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زمان زي��ادی به ش��روع كار مجلس يازدهم 
باقی نمانده اس��ت، اما مجلسی كه هنوز آغاز 
ب��ه كار نکرده، چالش ه��ای فراوانی را پيش 

روی خود دارد. 
نگاه��ی به عملکرد مجلس دهم نش��ان م��ی دهد كه اين 
مجلس نتوانس��ت انتظارات م��ردم را محقق كند و رويکرد 
انفعال��ی آن باعث ش��د كه با انتقادات زيادی روبرو ش��ود. 
در مجلس دهم به دليل عملکرد بس��يار ضعيف نمايندگان 
در ارائه و به نتيجه رس��اندن طرح ه��ای گوناگون، اين باور 
كه ديگر مجلس در راس امور نيس��ت، قوت بيشتری پيدا 

كرده است.
اين درحالی اس��ت كه  حضرت ام��ام)ره( در مورد عملکرد 

مجلس تاكيد  فرمودند مجلس در رأس امور است.
در اين ميان اين س��وال مطرح می ش��ود ك��ه آيا مجلس 
دهم در راس امور بود و اگر نيس��ت مجلس يازدهم چگونه 

ميتواند به اين هدف دست يابد؟
 سياسیبازیهاادامهدارد

همزمان با نزديك شدن به آغاز كار مجلس يازدهم،  برخی 
بنا به اهداف سياس��ی و حزبی ت��الش می كنند تا عملکرد 
مجلس يازدهم را مشابه عملکرد مجلس دهم جلوه داده و 

اينگونه عنوان كنند كه اوضاع تغييری نخواهد كرد.
مردم بر اين باورند كه در حقيقت مجلس از لحاظ كاركردی 
دچار ويروس��ی ش��ده كه اي��ن نه��اد را از رأس امور بودن 
انداخته است.آنها می گويند كه مجلس در اتخاذ برنامه های 
مهم اقتصادی نقشی نداشته، ابعاد نظارتی آن نيز عماًل غير 

فعال است  و هيچکس در مجلس نيز پاسخگو نيست. 
 الريجانیدرمركزهدف

به گفته برخی از اف��راد، در مدت زمانی كه علی الريجانی 
رياست مجلس شورای اسالمی را به عهده داشت، عملکرد 
خ��ود محورانه ای را در پي��ش گرفت كه اي��ن موضوع در 

مجلس دهم بيشتر محسوس بود.
جمع��ی از نمايندگان از نحوه مديريت مجلس انتقاد دارند 
و بر اين باورند كه در اين دوره از مجلس رياس��ت مجلس 
دهم و هيئت رئيسه در رأس امور بوده اند و نه خود مجلس 

و نمايندگان آن.
س��يد شمس الدين حس��ينی وزير اقتصاد دولت های نهم و 

دهم و منتخب مجلس يازدهم
در اي��ن ب��اره گفت: »متاس��فانه در س��ال های اخير نقش 
مجلس به عنوان يك نهاد، كمرنگ شده اما در مقابل نقش 

رئيس مجلس پررنگ شده است.« 
اين درحالی اس��ت كه اگر ب��ه چرايی اين موضوع بپردازيم 
متوجه می ش��ويم كه چنين رويدادی حاصل عملکرد خود 
نمايندگان مجلس است. در حقيقت نمايندگان خود چنين 
فضاي��ی را ايجاد كردند تا رياس��ت مجل��س از اختيارات و 
نفوذ بيش��تری برخوردار باش��د و در تصميمات نيز اعمال 

نظر كند.
اگر فضای مجلس و عملکرد هيئت رئيس��ه و رياس��ت آن 
اينگونه بوده كه نمی توانند در تصميم گيری ها مش��اركت 
داشته و به ناچار آن را به  رئيس و هيات رئيسه واگذار می 
كنند، پس درس��ت خواهد بود كه بگوييم، مجلس شورای 
اس��المی ش��خص محور ب��وده و بايد برای اين مس��ئله در 

مجلس يازدهم  فکری كاربردی داشت.
بر اساس قانون، تصميم گيری ها در مجلس بايد بر اساس 
مش��ورت و رأی اكثريت باشد و نبايد در مجلس اجازه داده 
ش��ود كه  يك نفر برای همه مجلس ك��ه نزديك به 300 

