
سرلشکر باقری:
 امنیت وآرامش در عرصه های 

 جنگ اطالعاتی مقوله ای حساس
 و راهبردی است

ســردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهای مسلح در پیام های جداگانه انتصاب سردار 
کاظمی به ریاست سازمان اطالعات سپاه را تبریک 
گفت و از خدمات ١٣ ساله حجت االسالم طائب در 
راه اندازی و مدیریت این سازمان پرافتخار تجلیل 

کرد. متن پیام ها بدین شرح است:
برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی

با سالم و تحیات؛
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت »رئیس سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی« که بیانگر 
تعهد، لیاقت، توانمندی و شایستگی های آن برادر 
گرانقدر اســت را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
می نمایم. بی شک صیانت از گوهر ارزشمند امنیت و 
آرامش کشور به عنوان مهمترین پیشران پیشرفت 
ملت عظیم الشــان ایران اسالمی که همواره بویژه 
در عرصه هــای جنگ اطالعاتی امــروز و رویارویی 
بــا پدیده های پیچیده و حساســی چــون نفوذ و 
ایجــاد خطای محاســباتی در تصمیم گیران نظام 
و تغییر باورهای مــردم، کانون طمع و توطئه های 
گوناگون دشــمنان انقالب و نظام است، مقوله ای 
حساس و راهبردی و نیازمند عزم، اراده، هماهنگی 
و هــم افزایی منظومه پر افتخــار جامعه اطالعاتی 
کشور اســت که بحمداهلل تعمیق و توسعه دائمی 
این ضــرورت در دوره های مختلف تاریخی موجب 
افتخار و مباهات ســربازان گمنام امام زمان )عج( 
در سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بوده اســت. رجاء واثق دارم آراســتگی به صفات 
نیک اخالقــی و رفتاری و دانایی، توانایی و تجارب 
ارزشمند مدیریتی جنابعالی در عرصه های مختلف 
حفاظتی، اطالعاتی و امنیتی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی پشــتوانه مطمئنی برای تداوم و ارتقای 
قدرت و روند موفقیــت مجاهدت های خاموش آن 
ســازمان در پیگیری و تحقق ماموریت های بزرگ 
محوله خواهد بود. موفقیت و ســربلندی آن برادر 
عزیز در این ســنگر خطیر و مهــم تحت عنایات 
حضرت بقیه اهلل االعظم )ارواحنا فداه( و تبعیت از 
تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم 
رهبــری و فرماندهی کل قوا آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای )مد ظله العالی( را از درگاه خداوند متعال 

طلب می کنم.
برادر ارجمند جناب حجت االســالم والمســلمین 

حسین طائب؛ با سالم و تحیات؛
خدای بزرگ را شاکریم که به ما توفیق داد در عصر 
طلوع مجدد خورشید اســالم ناب محمدی )ص( 
در زمــره مجاهدان فی ســبیل اهلل، برغم توطئه ها 
و فتنه هــای پیچیده و مســتمر جبهه دشــمنان 
رنگارنگ انقالب و نظام اســالمی پیــام آور عزت، 
شــوکت، عظمت و اقتدار ملت عظیم الشــأن ایران 

اسالمی در جهان امروز گردیم.
اکنون پس از ١٣ سال خدمت مجاهدانه و صادقانه 
در سنگر خطیر »ریاست ســازمان اطالعات سپاه 
انقالب اســالمی «، که با راهبــری موفق آن برادر 
فرهیخته، تشــکیل، ســازماندهی و توسعه کمی و 
کیفی ایــن مجموعه حســاس و راهبردی محقق 
و توفیــق در بســیاری از پرونده هــا و موضوعات 
اطالعاتی و امنیتی از جمله کشــف و خنثی سازی 
سناریوهای نفوذ و جاسوسی رقم خورده است و در 
تعامل هم افزا و مقتدر با ســایر نیروهای اطالعاتی 
و امنیتی کشــور، مفتخر به عنوان »ســرباز گمنام 
امام زمــان )عج(« هســتید، امنیت مثــال زدنی 
ایران اســالمی از گزند توطئه های نظام ســلطه و 
صهیونیســم بین الملل مصون مانده است؛ بر خود 
وظیفــه می دانم بــه مصداق کالم شــریفه و من 
لم نیشــکر المخلوق من لم یشــکر الخالقاز همت 
جهــادی و انقالبی و تالش های ارزنده جنابعالی در 
این راستا قدردانی و سپاسگزاری نمایم. دوام توفیق 
و سربلندی آن برادر عزیز در تداوم خدمت به نظام 
مقــدس جمهوری اســالمی ایران تحــت عنایات 
حضــرت ولی عصــر )ع( و تدابیــر و رهنمودهای 
حکیمانه مقام معظــم رهبری و فرماندهی کل قوا 
حضــرت امام خامنه ای )مدظله العالی( را از درگاه 

خدای کریم و نعیم طلب می کنم.

 دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح
به منظور اهداف تحقیقاتی 

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور اهداف 
تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ دومین پرتاب 
ماهواره بر ذوالجناح به منظور اهداف تحقیقاتی از 
پیش تعیین شــده، انجام شد. حسینی سخنگوی 
وزارت دفاع دربــاره این خبر افزود: این ماهواره بِر 
سه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل رقابت 
با ماهواره برهای روز دنیا است که دارای دو مرحله 
پیشــرانش جامد و یک مرحله با پیشــرانش مایع 
است.وی با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با 
هدف زیرمداری انجام گرفته است تصریح کرد: به 
حول قوه الهی مرحله ســوم توسعه ی این ماهواره 
بِر ترکیبی بــا بهره گیری از اطالعــات حاصل از 
این پرتاب آغاز شــده اســت. ماهواره بر ذوالجناح 
در بهمن ماه ســال 99برای نخســتین بار با هدف 
دستیابی به فن آوری قدرتمند ترین موتور سوخت 

جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

اخبار

احمــد وحیدی از عملکرد ضعیف کشــورهای غربی در 
مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد و بخشی از سرویس های 
اطالعاتی و سیاستمداران غربی را متهم اصلی گسترش 

مصرف مواد مخدر دانست.
به مناســبت هفته مبــارزه با مواد مخــدر ۴۵ تن انواع 
موادمخــدر غیردارویــی و روانگردان  با دســتور احمد 

وحیدی در زاهدان نابود شد.
 این دســتور وزیر کشــور در ارتباط ویدئویی با مقامات 
استان سیستان و بلوچستان از مراسم روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر صادر شد که به همت ستاد مبارزه با مواد 

مخدر کشور برگزار شده بود.
در این مراســم، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس 
جمهــوری، تنــی چنــد از وزرا، ســفرا و نماینــدگان 
کشــورهای خارجی، هنرمندان، ورزشــکاران و فعاالن 

مدنی حضور داشتند.
وزیر کشور در این مراسم، از عملکرد ضعیف کشورهای 
غربــی در مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد و بخشــی از 
سرویس های اطالعاتی و سیاســتمداران غربی را متهم 

اصلی گسترش مصرف مواد مخدر دانست.
وی همچنین خواســتار برخورد علمی و با اســتفاده از 
همه ظرفیت ها در مقابله با مواد مخدر شد و تاکید کرد 
جمهوری اسالمی ایران با تقدیم سه هزار و ۸۵۰ شهید 
و ١۲ هزار جانباز، جدیت و اراده خود را در مبارزه با مواد 

مخدر نشان داده است.
مدرس خیابانی اســتاندار سیستان و بلوچستان هم در 
این مراســم که از محل امحای مواد مخدر ســخن می 
گفت، اظهار کرد: با حضور آمریکا در افغانستان و اشغال 
این کشــور نه تنها تولید مواد مخدر متوقف نشــد بلکه 

تولید و توزیع آن چند برابر افزایش یافت.
وی افزود: ســال گذشــته ٣۷۰ تن مواد مخدر توسط 
نیــروی های نظامی و انتظامی کــه خاکریز اول مبارزه 
با مواد مخدر به شــمار می آیند، کشف شد و از ابتدای 
امسال هم ۴۵ تن مواد مخدر ضبط شد که نشان می دهد 
دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
تمــام تالش خود به کار گرفته اند تا ارکان خانواده ها را 

متزلزل سازند.

