
مجلس یازدهم درحالی شروع به کار کرده که میراث به جا 
مانده از مجلس دهم و اصالح طلبان کار س��ختی را پیش 

روی نمایندگان قرار داده است.
مجلس ش��ورای اس��المی در دوره یازدهم ب��ه علت اینکه 
بسیاری از نیروهای جوان و تازه کار را در خود دارد از شور 
و اشتیاق باالیی برخوردار است و می تواند با انرژی بیشتری 
به امور بپردازد و به نحوی از خمودی به دور خواهد بود.  

اما موانع بس��یاری پیش روی مجلس یازدهم قرار دارد که 
می تواند در اولویت بن��دی برنامه های پیش روی مجلس 
یازدهم تاثیر داش��ته باش��د عالوه بر اینک��ه عواملی چون 
ش��یوع بیماری کرونا و تش��دید تحریم و حرکت به دور از 

تنش با دولت نیز با این موانع همراه شده است. 
همچنین این دوره مجلس در راس��تای اینکه خود را ثابت 
کند و به همه بقبوالند که انتخاب آن ها اشتباه نبوده است، 
از تنش زدایی دور خواهد ش��د تا بتواند بیشترین کمک را 
نیز به دولت داش��ته باش��د و کارنامه خوب��ی برای خود به 
جا بگذارد. اکثریت نماین��دگان مجلس یازدهم هم از یک 
جریان سیاسی هستند که هماهنگی با دولتی که همسوی 
آنان نیس��ت وقت و انرژی بس��یاری از این مجلس خواهد 

گرفت. 
 مبارزه با فاسد گام اول 

مجل��س نیازمند اصالح س��از و کارها و فرایندهایی اس��ت 
ک��ه اولین و مهمترین موضوع آن مبارزه با فس��اد اس��ت. 
نقص های��ی در فرآیندها، کمیس��یون ها، ارتباط نمایندگان 
با دس��تگاه های اجرایی و شیوه نظارتی مجلس، روش های 
تقنینی و مصوب ش��ده طرح ها و لوایح وجود دارد که نیاز 

است تا گام اول را مبارزه با فساد در مجلس آغاز کند. 
 میراث مجلس دهم 

بر اس��اس بررسی های انجام ش��ده، از ابتدای مجلس دهم، 
به جز لوایح مرب��وط به توافقنامه ه��ای بین المللی، حداقل 
۴۰ الیحه به مجلس فرس��تاده شده است که از این میان، 
دس��ت  کم سرنوش��ت ۱۶ الیحه مهم مشخص نشده است 
و قرار اس��ت تصمیم گیری درباره آنه��ا در مجلس یازدهم 
گرفته ش��ود. همچنین محاسبه ۵۰ دالر به ازای هر بشکه 
و صادرات یک میلیون بش��که در روز که در بودجه ۹۹ به 
آن اشاره شده، تنها تبدیل به یک تصور شده است! این امر 
ذیل وابستگی اقتصادی به نفت چالشی جدی برای مجلس 

آینده متصور می شود. 
الیح��ه »ش��فافیت« که یک��ی از وعده های دولت حس��ن 
روحانی اس��ت که حدود یک س��ال قبل در دولت، نهایی و 
راهی مجلس شد، تیرماه سال ۹8 سخنگوی هیئت رئیسه 
از اعالم وصول آن خبر داد، اما تاکنون خبری از آن نیست. 
الیحه »مالکیت فکری« که از مجلس نهم یکی از این لوایح 

است که حدود پنج س��ال میان کمیسیون های فرهنگی و 
قضایی مجلس در رفت و آمد بود، س��رانجام آبان ماه س��ال 
۹7، سخنگوی کمیسیون قضایی از اتمام و تصویب مواد آن 
در کمیسیون خبر داد و اعالم کرد، این الیحه آماده بررسی 
در صحن اس��ت. با این حال، ای��ن الیحه تاکنون به صحن 
علنی بهارستان نرس��یده است. الیحه »تأمین امنیت زنان 
علیه خش��ونت« آذرماه سال ۹۶ به مجلس فرستاده شد و 
از آن زمان به همت فراکس��یون زنان در کمیس��یون های 
مرتبط در دس��ت بررس��ی قرار گرفت و سپس برای اعمال 
نظر قوه قضاییه به این قوه س��پرده ش��د. شهریورماه سال 
۹8، عبدالرض��ا عزیزی بعد از دیدار با ابراهیم رئیس��ی، از 
ارس��ال این الیحه از قوه قضاییه به دولت خبر داد؛ با توجه 
به عدم انتش��ار خبری مبنی بر ارسال مجدد این الیحه به 
مجلس ط��ی ماه های اخیر، تصمیم گیری نهایی درباره این 

