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فالحت پیشه :لوایح پالرمو و  CFTتا یک ماه آینده
در مجمع تعیین تکلیف می شوند

...

ویژه های خراسان
مچ اداراتی را که کاالی ایرانی
نمی خرند ،بگیرید

دستور به  70مدیر دولتی برای
تحول در آموزش کارمندان
پس از ابالغیه های مسئوالن ارشد اجرایی
در سال های اخیر مبنی بر ضرورت تحول
و بــه روز رســانــی آم ــوزش هــای ارائ ــه شده
کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی،
یک نهاد مسئول در قــوه مجریه با ارســال
بخشنامه ای بــرای  70مقام مسئول در
دستگاه های مختلف ،از آن ها خواسته است
به منظور افزایش مهارت ها و توانایی های
متصدیان مشاغل عمومی ،عناوین دوره
های آموزشی پیشنهادی را با تکیه بر جدید
و متفاوت بودن آن با دوره های سابق ،تهیه
و ارسال کنند.

چهره ها و گفته ها
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب
موتلفه اسالمی در واکنش به اظهارات
رئیسجمهور که از خیرات و حسنات
برجام سخن گفته بود ،اظهار کرد :اگر
کسانی نخواسته انــد یا نتوانستهاند
مشکالت م ــردم را با
بــرجــام حــل کنند
حــــداقــــل نــمــک
بـــه زخــــم مـــردم
نــپــاشــنــد/ .
فارس

سردار غالمحسین غیب پرور رئیس
ســازمــان بسیج مستضعفین گفت:
با خدمت و صداقت مـیتــوان سرمایه
مردمی را حفظ کرد ،صداقت با مردم
بــایــد بــه گــون ـهای
بــاشــد ک ــه ب ــاور
کنند ما خادم آن
ها هستیم/ .مهر

یک سوم نمایندگان با درخواست انتشار حضور و غیاب شان و مشارکت در رای گیری موافقت کردند

شفافسازیحداقلی

ادی ــب -روز گذشته مجلس ش ــورای اسالمی
گزارش رسمی از حضور و غیاب و میزان مشارکت
برخی نمایندگان در رأی گیری صحن علنی طی
آذر ۱۳۹۷رامنتشرکرد؛گزارشیکهحاوینکات
قابلتوجهیاست.درروزهایاخیررسانههادرباره
هزینه اداره مجلس شورای اسالمی گزارش های
زیادی نوشته اند و در برخی از گزارش ها اعدادی
مانندپنجمیلیاردتومانبرایهرجلسهچهارساعته
را هم قید کرده اند که با توجه به هزینه هایی چون
حقوقنمایندگان،حفاظت،کارکنانمجلسو...
چندان هم دور از انتظار نیست .اما آن چه بزرگی
اینعددرابیشتربهچشممیآورد،حضورنداشتن
نمایندگان در جلسات مجلس و حتی مشارکت
نکردن نمایندگان در رأی گیری ها (ولو به صورت
رأی ممتنع) در صورت حضور است .هزینه های
مجلسراکهکناربگذاریم،بهارستانهمیشهداعیه
شفافیتداشتهونسخهشفافیترابرایبخشهای
مختلفحاکمیتیودولتیمیپیچد،دراینشرایط
خبرگزاریخانهملتسراغنمایندگانرفتهوازآن
ها درخواست کرده که اطالعات عملکردشان را
دردوحوزهحضوروغیابومشارکتدررأیگیری
منتشرکندکهمتأسفانهحدوددوسومنمایندگان
با این درخواست موافقت کتبی نکرده اند .با این
حال خبرگزاری خانه ملت که مرجع رسمی اخبار
مجلساست،شنبه 15آذرماهگزارشیازعملکرد
برخی نمایندگان که موافقت کتبی خود را اعالم
کرده اند ،در آذر ماه منتشر کرده است .خانه ملت
در گزارش خود نوشته است« :این گزارش صرفا
مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و
امکان انتشار اطالعات دیگر نمایندگان نیز پس
از اعالم موافقت ایشان به صورت مکتوب وجود
خواهد داشت .همچنین یادآور می شود از آن جا
بخش هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ
سیاسی مردم ایران که توسط مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران(ایسپا) انجام شده ،نشان می
دهد تساهل مداری در بین ایرانیان به طور نسبی
افــزایــش یافته اســت .بــراســاس گ ــزارش روابــط
عمومیایسپا،طرحملیسنجشفرهنگسیاسی
مردم ایران که موج اول آن در سال  1384انجام
شــده  ،به بررسی بیش از  20شاخص فرهنگ
سیاسیمردمایرانپرداختهاستوتحوالتاتفاق
افتاده در فرهنگ سیاسی مردم در سال 1384و
 1397راموردبررسیقراردادهاست.دراینطرح
شاخصهایی همچون اعتماد به نهادهای نظام
سیاسی ،اعتماد به مسئوالن سیاسی ،احساس
عدالت توزیعی ،احساس عدالت رویه ای ،ارزیابی
عملکرداقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاست
خارجی نظام ،حمایت از آزادی رسانهها ،تساهل
مداری ،اقتدارگرایی ،میل به خشونت ،مشارکت
سیاسی،احساسپاسخگوییمسئوالنسیاسی،
امید به آینده ایران ،احساس بی قدرتی و  ...مورد
بررسیقرارگرفتهاست.مطابقبخشیازنتایجاین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

