مردم خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی هستند

رئیللس مرکللز پژوهش های مجلس با بیللان اینکه خیلی از 
مشللکات امللروز جامعه ما به دلیل فاصللله گرفتن از تفکر 
بسیجی اسللت، گفت: قرار است مرکز پژوهش ها و سازمان 

بسیج از ظرفیت متقابل یکدیگر استفاده کنند.
کاظم جالی )یکشنبه( در مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری 
میان سللازمان بسللیج مسللتضعفین و مرکللز پژوهش های 
مجلس شللورای اسامی اظهار داشللت: بسیج مستضعفین 
یکی از نهادهای اصلی انقاب اسللامی است، در اصل یک 
تفکر بزرگی اسللت که گنجاندن آن در قالب یک سللازمان 

هم دشوار است.
وی گفللت: وقتی ما پیام های امام راحللل را مرور می کنیم، 
می بینیم که همه آنها مبتنی بر یک تفکر است، اینکه بسیج 
شجره طیبه است، تبیین چارچوب اسام ناب و اینکه بسیج 
یک نهالی اسللت که به درخت تنومندی تبدیل شده است. 
اینها نشان می دهد که نگاه به بسیج یک نگاه تفکری است 
که این هم از هوشمندی امام)ره( ما بود تا با تشکیل بسیج، 

نظام ما به شکل تفکر حفظ شود.
جالی افللزود: یکی از ثمرات دوران دفللاع مقدس، با آنکه 
پدیده جنگ ذاتا خوب نیست، نهادینه شدن تفکر بسیج در 
میان ملت بود. خیلی از مشللکات امروز جامعه ما به دلیل 

فاصله گرفتن از تفکر بسیجی است.
رئیس مرکز پژوهش هللای مجلس تصریح کرد: یک روزی 
همه از مسللئولیت، مقام و دوربین گریزان بودیم ولی امروز 
تاش ها عکس این شده است. در واقع از تفکر ناب اسامی 

و تفکر بسیجی فاصله گرفتیم.

جالی با بیان اینکه بسیج همیشه در حساس ترین شرایط 
انقاب و در عرصه های مختلف، نظام و کشور را حفظ کرده 
است، افزود: بسللیج در واقع یک نهاد موفق در کشور ما به 

حساب می آید.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شللورای اسامی گفت: از 
آنجا که بسللیج نهادی اسللت مردمی، موفقیت آن موفقیت 
تمام کشللور و نظام است. بسیج همواره تاش می کند خود 
را از بازی ها و جناح بندی های سیاسللی دور نگاه دارد و در 

چارچوب منویات امام و رهبری حرکت می کند.
وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط قرار شد ما به عنوان 
مرکز پژوهش های مجلس شللورای اسامی و سازمان بسیج 
از ظرفیت متقابل یکدیگر اسللتفاده کنیم. جالی بیان کرد: 
با توجه به اینکه گام دوم انقاب هم از سوی رهبری تبیین 
شللده و البته هنوز خوب به آن پرداخته نشللده اسللت، ما 
می توانیللم و امیدواریللم که با همکاری هللای جدی تر میان 
دستگاه های مختلف، گام های بهتری برای کشور برداریم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شللورای اسامی تصریح 
کرد: در وضعیت فعلی باید ابتدا تحلیل درسللتی از اقدامات 
چهل سللاله انقاب و نتایج آن داشته باشیم. دستاوردهای 
زیادی را در این مدت داشللتیم و قدرت جمهوری اسامی 

ایران در منطقه و عرصه بین الملل به اثبات رسیده است.
وی در پایان خاطرنشللان کرد: عاوه بر بررسی نقاط مثبت 
و دسللتاورها، از جهاتی هم ضعف هایی داشللتیم، دعواهای 
داخلی، مسللائل فسللاد، مسللائل اداری و دیگر مسائلی که 

وجود دارد را باید شناخت و آنها را برطرف کرد.  مهر

کاظم جاللی:
بسیاری از مشکالت جامعه بدلیل فاصله گرفتن از تفکر بسیجی است

یک نماینده مجلس خبر داد: 
دستور رئیس جمهور برای اعالم حقوق مدیران 

تا 2 ماه آینده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دستور حسن روحانی رئیس 
جمهور برای اعام شفاف حقوق مدیران تا ۲ ماه آینده خبر داد.
سید فرید موسوی درباره تأخیر به وجود آمده در اعام حقوق 
مدیران و شللفافیت الزم در این زمینه گفللت: دلیل تاخیر به 

وجود آمده طبق گزارشللاتی که ما داشللته ایم بلله دلیل عدم 
بارگذاری اطاعات در سامانه اعام حقوق مدیران بوده است.