الیحه به مجلس یازدهم  واگذار شد.
الیحه »مالیات بر ارزش افزوده«، اس��فندماه س��ال ۹۶ در 
راستای اصالح این قانون به مجلس فرستاده شد و تا چند 
ماه قبل در کمیس��یون اقتصادی در دست بررسی بود. در 
آخ��ر نیز، بع��د از تصویب بخش عم��ده ای از مواد آن، ۱8 
ماده پایانی اش برای بررس��ی بیش��تر به کمیسیون ارجاع 
ش��د. با توجه به حجم کاری مجلس فعلی، به نظر می رسد 
تصمیم گیری نهایی درباره این الیحه نیز به مجلس یازدهم 
واگذار ش��ده اس��ت. اردیبهش��ت ماه س��ال ۹8 نیز الیحه 
»اص��الح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون دیوان محاس��بات عمومی« 
اعالم وصول ش��د و یک فوریت آن ب��ه تصویب نمایندگان 
مجلس رس��ید. دی ماه همان س��ال نیز ، دو فوریت اصالح 
مواد ۳۱ تا ۳۶ این قانون تصویب ش��د؛ با این حال تاکنون 
خب��ری از تصویب یا رد اصالحات م��واد قانونی این الیحه 

منتشر نشده است. 

مهرماه س��ال ۹8، نیز  نمایندگان مجلس با فوریت بررسی 
»الیح��ه اصالح نظ��ام پولی و بانکی« با )ح��ذف ۴ صفر از 
واحد پول کشور( موافقت کردند. ماه گذشته نیز کمیسیون 
اقتص��ادی با اعم��ال تغییرات جزئی ای��ن الیحه را تصویب 
ک��رد تا آماده بررس��ی در صح��ن علنی ش��ود، اما تصمیم 
گی��ری نهایی در این زمینه به م جلس دهم س��پرده ش��د. 
الیح��ه »اص��الح مبارزه با قاچاق انس��ان و اعض��ای بدن و 
مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کش��ور«، 
اردیبهش��ت ماه س��ال ۹8 در مجلس اعالم وصول ش��د. با 
این حال، اطالعاتی درباره تصویب یا آماده س��ازی آن برای 
بررسی نهایی در صحن علنی منتشر نشد و به اقدام نیز در 

اختیار مجلس یازدهم قرار گرفت.  
مهرماه سال ۹۶، دولت الیحه »ساماندهی پسماند عادی« را 
به مجلس فرستاد و آبان ماه همان سال در مجلس اعالم وصل 
شد. با این حال، به نظر می رسد همچنان در کمیسیون های 
مربوطه در دس��ت بررسی است و گویا تصمیم گیری نهایی 
درباره این طرح نیز، س��هم مجلس یازدهم است. اسفندماه 
س��ال گذشته، الیحه »مش��ارکت عمومی-خصوصی« برای 
بررس��ی در کمیس��یون تخصصی اعالم وصول شد؛ دی ماه 
س��ال جاری نیز مواد آن با اصالحاتی به تصویب کمیسیون 
عمران رسید، اما تاکنون خبری درباره تصویب نهایی آن در 

صحن علنی مجلس منتشر نشده است.  
الیحه »جام��ع انتخابات« ، الیح��ه »موافقت نامه پاریس« 
»بازنگری در به کارگیری س��الح توس��ط نیروهای مسلح« 
الیحه »اس��تخدام ش��هرداری ها« نیز از مجلس دهم برای 

مجلس یازدهم باقی ماند. 
ب��ه این ترتی��ب، از مجموع  لوایح زیادی ک��ه طی فعالیت 
مجلس دهم به آن فرس��تاده ش��ده که  سرنوشت آن ها به 

دست مجلس یازدهم سپرده شده است. 

