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كتايونمافی

جوکار:
رئیس مجلس 

باید فردی جهادی 
در حوزه مدیریت 

اجرایی باشد
منتخب م��ردم يزد در مجل��س يازدهم 
ويژگی های رئيس مجل��س را از ديدگاه 

خود تشريح كرد.
محمدصالح جوكار منتخب مردم يزد در 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورای 
اس��المی در تش��ريح ويژگی های رئيس 
مجل��س، اظهار داش��ت: مجلس يازدهم 
قطعاً بايد تحوالت��ی در ابعاد مختلف در 
حوزههای اقتصادی، سياسی، اجتماعی 

و همچنين فرهنگی ايجاد كند.
وی اف��زود: م��ردم انتظار دارن��د كه اين 
مجلس سرآغاز يك تحول بزرگ و جدی 
در كشور باشد مخصوصا اين مجلس كه 
منطب��ق با زمانبندی گام دوم انقالب كه 
رهب��ر انقالب ابع��اد آن را در حوزههای 
اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی 
و حتی سياست خارجی رسم كردند لذا 
فردی كه به عن��وان رئيس مجلس قرار 
است اراده نمايندگان را تجميع كند بايد 
فردی انقالبی با روحيه جهادی باش��د تا 

بتواند گام دوم انقالب را محقق كند.
منتخب م��ردم يزد در مجل��س يازدهم 
ب��ا تاكيد ب��ر اينکه رئي��س مجلس بايد 
سوابقی در حوزه مديريت اجرايی كشور 
داش��ته باش��د، ادامه داد: رئيس مجلس 
بايد بتواند ب��ا تعامل و هماهنگی با همه 
نمايندگان مس��ير رش��د و پيش��رفت را 
در حوزه قانونگ��ذاری و نظارت پيگيری 

كند.
وی ب��ا بي��ان اينکه رئي��س مجلس بايد 
بتوان��د جاي��گاه مجلس را ارتقا بخش��د، 
اضاف��ه كرد: رئيس مجلس م��ی تواند با 
نظارت صحيح نق��ش موثری در هدايت 
دول��ت در طی كردن مس��ير درس��ت و 
در س��ايه سياس��تهای باال دستی نظام و 

مصوبات مجلس ايفا كند.
جوكار اظهار داش��ت: بخ��ش عمده ای 
از رص��د ك��ردن دس��تگاههای اجرايی 
و رس��يدن ب��ه اه��داف و پيگيری آن 
در اختي��ار رئي��س مجلس اس��ت كه 
اميدواري��م فردی ك��ه در اين جايگاه 
ق��رار می گيرد بتوان��د منزلت و در 
رأس ام��ور بودن مجل��س را حفظ 
كن��د و پاس��خگوی مطالبات مردم 

تسنيم باشد.

انصاری خبر داد 
مراسم ارتحال امام )ره( در حرم 

مطهر برگزار نمی شود
دبير ستاد مركزی بزرگداشت امام خمينی )ره( گفت: برای احترام به سالمت 

مردم روز 14 خرداد در حرم مطهر امام مراسم نداريم.
مراس��م ارتحال امام )ره( در حرم مطهر برگزار نمی شود محمدعلی انصاری 

دبير س��تاد مركزی بزرگداش��ت امام خمينی )ره( در آخرين جلس��ه ستاد 
مركزی بزرگداشت امام خمينی، با اشاره به شيوع ويروس كرونا گفت: برای 
احترام به س��المت مردم  روز 14 خرداد در حرم مطهر امام مراس��م نداريم. 
دبير ستاد مركزی بزرگداشت امام خمينی افزود: توليدات فرهنگی ما برای 
فضای مجازی به نقطه پايانی رسيده و از روز شنبه همه توليدات فرهنگی را 
در اختيار مردم قرار می دهيم و اميدواريم بتوانيم خالئی كه به وجود آمده را 
از طريق ديگری جبران كنيم. وی افزود: در مناطق سفيد كشور با هماهنگی 
دس��تگاه های ذيربط می توانند مردم را به مس��اجد دعوت كنند و حداقل 
مراسمی را در حسينيه ها و مساجد داشته باشند و مردم سخنان رهبری را 

