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گروه سیاســی – هدیه گل محمــدی: »انتصابات 
فامیلی« اگرچه موضوع تازه ای در ســپهر سیاســی ایران 
نیســت اما در ماه های اخیر بیش از پیش افکار عمومی را 
درگیر کرده اســت، ان هم به انــدازه ای که مدیران دولت 
جدید مجبور شده اند درباره آن سخن بگویند یا دستوراتی 

بدهند. 
اولین دستور در این زمینه را یک ماه پیش سید ابراهیم 
رئیســی صادر کرد؛ اما او به جای دســتور رســیدگی به 
ادعاهای پیرامون »انتصابات فامیلی«، تکلیف این موضوع را 
در دستور خود پیشاپیش مشخص کرد و همه اخبار در این 
زمینه را »کذب« دانست! وی در جلسه هیات دولت با اشاره 
به طرح شبهات مختلف در رسانه ها از جمله موضوع توجه 
بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، گفت: وزرا و 
مســئوالن اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بالفاصله 
پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه بوجود 
آید. علی رغم این نظر رئیس جمهور داستان این انتصابات 
همچنــان در صدر اخبار بود و یکــی از مهمترین علل بی 
توجهی به این نظر رئیسی این بود که او بعد از این دستور، 
مسعود فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی کاندیدای پوششی 
انتخابات و شــهردار تهران را به عنوان وزیر پیشــنهادی 
آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد که البته مجلس به 

وی رای اعتماد نداد! 
از ســوی دیگر اخبــار مختلف در خصــوص این قبیل 
انتصابات به اندازه ای بود که باعث واکنش هایی در سطح 
سیاســی؛ از نمایندگان مجلس و ائمه جمعه تا شــاعران 
اصولگرا شد.  دو هفته بعد از دستور رئیسی، احمد علیرضا 
بیگی، عضو هیات رئیســه کمیســیون امور داخلی کشور 
و شــوراها در مجلس یازدهم با انتقــاد از انتصابات فامیلی 
در دولت رئیســی گفت: طبق مشاهدات انتصابات فامیلی 
صورت گرفته در دولت، ســزاوار جمهوری اسالمی نیست و 
با وجودی که آقای رئیسی به مسئوالن مربوطه تذکر داده 
است، اما چنین انتصاباتی در حال انجام است. این انتصابات 
خواســت دولت نیست و مشکل نفســانی وزرا و مدیرانی 
است که چنین شرایطی را برای دولت پیش آورده اند. این 

نماینده افزود: به همین دلیل سعی داریم به طور جدی به 
موضوع انتصابات فامیلی دولت ورود کنیم و وظیفه نظارتی 
خــود را انجام دهیم، چرا که در غیر این صورت نمی توانیم 

پاسخگوی انتقادات افکار عمومی باشیم.
همچنین رئیس فراکســیون مســتقلین والیی مجلس 
شــورای اســالمی نیز همزمــان تاکید کــرد: پرداختن به 
موضوعات بانــدی، گروهی و جناحــی خصوصا فامیلی و 
ارتباطات شــخصی، به دولت در ادامه مســیر خیلی لطمه 

خواهد زد.
نوری با بیان اینکه اینگونــه انتصابات و تغییرات هم با 
شعارهای دولت سازگار نیست و هم با شرایط کشور؛ گفت: 
»با این همه مشکالتی که مردم دارند، حال عده ای هم صرفا 
هدف شــان، فراهم کردن پُست برای خویشاوندان و فامیل 
باشــد، این اصال پسندیده نیســت و خیلی مشمئزکننده 
است. امیدوارم شخص آقای رئیس جمهور اجازه ندهند این 
اتفاقات تکرار شود. این انتصابات مقداری هم پرشتاب شده 

است و امیدوارم جلوی این روند را بگیرند. به برکت فضای 
مجازی، اطالع رســانی ها هم صورت می گیرد البته تا جایی 
که کشف می شود و بنابراین نباید اجازه دهند که در همین 

ابتدا، کار دولت را خراب کنند و به حاشیه ببرند.
پــس از آن تذکر کتبی 35 نماینــده دیگر مجلس به 
رئیس جمهور درباره ضرورت جلوگیری از انتصابات فامیلی و 
بی توجهی به شایسته ساالری در دستگاه های دولتی قرائت 
شــد؛ اما بعد از چند روز  گویا اتفاقاتــی افتاد که نماینده 
جمع آوری کننده امضا توضیح داد: متاسفانه گزارشاتی به 
دستمان می رسد که فالن وزیر می خواهد برادرخانم خود یا 
فامیل  خود را انتصاب کند لذا باید جلوی این گونه رفتارها 
گرفته شــود و در انتخابات افراد نگاه فقط شایسته ساالری 
مدنظر باشد. نمی گوییم انتصابات فامیلی وجود داشته است 
بلکــه می گوییم دولت از االن پیشــگیری کند و در وزارت 
خانه ها در انتصابات و انتخاب هــا نگذارد انتصابات فامیلی 

صورت گیرد! 

