
رویـداد2 دو شنبه  29مهر1398  شماره 5149

سایت فدراسیون فوتبال بحرین هک شد، 
سرود ایران طنین انداز شد

برخ��ی طرف��داران و عالقه مندان به فوتب��ال ایران به 
دنبال بی احترامی صورت گرفته از س��وی هواداران و 
بازیکنان بحرینی، سایت فدراسیون این کشور را هک 

کردند و سرود ایران را در صفحه اول قرار دادند.
در متنی که به زبان انگلیسی و فارسی بر روی سایت 
فدراسیون فوتبال بحرین قرار داده شده آمده است:» 
م��ا هرگونه بی احترام��ی به ایران را بی پاس��خ نمی 
گذاریم. امکانش نبود در ورزشگاه به سرود ملی ایران 

گوش کنید اکنون می توانید گوش کنید.« مهر

خبر

راهپیمایی اربعین مسیری برای آزادی قدس است
عضو فراکس��یون روحانیت مجلس گفت: راهپیمایی اربعین مسیری برای آزادی 

قدس است.
حجت االس��الم احمد سالک کاش��انی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اس��المی، با اش��اره به حضور پرش��ور مردم در راهپیمایی اربعین امسال گفت: 
امس��ال علی رغم کارش��کنی های غربی ها و تالش رسانه هایشان که سعی داشتند 
تا مانع از حضور مردم در راهپیمایی مردم ش��وند، ما ش��اهد هستیم تنها از کشور ما 

حدود 4 میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کردند.
وی افزود: این حضور پرش��ور محدود به کش��ور ما نبود و از سراسر دنیا حضور پرشور و 
قابل توجهی در راهپیمایی اربعین داش��تند و این حضور چشمگیر در راهپیمایی اربعین 
امسال فوق العاده بود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: راهپیمایی نجف تا 
کربال که از زمان حجت االسالم میرزاحسین نوری آغاز شد، امسال به حدود بیش از 20 

میلیون رسیده و این حضور همچنان رو به گسترش است.  فارس

افشا کنندگان فساد باید تمجید و تشویق شوند
نماینده مردم مالیر در مجلس گفت: اشخاصی که ضابط هستند یا اینکه فسادها 
را افشا می کنند، نباید مورد تنبیه قرار بگیرند؛ بلکه باید مورد تمجید و تشویق 

قرار گیرند.
حجت االس��الم احد آزادی خواه با اش��اره به تدوین طرح حمایت از افش��اگران 
فس��اد در قوه مقننه، اظهار داش��ت: باید روحیه ای در کشور ایجاد شود که مردم 
انگیزه ارائه گزارش از فس��اد، تبعیض و رانت را داش��ته باشند، این انگیزه در شرایط 

فعلی ضعیف است و این حس مسئولیت نیاز به تقویت دارد.
وی با تاکید بر اینکه مردم بهترین ناظران هستند، اضافه کرد: هر زمان به مردم اعتماد 
کردیم و مردم را به میدان آوردیم، موفق ش��دیم بنابراین از گزارش��ات مردمی پیرامون 
فساد حمایت می شود و اشخاصی را که خبر از فساد دهند باید مورد تشویق قرار گیرند. 
نماینده مردم مالیر اظهار داش��ت: کس��انی که ضابط هس��تند یا اینکه فس��ادها را افشا 

می کنند، نباید مورد تنبیه قرار بگیرند؛ بلکه باید مورد تمجید واقع شوند.  تسنیم

تردد دو میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرز های چذابه و شلمچه 
اس��تاندار خوزس��تان گفت: میزان تردد کلی زائران از مرز های خوزستان به دو 
میلیون و 200 هزار نفر رس��یده اس��ت. میزان خروج روزانه زائران از کشور نیز 