وی افزود: برخی از این دسللتگاه ها خارج از دولت هسللتند و 
تاخیللر دولت هم درباره اعام حقوق مدیران در سللامانه ویژه 
این موضوع به همین دلیل بوده اسللت. این در حالی است که 
بر اسللاس گزارش های ما قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما از 
جمله دسللتگاه هایی هستند که اطاعات حقوقی مدیران خود 

را در این سامانه بارگذاری نکرده اند.
عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: چون بر اساس 

قانون باید حقوق همه مدیران به صورت یکجا منتشر شود تاخیر 
بلله وجود آمده هللم به دلیل عدم بارگذاری اطاعات از سللوی 
برخی دسللتگاه ها بوده است. موسوی گفت: امروز رئیس جمهور 
دستوری را مبنی بر اعام حقوق شفاف مدیران از طریق سامانه 

شفافیت حقوق و دستمزدها تا دو ماه آینده دادند. 
وی تصریح کرد: با توجه به دستور امروز حسن روحانی به نظر 
می رسللد که عزم دولت هم برای اعام شفاف حقوق مدیران 
بسیار جدی است و بهتر است که سایر دستگاه های غیردولتی 
هللم عزم خود را در این باره نشللان دهند. و اطاعی ندارم که 

با دسللتور امروز رئیس جمهور آنها هم گامی برای اعام حقوق 
مدیران خود برداشته اند یا خیر؟

نماینده مردم تهران افزود: چون اعام شفاف حقوق و مزایای مدیران 
و قانون مجلس شورای اسامی محسوب می شود همه قوا، سازمان ها، 
نهادها و ارگان ها باید بر همین اسللاس اطاعات خود را در سامانه 
مذکور بارگذاری کنند. موسللوی گفت: تا آنجا که اطاع دارم همه 
دستگاه های دولتی اطاعات مربوط به مزایا و حقوق مدیران خود را 
در این سامانه بارگذاری کرده اند. ضمن اینکه بعد از شفافیت حقوق ها 

باید عملکرد مدیران نیز مورد بررسی قرار گیرد.   فارس

قانونگذاری آزمایشی نابجا!؟
ادامه از صفحه اول

 معلوم نیسللت که پس از پایان مهلت قانونی پنج سللاله 
قانون آزمایشی، اصاحیه های انجام شده در قوانین دائمی 
دارای اعتبارند یا دوباره به حالت قبل از اصاحیه برگشت 
می نمایند. ضمنا تکلیف اجرای اصاحیه های انجام شده 
در صورت عدم تمدید اجرای قانون آزمایشی یا عدم تبدیل 

آن به قانون دایمی مشخص نشده است. 
چگونه ممکن است بتوان اصاح قوانین دائمی را در قوانین 
موقتی انجام داد؟ آیا امکان دارد که در حین تصویب یک 
قانللون متزلزل به اصاح و ایجاد ثبللات در قوانین دایمی 
قبلی پرداخت؟ آیا مجریان قانون و مردم در اجرای قوانین 
دچار سللردرگمی و مشللکل نمی شللوند؟ آیا این روش 
افزایش احتمال برداشللت های سلیقه ای و سوء استفاده 
از قانللون را به دنبال ندارد؟ قطعا قید بازه زمانی یا مکانی 
در قوانین آزمایشی، محدوده عملکردی آنها را تعیین می 
کند. قانونگذاران با بی توجهی به قیود قوانین آزمایشی با 
آنها در حکم قوانین دایمی برخورد می نمایند. در حالی که 
راه مناسب آن است که این دست اصاحیه ها در قوانین 
دایمللی در قالب ارائه الیحه یا طرح مسللتقل به مجلس 

شورای اسامی برای تصویب تقدیم گردد. 
بللی نظمی در تدوین قانون در دولت در این سللطح قابل 
پذیللرش نیسللت و نمی تللوان آن را به خطای سللهوی 
کارشناسللان نسللبت داد.  تصویب قانون بی نظم توسط 
مجلس شللورای اسللامی و بللی توجهللی آن به خطای 
کارشناسی دولت، نشللانه بی توجهی نمایندگان مجلس 
شللورای اسللامی به اصول نگارش و تصویب قانون است. 
نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در اعام 
به موقع این دسللت ضعف های تدوین قانون موجب می 
شود مشللکات تدوین قانون در مجلس شورای اسامی 
اصاح شود. متاسفانه شاهد تصویب این قوانین در مجلس 
شورای اسامی هستیم. جای تعجب دارد که چرا قانون بی 

