
جلس�ه علنی دی�روز مجلس به بررس�ی جزئیات طرح 
اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس و انتخاب اعضای 
حقوقدان ش�ورای نگهبان اختصاص داشت. نمایندگان 
در این جلس�ه با اکثریت آراء به امکان عزل حقوقدانان 
ش�ورای نگهب�ان، در ص�ورت نداش�تن صالحیت، رأی 

مثبت دادند.
در این میان س�ئوالی که از سوی مردم مطرح می شود، 
این اس�ت که چرا مجلس دهم در روزه�ای پایانی عمر 
خود  با این سرعت به دنبال  مصوباتی برای تغییر دادن   
نقش نظارتی و تضعیف ش�ورای نگهب�ان در قالب طرح 
اصالح قانون انتخابات و تغییر نحوه انتخاب حقوقدانان 
آن اس�ت  و این موضوع را در دستور کار خود قرار داده  

است؟ 
نماینده ه�ای فعل�ی تنها تا شش�م خرداد م�اه نماینده 
هس�تند و تنه�ا 60 نفر از آنه�ا به مجل�س یازدهم راه 
یافته ان�د؛ اما در این زمان هم که انتقادات  بس�یاری به 
عملکرد این مجلس وارد اس�ت، ب�از هم این نمایندگان 
حت�ی از فرصت جلس�ات پایانی ب�رای اولویت دادن به 
طرح هایی که گره گشای مشکالت مردم، تولیدکنندگان 

و اقتصاد کشور باشد استفاده نمی کنند.

 به دنبال سیاسی کاری
 جالب آنجاس��ت که ارائه دهندگان اصالح قانون انتخابات 
نیز عمدتا نمایندگانی هستند که صالحیت آنها برای ورود 
دوب��اره به نه��اد قانون گذاری تایید نش��ده و حاال به جای 
پاس��خگویی درباره عملکرد خود و درست در شرایطی که 
کش��ور به دلیل تحریم و کرونا با مشکالت عدیده اقتصادی 

مواجه است، سیاسی کاری را انتخاب کرده اند.
استدالل آنها این است که در بررسی صالحیت ها اعمال نظر 
شخصی به جای اعمال قانون، شتاب در احراز صالحیت به 
دلیل فرصت کوتاه بررس��ی، تضییع ح��ق نامزدها به دلیل 
گزارش های مغرضانه و در نهایت خدشه به اعتماد مردم به 
دلی��ل رد صالحیت ها رخ داده، همان اتهامی که بعد از رد 

صالحیت به شورای نگهبان می زدند.
این درحالی اس��ت که بسیاری براین باورند که این گروه از 
نمایندگان در حال تالش  برای انتخابات ریاست جمهوری 

هستند تا موانع را از پیش روی همفکران خود بردارند. 

 موافقان طرح چه می گویند
در ای��ن می��ان موافقان این طرح م��ی گویند که طرح این 
موضوع در ح��ال حاضر ضروری اس��ت. از جمله مصطفی 
کواکبیان نماینده مردم تهران در موافقت با بررسی اولویت 
دار طرح اصالح م��وادی از آیین نامه داخلی مجلس گفت: 
این طرح مخالف بررسی طرح های مرتبط با معیشت مردم 

و معضل کرونا نیست. 
وی اف��زود: اما موضوع این اس��ت که م��ا در بحث انتخاب 
حقوقدان��ان ش��ورای نگهبان نی��ز با مس��ئله مهمی روبرو 
هس��تیم، پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه اعض��ای حقوقدان 
ش��ورای نگهبان به میزان 2 برابر مورد نیاز معرفی ش��وند 
که نمایندگان براساس سوابق علمی و تجربی آن ها امکان 

انتخاب داشته باشند.
از دیگر موافقان این طرح علی مطهری است . وی در رابطه 
با طرح قانون انتخابات در میان بحران کرونا گفت :این امر 
مثل این است که بگوییم چرا شورای نگهبان وسط بحران 

کرونا به بررسی مصوبات مجلس از الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخته است! 

