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 3وظیفه مهم مجلس جدید
نمایندگان مجلس یازدهم و به ویــژه هیئت
رئیسه تازه نفس آن اگر بخواهند به امیدها و
دلبستگی هایی که نسبت به آن ایجاد شده
پاسخ دهند و با عمل به  2وظیفه مهم یعنی
«قانون گذاری» و «نظارت» ،مجلس را حقیقتا
«در راس امور» بنشانند ،باید برخی تغییرات را
در ساختار و فرایندهای پارلمانی دنبال کنند.
-1سامان دهیفرایندنظارتمجلسبردولت
براساس گزارش هایی که معاون نظارتی مجلس
به صورت ساالنه ارائه می کند ،هرسال چیزی
حدود چهار هزار سوال و تذکر توسط مجلس
از بخش های مختلف دولت مطرح می شود که
اگر فقط  20درصد این تذکرات و سواالت به
نتیجه می رسید و در تصمیم های دولتمردان اثر
چندانی داشت ،الاقل وضع اقتصاد کشور بهتر
از این بود .براساس برخی آمارها در  10دوره
مجلس هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نرسیده
است .درحالی که روزانه بخشی از زمان مجلس
به طرح این سواالت و تذکرها اختصاص می یابد
معاونت نظارت مجلس سال گذشته در گزارشی
اعالم کرده بود که مشخص نیست این سواالت و
تذکرها آیا در حوزه «وظایف» مسئوالن دستگاه
های اجرایی است یا «اختیارات» آن ها بنابراین
«برخی مسئوالن دستگاه های اجرایی خود را
ملزم به پاسخ به سوال ها و تذکرهایی نمی دانند
که در حوزه اختیارات آنان باشد» .واضح است
که این فرایند کم اثر و پرهزینه باید تغییر کند .اگر
فرایندی موثر برای این نظارت ها طراحی شود تا
به جای ارائه چهار هزار تذکر تقریبا بی نتیجه به
دولت در هر سال 100 ،تذکر منجر به تغییرات
جدی و موثر در نظام اجرایی از سوی مجلس ارائه