پایان آبان ماه علیرضا قزوه که جزو شــاعران سیاســی 
و اصولگراســت به تازگی یک رباعــی از خویش در فضای 
مجازی منتشــر کرده که بازتاب بسیاری یافته است: »شد 
صورت خلق ســرخ از ســیلی تان / کو تجربه؟ کو مدرک 
تحصیلی تان / این دولت انقالب اسالمی ماســت / نه دولت 
انقالب فامیلی تان!« همچنین  سید عبدالنبی موسوی فرد، 
نماینده ولی فقیه در خوزســتان هــم در خطبه های نماز 
جمعه اظهار کرد: ما به شــما رای ندادیم که فالن مسئول 
،داماد و فرزندت را سر کار بیاوری و بهره مند شوند؛ مسئول 
بایــد مثل مردم و بین آن هــا زندگی کند؛ اگر ما بخواهیم 

عدالت اجرا شود الزمه ی آن مطالبه گری مردم است.
علی رغم همه این حرفها، روز گذشته رئیس دفتر رئیس 
جمهور یکبــار دیگر همان ادعای قبلی دربــاره انتصابات 
فامیلــی را تکرار کرد تا معلوم شــود در همچنان بر همان 
پاشــنه می چرخد و با توجه به این اعتراضات و هشــدارها 
دولت همچنان همه اخبار در این زمینه را »کذب« می داند. 
غالمحسین اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما 
درباره خبررسانی هایی که در زمینه انتصابات خانوادگی در 
دولت انجام شده بود، گفت: این از ظلم ها و خطاهایی بود 
کــه برخی از افراد در حق این دولت انجام دادند و ذهنیت 
ســازی غیر واقعی در جامعه انجام شد؛ بسیاری از افرادی 
که ایــن ادعا را کردند همکاران بــه آن ها مراجعه کردند 
تــا مصداق را بگویند اما هر کدام از مصادیقی را که گفتند 
خالف واقع بود . وی اضافه کرد: خواســتند به اعتمادی که 
دولت در دل مردم ایجاد کرده است آسیب بزنند و شاید هم 
عامدانه بود؛ زمانی که دیدند در نظرســنجی های داخلی و 
بین المللی، این دولت و رئیس جمهور بعد از انتخابات رشد 
فراینده محبوبیت های اجتماعی پیدا کرده است به داستان 

سرایی و ادعای انتصابات فامیلی پرداختند.
رئیــس دفتر رئیس جمهور گفت: البتــه برخی افراد از 
جمله نماینــدگان مجلس گفتند که می خواســتند تذکر 
دهند تا دولت گرفتار این وضعیت نشــود و دولت هم این 
تذکر را می پذیرد و تا کنون گرفتار این وضعیت نشــدیم و 

گرفتار هم نخواهیم شد.

علیرغمهمهانتقادها،نظردولتدربارهفامیلساالریتغییرنمیکند!

تکذیب مجدد انتصابات فامیلی

یک عضــو کمیســیون اصل نــود قانون 
اساسی مجلس شورای اسالمی گفت: معلولین 
با زنجیره ای از مشکالت مواجه هستند و باید 
راه های دســترس پذیری و مناســب سازی 
بازنشستگی  اشتغال، کارآفرینی، استخدام، و 
و حذف مالیات بر درآمد معلولین به خصوص 
معلولین شدید و بسیار شدید را مد نظر قرار 

دهیم.
به گزارش ایســنا، هاجر چنارانی در نطق 
میان دســتور خود در جلســه علنی یکشنبه 
مجلس شورای اســالمی بیان کرد: شعار من 
همیشه این اســت یا اولین باشیم یا بهترین 
باشــیم. جامعه شناسان در راســتای تغییر 
ساختار جامعه این نگرش را دارند که ساختار 

