
سال آینده همه یارانه بگیران، بسته 
معیشتی می گیرند

عض��و کمیس��یون تلفیق مجلس گفت: بر اس��اس 
مصوبه امروز این کمیسیون همه یارانه بگیران سال 

آینده یارانه معیشتی بنزین دریافت می کنند.
جبار کوچکی نژاد در تش��ریح جلس��ه کمیس��یون 
تلفیق الیحه بودجه ۹۹ اظهار داش��ت: بر اس��اس 
یکی از مصوبات مهم کمیس��یون تلفیق، دولت در 
س��ال آینده بیمه هم��ه راهنمایان گردش��گری را 

پرداخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین در این جلس��ه تبصره ۱۴ 
الیحه بودجه س��ال ۹۹ مورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت.
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه سال ۹۹ در تشریح 
ای��ن مصوب��ه گفت: بر اس��اس مصوبه کمیس��یون 
تلفیق، یارانه بنزین در س��ال آینده به طور مساوی 

به همه یارانه بگیران پرداخت می شود.
کوچکی نژاد تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق، یارانه بنزین به افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر 

تعلق می گیرد. مهر

کاندیدای انقالبی باید برای رفع مشکالت 
اقتصادی برنامه عملی داشته باشد

وزیر دولت دهم گفت: کاندیدای انقالبی باید برای 
رفع مش��کالت اقتص��ادی و افزایش ق��درت خرید 

مردم برنامه عملی داشته باشند.
محمد عباس��ی وزی��ر دولت ده��م در جمع برخی 
فعاالن فضای مجازی با اش��اره به فعالیت گروه های 
سیاس��ی برای انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، 
اظهار داش��ت: ائتالف و وح��دت رفتاری عقالیی و 
قابل احترام اس��ت که می تواند با رعایت ضوابط آن 
نتایج خوبی داش��ته باشند، منتهی باید این ائتالف 
بتوانن��د رضای��ت همه گروه های انقالب��ی را تامین 

کند.
وی با بیان اینک��ه، رقابت در انتخابات آتی مجلس 
شورای اسالمی نیازمند ایده و برنامه برای مدیریت 
کشور است، گفت: کس��انی که برای انتخابات آتی 
مجلس شورای اسالمی کاندیدا هستند باید برنامه 
و ای��ده خود را برای حضور در مجلس و تقویت این 
نهاد مهم ارائه کنند؛ صرف طرح کردن ش��عارهای 
سیاس��ی یا اقتصادی نمی تواند برای مردم رضایت 
بخش باش��د و طبیعی اس��ت که م��ردم برنامه را 

کاندیدا مطالبه می کنند. فارس

اخبار

ایران با مکتب سلیمانی از توطئه ها ایمن خواهد بود
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه رویکرد مکتب شهید سلیمانی 
جهانی سازی فرهنگ مقاومت است، گفت: باید راه شهدا را به نسل های آینده 

بشناسانیم تا در برابر توطئه های دشمن ایمن باشیم.
حجت االس��الم عباس محمدحس��نی با اش��اره به بیانات رهبر انقالب در نماز 
جمعه تهران که فرمودند؛ »الزمه درک عمیق، ارزش گذاری و قدر دانستن ایام اهلل 
هفته های اخیر را این حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم عزیز و ابومهدی عزیز به 
چشم یک فرد نگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس آموز 
دید«، گفت: همانگونه که رهبر انقالب فرمودند راه و روش زندگی سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی یک مکتب بود و مکتب شهید سلیمانی مکتب مقاومت مدبرانه در برابر 
استکبار جهانی است. وی افزود: رویکرد مکتب شهید سلیمانی جهانی و جهانی سازی 