وزیر کشور: 

برخی کشورهای غربی متهم اصلی گسترش مصرف مواد مخدرند
دبیرکل جامعه اسالمی مدیران با اشاره به دستاوردهای 
دولت ســیزدهم،گفت: اقدامات اقتصادی دولت ســال 

آینده نتیجه می دهد.
محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اســالمی مدیران 
در گفتگــو با مهر، در خصوص کارنامه دولت ســیزدهم 
در آستانه یک ســالگی آن گفت: ابتدا نکته ای را درباره 
موفقیت هــای کالن دولت ســیزدهم عــرض می کنم. 
تکیه این دولت بر اســتفاده از همه ظرفیت های کشور 
اســت. این جهت گیری نیز بســیار پــر اهمیت خواهد 
بود؛ زیرا مقدار ظرفیت های کشــور، باالست و می توان 
همه مشــکالت کشــور را از همین طریق و با مدیریت 
دقیق، حل و فصل کرد. این موضوع باعث شــده که یک 

امیدواری نسبت به آینده در جامعه ایجاد شود.
وی اضافه کرد: دولت ســیزدهم عزم خود را جزم کرده 
تا به شــعارهایی که در زمان انتخابات داده، عمل کند و 
همچنین توجه ویژه ای به قشــر کم درآمد جامعه دارد؛ 
همین باعث شده که این دولت به یک محبوبیت خوبی 
در نظرســنجی ها برســد. نکته دیگر، همگرایی سه قوه 

است که موجب شــده تا یک آرامش سیاسی در کشور 
حاکم شــود، آرامشی که در گذشــته وجود نداشت. در 

سایه این آرامش می توان اقدامات بزرگی انجام داد.
وی اظهار کرد: در صحنه اقتصادی شاهد این بودیم که 
یــک تحول مانند حذف ارز ترجیحــی رخ داد. این نوع 
حذف ارز در دولت های سابق نیز مطرح بود اما هیچ کدام 
نتوانستند اجرایی کنند. مردم هم علیرغم افزایش سختی 
معیشــتی، تحمل کردند. رشــد اقتصادی اکنون مثبت 
شده، در فضای کسب وکار می بینیم که دریافت پروانه به 
صورت الکترونیکی صورت می گیرد. شاخص های دهگانه 
فضای کســب وکار در حال برنامه ریزی و اصالح اســت. 
درکل جهت گیری اقتصادی بســیار مثبت است. ناظمی 
اردکانی تصریح کرد: حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و 
گرانی شــده که در عین حال استقراض از بانک مرکزی 
نیز در این دولت صفر شــد و کســری بودجه از طریق 
دریافت مالیات انجام می شود. فروش نفت با تدابیر الزم، 
علی رغم وجود تحریم ها، افزایش پیدا کرده است. قطعاً 

نتایج این موارد در سال آینده مشاهده می شود.

ناظمی اردکانی: 

اقدامات اقتصادی دولت سال آینده نتیجه می دهد

جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: افزایش توان موشــکی 
ارتش و ســپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی است 
 و در این راســتا موشــک های پدافند هوایی با بــرد ٣۰۰ کیلومتر 

رونمایی می شود.
امیر علیرضا الهامی جانشــین نیروی پدافنــد هوایی ارتش در جمع 
کارکنان نیروهای مســلح ارتش، سپاه پاســداران و نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه در حوزه ی مســائل راهبردی 
نباید به هیچ کشــوری وابسته باشــیم، افزود: تنها راه برون رفت و 
گذر از تمامی تحریم ها و تهدیدها قوی شــدن در همه امور بویژه در 

حوزه ی نظامی است.
امیر الهامی با بیان اینکه فرماندهان، مسئوالن و مدیران در بخش های 
مختلف باید هم دل و هم آوا در راســتای اهداف نظام اســالمی قدم 
بردارنــد، افزود: هم افزایی و هماهنگی بین ارکان مختلف نظام قطعاً 

خاری در چشم دشمنان و موجب پیشرفت کشور است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه در حوزه ی مسائل 
راهبردی نباید به هیچ کشوری وابســته باشیم، گفت: افزایش توان 
موشــکی ارتش و ســپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع 

ملی است که باید بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

امیر الهامی با اشــاره به اینکه موشــک های با برد ٣۰۰ کیلومتر در 
آینده ی نزدیک توســط پدافند هوایی ارتش رونمایی می شود، خاطر 
نشان کرد: توسعه قدرت موشــکی نماد خود باوری و اتکا به توان و 