از کل به جزء یا از جزء به کل باشد.
وی بــا بیان اینکه آنچه کــه از همه چیز 
مهم تر است، خودشناسی و صله رحم است، 
تصریح کرد: صله رحم اســت که نعمت ها را 
زیاد می کند و ســختی ها را از بین می برد و 
هر انسانی ریشه در خاکی دارد که بزرگانش 
در آن خاک دفن شــده اند و امروز باید صله 
رحم و پیران خاندان را در راســتای کمک و 
رفع آسیب هایی که دولت انجام می دهد مد 

نظر قرار دهیم. فقط در این صورت می توانیم 
کمک کــرده و از گداپروری جلوگیری کنیم 
که از پتانســیل بــزرگان هر قــوم و خاندان 

استفاده کنیم.  
نماینــده نیشــابور در مجلــس شــورای 
اسالمی یادآور شد: در یکی از روستاهای حوزه 
انتخابیه برای اولین بار مجمع مشــورتی را به 
کار بردنــد و بزرگان هر قوم را آوردند و برای 
هر برنامه ای از نظرات آنها استفاده می کنند.

چنارانی تاکید کرد: بایــد هر نماینده ای 
یک ایده، الگو و طرح خاص را در کشور ایجاد 
کند و هیات رئیســه و رئیس مجلس کمک 
کند تا این ایده ها و شــاخص ها جمع آوری 
شــود، قطعا بزرگترین پتانســیل جمهوری 
اســالمی ایران نمایندگان مجلس هستند که 

این پتانسیل مغفول مانده است.
نماینده نیشــابور با اشــاره به برخی طرح 
های اجرا شــده در حوزه انتخابیه اش مانند 
اجــرای موفق طــرح ارتقای بهــره وری دام 

ســبک، خاطرنشــان کرد: انتقــال دانش به 
دامــداران و تکیه بر دانــش بومی و اعتماد به 
جوانــان را انجام داده ایم، امــا به کمک نیاز 
داریم و به ســوی وزارت کشاورزی برای ارائه 
یک سری مشوق ها دســت دراز می کنیم تا 
در راســتای افزایش قیمت نهاده ها و کاهش 
قیمت دام به این طرح ها به صورت ویژه نگاه 

کند.
این عضــو کمیســیون اصل نــود قانون 
اساســی مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: 
در راســتای جذب پتانســیل های مردمی از 
بسیج سازندگی بزرگترین استفاده را کردیم 
و از بودجــه در اختیار نمایندگان یک ســوم 
سهم اعتبار نمایندگان را برای الیروبی قنوات 
اختصاص دادیم و بــرای اولین بار گفتیم که 
باید مسیر نیاکان خود را در این رابطه دنبال 
کنیــم. همچنین از ســازمان برنامه و بودجه 
درخواست داریم اعتبار در اختیار نمایندگان 

را از قسمت مناطق محروم بدهد.

چنارانی یادآور شــد: در راســتای مدرسه 
ســازی با کمک فرزندان شهید اولین مدرسه 
پدران آسمانی تاسیس شد و باید این مساله 
یادمان باشــد که بســته حمایتــی می تواند 
مســّکن کوتاه مدتی بــرای رفع دغدغه های 

مردم باشد.
وی بــا تاکید بر اینکه باید پتانســیل ها و 
اســتعدادها را بشناسیم، گفت: جذب خیرین 
یکــی از مهمتریــن اقداماتی اســت که در 
شهرستان نیشــابور انجام می شــود و امروز 
خیرینــی را داریــم که دولــت نمی تواند در 
راســتای سهم مشارکتی برابر با سهم خیرین 
شــرکت کند که از خیریــن منطقه انتخابیه 

تشکر می کنم.
نماینده مردم نیشــابور با اشــاره به پشت 
سر گذاشــتن روز معلولین خاطرنشان کرد: 
متاســفانه معلولین با زنجیره ای از مشکالت 
مواجــه هســتند، ما باید راه های دســترس 
پذیری و مناســب سازی اشتغال، کارآفرینی، 

اســتخدام و بازنشســتگی و حذف مالیات بر 
درآمد معلولین به خصوص معلولین شدید و 

بسیار شدید را مد نظر قرار دهیم.
چنارانــی با بیــان اینکه چــرا باید رتبه 
بندی معلمان انجام شــود؟ اظهار کرد: بنده 
در قســمت های مختلفــی کار کرده ام، ولی 
برایم جالــب بود که در آمــوزش و پرورش، 
معلمــان خود باید پول قند و چایی را بدهند 
و تکریم ارباب رجوع را هم انجام دهند. امروز 
در آموزش و پرورش متاسفانه از سرباز معلم 
ها، خرید خدمت ها، حق التدریس ها  و... با 
کمترین امکانات بر ســر کار خود می روند و 
معلمی داریم که برای رفتن به ســر کار خود 
۱۸۰ کیلومتر رفــت و آمد می کند ولی حق 