فرهنگ مقاومت، برای ایستادگی در برابر توطئه های استکبار جهانی است.  مهر

حقوق کارکنان به تناسب تورم افزایش یابد
نماینده مردم سمنان در مجلس گفت: بسیاری از قوانین مانند همسان سازی 
حقوق بازنشس��تگان، رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق کارکنان به تناسب 
تورم، به کارگیری معلمان حق التدریس و ... از جمله قوانین درست اجرا نشده 
هس��تند که باید در شرایط کنونی به آنها توجه شود. احمد همتی با اشاره به 
اینکه افزایش اعتماد عمومی موجب مش��ارکت حداکثری مردم خواهد ش��د، 
گفت:  در ش��رایط کنونی که تورم معیشت مردم را دچار چالش کرده اجرای صحیح 
قوانین تسکین دهنده مردم خواهد بود. نماینده مردم سمنان در مجلس گفت: اجرای 
درس��ت قوانین و شفافیت می تواند سبب تحقق عدالت و پاسخگویی به مطالبه مردم 
ش��ود. نماینده مردم سمنان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب 
فرمودند تخریب ارکان نظام، انقالبی گری نیست، بلکه ویرانگری است، لذا با توجه به 

این سخنان نباید وارد چالش های جدید شویم.  تسنیم

هجمه ها علیه هیات عالی نظارت، سیاسی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: تشکیل و فعالیت هیئت عالی 

نظارت قانونی بوده و هجمه ها علیه مجمع در این خصوص سیاسی است.
سید مرتضی نبوی با اشاره به شبهات مطرح شده در خصوص جایگاه حقوقی 
هیئت عالی نظارت بر سیاس��ت های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: »بر اس��اس مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسی تفویض وظایف سپرده 
شده به رهبری، از اختیارات قانونی و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام از وظایف ایش��ان اس��ت و رهبری این وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض 
کرده اند.« وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه به پایان مهلت مجمع تشخیص 
برای بررس��ی لوایح FATF و CFT، آخرین تصمیمات اتخاذ ش��ده چیست گفت: 
در مقطعی که اروپا برای تصویب لوایح مذکور پافش��اری می کرد، یقین حاصل شد 

که تصویب این معاهدات به ضرر کشور خواهد بود.  فارس

آیت اهلل رئیس��ی بر ض��رورت تبیین اهداف و 
آرمان ه��ای انقالب اس��المی در ایام اهلل دهه 
فج��ر تاکید کرد و گفت: به اذعان دوس��ت و 
دشمن، شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی 
فراتر از یک فرمانده نظامی، یک استراتژیست 

و دیپلمات بسیار قوی بود.
رئی��س قوه قضاییه در دیدار جمعی از فعاالن 
تبلیغی و فرهنگی کشور، از تالش های شورای 
هماهنگ��ی تبلیغ��ات اس��المی و در راس آن 
آیت اهلل جنتی قدردانی کرد و گفت: دهه فجر، 
یادآور پایان ستمگری طواغیت، آغاز حاکمیت 
دین در زندگی مردم و شکل گیری مدنیتی به 
نام دی��ن و نظامی تحت زعامت، ولی فقیه به 

عنوان نایب امام زمان )عج( است.
وی ادامه داد: جمهوریت و اس��المیت در کنار 
هم یعنی خواس��ت مردم مبتنی بر آنچه خدا 
می پسندد، تعیین کننده و سرنوشت ساز است 
و امروز این جمهوریت، خود را در عرصه های 
گوناگون نش��ان می دهد؛ چنانک��ه همه دنیا 
ش��اهد بود در حماسه تش��ییع میلیونی پیکر 
س��ردار مقاومت، مردم ما با حضور خود، رای 
و نظرش��ان را در عمل ابالغ و اعالم کردند و 
به ایس��تادگی و پافش��اری بر آرمان های فجر 

انقالب رای دادند.
رئیس��ی، تبیین اه��داف انق��الب در این ایام 
را بس��یار ضروری دانس��ت و ادامه داد: نسل 
فعلی و آینده کشور باید بدانند که چه رسالت 
سنگین و سترگی بر عهده دارند و اهداف بلند 

انقالب یعنی حاکمیت توحید و اجرای عدالت 
را باید بشناسند و آن را پاس بدارند.