نماينده دارد، تصميم گيری كند.
رئي��س محوری در مجلس  كامال غلط اس��ت و نمايندگان 
مجلس بايد بر اس��اس شايستگی وارد كميسيون ها شده و 
از بين خودش��ان، نماينده اصلح را برای رياست كميسيون 
انتخاب  كنند. رئيس يا هيات رئيس��ه نبايد در اين فعاليت 
نمايندگان مداخله كنند بلکه خود آنها بايد مشوق شايسته 

ساالری باشند. 
از س��وی ديگ��ر رئيس قوه مقننه بايد س��خنگوی صادق و 
دقيق مجلس باش��د و نه مط��رح كننده  نظريات خود. اين 
فرد بايد هماهنگ كننده  خدمات هيات رئيس��ه نسبت به 
نمايندگان باش��د تا اطالعات كارشناسی مورد نياز به موقع 
در اختيار نمايندگان قرار گيرد و بتوانند، درس��ت تصميم 
بگيرند. از طرف ديگر پاكدس��تی از ش��روط الزم برای اين 
جايگاه اس��ت تا اداره ام��ور مجلس از مفاس��د و زد و بند 
مصون بماند و برای اركان كش��ور، الگو ش��ود و در نهايت 

سعه صدر از شروط اصلی رئيس مجلس است. 
بازیهایسياسی 

نبايد فراموش كرد كه اكثري��ت منتخبين مجلس يازدهم 
را طيف سياس��ی اصولگرا تشکيل داده اند، مجلس يازدهم 
فرصتی برای اين جريان سياسی است تا خودی نشان دهد 
و حتی برای انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 1400 نيز 

برنامه ريزی داشته باشند.
از اي��ن رو، جناح مقابل تالش ميکند، با قضاوت زودهنگام 
با ضعيف نش��ان دادن عملکرد مجلس يازدهم اين فرصت 

را از بين ببرد. 
 ضرورتحساسيت

در اين ميان مجلس يازدهم بايد حساسيت ويژه ای بر كار 
خود داشته باش��د تا خط كاری مجلس از رياست محوری 
به مجلس محوری تغيير يافته و مجلس يازدهم ، مجلسی 

تأثير گذار، باشد. 
ب��ه عالوه آگاه��ی از وظايف نمايندگ��ی و قوانين پارلمانی 
يکی از مهمترين نکاتی است كه بايد نماينده نسبت به آن 
اش��راف داشته باش��د، تا هيئت رئيسه و رياست مجلس به 

جای آنان تصميم گيری نکنند. 
همه م��ردم به ياد دارند كه به هنگام اس��تيضاح يك وزير 

چگونه البی های مختلف دولت در مجلس فعاليت می كنند 
و چگونه نمايندگان امضای خود را پس می گيرند.

اي��ن در حالی اس��ت كه  مجل��س بايد بتوان��د در جايگاه 
مش��ورتی و نظارتی خود بر اس��اس منافع مل��ی و انقالب 
تصمي��م گيری كند و هيچ مالحظه ای را در نظر نداش��ته 
باشد. زماني كه مجلس استقالل خود را حفظ نکند و وارد 
معام��الت غيرعادی با س��اير قوا به  ويژه قوه مجريه ش��ود، 

طبيعتا از قدرتش كاسته می شود.  
غالمرض��ا مصباحی مقدم عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام و نماينده ادوارمجلس با بيان اينکه عده ای می گويند 
مجلس در راس امور نيس��ت، گفت: شما كاری كرده ايد كه 
مجلس در رأس امور نباش��د؛ مجلس اگر عرضه داشت در 
رأس امور قرار می گرفت مجلس��ی كه در پس امور حركت 
كن��د هيچگاه در رأس امور قرار نمی گيرد مجلس��ی كه در 

پيشاپيش حركت كند در راس قرار می گيرد.
وی  تاكيد كرد: قانون بايد فصل الخطاب باشد و مجلس در 

راس امور قرار بگيرد.
عض��و مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اش��اره به تجربه 
مجل��س در دوره بنی ص��در گف��ت: مجلس اي��ن قدرت را 
دارد كه رئيس جمهور و وزرا را اس��تيضاح كند و اين نشان 
می دهد كه مجلس در راس امور اس��ت؛ مجلس��ی در راس 
اس��ت كه اگر دولت اليحه ای نداد خودش بتواند طرح دهد 