استماع كنند.روابطعمومیستادمركزیبزرگداشتامامخمينی)ره(

آشنامطرح کرد
برنامه های دولت برای تعامل با 

مجلس یازدهم
مش��اور رئيس جمهور گفت: دولت آمادگی 
كافی دارد كه طرح های نمايندگان مجلس را 
با رايزنی های خود پخته تر و نظارت مجلس 
بر دس��تگاه های مختلف دولتی را تس��هيل 
كند. حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهور 
و رئيس مركز بررسی های استراتژيك رياست 
جمهوری ، با اشاره به برنامه های دولت برای 

تعامل با مجلس يازدهم اظهار كرد: دولت به اين دوره از مجلس به عنوان 
ي��ك يار و همکار دائمی ن��گاه می كند. او ادامه داد: در اين 1 س��ال باقی 
مان��ده، تصميمات مهمی ميان مجلس و دولت وجود دارد كه الزم اس��ت 
برای جريان اين طرح ها و تصميمات همکاری های مناس��بی شکل گيرد. 
مشاور رئيس جمهور يادآور شد: دولت لوايح بسيار مهمی همچون تعارض 
منافع، مبارزه با فس��اد و اصالح نظام بانکی كش��ور را تقديم مجلس دهم 
كرده بود كه متاس��فانه مجلس دهم فرصت كافی برای بررسی و رسيدگی 
به آن ها را نداش��ته اس��ت. آش��نا تاكيد كرد: دولت آمادگی كافی دارد كه 
طرح های نمايندگان مجلس را با رايزنی های خود پخته تر و نظارت مجلس 
بر دس��تگاه های مختلف دولتی را تس��هيل كند. رئيس مركز بررسی های 
اس��تراتژيك رياست جمهوری يادآور شد: دولت برای همکاری ميان مراكز 
پژوهش��ی دولتی و مركز پژوهش های مجلس جهت بهبود كيفيت قوانين 
از آمادگی مناس��بی برخوردار است و می تواند وظيفه نظارتی مجلس را به 

خوبی مورد حمايت خود قرار دهد.

مراس��م افتتاحيه مجل��س يازدهم درحالی برگزار ش��د كه 
به نظر می رس��د، توقعات و انتظ��ارات افکار عمومی از اين 

مجلس به خوبی روشن است. 
بايد در نظر داشت كه شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی 
كش��ور در طی ماههای اخير ،  ش��رايط كام��اًل متفاوتی را 
پي��ش روی نماين��دگان مجلس يازدهم  ق��رار داده و حاال 
اف��کار عمومی انتظار دارند كه با توجه به فرمايش های مقام 
معظم رهبری، شعار سال 99 با عملکردی انقالبی و جهادی 
هوش��مندانه در مجلس پيگيری شود و چالشها و تهديدات 
پي��ش روی كش��ور را به فرصتی در مس��ير حركت انقالب 

تبديل كنند.

 چرايیتوقعات
يکی از مهمترين داليل ايجاد انتظارات و توقعات از مجلس 
يازدهم، عملک��رد عمومی نمايندگان اس��ت كه نتيجه آن 
احراز صالحيت نش��دن   تع��داد قابل توجهی از نمايندگان 

مجلس دهم بود . 
از سوی ديگر به لحاظ فضای اجتماعی و سياسی، تهديدات 
و چالش های ناش��ی از بيماری كرونا، فشارها و تحريم های 
اقتصادی دشمنان و بعضاً ضعف عملکرد دولت دوازدهم كه 
آثار آن اين روزها در رشد افسارگسيخته قيمت ارز و طال و 
خودرو و مسکن و ديگر مايحتاج زندگی مردم آشکار است، 
نيز شرايط حساسی را پيش روی نمايندگان مجلس يازدهم 

قرار داده است. 
يکی از داليل ايجاد توقع نيز جنگ روانی گسترده ای است 
كه عوامل شکس��ت خورده جريان اصالح��ات آن را دنبال 
می كنند. طرفداران اين جريان سياس��ی، به دليل عملکرد 
نامناسب دولت دوازدهم و مجلس دهم و شورای شهر پنجم 
به ويژه در تهران حرفی برای گفتن ندارند و برای پوشاندن 
عملک��رد ضعيف خود با بحران نماي��ی تالش می كنند كه 
نشان دهند اين دوره از مجلس نيز نمی تواند توقعات مردم 

را بر آورده كند. 
اينکه نماينده مجلس طبق بينش و نگاه سياسی خود رأی 
بدهد و در مورد موضوعی موافقت يا مخالفت كند زير سوال 
نيس��ت بلکه موضوع اين اس��ت كه نمايندگان در اين دوره 
نباي��د مانند دوره ه��ای قبل كار را به اختالف، كش��مکش 

زبانی، يقه گيری و تشنج بکشانند. 
م��ردم از مجلس يازدهم توق��ع دارند كه از طرح موضوعات 
اختالفی پرهيز و تمركز بر حل مش��کالت و حتی داش��تن 
وح��دت بين تمام��ی طيف های فکری ق��رار دهند چرا كه  
ايجاد تشنج در مجلس موجب سرريز شدن آن به جامعه و 

بروز تنش و آثار روانی منفی در جامعه می شود.