ایاب و ذهاب و پشتوانه ای ندارند.
وی در پایــان نطق خــود خطاب به بنیاد 
مســکن بیان کرد: امــام )ره( فرمود که این 
بنیاد تشــکیل شــود تا مشــکل محرومان 
و مســتضعفان حل شــود، اما امــروز تورم 
افسارگســیخته و فشارهای مضاعف مهاجرت 
معکوس به روستاها را به دنبال داشته است. 
روستاهای زیادی منتظر بازنگری طرح هادی 

هستند.

رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
اشاره به تشکیل شــعبه ویژه ای در دادسرای 
مرکز اســتان بــرای رســیدگی بــه جرایم 
دستگیرشــدگان حوادث 5 آذر در اصفهان، از 
آزادی افرادی کــه تحت قرار و وثیقه بودند با 

معرفی وکیل و وثیقه گذار خبر داد.
رئیس کل دادگســتری استان اصفهان در 
حاشیه نشســت مجمع رهروان امر به معروف 
و نیروی انتظامی اصفهان، در خصوص آخرین 
وضعیت دستگیرشــدگان حوادث 5 آذر شهر 
اصفهان، گفت: متاسفانه عده ای فرصت طلب 
از مطالبه به حق کشاورزان سوءاستفاده کرده 
و در این بســتر به موج ســواری پرداختند و 
در زمین دشــمن و معاندان نظام بازی کردند 
که حســاب آنها با کشــاورزان عزیز جداست 
و و قطعــاً این عزیزان مورد حمایت دســتگاه 
قضائی و دیگر دستگاه های حاکمیتی هستند 
و مطالبــات بحق آنان هــم از راه های قانونی 

پیگیری می شود.
وی افــزود: همیــن جــا الزم می دانم از 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان که با رأفت 
اسالمی و ســعه صدر تالش کرد تا از هرگونه 
درگیری و تنش پیشــگیری شود و در نهایت 
هم با مدیریت هوشمندانه امنیت شهر را برقرار 
کرده و با اقتدار آشــوبگران و اغتشاشگران را 

دستگیر کردند، تقدیر و تشکر کنم.
جعفری خاطرنشــان کرد: برای رسیدگی 
به جرایم دستگیر شــدگان شعبه ویژه ای در 
دادســرای مرکز استان تشــکیل شده و قطعاً 
برابر با قانون و مقررات بدون هیچ گونه افراط و 

تفریطی با آنان برخورد می شود.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان با اعالم 

این کــه افرادی که تحت قــرار و وثیقه بودند 
از امــروز با معرفی وکیــل و وثیقه گذار طبق 
قانون آزاد می شوند، گفت: تعدادی از محرکان 
اصلــی بودند که آنهایی که بازداشــت موقت 
داشتند حق اعتراض داشتند و به اعتراض آنها 
رسیدگی شده است. آنهایی که دادگاه اعتراض 
آنها را نپذیرفته، فعاًل در قرار بازداشــت موقت 
می مانند و همه مراحل پرونده دستگیرشدگان 

عیناً طبق قانون پیگیری خواهد شد.
اســداهلل جعفــری هم چنین در حاشــیه 
نشســت مجمع رهــروان امر بــه معروف و 
نیروی انتظامی اصفهان، اظهار کرد: همان طور 
که مســافران یک کشــتی اجــازه نمی دهند 
فردی دســت به ســوراخ کردن آن بزند چون 

می دانند که اگر کشــتی را ســوراخ کند همه 
آنها غرق می شــوند، ما هم که امروز در جامعه 
اســالمی ایران کنار هم زندگی می کنیم نباید 
اجازه دهیم که عده ای با هنجارشکنی جامعه 

را به انحراف بکشانند.
وی افــزود: در همین زمینه مجمع رهروان 
امــر به معروف اســتان اصفهان هســته های 
آمــران به معــروف از نیروهــای مردمی را در 
راستای تذکر لسانی به بدپوشش ها و نیز حوزه 
های مختلف دیگــر و حتی در فضای مجازی 
ســازماندهی کردند تا اینکه جامعه سالم و با 

اخالقی داشته باشیم که جای تقدیر دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه 
داد: همه در جامعه اسالمی مکلف هستند که 

