
کمیسیون بهداشت را از چنگ 
پزشکان صنف گرا خارج کنید

بسیج دانش��جویی ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور 
در نامه ای خطاب به منتخبان دوره یازدهم مجلس 
ش��ورای اس��المی عالوه بر نقد عملکرد کمیسیون 
بهداشت مجلس دهم، مهمترین اولویت های بخش 

بهداشت و درمان کشور را عنوان نمودند.
در این نامه اش��اره نوشته ش��ده؛ باتوجه به جایگاه 
قانونی و اختیارات گس��ترده کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس، الزم اس��ت افکار عمومی و نخبگان 
عرصه سالمت نظارت مس��تمری بر فعالیتهای این 
کمیسیون داشته باشند. متاسفانه در سالهای اخیر 
اکثریت مطلق اعضای این کمیس��یون را پزش��کان 
و فع��االن بخش خصوصی نظام س��المت تش��کیل 
داده اند ک��ه موجب ایجاد تعارض منافع ش��دیدی 
ش��ده اس��ت بطوریکه ش��اهد کارش��کنی ها و کم 
کاری های این کمیس��یون مجلس در سالهای اخیر 
در حوزه بهداش��ت و درمان بوده ایم. همچنین عدم 
توجه کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس دهم 
ب��ه اولویت های اصلی کش��ور در ارائه طرح ها، عدم 
تصوی��ب اکثر طرح های تحقی��ق و تفحص، نظارت 
ناکافی بر وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی، 
عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین حوزه سالمت از 
جمله انتقادات وارده بر این کمیس��یون در مجلس 

قبلی بوده است.
در ادامه پیش��نهادهایی باتوجه به اولویت های نظام 
سالمت به منتخبان مجلس یازدهم ارائه شده است. 
توجه به امر پیش��گیری و حفظ س��المت مردم به 
جای پول پاشی در بخش درمان، اصالح قانون نظام 
پزشکی و سلب اختیارات حاکمیتی از این سازمان 
صنفی، توجه ویژه به سیاس��تهای کلی س��المت و 
تقنین حول آنها، اصالح نظام پرداخت به پزشکان، 
اصالح طرح تحول نظام س��المت )بخصوص توجه 
ب��ه بی��ش از دو برابر ش��دن تعرفه های پزش��کی و 
ورشکستگی بیمه ها پس از اجرای این طرح(، اصالح 
وضعی��ت کارورزان پزش��کی عموم��ی و تخصصی، 
اصالح نظام دارو و تجهیزات پزش��کی کشور با نگاه 
توس��عه صادرات و توجه به کمبود پزشک خصوصا 
پزش��ک متخصص در کش��ور از جمله اولویت های 

نظام سالمت کشور در سالهای آینده خواهد بود. 

روحانی درگذشت پدر شهیدان جرفی 
را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم 
"لعیبی جرفی"، فرزند شهید و پدر شهیدان واالمقام 
حمیده، حس��ن و فاطمه و جانبازان سرافراز مریم و 
نعیمه جرفی، اظهارداش��ت: این پدر ایثارگر در دفاع 
از آرمان های ش��هدا و نظام اس��المی، نقشی موثر و 
ارزنده ایفا کرد. در این پیام آمده اس��ت؛ درگذش��ت 
مرحوم لعیبی جرفی فرزند ش��هید و پدر ش��هیدان 
واالمقام حمیده، حسن و فاطمه، و جانبازان سرافراز 
مریم و نعیمه جرفی، موجب تأثر و تألم خاطر ش��د. 
ای��ن پدر ایثارگر، با صب��وری و اخالص فراوان، فراق 
ش��هیدان عزیز خود را به جان خری��د و در دفاع از 
آرمان های ش��هدا و نظام اس��المی، نقش��ی مؤثر و 

ارزنده ایفا کرد.