که این گزارش تعداد کل نمایندگان را شامل نمی
شود ،مالکی برای ارزیابی نمایندگان از لحاظ
منظم ترین حضور در جلسات علنی و کمیسیون
هایابیشترینمشارکتدررأیگیریهایمجلس
نیست ».گزارشمنتشرشدهدردوحوزهمشارکت
نمایندگان در رأی گیری و وضعیت حضور و غیاب
است که در مورد اول تنها  96نفر و در مورد دوم
تنها  101نفر از نمایندگان موافقت کرده اند که
عملکردشان منتشر شود! تعداد کل نمایندگان
مجلس  290نفر اســت .به این ترتیب براساس
آن چه خانه ملت منتشر کــرده ،عمال  33درصد
نمایندگان با انتشار گزارشی از میزان مشارکت
شان در رای گیری و حدود  35درصد با انتشار
گزارشحضوروغیابشانموافقبودهاند.
بر اســاس ایــن گــزارش ،احمد مــرادی نماینده
بندرعباس ،حسن کامران نماینده اصفهان،
یحیی کمال پور نماینده جیرفت ،هادی قوامی
نماینده اسفراین ،قاضی زاده هاشمی نماینده

محمد اکبری

مشهد ،فرمند فــردیــن نماینده میانه ،احمد
علیرضابیگینمایندهتبریز،احمدسالکنماینده
اصفهان ،بشیر خالقی نماینده خلخال ،شهروز
برزگر نماینده سلماس و علی اسماعیلی نماینده
نور  11نماینده ای هستند که در تمام رأی گیری
های آذر ماه مجلس شرکت کرده اند .این گزارش
بدان معناست که در صورت تعمیم آمار منتشر
شدهبهکلمجلستنها 3.8درصدکلنمایندگان
در تمام رأی گیری های آذر ماه مجلس شرکت
کرده اند!
یکیازنکاتجالباینگزارشایناستکهظاهرا
برخی نمایندگان به رغم حضور در مجلس اصلی
ترین وظیفه خود را که رأی به طرح ها و لوایح است
فراموش کــرده انــد! به عنوان نمونه در آذرمــاه،
ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان در زمان
رأی گیری ها  50بار در مجلس حضور داشته اما
فقط  10بار در رأی گیری ها شرکت کرده است.
همچنین به جز قاضی زاده هاشمی و کریمی

نتایج بررسی تطبیقی نظرسنجی ایسپا در سال  84و  97نشان داد

افزایش تساهل مداری سیاسی در بین ایرانیان
پیمایشمیتواننتیجهگرفتکهتساهلمداریدر
بین ایرانیان به طور نسبی باالست .جامعه آماری
اینپژوهشکلیهشهروندانباالی 18سالکشور
(شهری و روستایی) بوده اند و تعداد نمونه آماری
برابر با چهار هزار و  890نفر بوده است .شاخص
تساهل مداری در این پیمایش با پنج گویه مورد
سنجشقرارگرفتهاست.اینگویههاعبارتانداز
«حکومتبایدبهمخالفانشاجازهدهدعقایدخود
راآزادانهبرایهمهبیانکنند»«،بایدبهکسانیکه
بهاسالماعتقادندارندهماجازهدادبهراحتیعقاید
خود را بیان کنند»« ،منتقدان و مخالفان حکومت
نیزحقدارنددرانتخاباتریاستجمهوریکاندیدا
داشته باشند»« ،کسانی که به هیچ دینی اعتقاد
ندارند،حقدارنددرسازمانهایدولتیاستخدام
شوند»«،هیچکسحقنداردفردیرابهدلیلآنکه
حرفی علیه حکومت زده است ،دستگیر و زندانی

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

...