نظم توسط شورای محترم نگهبان تایید می شود؟ 
آیا بی نظمی در قانونگذاری با ایجاد مشکل در راه اجرای 
قانون با روح حاکم بر قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت 
ندارد؟ آیا بر اساس قاعده الضرر و عدم تأمین منافع عمومی 
توسط این قوانین، مغایر با قانون و شرع نیست؟ افسوس 
که قانون بی نظم توسط مجلس شورای اسامی به دولت 
اباغ می شللود و قانون بی نظم توسط دولت بصورت بی 
نظم اجرا می شللود.  بی توجهی نهادها و دسللتگاه های 
نظارتللی به بی نظمی قانون در تقسللیم کار ملی نیز کار 
قانونگللذاری و اجرای قانون را در حل مشللکات زندگی 
مللردم، بیش از پیش پیچیده می کند. حل معضات این 
گونه از قوانین آزمایشللی که در آن چندین قانون دایمی 
اصاح شده است کار بسیار دشواری است و دوباره کاری و 
موازی کاری های متعددی را می طلبد تا مجریان و مردم 

را از آثار سوء آنها در اجرا و پذیرش قانون نجات دهد.

سرمقاله

تعطیلی روز پنجشنبه در کمیسیون 
آموزش مجلس تصویب شد

سللخنگوی کمیسللیون آموزش و تحقیقللات مجلس از 
تصویب طرح تعطیلی روز پنجشللنبه همه مراکز اداری، 
آموزشی و قضایی برای حمایت از کیان خانواده ها در این 

کمیسیون خبر داد.
سللید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسللیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شللورای اسامی در تشللریح جزئیات 
جلسلله عصر امروز این کمیسللیون گفت: در این جلسه 
چند طرح به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون فرعی 

ارجاع داده شده بود.
وی افزود: طرح اصاح برخی قوانین راجع به وکالت یکی از 
این طرح ها بود که مورد تایید اعضای این کمیسیون قرار 
گرفت. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شللورای اسامی تصریح کرد: ماده 7 ماده 31، 3۴، 81 و 
8۲ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که به کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس مربوط می شد در این نشست 
بحث و بررسللی شد و مورد تایید قرار گرفت. این درحالی 
است که در یکی از تبصره های ماده 31 که عنوان شده بود 
اعضای هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران اجازه تدریس 

دارند با تایید اعضای این کمیسیون حذف شد.
میرزاده خاطرنشان کرد: ماده یک طرح مدیریت تعارض 
منافع که به کمیسیون آموزش مربوط می شد، مورد تایید 
این کمیسللیون قرار گرفت و واژه موسسات پژوهشی در 
کنار واژه دانشگاه پیشنهاد شد تا به این طرح اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز 
اداری، آموزشللی و قضایی در کلیه استان ها و شهرستان ها 
همانند تهران هم در کمیسیون آموزش مجلس مورد تایید 
اعضا قرار گرفت و اعضا معتقد بودند چون روز پنجشللنبه 
دانش آموزان تعطیل هسللتند می توانست مشکاتی را به 
واسطه حضور والدین در ادارات به وجود آید به منظور دفاع 
از کیللان خانواده و حمایت از کارمندانی که فرزندان آنها در 
منزل باقی می ماندند، به منظور جلوگیری از تنهایی آنها این 
موضوع مورد تایید و تصویب قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شللورای اسامی اظهار داشت: 
اعضای کمیسیون آموزش مجلس معتقدند که اگر قرار است 
تعطیلی روز پنجشنبه در تهران باشد و لذا نظام اداری کشور 
در شهر تهران متمرکز است، بهتر است این تعطیلی این روز 

به شهرستان ها هم تسری پیدا کند.  فارس

پیام شفاهی فرمانده کل قوا به پاسداران پس از انهدام پهپاد آمریکا و توقیف نفتکش انگلیسخبر

کار بزرگی انجام دادید

اعللام وصللول طللرح ممنوعیللت ورود خبرنگاران 
رسللانه های تبعیت کننده از تحریم آمریکا به ایران، 
تصویب موافقت نامه تاسللیس مرکز توسعه مدیریت 
بایا، ماموریت »الریجانی« به کمیسیون عمران برای 
تهیه طرح تامین قیر رایگان، مسئولیت مدنی سازنده 
خودرو نسبت به ایمنی در تصادف از مهمترین اخبار 

جلسه روز گذشته مجلس شورای اسامی بود.
جلسه علنی مجلس شورای اسامی به ریاست علی 
الریجانی برگزار شللد و بررسی الیحه یک فوریتی 
موافقتناملله بین ایللران و کمیسللیون اقتصادی و 
اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان 
ملل متحد درباره تاسللیس مرکز آسیا و اقیانوسیه 
بللرای توسللعه مدیریللت اطاعات بایا،  بررسللی 
الیحه نحوه اسللتفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه 
فروشللگاهی)صندوق مکانیزه فللروش( و گزارش 
کمیسللیون عمران در مورد نحللوه تامین و توزیع 
قیللر رایگان موضوع بند ه  تبصره یک قانون بودجه 