نیروی داخلی است.
وی با بیان اینکه امروز رصد، شناســایی و رهگیری تمامی پرنده ها، 
پهپادهــا، جنگنده هــا و … در مرزهای هوایی کشــورمان بویژه در 
منطقه ی خلیج فارس دغدغه نیســت، تصریح کرد: تولید رادار کاماًل 
بومــی با برد ٣۰۰۰ کیلومتر و نیز اشــراف انــواع پهپادها با ارتفاع 
بیش از ۴۷ هزارپا در ســازمان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش نوید 
تســلطی قاطع و رصدی لحظه ای در مرزهای هوایی کشــورمان را 
 می دهد که در صورت بروز هرگونه خطای دشــمن لحظه ای پاســخ 

کوبنده می دهیم.
جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش، ادامه داد: پدافند هوایی ارتش 
در زمینه ی علوم پدافندی، هوش مصنوعی، علوم شناختی، کوانتوم، 
دفاع ســایبری، جنگ الکترونیک و … همکاری شگرف و ارزنده ای با 
نخبگان کشــوری، مجموعه ی وزارت دفاع، نیروهای مسلح، سازمان 
جهاد خودکفایی و نیز ســایر مؤسســات علمی و دانشگاهی دارد که 

دشمن را در تصمیم گیری هایش دچار چالش کرده است.
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گزارش
امیر الهامی:

موشکهایپدافندهواییارتشبابرد۳۰۰کیلومتررونماییمیشود

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت با برنامه مدون و خط مشــی مشخص 
بدنبال ایجاد شرایط بهتر و مطلوب است.

سید محمد حسینی در جلسه شورای مدیران عامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
و ویژه اقتصادی، تحول گرایی را خصوصیت بارز دولت مردمی دانســت و گفت: 
دولت مصمم اســت در عرصه های مختلف، گام های بلند و ماندگاری در مســیر 

تعالی، تکامل و توسعه کشور بردارد.
وی تاکید کرد: دولت ســیزدهم بر اســاس برنامه مدون و خط مشی مشخص با 
روحیه انقالبی و اراده راســخ، رفع موانع پیشرفت کشور در حوزه های مختلف با 
هدف گره گشایی از مشــکالت مردم و ایجاد شرایط بهتر و مطلوب را با جدیت 

پیگیری می کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در سطح 
دنیــا بعد از جنگ جهانی دوم و توجه به ایــن مناطق در بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی، اظهار داشــت: برای توســعه ظرفیت های مناطق آزاد ضرورت دارد از 
تجربیات موفق دنیا در این حوزه استفاده شده و با رفع کاستی ها و نارسایی ها، به 
رونق و شــکوفایی این مناطق افزود و البته دکتر محمد، به عنوان نیرویی جوان، 
باانگیزه، متخصــص و دارای روحیه جهادی می تواند منشــأ اقدامات و تحوالت 

جدی در این حوزه باشد.
حسینی اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد را در حوزه مناطق آزاد حائز اهمیت 
دانســت و گفت: برخی مشکالت ســاختاری و عدم اجرای قوانین مربوط به این 
مناطق باعث شده تا برخی کشورهای همسایه در جذب سرمایه گذاری خارجی 
از کشــورمان پیشی بگیرند لذا الزم است دولت و مجلس با نگاه ملی برای شکل 
گیری مدیریت واحد و متمرکز در این مناطق و تبدیل برخی بخشــی نگری به 

مدیریت یکپارچه تالش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: اگرچه اقدامات خوبی تاکنون در این مناطق انجام شــده 

است ولی حتی اگر شرایط مطلوبی هم داشتیم باز هم نباید به آن بسنده کرده و 
مدام الزم است برای رشد و تعالی بیشتر، تالش و مجاهدت کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: فلســفه تأســیس مناطق آزاد این است که 
بدور از سیســتم رایج بروکراســی اداری با سهولت بیشــتر و با مدیریت واحد و 
یکپارچــه و بدور از بخشــی نگری، اهداف تجاری و اقتصادی را در ســطح ملی 

محقق سازد.
حســینی با تاکید بر عزم و اراده رئیس جمهور و دولت مردمی برای رفع موانع، 
انجام اقدامات تحولی و اصالح نارســایی ها، اظهار داشت: نمونه اراده و عزم جدی 
دولت در آزاد ســازی سواحل نمایان است و دولت مصمم است با همین اراده در 

سایر حوزه ها نیز به نفع مردم تحول ایجاد کند.
وی خاطرنشــان کرد: مناطق آزاد باید از جاذبه کافی برخوردار باشند تا سرمایه 