شود ،نظام پارلمانی ایران در جایگاه حقیقی
خود برای نظارت که یکی از ضعف های جدی
در حکمرانی است ،خواهد نشست.
 -2جلوگیری از تبدیل شدن مجلس به خط
تولیدقوانینانباشتهوبیاثر
براساس برخی آمارها بیش از  12هزار قانون
در ایران تصویب شده که الهام امین زاده معاون
سابق رئیس جمهور این تعداد قانون را «دست و
پاگیر» و «مانع بزرگ» توصیف کرده بود .قوانینی
گاه موازی و انباشته شده و گاه بیهوده که حتی
خــود مجلس فرصت نظارت بر آن ها را پیدا
نمیکند .در این زمینه «سیاستهای کلی نظام
قانونگذاری» که از سوی رهبر معظم انقالب
در مهر  98ابالغ شد ،باید مبنای اصلی و نقشه
راه طراحی الگوی تصویب قوانین باشد .به
همین دلیل پیشنهاد می شود یک بخش مهم
از ماموریت هــای مجلس جدید به تسریع در
«تنقیح قوانین» اختصاص یابد تا هم قوانین
بی اثر و موازی شناسایی و حذف شوند و هم از
تصویب قوانین تکراری جلوگیری شود .در این
مسیر الزم است که مجلس ابتدا شبکه مسائل
کشور را که توسط نهادهای مختلف شناسایی
و طراحی شده است در اختیار گیرد و مطابق آن
برای نظارت و قانون گذاری ،فرایندی عملیاتی
طراحی کند .این شبکه مسائل ،مشخص خواهد
کرد که اساسا چه نوع طرح ها و لوایحی باید
اجازه طرح با اولویت در مجلس داشته باشد و
چه طرح ها و لوایحی نباید اجازه طرح پیدا کند.
 -3سامان دهــی شفافیت تصمیم های
مجلس
یکیازمهمترینموضوعاتیکهدرسالهایاخیر
مطرح شده ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیده،
شفاف شدن دیدگاه ها و آرای نمایندگان در
صحن علنی و کمیسیون های بهارستان است.
این موضوع با همه حساسیت ها و مالحظاتی که
دارد یکی از مطالبات جدی و از جمله نیازهای
نظام پارلمانی ایــران اســت که می تواند سهم
مهمی در مقابله با فسادهای احتمالی داشته
باشد .این شفافیت فقط در نظر و رای نیست و
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باید همه شئون دیگر را نیز در بر بگیرد .به عنوان
نمونهیکیازمسائلیکههموارهموردانتقادبوده،
نامه نگاری هایی است که توسط نمایندگان برای
انتصابات و معرفی افراد مختلف انجام میشود.
این آش گاهی آن قدر شور می شود که وقتی
پــای درد دل یک مدیرکل می نشینی یکی از
گالیه هایش همین نامه نگاری ها و فشارهای
نمایندگان برای تغییرات در بخش های مختلف
استان هاست .معنی ن ــدارد که یک نماینده
متولی تغییر استاندار باشد و نماینده دیگر متولی
تغییر فالن مدیرکل! این نامه نگاری ها اگر بنا
دارد که دردی از مردم حل کند باید از یک مسیر
قانونی مشخص و مثال از یک دبیرخانه متمرکز در
بهارستان تایید و ارسال شود تا امکان نظارت بر
آن وجود داشته باشد .بنابراین پیشنهاد میشود
برای ارائه دیدگاه های نمایندگان در کمیسیون
ها (تا آن جا که اخبار محرمانه و ضد امنیت ملی
افشا نمی شود) ،آرای آن ها و نامه نگاری های
شان توسط سامانه ای شفاف و متمرکز طراحی
و با سرعت اجرایی شود تا از این پس ،موکالن
و رسانه ها و همه مــردم بدانند که هرنماینده
در مجلس دقیقا چه می کند و با دیدگاه ها ،آرا
و نامه نگاری هایش به دنبال چیست .در این
زمینه تجربه موفق محمد باقر قالیباف رئیس
جدید مجلس در ایجاد سامانه تلفنی  110و
مرکز نظارت همگانی مردمی  ١٩٧که باعث
شد مردم ،ناظران پلیس باشند و اعتمادسازی
در بین مردم ،سرمایه اجتماعی ناجا را به صورت
شگرفی افزایش داد می تواند به کمک مجلس
بیاید .راهاندازی سامانه های مشابه با بسترهای
به روزشــده برای نظارت بر نمایندگان از جمله
مطالبات جدی از مجلسی است که بسیاری از
نمایندگانش با همین شعار وارد آن شده اند.
مجلس یازدهم ،نخستین پارلمان ایران در قرن
جدید شمسی خواهد بــود .قرنی که می تواند
چشم اندازی از ایران قدرتمند باشد و تا سال ها
برایپیشرفتایرانریلگذاریوراهگشاییکند؛
براین اساس همه نمایندگان مجلس ،وظیفه ای
خطیر و چه بسا تاریخی برعهده دارند.

پیگیری تولیت آستان قدس برای بازگشایی  24ساعته صحن های حرم رضوی
تولیت آستان قدس از پیگیری و تالش برای
دریافت مجوز باز بودن  24ساعته حرم مطهر
رضوی و افزایش زمان حضور زائران در صحن
های این آستان خبر داد .در بخشی از فیلمی
که شب گذشته صفحه اینستاگرامی حجت

االســــام و المسلمین مــروی مــنــتــشــر شد
وی اظهار کرد « :در حال تالش هستیم که
صحن های حرم  24ساعته باز باشد ،تماس
گرفتهایم ،نامه نوشته ایــم و .»...آیــــتا...
علمالهدی نیز درسیزدهمین هفته برگزار