وی اف��زود: در این روز ها هم��ه باید فقط درباره 
کرونا ح��رف بزنیم. از آن ط��رف می گویند چرا 
جلس��ات مجل��س تعطیل ش��د از ای��ن طرف 
می گویند چرا برقرار ش��ده و طرحی را غیر از 

کرونا مطرح کرده اید؟
مطه��ری حتی کم کاری مجل��س را به گردِن 
شورای نگهبان و "دس��ت الهی" انداخت و در 
توییت��ی در 12 فروردین نوش��ت:»از روزی که 
آقای��ان جنتی و کدخدایی ح��دود 90 نماینده 
از مجل��س را آن هم بعض��ا به خاطر اظهار نظر 

برخ��الف نظر آن ها رد صالحیت کردند، یک دس��ت الهی 
مجلس را تعطیل کرد. شاید این عالمتی باشد برای این دو 

که دست از روش غلط خود بردارند.«

 نگاهی به وظایف نمایندگی
ام��ا در این میان مردم می گویند ک��ه چرا مجلس دهم در 
روزهای پایانی 98 ، بودجه بندی کشور را به بهانه ی شیوع 
کرون��ا جدی نگرف��ت و از تمهیدات جدید ب��رای برقراری 
جلس��ه و جمع بندی موضوع اس��تفاده نک��رد؟! اما در این 
می��ان چه دلیلی باعث می ش��ود که ع��ده ای  گمان کنند 
اص��الح قان��ون انتخابات، طرح��ی مهم و فوری اس��ت اما 

بررسی بودجه ی سال 99 نه؟!
چنین مباحثی از س��وی مجلس دهمی ها در حالی صورت 
می گیرد که به نظر می رس��د مجل��س هیچ گونه توجهی 
به اولوی��ت های امروز جامعه یعنی مش��کالت اقتصادی و 

اجتماعی ناشی از کرونا و مسائل معیشتی ندارد. 
در این می��ان آیا اهمیت این مبحث آنقدر زیاد اس��ت که 
س��ایر مصوبات مورد نیاز کش��ور به تأخی��ر بیفتد؟ چنین 

تغییراتی چه تاثیری در شرایط امروز کشور دارد؟ 

 مخالفت نمایندگان 
این موضوع نه تنها در میان مردم بلکه در میان نمایندگان 
هم مطرح اس��ت. احد آزادی خواه نماینده مالیردر تشریح 
مخالفت خود در این زمینه گفت: در شرایطی که قیمت ها 
ب��ه صورت لحظه ای باال می رود و مردم معطل تامین قوت 
روزان��ه خود هس��تند،  چرا باید بحث انتخ��اب حقوقدانان 

شورای نگهبان در اولویت رسیدگی مجلس قرار گیرد؟
کمت��ر از یک ماه دیگ��ر از عمر مجلس ده��م باقی مانده، 
نمایندگان فعلی فقط تا شش��م خرداد نماینده هس��تند و 
تنه��ا 60 نفر آنها به مجلس یازده��م راه یافته اند؛ 

در حالی که انتقادات 

بس��یاری به عملکرد این مجلس وارد اس��ت اما نمایندگان 
حتی از فرصت جلس��ات پایانی هم ب��رای اولویت دادن به 
طرح هایی که گره گشای مشکالت مردم، تولید کنندگان و 

اقتصاد کشور باشد استفاده نمی کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه قضاوت اینکه این طرح خارج از نوبت در دس��تورکار 
قرار گرفته و اینکه آیا رویکرد سیاس��ی پش��ت آن است به 
ملت می س��پاریم گفت: این طرح در حالی مطرح می شود 
که معیشت و زندگی مردم دچار بحران های شدیدی شده 
است. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی افزود: مردم     به دلیل اینکه مجلس به 
معیشت آنها اهمیت نداده و طرح نحوه انتخاب حقوقدانان 
ش��ورای نگهب��ان را مورد توجه ق��رار داده به مجلس دهم 
نمره می دهند و در کارنامه و عملکرد آن درج و مش��خص 