اخبار

رئیس جمهور با استقبال از اقدام سوئیس در راه اندازی 
س��ازوکار مالی، بر لزوم فعال تر شدن این سازوکار مالی 
تاکید ک��رد و افزود: انتظار داریم با فعال تر ش��دن این 
س��ازوکار مالی، م��واردی از منابع مال��ی ایران در برخی 

کشورها از این مسیر عملیاتی شود.
حجت االس��الم حسن روحانی در تماس تلفنی با رئیس 
جمهور س��وئیس با بی��ان اینکه ملت س��وئیس همواره 
در ن��گاه مردم ایران از جایگاه احت��رام آمیزی برخوردار 
بوده اس��ت، گفت: در شرایط سخت و حساس امروز که 
همه کش��ورها با ش��یوع ویروس کرونا مواجه هس��تند، 
تحریم های غیر قانونی آمریکا و افزایش فش��ار اقتصادی 

شرایط را برای مردم ایران سخت تر کرده است.
وی با اس��تقبال از اقدام سوئیس در راه اندازی سازوکار 
مالی، بر لزوم فعال تر ش��دن این س��ازوکار مالی تاکید 
کرد و افزود: ایجاد این سازو کار می تواند در این شرایط 
س��خت تاثیر گذار باش��د و انتظار داریم با فعال تر شدن 
این سازوکار مالی، مواردی از منابع مالی ایران در برخی 

کشورها از این مسیر عملیاتی شود.
رئی��س جمهور در بخ��ش دیگری از این گف��ت و گو با 
اش��اره به اهمیت حفظ برجام ب��ه عنوان یک توافق بین 
الملل��ی، اظهار داش��ت: ضرورت دارد ک��ه اتحادیه اروپا 
بویژه س��ه کش��ور اروپایی در قبال حفظ برجام اقدامات 
الزم را ب��رای ایج��اد توازن در اج��رای تعهدات برجامی 
انجام دهند و س��وئیس هم م��ی تواند کمک کند تا پایه 
های برجام اس��تحکام یابد. روحانی همچنین با تاکید بر 

ضرورت توسعه و تعمیق روابط با سوئیس در زمینه های 
اقتص��ادی، علمی و بهداش��تی، به اش��تراک گذاش��تن 
تجربیات در زمینه مقابله با ویروس کرونا را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: برای توس��عه و تعمیق روابط اقتصادی، 
علمی و بهداش��تی با س��وئیس آمادگی کام��ل داریم و 
امیدواریم تالش های دو کش��ور در مسیر صلح و ثبات و 

انسان دوستی ادامه داشته باشد.
رئیس جمهور س��وئیس نیز با تبریک عید سعید فطر به 
دولت و مردم ایران، توس��عه روابط با جمهوری اسالمی 
را مورد تاکید قرار داد و از اش��تراک تجربیات دو کشور 
در زمین��ه مقابله ب��ا ویروس کرونا اس��تقبال و ضرورت 
همکاری وزارت خانه های بهداش��ت دو کش��ور در این 

زمینه را مورد اشاره قرار داد.
خانم »س��یمونتا س��وماروگا« ب��ا بیان اینکه س��وئیس 
همچنان تالش خود برای فعال تر ش��دن ساز وکار مالی 
سوئیس نس��بت به ایران را انجام خواهد داد، گفت: وام 
درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول برای مقابله 
ب��ا بیم��اری کووید 19 می تواند از طریق این س��ازوکار 

مالی عملیاتی شود.
وی با ابراز تاس��ف از خروج آمری��کا از برجام بر ضرورت 
حفظ ای��ن توافق بین المللی تاکید ک��رد و گفت: برای 
حفظ برجام همه تالش خود را انجام خواهیم داد و سایر 
طرف های اروپای��ی را نیز بر این امر و عمل به تعهدات 

ترغیب خواهیم کرد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

بایس��ته بود که معاونت محترم قوه قضائیه، متن پیشنهادی 
برای اصالح آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اس��تقالل کانون 
های وکال را همانگونه که جهت اظهار نظر و احیانا ارائه متن 
پیشنهادی از س��وی  کانون های وکالی دادگستری سراسر 
کشور، به اتحادیه سراسری کانون های وکال ابالغ نمود، عینا  
به مرکز وکال کارشناس��ان رس��می و مش��اوران خانواده  قوه 
قضائی��ه به عنوان یکی از دونهاد موج��ود برای تربیت وکیل 
دادگس��تری و مش��اور حقوقی و نهاد تمشیت و تولیت نهاد 
وکال��ت ابالغ می نم��ود، چرا که  محتوای متن پیش��نهادی، 
ش��گفتانه ناظر ب��ر  هر دو نهاد وکالت و اعض��ای هر دو نهاد 

