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مانیفست رئیسجدیدپارلمان

قالیباف :بنای مچ گیری نداریم اما در پیگیری منافع مردم کوتاه نمی آییم

•• روزنــامــه اعتماد در واکنش به آتشسوزی
جنگلهای زاگرس عکسهایی از جنگلهای
سوخته را در صفحه اول خود به کار برد و درباره
علت آن نوشت« :بدهی سازمان جنگل ها به
وزارت دفاع و عدم تامین بودجه از سوی سازمان
برنامه و بودجه به گسترش آتش سوزی منجر
شد» .روزنامه مردم ساالری هم با تیتر «رقص
آتش بر پیکر بلوطهای زاگرس» نوشت :برآورد
میشود  ۸۰درصد آتشسوزی مراتع و جنگل
های ایران بر اثر عوامل انسانی باشد.
••سازندگی -این روزنامه در واکنش به بیانیه
محمدرضا عــارف رئیس فراکسیون امید در
مجلس دهم این تیتر را زد« :فریاد زیر آب» و در
توضیح آن نوشت که ارائه این گزارش در قالب
بیانیه کمی دیر است .روزنامه شرق هم بدون
توجه به قسمت های دیگر بیانیه عارف فقط از
این تیتر استفاده کرد« :عارف :نقدها را تصدیق
میکنم» و روزنامه اعتماد هم از بیانیه مفصل
عارف فقط این تیتر را آورد« :میتوانستیم در
حوزههای مختلف بهتر عمل کنیم».

انعکاس
••عصرایران خبرداد :مقامات ایرانی در واکنش
به تاخیر طرف اوکراینی در پاسخ به پیشنهاد
ایران در خصوص جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
و همچنین روشــن شدن گام های بعدی اقدام
در این زمینه ،تصمیم گرفتهاند جعبه سیاه این
هواپیما را به کشور دیگری (احتماال فرانسه)
ارسال کنند.
••خبرآنالین نوشت  :اولین هیئت رئیسه مجلس
یازدهم یک شنبه اداره جلسه را به عهده داشتند
اما نکته جالب و کم سابقه این بود که در اولین
جلسه سه نفر بر صندلی ریاست نشستند .در
حالی که ساعت حدود  8:15محمدباقر قالیباف
زنگ آغاز جلسه را به صدا درآورد اما دو ساعت بعد
امیر حسین قاضیزاده هاشمی نایب رئیس اول
مجلس اداره جلسه را به عهده گرفت اما او هم تا
پایان جلسه ماندگار نشد و بعد از گذشت ساعتی
ریاست را به علی نیکزاد سپرد.
••نامه نیوز نوشت :امیررضا واعظ آشتیانی فعال
سیاسی اصولگرا درخصوص احتمال استیضاح
خــود رئیسجمهور توسط نمایندگان مجلس
یــازدهــم گفت« :مــن بعید م ـیدانــم کــه مجلس
یازدهم به سمت استیضاح رئیسجمهور پیش
برود .اگر روحانی استیضاح شود ،از او قهرمان
ساخته میشود و همه ناکارآمد یهای دولتش
تحتالشعاع قرار میگیرد.

محمد باقر قالیباف ،رئیس قوه مقننه ،صبح
دیــروز در نخستین نطق پیش از دستور خود،
نقشهراهپیشرویمجلسدرحوزههایمختلف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و دیپلماتیک را
تشریح کرد .وی به  17رویکرد اصلی مجلس
یازدهم اشاره کرد و سپس چهار کلید را برای
تحقق این رویکردها نام برد که عبارت بود از
شفافسازی ،هوشمندسازی ،مردمیسازی
و کارآمدسازی .وی همچنین ضمن اشاره به
تعامل خود با دولــت فعلی و دولــت آینده این
نکته را یــادآور شد که بنای مچ گیری نداریم
اما در پیگیری منافع مــردم کوتاه نمیآییم.
قالیباف تنهاراهاستفادهازفرصتهاوجلوگیری
از اثرگذاری و تشدید تهدیدها بر اساس نظام
فکری رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی را الگوی
مدیریت جهادی دانست و برای آن هفت اصل
بیانکرد؛اول:باوربهمبانیقرآنیوسنتهای
الهیواستعانتمستمرازآنهاکهامروزبرایما
در والیت فقیه و مردم ساالری اسالمی متبلور
است .دوم :مردمی سازی حکمرانی ،به ویژه
مردمی کردن اقتصاد .سوم :تالش و کوشش
مجاهدانه و امیدوارانه .چهارم :توجه ویژه به
معنویت که زمینه ساز توجهات ویژه حضرت
الیحتسبمیشود .پنجم:
ولیعصر(عج)و ِرزق َ
وحدتکلمهمردموهمگرایینخبگان.ششم:
توجه و میدان دادن به نسل جوان پرانگیزه و
توانمندسازیآنانوهفتم:توجهویژهبهعدالت،
با اولویت دادن به محرومان و مستضعفان و
همچنین طبقه متوسط ضعیف شده .قالیباف
همچنینبهتشریحرویکردهایمجلسیازدهم
پرداخت که بخش هایی از آن در ادامــه آمده
است:
* استفاده از ظرفیت مجلس در حوزه قانون
گذاری و نظارت برای هدایت دولت به مسیر
مطلوب.
* پیگیری حل بیماریهای اصلی اقتصاد ملی
(رشدنقدینگی،بهینهنبودنقیمتهاینسبی
و تخصصی نبودن تولید،حذف مداخالت
غیرمنطقی دول ــت ،انــحــصــارات ،امضاهای
طالیی ،پولی ســازی ،کسری بودجه و نظام
مالیاتیمعیوب).
* پیگیری حل آسیبهای اجتماعی ناشی از
فقرومحرومیت.
* سرکشی مستمر به نقاط مختلف کشور و

