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تازههای مطبوعات
••آرمان -شنبه شب در محله سرچشمه چهرههای آشنایی
به هم دست دادند و روبوسی کردند .مجموعه فرهنگی
شهدای انقالب اسالمی هم میزبان آن ها بود و از جمله
چهرههای مطرح کــه بــه مــراســم افــطــاری آمــدنــد ،علی
الریجانی ،محمدباقر قالیباف و محسن رضایی بودند.
برخی شنیدهها از میزبانی علی الریجانی در این مراسم
خبر میدهد.
••جــام جــم -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا تیتر «کــدام
مــحــدودیــت؟کــدام ممنوع الــکــاری؟» نوشت :هیچگاه
محدودیت و ممنوعیت قانونی بــرای فعالیت نکردن
بازیگران قبل از انقالب وجود نداشته و نــدارد .حتی به
اذعــان و گفته برخی اهالی سینما و مدیران فرهنگی،
فردین هم هیچ گاه ممنوعیتی برای فعالیت در سینمای
پس از انقالب نداشت یا بازیگری مثل سوسن تسلیمی،
خودش مهاجرت را انتخاب کرد .بازیگری مثل شورانگیز
طباطبایی حتی پس از انقالب سریال تلویزیونی بازی
کرد ...زری خوشکام هم که از بازیگران مطرح فیلمهای
پیش از انقالب بود ،در سالهای اخیر بدون ممنوعیت و
محدودیتی به دنیای بازیگری برگشت و در فیلم «در دنیای
تو ساعت چند است؟» بازی کرد.
••جوان -محمد گلریز خواننده پیش کسوت در گفت و گو
با این روزنامه گفت :تلویزیون کارش شده تربیت خواننده.
برنامه «شب کوک» راه میاندازند تا خواننده تربیت کنند.
در دیگر برنامهها هم مسابقه خوانندگی میگذارند .بعد
میبینیم خوانندهای مطرح میشود که تا یک ماه قبل اش
هیچ کس او را نمیشناخت .یک بار با مدیر برنامههای یکی
از همین خوانندههای نوظهور صحبت میکردم ،گفت تا
یک سال و نیم دیگر همه زمانهای برنامههایمان پر است!
خب کسی که تا سه ماه قبل اص ً
ال کسی او را نمیشناخت
چطور ناگهان این طور مشهور میشود؟! به نظرم بخشی از
بودجهای که برای تخریب ارزشهای انقالب و جنگ نرم
در نظر گرفتهاند به این شکل در موسیقی هزینه میشود.
••ایران -آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد
ملت گفت :از آن جایی که از کم شدن حجم دیدارهای ماه
مبارک رمضان رئیس جمهوری استقبال میکنم ،از برگزار
نشدن جلسه افطاری فعاالن سیاسی و رئیس جمهوری
هم ناراحت نیستم .زیرا با توجه به فشارهای اقتصادی و
معیشتیکهبرایاقشارمختلفجامعهدرکشوروجوددارد،
توگو با
شاید بهتر باشد روزها و زمانهای دیگری برای گف 
دولت یا رئیس جمهوری انتخاب شود تا هم فرصت بهتر و
زمان بیشتری برای طرح مطالب باشد و هم هزینهای در
پی نداشته باشد.
••رســالــت -ایــن روزنــامــه در یادداشتی به قلم مسعود
پیرهادی در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم
صهیونیستی نوشت 1400 :سال بر مصائب حسین علیه
السالم و اهل بیت و اصحابش عزاداری کرده ایم که خط را
گم نکنیم .تمام این مدت که گفته ایم :یا لیتنا کنا معکم،
منتظر بوده ایم اگر امان نامه ای از جانب شمر رسید ،با
عزمی راسخ و به تأسی از حضرت اباالفضل العباس علیه
السالم ،سینه سپر کنیم و بگوییم« :بریده باد دستهای تو
و لعنت باد بر امانی که برای ما آورده ای».
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انعکاس
••جماران نوشت  :محسن هاشمی رئیس شورای شهر
تهران گفت :بیش از نیمی از تعطیالت به مناسبت عزاداری
است که در اکثر آن ها ،بسیاری از شهروندان تهرانی با
تعطیل کــردن روز قبل یا بعد ،به سفرهای تفریحی می
روند ،یعنی نه تنها فلسفه تعطیلی برای برگزاری مراسم
عــزاداری محقق نشده است بلکه به کاهش بهره وری ،
افزایش تصادفات و آلودگی محیط زیست و اتالف وقت
مردم در ترافیک هم منجر می شود.در حالی که اگر اکثر
این روزهای عزاداری تعطیل نباشد  ،می توان با برگزاری
مراسم عزاداری رسمی در ادارات ،مدارس و دانشگاه ها
وبازار  ،تکریم بهتری از اهل بیت کرد.
••مخبر نیوز نوشت« :فاطمه حقیقت جو» نماینده مجلس
ششم که مقیم آمریکاست ،درباره شروط رهبرانقالب برای
بقای برجام تاکید کرد :طرح شروط آقای خامنه ای برای
ادامه برجام نه تنها غلط نیست بلکه عملیاتی هم باید بشود
اما این عملیاتی شدن مستلزم شکل دهی افکار عمومی و
ایجاد و تقویت البی ها به نفع ایران است.
••امیدنامه نوشت  :خبرگزاری خانه ملت ارگان مجلس
بیش از آن که به نام خود یعنی "خانه ملت" اصالت دهد
بیشتر "خانه علی الریجانی " است .این خبرگزاری که تحت
هدایت روابط عمومی مجلس اداره می شود و متاسفانه
نظارتی هم بر عملکرد این خبرگزاری به صورت واقعی
صــورت نمی گیرد ،عمال با جهت گیری خاص درصدد
تضعیففراکسیونامیداست.درتازهتریناقداماینرسانه،
بازنشر مصاحبه داریوش قنبری باباشگاه خبرنگاران جوان
است که با جعل عبارت"عارف اصالح طلب تر از روحانی
نیست" به نقل از آقای قنبری درصدد وارونه نمایی سخنان
این نماینده سابق مجلس بود در حالی که اوال در هیچ
بخشی از این مصاحبه عبارت "عــارف اصالح طلب تر از
روحانی نیست" دیده نمی شود .ثانیا برخالف تیتر جعلی
انتخابی از سوی ارگان مجلس ،آقای قنبری در گزاره های
مختلف دکتر عارف را از شخصیت های موجه و برجسته
اصالح طلب دانسته است.
••اعتمادآنالین نوشت  :علیاکبر صفیپور (مدیرعامل
بنیاد رودکی) در پاسخ به این سوال که هزینه اعزام 100
نفریکههمراهباشهردادروحانی،فریدونشهبازیان،ساالر
عقیلیومنتخبیازاعضایارکسترسمفونیکوارکسترملی
به جام جهانی  2018روسیه اعزام میشوند ،چگونه تامین
خواهدشد،گفت:درتفاهمنامهایکهبافدراسیوننوشتیم،
از روز اول قرارمان این بود که اگر توانستیم اسپانسری جذب
کنیم تا هزینههای مربوط به اعزام اجراکنندگان سرود را به
روسیه تقبل کند و آثار تولید شده در روسیه هم اجرا شوند.
خوشبختانه این اتفاق رخ داد و شرکت هاکوپیان به عنوان
اسپانسر در کنار ارکستر قرار گرفت.
••نامه نیوز مدعی شد  :احمد کریمی اصفهانی عضو
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به این سوال
که آیا سه عضو موتلفه (محمدنبی حبیبی ،فاطمه رهبر و
الله افتخاری) همچنان در جلسات شورای مرکزی جمنا
شرکت می کنند؟ گفت :خیر ،جمنا االن فعال نیست
بنابراین بعید می دانم شرکت کنند.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهران اذانظهر  13:04غروبآفتاب  20:21اذانمغرب 20:42نیمه شب  00:11اذانصبحفردا 4:02