موجود برای اداره امور وکالت است. 
صرفنظ��ر از اینک��ه،  گنجان��دن مقررات��ی ب��رای مرک��ز 
وکال)کارشناس��ان رس��می! و مش��اوران خانواده!( در خالل 
اصالح آیین نام��ه مربوط به نح��وه اداره کانون های وکالی 
دادگستری که مستقل از مرکز است، خالف مقررات و شیوه 
آیین نامه نویسی است. اما عدم رعایت مناسبات برابر با کانون 
های وکال، در مورد ابالغ این مقررات و نظر س��نجی رس��می 
از این مرکز و اعضأ آن به جهت مش��مولیت ش��ان نسبت به 
این مق��ررات، نیز ناروا و بالوجه  بنظر میرس��د، چرا که اگر 
بناس��ت در این مقّررات اصالحی، تغییرات��ی متوجه کلیات 
ام��ور مربوط به نحوه اداره مرکز و مق��ررات ناظر بر اعضأ آن 
نیز،  دگرگونی هایی انجام گیرد و بنابر تشخیص مقامات قوه 
قضائیه، این مهم نیازمند اطالع و اعالم نظر از سوی اشخاص 
ذینفع  درباره ماهیت و محتوای آن اس��ت، عدم پاسداش��ت 
حقوق برابر برای این دو نهاد، که علیرغم استقالل ساختاری 
و نهادی نسبت به یکدیگر، وظایف و تکالیف برابری دارند، از 
س��وی قوه محترم قضاییه، تبعیض آمیز و ناروا بنظر میرسد 
کما اینکه در متن پیش��نهادی و محتوا و در باب پیش بینی 
»شورای عالی وکالت« ، صرفنظر از اینکه ماهیتا محل اشکال 
است، نصاب نابرابری هم برای نمایندگان »مرکز وکالی قوه 
قضاییه«، در ترکیب این ش��ورا، در مقام قیاس با نمایندگان 
کانون های وکالی دادگس��تری درنظر گرفته شده و به ویژه، 
آنکه  ع��دم پیش بینی مقرراتی ب��رای حضور اعضای وکیل  
مرکز که به جهت اش��تغال به حرفه وکالت آگاه از مشکالت 
و نارس��ایی های مرتبط با این حرفه در میدان عمل هستند، 
ناموّجه و تبعیض آمیز است. شگفتا که این مهم از سوی مرکز 
وکالی قوه قضایی��ه و اعضأیش مورد هیچ توجه و اعتراضی، 
قرار نگرفته و شوربختانه گاهی بدون پرداختن دقیق به آثار و 
نتایج  محتوای متن پیشنهادی و تحلیل حقوقی ماهیت آن، 
و ب��ی توجه به آثار زیانباری که در متن پیش��نهادی متوجه  
موجودی��ت و ماهیت مرکز  و تضییق��ات و تضعییاتی که در 

حقوق قانونی اعضأ ایج��اد گردیده، ندای موافقت و همراهی 
ب��ا اصالحات در مقررات آیین نامه نیز به گوش می رس��د  و 
محتوای این آیین نامه اصالحی قلمداد میگردد، غافل از اینکه 
هر تغییری نمی تواند اصالحات ایجاد نماید ودس��تاورد مهم 
»استقالل نهاد وکالت« از نظام دادرسی پیش و بیش از همه 
به حقوق مردم ایران زمین وابس��ته است و تنها جنبه صنفی 
و حرفه ای ندارد. وابسته کردن نهاد وکالت به نظام دادرسی 
و تعیین خط مش��ی نه��اد دفاع در نظام دادرس��ی، مخل به 
حقوق عمومی مردم بزرگ ایران و تضعیف بنیادهای اساسی 

دادرسی عادالنه و سست کردن حقوق عامه، بشمار می رود.
این یک امر پذیرفته شده است، اهداف نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران و مصّرحات قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
هم بر این راستاست و وظیفه ذاتی قوه محترم قضاییه، برابر 
اصول قانون اساس��ی، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن 

اجرای قوانین است.
چگونه می توان وابس��ته کردن نهاد دفاعی مردم، در دادرسی 
ها را به نظام قضایی از مصادیق اصالح امور و نظارت پذیرفته 

شده  برشمرد؟
تجربه ملی و بین اللملی و مقررات داخی و جهانی همگی بر 
اس��تقالل نهاد دفاع از نهاد قضا دالل��ت دارد و این یک اصل 