کم شده است.
غالمرضا ش��ریعتی با اش��اره ب��ه آخرین روند ت��ردد زائران از مرز های اس��تان 
خوزستان بیان داشت: از اول صفر تاکنون، تعداد یک میلیون و ۳۵0 هزار زائر از 
مرز های استان خوزستان خارج شده و به عراق رفته اند و تعداد یک میلیون زائر هم 

از مرز های این استان به کشور بازگشته اند.
وی با اش��اره به مش��کالت پیش آمده در پارکینگ مرز چذابه هم گفت: این مش��کالت 
را چند س��ارق برای ماش��ین های زائران این پارکینگ به وجود آورده بودند که دستگیر 
شدند. ش��ریعتی عنوان کرد: امسال جمع س��رقت  لوازم خودرو در پارکینگ های مرزی 
استان خوزستان صرفاً ۱۱ مورد بود اما این تعداد در سال گذشته ۷۷ مورد بود که روند 

کاهشی را نشان می دهد.  میزان

نماینده فالورجان با بیان اینکه اختصاص ارز 4200 تومانی 
برای تامین کاالهای اساس��ی س��ودی برای مردم نداشت، 

گفت: عده ای خاص این پول ها را به جیب زده اند.
حجت االس��الم س��ید ناصر موس��وی الرگانی، با بیان اینکه 
مجلس دهم از بعد نظارتی ضعیف عمل کرده اس��ت، گفت: 
نمونه ب��ارز این ضعف درباره اختصاص ۱4 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی برای تامین کاالهای اساسی است،  علی رغم 
تذکرات فراوان نمایندگان درخصوص این مجوز مجلس به 
دولت، متاس��فانه این رقم بازخوردی برای مردم نداش��ت و 

مشکلی از آنها حل نکرد.
وی با تاکید براینکه مجلس این مصوبه را در بودجه سال 98 
داش��ت که مردم با مشکل مواجه نشوند، ادامه داد: علیرغم 
اختص��اص ۱4 میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساس��ی، 
قیمت ها هر روز افزایش پیدا کرد و حتی ارز آزاد که کاهش 
چشم گیر داشت و از ۱8 هزار تومان به ۱۱ هزار تومان تنزل 

داشت اما بازهم روند قیمت  اجناس صعودی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:با توجه به کاهش 
قیمت ارز و اختصاص ۱4 میلیارد دالر به کاالهای اساسی مردم 
انتظار داشتند گوشتی  که قیمتش  از ۳۵ هزار تومان به ۱20 
هزار تومان رس��یده بود حداقل به 60 هزار تومان کاهش پیدا 
کند، اما متاس��فانه امروز مردم گوشت را به همان قیمت ۱00 
هزار تومان خریداری می کنند. نماینده فالورجان در مجلس با 
بیان اینکه متاسفانه مجلس به موضوع هزینه کرد ۱4  میلیارد 
دالر ورودی نداشته است، اضافه کرد: برخی از افرادی که حتی 
از دس��تگاه های دولتی بودند به جای واردات کاالهای اساسی، 
کااله��ای غیر ضروری به مانند موبایل، ژل��ه و مربا و کاالهای 
ک��ه در داخ��ل هم می ت��وان آنه��ا را تولید ک��رد وارد کردند. 
موسوی الرگانی تاکید کرد: بر اینکه اختصاص ۱4 میلیارد دالر 
برای تامین کاالهای اساسی سودی برای مردم نداشت و عده ای 

خاص این پول ها را به جیب زدند.  تسنیم

واردات "ژله و مربا " با ارز ۴۲۰۰ تومانی
مجلس در بحث نظارت ضعیف است

نماین��ده مردم دش��ت آزادگان در مجل��س، گفت: پرداخت 
خس��ارات به کش��اورزان س��یل زده حوزه انتخابیه بنده به 