خارج از دستور

info@khorasannews.com

عکس :آرشیو

یک مقام مسئول اقتصادی در نامه ای به
تعدادی از تشکل ها و انجمن های تخصصی
فعال در حوزه های تولیدی و صنعتی ،از آن
ها خواسته است با توجه به تاکیدات قانونی و
دستورات دولت در خصوص تامین نیازهای
دستگاه هــای اجرایی و عمومی از منابع
داخلی ،با رصد و بررسی تقاضاهای خرید
این مجموعه ها ،در صورتی که مشاهده
کردند با وجــود توانمندی داخلی ،قصد
استفاده از محصوالت خارجی وجود دارد،
مــراتــب را بــه دولــت اعــام کنند تــا اقــدام
مقتضی به عمل آید.

خانه ملت -حشمت ا...فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح روند تصویب الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :پرونده الیحه کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ( )CFTتا هفته آتی در مجلس
بسته و به همراه الیحه پالرمو تا یک ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می شود.

کند».درهرکدامازگویههایفوقاگرکسیباگویه
مد نظرکام ً
ال مخالف باشد نمره یک یعنی تساهل
مداری خیلی کم و اگر کسی با گویه مد نظر کامالً
موافقباشدنمرهپنجیعنیدرگروهتساهلمداری
خیلیزیاددستهبندیشدهاست.درپایانازجمع
پنج گویه مد نظر شاخص تساهل مداری بر روی
طیفصفر تا 100محاسبهشدهکههرچهنمرهفرد
بهصفرنزدیکترباشدنشاندهندهتساهلمداری
کم و هر چه به  100نزدیک تر باشد نشان دهنده
تساهلمداریزیاداست.نتایجاینپیمایشنشان
میدهددرمجموعمیانگینتساهلمداریبرروی
طیفصفرتا 100برابربا 60.77بودهاستکهاز
نقطه وسط طیف(عدد )50باالتر است .میانگین
این شاخص در پیمایش سال 1384ایسپا برابر با
 51از 100بودهاست.اینتغییربهاینمعناستکه
در 13سالگذشتهمیزانتساهلمداریایرانیها

قدوسی هیچ کدام از نمایندگان مشهد تاکنون
حاضر به انتشار عملکردشان در زمینه حضور و
غیاب ورأیدهیهایآذرماهنشدهاند.
براساس این گــزارش ،علی اصغر یوسف نژاد
نماینده ســاری ،سیدحسین نقوی حسینی
نماینده ورامین ،نادر قاضی پور نماینده ارومیه،
فردین فرمند نماینده میانه ،زهرا سعید نماینده
مبارکه ،سیدمرتضی خاتمی نماینده ماه نشان،
محمد بیرانوندی نماینده خرم آباد ،علی اکبری
نماینده شیراز و علی اسماعیلی نماینده نور 9
نماینده ای هستند که به هیچ وجه در جلسات
آذر مــاه مجلس غیبت یــا تأخیر نداشته انــد.
همچنین احمد امیرآبادی نماینده قم و داوود
محمدی نماینده قزوین تنها نمایندگانی بودند
که غیبت شــان در مجلس به دلیل مأموریت
کاری بوده است 90 .نفر باقی مانده از فهرست
 101نفر منتشر شده ،نمایندگانی هستند که
در آذرمــاه یا در ورود به مجلس تأخیر داشته یا
از یکی از انواع مرخصی استفاده کرده اند .در
این فهرست سیدمحمد جواد ابطحی نماینده
خمینی شهر با بیش از پنج روز مرخصی ،کم
حضورترین نماینده مجلس است.
دوازدهمآذرماهنیزمجلساسامینمایندگانیکه
بیشترین مشارکت را در رأیگیریهای جلسات
علنی مجلس طی سه ماه دوم اجالسیه سوم دوره
دهم مجلس داشتهاند ،اعالم کرده بود .همچنین
طیآنگزارش،محمدرضاتابش،علیاصغریوسف
نژاد ،شهروز برزگر ،محمدحسین فرهنگی ،علی
اسماعیلی ،سیده فاطمه ذوالقدر ،فردین فرمند،
حسنکامران،حسینعلیحاجیدلیگانیوشمس
ا ...شریعت نژاد ،به عنوان منظم ترین نمایندگان
مجلسمعرفیشدهبودند.
 9درجهافزایشیافتهاست.
▪برخیجزئیاتنتایجپیمایش