پذیرفته شده خالی از مناقشه است.
پاسداش��ت قوانی��ن و اجرای اصولی و صحی��ح مفاد قانون و 
پایبندی بر احکام قانونی و آنچه که درباره حقوق قانونی مردم 
بزرگ ایران و نهادهای قانونی به رس��میت ش��ناخته شده و 
تثبیت گردی��ده، از وظائف همه ارکان و اجزای حاکمیت، به 
وی��ژه  »قوه قضائیه« ، به عنوان مظهر تجلی و تبلور ش��کوه 
»اصل حاکمیت قانون« و اهرم برقراری نظم عمومی و احقاق 
حقوق عامه و مرجع گس��ترش عدل و آزادی های مشروع و 

پاسداری از احکام قانونی است.
چگونه ممکن اس��ت حکم قانون را ب��ا مقررات آیین نامه ای 

دچار تخدیش و تغییر و تضییق کرد؟
 از ریاست بزرگوار مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی مشاوران 
خانواده که خوشبختانه دارای شایستگی ها و دلسوزی های 
فراوان برای نهاد وکالت هستند و اتفاقا دانش آموخته و دارای 
کرس��ی اس��تادی، در حوزه حقوق عمومی هستند و صاحب 
نظ��ر و متخصص و کارش��ناس در این امر مه��م و مربوط به 
حوزه حقوق عمومی، اس��تدعا دارد در راستای دفاع از حقوق  
مرکز و بیست و سه هزار عضو وکیل که نیازمند بهره مندی 
از »اس��تقالل بایس��ته«  »برای دفاع شایس��ته«  »از حقوق 
مردم ایران هس��تند« و در برابر ش��رافت حرفه ای خود برابر 
س��وگندی که در پیشگاه پروردگار خود، برای »احقاق حق«  

»و پاسداش��ت قوانین و نظامات« و  دفاع از »شرافت وکالت« 
یاد نموده اند،  نسبت به ایجاد حساسیت درباره این موضوع و 
جلب  برآیند نظرات علمی و تحلیلی،  وکالی مرکز سفارش 
ها و اقدامات الزم را با ایجاد بستری های مناسب و آزاد برای 
گفتگ��و و رایزنی در این باره  و تحلیل حقوقی، علمی و فنی 
موضوع از سوی وکالی مرکز و اعالم برآیند نظر علمی و فنی 
و حقوقی مرکز با اتکا به مستندات قانونی واصول حقوقی و نه 
با رویکردهای هیجانی و احساسی یا تحلیل های ناروا و فاقد 
اعتب��ار حقوقی، معمول و نتیج��ه را  به قوه قضائیه منعکس 

فرمایند.
فراموش نکنیم! 

ماده 1٨٧ قانون توس��عه س��وم با هدف اعمال حمایت های 
الزم حقوقی و تسهیل مردم بزرگ ایران زمین، در دسترسی 
به خدمات قضایی و  »احقاق حقوق عامه« بنیاد نهاده شده و 

جامه قانون بر تن نموده است. 
پذیرفته نیست که در شرایط برابر، حق  مرکز وکال و بیست 
و س��ه هزار وکیل این مجموعه از سوی قوه قضائیه در اعالم 
نظر رسمی نسبت به این موضوع نادیده گرفته شود و حقوق 
قانونی و حرفه ای ش��ان، که پیوندی ناگسس��تنی با تأمین و 
برپای��ی دادرس��ی های عادالنه و تضمین ح��ق دفاع مردم و  
حقوق اساس��ی و ش��هروندی آنها از یکسو و حقوق حرفه ای 
و صنفی و امنیت ش��غلی ش��ان که مهمترین ابزار الزم برای 
اش��تغال به این حرفه خطیر و مقدس اس��ت، از سوی دیگر 

دارد، دچار تضییع گردد.
ایجاد فضای آزاد برای ارائه تحلیل های علمی و کارشناسانه و 
رها شدن از جو مقابله نهادهای موازی با یکدیگر و پاسداشت 
آزادی تالش های صنفی و  ایجاد بس��تر مناس��ب برای ابراز 
نظره��ای موافق و مخالف و پرهی��ز از تک صدایی و هر گونه 
حمای��ت یا مخالف��ت  بدون دلیل قانون��ی و منطقی از متن 
پیش��نهادی و ایجاد تغییرات در مقررات مربوط به وکالت بی 
آنکه نگاهی اصالحی به موضوعات مربوط به وکالت داش��ته 
باش��د، چشمداش��ت هر وکیل آزاده و سوگند یاد کرده برای 