نشدن نمازجمعه در مشهد در خطبه ای مجازی
از دستورالعمل مصوب ستاد ملی کرونا درباره
بسته بــودن شبانه حــرم رضــوی انتقاد کرد.
مشروح این خبر را در روزنامه خراسان رضوی
بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آخــه ایــن چه وضــع نابسامانی اســت! خانه
گران ،زمین گران ،کاالی معیشتی گران و!...
چه کسانی این قیمت ها را تعیین می کنند؟
مگر ایــن مملکت قانون نــدارد؟ نکندقیمت
کاالها مثل قیمت لیموترش تعیین می شود که
فقط دست چند نفر افتاده باشد؟
•• دولت که این قدر به صاحبخانهها سفارش
می کند در این ایام کرونا اجاره ها را ببخشند،
چرا خودش برای یک ماه هم که شده هزینه
قبض ها را نمی بخشد؟
•• این مسئولین وقتی سرکار آمدند تا چندسال
همه مشکالت را گردن قبلی ها انداختند اما
حاال که همه را بدبخت کردند ،نمی توانند یک
عذرخواهی ساده کنند.
•• عزیزان ،این قدر به دیگران گیر ندهید .یک
روز به پزشکان حمله می کنید ،روز دیگر به
کارمندان ،یک روز به فرهنگیان یک روز به
کاسبان و ...معلومه حسادت عجیبی دارید.
اول خودتان را درمان کنید.
•• معلوم نیست این شرایط و گرانی ها تا کجا
ادامه دارد؟ به خدا ما بازنشستگان و کارگران،
دیگرنمیتوانیمنفسبکشیم.مابازنشستگان،
پسر و دختر بزرگ داریم و باید به فکر ازدواج آن
ها باشیم .ولی خودمان در مشکالت زندگی
مانده ایم.
•• ایــن قــدر از افــزایــش جمعیت ننویسید .با
این همه بال و مشکلی که از صدقه سری این
مسئولین سرمان آمده چرا بچه بیاوریم و یک
نفر دیگر را بدبخت کنیم؟
••همه بار آموزش دانش آموزان به دوش والدین
افتاده است و فرهنگیان برایشان فرقی ندارد!
آن ها فقط دنبال افزایش حقوق هستند ولی
عملکردشان ،صفر است.
••مسئولین محترم! چرا پس از گذشت دو ماه
از سال نو ،اضافه حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی را اعمال نکردید؟ شما را به خدا به
داد ما برسید .اگر تصویب شده ،پس چرا پول ما
را نمیدن؟ به خدا ما گرفتاریم.
••متاسفم برای آن هایی که از فرهنگیان انتقاد
می کنند .اگر ما نبودیم االن شما می توانستید