به حقوق همدیگر احترام بگذارند و نباید کسی 
به خودش اجازه دهد که با رفتارش به ارزشها، 

باورها و اعتقادات مردم توهین کند.
جعفری تاکید کرد: دستگاه قضائی خودش 
را مکلــف می داند تا براســاس ماده ۱۱ قانون 
حمایت از آمــران به معروف و ناهیان از منکر 

از این افراد حمایت کند.
وی هم چنین از تشــکیل شعب ویژه برای 
رسیدگی به پرونده کسانی که آمران به معروف 
را مــورد توهین، تعرض و ضرب و شــتم قرار 
دهند خبر داد و گفت: با هرگونه پرخاشگری، 
تعرض و تعدی به آمران به معروف و ناهیان از 
منکر برابر قانون برخورد می کنیم و توصیه من 
این است که همه مردم به صحنه بیایند و برای 
حفظ ارزش های انقالب اسالمی و احکام اسالم 
عزیز تالش کنند و مطمئن باشــند که نیروی 
انتظامی و دســتگاه قضائی هم قاطعانه از آنان 

حمایت خواهند کرد.

نماینده خدابنده در مجلس شورای اسالمی گفت که االن 
وضعیت معیشتی مردم در شرایط وخیمی قرار دارد و تورم 
باالی ۴۰ درصد زندگی بســیاری از اقشــار را مختل کرده 

است.
به گزارش ایسنا، البرز حسینی در جلسه علنی یکشنبه 
مجلس در تذکر شفاهی گفت: باید روند کار در حوزه اجرا 
و تقنین به ســمتی رود که مردم نتیجــه آن را به صورت 
ملموس در زندگی خود حس کنند. االن وضعیت معیشتی 
مردم در شــرایط وخیمی قرار دارد و تورم باالی ۴۰ درصد 

زندگی بسیاری از اقشار را مختل کرده است.
وی بــا بیان اینکه باید ۴ ام الفســاد در ســاختار نظام 
اقتصادی کشــور اصالح شــود، افزود: رویــه غلط بانک ها 
در اجرای بانکداری اســالمی که عامل اصلی تحریم داخلی 
و مسدودســازی بیش از 3 هزار منابــع مالی ریالی و نرخ 
بهره باال، نقدینگی باال، نرخ رشد مداوم در نقدینگی، تورم، 

ناکارآمدی و فساد در ساختار است، هر چه سریعتر اصالح 
شود.

حســینی اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری و مداخله 
زیــاد برخی از حوزه ها در اقتصاد و عدم تفکیک حکمرانی 
در ایــن حوزه ها، آدرس غلط به ســرمایه گذار در اقتصاد 
می داده و در نهایت تولید رقابتی تضعیف شــده و تشکیل 

ســرمایه و ســرمایه گذاری در حوزه های رقابتی کاهش 
می یابد. همچنین معافیت مالیاتی فعالیت های سوداگرانه 
و محتکرانه و عایدی سرمایه غیرمولد و نبود عدالت مالیاتی 
نیز مشــکالت بعدی در کشور اســت. نماینده خدابنده در 
پایــان گفت: کوتاه مدت نگری و کوچــک نگری کل بازار 
سرمایه اعم از بورس و خارج از بورس و مقاومت درخصوص 
تغییر ریل اقتصاد نیز مشــکالتی ایجاد کرده است. رئیس 
جمهور و مســئوالن به صورت جــدی روی این موضوعات 
تمرکز کرده و اقتصاد و شرایط را به نفع مردم تغییر دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره به این که 
»سند تحول و تعالی« و »سند تحول دیجیتال« دو ماموریت 
مهم این سازمان هستند، گفت: ایجاد »سند تحول دیجیتال« 
عالوه بر موضع کنونی سازمان، چشم انداز آتی آن را در انتهای 

برنامه بلند مدت تحول تبیین می کند.
به گزارش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، حسن بابایی 
در نشســت با جمعی از کارکنان این سازمان، ضمن تشریح 
برخی از اهداف و برنامه های ســازمان گفت: در آینده نزدیک 
راهبری بســیاری از بخش های ســازمان را جوانان با انگیزه 
وخوش فکر به عهده خواهند گرفت که این سیاست در عین 

بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر این که ســازمان ثبت بایــد به عنوان یک 
سازمان پیشــرو در قوه قضائیه شناخته شود، گفت: سازمان 
ثبت اسناد به عنوان سازمانی که از فناوری های نوین استفاده 
می کند، خدمات را به نحو احسن ارائه می دهد و کارشناسان 
مجربی که در خدمت رسانی کار را انجام می دهند باید زبانزد 
باشد. وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت: در سازمان 
ثبت کارکنان جوان با اســتعدادی فعالیت می کنند که باید 
پرورش یابند و در آینده عهده دار پســت های مدیریتی شوند. 
منابع انســانی باید با ایجاد بانک نخبگان در ســازمان از این 

نیروهای جوان در پست های مدیریتی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در کنار نیروی جوان به پیشکسوتان 
که صاحب تجربه و دانش هســتند هم نیــاز داریم، افزود: در 
دوره مدیریت جهادی به نیروهای جوان بیشتری احتیاج داریم.
بابایی با اشــاره به اینکه »ســند تحول و تعالی« و »سند 
تحول دیجیتال« دو ماموریت مهم ســازمان هستند، گفت: 
ایجاد »سند تحول دیجیتال« عالوه بر موضع کنونی سازمان، 
چشم انداز آتی آن را در انتهای برنامه بلند مدت تحول تبیین 

می کند.
وی ابراز امیدواری کرد که ســند تحول ســازمان ضمن 

تشکیل جلسات هفتگی شورای عالی تحول و تعالی به زودی 
نهائی و به مرحله عملیاتی برسد.

وی خطاب به مدیران کل گفــت: مدیران باید راهبری و 
نظارت کامل بر عملکرد کارکنان داشته باشند.

بابایی در ادامه به  هوشمندســازی و فناوری در ســازمان 
اشــاره کرد و گفت: با نهادینه کردن هوشمندسازی بی شک 
مراجعــه حضوری متقاضیان کاهش می یابــد که پیامدهای  

مثبت آن بر کسی پوشیده نیست.
بابایی به موضوع معیشت و رفاه کارکنان نیز اشاره و عنوان 

کرد که رفاهیات باید بدون تبعیض برای همه فراهم شود.

مراســم تقدیر و معارفــه رئیس قدیم و جدید شــورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی صبح یکشنبه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دفتر رهبری انقالب 
اسالمی، حکم مقام معظم رهبری برای رئیس جدید شورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی را قرائت کرد.
در این مراسم  آیت اهلل جنتی با تشکر از پیام مقام معظم 
رهبری و تبریک به رئیس جدید شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی که مورد اعتماد رهبری قرار گرفتند؛ نهاد شــورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی را از قدیمی ترین نهادها دانست 
که از اول انقالب شــکل گرفته و هدف از تاسیس این نهاد را 

جلوگیری از اختالف نظر و رای عنوان کرد و تصریح داشــت: 
قرار بود اختالف نظری پیش نیاید.

رئیس مجلــس خبرگان رهبری با اهمیــت مردمی بودن 
انقالب اســالمی افزود: انقالب ما ، انقالبی مردمی بود و باید تا 
آخر هم مردمی باشد، تا زمانی که انقالب مردمی است، با قدرت 
است، حضور مردم قدرت و قوت نظام را نشان می دهد و اثبات 

مردمی بودن نظام در برابر بدخواهانی که حضور مردم را شعاری 
تلقی می کنند، است.

حجت االسالم والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و 
رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات با تاکید بر اینکه مقابله 
با جنگ تبلیغاتی دشمن باید به دغدغه همه مسئوالن و ارکان 
نظام تبدیل شود، گفت: ما نیازمند هماهنگی، همکاری و هم 

افزایی و انسجام فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای هستیم. اگر 
در ایــن جنگ پراکنده عمل کنیم نمی توانیم در برابر آرایش 
منظم دشمن توفیقی داشــته باشیم. وی افزود: ساده انگاری 
تبلیغات اسالمی ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند و به همین 
خاطــر ما نیازمند اتــاق های فکر در این حوزه هســتیم. در 
همین راستا بهره مندی از ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان 
و انقالبی یکــی از محورهای اصلی برنامه بنده برای مدیریت 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســت. همچنین جهاد 
تبیین با اســتفاده از ابزارهای نوین و فضای مجازی ظرفیت 

عظیمی است که باید به نحو احسن از آن استفاده کنیم.
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نشتاطالعاتیدرسامانههایقوهقضائیه
رخندادهاست

مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کرد که هیچ نشت اطالعاتی در سامانه های قوه 
قضائیه رخ نداده است.