 اختالف سنی 
در ادامه باید گفت که ترکیب مجلس یازدهم اگرچه طیفی از 
جوانان متخصص و متعهد را در خود جای داده است لکن از 
حضور طیفی از افراد با تجربه، با سابقه و منطقی نیز بهره می 
ب��رد. این امر در حوزه تخصصی قانونگذاری به طور خاص در 
برخی موارد حیاتی می تواند اثرگذار باشد. سابقه نشان داده 
عمل هیجانی و به دور از منطق راهبردی و عقالنی در مقاطع 
مختلف هزینه های بس��یاری را بر دوش نظام نهاده اس��ت. 
از این منظر ایجاد تع��ادل میان منطق و هیجان در مجلس 
آینده اگرچه سخت اما امری ضروری به نظر می رسد. در این 
میان اظهار نظرهای عجوالنه رسانه ای، البی های پشت پرده، 
تصمیمات عجوالنه و مواردی از این دست نباید باعث به هم 

ریختگی  مدیریت شود. 
 وقتی شمشیر از روبسته می شود 

در این میان برخی براین باورند که انتخاب قالیباف به ریاست 
مجلس این پیام را با خود همراه دارد که شمشیر نمایندگان 
برای دولت از رو بسته شده است. همچنین  امیدها بر تغییر 
در شیوه اداره مجلس باال رفته است و  اگر نتواند چالش های 
پی��ش روی خ��ود را مدیریت کند، امیده��ا را کم رنگ کرده 
و عاقبت��ی همچون مجلس دهمی ه��ا در انتظار این مجلس 

است. 
 در نهایت 

باید گفت که در نهایت نکته قابل توجه این اس��ت که گرچه 
اصولگرایان پیروز انتخابات مجلس ۹8 شدند اما نباید فراموش 
کنند که دیگر وقت انتقاد تمام شده و باید در جای قانونگذار 
و ناظر بنشینند و در کنار انتقاد، روندها و عملکردها را نظارت 
کنند، چرا که چند وقت دیگر نوبت به پاسخگویی نسبت به 

عملکردشان خواهد بود.
همچنین بدون ش��ک عملکرد مجلس یازدهم در یک سال 
پیش رو در ش��کل گیری دولت س��یزدهم نقش اساسی دارد. 
مجلس با پای کار آوردن ظرفیت های فکری و اجرایی جبهه 
انقالب باید سوء ظن هایی که به واسطه عملکرد ضعیف مجلس 
نهم و دهم به وجود آمده اس��ت از بین ببرد تا بازهم اعتماد 
عمومی بازگردد. نمایندگان ش��عارهایی مطرح  و حرف هایی 
بی��ان می کنند که برای تحقق آن ها مجبور هس��تند، دولت 
را تحت فش��ار بگذارند اما واقعیت این اس��ت که همه  این ها 
شش ماه تا یک سال تاریخ مصرف دارد، بر این اساس عقالی 
مجلس یازدهم باید شعارها را کنار گذاشته  و وارد واقعیت ها 
ش��ده و امور مجلس را متناس��ب با واقعیت کشور و تعامل با 
دولت برای حل مشکل مردم پیش ببرند. از سوی دیگر باید 
در تعام��ل مثبت با دولت عمل کنند و البته ابزارهای قانونی 
خود را بدون نگاه های سیاس��ی و به دور از حاش��یه سازی و 
هیاهوی جناحی و شعار، که یقینا جامعه نیز دیگر تحمل آنرا 
نخواهد داشت، صرفا برای بهبود و توسعه جامعه برای تامین 
منافع ملی به کار گیرند. نمایندگان نباید با دولت وارد فضای 
فرسایشی شوند، حل مشکالت مردم زمین می ماند و مجلس 
بعدا نمی تواند شرایط را توجیه کند و پاسخ دهد. بهترین کار 
این اس��ت که مجلس را عقالن��ی مدیریت کنند و کارها را با 
همراهی دولت پیش ببرند ت��ا بتوانند دولت را ملزم به یک 

س��ری کارها کنند که باعث حل مش��کالت مردم ش��ود.