رئیس قوه قضاییه با اش��اره به مجاهدت های 
ام��ام راح��ل ب��رای حاکمی��ت دی��ن و نفی 
طواغیت، اجرای عدالت و مبارزه با فساد را در 
ذات جمهوری اس��المی دانست و اظهار کرد: 
هاضمه این نظام و انقالب، فسادپذیر نیست و 
تبیین اهداف انقالب، این واقعیت را به خوبی 

برای همگان روشن می سازد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، مکتب 
سیاسی امام را متفاوت از سایر مکاتب سیاسی 
جهان دانست و خاطرنشان کرد: انسان امروز 
از سیاس��ت منهای معنوی��ت در رنج و عذاب 
اس��ت. دس��تاورد ای��ن اندیش��ه چی��زی جز 
سالح های کشنده، ظلم و ستم علیه ملت های 
مظلوم در نقاط مختلف جهان و نقض آش��کار 
حقوق انسان ها نبوده است، اما مکتب سیاسی 
امام، مکتب عدالت اجتماعی، توجه به دیگران 
در پرتو خدا خواهی است که موجب می شود 
همه مس��تضعفان، محرومان و س��تمدیدگان 

عالم به سوی آن جذب شوند.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به سخنان گهربار 
مق��ام معظم رهبری که ش��هید حاج قاس��م 
سلیمانی را از برجس��ته ترین دانش آموختگان 
مکتب سیاس��ی امام راحل دانس��ت و تصریح 
ک��رد: آنچه ش��خصیتی همچون حاج قاس��م 
سلیمانی را شکوفا ساخت و الگو قرار داد، دست 
توانای معلم فرزانه او یعنی مقام معظم رهبری 

)حفظه اهلل تعالی( بود که توانست مجموعه ای 
از عرفان، ایستادگی، اخالص، دشمن شناسی، 
دشمن ستیزی و ... به نام سردار قاسم سلیمانی 

را به این عالم عرضه کند.
رئیسی با اش��اره به مجاهدت های الهام بخش 
ش��هید س��لیمانی در جریان مبارزه با جریان 
اس��تکبار در منطق��ه، ای��ام اهلل ده��ه فجر را 
فرصت��ی ب��رای تبیی��ن ای��ن مجاهدت ها و 
دس��تاورد ها دانس��ت و افزود: ام��روز فضای 
ش��بهه افکنی گس��ترده ای دل و جان جوانان 
را تهدید می کند و دشمن مدام در صدد ارائه 
یک قرائت بد از انقالب اسالمی است؛ چنانکه 
هم��ه دیدیم ای��ن بزرگتری��ن ناقضان حقوق 
انس��ان در جای جای جه��ان، چگونه تالش 
داشتند با ژست دلس��وزی برای جانباختگان 
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که حقیقتا 
دل هم��ه مردم ایران را ب��ه درد آورد، دو قله 
تش��ییع میلیون��ی پیکر حاج قاس��م و تحقیر 
هیمن��ه نظام��ی آمریکا ب��ا حمله ب��ه پایگاه 

عین االسد را تحت الشعاع قرار دهند.
وی ب��ا تأکید بر لزوم نهادینه س��ازی فرهنگ 
انقالبی گری با اس��تفاده از هم��ه ظرفیت ها 
در ای��ام اهلل دهه فج��ر، اظهار کرد: دش��من 
نمی خواه��د نس��بت به اه��داف و آرمان های 
انق��الب، کار تبیین��ی صورت گی��رد و تالش 
دارد بزرگداشت این حادثه عظیم، در حد یک 
مراسم و تشریفات شکلی و صوری باقی بماند، 
ام��ا همه باید تالش کنی��م در این ایام اعالم 

کنیم که امروز پنجاه و هفتی بودن یک ارزش 
و افتخار است و مکتب فجر، دست پروردگانی 
همچون قاس��م سلیمانی دارد که منطقه را از 