کندی انجام می شود.
قاس��م س��اعدی با اش��اره به  آخرین وضعیت مردم مناطق 
سیل زده در حوزه انتخابیه خود، گفت: متاسفانه دستگاه های 
مرتب��ط در بحث نصب و تعمیر س��یل بندها هیچ تحرکی از 
خود نش��ان نداده اند و م��ردم نیز از این وضعیت ناراحتند و 

نگرانند از اینکه چه وضعیتی در انتظار آنان خواهد بود. 
وی افزود: هنوز س��یل بندهای رودخانه ها بازسازی و نصب 
نش��ده و کشاورزان دائما به نمایندگان مراجعه می کنند که 
آیا ما با این وضعیت رودخانه ها کشت زمستانه داشته باشیم 

و یا  اینکه زمین هایمان به زیر آب خواهد رفت. 
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس اظهار داشت: ما جلسات 
متعددی با متولی��ان امر برای بهبود وضع رودخانه ها و نصب 
سیل بندها برای جلوگیری از وقوع سیالب به هنگام بارش های 

زمستانه داشتیم اما مسئوالن قول فردا و پس فردا می دهند اما 
متاسفانه بسیاری از این قول و قرارها و وعده ها  عملیاتی نشد.  
ساعدی خاطرنش��ان کرد: موضوع بعدی الیروبی رودخانه ها 
و به ویژه الیروبی کارون و پایین دس��ت کرخه اس��ت که این 
مساله از مصوبات شورای عالی آب دی ماه سال گذشته بوده 
اما متاس��فانه تاکنون اجرایی نشده و این مصوبه تنها در حد 
صورتجلسه و روی برگه نوشته شدن است. وی افزود: در بحث 
پرداخت خس��ارات کشاورزان و دامداران سیل زده اقدامات به 
قدری کند انجام می شود که می توان گفت که اقدامی صورت 
نمی گیرد؛ به عنوان مثال س��امانه ثبت اطالعات  کش��اورزان 
برای دریافت خسارات ۳-2  هفته بسته است بعد یکی دو روز 
باز می شود و مجدد سامانه را می بندند و متاسفانه پیچیدگی 
عجیب و غریبی را در این س��امانه ایجاد کردند که اوال بسیار 
کند عمل می کند و ثانیا برای تشکیل پرونده کشاورزان باید از 

هفت خوان رستم عبور کنند.   فارس

نماینده مردم دشت آزادگان:
پرداخت خسارات به کشاورزان سیل زده به کندی انجام می شود

فرمانده کل س��پاه پاسداران در پاس��خ به ابراز محبت مردم 
و مس��ئوالن از اقدام س��پاه در بازداشت مدیر آمدنیوز، پیام 
تش��کرآمیزی صادر کرد و نوش��ت که با ای��ن ابتکار عمل و 
اق��دام اطالعات��ی طراز جهان��ی و حرفه ای، س��رویس های 

اطالعاتی استکباری غافلگیر شده اند.
در پی دستگیری سرشبکه کانال معاند آمدنیوز و ابراز محبت 
و عنایت علمای بزرگ، مس��ئولین محترم نظام، فرماندهان 
گرانق��در و آحاد مردم عزیزم��ان از اقدام و قدرت اطالعاتی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سرلشکر سالمی فرمانده کل 

سپاه پاسداران پیام قدردانی و تشکر صادر کردند.
متن پیام به این شرح است:

خداون��د متعال را ش��اکریم که در ایام بزرگداش��ت اربعین 
حماسه س��از حس��ینی)ع( این فریاد رسای مظلومان مقتدر 
تاریخ، قامت فرازانی که راه و رسمش��ان در گمنامی اس��ت، 
بار دیگر ضربتی محکم بر دش��من در خانه اش فرود آوردند 
و معیار قدرت اطالعاتی س��پاه را به محک گذاشتند و نماد 
و شاهد مثال آشکاری از سیطره اطالعاتی فرزندان انقالبی 

رهبری عزی��ز و ملت بزرگم��ان را بر نظام ه��ای اطالعاتی 
عنکبوتی مستکبران آفریدند.