پیگیری مشکالت مردم؛ حل و فصل مسائل و
مطالبات محلی با محوریت نماینده هر شهر،
تشکیل کــارگــروههــای موضوعی بــرای حل
مشکالتملی.
* پیگیری اجرایی شدن سند تحول آموزش و
پرورش.
کمی و کیفی رسانه
تقویت
و
اصالح
به
* کمک
ّ
م ّلی.
*استفادهازظرفیتمجلسبرایقانونمندسازی
فــضــای مــجــازی و افــزایــش کیفیت خدمات
زیرساختیومحتواییدرفضایمجازی.
* مجلس نماینده همه مردم ایران باشد،حتی
کسانی که به هر دلیل سیاسی یا نارضایتی از
شرایطکشور،بهآنرایندادهاند.
* دفع حداقلی و جذب حداکثری؛ مسامحه
نکردنبادشمنانداخلیوخارجیومخالفت
جدیباطردنیروهایانقالببهدلیلاختالف
سلیقه.
واقعیتهادرراهرسیدنبهآرمانها،
* توجهبه
ّ
تاآرمانگراییبه توهمنینجامد.
* تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی؛
همکاری با تمام جبهه مقاومت ،پر هزینه و بی
فایدهبودنمذاکرهباآمریکاواخراجکاملارتش
آمریکاازمنطقه.
* تقویت دیپلماسی منطقهای؛ تقویت رابطه با
کشورهایمنطقهوقدرتهاییکهباایرانمنافع
راهبردیدارند.
▪ 2توئیت تحلیلی درباره نطق قالیباف

* محمد سعید احدیان در توئیتر خود نوشت:
«ایــن نطق را می تــوان مانیفست گفتمانی،
ت».
رویکردیومدیریتیقالیبافدانس 
*مهدیمحمدیتحلیلگرمسائلسیاسیدر
صفحهتوئیترخودنوشت«:نطقامروزمحمدباقر
قالیباف در مجلس ،ترکیبی از خردمندی
انقالبی ،نگاه راهبردی ،تسلط کارشناسی و
رویکردسیستمیبهوضعجهان،مسائلکشور
و مشکالت مردم بود .پیشنهاد می کنم متن آن
رابخوانید».
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تهدیدبرنوییدرمقابلاحتمال رداعتبارنامه!

اعتبارنامه تاجگردون و 2نماینده دیگر مجلس با احتمال رد شدن مواجه
است؛ موضوعی که جنجال هایی را به دنبال داشت
روز گذشته اعتبار نامه سه نماینده به تایید
شعب بررسی این اعتبار نامه ها نرسید وبه
صحن علنی مجلس ارجــاع نشد .همزمان
نمایندگانی کــه بــه اعتبارنامه غالمرضا
تاجگردون اعتراض کرده بودند ،اعالم کردند
که در فضای مجازی تلویحا با «برنو» تهدید شده
اند .دو روز پیش بود که چند تن از نمایندگان
طی نامه ای به اعتبار نامه تاجگردون نماینده
ادوار مردم گچساران و کاظم دلخوش نماینده
صومعه سرا اعتراض کردند .اعتراضی که تا
حدودی فائق آمد و درحالی که اعتبارنامه بقیه
نمایندگان در صحن علنی به تصویب رسید،
اعتبار نامه این دونفر به همراه حسین محمد
صالحی منتخب مردم فریدون شهر و چادگان
به تصویب نرسد.
▪سالح گرم پاسخی به اعتراض نرم!