جوکار : 
 اساسنامه فراکسیون انقالب اسالمی 

هفته آینده به رأی گذاشته می شود
عض��و هی��أت اجرایی فراکس��یون 
مردمی انقالب اس��المی از نشست 
فراکس��یون  ای��ن  آین��ده  هفت��ه 
به منظور رأی گیری برای اساسنامه 
و مرامنام��ه فراکس��یون خبر داد. 
محم��د صالح جوکار نماینده مردم 
یزد در مجلس ش��ورای گفت: فراکس��یون مردمی انقالب 

اس��المی هفته آینده برای رأی گیری در باره اساس��نامه و 
مرامنامه فراکسیون نشست برگزار خواهد کرد. وی افزود: 
به دلیل این که تعداد باالی اعضای فراکسیون و همچنین 
رعای��ت فاصله مقرر برای عمل به دس��تورات بهداش��تی 
نشس��ت مذکور در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. 
عض��و هیأت اجرایی فراکس��یون مردمی انقالب اس��المی 
اظهار داشت: پس از تصویب اساسنامه و مرامنامه آیین نامه 
داخلی فراکس��یون به رأی گذاشته می شود و پس از گذر 
از این مراحل اعضای ش��ورای مرکزی فراکسیون انتخاب 
خواهند شد. جوکار خاطرنشان کرد: پس از انتخاب اعضای 
ش��ورای مرکزی، رئیس و هیأت رئیسه فراکسیون توسط 

اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند.  فارس 

سردار شکارچی: 
دولت آمریکا پایه های دموکراسی 

دروغین خود را متزلزل کرده است
س��خنگوی ارشد نیروهای مسلح با 
بیان اینکه دولت استکباری آمریکا 
بر خالف شعار های دروغین حقوق 
بش��ری، ای��ن روز ها چهره زش��ت 
و غیر انس��انی خ��ود را در مواجهه 
ب��ا اعتراض��ات مردمی ب��ه نمایش 
گذاش��ته است، تاکید کرد: ابهت پوش��الی آمریکا در حال 

فرو ریختن است و صدای شکستن استخوان های آن بیش 
از پیش به گوش می رسد.

سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی 
س��تاد کل نیرو های مس��لح در گفت وگویی، با اش��اره به 
رفتار های نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا و خشونت های 
غیرانس��انی پلیس آمریکا علیه شهروندان و سیاهپوستان 
این کشور اظهار داشت: دولت استکباری آمریکا بر خالف 
شعار های دروغین حقوق بشری، این روز ها چهره زشت و 
غیر انس��انی خود را در مواجهه با اعتراضات مردمی بیش 
از پیش نمایان و با توسل به خشن ترین روش ها، پایه های 

دموکراسی دروغین را متزلزل کرده است.
 فارس 
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رسول اكرم )ص(: جهاد بر چهار قسم است: ۱ � امر به معروف 2 � نهی از منکر 
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گزارش

تركان:
مجلس یازدهم به دولت كمک كند

مشاور س��ابق رئیس جمهور 
به  ده��م،  مجلس  گف��ت: 
صورت بی سابقه ای در امور 
اجرایی مداخله می کرد که 
این رویه در مجلس یازدهم 

باید متوقف شود.
سابق  مش��اور  ترکان  اکبر 
رئی��س جمه��ور در رابطه با 
ارزیابی خود از آغاز ب��ه کار مجلس یازدهم، اظهار 
داشت: به عقیده بنده، شاید اولویت مجلس یازدهم 
باید این باشد که آسیب هایی که در مجلس دهم به 