پاسداری از حق و احترام به قوانین و نظامات میباشد.
هر گونه اثر گذاری مثبت یا منفی، در راه  تصویب این آیین 
نام��ه بدون تحلیل اصولی و علمی و ب��دون اتکا بر بنیادها و 
اصول قوانین و قواعد داخلی و جهانی  و نگاه آمیخته به اعمال 
نظرات سیاسی و خصوصی و کینه توزی در تحلیل محتوای 
آیی��ن نامه و تصمیم گیری مؤثر  درب��اره آینده نهاد وکالت، 
می تواند تخطی از  »مفاد س��وگندی باش��د که برای اجرای 
عدالت و پاسداری از حقیقت یاد شده« و  »شرافت وکیل« در 

گرو این سوگند بازمانده است.

راه اندازی پویش 
داوطلبانه عدم دریافت 

تسهیالت مسکن 
منتخبان مجلس یازدهم

تهران  م��ردم  منتخب 
یازده��م  مجل��س  در 
پوی��ش  راه ان��دازی  از 
داوطلبانه عدم دریافت 
مس��کن  تس��هیالت 
مجل��س  نماین��دگان 
یازدهم خبر داد. زهره 
راه ان��دازی  از  الهی��ان 
پویش داوطلبانه عدم دریافت تس��هیالت مس��کن 
نمایندگان مجلس یازدهم خبر داد و اظهار داشت: 
جمع��ی از نماین��دگان مجلس پویش��ی برای عدم 

دریافت تسهیالت مسکن تشکیل داده اند.
وی اف��زود: طی این حرکت نمادین که آقای مالک 
شریعتی پیش��نهاد دهنده آن است، بنا داریم برای 
تس��هیل ازدواج جوان��ان و همچنین در راس��تای 

اعطای تسهیالت مسکن قدمی برداریم.
منتخب مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی 
یازدهم همچنین تصریح کرد: در واقع س��عی شده 
اس��ت این پوی��ش پایه گذار صندوقی باش��د که با 
توجه به قانون تس��هیالت ازدواج جوانان تش��کیل 
شده اس��ت. الهیان بر همین اساس اضافه کرد: اگر 
صندوق مزبور شکل بگیرد، به نوعی تسهیل کننده 

ماجرای قانون تسهیل جوانان خواهد بود.
وی ب��ا انتق��اد از این که متأس��فانه س��ال ها قانون 
تسهیل ازدواج جوانان خاک می خورد، این حرکت 
نمادین نمایندگان مجل��س می تواند کمک کننده 
برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و پای کار 

آمدن مسؤوالن باشد.
منتخب م��ردم تهران در مجل��س یازدهم با اعالم 
اینکه تاکن��ون تعدادی از نماین��دگان تهران برای 
پیوس��تن به این پوی��ش اعالم آمادگ��ی کرده اند، 
گفت: ب��ا توجه به اینکه نماین��دگان تهران ممکن 
است از مس��کن برخوردار باشند، بنابراین تعدادی 
از این منتخبان تهران به این پویش پیوسته اند که 

تعداد آنها در حال افزایش است.
الهی��ان با اع��الم اینکه بنده، الیاس ن��ادران، اقبال 
ش��اکری، فاطمه قاس��م پ��ور، احس��ان خاندوزی، 
مجتب��ی رضاخواه، مالک ش��ریعتی، عبدالحس��ین 
روح االمینی و زهره سادات الجوردی     از منتخبانی 
هستیم که به این پویش پیوسته ایم، عنوان کرد که 
این پویش به تازگی ایجاد ش��ده و نمایندگانی که 
به این پویش می پیوندند در حال افزایش هس��تند.