آن سوی سیاست

دغدغه های بهارستان ودولتمردان رکورد دار تذکر

▪رئیس جمهور و وزیر اطالعات مخاطب بیشترین و
کمترین تذکرات نمایندگان

در محور تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و
وزیــران ،نمایندگان مجلس دهم از  7خرداد  96تا 15
اردیبهشت  ،97در مجموع دو هــزار و  436مرتبه به
اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی داده اند که از آن میان
رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر ( 418فقره) و وزیر
اطالعات مخاطب کمترین تذکر ( 24فقره)بوده اند.
بررسی مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجالسیه
های مشابه دور نهم و دهم(اجالسیه دوم دور نهم و دوره
دهم یعنی فاصله خرداد  92تا خرداد  93که همزمان با
فعالیت مجلس سابق بود) در موضوع «تذکر» نشان می
دهد ،میزان تذکرات کتبی نمایندگان 44،درصد کاهش
یافته است .همچنین میزان تذکرات کتبی اجالسیه دوم
مجلس دهم به نسبت اجالسیه اول این دوره (فاصله
خرداد  95تا خرداد  9 )96درصد کاهش یافته است.
البته مقایسه تذکرات شفاهی بین دو اجالسیه اخیر
مجلس دهم ،حاکی از افزایش 11درصدی این موضوع
بوده است.
▪موضوع تذکرات نمایندگان به وزیران چه بوده است؟