نه اينکه هيچ برنامه ای نداشته باشد.
 در حال حاضر مطالبه عمومی از مجلس يازدهم اين است 
كه مجلس در فسادس��تيزی پيشقدم تر از قوه مجريه و قوه 
قضائيه باش��د، چرا ك��ه نمايندگان  م��ردم در آنجا حضور 
دارن��د. اتفاقاتی كه در مجلس دهم افتاد به صورتی بود كه 
نمايندگان به جای اينکه به عنوان وكيل مردم پيش��قدم و 
پيش��تاز پيگيری مطالبات آنها باش��ند مناسبات خود را با 

سياست ها و برنامه های پيشنهادی دولت پيش می بردند. 
برای نمون��ه گزارش تحقيق و تفحص در حوزه قاچاق كاال 
و ارز هنوز در مجلس دهم قرائت نش��ده اس��ت، مردم می 
پرس��ند ك��ه آيا يك نماين��ده وجود ندارد ت��ا اين موضوع 
را ش��فاف س��ازی كند و بگويد كه چه كس��ی مانع قرائت 
گزارش تحقيق و تفحص در حوزه قاچاق كاال و ارز ش��ده و 

دست های پشت پرده چه كسانی هستن؟
حجت االس��الم نص��راهلل پژمانفر هم تحول س��اختاری در 
مجل��س را ضروری دانس��ته و در اين باره گفت: مجلس به 
ش��رطی می تواند در رأس امور باشد كه نمايندگان بتوانند 
مش��کالت مردم را به صورت كاماًل دقيق بررس��ی و حل و 
فصل كنند. اين مسئله مستلزم آن است كه ارتباطات بين 
نمايندگان و مردم س��ازمان يافته تر شود كه در اين صورت 
نمايندگان ب��ا ظرفيت هايی كه دارند می توانند مش��کالت 
مردم را حل كنند و اين مس��ئله قطع��اً در ارتقای جايگاه 

مجلس مؤثر خواهد بود.

وی تأكي��د می كن��د: يکی از مش��کالت مجلس آن اس��ت 
كه مس��ائل و مش��کالت با رئيس محوری و صرفاً با حضور 
هيئت رئيس��ه مجلس بررسی می شود و برخی نمايندگان، 
خودش��ان را نماينده تر می دانن��د در حالی كه جايگاه همه 

نمايندگان يکسان است.
 درنهايت 

م��ردم انتظار دارند كه مجلس يازدهم يك مجلس كارآمد، 
فساد ستيز و در راس امور باشد.

اينکه در حال حاصر مجلس شورای اسالمی به جای اينکه 
در راس امور باشد در هيچ نقطه ای از امور قرار ندارد،  جای 
تعجب ندارد. وقتی بی مسئوليتی و  رانت خواری در مجلس 
عادی و اس��تيضاح و نظارت به ش��وخی تبديل می شوند و 
كار ب��ه جائی برس��د كه خود نمايندگان خود را شايس��ته 

نمايندگی ندانند كار به اينجا می كشد. 
نمايندگان بايد در مجلس يازدهم در نظر داشته باشند كه 
اگر مجلس در راس امور و عصاره ملت اس��ت، رفتار آنها تا 

چه حد نشان از اين سخن دارد. 
مقام معظم رهبری در ديدار اول خود با نمايندگان مجلس 
دهم به نکته ای اشاره كردند كه بايد مورد توجه نمايندگان 
مجلس يازدهم نيز قرار بگيرد. ايش��ان فرمودند : در قانون 
اساسی شما موظف شده ايد از دستاورد های انقالب و مبانی 
اس��الم دفاع كنيد، در سوگندتان بود. من در پيامم به شما 
عرض كردم، اين س��وگند، سوگند حقيقی است، يعنی اگر 
اين س��وگند نقض بشود، كفاره دارد. سوگند خورده ايد كه 
مبانی اسالم را و دستاورد های انقالب را حفظ كنيد، خب، 
اين چيز مهمی است. اين كی ممکن خواهد شد؟ آن  وقتی 
ك��ه مجلس واقعاً در رأس امور باش��د، اين كار هم دس��ت 

شماست.
ايشان تاكيد كردند: »مجلس در رأس امور« تعارف نيست 
كه بخواهيم تعارف بکنيم، نه واقعاً بايد مجلس در رأس امور 