 عملکردجهادی 
دراي��ن ميان انتظار از مجلس يازدهم اين اس��ت كه با كار 
و تالش، با حواش��ی ها وجريان س��ازی ها مقابله و اعتماد 
مردمی را كه به پای صندوقهای رای آمدند،  فرصتی مناسب 
برای ارائه توانمندی ه��ا و ظرفيت های مجلس ايجاد كنند. 
ضروری است تا نمايندگان با زمينه سازی برای تحقق شعار 
جه��ش توليد در همکاری با دولت و دس��تگاه های اجرايی، 
برنامه هايی اصولی برای مديريت شرايط كشور در پسا كرونا 

و مهار پيامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ارائه دهند. 
در اين ميان برخی از كارشناس��ان بر اين باورند كه دولت ها 
در دوره دوم كار خ��ود تالش كمتری برای حل مش��کالت 

كش��ور می كنند كه با نزديك ش��دن به پايان عمرشان اين 
وضعيت بدتر هم می شود؛ از اين رو، تاكيد فعاالن سياسی، 
وادار كردن دولت به تحرك بيشتر از سوی مجلس يازدهم 

برای خدمت به مردم است.
همچني��ن نمايندگان مجل��س، درخصوص عملی ش��دن 
اقتصاد مقاومتی بس��يار تأثيرگذار هس��تند زي��را می توانند 
اقدامات اقتصادی دولت را در مس��ير اقتصاد مقاومتی قرار 

دهند و اين موضوع را از دولت مطالبه كنند.
بايد در نظر داش��ت كه وظيف��ه نظارتی مجلس، تعارضی با 
موضوع همکاری با دولت ندارد، نمايندگان بايد با اس��تفاده 
از اختي��ارات قانونی خود همچون تحقيق و تفحص، اجرای 

صحيح قانون را پيگيری كنند.
 بهبود وضعيت اقتصادی و معيش��تی نيز يکی از مهمترين 
درخواس��ت ه��ای م��ردم از نماين��دگان اين دوره اس��ت .  
همچني��ن مقابله با قاچاق يکی ديگ��ر از اولويت های كاری 
مجلس اس��ت. قاچاق همچون خنجری بر پشت نظام است 
كه مقابله با آن آس��ان نيست، اما دولت بايد با اين پديده ی 

شوم برخورد كند و مجلس نيز پشتوانه اين برخورد باشد.
 در كنار آن بايد وضعيت بازنشستگان و معلمان و كارگران 
در اين وانس��فای اقتص��اد كرونايی هم م��ورد اهميت قرار 

گيرد.
 يادمان باش��د كه رهبر معظم انقالب كه درآس��تانه آغاز به 
كار مجلس دهم در 18 خرداد 1395 تاكيد كردند كه حفظ 
جاي��گاه و هيبت واقعی مجلس بر عهده نمايندگان اس��ت، 
بنابراين عملکرد آنهاست كه می تواند جايگاه واقعی آنها را 

در راس عمور مشخص كند . 

نگاهمتمايزبهجوانان 
اس��تفاده از ظرفي��ت جوان��ان هم��واره مورد تاكي��د مقام 
معظم رهبری به تمامی دس��تگاه ها بوده كه اين امر شامل 
مجلس ش��ورای اسالمی نيز می ش��ود. در همين باره، مركز 
پژوهش ه��ای مجلس به عن��وان بازوی پژوهش��ی پارلمان 
تالش كرد در چند س��ال گذشته نظرات كارشناسی درباره 
طرح ه��ا و لوايح يا موضوعات مهم روز به نمايندگان و حتی 
روسای قوای س��ه گانه و ساير مراجع مسئول ارائه كند. به 
رغم تمام��ی اين تالش ها باز هم تاكيد بدنه دانش��گاهی و 
انديش��مند جامعه، بهره گيری مجلس از كار های پژوهشی 

است.