سال ۹8 در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
مهرداد الهوتی، سللخنگوی فراکسللیون مستقلین 

مجلس با اشللاره به حضور سللید عبللاس عراقچی 
در جلسلله فراکسیون مستقلین اظهار کرد: در این 
جلسلله آقای عراقچی این موضللوع را مطرح کرد 
که فعالیت های هسللته ای ایران دارای مشروعیت 
بین المللی اسللت و تللا زمانی که منافللع ایران در 
برجام تامین شللود ایران در برجام می ماند و با هر 

تهاجمی مقابل به مثل خواهد کرد.
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون 
والیی هم با اشللاره به حضور علی اکبر صالحی در 
جلسلله این فراکسللیون به نقل از وی گفت: سالن 
مونتاژ سانتریفیوژهای جدید و مدرن را ساخته ایم 
کلله حللدود ۲۰ سللانتریفیوژ IR6 در این سللالن 
مونتاژ شده است همچنین قابلیت برگشت پذیری 
به شللرایط قبل از برجام را داریم و ظرف چند ماه 

آینده خبرهای خوبی از اراک خواهید شنید.

در ادامه جلسلله علنی، نمایندگان مجلس مصوب 
کردند که صندوق های مکانیزه فروش شناسلله دار 
شللوند که بر این اساس تمامی تراکنش های مالی 
محاسبه شده و مشمول مالیات می شوند. همچنین 
الیحه موافقت نامه بین ایران و کمیسیون اقتصادی 
و اجتماعللی آسللیا و اقیانوسللیه بلله نمایندگی از 
سللازمان ملل متحد درباره تاسللیس مرکز آسیا و 
اقیانوسللیه برای توسللعه مدیریت بایا در دستور 
کارمجلس قرار گرفللت و نمایندگان جهت تامین 

نظر شورای نگهبان آن را اصاح کردند.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران گزارش 
این کمیسللیون در خصوص نحللوه تامین و توزیع 
قیر رایگان را در جلسلله علنللی قرائت کرد که بر 
اسللاس آن اعام شد، توسعه شللرکت های قیرساز 

موجب کاهش منابع نقدی پاالیشگاه ها می شود.

علی الریجانی پس از اسللتماع گزارش کمیسیون 
عمران در خصوص نحوه  تامین و توزیع قیر رایگان 
موضوع بند »ه« تبصره 1 قانون بودجه سال 13۹8 
کل کشللور و مطرح شللدن نظرات نمایندگان، به 
کمیسیون عمران ماموریت داد تا طرحی را که در 
گزارش خود برای تخصیص منابع به منظور تامین 
قیللر رایگان پیشللنهاد داده را با حضور نمایندگان 

مجلس بررسی کرده و به صحن مجلس بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسللامی همچنین با تاکید 
بللر اینکه وزارت نفت مطابللق مصوبه مجلس باید 
6 هزار میلیارد بللرای تامین قیر رایگان تخصیص 
دهد، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این 
موضوع را پیگیری کند تا سللازمان برنامه و بودجه 
طبق قللول رئیس جمهور ۲ هللزار میلیارد تومان 

برای تامین قیر رایگان تخصیص دهد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای 
نگهبان به مجلس شورای اسامی ارجاع شده بود 
در دستور کار  قرار گرفت و اصاحاتی برای تامین 
نظر شللورای نگهبان در این طرح انجام شد. که بر 

اساس آن نمایندگان مقرر کردند سازنده خودرو تا 
پنج سال نسللبت به عیب و نقص و ایمنی خودرو 
در وقوع تصادف مسئولیت مدنی دارند. نمایندگان 
مجلللس در اداملله جلسلله وارد بررسللی ایرادات 
شللورای نگهبان در الیحه تجارت مربوط به بخش 
قراردادهای تجارتی شدند که کل این الیحه 331 
مللاده دارد و مواد یک، دو، سلله و چهار این الیحه 
مربللوط به فصل اول با عنللوان مقررات عمومی را 

جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
یک عضو هیات رییسلله مجلس شللورای اسامی 
طللرح ممنوعیللت ورود خبرنللگاران رسللانه های 
تبعیت کننللده از تحریم هللای آمریکا به ایران را به 

همراه 11 طرح دیگر اعام وصول کرد.
همچنین جمعی از نیروهای قراردادی و شللرکتی 
ایثارگللر مقابل مجلللس تجمع کردنللد و خواهان 
تبدیل وضعیت قراردادهای خود شللدند. یک عضو 
هیات رئیسه مجلس نیز تذکرات کتبی نمایندگان 
مجلس شورای اسامی به مسئوالن اجرایی کشور 

را قرائت کرد.  ایسنا

در جلسه علنی خانه ملت اعالم شد

وصول ۱۰ طرح ضد آمریکایی در مجلس