شر استکبار نجات می دهد.
رئیس��ی با بی��ان اینکه هر جا تفک��ر انقالبی 
باش��د، کار ها پیش می رود و هر جا مش��کل 
داش��ته ایم روحیه لیبرال مسلکی حاکم بوده 
اس��ت، تاکید ک��رد: تفکر انقالب��ی به معنای 
ب��ی برنامگ��ی و دوری از عقالنی��ت نیس��ت. 
و  عقالنیت  مس��ئولیت پذیری،  برنامه ری��زی، 
آین��ده نگری از مهم ترین مولفه های اندیش��ه 
انقالبی اس��ت، چنانک��ه به اذعان دوس��ت و 
دشمن، شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی 

فراتر از یک فرمانده نظامی، یک استراتژیست 
و دیپلمات بسیار قوی بود.

رئیس قوه قضاییه، بهره گیری از همه ظرفیت ها 
برای تبیین اه��داف و دس��تاورد های انقالب 
اس��المی بویژه ظرفیت های فضای مجازی در 
ای��ام اهلل دهه فج��ر را ضروری دانس��ت و در 
پایان یادآور ش��د: روزی که آیت اهلل بهشتی به 
شهادت رسید، بر همه ما بسیار سخت گذشت، 
اما هیچ خونی مثل خون بهشتی نمی توانست 
ب��ه جریان نفاق و بنی صدر خاتمه دهد. تردید 
نکنید که خون حاج قاس��م نیز قطعا آغازی بر 
پایان حضور مستکبرین در منطقه خواهد بود.

 روابط عمومی قضاییه

سردار شریف ادعای مطرح شده توسط فردی 
در خصوص" ش��یوه تامین بودجه س��پاه " را 
دیدگاه و برداش��ت های ش��خصی وی وفاقد 
وجاه��ت قانونی دانس��ت و تاکید کرد: منطق 
س��ازمان اطالعات س��پاه در برخورد با عوامل 
نف��وذی و جاس��وس ه��ای س��رویس ه��ای 
اطالعاتی دشمن در چارچوب وظایف مصرح 
و قانونی و یکی از تاثیرگذارترین عملکرد های 

سپاه است.
در پی انتش��ار ویدئویی در فضای مجازی که 
در آن کارشناسی به بیان مطالب در خصوص" 
ش��یوه تامین بودجه سپاه " می پردازد؛ سردار 
س��رتیپ دوم پاس��دار رمضان شریف سخنگو 
رواب��ط عموم��ی کل س��پاه در  و مس��ئول 
گفت وگویی،  ب��ا رد ادعاهای این فرد، گفت: 
ماموریت ها و عملکرد س��پاه در پاس��داری از 
انقالب اس��المی و صیانت از امنیت و آسایش 
مل��ت ای��ران کام��اًل در چارچ��وب قوانین و 
مقررات کش��ور و مبتنی بر عقالنیت، درایت 
ومنطقی قوی اس��ت و طرح این گونه ادعاها 

فاقد وجاهت قانونی می باشد.
سردار شریف عملکرد سپاه نزد افکار عمومی 
را واض��ح ،روش��ن و ب��ی نی��از از  حمایت  با 
مستمس��ک قرار دادن موضوعات غیر واقعی 
توصی��ف و تصریح ک��رد: هرچند بیان برخی 
مطال��ب و تحلیل های غیر منطقی توس��ط 
کارش��ناس مذکور مس��بوق به سابقه بوده و 
س��پاه در مرداد ماه س��ال ۹۵  نیز بر اصالح 
این روی��ه تاکید کرده اس��ت ؛ اما اعالم می 
کنیم این ف��رد در برخی محافل دیدگاه ها و 
برداش��ت های شخصی و بی پایه و  اساس  را 
مطرح کرده _ک��ه در مواردی از جمله آنچه 
اخیرا مطرح شده توسط بدخواهان دستاویز 
قرار گرفته و هجمه به س��پاه را س��بب  شده 
اس��ت_ در حالیکه صحت و واقعیت نداشته 

اس��ت.