  تاكيدبرشفافيت 
از س��وی ديگر در مجل��س دهم حرف های زي��ادی درباره 
ش��فافيت آرا و مواض��ع نمايندگان زده ش��د؛ اما در نهايت 
طرحی برای اصالح آيين نامه داخلی مجلس تصويب نش��د 
ك��ه به موج��ب آن، آرای نمايندگان به طرح ه��ا و لوايح به 

اطالع مردم رسانده شود.
اين درحالی اس��ت كه  انتظار طيفی از مردم، پيگيری اين 
ش��فافيت در مجلس يازدهم است تا سنگ بنايی برای ادوار 

ديگر پارلمان باشد. 

 نگاهیبهمهمترينتوصيههایرهبری 
اگر ب��ه دقت به پيام رهبر معظم انق��الب به نمايندگان در 
مراس��م افتتاحيه مجلس يازدهم توج��ه كنيم، در می يابيم 
كه ايش��ان راهکارهای مهمی را پيش روی مجلس يازدهم 

قرار دادند. 
تاكيد ايشان به تعهد ريل گذاری و راهگشايی حياتی قانون 

كشور، 
ش��ناخت درس��ت مجلس از ش��رايط و اولويّتهای كشور ، 
داش��تن ديدگاه  كارشناسی، حضور فعال و منظم همراه با  
پاك دستی و امانت داری، از مهمترين توصيه های ايشان به 

اين مجلس بود.
مق��ام معظم رهبری بزرگترين آفت عمده مجلس س��رگرم 
ش��دن نماينده به حواشی زيان بار، يا وارد كردن انگيزه های 
ناس��الم ش��خصی و جناحی، يا س��هل انگاری در كار عنوان 
كردن��د و اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرس��ت اولويّتهای 

كشور دانستند . 
يکی از مهمترين مس��ائلی را كه رهبر معظم انقالب در اين 
دي��دار مورد توجه قرار دادند،  تالش فکری و عملی در باب 
معيشت طبقات ضعيف و اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی 
بود. ايش��ان در اين ب��اره گفتند: در باب اقتص��اد، عالوه بر 
مش��کالت عمده مش��هود، نمره مطلوبی در باب عدالت در 
دهه پيش��رفت و عدالت به دس��ت نياورده ايم و اين واقعيِت 
ناخواس��ته باي��د همه را ب��ه تالش فکری و عمل��ی در باب 

معيشت طبقات ضعيف به مثابه اولويت وادار سازد.
ايشان همچنين باتاكيد بر موضع گيری های مجلس انقالبی 
در حوادث مهّم جهانی و داخلی خواس��تار صدور آرامش و 

اطمينان به افکار عمومی كشور در نطقها شدند. 
همچنين از ديگر نکات در فرمايش��ات مقام معظم رهبری 

تاكيد  ب��ر تعامل برادرانه با قوای مجريّه و قضائّيه و نس��خ 
قواني��ن زائد و مزاح��م، و اجتناب از تکّث��ر و تراكم قوانين 

بود . 

 درنهايت
ش��ايد مردم بارها ش��اهد بوده ان��د كه داوطلبان رياس��ت 
جمهوری و نمايندگی مجلس وعده های رنگارنگی به مردم 
دادند كه بس��ياری از آنها به س��رانجام نرسيد. آنها آنچنان 
ماهرانه و ش��عاروار و تکرار شونده اين وعده ها را مطرح می 
كنند كه بعد از مدتی خود  و نزديکانش��ان هم آن را باور و 
رفته رفته با جسارت بيشتری اين شعارهای غيرقابل باور را 

با صدای بلند فرياد می زنند . 
تبديل قش��م به هن��گ كنگ، چابهار به س��نگاپور، احداث 
كارخانه هواپيماسازی و .....وعده های است كه مطرح شده 

و تا آنجا پيش رفته  كه دست مايه طنز قرار گرفته است.
شايد در گذشته اين شعارهای غيراصولی و غير كارشناسی 
موجب می شد تا مردم به افرادی رای بدهند، اما اين روزها 
درخواست مردم برای شفافيت در مجلس نشان می دهد كه 
آنه��ا ديگر فريب بی اطالعی از قانون و محدوديت اختيارات 