باشد، يعنی تصميم بگيرد و آن تصميم اجرايی بشود.
مقام معظم رهبری در بخش ديگری از سخنان خود تأكيد 
كردند: »مراقب باشيد حرف شما و عمل شما به هدف های 
امري��کا كم��ك نکند. م��ا گاهی در گذش��ته م��واردی را 
داشته ايم كه نماينده مجلس يك حرفی زده كه اين حرف، 
صددرص��د در خدمت هدف های رژيم صهيونيس��تی بوده، 
يعنی صددرصد، نه نوددرصد! كأنه درست حرف های آن ها 
را ديکت��ه كردند به او و او اينجا منعکس كرده. داش��ته ايم 
از اين قبيل مواردی، البته به ندرت، مراقب باش��يد چنين 

چيز هايی پيش نيايد.«
از س��وی ديگ��ر باي��د توجه داش��ت كه در بخ��ش اصالح 
ساختاری، آئين نامه داخلی خصوصاً در حوزه اختياراتی كه 
برای رئيس مجلس در نظر گرفته ش��ده است بايد اصالح و 
از تمام ظرفيت مجلس در مديريت استفاده شود و مجلِس 

يك نفره پايان پذيرد.

 حیدری:

بهبود معیشت مردم اولویت 
مجلس آینده باشد

نماينده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی بهبود 
معيش��ت مردم و ارتق��ای جاي��گاه مجلس را دو 

اولويت مهم مجلس يازدهم عنوان كرد و گفت: 
نمايندگان مجلس يازدهم در صورتی می توانند 
نقش تعيين كننده ای در مطالبه گری مردم و 
تقويت نظام داش��ته باشند كه مردم احساس 

كنند نمايندگی آنها را می كنند.
غالمرض��ا حيدری درباره اولويت های مجلس 

يازدهم گفت: بحث تعيين اولويت ها 
ي��ك موضوع اقتضايی بر مبنای 
ش��رايط و مقتضيات است؛ در 
شرايط فعلی به نظر من يکی 
بهبود  اولويت ها  از مهمترين 
معيش��ت م��ردم اس��ت كه 

الزمه اش فراهم شدن يك سری ساز و كارهاست و عواملی 
را می طلبد تا بهبود معيش��ت مردم محقق شود، زيرا همه 
آمارها بر اين مبناس��ت كه وضع عمومی معيشت مردم در 

اقصا نقاط كشور و حتی تهران خوب نيست.
وی با اش��اره به تاثير شيوع كرونا و تداوم تعطيلی كسب و 
كارها بر گسترش فقر يادآور شد: يکی از فاكتورهای اصلی 
بهبود معيش��ت، حمايت واقعی از توليد اس��ت البته توليد 
به معنای عام. م��ن فکر می كنم اين حمايت واقعی از 

توليد بايد در بستر رقابتی باشد. 
ممکن اس��ت در مقطع كوتاهی پمپاژی كنيم و 
توليد رون��ق مقطعی پيدا كند ام��ا اگر تداوم 
نداشته باش��د فايده ای ندارد، بنابراين تداوم 
حمايت از توليد در واقع فراهم كردن بس��تر 
رقابت اس��ت. اين عضو كميس��يون برنامه و 
بودج��ه مجلس ادام��ه داد: برای 
رقابتی  بستر  كردن  فراهم 
و  داخ��ل  در  باي��د  م��ا 
مان  ه��ای  مزيت  خارج 
را ببينيم ك��ه روی چه 
مزيت  و خدمات��ی  كاال 
بتوانيم سهمی  تا  داريم 

را از بازاره��ای صادراتی دنيا در اختي��ار بگيريم وگرنه اگر 
بخواهي��م ب��ه همه زمينه ه��ا ورود كنيم نتيج��ه مطلوبی 
نخواهد داش��ت. مثال االن همه اذعان داريم كه نفت ديگر 
نمی تواند برای ما مزيت باش��د، البته خدا كند اين وضعيت 
كوتاه مدت باش��د ولی پيش بينی ها نگران كننده اس��ت. 
حيدری ادامه داد: ما برای داشتن بازارهای صادراتی نياز به 
بهبود روابط بين الملل داريم، اين واقعيتی است كه تا اين 
روابط بهبود نياب��د به دور خود می چرخيم و هزينه توليد 
و خدمات مان باال می رود، در ش��رايط به هم پيوسته فعلی 

جهان حتماً بايد روابط بانکی خوبی داشته باشيم.
 اگر روابط بانکی ما روی يك ريل درستی نباشد نه پول می 
توانيم رد و بدل كنيم نه معامالتی می تواند بر اساس روابط 
پولی و تجاری انجام ش��ود، اين موضوع بايد از اولويت های 