اهم موضوعات تذکرهای کتبی به هریک از وزیــران از

براساس این گزارش از کل سوال های مطرح شده103 ،
سوال مربوط به وزیر راه و شهرسازی و  130سوال نیز
مربوط به کمیسیون کشاورزی  ،آب و منابع طبیعی از
وزیران جهاد کشاورزی و نیرو بوده است .طبق گزارش
معاونت نظارت مجلس  ،این آمارها نشان می دهد که
در مقایسه با سال اول مجلس دهم  ،تعداد سوال های
نمایندگان از وزیران  73درصد رشد داشته است.
▪نمایندگان فعال مجلس در امور نظارتی

حیث فراوانی به شرح زیر است؛ وزیر آموزش وپرورش:
امور آموزشی مقاطع تحصیلی ،نوسازی و تجهیز مدارس.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :تلفن همراه ،مخابرات،
فناوری اطالعات و اینترنت .وزیر اطالعات :برخورد
قانونی با متخلفان و تأمین امنیت .وزیر اقتصاد و دارایی:
بانک ها ،صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری ،تعاونی
های اعتباری و سیاست های مالی و ارزی .وزیر امور
خارجه :سیاست خارجی ،توافق نامه ها و عهدنامه ها.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :تجهیز و تکمیل
مراکز درمانی و سالمت عمومی .وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی :بازنشستگی ،بیمه و رفــاه اجتماعی .وزیر
جهاد کشاورزی :خرید تضمینی محصوالت کشاورزی،
تنظیم بازار صــادرات و واردات محصوالت کشاورزی.
وزیر دادگستری :امور دادرســی و امور زندان ها .وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :مسائل مدیریتی و
نظام وظیفه .وزیر راه و شهرسازی :جاده های شهری و
روستایی و مسائل مدیریتی .وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
صنایع معدنی و صنایع خودرو و نیرو محرکه .وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری :امور آموزشی مراکز آموزش عالی و
مسائل مدیریتی .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :رسانه ها
و مطبوعات ،امور زیارتی و اوقاف و امور خیریه .وزیرکشور:
شوراها و شهرداری ها و تقسیمات کشوری .وزیر نفت:
گازرسانی ،پاالیش و پخش فراورده های نفتی .وزیر نیرو:
تأمین و انتقال آب و طرح های سدسازی .وزیر ورزش و

در پی انتقاد برخی نمایندگان ازفشارپیامکی برای رای ندادن به الیحه CFT

پیامک های تهدید آمیز به بهارستان پیگیری می شود

محمد اکبری -موضوع انتشار گسترده پیامک
تهدید آمیز به نمایندگان که به گفته برخی از آن ها
هشدار و زنهار دربــاره تصویب «الیحه الحاق ایران
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی
تروریسم» ( )CFTبوده است از سوی هیئت رئیسه
مجلس پیگیری و بررسی می شود .این موضوع دو
روز پس از آن بررسی می شود که با رای نمایندگان
بررسی الیحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه
مسکوت می ماند .به گزارش خراسان روز گذشته
در پی تذکر علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در
جلسه دیروز مجلس علی الریجانی به عنوان رئیس
جلسه با اشاره به این که ارسال پیامک تهدیدآمیز
به نمایندگان ممکن است باعث شود آن ها نتوانند
در موضوعات مختلف تفکر کنند ،اعالم کرد :ما این
موضوعرادرهیئترئیسهبررسیمیکنیمکهچگونه
شمارههاینمایندگاندراختیاراینافرادقرارگرفته
و برای آن تمهیداتی در نظر میگیریم.
▪بمباران پیامک با مضامین مختلف