نمايندگان را نمی خورند. 
از سوی ديگر مجلس عنوان اصولگرايی را به دوش می كشد 
كه اين عنوان وظيفه ای س��خت تر برای مجلس يازدهم به 
دنبال دارد و اندك اشتباه نمايندگان اين دوره، در انتخابات 
رياست جمهوری و نگاه مردم به اين طيف سياسی اثر گذار 

خواهد بود . 
اينك كه جريان اصولگرا كه با ش��عار اصالح نظام اقتصادی 
وارد مجل��س ش��ده، بايد تالش كند علی رغ��م غفلت ها و يا 
سياست های غلط اجرايی در سال های اخيرا، قدمی قدرتمند 
برای مقابله با فساد، ويژه خواری و مقابله با شکاف اقتصادی 
بر دارد كه در اين ميان اس��تفاده از تجربه اقدامات اخير قوه 
قضاييه در مقابله با مفاس��د اقتصادی م��ی تواند به تقويت 
اين روند كمك كند. از س��وی ديگر برای مقابله با تحريم ها 
و گش��ايش رونق توليد و باب تجارت و تعامل با كش��ور های 
منطقه و فعال شدن شركت های دانش بنيان، روح خودباوری 
واميد به آينده را در كش��ور تقويت كند و با ادامه اين روند 
در كارآمد سازی نظام، كاهش بيکاری و مشکالت معيشتی 

مردم و تقويت اعتماد اجتماعی موثر باشد .

امامصادق)ع(: هر گاه مردمی در برابر زشت كاريهايی كه در ميانشان صورت می گيرد 
دم فرو بندند و آن را تغيير ندهند، خداوند كيفر خود را شامل همه آنان سازد.

گزارش

پيشنهادسردارجاللیبهمجلسيازدهم
تدوينقوانينجديدبرایدفاع

غيرنظامیضروریاست
رئي��س س��ازمان پدافن��د 
غيرعامل كشور به مناسبت 
آغاز به كار يازدهمين دوره 
اس��المی  مجلس ش��ورای 
پيام��ی صادر و هفت محور 
خانه  ورود  جه��ت  كليدی 
ملت ب��ه حوزه های پدافند 
غيرعامل مطرح كرد. سردار غالمرضا جاللی، در اين 
پيام با اشاره به اينکه رای مردم ميزان و مجلس در 
راس همه امور است ، اظهار داشت : مجلس شورای 
اس��المی به عنوان خانه ملت و محمل تجلی رای و 
اراده عموم��ی در نظام مردم س��االری دينی دارای 
نقش��ی محوری و بنيادين اس��ت. تصويب قوانين و 
نظارت بر اجرای آن از سوی دستگاه ها، دو وظيفه 
اصلی اين نهاد مهم است كه اهميت آن سبب شده 
بنيانگذار كبير انقالب اس��المی ام��ام خمينی)ره(، 
رأی م��ردم را ميزان و مجلس را در راس همه امور 
قلم��داد كن��د. وی در اين پيام با بي��ان اينکه  در 
حوزه پدافند غيرعام��ل نيز نقش و جايگاه مجلس 
ب��ا اختيار تصويب قوانين و نظارت بر اجرا می تواند 
بسيار اثرگذار و كارگشا باشد، تصريح كرد : به ويژه 
در ش��رايطی كه جهان با مواجه شدن با تهديدات 
ناشی از شيوع كرونا اهميت و ضرورت رويکردهای 
پيش بينی، پيش��گيری و پيش كنشگری و به تعبير 
جامع تر پدافند غيرعام��ل را دوچندان درك كرده 

است.
تبري�کبههمهنمايندگانیك�هاعتمادمردمرا

جلبكردند
رئي��س س��ازمان پدافند غير عام��ل ضمن تبريك 
ب��ه همه نماين��دگان يازدهمي��ن دوره مجلس، به 
بي��ان  7 مح��ور مهم پدافند غيرعام��ل  كه نياز به 
توجه ويژه مجلس يازده��م دارد، پرداخت و افزود 
:  نظارت ب��ر اجرای دقيق قوانين و الزامات موجود 
در ح��وزه پدافند غيرعامل از س��وی دس��تگاه های 
اجراي��ی به وي��ژه م��اده 58 قانون اح��کام دائمی 
برنامه های توس��عه كش��ور و  تدوين قوانين جهت 
ارتقای دفاع غيرنظامی كشور در راستای صيانت از 
زيرساخت ها و دارايی های حياتی كشور و حفاظت 
از م��ردم ضروری اس��ت. در ادامه اي��ن پيام اضافه 
شده اس��ت :  تدوين قوانين جامع در حوزه مقابله 
و مه��ار تهديدات نوي��ن CBRN به ويژه بازنگری 
در س��اختار دفاع زيستی كشور،  حمايت قانونی از 
توس��عه فناوری و صنايع بومی پدافند غيرعامل با 
تأكي��د بر طراح��ی و توليد داخل��ی و نظارت بر به 
كارگيری فناوری های وارداتی در زيرس��اخت های 