مهم مجلس يازدهم باشد.
 وی اضاف��ه ك��رد: البته مجل��س دهم ه��م در اين زمينه 
خيل��ی تالش ك��رد ولی ب��ه نتيج��ه مطلوب نرس��يد. در 
همين زمينه الزم اس��ت مجلس يازده��م اين موضوع را با 
مقام��ات تصميم گير در حاكميت خيلی ش��فاف و روش��ن 
كند كه اگر بخواهيم توليد داش��ته باش��يم ابزار آن روابط 
بين الملل اس��ت اگر اين ابزار فراهم نباش��د موضوع توليد 
تبدي��ل به ش��عار و حرف می ش��ود و موجب دلس��ردی و 

س��رخوردگی مردم خواهد شد. اين عضو كميسيون برنامه 
و بودج��ه مجل��س با تاكيد ب��ر ضرورت توج��ه به موضوع 
حقوق بگيران، بازنشس��تگان و فرهنگيان گفت: آموزش و 
پرورش واقعا گلوگاه اصلی توس��عه در كشور، تربيت نيروی 
انس��انی مورد نياز و مهارت آموزی نيروی انسانی است اما 
متاس��فانه وضعيت اس��فباری را در مورد آموزش و پرورش 
شاهد هس��تيم و شرمنده ايم كه نتوانس��تيم كاری كنيم. 
ما در برنامه شش��م در مجلس دهم همس��ان سازی حقوق 
بازنشس��تگان را تصويب كرديم ولی ش��ورای نگهبان آن را 
تاييد نکرد و تبديل به متناسب سازی شد كه عماًل متناسب 
ب��ا نرخ تورم صورت نمی گيرد، اينها از اولويت های مهمی 
اس��ت كه بايد به صورت جدی به آن نگاه ش��ود. حيدری 
بهبود جايگاه مجلس را اولويت ديگر مجلس يازدهم عنوان 
و خاطرنشان كرد: نمايندگان منتخب مردم در مجلس بايد 
مطالبه گر مطالبات مردم باش��ند، درس��ت است كه آنها در 
كليت نظام جمهوری اس��المی هس��تند ولی وظايفی برای 
مجلس تعريف ش��ده و اگر خدای نک��رده تعارضی با قوای 
ديگر وجود داش��ت آنها بايد جانب م��ردم را بگيرند، اينجا 
حق��وق اساس��ی آحاد مردم مهم اس��ت و بايد اين موضوع 
برای نمايندگان اولويت داش��ته باش��د چرا كه اين وظيفه 

ذاتی نمايندگان مجلس است.ايسنا

امامصادق)ع(: برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است: 1 - هنگام افطار 
2 - هنگام لقاء پروردگار )وقت مردن و در قيامت(

گزارش

بازديدسرزدهفرماندهكلارتشاز
دانشگاهپدافندهوايی

فرمان��ده كل ارت��ش 
در  با حضور س��رزده 
دانشگاه پدافند هوايی، 
با تبريك روز معلم به 
استادان و فرماندهان، 
مختلف  بخش های  از 
بازديد  دانش��گاه  اين 
كرد. سرلشکر موسوی 
در بازدي��د از دانش��گاه 
پدافن��د هواي��ی، در جم��ع فرماندهان، ب��ر تربيت 
و آم��وزش افس��رانی برای جامعه مه��دوی و انجام 

وظيفه در ركاب آقا امام زمان )عج( تاكيدكرد.
وی همچني��ن ادام��ه فعاليت های آموزش��ی برای 
هم فرهنگ كردن و هماهنگ ساختن آموزش های 
ارتش و س��پاه در حوزه پدافند را بسيار مهم و يکی 

از عوامل جلوگيری از حوادث ناگوار خواند.
فرمانده كل ارتش، همچنين از خدمات بهداش��ت 
و درم��ان ني��روی پدافند هوايی ارت��ش جمهوری 
اسالمی ايران در موضوع مبارزه با كرونا تقدير كرد.