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی
در تذکر خود اظهار کرد :بمبارانی از پیامک ها را از
سوی ذی نفعان و گروه های مختلف برای تغییر رأی
نمایندگان درخصوص لوایح مختلف شاهدیم .وی
با بیان این که متن بسیاری از پیامک های منتشر
شده تهدید آمیز است ،افزود :جایگاه نمایندگان
اجل بر این است که بخواهند طی هجمه هایی نظر
خود را تغییر دهند یا خط بگیرند .در همین حال
محمدرضا تابش سخنگوی فراکسیون امید نیز
در جمع خبرنگاران پارلمانی در این باره گفت :در
فراکسیون هم مطرح کردم که این موضوع پیگیری
شود چراکه بعضی از شمارهها تقریبا ثابت است و
به  نظر می رسد تشکیالتی شماره نمایندگان هر
استان را به همان استان مربوط داده است تا آن
ها این پیامکها را ارسال کنند .وی افزود :البته
ممکن است این اقدام به صورت کشوری صورت
گرفته باشد امــا ایــن که کــدام تشکیالت انجام
داده  ،موضوعی است که وزارت اطالعات باید
آن را اعالم کند .تابش با اشاره به متفاوت بودن
لحن انبوه پیامک های ارسال شده برای هر یک
از نمایندگان یــادآورشــد :محتوای بعضی از این
پیامک ها دلسوزانه بود ،برخی محترمانه و برخی
هم تهدیدآمیز.

امید ادیب

political@khorasannews.com

▪ 12درصــد ســوال های نمایندگان از آخوندی و 15
درصد سوال ها درباره بحث آب بوده است

▪کاهش  900درصدی روزهای تاخیر در ابالغ قوانین

به گزارش خانه ملت ،براساس گزارشی که مظفر ارائه
کرد ،در حوزه نظارت بر ابالغ و انتشار قوانین ،نشان می
دهد در مجموع  48فقره قانون به رئیس جمهور ابالغ و
تمامی این قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در
روزنامه رسمی ابالغ شده است و مقایسه عملکرد دولت
یازدهم در اجالسیه اول و دوم مجلس دهم نشان می دهد
که تعداد روزهای تأخیر در ابالغ قوانین به دستگاه های
اجرایی و روزنامه رسمی  900درصد کاهش یافته است.

▪هدف تهدید عاطفی نمایندگان بود

اما ازسویی دیگر محمد جواد جمالی نوبندگانی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعالم این که
از نظر وی متن پیامک های منتشر شده توهین آمیز
نبود ،اعالم کرد :پیامک های دریافتی عمدتا حاوی
توصیه هایی به نمایندگان بود .وی افزود :تهدید
اعالم شده در پیامک ها بیشتر جنبه عاطفی داشت
به طوری که در بعضی از این پیامک ها مضامینی
چون "خدا از شما نگذرد اگر فالن الیحه را بدون
مالحظه تصویب کنید" به چشم می خورد .
▪ریشه یابی منبع پیامک ها

درحالی که سخنگوی فراکسیون امید از مدیریت
استانی پیامک ها در هر حوزه انتخابیه با شماره
خطوط همراه همان استان خــبــرداد ،علیرضا
رحیمی دیگر عضو این فراکسیون در توئیترش ادعا
کرد :امروز از گزارش پیامکهای حاوی تهدید و
توهین به نمایندگان در حضور الریجانی مشخص
شد ،مرکز طراحی و سامان دهی پیامکها علیه
نمایندگان و مجلس شهر مشهد بــوده اســت.در
همین حال مصطفی کواکبیان نماینده تهران نیز
مرجعاینپیامکهارابسیجدانشجوییمعرفیکرد
که حدود 600پیامک برای هر نماینده ارسال کرده
است .سهیال جلودارزاده عضو دیگر فراکسیون
امید نیز اعالم کرد :برخی پیامک ها با قید اسامی
تشکل های مختلف از جمله تشکل های دانشجویی
منتشر شده بود که محتوای مودبانه داشت اما دیگر
پیامک های بدون عنوان ،حاوی الفاظ توهین آمیز
وآمیخته با تهدید بود .وی یادآورشد :پیامک ها به
صورت گروهی برای دوستان اصالح طلب مجلس
و حتی غیراصالح طلب ارسال شده است.
▪مطهری :این ها گروهی هستند که حتی جبهه
پایداری را هم قبول ندارند

در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس در
گفت وگو با تابناک با بیان این که «به خود من هم
چند پیامک فرستاده اند که بیشتر این پیامک ها نیز
از منطقه مشهد بوده است» گفت :این ها گروهی
هستند که حتی جبهه پایداری را هم قبول ندارند
و حتی از آن ها تندتر هستند .وی افزود :ما فعال به
دنبال این هستیم که بدانیم چه کسانی هستند و
پس از بررسی ها ،باید قوه قضاییه وارد عمل شود و
مسئله را کامل بررسی کند.