مسئول روابط عمومی کل سپاه قانون مداری 
و عمل انقالبی را محور اقدامات سپاه توصیف 
و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تمام��ی عرصه های ماموریتی از جمله ارتقای 
توان و قدرت بازدارندگ��ی ، صیانت از اقتدار 
نظام و امنیت مردم ، خدمت رس��انی وکمک 
به توس��عه ، پیش��رفت و آبادانی کشور و نیز 
مقابل��ه ب��ا توطئه های دش��منان  را تکلیف و 
رس��الت ذاتی و آرمانی خود دانس��ته و آحاد 
پاس��داران هم در این مسیر مقدس مجاهدانه 

،صادقانه و ایثارگرانه تالش می کنند.
س��خنگوی س��پاه ادبیات این نه��اد مردمی 
را مبتنی بر صداقت و درس��تی و برخاس��ته 
از نظام ارزش��ی حاکم بر فرهنگ و س��ازمان 
خود عنوان و خاطرنش��ان کرد: امروز سپاه به 
واس��طه همراهی و همدلی با مردم   و تالش  

در خدمت به آنان درچالش ها و مش��کالت و  
همچنین نق��ش آفرینی فعال و تعیین کننده 
درشکست توطئه های دشمنان امت اسالمی 
و مل��ت ایران  بیش از هر زمان می درخش��د 
و کس��انی ک��ه از این نهاد مردم��ی و انقالبی 
حمایت می کنند می بایست صداقت و نجابت 
در بیان و گفتار را که الزمه پذیرش کالم نزد 
مخاطب و افکار عمومی اس��ت  را مورد همت 

و توجه  قرار دهند.
سردار ش��ریف با رد ادعای واهی مطرح شده 
پس از ش��هادت سردار س��لیمانی تاکید کرد: 
خون بهای فرمانده دالور و سردار سرافراز سپاه 
اسالم س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که 
توسط اشغالگران آمریکایی به شهادت رسید، 
به فرم��وده مقام معظم رهب��ری و فرماندهی 
کل قوا)مدظل��ه العال��ی(  خروج اش��غالگران 

تروریست آمریکایی از منطقه است و به فضل 
الهی  ای��ن مهم تحقق یافتنی اس��ت و هیچ 
مع��ادل مادی نخواهد داش��ت و امریکایی ها 
طعم س��یلی سپاه در هدف قرار گرفتن پایگاه 
راهبردی خود در منطقه و ویرانی بخش های 
مهمی از آن را بعنوان ش��روع ماجرای انتقام 

سخت ، چشیده اند.
وی در پایان منطق س��ازمان اطالعات س��پاه 
در برخورد با عوامل نفوذی و جاس��وس های 
س��رویس ه��ای اطالعاتی دش��من را نیز در 
چارچ��وب وظایف مص��رح و قانونی و یکی از 
تاثیرگذارترین عملکرد های س��پاه توصیف و 
تاکی��د کرد: اظهارات خالف واقع و نادرس��ت 
ای��ن چنینی که ثمره ای جز س��وء اس��تفاده  
دش��منان ملت ایران و ریختن آب در آسیاب 
آنان ندارد ، هیچگاه مورد تایید س��پاه نبوده 
و دس��تگاه های متولی امر اظهارات و ادبیات 
بکارگرفته ش��ده توسط وی  که خارج از روال 
منطقی اس��ت رادر چارچوب قانون و مقررات 

مورد رسیدگی قرار می دهند.  سپاه نیوز

اسفند دود کنید برای آقای رییس!