روابطعمومیارتش

نمايندهمجلس:
ميزانافزايشحقوقجوابگویتورم

نيست
عضو كميس��يون اصل 
90 مجل��س ب��ا بيان 
افزايش  مي��زان  اينکه 
تورم  جوابگوی  حقوق 
نيس��ت، گفت:دول��ت 
دالالن  مديريت  اجازه 
اقتصاد كش��ور را  ب��ر 
خجس��ته  امير  ندهد. 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بيان اينکه در چند وقت اخير عالوه بر 
وي��روس كرونا ش��اهد كرونای گرانی ه��ا در حوزه 
اقتصادی هس��تيم، گفت: قيمت اقالم و اجناس رو 
به افزايش اس��ت و دولت نيز برای جلوگيری از اين 

روند اقدام جدی انجام نمی دهد.
وی با بيان اينکه افزايش حقوق در سال جاری فقط 
15 درص��د بوده كه جوابگوی  مي��زان تورم باالی 
اقالم موجود در بازار نيس��ت، ادامه داد: گرانی های 
اخير قدرت خريد مردم را كاهش داده و سفره آنها  

را هر روز كوچکتر از گذشته می كند.
عضو كميس��يون اصل 90 قانون اساس��ی با انتقاد 
از اينکه قيمت زمين و مس��کن در چند وقت اخير 
افزاي��ش لجام گس��يخته ای داش��ته اس��ت، ادامه 
داد: دول��ت نبايد اج��ازه مديري��ت دالالن بر بازار 
را و اقتصاد كش��ور را دهد كه ش��اهد ايجاد چنين 
وضعی در كش��ور شويم. نماينده همدان در مجلس 
با تاكيد بر اينکه مردم در اين ش��رايط كرونايی به 
خصوص اقشار آسيب پذير با مشکالت اقتصادی و 
معيشتی فراوان روبرو شده اند، اظهار داشت: دولت 
و حاكميت بايد به فرياد مردم برس��ند، زيرا آنها در 

تامين معيشت روزمره خود مشکل پيدا كرده اند.
تسنيم 

رييسمجمعنمايندگاناستانخوزستان:
بايدنگاهويژهایبهاستانخوزستان

داشت
مجمع  ري���ي���س 
ن  ستا ن ا گا يند نما
خوزستان با اشاره به 
آمار و ارقام مبتاليان 
استان  در  كرونا  به 
تاكيد كرد  خوزستان 
ويژه ای  نگاه  بايد  كه 
ضعف  ب��ه  توجه  ب��ا 

زيرساخت های بهداشتی استان به منطقه شود.
قاسم ساعدی ، با اشاره به وضعيت استان خوزستان 
در ش��يوع وي��روس كرونا بي��ان كرد: ب��ا توجه به 
گزارش های وزارت بهداش��ت برخ��ی از مناطق در 
اس��تان های كشور س��فيد اعالم شده و فعاليت ها و 
كس��ب وكارها از سر گرفته شده است، اما در استان 
خوزس��تان وضعي��ت متفاوت بوده و ام��روز از نظر 

شيوع ويروس كرونا وضعيت قرمز است.
وی آمار ش��يوع كرونا در شهرس��تان های اس��تان 
خوزس��تان به خص��وص در مناطقی مانند دش��ت 

آزادگان، هويزه و اميديه را نگران كننده دانست.
نماينده مردم دش��ت آزادگان در مجلس ش��ورای 
اس��المی ضمن قدردانی از زحمات وزارت بهداشت 
و ستاد ملی مقابله با كرونا در عين حال خاطرنشان 
ك��رد: با توج��ه به جمعي��ت پنج ميليونی اس��تان 
خوزستان و پايين بودن سطح امکانات و تجهيزات 
بيمارس��تانی و درمان��ی و از س��وی ديگر وضعيت 
اقتصادی نامطلوب م��ردم نياز به نگاه و توجه ويژه 

به استان وجود دارد.
وی خاطرنشان كرد: همه مسئوالن استانی و پرسنل 
بيمارستان ها و مراكز درمانی به صورت شبانه روزی 
در حال تالش هس��تند اما دولت بايد به طور ويژه 
خوزستان را ببيند؛ چرا كه زيرساخت های بهداشتی 
و درمانی استان بسيار ضعيف بوده و از سوی ديگر 

با كمبود نيروی درمانی مواجه هستيم.
س��اعدی تهيه لوازم بهداش��تی برای مردم اس��تان 
خوزس��تان را خواستار ش��د و نسبت به ميزان آمار 

مهر  تعداد مبتاليان هشدار داد.

خبر

قابل توجه نمایندگان مجلس یازدهم : 

پایان ریاست محوری در 
مجلس یازدهم