همچنی��ن از ابراز لطف و عنایت علمای بزرگ، مس��ئولین 
محت��رم نظ��ام، فرماندهان گرانقدر و آحاد م��ردم عزیزمان 
تش��کر نموده و از این که موجبات خوشحالی ملت سرافراز 

ایران اسالمی فراهم شد، پیشانی شکر بر زمین می ساییم.
با این ابتکار عمل و اقدام اطالعاتی طراز جهانی و حرفه ای، 
یکی از کورس��وهای جنگ روانی دش��من در ناامن س��ازی 
ذهنی و راه اندازی آش��وب های خیابان��ی، اختالف افکنی ما 
بین نخبگان و مس��ئولین، نش��ر اکاذیب و ش��ایعه، ترویج 
بدبین��ی و ناامیدی در مردم خاموش گردید و غافلگیری بر 

سرویس های اطالعاتی استکباری تحمیل شد.
امید وافر داریم به برکت خون مطهر شهدا و صبر و استقامت 
تمامی همرزم��ان جبهه مبارزه با کف��ر در طلیعه گام دوم 
انقالب اس��المی، سرشت عاشورایی س��پاه در سایه رهبری 
معظم انقالب، سرمایه ای برای پیش قراولی لشکر فائقه امام 

زمان)عج( باشد.  سپاه نیوز

سردار سالمی: 

دستگیری سرشبکه آمدنیوز سرویس های اطالعاتی بیگانه را غافلگیر کرد
رئی��س کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس از دس��تور علی 
الریجانی به این کمیسیون درباره بررسی مجدد ۱4 میلیارد 
دالر تخصیص یافته برای واردات کاالهای اساسی خبر داد.

غالمرضا تاجگردون با اشاره به دستور علی الریجانی به این 
کمیس��یون درباره بررسی مجدد ۱4 میلیارد دالر تخصیص 
یافت��ه برای واردات کاالهای اساس��ی، گفت: در این باره به 
صورت مفصل در کمیس��یون برنامه و بودجه بحث ش��ده و 
حتی گزارش��اتی نیز در این باره به صحن کمیس��یون ارائه 

شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه چگونگی تخصیص ۱4 میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساس��ی، نوع اجناس وارد ش��ده و کیفیت 
توزی��ع آن و انح��راف از اهداف تعیین ش��ده در این باره در 
جلسه غیرعلنی بحث شده است، افزود: گزارش مفصلی نیز 

در این باره در شورای هماهنگی اقتصادی قرائت شد. 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی 
تصری��ح کرد: دولت در این باره معتقد اس��ت تغییر پایه ارز 
مص��رف کاالهای اساس��ی از 4 ه��زار و 200 تومانی به ارز 

نیمایی اثر تورمی برای مردم داش��ته و آنها را دچار نگرانی 
و دغدغه خواهد کرد. 

تاجگ��ردون گفت: مجلس در این باره معتقد اس��ت که اثر 
تورم��ی این موضوع در جامعه گذش��ته و عماًل آنچه که در 
س��فره مردم از کاالهای اساس��ی قرار دارد، ب��ا ارز 4 هزار 
و 200 تومانی نیس��ت، اما چون دول��ت مجری تصمیمات 
پارلمان اس��ت، جور دیگ��ری فکر کرده و م��ا بیش از این 
نمی توانیم در نظر خود اصرار ورزیده و به قوه مجریه فش��ار 

بیاوریم. 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به 
شرایط درآمدی فعلی کشور، ۱4 میلیارد دالر تخصیص یافته 
برای واردات کاالهای اساسی، ارزش واقعی خود را از دست 
داده و ش��اید که 9 تا ۱0 میلیارد دالر رس��یده باش��د.  وی 
گفت:  چالش جدی بین دولت و مجلس درباره نحوه واردات 
کاالهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومانی همچنان وجود 
دارد و پارلم��ان ب��ر نظر خود مصّر ب��وده و دولت هم اعالم 