شخصیت مجلس وارد شده است را بزداید.
وی عن��وان کرد: طب��ق گفته ش��ورای نگهبان در 
مجل��س دهم، ۹۰ نفر از نماین��دگان غیر از آنهایی 
که رد صالحیت سیاسی شدند گرفتاری های مالی، 
اقتصادی و اخالقی داش��تند. تع��دادی از این افراد 
نیز رفتند و کار خود را جور کردند و برگشتند. باید 
دید آیا این افراد فقط ۹۰ نفر بودند یا تنها ۹۰ نفر 
از آنها مدارکش��ان به دست شورای نگهبان رسیده 
است؟ شاید باز هم باشند. مشاور سابق رئیس جمهور 
افزود: من معتقدم ک��ه مجلس یازدهم در تصویب 
اعتبارنامه ها باید از شورای نگهبان بخواهد مدارك 
را در اختیارش��ان قرار دهد تا اعتبارنامه کسانی که 
اشکاالت مالی و اخالقی داشتند مورد تصویب قرار 
نگیرد و نمایندگان مجلس متهم به داللی و کاسبی 
نشوند. ترکان خاطرنش��ان کرد: برای قدم دوم، در 
یکس��ال آخر باقی مانده از عم��ر دولت نمایندگان 
مجلس باید کمک کنن��د دولت کارها و پروژه های 
خود را جمع کند زیرا معموالً دولت ها در سال آخر 
باید کوش��ش کنند پروژه هایی که می تواند به بهره 
ب��رداری برس��د را تمام کنند و این بس��یار اهمیت 
دارد که در این بخش به دولت کمک کنند. امیدوار 
هس��تیم این اتفاق بیافتد و دولت و مجلس در این 

زمینه بتوانند یار هم باشند.
وی ضمن انتق��اد از عملکرد مجل��س دهم، اضافه 
کرد: مجلس دهم ش��ورای اس��المی، به صورت بی 
س��ابقه ای در امور اجرایی مداخله کرد در حالی که 
هیچ زمان این اندازه مداخله س��ابقه نداش��ته است 
که نماین��دگان بگویند این فرماندار یا بخش��دار و 
رئیس اداره فالن در شهرس��تان ما را تغییر بدهید. 
چرا؟ زیرا می خواستند باند خودشان سر کار باشد. 
این مداخله در طول این چهل سال اخیر بی سابقه 
بوده اس��ت. مداخله مجلس دهم در دولت یازدهم 
و دوازدهم بس��یار زیاد بوده اس��ت ک��ه باید از آن 

جلوگیری شود.  مهر 
از سوی شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اعالم شد 

برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد 
در استان تهران 

برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد اس��تان تهران توس��ط 
رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
تهران اعالم ش��د.  حجت االس��الم و المس��لمین 
سیدمحسن محمودی با اش��اره به برنامه های ۱۴ 
و ۱۵ خ��رداد م��اه در اس��تان تهران،  اظه��ار کرد: 
به مناسبت س��ی و یکمین س��الگرد ارتحال معمار 
کبیر انقالب اس��المی و پنجاه و هفتمین س��الروز 
قیام خونین یوم اهلل ۱۵ خرداد برنامه های متعددی 

در سطح استان تهران برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: متاس��فانه به خاط��ر رعایت اصول 
بهداشتی از برگزاری مراس��م ارتحال امام در حرم 
مطهر محروم هس��تیم، ولی فعالیت چش��مگیر در 
فضای مجازی و رسانه ها در تبیین شخصیت امام و 
وصیتنامه ایشان و تبلیغات شهری به نحو مطلوبی 
انجام خواهد شد. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اس��تان تهران افزود: سخنرانی مقام معظم 
رهبری و پخش مس��تقیم آن نیز از برنامه های ۱۴ 

خرداد خواهد بود. ایسنا 

خبر

شهردارى ماهدشت در نظر دارد پروژه خرید و اجراى آسفالت بلوار  امام خمینى (ره) را از محل اعتبارات تملک دارائیهاى سرمایه  
اى (استانى)  را به مبلغ تخصیص 6/750/000/000 ریال (اعتبار مصوب 54/000/000/000 ریال شامل 27/000/000/000 ریال از محل 

اعتبارات تملک دارائیهاى سرمایه اى و 27/000/000/000 ریال از محل منابع داخلى شهردارى) به شرح: 
1- مبلغ 1/480/000/000 ریال اسناد خزانه سررسید سالجارى
2- مبلغ 1/480/000/000 ریال اسناد خزانه سررسید آبان 1400
3-مبلغ 3/790/000/000 ریال اسناد خزانه سررسید تیر 1401

به پیمانکار واجد شرایط داراى:
الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمى 

ب- گواهینامه صالحیت پیمانکارى در زمینه راه و باند 
ج- گواهینامه ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده 

د- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى
ه- گواهى حداقل دو مورد سوابق اجرایى مرتبط 

باشند اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهى از شرایط از تاریخ در آگهى حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/3/26 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد یاد شده 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه از ذیحسابى این شهردارى اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 37309790-026 تماس حاصل فرمایند.