گذار و کارآفرین با سهولت و بدون نگرانی در آن به فعالیت بپردازد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد پیشــران اقتصاد کشــور 
محسوب می شــوند، گفت: دیگر مثل گذشته نباید روی درآمدهای سنتی مانند 
فروش نفت تمرکز کنیم همچنان کــه امروز ۴۰ درصد از درآمد فروش نفت به 
صندوق توســعه ملی واریز می شــود و با توجه به کمبود آب برای کشاورزی، در 
شرایط کنونی باید روی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و مناطق آزاد و تولید دانش 

بنیان تکیه داشته باشیم و در این زمینه دولت مسئولیت بزرگی بر عهده دارد.

حســینی بر لزوم همدلی و هم افزایی تمام قوا و دســتگاه ها و نهادهای انقالبی 
تاکید کرد و گفت: برای انجام اقدامات اساســی و مؤثر الزم است وفاق نخبگانی 
و همگرایی ایجاد شــود. اگر با این رویکرد رو به جلو، رشــد و تعالی و تکامل و 

پیشرفت حرکت کنیم، شرایط بهتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به پیشــرفت های چشمگیر کشورمان در حوزه علم و فناوری تاکید 
کرد: مشکل اساسی این اســت که این دستاوردهای باارزش، تجاری سازی و به 
ثروت تبدیل نشــده اســت و باید با اهتمام ویژه ای در این زمینه حرکت کرد و 

مناطق آزاد می توانند نقش مهمی در این حوزه داشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و توسعه 
روابط با کشــورهای همسایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش سطح روابط 
سیاســی و تجاری با کشورهای دوست و همســایه، فرصت مناسبی برای فعال 
شــدن مناطق آزاد تجاری اقتصادی است تا سهم مناطق آزاد در حوزه صادرات، 

خدمات، تولید و اشتغال افزایش یابد.
حســینی در ادامه تعامل و همکاری متقابل رؤســای مناطق آزاد با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی را حائز اهمیت دانست و گفت: تعامل معقول و منطقی در 
این زمینه می تواند در هماهنگی و درک مشترک و استفاده از قابلیت های طرفین 
در پیشــبرد امور، مؤثر و مفید باشد. ضمن اینکه، دولت و شخص رئیس جمهور 
اگر ضعف و سو استفاده ای هم وجود داشته باشد اراده الزم برای برخورد را دارند.

وی همچنین بر پیگیری مطالبات و مشکالت مطرح شده توسط رئیس و رؤسای 
مناطق آزاد تاکید کرد.

در این جلسه سعید محمد رئیس و تعدادی از مدیران عامل مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و اقتصادی در ســخنانی با ارائه گزارشــی از فعالیت های خویش، برخی 
مشــکالت و موانع قانونی فعالیت های خود را با معــاون پارلمانی رئیس جمهور 

در میان گذاشتند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

 دولت به دنبال ایجاد شرایط 
بهتر و مطلوب است

میرتاج الدینی:

استیضاح وزیر صمت 
احتماالً از دستور کار 

خارج می شود
نماینده تبریز گفت: با توجه به این که وزیر گزارش 
هایی از عملکرد خود آماده کرده و پاسخ های قانع 
کننده برای سواالت ارائه شده است احتمال زیاد 

استیضاح وزیر صمت از دستور کار خارج شود.
حجت االســالم محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره 
به اســتیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار 
داشــت: قرار است فردا جلســه کمیسیون صنایع 
مجلس درباره اســتیضاح وزیر صمت برگزار شود. 
وی افــزود: با توجه به این که وزیر گزارش هایی از 
عملکرد خود آماده کرده اســت و پاسخ های قانع 
کننده برای ســواالت ارائه شــده، به احتمال زیاد 
استیضاح وزیر صمت از دستور کار خارج شود. وی 
گفت: اگر هم استیضاح فاطمی امین در صحن علنی 
مجلس مطرح شــود با توجه به این که دولت پیام 
هایی به مجلس فرستاده و همچنین تالش معاون 
امور مجلس دولت رایزنی هایی انجام داده است قطعا 

در صحن علنی مجلس رأی نخواهد آورد.