می کند که طور دیگری فکر می کند.  فارس

تاجگردون خبر داد

کمیسیون بودجه مأمور بررسی تخصیص 1۴ میلیارد دالر ارز به واردات 

رئیس جمهور در پیامی با قدردانی از حضور پرشور 
و حماس��ی محبان امامت و والیت در راهپیمایی 
بزرگ و جهانی زیارت اربعین حس��ینی، تصریح 
کرد ک��ه این حماس��ه بی نظی��ر و وصف ناپذیر، 
امسال به رغم خواسته استکبار جهانی و حامیان 
آنان، موجب قدرت نمایی بیش��تر اسالم و یأس و 

ناامیدی مضاعف دشمنان گردید.
متن پیام حجت االس��الم حسن روحانی به این 

شرح است:
بار دیگر استقبال پرشور و حضور حماسی محبان 
امام��ت و والی��ت در راهپیمایی ب��زرگ و جهانی 
زیارت اربعین در س��رزمین خاطره های باش��کوه، 
جلوه تازه ای به عظمت اسالم و وحدت مسلمانان 
بخشید. این حماسه بی نظیر و وصف ناپذیر، امسال 
به رغم خواسته استکبار جهانی و حامیان آنان که 
قصد داش��تند با برخی تحری��کات و توطئه های 
مزوران��ه، ق��درت سیاس��ی، فرهنگ��ی، و معنوی 
این حماس��ه عظیم مش��تاقان مکتب حسینی را 
کم رنگ تر نماین��د، به یاری خدا در کمال آرامش 
و امنیت برگزار ش��د و موجب قدرت نمایی بیشتر 
اسالم و یأس و ناامیدی مضاعف دشمنان گردید.

امروز یادآور خاط��ره آن کاروان کوچک و عزیز 

در دش��ت کربال، امواجی بزرگ از هوش��یاری و 
بیداری در سراس��ر جهان ب��ه جنبش در آورده 
است، حرکتی که خیل بی شمار عاشقان خاندان 
رس��الت و والیت را به اراده ای واحد و مستحکم 

در مسیر تحقق شریف ترین ارزش های انسانی و 
الهی یعنی آزادگی و جوانمردی که اکنون بیش 
از هر زمان دیگری در برابر زیاده خواهی ها به آن 

نیاز وجود دارد، تبدیل ساخته است.

اینجانب با آرزوی قبولی زیارت همه زائران عزیز 
که با شور و شوق خود طراوت بخش این همایش 
بزرگ بودند، از همت خیرین، هیأت های مذهبی 
و کرام��ت موک��ب داران که با ت��الش بی وقفه، 

آسایش زائرین را فراهم کردند، قدردانی می کنم 
و توفی��ق روزاف��زون ملت و دولت ع��راق را که 
میزبانان اصلی این مراس��م وحدت آفرین بودند، 

از خداوند منان مسألت دارم.
همچنین از تالش های مستمر همه دست اندرکاران 
برپایی��ن این آیین الهی به وی��ژه وزارتخانه های 
کش��ور، امور خارجه، راه و شهرس��ازی، فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، نیروهای نظام��ی، انتظامی 
و امنیتی، س��ازمان هالل احمر، س��ازمان حج و 
زیارت، مردم بزرگوار استان های ایالم، کرمانشاه و 
خوزستان و سایر دستگاه های ذیربط در مدیریت 
و ارائ��ه خدمات به زائران محترم و نیز از رس��انه 
ملی در انع��کاس لحظه به لحظ��ه اخبار حضور 
میلیونی زائران، اهتمام ورزیدند، تقدیر و تش��کر 
می کنم. امیدوارم با توجهات الهی، ش��اهد عشق 
و عالقه روزافزون ملت ش��ریف ایران اسالمی به 
سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( و 
یاران با وفای ایشان باشیم و دستاورد این حرکت 
بزرگ جهانی که همه ساله پرشورتر از سال قبل 
برگزار می گردد، نزدیک تر ش��دن هر چه بیشتر 
دل ه��ای مؤمنین و امت اس��المی به همدیگر و 

تجلی عظمت اسالم باشد.