-اعتبارات طرح از محل اعتبارات تملک دارائیهاى سرمایه اى سال 1398 بصورت اسناد خزانه مى باشد.
- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
شناسه آگهى 863950

اجرای 186 پروژه آب رسانی برکت 
در مناطق محروم

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( تا به امروز ۱8۶ پروژه آب رسانی 
را در مناطق روستایی و محروم کشور 
به بهره برداری رس��انده است. معاونت 
عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد برکت 
با اع��الم این خبر افزود: ب��ا آغاز به کار 
۱۱۱ پروژه آب رس��انی جدید برکت در 
مناطق محروم کشور با اعتباری معادل 
22۰ میلی��ارد ریال، تع��داد پروژه های 
آب رس��انی بنیاد در سراسر کشور به ۱8۶ طرح رسید.  محمد مهجوری 
تصریح کرد: این پروژه ها ش��امل احداث مخزن و شبکه ها ی آب رسانی، 
عملیات اصالح و تعویض خط لوله، خرید تانکر آب رسانی، مرمت قنوات، 
خرید و نصب دس��تگاه آب شیرین کن، به سازی چشمه و غیره می شود. 
به گفت��ه معاونت عمرانی و طرح های زیربنایی بنی��اد برکت، این بنیاد 
2۱8 پروژه آب رس��انی را ب��ا بودجه ای معادل ۱۱۶7 میلی��ارد ریال در 
بیش از 7۱۱ روس��تای محروم کشور در دس��ت احداث دارد که از این 
تعداد، ۱8۶ پروژه به بهره برداری رسیده است. مهجوری خاطرنشان کرد: 

خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، مازندران، کهگیلویه 
و بویراحمد، کرمان، کرمانشاه، لرستان، قم، مرکزی، هرمزگان، کردستان، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری و تهران، ۱7 اس��تان تحت پوشش خدمات 

آب رسانی بنیاد برکت هستند.
وی اظهار داش��ت: بنیاد برکت س��ال گذشته نیز بر اساس سیاست های 
ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص خدمت رسانی هر چه 
بیشتر به روستاهای محروم و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، 7۵ پروژه   

آب رسانی را در ۴77 روستا به بهره برداری رسانده است.
معاون��ت عمرانی و طرح ه��ای زیربنایی بنیاد برکت ب��ا تاکید بر این که 
بس��یاری از س��اکنان مناطق روس��تایی از بابت کمب��ود آب در مضیقه 
هس��تند، گفت: تامین آب شرب روستاهای کش��ور به ویژه در مناطقی 
که از خشک س��الی رنج می برند، عالوه بر جلوگیری از مهاجرت بی رویه  
روس��تاییان و بروز مش��کالت مختلف اجتماعی، فرهنگ��ی، اقتصادی و 
معیشتی ناشی از حاشیه نشینی در شهرها، باعث حفظ و بقای جمعیت 
در مناطق مرزی کش��ور، ارتقای سطح سالمت و بهداشت روستاییان و 
گسترش عدالت اجتماعی، افزایش درآمد و کمک به معیشت روستاییان 
از طریق تامین آب مورد نیاز دام و طیور خانگی روس��تاییان می ش��ود. 
مهجوری افزود: ایجاد اش��تغال پایدار برای روس��تاییان و ارایه  خدمات 
زیربنایی مانند آب رس��انی به آن ها، در همین راستا انجام می پذیرد. این 
فعالیت ها از جمله برنامه های اصلی ستاد اجرایی فرمان امام در روستاها 
به ش��مار می رود که از طریق بنیاد برکت دنبال می شود و باعث حفظ و 

بقای جمعیت روستایی در روستاها خواهد شد.

خ��ب��ر

اولویت های پیش روی نمایندگان در دور جدید  چه خواهد بود؟

میراثی پر دردسر برای مجلس یازدهم