 مهر

منتخب م��ردم ته��ران در مجلس یازده��م گفت: نهاد 
مجل��س باید در این موضوع وارد میدان ش��ود و از تک 
تک نماینده ها در حوزه های انتخابیه خود حمایت کند 
تا همه قدرت نهاد مجلس، پش��تیبان نماینده در حوزه 

انتخابیه باشد.
محمدباقر قالیباف در نشس��ت ه��م افزایی برای 

مجلس ق��وی، کارآمد و انقالب��ی در مجموعه 
سرچش��مه تهران، گفت: وقتی از تحول حوزه 
های انتخابیه حرف میزنی��م، نماینده ها تنها 

هستند و یک فرد است.
وی اف��زود: نماینده ها با انبوهی از مش��کالت 

مواجه هستند. یک نماینده از سطح محلی 
رأی میگی��رد ام��ا در مجل��س و 

پس از تاییدی��ه اعتبارنامه، 
ایران  مردم  نماینده  دیگر 

خواهد بود.
قالیب��اف تاکید کرد: ما با 
کمک حق استیضاح، حق 
قانونگذاری،  و حق  سوال 
نماینده  یک  سازوکارهای 
در س��طح مل��ی را فراهم 
کرده ای��م اما آی��ا واقعا یک 

نماین��ده برای س��طح محلی 
خود، چنین ظرفیتی دارد؟

منتخ��ب مردم تهران در مجلس 

یازدهم اظهار داش��ت: در شهرستان ها، مردم توقع دارند 
که همه امورات ش��ان توسط نماینده منتخب حل شود. 
اگر حل نش��ود، نماینده تضعیف می ش��ود و اگر نماینده 

تضعیف شود، قوه مقننه تضعیف خواهد شد.
وی تاکی��د کرد: نهاد مجل��س باید در این موضوع وارد 
میدان ش��ود و از تک تک نماین��ده ها در حوزه 
های انتخابیه خود حمایت کند تا همه قدرت 
نه��اد مجلس، پش��تیبان نماین��ده در حوزه 
انتخابیه باش��د. قالیباف با بی��ان اینکه باید 
عالوه بر نهادها و سازمان های دولتی، ظرفیت 
نهادهای غیردولتی و مردمی و جهادی را به 
رسمیت بشناس��یم، گفت: مجمع استانی 
ب��ا همین ترکیب  نمایندگان 
یعنی ظرفیت های مردمی 
و حاکمیت��ی و خصوصی 
بای��د در س��طح اس��تان 
را  بتوانن��د موضوع��ات 
ح��ل و فص��ل کنن��د. 
اگر حل نش��د، باید به 
صح��ن علنی مجلس 
کارگروه  م��ا  و  بیاید 
کنیم  درس��ت  هایی 
تا در س��طح ملی به 
موضوعات توجه شود.

 تسنیم

ادامه از صفحه اول
ماندن پرونده های قطور و روندی که در پیش اس��ت 
مضاعف می گردد زیرا دیوان عدالت اداری ناچار است 
ب��ه آن ورود پیدا کرده که دولت هم یک ش��خصیت 
حقوقی می باش��د. پایه حقوق در نظر گرفته  ش��ده 
برای شاغالن قانون کار در سال 1۳99 بیشتر به یک 
کمدی تراژدی شبیه اس��ت که حقوق بازنشستگان 
آن پس از گذشت چهار سال از قانون همسان سازی 
هنوز هم به دلیل تهی بودن صندوق تأمین اجتماعی 
می لنگ��د! امروز میزان بدهی دولت به این س��ازمان 
مردم  نهاد 250 هزار میلیارد تومان است که روند کار 
آن را به بن  بس��ت رسانده تا نتواند حق فرهیختگان 

خود را با رعایت همسان سازی بپردازد. 
البته این داس��تان یک سناریوی تکراری برای دولت 
اس��ت که هرس��ال به بهانه ای تکرار می ش��ود و این 
روزها س��یل و زلزله جایش��ان را به کرونا داده اند تا 
دست دولت برای پاس��خگویی پر باشد که بعضی ها 
به خرید زمان و نوعی وقت کش��ی بپردازند و خرداد 
1400 از راه برس��د تا ای��ن دو دیون کالن به گردن 
دولت سیزدهم گذاشته شود و نحسی این عدد دامن 
دیگران را بگیرد! یک روز انتخابات را بهانه می کنند و 
روز دیگر نوبت ویروس کرونا می شود که واسطه شود 
تا در این میان حقوق حقه ضعیف ترین اقشار جامعه 

یعنی کارگران شاغل و بازنشسته پایمال گردد!