1۰ نامه بی پاسخ به دولت!؟
ادامه از صفحه اول

 ،۱۳98/02/۱۷ م��ورخ   ۱0/0۳04۷  ،۱۳98/02/۱4
۱0/0۳0۵۳ مورخ ۱۳98/02/2۳، ۱0/0۳0۵6 مورخ 
 ،۱۳98/0۳/0۷ م��ورخ   ۱0/0۳0۵۷  ،۱۳9/02/۳۱
۱0/0۳064 مورخ ۱۳98/0۳/2۳ و ۱0/0۳0۷6 مورخ 
 ،۱۳98/04/2۵ م��ورخ   ۱0/0۳08۷  ،۱۳98/04/0۳
 00/00000 و   ۱۳98/0۷/0۱ م��ورخ   ۱0/0۳۱۱0
مورخ ۱۳98/00/00 به دولت تقدیم ش��ده اس��ت. در 
ه��ر یک از نامه های ارس��الی، پرس��ش های کلیدی 
پیرامون نحوه عملکرد دولت )به عنوان یکی از اعضای 
تقس��یم کار ملی در قانونگذاری کشور بر اساس قانون 
اساسی( به رسم پرسشگری مطرح شده است، علیرغم 
پیگیری های مکرر تاکنون بصورت مکتوب جوابیه ای 
به روزنامه سیاس��ت روز ارس��ال نشده است. رونوشت 
کلیه نامه های یادشده برای دفتر مقام معظم رهبری 
و معاون��ت مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی ارسال شده اس��ت. ضمنا اصل کلیه 
رس��یدهای مربوط به دریافت نامه های فوق در دفتر 