جوانان :ساختمان ها و تجهیزات ورزشی ،باشگاه ها و
هیئت ها و فدراسیون های ورزشی .درخصوص تذکرات
شفاهی نمایندگان نیز در اجالسیه دوم دور دهم در
مجموع هزار و  315مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان به
اعضای هیئت وزیران و دستگاه های اجرایی در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی به ثبت رسیده است .از
این تعداد تذکرات شفاهی ،بیشترین آن ها مربوط به
رئیس جمهور بود(که  34مورد مربوط به عملکرد ایشان
و  182مورد مربوط به عملکرد زیرمجموعه ایشان است)
و کمترین آن ها(پنج مورد)مربوط به وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح بوده است.
▪ 834سؤال از وزیران

نمایندگان در اجالس دوم این دوره مجلس ،تعداد 834
سوال از وزیران مطرح کردند که هیئت رئیسه این سوال
ها را به کمیسیون های تخصصی ارجاع داد ،از این تعداد
سوال  105سوال به علت انصراف ،اقناع و تغییر وزیر
مربوط مختومه یا به صورت تعلیق درآمده و  729سوال
باقی مانده نیز در کمیسیون های تخصصی در مراحل
رسیدگی قرار گرفته است.
همچنین  39سوال در صحن مطرح شده که از این تعداد
در  33مورد نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند و
شش سوال نیز منجر به عدم اقناع و دریافت کارت زرد وزیر
مربوط شده است.

همچنین بــراســاس گـــزارش مــهــر ،کمیسیون های
فعال مجلس شــورای اســامــی در نظارت بر عملکرد
دستگاه هایی اجرایی و اجرای احکام قوانین عبارتند
از :کمیسیون ویــژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر
اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی ،کمیسیون های امنیت
ملی و سیاست خارجی ،برنامه و بودجه ،عمران ،انرژی،
شوراها و امــور داخلی ،صنایع و معادن و اقتصادی.
همچنین براساس این گزارش ،تعدادی از مجامع ،هیئت
ها و شوراها با برگزاری جلسات منظم و ارسال صورت
جلساتبراینمایندهناظرومعاونتنظارتفعالبودهاند.
همچنین تعدادی از نمایندگان ناظر با حضور در تمامی
جلسات و ارسال گزارش های جامع ،فعالیت چشمگیری
داشتند که فهرست آن به شرح زیر اســت :محمدرضا
تابش ،الیاس حضرتی ،محمود شکری ،علی اکبر کریمی،
محمد حسینی ،سید مهدی مقدسی ،احمدعلی کیخا،
رضا کریمی ،حمیدرضا فوالدگر ،محمد عزیزی ،خدیجه
ربیعی،پروانهسلحشوری،طیبهسیاوشی،فریدهاوالدقبا،
احمد علیرضابیگی ،قاسم احمدی الشکی ،احمد مازنی،
احمد سالک ،محمدعلی وکیلی ،محمد آشوری تازیانی،
سید احسان قاضی زاده هاشمی و غالمرضا کاتب .در
ادامه این گزارش اسامی برخی دیگر از نمایندگان ناظر
فعال مجلس نیز آورده شده است :زهرا سعیدی ،معصومه
آقاپور ،شهاب نادری ،محمدحسین حسین زاده بحرینی،
محمود بهمنی ،سید فرید موسوی ،رضا انصاری ،عین اله
شریف پور ،هادی قوامی ،حمیدرضا فوالدگر ،سید کمال
الدین شهریاری ،علی اسماعیلی ،رمضانعلی سبحانی
فر ،ولی ملکی ،سید تقی کبیری ،ابوالفضل سروش،
بهمن طاهرخانی ،عامر کعبی ،علی اسماعیلی ،سکینه
الماسی ،فریده اوالد قباد ،اسداله عباسی ،محمد باسط،
حیدرعلی عابدی ،بهروز بنیادی ،نبی هزار جریبی ،علی
مطهری ،اردشیر نوریان ،قاسم میرزایی نیکو ،پروانه مافی
و اصغر مسعودی.