به گزارش ایســنا، مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کرد: در پی انتشار مطلبی در 
خصوص نشــت بانک اطالعاتی مربوط به وکال در دستگاه قضا، کسب اطالع مرکز 
رسانه قوه قضائیه از مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه حاکی از آن است که این موضوع 
مربوط به پایگاه مستقل کانون وکالی دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانه های 

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ندارد.
بنابراین اطالعیه، هرگونه ارتباط این موضوع با سامانه های مرکز آمار و فناوری 

اطالعات قوه قضائیه صحت ندارد و تکذیب می شود.

برگزاریجلسهفوقالعادهدولت
برایبررسیبودجه۱۴۰۱

جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد .
به گزارش ایسنا، جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ روز یکشنبه 

۱۴ آذر به ریاست آیت اهلل رئیسی برگزار شد.

دولتدرالیحهبودجهبههمسانسازی
حقوقبازنشستگانتوجهکند

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از دولت خواست که در 
الیحه بودجه به مباحثی همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه داشته 

باشد.
به گزارش ایســنا، مهردادگودرزوند چگینی در تذکر شــفاهی در جلسه علنی 
مجلس بیان کرد: دولت در الیحه بودجه به موضوع بازنشسته های لشگری، کشوری 
و تامین اجتماعی و همچنین موضوع مهم همسان سازی حقوق بازنشسته ها توجه 
جدی داشــته باشــد و الیحه رتبه بندی فرهنگیان را به صورت جامع مورد توجه 

قرار دهد.
نماینده مردم رودبار در مجلس همچنین در خصوص فاقد گاز بودن ۱۲ روستای 
رودبار، رســیدگی به راه های فرعی پر خطر و تخصیص بودجه الزم برای خطوط 

انتقال آب شرب در حوزه انتخابیه خود به وزرای نفت، راه و نیرو تذکر داد.

پایجفایآشکارافزایش۱۰درصدیحقوقکارمندان
راامضانمیکنیم

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه متأسفانه زمزمه هایی از افزایش ۱۰ 
درصدی حقوق کارمندان در سال آتی به گوش می رسد، گفت:  نمایندگان به هیچ 

عنوان پای این جفای آشکار در حق کارکنان دولت را امضا نمی کنند.
به گزارش ایســنا، صدیف بدری در جلسه علنی یکشــنبه در تذکری شفاهی 
خطاب به هیأت دولت گفت: در شرایطی که کماکان شاهد پرداخت های نامتعارف 
به برخی نورچشمی ها در شرکت های خاص هستیم و هر از چندگاهی حقوق ها و 
پاداش های نجومی، افکار مردم را آزار می دهد گویا دیواری کوتاه تر از کارمندان وجود 
ندارد. متأسفانه زمزمه هایی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آتی به 
گوش می رسد. نماینده مردم اردبیل در مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق 
کارمندان گفت: این تصمیم عجوالنه کاهش قدرت این قشر زحمتکش را به همراه 
دارد و طبقه متوسط جامعه را زمین گیر می کند. نباید اجازه دهیم کارمندان بیش از 
این شرمنده خانواده خود شوند. نمایندگان مردم در خانه ملت در روزهایی که آتش 
تورم پیوســته در حال زبانه کشیدن است، به هیچ عنوان پای این جفای آشکار در 

حق کارکنان دولت را امضا نمی کنند.

ارتشباهوشیاریهرتهدیدیرادرنطفهخفهمیکند
امیر سرتیپ دوم طاهری در بازدید از یگان های مستقر در مرزهای غربی کشور 
در جمع کارکنان وظیفه گفت: ارتش با هوشیاری و رصد شبانه روزی مرزها هرگونه 

تهدیدی را در نطفه خفه خواهد کرد.
به گزارش ارتش، امیر ســرتیپ دوم طاهری، فرمانــده قرارگاه منطقه ای غرب 
نیروی زمینی ارتش در جمع کارکنان وظیفــه یگان های نیروی زمینی ارتش در 
منطقه غرب کشور گفت: حضور موثر کارکنان وظیفه در کنار کارکنان پایور موجب 

حفظ و حراست از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می شود.
وی خاطرنشــان کرد: قدرت و توان دفاعی نیروی زمینی ارتش مرهون حضور 

جوانان وظیفه در کنار کارکنان پایور است.
فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: ارتش با هوشیاری 
و رصد شبانه روزی مرزها  هرگونه تهدیدی را در نطفه خفه خواهد کرد و هرگز اجازه 

دست درازی و ایجاد ناامنی را  به دشمنان کوردل نخواهد داد.