می شود اولویت مجلس چه موضوعاتی بوده است.
وی اضاف��ه ک��رد: طب��ق قانون اساس��ی فقط بای��د 6 نفر 
حقوقدان به مجلس برای حضور در شورای نگهبان معرفی 
ش��وند که معنایش آن است که اگر بنا به تغییر این تعداد 
باشد، باید در قانون اساس��ی تغییر الزم صورت گیرد، این 

در حالی است که تغییر 
قان��ون اساس��ی احتیاج ب��ه رفراندوم دارد ن��ه این که این 
موضوع در مجلس بحث شود. حجت االسالم پژمانفر اضافه 
کرد:  شاید برخی افراد گالیه هایی به شورای نگهبان داشته 
باش��ند و ایرادی هم ندارد که آن را مطرح کنند، اما اینکه 
بع��د از انتخابات، برخی ها به دنبال کار دیگری باش��ند، در 
ُزمره نمره مردم به مجلس به حساب آمده و موجب ضعف 
کارنامه آن خواهد ش��د. نماینده مردم مشهد در مجلس در 
پایان خاطرنشان کرد: اگر کسی ادعایی در این باره دارد، با 
توجه به صراحت مندرج در قانون اساس��ی به نظر می رسد 
ک��ه برخی به دنبال تعیی��ن تکلیف برای رئیس 

ئیه  قوه قضا

هستند که بیش از 6 حقوقدان به مجلس معرفی کنند که 
این موضوع اجتهاد در برابر نّص قانون است.

از س��وی دیگر نماینده مردم قائم ش��هر در مجلس در این 
زمینه گفت��ه: مردم بدانن��د طرح اصالح قان��ون آیین نامه 
داخلی مجلس ب��رای انتخاب حقوقدانان ش��ورای نگهبان 
با امض��ای 5 همکار محترم به قید اولویت در دس��تور کار 
ق��رار گرف��ت. در حالی که 21 طرح ب��ا مضامین اقتصادی 

در اولویت بود.
 س��یدعلی ادیانی نماینده مردم قائم شهر اظهار داشت: این 

طرح با اصل 91 و98 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی گفت:  مش��کل ام��روز مردم تعداد حقوقدانان ش��ورای 
نگهبان است یا مش��کالت اقتصادی؟ شما صدای شکستن 

استخوان های مردم زیر بار گرانی را نمی شنوید؟ 

 افزایش مشکالت اقتصادی
 از س��وی دیگر به نظر می رسد آنچه که در روزهای پایانی 
مجل��س به تصویب رس��ید نه تنها اصالح نظ��ام انتخاباتی 

نیست بلکه مشکالت فعلی را بیشتر می کند.
ه��ادی طحان نظیف عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان در 
این باره نوش��ت: چهارش��نبه 1۷ اردیبهشت 1۳99 جلسه 
شورای نگهبان به ریاست آیت اهلل جنتی و با حضور اعضای 
حقوق��دان در تهران و فقها در قم به صورت ویدئوکنفرانس 

برگزار شد.
در این جلسه ابتدا با توجه به بررسی های بیشتر در خصوص 
مدرک تحصیل��ی منتخب تف��رش در انتخابات یازدهمین 
دوره مجل��س تصمی��م نهایی گرفته ش��د. پس از آن طرح 

دوفوریتی اصالح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.
طحان نظیف اظهار داش��ت: حتم��اً می دانید من به عنوان 
عضو کوچکی از جامعه حقوقی کش��ور و هم زبان با س��ایر 
اعضای ش��ورای نگهبان باره��ا در خصوص ضرورت اصالح 
قان��ون انتخاب��ات مبتنی بر سیاس��ت های کل��ی انتخابات 
صحبت ک��رده ام و از نمایندگان محترم ب��رای اصالح این 
قانون مرتباً مطالبه کرده ام، اما به نظر می رسد آنچه که در 
روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصالح نظام 