نوبخت در واکنش به توهین عده ای اندک علیه صالحی

 364روز سال برای شما ،اجازه دهید فقط یک روز صدایی واحد
شنیده شود
هادی محمدی – سخنگوی دولت با اشاره به
شعارهای توهینآمیز تعداد اندکی خطاب به
رئیس سازمان انرژی اتمی در راهپیمایی روز
قدس ،گفت :ما حتی اگر از نظر سیاسی هم
اختالفی داشته باشیم می گوییم که باشد،
 ۳۶۴روز سال برای شما ،اما اجازه دهید یک
روز سال صدای واحدی از کشور شنیده شود.
به هرحال امیدوارم از سوی مقامات رسمی
برای این افراد اقدامی انجام شود و امیدوارم قوه قضاییه
اقدامی انجام دهد.به گزارش خراسان ،محمد باقر نوبخت
که روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران سخن
می گفت ،با بیان این که چنین افرادی در طول تاریخ هم
بوده و ائمه اطهار را نیز مورد اهانت قرار دادهاند ،تصریح
کرد :درخصوص این رخداد واقعا موهن و غیرقابل توجیه
چند نفر درخصوص شخصیتهای خدوم و دانشمندان
هستهای نظام باید گفت که این اقدام بدون تردید از سوی
جریان قلیلی صورت گرفت و آنان با این اهانت و حرکت،
روز قدس را مخدوش کردند و وقتی یک جمعیت این چنین
بزرگ با دهان روزه از این ماجرا اعالم برائت کردند ،شما
دیدید که رسانههای بیگانه یک کادر کوچک را به جای
حرکت پاکی که ملت بزرگ ما انجام داد ،نشان دادند .این
افراد خائن هستند ،چرا که دیدید حرکت بزرگ ملت ما
چگونه تحتالشعاع این حرکت آنان قرار گرفت.
▪لوایح 4گانه برای دولت بسیار مهم است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره به تاخیر افتادن
بررسی الیحه  FATFدر مجلس شورای اسالمی ،تصریح
کرد :تصویب این لوایح برای دولت بسیار مهم است؛ چراکه
در چارچوب قانون اساسی است .ما منابع تروریسم را به
هیچ وجه تایید نمی کنیم و در تقابل با منافع تروریسم قرار
داریم.مادراینالیحهتصریحکردهایمکههرکسراخودمان
تروریسم بدانیم علیه منافع آن عمل خواهیم کرد .اگر کسی
فکر کند که مقاومت یا حزب ا ...که مقبولیت عمومی آن ها
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...

معاونت نظارت مجلس گزارش عملکرد دومین سال مجلس دهم را منتشر کرد

طاهری-معاوننظارتمجلسگزارشاینمعاونتدرباره
اقدامات نظارتی مجلس در اجالسیه دوم دوره دهم (سال
دوم مجلس دهم) را قرائت کرد .در گزارشی که حسین
مظفر در نشست علنی روز گذشته بهارستان قرائت کرد،
به محورهایی همچون نظارت بر ابالغ و انتشار قوانین،
تذکرات کتبی و شفاهی به وزیران و رئیس جمهور ،تحقیق
و تفحص ها ،استیضاح و رای اعتماد به وزیران ،نظارت
بر اجــرای قانون بودجه سنواتی ،اسامی کمیسیون ها
و نمایندگان فعال مجلس در حــوزه های مختلف و ...
پرداخته شده است.
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را در ساز و کار دموکراتیک انتخابات لبنان
دیدیم ،تروریست اســت ،نشان می دهد که
عقل او معیوب است.نوبخت ادامه داد :با این
که تفاوت نگاه داریم اما به منتقدان نیز احترام
می گذاریم و باید ببینیم که اکثریت مجلس
چه چیزی را می خــواهــد .وجــدان عمومی
مجلسوجدانآگاهوبیداریاستوبایدببینیم
که مردم چه چیزی را می خواهند .مردم در
انتخابات مجلس با انتخاب  ٣٠نفر از یک فهرست نشان
دادنــد که کدام راه را انتخاب کردهاند.سخنگوی دولت
تصریحکرد:استداللاینکهاینالیحهدوماهمسکوتبماند
برای ما نیز مشخص نیست .انتظار داشتیم مجلس آن را به
رای بگذارد .این که گفته می شود می خواهند از رهبری
کسب نظر کنند ،صحیح نیست چراکه رهبری فرموده اند
که مجلس و دولت خود با همکاری یکدیگر مسائل را حل
کنند .اگر رهبری نظری داشتند مانند سند  ۲۰۳۰که به
صراحت فرمودند ،متوقف می شد.وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که آیا بهتر نبود لوایحی مانند مبارزه با تامین
مالی تروریسم یا مبارزه با پول شویی بومی سازی شود،
گفت:قطعابایدخودمانهمدرخصوصشفافسازیوپول
هایی که از راه نامشروع به دست می آید ،اقدام کنیم و در این
زمینه قوانین داخلی نیز وجود دارد .آن جایی که گفته می
شود سرک به حساب مردم نمی کشیم ،به این معنا نیست
کهدستگاههاینظارتی،نظارتنمیکنند؛بلکهمنظوراین
استکهاگرقراراستپرداختیصورتبگیرد،زندگیکسی
رابررسینخواهیمکرد.سخنگویدولتخاطرنشانکرد:ما
در مجلس جلسات غیرعلنی درخواست کردیم و حتی دبیر
شورای عالی امنیت ملی هم توضیح دادند .خود ما و تمام
مسئوالن وزارت امور خارجه در جلسات غیرعلنی و علنی
بر اهمیت این لوایح تاکید کردیم با این حال باید بپذیریم
که تفاوت نگاه در کشور وجود دارد و عده ای نگاهشان با ما
متفاوت است.وی افزود :امیدواریم در مرحله بعد تصمیم
سنجیده ای از سوی مجلس شورای اسالمی شاهد باشیم.