 ریی��س کانون س��ردفتران ازدواج و ط��الق : طرح 
»تعیین س��قف برای ثبت طالق«، ماحصل دو سال 

تالش و کوشش فراوان ماست.
به نظر ش��ما باید به خاطر اینهمه تالش و کوش��ش 

فراوان چه پاداشی به ایشان اهدا کرد؟
الف( اس��تخدام یک اس��فند دودکن تمام وقت برای 

ایشان تا از چشم بد در امان بمانند.
ب( اهدای جایزه صلح نوبل  به ایشان بایت برقراری 

صلح و سفا تا بیخ! )همان تا سقف(
ج( اعزام ایش��ان به چین و هندوس��تان در راستای 

صادرات غیر نفتی
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

وزیر نفت: کم فروشی در پمپ های بنزین، جرائمی 
از جمله قطع سوخت دارد اما تا جایی که امکان دارد 
این کار را انجام نمی دهیم چرا که برای مردم مشکل 

ایجاد می شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( وزیر نفت اگر قاطی کند بدجور قاطی می کند.
ب( جایگاه داران متخلف از ترس تنبیه سخت آقای 

وزیر شب ها خوابشان نمی برد.
ج( حاال برخوردهای تا این حد سفت و سخت هم در 
روانشناس��ی توصیه نمی شود و بهتر است یک اتاق 

تاریک حبس شوند تا به کار زشت خود فکر کنند.
د( بیچاره مردم که مثل مرغ در عروسی و عزا سرشان 

را می برند.
خواهر الهام امین زاده – معاون سابق رییس جمهور- 

: مردم دیگر آن مردم سابق نیستند.
عبارت فوق به زبان فارسی اصیل چه معنایی دارد؟

الف( مردم دیگر حاضر نیستند به سادگی سواری بدهند.
ب( مردم مثل قبل چشم و گوش بسته رای نمی دهند.
ج( مردم کم کم ش��ما را ش��ناختند و راحت فریب 

نمی خورند.
د( هر سه گزینه باال صحیح است.

ننجون

هر جا مشکل داشته ایم روحیه لیبرال مسلکی حاکم بوده است

رئیسهیئتتحقیقوتفحصازهدفمندییارانهها:

اجازه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از 
هدفمندی یارانه ها را نمی دهند 

رئی��س هیئ��ت تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها گفت: 
گزارش تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها از خیلی وقت 
پیش به پایان رسیده اما متأسفانه طرفداران دولت با فشار بر کمیسیون 
اقتص��ادی اج��ازه نمی دهند این گزارش در صح��ن علنی مجلس قرائت 
شود. جبار کوچکی نژاد با اشاره به سرنوشت »تحقیق و تفحص از سازمان 
هدفمن��دی یارانه ه��ا« و ارائه گزارش آن به صح��ن علنی مجلس گفت: 
گزارش تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها از خیلی وقت 
پیش به اتمام رس��یده اس��ت اما متأس��فانه طرفداران دولت با فش��ار بر 
کمیسیون اقتصادی اجازه نمی دهند این گزارش در صحن علنی مجلس 

قرائت شود.
وی تصریح کرد: گزارش این تحقیق و تفحص بسیار مهم و بسیار اثرگذار 
خواهد بود. پیرو این گزارش مش��خص شد که منابعی پیرو ماده ۸ قانون 

فوق به هدر رفته  و بسیاری رانتخواری  ایجاد شده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانه ها در مجلس 
بیان داشت: امیدوارم کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه همکاری 
الزم را داش��ته باشد. بنده یک نوبت به این کمیسیون به دلیل تاخیر در 
ارائه گزارش فوق اخطار داده ام و اگر الزم باش��د اخطار دیگری در صحن 

علنی مجلس در این رابطه خواهم داشت.
کوچکی نژاد بیان داش��ت: بر ارائ��ه و قرائت گزارش »تحقیق و تفحص از 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها« در صحن علنی پافشاری خواهیم داشت تا 

باالخره این گزارش در صحن مجلس قرائت شود.  میزان

بررسی جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین 
مالی فعالیت ه��ای انتخاباتی در انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی، اعالم وصول تقاضای استعفای 
نماینده سروس��تان، رفع ایرادات ش��ورای نگهبان 
در الیح��ه درآم��د پایدار و هزینه ش��هرداری ها و 
دهیاری ه��ا از مهمتری��ن اخبار جلس��ه علنی روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی به ریاست 
علی الریجانی برگزار ش��د و بررسی جزییات طرح 
ش��فافیت و نظ��ارت بر تأمین مال��ی فعالیت های 
انتخابات��ی در انتخاب��ات مجلس در دس��تور کار 