سرمقاله

پیمان مجیبی
عضو کمیسیون حمایت از اعضأ و صیانت از مرکز
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گزارش

یادداشت

جلسه فرماندهان ارشد نظامی برای بررسی تهدیدات پیِش رو
فرمانده ق��رارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا)ص( در جلس��ه با فرماندهان 
ارشد نیروهای مسلح بر ضرورت ارتقای قدرت بازدارنده دفاعی برای مقابله با 
تهدیدات تأکید کرد. سردار سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی 
حض��رت خاتم االنبیا)ص( روز )سه ش��نبه( در جلس��ه با فرماندهان ارش��د 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران ضمن بررسی تهدیدات پیِش رو، با 
نظر به ضرورت ارتقای قدرت دفاعی �� بازدارنده جمهوری اسالمی ایران از طریق 
تأمین نیازمندی های نیروهای مسلح، برای رویارویی با تهدیدات نظامی �� امنیتی، از 
نقش برجسته و تعیین کننده علی الریجانی به  عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی 
در ادوار س��ه گانه تجلیل ک��رد. فرمانده قرارگاه مرکزی حض��رت خاتم االنبیا)ص( از 
الریجانی به دلیل حمایت قوه مقننه در پشتیبانی و کمک به حل مسائل و مشکالت 

نیروهای مسلح به ویژه محور مقاومت تقدیر و سپاسگزاری کرد.  تسنیم

26سورتی پرواز بالگردهای هوانیروز برای اطفا حریق 
فرمانده هوانیروز ارتش گفت: بالگردای هوانیروز ارتش به منظور امدادرسانی 
به اطفای حریق مسجد سلیمان 2۶ سورتی پرواز انجام دادند. امیر یوسف 
قربانی با بیان اینکه از روز دوش��نبه ۳ فروند از بالگردهای هوانیروز برای 
کمک به اطفای حریق در جنگل های گچس��اران و منطقه هفت شهیدان 
مسجد سلیمان وارد عمل شدند، گفت: 1 فروند از این بالگردها در مسجد 
س��لیمان و دو فروند دیگر در گچس��اران عملیات کردند. وی گفت: ما فناوری 
اطفای حریق توسط بالگرد را در اختیار داریم اما مدیریت بحران کشور باید پای کار 
بیایند و برنامه ریزی های الزم را انجام دهند. امیر قربانی با بیان اینکه به محض ابالغ 
از س��وی مدیریت بحران به ارتش و دس��تور سلسله مراتب به هوانیروز، بالگردهای 
ما وارد عمل ش��دند، بالگردهای هوانیروز ارتش تا این لحظه بالغ بر 1٧0 نفر را در 

گچساران و مسجدسلیمان جابجا کردند. روابط عمومی ارتش

شرایط تغییر و تحول کشور از مسیر مجلس می گذرد
منتخب مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ش��رایطی که می تواند 
باعث تغییر و تحول کش��ور ش��ود از مسیر مجلس می گذرد، گفت: حال 
مردم خوب نیست و آن هم به دلیل این است که مجلس و دولت خوب 
اق��دام نمی کنند. علیرضا زاکانی در نشس��ت »هم افزایی مجلس قوی و 

کارآمد«، گفت: البته حضور آیت اهلل رییسی امیدی را ایجاد کرده است.
نماینده مجلس گفت: در مجلس پنج ویژگی بس��یار مهم و برجس��ته است؛ 
نخس��ت اینکه مجلس انقالبی باش��د. در گام دوم  اس��تقالل مجلس مهم است و 
سومین مورد انسجام مجلس است. برنامه مداری و هدف مداری از سایر ویژگی های 
مجلس اس��ت که باید مد نظر ق��رار گیرد. زاکانی بیان داس��ت: البته نقش ویژه 
فراکس��یون ها در مجلس  بارز و اساس��ی اس��ت و در این میان مهمترین تصمیم 

ابتدایی مجلس انتخاب هیئت رییسه است که باید به آن اهمیت داد. میزان

روحانی: 

انتظار داریم ساز و کار مالی سوئیس فعال تر باشد
قالیباف: 

نماینده ها با انبوهی از مشکالت مواجه هستند

نگاهی به فراموشی و 
سکوت درباره یک حق 

نادیده گرفته شده