وزارتنیروبایددربرابرافزایشقبوضبرقمشترکان
خانگیپاسخگوباشد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار پاسخگویی وزارت نیرو در خصوص 
افزایش چند برابری قبوض برق مشترکان خانگی شد.

به گزارش ایسنا، غالمعلی کوهساری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی 
مجلس گفت: گویا تذکرات نمایندگان برای مســووالن اجرایی کشور عادی شده و 
دیگر گوش شنوایی برای آن در کشور وجود ندارد مسووالن اجرایی باید به تذکرات 

نمایندگان توجه کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: رســیدگی به افزایش قبوض برق مشــترکان خانگی از 
جمله تذکرات نمایندگان بوده که وزارت نیرو اصال توجهی به آن نداشــته اســت. 
پرداخت پایان خدمت کارکنان دولت همســان سازی حقوق بازنشستگان و  توجه 
به وضعیت معیشتی مردم از دیگر تذکرات نمایندگان است که باید در دستور کار 

مسووالن اجرایی قرار گیرد.
نماینده مردم رامیان و آزادشــهر در مجلس گفت: باید به وضعیت آب شــرب 
شهرها و روستاها توجه جدی شود اکنون ابتدای فصل زمستان است و زمان پیگیری 
این موضوع می باشد دولت گذشته نسبت به ادغام شرکت آب و فاضالب شهری و 

روستایی اقدام کرد که خالف قانون است وباید جلوی آن گرفته شود.

دولتازگرهزدنمشکالتاقتصادیمردمبهموضوع
مذاکراتخودداریکند

نماینده مردم بســتان آباد در مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور و اعضای 
تیم اقتصادی خواست که از گره زدن مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم به موضوع 
مذاکرات و نگاه به خارج و شــرطی کردن شــاخص های اقتصادی به این موضوع 
خودداری نمایند. به گزارش ایســنا، غالمرضا نوری قزلجه در تذکری شــفاهی در 
جلســه علنی یکشنبه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: از رئیس جمهور و اعضای 
تیم اقتصادی تقاضا دارم از گره زدن مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم به موضوع 
مذاکرات و نگاه به خارج و شرطی کردن شاخص های اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم 
به موضوع مذاکرات خودداری نمایند و با اتکا به توان داخلی نسبت به حل مشکالت 
معیشــتی اقدام جدی و فوری به عمل آورند. نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و 
رونق تولید مجلس از وزیر جهاد کشــاورزی نیز خواست که نسبت به تامین علوفه 
مورد نیاز دامداران سنتی با نرخ ارز ترجیحی اقدام فراگیر نماید و در بودجه ۱۴۰۱ 
در کنار سازمان برنامه و بودجه پیگیر پایداری ارز ترجیحی کاالهای اساسی باشند. 
نوری قزلجه در ادامه تذکری به وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه داد و گفت: 
درخواست دارم برای رفع کمبود شدید آب شرب در بستان آباد نسبت به احداث سد 

کنگان و تصفیه خانه در بودچه ۱۴۰۱ افدام الزم صورت گیرد.

محلگرمخانهخاورانتغییرکند
نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه محل گرمخانه خاوران 
در شهرک رضویه شــرایط بدی را برای مردم فراهم کرده گفت که باید محل این 

گرمخانه به سرعت تغییر کند تا شرایط مردم و شهروندان بهبود پیدا کند.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تذکری اظهار کرد اواخر هفته گذشته بازدیدی 
از منطقه ۱5 تهران و بزرگراه امام رضا )ع( داشتیم. متاسفانه ورودی ام القرای جهان 
اسالم از سمت شرق شرایط مناســبی نداشته و معتادان متجاهر در کنار و وسط 
بلوار و ورودی شــهر تهران، شرایط بسیار زشتی را فراهم کرده، شهرداری، نیروی 
انتظامی و بهزیستی به این موضوع ورود کنند. وی ادامه داد: همچنین محل گرمخانه 
خاوران در شهرک رضویه شرایط بدی را برای مردم فراهم کرده، اگر ما در شرایط 
این شهرک زندگی کنیم، به هیچ وجه نمی توانیم شرایط آن را تحمل کنیم که زن 
و بچه هایمان کنار معتادان زندگی کنند. ضرورت دارد جای این گرمخانه به سرعت 

تغییر کند تا شرایط مردم و شهروندان بهبود پیدا کند .

اخبار کوتاه