انتخاباتی نیست بلکه مشکالت فعلی را بیشتر می کند.
وی تاکید کرد: این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص 
نبودن نس��بت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و 
تکالی��ف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون 
لزوم رس��یدگی دقیق به ش��کایات داوطلبین رد صالحیت 
ش��ده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت 
آن ب��ا ترتیبات اجرای��ی مقرر با قوانین موج��ود انتخاباتی 

دارای ابهاماتی است لذا برای اصالح به مجلس اعاده شد.

 دلیل عجله چیست؟
درای��ن میان برخی از منتقدان مجلس دهم معتقدند دلیل 
عجله مجلس فعلی برای تصویب طرح هایی مانند شفافیت 
و تغییر قانون انتخابات، سرخوردگی از باخت و ثبت چنین 
طرح هایی به نام مجلس دهم است. مجلس دهم بزنگاه های 
مفی��دی را برای تصویب چنین طرح هایی از دس��ت داد و 
حاال می خواهد از فرصت باقی مانده به نفع خود اس��تفاده 
کند.  اما به نظر می رسد که  حتی اگر نمایندگان مجلس 
ده��م این طرح ها را هم تصویب کنند  ، کارآمدی مجلس 
افزای��ش نمی یابد، چ��را که مجلس به عن��وان نهادی که 
بایستی حالل مشکالت  محل اراده و نظارت مردم باشد 
خود به شدت در معرض  ناپاسخ گویی، منفعت طلبی 
وعدم شفافیت است. بسیاری از مردم عقیده دارند 
ک��ه جای��گاه نمایندگان مجلس به ش��دت تنزل 
یافت��ه و مجل��س از اقتدار الزم ب��رای نظارت بر 

دستگاه های اجرایی برخوردار نیست. 
بارها دیده شده یک روز مانده به استیضاح وزرا، 
برخی نمایندگان امضاهای خود را پس می گیرند 
یا وزیر مربوطه با البی در صحن مجلس مجدداً 
رای اعتم��اد می گیرد. در این ش��رایط می توان 
آی��ا می توان گفت که مجل��س وکالت مردم را 

بر عهد دارد ؟ 
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 جهانگیری: 

دستگاه ها کمک کنند تا طرح های 
تولید و اشتغال سریع تر به بهره 

برداری برسد
جمه��ور  رئی��س  اول  مع��اون 
گف��ت: دس��تگاه ها کمک کنند 
تا طرح ه��ای تولید و اش��تغال 

سریع تر به بهره برداری برسد.
مع��اون  جهانگی��ری  اس��حاق 
اول رئی��س جمهور دی��روز در 
جلس��ه ش��ورای عال��ی مناطق 
آزاد و ویژه اقتص��ادی با تأکید 
ب��ر اینکه مناط��ق آزاد با هدف 
تبدیل شدن به کانون های مهم 
سرمایه گذاری، تولید و اشتغال 
در کش��ور ایجاد شده است، از روند توس��عه و فعالیت های عمرانی انجام 
شده در این مناطق ابراز خرسندی کرد و گفت: برنامه تهیه شده از سوی 
دبیرخانه ش��ورای عالی مناط��ق آزاد برای اجرای ۳10 ط��رح عمرانی و 

خدماتی تا سال 1400 باید با جدیت پیگیری شود.
مع��اون اول رییس جمهور با اش��اره به حجم س��رمایه گ��ذاری 62 هزار 

میلیاردتومانی برای پیشبرد این طرح ها ظرف امسال و سال آینده تصریح 
ک��رد: بهره ب��رداری از این طرح ها موجب افزایش تولید و اش��تغال و در 

اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
جهانگی��ری ادامه داد: همه دس��تگاه ها باید کمک کنن��د تا طبق برنامه 
ریزی های انجام ش��ده این طرح ها اجرایی ش��ود و دبیرخانه ش��ورا در 
جلسات آتی شورای عالی مناطق آزاد گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی 

و زمان بندی اجرای طرح ها ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر همت مضاعف همه مسئوالن و مردم 
به منظور ایجاد جهش در تولید و اشتغال در سال جاری گفت: واحدهای 
آس��یب دیده از کرونا در مناطق آزاد نیز می توانند از تسهیالت 50 هزار 

میلیارد تومانی دولت استفاده کنند.
جهانگیری با بیان اینکه برای دریافت این تسهیالت شرایط آسانی از سوی 
دولت در نظر گرفته ش��ده است، اظهار امیدواری کرد: تا پایان خردادماه 
همه واحدهای آس��یب دیده از بحران کرونا بتوانند از این تسهیالت بهره 
مند ش��وند. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد:  هدف دولت از پرداخت 
تس��هیالت با نرخ س��ود پایین حفظ اش��تغال در کش��ور است و کسب و 
کارهایی نظیر هتل ها، رستوران ها و بخش های مرتبط با گردشگری که 
در مناطق آزاد فعال هس��تند به س��رعت با ثبت اطالعات خود در سامانه 

ذی ربط از تسهیالت بهره مند شوند.
جهانگیری همچنین با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی تصریح کرد: این پنجره واحد باید فعالیت را برای س��رمایه 
گذاران، صادرکنندگان و وارد کنندگان آسان کند و دبیرخانه منطقه آزاد 
می تواند از تجربه وزارت امور اقتصاد و دارایی در راه اندازی پنجره واحد 

تجارت استفاده کند. فارس

امام صادق )ع(: آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم 
روزه دار باشند.»یعنی از گناهان پرهیز کند.«

گزارش

حسینی:
مجلس از اهرم های نظارتی خود به 

درستی استفاده نکرد
فعال اصولگرا گفت:یک��ی از اقدامات مثبت و مؤثر 
مجلس ده��م تدوین و تصویب برنامه ی 5 س��اله 

ششم توسعه بود.
س��ید محمد حسینی وزیر اس��بق فرهنگ و ارشاد 
اس��المی با اش��اره ب��ه تفاوت های مجل��س دهم و 
یازدهم گفت: مجلس دهم مثل مجالس دیگر نقاط 

ضعف و قوت متعددی داشت.
او ادام��ه داد: یکی از اقدامات مثبت و مؤثر مجلس 
دهم، تدوین و تصویب برنامه 5 ساله ششم توسعه 
ب��ود که دولت در این کار تعلل کرد و با تاخیر یک 
الیحه ناقص که صرف��ا در بردارنده احکامی بود به 
مجلس فرس��تاد و روش��ن بود که نمایندگان آن را 
تایید نمی کنن��د و عجیب اینکه دولت از اصالح و 
تدوین مجدد برنامه استنکاف کرد و با اذن رهبری 
ب��رای اولین بار بعد از انقالب مجلس این وظیفه را 
بر عهده گرفت، البته بخاطر کوتاهی و تاخیر دولت 
ناگزیر یک سال برنامه پنجم تمدید شد، به هرحال 

این اقدام مجلس در سال 95 ارزشمند بود.
حس��ینی اف��زود: از دیگر اقدام��ات مثبت مجلس، 
س��ؤال از رئیس جمهور بود که البت��ه مخالفت ها، 
مقاومت ه��ا و فش��ارهایی از س��وی حامیان دولت 
داش��ت، اما در نهایت آقای روحانی وادار به حضور 
در مجلس و پاسخگویی به سواالت نمایندگان شد، 
هر چند که قانع نشدن نمایندگان بار حقوقی پیدا 
نکرد و پیگیری نشد، اما نفس این اقدام از مجلسی 
که وکیل الدوله ه��ا در آن کم نبودند حائز اهمیت 
ب��ود تا رئیس جمهور و وزرا بدانند پاس��خگویی در 