گزیده ای از نشست روز گذشته مجلس

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد
مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و افزایش مهلت 

جذب اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی موافقت کرد.
جلســه علنی مجلس به ریاســت محمد باقر قالیباف برگزار شد و رســیدگی به گزارش 
کمیســیون اجتماعی در مورد طرح ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت در دستور کار 
نمایندگان قرار گرفت.در این جلســه سفیر ژاپن به همراه هیاتی از این سفارتخانه مهمان 
مجلس بود. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود ضمن تســلیت فرا رسیدن 
هفتم تیرماه، ســالروز شهادت مظلومانه شهید بهشــتی و یاران ایشان در انفجار دلخراش 
دفتر حزب جمهوری اســالمی گفت: شــهید بهشتی عمر شریف خود را در راه ترویج فهم 
عالمانــه از دینــداری و انقالبی گری صرف کرد و در این راه با تاســی به آرمان های امام 
راحل هم با افراط و هم با تفریط مبارزه کرد.در جریان جلســه علنی ، با تصویب مجلس، 
مهلــت جذب اعتبارات تملک دارائی های ســرمایه ای و مالی قانون بودجه ســنواتی کل 
کشور افزایش پیدا کرد و تا پایان شهریور ماه شد. همچنین نمایندگان گزارش کمیسیون 
اجتماعی در خصوص طرح  ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت را بررســی کردند و با 
١9۶ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رســاندند. در جریان بررســی کلیات طرح 
ســاماندهی استخدام کارکنان دولت میثم لطیفی رئیس ســازمان امور استخدامی کشور 
گفت: یکی از شــعارهای رئیس جمهور در زمان انتخابات ساماندهی دستگاه های اجرایی و 
اجــرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب بود و از همان ابتدا نیز این موضوع 

با جدیت دنبال شده است.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت هم تاکید کرد که جزییات طرح ساماندهی استخدام 
کارکنــان دولت باید با نگاه جامع مورد بررســی قرار گیرد تا نتیجــه آن رفع تبعیض در 
بخش های مختلف اداری باشــد. همچنین حجت االســالم جواد نیک بین عضو کمیسیون 

فرهنگی مجلس با انتقاد از ورود نورچشمی ها به بدنه دولت گفت: متاسفانه شاهد هستیم 
که برخی از نورچشــمی ها از طریق شرکت ها استخدام شــده اما در عنوانی دیگر در بدنه 

اجرایی دولت مشغول به کار می شوند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با ١۸۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از 
مجموع ۲٣۰ نماینده حاضر در مجلس به کلیات طرح تشــکیل سازمان پدافند غیرعامل 
رای مثبت دادند و با اعالم هیات رییســه مجلس، طرح تشــکیل سازمان پدافند غیرعامل 
به صورت دو شــوری بررسی می شــود، لذا طرح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.حجت االسالم جواد نیک بین در جریان بررسی کلیات 
ایــن طرح در تذکری به رئیس مجلس گفت که باید مواردی در دســتور کار مجلس قرار 
گیرد که گره ای از مشــکال ت مردم باز کند. محمد باقر قالیباف در پاســخ به نیک بین، 
گفت: پدافند غیر عامل از موضوعات حیاتی کشور است، چند وقت قبل مشکالتی در حوزه 
توزیــع بنزین و کارتهای بنزین و مشــکالت فنی در پــی آن رخ داد که این از موضوعات 
مربــوط به پدافند غیر عامل بــود. در پی طرح اظهارات یکی از نماینــدگان راجع به ارز 
ترجیحی، بابک افقهی معاون پارلمانی ســازمان برنامه و بودجه یادداشتی به هیئت رییسه 
مجلس ارایه داد و تاکیــد کرد: اینکه گفته اند مجلس محترم ارز ترجیحی را حذف کرده، 
درســت نیست. نایب رییس مجلس که ریاست بخشی از جلسه امروز را بر عهده داشت از 
برگزاری نشســت مشترک مجلس و قوه قضاییه خبر داد و گفت: بنا به دعوت رسمی قوه 
قضاییه امروز ساعت ٣۰/١۴ نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه با حضور روسای دو قوه 

قضاییه و مقننه در سالن شهید سلیمانی قوه قضاییه تشکیل می شود.
علی نیکزاد همچنین بیانیه مجمع نمایندگان اســتان گلســتان درخصوص واژگونی وانت 

حامل کارگران زن و نوجوان در یکی از محورهای این استان را قرائت کرد.