روزنامه محفوظ است.
عملکرد دولت در حوزه تقنین شامل شناخت و تحلیل 
نیاز ب��ه قانون، تدوین لوایح و اج��رای قوانین مصوب 
س��ایر بخش ه��ای تقس��یم کار مل��ی در قانونگذاری 
کش��ور اس��ت. لوایح برنامه های توسعه پنج ساله اول 
تا شش��م کشور در دولت به روش کامال سنتی تدوین 
ش��ده بطوری که پس از تصوی��ب حداکثر ۳0 درصد 
به اهداف از پیش تعیین ش��ده دس��ت یافته اس��ت. 
حل مش��کالت زندگی مردم در دولت وابس��ته به دو 
بخ��ش تدوین و تصویب لوایح و اجرای قوانین اس��ت. 
بر اساس قانون اساس��ی دولت اختیار دارد برای اداره 
امور کشور انواع و اقسام نظام نامه، تصویب نامه، آیین 
نامه، دستورالعمل، بخشنامه و نامه های اداری حاوی 
ضواب��ط و مقررات را صادر نماید. تعدد مراجع و مراکز 
مق��رره گذار در دول��ت به گونه ای اس��ت که رییس 
جمه��ور، معاونان رییس جمهور، وزراء، معاونان وزارء، 
مدیران کل، اس��تانداران، مدیران عامل س��ازمان ها، 
معاونان ادارات کل و س��ازمان ها، معاونان استانداران، 
روسای ادارات، بخش��داران و فرمانداران، همه و همه 
م��ی توانند مقرره گذاری کنن��د. با توجه به عدم ارائه 
آم��وزش ه��ای الزم در حوزه قانونگذاری در سلس��له 
مرات��ب مش��اغل موضوعی )وزارتخانه ه��ا( و موضعی 
)اس��تانداری ها( می توان پیش بینی کرد که هزاران 
نفر از مدیران س��طوح مختلف دولتی، بدون داش��تن 
آگاه��ی ه��ای الزم پیرامون قانون گ��ذاری از صبح تا 
ش��ب مش��غول تولید بخش��نامه اند. حل مش��کالت 
روزاف��زون در زندگی مردم در گیر و دار هزاران قانون 
و بخش��نامه ریز و درشتی اس��ت که در کشور وجود 
دارد. کم نیستند بخش��نامه هایی که بر خالف اصول 
قانون اساس��ی صادر شده اند و سال ها پس از اجرایی 
شدن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده اند! نمونه 
های نامه های اداری حاوی دس��تورات خالف قوانین 
عادی کش��ور وجود دارد! بروز و تش��دید مشکالت در 
زندگ��ی مردم موید این حقیقت اس��ت ک��ه دولت با 
پدی��ده ناکارآم��دی در حوزه مقرره گ��ذاری و اجرای 
قوانین مواجه است که با همه تالش های انجام شده، 
مشکالت بیش از گذشته زندگی مردم را دشوار نموده 
اس��ت. بدون تردید بازبینی عملکرد دولت بر اس��اس 
قانون اساس��ی و در راستای تقسیم کار ملی برای حل 
مشکالت زندگی مردم ش��امل تدوین لوایح، تدوین و 
تصویب مقررات دولتی و اجرای قوانین اجتناب ناپذیر 
است. دلیل ناکارآمدی دولت ها، این است که با وجود 
هزاران برنامه اجرا ش��ده و ش��ش برنامه توس��عه پنج 
ساله و چهل برنامه ساالنه اجرا شده، مشکالت زندگی 
بیش از گذش��ته زندگی را برای مردم دش��وار نموده 
اس��ت. بی پاسخ ماندن نامه های ده گانه سیاست روز 
در پیگری حل مش��کالت م��ردم در عملکرد دولت از 
طریق پرسش��گری رس��انه ای خود دلیل موجهی بر 
این مدعاست. پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه 
قان��ون و قانونگذاری بویژه دولت برای ثبت در حافظه 
تاریخی کش��ور و پاسداشت سنت حسنه امر بمعروف 
و نه��ی از منکر و نمونه بارز »آتش به اختیار« بصورت 
مستمر و با هدف زمینه سازی موثر برای ایجاد تحول 

در قانونگذاری کشور تداوم خواهد داشت. 

سرمقاله

حماسه بی نظیر اربعین موجب قدرت نمایی اسالم و یأس دشمنان شد

نماین��ده تبریز در مجلس با بیان اینکه مردم در 
شرایط فعلی منتظر حرف و ایده جدید هستند، 
گفت: دولت باید ثروت مردم را به آنها بازگرداند 

ولی در برابر این واگذاری مقاومت می کند.
احمد علیرضا بیگی درباره اس��تراتژی و راهبرد  
رقابت ه��ای انتخابات��ی ب��رای تش��کیل مجلس 
کارآمد از س��وی جریان  ها و گروه های سیاسی، 
گف��ت:از دیدگاه مردم ه��ر 2 جناح اصلی در به 
وجود آمدن ش��رایط فعلی کشور مقصر هستند، 
حتی اصولگرایان ک��ه در قدرت نبوده اند، اما در 
عم��ل و دادن رأی طوری عم��ل کرده اند که به 
نحوی خودش��ان را به عوامل دخیل در به وجود 

آمدن شرایط فعلی کشور، مرتبط کرده اند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آقای��ان الریجان��ی و عارف 
س��هامداران عمده دولت آقای روحانی هس��تند، 
اف��زود: م��ا نمی توانیم فراموش کنی��م که رئیس 
دول��ت اصالحات و تئوریس��ین های اصالح طلبان 