برابر نمایندگان وظیفه آنان است.
 وزی��ر اس��بق فرهن��گ و ارش��اد اس��المی گفت: 
ای��ن مجلس همچنی��ن در مورد برخی اش��کاالت 
مثل مفاس��د مالی و سوءاس��تفاده ه��ا در صندوق 
بازنشس��تگی فرهنگی��ان مجلس ورود ک��رد و در 
نهای��ت پرون��ده به ق��وه قضائیه برای رس��یدگی و 
مجازات مدیران و کارکنان مجرم ارس��ال ش��د که 

این اقدام هم درخور توجه بود.
عض��و هیات علمی دانش��گاه یادآور ش��د: در مورد 
تخلفات تحصیلی حس��ین فریدون که از موقعیتش 
برای تحصیل در مقطع دکترا س��وء استفاده کرده 
بود، هم کمیسیون آموزش مجلس پرونده ای تشکیل 
داد و در نهای��ت صحن علن��ی آن را به قوه قضائیه 
ارجاع داد، ای کاش در مقابله با دیگر مفسده ها در 
دستگاه های اجرایی هم مجلس ورود پیدا می کرد 
تا امیدواری بیش��تری در مردم ایجاد شود و نقش 
مجلس در بازدارندگی از تخلفات بیش��تر می ش��د. 
دبیرکل کانون دانش��گاهیان ایران گفت: همچنین 
زمانی ک��ه آمریکا س��پاه را تحریم ک��رد، با وجود 
اینکه برخی از نمایندگان با رویکرد و مواضع سپاه 
همراهی کامل نداش��تند، در ی��ک حرکت نمادین 
علیه آمریکا تمام نمایندگان با گرایش های مختلف 
سیاس��ی لباس سپاه را پوشیده و انسجام و وحدت 
خ��ود و ملت ایران را به نمایش گذاش��تند که این 
مانور وحدت برای کشور بسیار مفید بود؛ همچنین 
چندی��ن طرح برض��د آمریکا در یکس��ال اخیر در 
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و گزارش اخیر 
دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه که ابهامات 
8/4 میلی��ارد دالر مبلغ اعطایی دولت برای واردات 
کاالهای اساس��ی در آن آش��کارا بیان شد از جمله 
اقدامات مثبت و نقاط قوت مجلس دهم محس��وب 
می ش��ود. او تاکید کرد: اما ضعف مشهود و اساسی 
مجلس ده��م در نظارت بر دس��تگاه های اجرایی 
ب��ود، بدون تردی��د نظارت در کن��ار تقنین یکی از 
دو وظیفه اصلی مجلس اس��ت و همه اذعان دارند 
بعضی از وزرا وظیفه خود را به خوبی انجام ندادند و 
مجلس هم از اهرم های نظارتی مثل تذکر، سوال، 
تحقیق و تفحص و اس��تیضاح به درس��تی استفاده 

نکرد تا مانع ادامه اشکاالت شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان 

خبر

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مزایده عمومى شماره 99/1 (مرحله اول)
ول
ت ا
نوب

–

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

ت دومآگهى مناقصه عمومى
نوب

م�درک ف�ارغ التحصیل�ی اینجان�ب فاطمه مخب�ر فرزند محمد ب�ا کد ملی 
1990749968صادره از دزفول در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
بازرگانی-مدیری�ت بیم�ه ص�ادره از واحددانش�گاهی س�نندج به ش�ماره 
159511002019 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش�د. از یابنده تقاضا 
می ش�ود اصل مدرک را به دانش�گاه آزاد اسالمی واحد سنندج- امور فارغ 

التحصیالن به نشانی کردستان، سنندج، سه راه ادب ارسال نماید.
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