حياتی از جمله اقداماتی است. 
وی با تاكيد بر  حمايت قانونی برای تکميل ش��بکه 
ملی اطالعات به عنوان يکی از مهمترين بسترهای 

ارتقای بازدارندگی و كاهش 
تهديدات و آسيب پذيری ها در حوزه سايبری، گفت 
: بازنگ��ری در قوانين مربوط ب��ه رگالتوری فضای 
س��ايبری به ويژه در حوزه ش��بکه های اجتماعی با 
رويکرد صيان��ت از كالن داده ها و امنيت اطالعات 
عموم��ی و خصوصی، حماي��ت قانونی جهت خارج 
كردن تاسيسات پرخطر از شهرها و مراكز جمعيتی 
و راهبرد ارتقای استحکام و تاب آوری ملی بايد در 

مهر  دستور كار مجلس باشد. 

تشکيل»پليسويژهاطفالو
نوجوانان«دردولتبررسیمیشود

وزارت دادگس��تری اليحه پيش��نهادی قوه قضائيه 
با عنوان »پلي��س ويژه اطف��ال و نوجوانان« را كه 
در اج��رای م��اه 31 قانون آيين دادرس��ی كيفری، 
تهيه ش��ده، جهت سير مراحل بررس��ی به هيئت 
دولت ارائه كرده اس��ت. به گزارش ايلنا، كودكان و 
نوجوانان بزه كار و بزه ديده در نظام دادرس��ی پيش 
از ه��ر مرجعی ب��ا پليس مواجهه پي��دا می كنند و 
اين امر اهميت وجود پلي��س متعهد، كارآزموده و 

آموزش ديده را در اين ارتباط روشن می سازد.
لذا ب��ه منظ��ور حس��ن انج��ام وظاي��ف ضابطان 
درخص��وص اطف��ال و نوجوان��ان در معرض خطر، 
بزه دي��ده، ناقض قوانين جزايی و ش��اهد يا مطلع 
از وق��وع جرم، هم چنين پيش��گيری از بزه ديدگی 
ي��ا نقض قوانين جزايی و حمايت از آنان، اليحه ای 
با عنوان »پليس ويژه اطفال و نوجوانان« مش��تمل 
ب��ر 58 م��اده، در معاون��ت حقوقی ق��وه قضائيه با 
حضور و مشاركت قضات، مستشاران، متخصصان و 
صاحب نظران،  تهيه و از سوی وزارت دادگستری در 
دستوركار كميسيون لوايح هيئت دولت قرار گرفته 
اس��ت. مطابق اين اليحه پيشنهادی كه در اجرای 
ماه 31 قانون آيين دادرسی كيفری و بر اين اساس 
تدابير و اقدامات حمايتی، پيش��گيرانه و مبتنی بر 
قضازدايی برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر، 
بزه دي��ده، ناق��ض قوانين جزايی و ش��اهد يا مطلع 
از وق��وع جرم، تهيه و به تأيي��د رئيس قوه قضائيه 
رس��يده، به منظور انج��ام وظاي��ف قانونی مربوط 
به گ��روه های س��نی نامبرده، پليس وي��ژه اطفال 
و نوجوان��ان در نيروی انتظامی جمهوری اس��المی 

ايران )ناجا( تشکيل می شود 
ناجا نيز مکلف اس��ت ظرف مدت شش ماه از تاريخ 
الزم االجراشدن اين قانون، نسبت به تشکيل پليس 
ويژه اطفال و نوجوانان )پليس ويژه( به عنوان پليس 
تخصصی، اقدام و سپس مراحل الزم برای انتخاب، 
جذب و آموزش افراد واجد ش��رايط و به كارگيری 

آنان را در دستوركار خود قرار دهد.

خبر

آنچه مردم از نمایندگان انتظار دارند 

مجلس یازدهم  زیر ذره بین افکار عمومی