البته که این اعتراض و به تصویب نرسیدن
اعتبارنامه ،بــدون حواشی نبود و بعضی از
نمایندگانی که به اعتبارنامه «تاجگردون»
اعــتــراض کــرده بــودنــد ،مدعی شدند کــه از
سوی طرفداران این نماینده تهدید شده اند؛
تهدیدی با سالح گرم! مالک شریعتی نماینده
مردم تهران که یکی از  9نماینده معترض به
اعتبارنامه نماینده گچساران بود ،با بیان این
کهپسازاعتراضشچندینپیامفحشوتهدید
دریافت کــرده اســت ،یکی از آن پیام ها را «با
برنو پشت تاجگردون ایستاده ایم» اعالم کرد.
مجتبیرضاخواهدیگرنمایندهتهرانیمعترض
به اعتبار نامه تاجگردون هم نوشت« :جدیدا
بــرای بررسی اعتبارنامه ،تهدید مسلحانه
میکنند» .احمدی نادری دیگر نماینده مردم
تهران هم از تهدید به قتل گفت و از هشتگ
«تاجگردونیسم»استفادهکرد.پساز اینتهدید
«برنویی» طرفداران تاجگردون ،در صفحات

مجازی عکسی از میتینگ انتخاباتی  این
نماینده دست به دست می شد که در آن چند
نفر با اسلحه برنو کنار او ایستاده اند.
▪سرنوشت این  3نماینده چه می شود؟

براساس آیین نامه داخلی مجلس ،حال که
اعتبار نامه ایــن سه نفر به تصویب نرسیده
است ،مدارک آن ها به شورای نگهبان ارسال
می شود .اگر شورای نگهبان قبال این مدارک
را رویت و بررسی کرده باشد ،اعتبار نامه این
سه نفر تایید می شود اما اگر این مدارک قبال از
مسیر این نهاد عبور نکرده و اکنون یافت شده
باشد ،شعبه ای که به اعتبارنامه اعتراض کرده
پنج روز فرصت دارد رای خود را درباره اعتبار
نامه اعالم کند و چنان چه باز هم اعتبار نامه
از سوی شعبه رد شود ،پرونده به کمیسیون
تحقیق و بررسی فرستاده می شود و پس از
بررسی های الزم و ارائه گزارش در صحن علنی
مجدد اعتبارنامه این سه نماینده به رای همه
نمایندگان گذاشته می شود .حجت االسالم
و المسلمین موسوی الرگانی رئیس شعبه ۱۲
بررسی کننده اعتبار نامه منتخبان مجلس که
اعتبار نامه تاجگردون را تایید نکرده ،تصریح
کرد :پس از دریافت جواب استعالم از شورای
نگهبان ،شعبه تشکیل جلسه می دهد و در
خصوص این اعتبار نامه اعالم نظر می کند.
تاکنون در مجلس اول اعتبارنامه  9نماینده،
در مجلس دوم دو نماینده ،در مجلس سوم
یک نماینده ،در مجلس چهارم دو نماینده ،در
مجلس پنجم یک نماینده و در مجلس ششم
اعتبارنامه سهنمایندهردشدهوازمجلسهفتم
تا کنون اعتبارنامه هیچ نماینده ای رد نشده
است .روزنامه خراسان روز گذشته گزارشی
را درباره ابهام های فرایند بررسی اعتبارنامه
ها منتشر کرد.
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ویژه های خراسان

دستور جدید برای مجازات
ارائه رشوه در پروژه های دولتی
یک مقام مهم اجــرایــی در نامه روزه ــای اخیر
خود خطاب به همه مدیران سازمان ها و ادارات
دولتی ،با اشاره به الزامات و شرایط مندرج در
قانون برگزاری مناقصات و رسیدگی به تخلفات
پیمانکارانطرحهایدولتیدراینبخش،متذکر
شده در صورتی که بر اساس آرای قطعی قضایی
مشخص شود طرف قرارداد دستگاه ،برای تبانی،
تطمیع ،تهدید یا پرداخت رشــوه اقــدام کرده،
ضمن در نظر گرفتن نمره منفی ،محرومیت 18
تا  24ماهه برای آن پیمانکار در نظر گرفته شود.

تذکرات روحانی برای رفع
نیازهای فناورانه دستگاه ها
پس از آن که حجت االســام روحــانــی رئیس
جمهور در ابالغیه چندی قبل خود ،از اعضای
کابینه خواسته بود مشکالت و نیازهای فناورانه
خود را به همراه اهــداف ،نتایج مــورد انتظار،
استانداردها و نحوه تامین منابع مالی الزم ،از
طریق یک سامانه به طور عمومی به فراخوان
بگذارند ،میزان پیشرفت و نحوه اجــرای این
موضوع در هفته هــای اخیر از برخی اعضای
دولت استعالم شده که بر اساس نتایج به دست
آمده ،مقرر شده برنامه های سریع تر و جامع تری
برای آن تدوین تا طی امسال به نتایج ملموسی
ختم شود.