در یکی از سؤاالت مربوط به این شاخص ،جمله
«حکومتبایدبهمخالفانشاجازهدهدعقایدخود
راآزادانهبرایهمهبیانکنند»بهپاسخگویانارائه
شدکهدرمجموع 15.1درصدمخالفو 70درصد
موافق این جمله بودهاند .بقیه نیز یا مردد بوده یا
اظهارنظرنکردهاند.یافتههایتحقیقحاکیازآن
است که میزان تساهل مداری زنان و مردان تقریب ًا
یکساناستودربینگروههایسنینیزباافزایش
سن میزان تساهل مداری کمتر میشود به طوری
که میانگین تساهل مداری افراد  18تا  29ساله،
 64و میانگین تساهل مــداری افــراد بــاالی 50
سال  57است .در بین گروه های تحصیلی نیز با
افزایشتحصیالتبهصورتمعنادارمیزانتساهل
مــداری بیشتر میشود و افــرادی که تحصیالت
عالی(کارشناسی ارشد و دکتری) دارند میانگین
تساهل مــداری شان  71و کسانی که بی سواد
هستند 51،است  .

میزکار هیئت رئیسه از طرح
استیضاح خالی شد

به رغم اعالم پیگیری پنج استیضاح وزیران
دولت از سوی نمایندگان مجلس در هفته
های گذشته اصغر یوسف نژاد عضو هیئت
رئیسهمجلسدرجمعخبرنگاراناعالمکرد:
«هم اکنون تمامی استیضاح های وزیــران
دولت از دستور کار مجلس شورای اسالمی
خارج شده اســت ».طی هفته های گذشته
طرحهاییبرایاستیضاحوزیرعلوم،آموزشو
پرورش،صنعتومعدن،اقتصاد،امورخارجه
و وزارت کشور در مجلس تهیه و به هیئت
رئیسهارائهشدهبود.

تاجگردون:گویاهررئیسجمهور
بایدیکمشاییداشتهباشد
غالمرضاتاجگردونرئیسکمیسیونبرنامهو
بودجهمجلسدرمطلبیکهدرفضایمجازی
منتشر کــرد ،اظهارکرد :هر رئیس جمهور
گویا باید یک مشایی داشته باشد .مشاور
رئیس جمهور بعد از گذشت شش سال از
دوره رئیس جمهور با دادن نشانی غلط به
جامعه فرار به جلو میکند .وی افزود :بودجه
رادولتمیدهد.ششسالهمآقایروحانی
بودجه را به مجلس داد .هر آن چه که بخواهد
میتواند در الیحه انجام دهد .مثل امسال
که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا
را دوســت داشــت افزایش داد .تاجگردون
خطاب به مشاور رئیس جمهور اظهار کرد:
جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند؛
به دردشان نمک دروغین نریز یا این که اگر
جنایتیشدهدولتفعلیراهمدراینجنایت
شریکبدانید.البتهکهاگرمجلسببیندجایی
بیانصافیشدهباشداصالحمیکند.چهدر
عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع.
خداهمهرابهراهراستهدایتکند.

کامران:دربارهکارچاقکنیدر
راهرویمجلستوضیحاتمتقن
دارم
حسن کــامــران نماینده اصفهان پــس از
نطق جنجالی خــود درب ــاره کــارچــاق کنی
در راهروهای مجلس به خبرنگار پارلمان
خراسانگفت:توضیحاتمتقنیبامستندات
دارمکهبهزودیدراختیارشماقرارمیدهم.

جمعیازمعلوالنمقابلمجلس
تجمعکردند
جمعی از معلوالن در اعتراض به وضعیت
بودجه حمایت از معلوالن در ســال  98و
دستمزد بیمه تــوان بخشی خود در مقابل
مجلسشورایاسالمیتجمعکردند.