یک تلنگر برای بهارستان
«قانون تفسیر جزء ( )۱بند «الــف» تبصره ( )۱۲قانون
بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور ،قانون تفسیر بند (الف)
تبصره ( )۲ماده ( )۷۶قانون تأمین اجتماعی اصالحی
مصوب  ،1380.7.14قانون موافقت نامه همکاری بین
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
راجع به احــداث و بهره بــرداری از نیروگاه های جریانی
روی رودخانه ارس ،قانون موافقت نامه انتقال محکومان
بین دولــت جمهوری اسالمی ایــران و دولــت جمهوری
دموکراتیک سوسیالیستی سریالنکا  .»...
پنج قانون فوق ،فهرست مصوباتی است که مجلس شورای
اسالمی طی دو ماه اخیر به صورت قانون تصویب کرده است.
در روزهای اخیر هم طرح یک نماینده مجلس که اتفاق ًا از
نمایندگان ادوار مجلس هم هست و علی القاعده باید اولویت
های نظام قانون گذاری را بداند ،درباره «نحوه اجرای احکام
اعدام ،قطع و نقص عضو در مأل عام» در مجلس اعالم وصول
شده است .جالب این است که «تهیه لوایح قضایی» او ًال و
بالذات یکی از وظایف مصرح رئیس قوه قضاییه در قانون
اساسی است .نگاهی به عناوین قوانینی که در هفته های
اخیر در مجلس تصویب شده است و همچنین کند و کاوی
در دستور کارهای روزمره مجلس طی سال های اخیر ،نکات
قابل تاملی را برای مامشخص می کند به خصوص این که
بدانیم به گفته خود نمایندگان هزینه اداره هر دقیقه مجلس
نزدیک به  300میلیون تومان است!   -1باید از نمایندگان
ملت در بهارستان پرسید واقعا کدام یک از قوانین فوق چه
از حیث شمولیت و چه از حیث اهمیت" ،اولویت" کشور
هستند؟ در شرایطی که همه ارکان نظام تصریح دارند که
مشکالت معیشتی مردم اصلی ترین مسئله کشور است،
قوانین فوق که با هزینه میلیاردی تصویب شده اند ،چه
گرهی از زندگی بخشی از مردم باز می کند؟ -2جای این
سوال مطرح است که لوایح بنیادی و مادری که در مجلس در
حال خاک خوردن است و می تواند بخش زیادی از ساختار
معیوب کشور را اصالح کند ،چه زمانی قرار است به صحن
مجلس بیاید؟ مسائلی مانند مالیات بر ارزش افزوده ،اصالح
نظام بانکی ،اصالح قانون چک و از همه مهم تر الیحه قانون
تجارت که با توجه به گذشت  86سال از زمان تصویب و با
توجه به این که اصالحیه آن چند سال است که در مجلس
خاک می خورد ،نیازمند دگرگونی و از موضوعاتی هستند
که در صورت تصویب در قالب یک قانون جامع در بخش
های مختلف اقتصاد راهگشایی میکنند و جلوی تولید
بسیاری از پرونده های قضایی را هم می گیرند -3.ممکن
است در دفاع از مجلس گفته شود مطابق قانون هر نماینده
ای می تواند طرح های دلخواه خود را دنبال کند .دراین
جا باید به نمایندگان این ایراد را وارد کرد که اولویت های
کشور را درک نمی کنند .بماند که بسیاری از طرح هایی
که نمایندگان برای آن البی می کنند ،موضوعات منطقه
ای و محلی یا کم اهمیت است که شائبه تعارض منافع را
به دنبال دارد -4.اصالح آیین نامه مجلس خود یکی از
دستور کارهای همیشگی ادوار مجلس بــوده که معادل
صدهامیلیارد تومان وقت مجلس را گرفته اما هیچ گاه به سر
منزل مقصود نرسیده است .تا جایی که هفته و ماهی نیست
که پیشنهاد اصالح یا حذف یک بند از آیین نامه مجلس را از
رادیو نشنویم! -5بر این فهرست ،باید حاشیه های سیاسی
مجلس را هم افزود .سیاسی کاری هایی که در قالب های
مختلف هم وقت و انرژی مجلس را می گیرد و هم وحدت
قوه مقننه را مخدوش می کند.بخشی از ایرادات فوق که
تنها از باب مثال مطرح شد ،با اقدامات ضربتی هیئت رئیسه
حل می شود .پاره ای هم همکاری دو قوه دیگر را می طلبد
اما بخش اعظم کار بر عهده خود نمایندگان است که نباید
جز حل مشکالت مردم اولویت دیگری داشته باشند .آن هم
در اوضاعی که به تصریح دوست و دشمن ،کشور در یک نبرد
اقتصادی تمام عیار قرار گرفته است.