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

با دست خودتان یک خط پیام بنویسید و آن را
بفرستید؟
•• گــویــا بــــرای بــر طـــرف کــــردن مشکالت
مــردماراده ای نیست وگرنه آیا نمی شود یک
میدان بار را کنترل کرد؟ انگار دالالن خوب
فهمیده اند که مسئوالن نه قدرتی برای کنترل
بازار دارند و نه اراده ای.
••من حاضرم با رانت و رابطه ،خودرو احتکار
کنم و  62 -61ماه هم زندانی بشم.
••حاال می خواهند با هزار منت ،دو قران قیمت
خودرو را پایین بیاورند که همین قیمت هم 40
درصد از قیمتهای  97گران تر است اما باز
هم با هزار بهانه مثل مالیات ،حق کاغذ ،حق
جلسه و ...به دنبال افزایش قیمت هستند .این
مسئولین فقط مردم را بازیچه خودشان قرار
دادند و مسخره کردند .صبر مردم هم حدی
دارد .بترسید از این همه ظلم و جور و گرانی در
حق مردم .باالخره این زخم دهان باز می کند.
••در صفحه ورزشی از فاجعه  290میلیاردی
نوشته اید .واقعا آدم می ماند که مگر این کشور
حقوقدان و مترجم الیق ندارد که مو را از ماست
بیرون بکشند؟ آخر چقدر بی تدبیری؟ باید
خسارت از جیب آقایان مسئول پرداخت شود نه
از حقوق کارمند و کارگر وکشاورز و دیگر اقشار.
•• چرامسئولینخراسانرضویآمارمبتالیانبه
کرونا را اعالم نمیکنند؟ خیلیها فکرمیکنند
کرونا تمام شده وکمتر دستورالعمل ها را رعایت
نمیکنند .وقتی مسئولین بی خیال می شوند
از مردم چه انتظاری دارند؟
•• ایــــن کـــه مــنــتــشــر ن ــش ــدن روزنــــامــــه در
بینالتعطیلین را اطــاع رسانی کردید چه
سودی به حال مشترکین داره؟ این کم فروشی
است .جواب قانع کننده بدهید.
خراسان :مشترکین به تعداد روزنامه مشترک
هستند و هم روزی که روزنامه منتشر نمی شود
به مدت زمان اشتراک افزوده می شود.
•• آقای روحانی! از روز اول که سکان هدایت
کشور به دست شما سپرده شد تا آن جایی که
جا داشــت تمام کارها واقــدامــات دولــت قبل
(آقای احمدی نژاد) را به توپ بستید .حال که

نمابر05137009129 :

چندماهی بیشتر به پایان عمر دولت شما نمانده
کاش شجاعت داشتید و از دولت قبل برای راه
یافتن به کشورهای آمریکای جنوبی(حیاط
خلوت آمریکا)و دوستی با آن ها تشکرمیکردید.
بایدقبول کنید رسیدن نفتکش ها فقط کار
دولت شمایا دولت قبل به تنهایی نیست .بایک
تشکرچیزی از شما کم نمی شود.
•• شوخیتان درباره افزایش چند ده درصدی
قیمت لوازم خانگی در بازار در صفحه دارکوب
اصال هم خندهدار نبود .اگر خودتون هم بچه یا
خواهر و برادر دمبخت داشتین ،با این مسئله
اصال شوخی نمیکردین .متاسفم براتون.
•• لطفا به مسئولین بگید اگر براشون زحمتی
نداره کتابخانه هارو باز کنند ،همه ادارات و
مراکز آموزشی بازشده انگار ،زورشون فقط به
کتابخانه ها رسیده.
•• زمانی که دولت الکترونیک نداشتیم وتلفن
ها هندلی بودکارها سریع تر انجام می شد اما
اکنون در شهرمشهد جایی برای فکس یک نامه
پیدا نمی شود.
••می خواهند  25هزار خودرو به مردم بفروشند
ولی در همان یکی دو روز ابتدایی بیشتر از 400
هزار نفر ثبت نام کردند! همه این مسخره بازی
ها به خاطر اختالف قیمت بازار و کارخانه است.
این اختالف قیمت را صفر کنید ،ببینید باز هم
این تعداد ثبت نام می کنند؟!
••کسی از خراسان برای تعطیلی روزنامه شنبه
به خط من پیامکی نــداده است .پیام جوابیه
امروز حرف مردم رو اصالح کنید .منم مخاطب
روزنامه هستم.
خراسان  :به مشترکین پیام ارسال شده است
که این مورد پیگیری خواهد شد.
•• سایت کذایی دیوار آرامش مردم را درباره
قیمت ها از جمله اجاره خانه ،قیمت مسکن
و....به هم ریخته است .خواهشمندیم با حذف
این سایت غیرواقعی آرامش را به خانواده ها
برگردانید.
••شما بــه عــنــوان مثال رســانــه باید ه ــرروز به
مجلسیان یـــادآوری کنید که یادشان باشد
نماینده چند درصد ملتاند.