معتق��د بودند کاری که الریجان��ی می تواند برای 
آنه��ا انجام دهد، عارف نمی توان��د انجام دهد و با 
همین استدالل 2 سال اول مجلس را پشت آقای 
الریجانی بودند تا وی بتواند کار هایی را که مطلوب 
اصالح طلبان است انجام دهد ولی سال سوم کوپن 
آقای الریجانی تمام ش��د؛ در اجالس��یه س��وم و 
چه��ارم مجل��س  در واقع اصالح طلب��ان از آقای 
الریجانی نا امید ش��دند و  دیگر وی نمی توانست 

کارکرد گذشته را برای آنها داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: از نقش 
آقای الریجانی و طیف همراه وی در مجلس در 
به وجود آمدن شرایط فعلی کشور ، اگر از آقای 
روحانی بیشتر نباش��د کمتر نیست، ولی با این 

تفاس��یر اصولگرایان در اجالسیه سوم و چهارم 
مجلس، پش��ت آقای الریجانی قرار گرفتند و در 
واقع با این اقدام خودشان را شریک و سهیم در 

به وجود آمدن اوضاع امروز کشور کردند.
علیرضا بیگی با تأکید بر اینکه مردم در ش��رایط 
فعلی حرف و ایده جدید را انتظار دارند، افزود: ایده 
جدید این اس��ت که ما باید ثروت مردم را به آنها 
بازگردانیم. ما باید عدالت را در جای جای کش��ور 
برق��رار کنیم و امکانی را فراهم کنیم که دولت از 
اقتصاد خارج ش��ود.وی افزود: س��پردن ثروت به 
م��ردم از ۱4 میلی��ارد دالری که برای هدفمندی 
یارانه ها در نظر گرفته ش��ده باید ش��روع شود تا 
همه یارانه های پنهان و پیدا که به دالیل مختلف 

تخصی��ص پیدا می کن��د ولی گروه ه��ای ضعیف 
جامعه کمترین بهره را از این یارانه ها ندارند.

علیرض��ا بیگی با بیان اینکه مردم اقتصاد را بهتر 
از دولت و مجلس می فهمند، گفت: یکی از آرمان 
اصلی انقالب  اس��المی این بود که باید به مردم 
تکی��ه کرد، هر جا هم که ب��ه مردم تکیه کردیم 
جواب گرفته ایم. بنابراین ایده اصلی عدالت است 
که یکی از شقوق آن سپردن ثروت مردم به مردم 
است. وی در پاسخ به سئوالی درباره میزان نقش 
مجلس در به وجود آمدن ش��رایط موجود گفت: 
مجلس هم مقصر اس��ت چ��ون آن طور که باید، 
عمل نکرده برای مثال در موضوع وزیر »صمت«، 
آقای ش��ریعتمداری  به فس��ادی که درباره ثبت 

س��فارش خودرو ه��ای وارداتی اتف��اق افتاد، در 
آستانه استیضاح بود. استیضاح وی اعالم وصول 
ش��د، هفته اول وزیر به مجلس نیامد، هفته دوم 
اعالم کرد استعفا داده و در هفته سوم هم اعالم 
کردند به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار ورفاه 

اجتماعی معرفی شده است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح 
کرد: در آن مقطع داماد آقای ش��ریعتمداری در 
زندان بود ما در فراکسیون والیی تحقیقات الزم 
را انجام دادیم و مس��تنداتی به دس��ت آوردیم و 
همکاران خودمان را نیز مطلع کردیم، صبح قبل 
از رأی گیری بس��یاری از دوس��تان لیست امید 
همراه ما بودند که حتما به آقای ش��ریعتمداری 
رأی نخواهیم داد. بع��داز ظهر گفتند به ما پیام 
رس��یده به ناچار به وی رأی خواهی��م داد و در 
نهایت وی با ۱96 رأی وزیر کار شد، پس بنابراین 

مجلس در این موضوع دخیل بود. تسنیم

نماینده تبریز
برخی نمایندگان پس از معامله امضای خود را پس می گیرند