...
اخبار

امیرقطرسفیر«فوقالعاده»درایرانتعیینکرد
امیر قطر امــروز با صــدور فرمانی« ،محمد سعد الفهید
الهاجری» را به عنوان سفیر «فوق العاده» قطر در ایران
انتخاب کرد .به گزارش فارس ،خبرگزاری دولتی قطر روز
گذشته اعالم کرد که تمیم بن حمد امیر این کشور با صدور
دو فرمان« ،محمد سعد الفهید الهاجری» را به عنوان سفیر
«فوق العاده» این کشور در ایران و «علی السلیطی»را به
عنوان سفیر «فوق العاده» در جمهوری پرو انتخاب کرده
است .سفیر فوق العاده باالترین درجه یک سفیر از لحاظ
دیپلماتیک است که به آن فرستاده ویژه نیز میگویند.
تنش بین قطر و کشورهای حاشیه خلیج فــارس در پی
بیان اظهاراتی منتسب به مقامات قطر در حمایت از ایران
افزایش یافت و از آن زمان به بعد رو به وخامت گذاشت و از
همین رو ،انتظار میرفت تنش میان قطر و عربستان به اوج
خود برسد .امیر قطر در پی قطع روابط دیپلماتیک چهار
کشور عربی مصر ،عربستان ،امارات و بحرین با دوحه ،بر
«تقویت همکاری با تهران» تاکید دارد و با توجه به موقعیت
جغرافیایی قطر ،با بسته شدن مرزهای عربستان ،امارات،
بحرین و مصر به روی این کشور ،دوحه به نوعی در محاصره
زمینی ،هوایی و دریایی قرار میگیرد و در این میان تنها راه
ارتباطی باقی مانده آن از طریق ایران است.

طرح پارلمان کانادا برای جلوگیری
از احیای روابط دیپلماتیک با ایران
تسنیم -مجلس عوام پارلمان کانادا به تازگی طرحی ارائه
کرد که ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و
نقشآفرینی در «تحریک به خشونت» در مرز غزه ،خواستار
قطع هر گونه مذاکره از سوی دولت برای احیای روابط
دیپلماتیک با ایــران اســت .این طرح که توسط «گارنت
جینیوس» ،نماینده محافظهکار تهیه شــده همچنین
خواستار آزادی اتباع کانادایی شده است که مطابق ادعاها
در زندانهای ایران بازداشت شدهاند.این درحالی است که
«جاستین ترودو» ،نخستوزیر کانادا پس از روی کار آمدن
خواستار از سرگیری روابط دیپلماتیک با تهران شده است.
CMYK