نمایندگان قرار گرفت.
در جلس��ه علنی روز گذش��ته و در جریان بررسی 
جزییات طرح ش��فافیت و نظ��ارت بر تأمین مالی 
فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای 
اس��المی، در مصوبه ای امکان��ات و منابع قانونی 
تامی��ن مالی تبلیغ��ات و فعالیت ه��ای نامزدهای 

انتخابات مجلس تعیین شد.
همچنی��ن نمایندگان مجلس س��از و کار دریافت 
و پرداخ��ت کمک مالی نقدی ی��ا غیر نقدی برای 
تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی را شفاف 

کردند.
با تصویب ماده ۵ طرح شفافیت و نظارت بر تامین 

مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس نیز 
مقرر ش��د که  از این پس حداکثر هزینه  هر نامزد 
انتخاباتی در هر دوره  انتخابات با پیش��نهاد وزارت 

کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد.
در ادامه این جلسه نمایندگان چارچوب هزینه های 

انتخاباتی هر داوطلب را هم تعیین کردند.
مجل��س با تصویب ماده ۷ این طرح در مصوبه ای 
داوطلبان نمایندگی مجلس را موظف کرد حسابی 
را جه��ت نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط 

به هزینه های انتخاباتی تعیین کنند.
نمایندگان مجل��س در مصوبه ای دیگر در همین 
رابط��ه مق��رر کردند کمک ه��ای مال��ی دریافتی 
داوطلب��ان نمایندگ��ی مجل��س در س��امانه مالی 

انتخابات ثبت شود.
با تصویب ماده ۱۰ این طرح مقرر شدد در صورت 
انجام هرگونه هزین��ه  تبلیغاتی و انتخاباتی خالف 
قانون از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس، آنها از 

نامزدی در همه انتخابات ها محروم می شوند.
در جلس��ه علنی، امیر حس��ین قاض��ی زاده عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نامه استعفای 
داریوش اسماعیلی از نمایندگی مجلس را قرائت و 

اعالم وصول کرد.
نماین��دگان مجل��س در ادامه کار خ��ود ایرادات 

ش��ورای نگهبان در الیحه درآم��د پایدار و هزینه 
شهرداری ها و دهیاری ها را رفع کردند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان همچنین با ۱۳۰ 
رای مواف��ق، ۱۰ رای مخال��ف و ۴ رای ممتنع از 
مجم��وع ۱۹۶ نماینده حاض��ر در مجلس، الیحه 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 

دائمی شد.
در پی قرائت گزارش کمیس��یون آموزش مجلس 
در گزارشی درخصوص مسائل مرتبط با فرهنگیان 
و مدارس خارج از کشور هم، مجلس با ارجاع این 
گزارش به قوه قضاییه برای رس��یدگی به تخلفات 

مربوطه موافقت کرد.
ب��ا ۱۵۰ رای مواف��ق، ۱۹ رای مخال��ف و ۷ رای 
ممتن��ع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس 
نیز طرح استفس��اریه بند »ج« م��اده ۱۱۲ قانون 
برنامه شش��م توسعه تصویب شد که بر اساس آن 
بازنشس��تگان ش��اغل در مناطق جنگی از مزایای 

ایثار برخوردار خواهند شد.
نمایندگان همچنین به بررس��ی با اولویت طرحی 
رای دادن��د ک��ه در ص��ورت تصوی��ب نهایی آن 
کارمن��دان دولت ذی��ل قانون خدمات کش��وری 
می توانند بیش��تر از یک بار مدرک تحصیلی برای 

اعمال در حقوق شان ارائه کنند.  ایسنا
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منطق اطالعات سپاه در برخورد با عوامل نفوذی در چارچوب وظایف قانونی است

گزیدهایازجلسهروزگذشتهخانهملت

منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد


