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گروه سیاسی: روز چهارشــنبه، مصاحبه اختصاصی 
روزنامــه کیهان با ســردار امیرعلی حاجــی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه پاسداران منتشــر شد؛ مصاحبه 
ای که حــاوی روایت جدیدی از دیدار چهار ســال پیش 

فرماندهان سپاه با حسن روحانی بود.
به گزارش مردم ساالری آنالین، روز دوم مرداد ماه سال 
96، دو ماه پس از انتخابات ریاســت جمهوری آن ســال 
که حســن روحانی با غلبه بر سیدابراهیم رئیسی به عنوان 
رییس جمهور انتخاب شده بود، جمعی از فرماندهان سپاه 
به دیدار حسن روحانی رفتند. در آن دیدار سردار سلیمانی، 
سردار جعفری، ســردار غیب پرور، سردار کوثری و سردار 
حاجی زاده حضور داشــتند. در خبر کوتاهی که آن زمان 
از این دیدار منتشر شد آمده بود: دکتر حسن روحانی روز 
دوشــنبه و در دیدار فرماندهان عالیرتبه سپاه، با قدردانی 
از تالشهای نیروهای مخلص ســپاه، بر ضرورت وحدت و 
انســجام همه نیروها و نهادهای نظام و تالش برای تحقق 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب و خدمت خالصانه به مردم 
تاکیــد کرد و ابراز امیدواری کرد که در دوره مســئولیت 
دولت دوازدهم، تالش هماهنگ همه نیروهای مســلح، به 
سرعت بیشــتر در تحقق خواســته های مردم بینجامد و 
همه نهادها و دستگاههای مســئول، با شفافیت کامل در 
حوزه های تخصصی خود بــر کارآئی مجموعه بیفزایند و 
تقویت توان رزمی سپاه و ارتش با بهره گیری از فناوریهای 
نوین، امنیت ملی کشــور را بیش از پیش تضمین نماید. 
رییس جمهــور همچنین بر حمایت کامل دولت دوازدهم 
از خدمات ســپاه در حوزه ماموریت خــود تاکید کرد. در 
این دیدار سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل 
سپاه، انتخاب مجدد دکتر روحانی و حضور گسترده مردم 
در انتخابات را تبریک گفت و آمادگی سپاه برای همکاری 
همه جانبه با دولت در تحقق اهداف انقالب اسالمی را اعالم 
نمود. فرماندهان بخش های مختلف ســپاه نیز گزارشی از 
فعالیتها و آمادگی های سپاه پاسداران را به رییس جمهور 
ارائه کردند و از حمایتهای دولت برای تقویت بنیه دفاعی 

کشور و نیز مقابله با تروریسم در منطقه تشکر کردند.
همان شــب حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور در 
باره دیدار روحانی با فرماندهان ســپاه در توئیتر نوشــت: 
»این فقط نه یک تصویر بلکه یک مســیر است. »آزادی، 
امنیت؛ آرامش و پیشــرفت« برای مــردم و نظام در گرو 
اجمــاع راهبردی میــان دولت و مجموعه دفاعی کشــور 

است.«
آن ســال چهار روایت درباره این دیدار بیان شــد اما 
حاال پس از بیش از چهار ســال شاهد پنجمین روایت از 
این دیدار توســط ســردار حاجی زاده هستیم؛ روایتی که 
متفاوت با روایتهای قبلی است چراکه نقل قولی از سردار 

قاسم سلیمانی را در خود دارد.
نخستین روایت از دیدار فرماندهان سپاه

 با روحانی
نخستین روایت از این دیدار درست دو روز پس از آن و 
توسط روزنامه کیهان منتشر شد. البته این روایت، گوینده 
مشخصی نداشــت و سعداهلل زارعی نویســنده یادداشت، 
مواردی را درباره این دیدار بیان کرد که بیشتر پاسخگویی 
به شبهات درباره موارد مطرح شده در آن بود. کیهان روز 
چهارم مرداد 96 نوشــت: »محور اصلی بحث نقد عملکرد 
و مواضــع دولت در حوزه امنیت نظام و ارزش های بنیادی 
انقالب بوده اســت. بر اساس آن چه شــنیده شده است، 
ســپاه در این دیدار به طور خیلی مشــفقانه و مســتدل 
آسیب های جدی ادبیات دولت به نظام، مردم و خود دولت 
را تشــریح کرده و از رئیس جمهور محترم خواســته است 
مانع شــکل گیری ادبیاتی مغایر با ادبیات انقالب اسالمی و 
مغایر با منافع ملی در دولت شود. بر خالف آن چه بعضی 
از رسانه های خاص مطرح کرده اند، دو بحث در این دیدار 
از سوی فرماندهان سپاه مطرح نشده است: یکی بحث های 
مرتبط با پروژه های اقتصادی و دیگری بحث های مرتبط با 

شــکل گیری کابینه جدید. سپاه پاسداران ورود در این دو 
حوزه را مسئولیت خویش نمی داند و آن را بخشی از حوزه 
صالحیت هــا و اختیارات رئیس جمهــور می داند و به آن 
نمی اندیشــد تا در این حوزه ها پیشنهادی ارائه کند... بعد 
از ســخنان رئیس جمهور مبنی بر این که سپاه در مسایل 
اقتصادی دخالت می کند، بار دیگر درخواست رسمی دولت 
برای ورود سپاه به پروژه های کالن اقتصادی مطرح گردید 
و این در حالی اســت که فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه 
در خوزستان با صراحت گفت، داوطلب اجرای هیچ پروژه 
اقتصادی نیســتیم اما بعضی از رسانه ها وانمود کردند که 
بخش عمده وقت جلســه به توافق بین دولت و ســپاه در 
زمینه فعالیت اقتصادی گذشــته است.« این مطلب آمده 
بــود: »در درون دولت یک جریان بســیار مؤثر سیاســی 
راه حل مشــکالت را در همطراز شــدن با دولت های دیگر 
عنوان می کند. به عبارت دیگر این ها بدون آن که طرحی 
ارائه کنند، می گویند باید عادی سازی کنیم و هر چه الزمه 
آن است بپذیریم. اساساً فلســفه پذیرش برجام و امضای 
FATF و ســند ۲۰۳۰ جز این نبود و این در حالی است 
که هر کشــوری به میزانی که ضعیف می شــود، به همان 

میزان باید تحمیالت بیشتری را بپذیرد.« 
دومین روایت از دیدار فرماندهان سپاه

 با روحانی
ساعاتی پس از انتشار یادداشت روزنامه کیهان، سردار 
پاســدار غالمحســین غیب پرور رییس ســازمان بسیج 
مســتضعفین دومیــن روایت از این دیــدار را بیان کرد و 
گفت: »جلســه با رییس جمهــوری در یک جو صمیمی و 
برادرانه برگزار شــد،این همگرایی ها و انســجام ها خیلی 
مهم اســت و تا آنجایی که مــن رصد کردم این مالقات با 
اقبال عمومی همه مردم و همه جناح ها مواجه شده است. 
این نشســت یک جلســه اعتراضی نبود. مجموعه سپاه، 
جناب آقای دکتر روحانی را رییس جمهوری قانونی کشور 
می داند و غیر از این هم نمی تواند باشــد. ما حتما باید به 
دولت کمک کنیم، کما اینکه رییس جمهوری محترم نیز 
سپاه و بسیج را بعنوان یکی از مولفه های قدرت ملی باور 
داشــته باشند که الحمد اهلل این باور بود. رییس جمهوری 
در انتهای جلســه به من گفتند که از ســال 58 بسیجی 
هستم و هنوز هم کارت بســیجی خود را دارم...اصال قرار 
نیســت در نظام اســالمی که در راس آن ولی فقیه است 
خدای نکرده ما یک حرفهایی را بزنیم که برخالف مصالح 
کشور باشد.« روایت سردار غیب پرور نخستین روایت بیان 
شــده از سوی یکی از حاضران در آن دیدار بود که روایتی 

مثبت هم بود.
سومین روایت از دیدار فرماندهان سپاه

 با روحانی
ســومین روایت را روز ســوم مهرماه همان سال سردار 
اســماعیل کوثری جانشــین فرمانده قــرارگاه ثاراهلل که 
در دیدار بــا روحانی حضور داشــت در برنامه تلویزیونی 
دستخط، البته به سورت سربسته بیان کرد. سردار کوثری 
درباره آن جلسه گفت: »جلسه خوبی بود. هم ما حرف های 
خــود را گفتیم و هم رئیس جمهور حرف هایشــان را بیان 
کــرد. باالخره بحث ما نظام و انقالب و والیت اســت.« او 
در پاســخ به ســوال مجری برنامه که پرســید آیا درباره 
نقاط اختالفــی هم با رئیس جمهور صحبت شــد؟ گفت: 
»بله. خیلی صریح بیان شــد.« مجری برنامه پرســید: به 
نقطه مشترکی رسیدید؟ سردار کوثری گفت: »باالخره در 
جهت این که به دولت کمک کنیم شــکی نیست چرا که 
دولت جمهوری اسالمی اســت و نقدهایی داشتیم و ایشان 
خــود بیان کردنــد و ما هم بیان کردیــم. دو طرفه بود.« 
او همچنین درباره این نشســت گفت که »قطعا دوستانه 
بود برای این که نشــان بدهیم کسانی که خارج از مرزها 

نشسته اند تا سواستفاده کنند...«
چهارمین روایت از دیدار فرماندهان سپاه

 با روحانی
چهارمین روایت از دیدار فرماندهان سپاه با روحانی را 
سه روز بعد، ششــم مهر ماه، سرلشگر پاسدار محمدعلی 
جعفری فرمانده وقت ســپاه پاســداران بیان کرد. سردار 
جعفری گفت: »دغدغه هایی در این دیدار مطرح شــد که 
در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود. بعد از انتخابات... 
در شــرایط انتخابات که شــرایط خاصی بود و متاسفانه 
نباید این شــرایط ایجاد می شــد البته به نظر ما خیلی از 
دلســوزان اصلی نظام رنجش خاطری برایشان ایجاد شد 
از این فضایی که در انتخابات بود. شــرایط بعد از انتخابات 
به گونه ای شــد که الزم بود، چنین حرکتی انجام شــود. 
بیشــتر با این هدف یعنی هدف ایجاد وحدت و انســجام 
و جلوگیری از شــکافی که بین نیروهای انقالب احساس 
می شــد که دارد پیش می آید، با برخی از شــخصیت های 
دیگر هم دیــدار کردیم. از جمله بــا رئیس جمهور دیدار 
کردیم و دغدغه ها را مطرح کردیم و ایشــان هم استقبال 

کردند. این موضوع جلسه بود.«
سردار جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه تند 
و انتقادی نشــد؟ گفت: »نه، جلسه خوبی بود. البته بحث 
انتقادی بود ولی در مجموع ایشــان هم از این اســتقبال 

کردند، چون هدف مخلصانــه بود و از روی اخالص انجام 
گرفت. ایشــان هم جــواب مثبت دادنــد. تاکنون هم که 
خوب پیش می رود.« ســردار جعفری این را هم گفت که 
پربارترین دیداری که با مسئوالن داشتند دیدار با روحانی 

بود. 
پنجمین روایت از دیدار فرماندهان سپاه

 با روحانی
تنها دو نفر از پنج فرمانده سپاه که در آن جلسه حضور 
داشــتند هیچگاه درباره محتویات آن جلسه سخن گفته 
بودند. یکی ســردار قاسم ســلیمانی بود و دیگری سردار 
حاجــی زاده فرمانــده هوافضای ســپاه. روایتــی که روز 
چهارشــنبه در مصاحبه کیهان با حاجی زاده از آن دیدار 
منتشر شده دو تفاوت اساسی با سایر روایتها دارد. نخست 
آنکه روایت دیگــران درباره فضای صمیمانــه دیدار را تا 
حدی نقض می کند و دوم اینکه حاوی روایتهایی از سردار 
سلیمانی در این دیدار است که با توجه به شهادت ایشان 
امکان رد یا اثبات آن نیســت. کیهان از سردار حاجی زاده 
ســوال کرده: »برخی جریان ها اخیرا می گویند حاج قاسم 
موافق برجام بود. ادعا دارند ایشــان بازوی ســخت افزاری 
نظام در تحقق برجام بود. االن می گویند راســتی آزمایی و 
تضمین و... را بزنید. اگر حاج قاســم بود چنین ایده ای را 

پیاده می کرد؟«
ســردار حاجی زاده در پاســخ به این پرسش می گوید: 
»اگــر واقعــاً چنین بود، چــرا آقای ظریــف در آن فایل 
صوتی گفتند ایشــان به مســئله دیپلماســی ضربه زده 
است؟ دیپلماســی ما برجام بود. خود فرمانده دیپلماسی 
ما می گوید ضربه زده اســت. در دولت دوم آقای روحانی 
جلســه ای با او گرفتیم. ســردار جعفری فرمانده کل سپاه 
بود. حاج قاســم ســلیمانی بود. بنده بودم. چند نفری به 
آنجا رفتیم. آن جلســه برای چه بود؟ جلسه خیلی صریح 
و تند بود. حاج قاســم مخالف دیپلماسی نبود. مخالف آن 
چیزی که در سطح کشور تأیید شده و تصویب شده نبود. 
در واقع نه موافق بود و نه مخالف. ایشان مخالف وابستگی 
و ســازش بود. می گفت: از این طریق به جایی نمی رسید. 
در آن جلســه حاج قاســم با آقای روحانی خیلی صریح 
حرف زد. جلســه ای که رفتیم اتفاقــاً برای همین موضوع 
بود. اگر یادتان باشــد رهبــری صحبتی می کرد هفته بعد 
آقای روحانی موضع می گرفت، سپاه را تخریب می کرد، هر 
روز به خودی ها حمله می کرد. در آن جلســه که ما رفتیم 
پیام جلســه این بود و همه این را گفتیم که آقای روحانی 
ما کمک شما هســتیم. آدم نباید خودزنی کند. ما توان و 
امکانی داریم می خواهیم به دولت شــما کمک کنیم. برای 
ما مهم نیســت کدام دولت باشــد هر دولتی باشد وظیفه 
می دانیم کمک کنیم. دیدید در بحران هایی که پیش آمد 
مانند سیل و زلزله و مســائل مختلف واقعاً سپاه پای کار 
بود. آدم نیروی خودش را نمی زند؛ این چه حرفی اســت 
که شــما می زنید! بعد هم گفتیــم اگر این حرفها را بزنید 
برای ما قابل تحمل نیست. شما هر روز مخالفتی می کنید. 
دفاع از انقالب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ما اســت 
فکر نکن همیشه می توانی این حرف را بزنی ما هم سکوت 

کنیم.«
ســردار حاجی زاده در پاسخ به این پرسش که آیا حاج 
قاسم هم همین تحلیل را داشت؟ گفته: »بله، عین جمله 
حاج قاســم این بود که گفت: آقــای روحانی! می خواهی 
مســیر احمدی نــژاد را بروی؟ تو هــم می خواهی مثل او 
بشــوی؟ مردم به تو رأی داده اند و رئیس جمهور شدی بیا 
دســت به دســت هم دهیم کمک کنیم کشور را درست 
کنیم. برای چــه خودزنی می کنی؟ بــرای چه هر روز به 

خودمان حمله می کنی؟ بیا مشکالت را حل کنیم.«
با توجه به شهادت حاج قاسم سلیمانی، تنها فردی که 
در آن دیدار شش نفره حضور داشته و سخنی نگفته حسن 
روحانی است. هرچند بعید به نظر می رسد روحانی به این 

زودی درباره آن دیدار لب به سخن بگشاید. 

سردار حاجی زاده: قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود

روایتی متفاوت از دیدار فرماندهان سپاه با روحانی
از شش نفر حاضر در آن دیدار، تنها شهید سلیمانی و حسن روحانی درباره آن دیدار سخن نگفته اند

رئیس جمهور از اعضا و کارگزاران دولت خواســت تا با 
نخبگان و صاحــب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی 
کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر 
باشند و هیچ کدام از دستگاه های دولتی از ارتباط با جامعه 

نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت نکند.
سید ابراهیم رئیســی صبح چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت از اعضای دولت خواســت که عالوه بر جلساتی که با 
مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می کنند با ارباب 
رجوع و مردمی که به دستگاه ها مراجعه می کنند نیز ارتباط 

و دیدار داشته باشند.
رئیســی از همه کارگزاران دولت خواســت تا مردم را به 
عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از 
سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و 

اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.
رئیــس جمهور همچنیــن از اعضا و کارگــزاران دولت 
خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری 
خود، حتی کســانی که با ســلیقه دولت مخالفت دارند، در 
ارتباط مســتمر باشــند و تصریح کرد: نبایــد هیچ کدام از 
دســتگاه های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با 
حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شــکل مســتمر 
جلسات گفتگو و مشورت با صاحب نظران عرصه کاری خود 

داشته باشند.

رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود بر ضرورت 
تدویــن و اجرای نظــام عادالنه پرداخت حقــوق تاکید و 
خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها 
و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادالنه 
کنیــم. آنچه امروز اجرا می شــود غلبــه چانه زنی در نظام 
پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت 

هماهنگ و عادالنه اصالح شود.
رئیسی اظهار داشت: الزم است کارگروهی تشکیل شود 
تا در یک بــازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادالنه ای 

برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب 
در مجلــس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت 

حقوق و مزایا در دستگاه های مختلف را ملغی اعالم کند.
رئیس جمهور خطاب به مســئوالن ذیربــط با تاکید بر 
اینکــه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی افزایش پیدا 
کند، گفت: دســتگاه های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و 
اختیارات که نیاز دارند اعالم کنند و در مقابل مکلف هستند 

که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.
رئیسی تاکید کرد: متاسفانه جریان هایی به دنبال ایجاد 
یأس و ناامیدی در مردم هســتند و دستگاه های اجرایی و 
دولتی باید تالش کنند بــا گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام 
شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به 

آینده کشور امیدوارتر کنند.

هیأت وزیران در جلسه صبح دیروز خود به 
ریاست سید ابراهیم رئیسی، در اجرای تکلیف 
مقرر در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور 
مبنی بر احــراز صالحیت های مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره، هیأت عامل و افرادی که 
به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها 
و یا ســایر اشــخاص حقوقی مربوط به عنوان 
عضو هیأت مدیره معرفی می شوند، آیین نامه 

اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آییــن نامه مصوب هیأت دولت، 
مدیران عامل و اعضای هیــأت مدیره، هیأت 
عامل تمامی  شــرکت های دولتــی، بانک ها و 
مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت مندرج 
در قانون، )از جمله شــرکت هایی که شــمول 

قانون و مقررات عمومی به آنها مســتلزم ذکر 
یا تصریح نام است،  شــرکت های تابعه وزارت 
نفت از جمله شــرکت ملی نفــت ایران، بانک 
مرکــزی جمهوری اســالمی ایران، ســازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و  شرکت های 
تابعه ســازمان توســعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایران و  شــرکت های تابعه آنها( 
و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی 
غیردولتی، مشمولین آیین نامه مذکور هستند.

شرایط عمومی الزم برای انتخاب و انتصاب 
افراد در پست های مدیریتی موضوع این آیین 

نامه به شرح زیر است:
۱- دارا بــودن تابعیت جمهوری اســالمی 

ایران
۲- دارا بــودن حداقــل مــدرک تحصیلی 
کارشناســی در یکی از رشــته های تحصیلی 
مندرج در شــرایط احراز مشــاغل اختصاصی 
شــرکت یــا یکــی از رشــته های گروه های 
تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حســابداری، بیمه، 

مالی، حقوق
۳- دارا بودن صالحیــت عمومی داوطلب 
بــرای انتصاب در یکی از عناوین پســت های 

موضوع این آیین نامــه با تایید مراجع قانونی 
ذی ربط

۴- عضو نبودن در هیأت مدیره شرکت های 
دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی

5- گذراندن دوره های آموزشــی تخصصی 
مرتبط

6- دارا بــودن تجربــه مدیریتی و ســابقه 
خدمت الزم برای تصدی پست های مدیریتی 

ذی ربط
۷- نبود تعارض منافــع بین مدیر و حوزه 

فعالیت شرکت.

رؤســای مجامع عمومی، شــوراهای عالی 
یا مقامات مســئول )طبق اساسنامه یا قانون 
تأسیس( و در شــرکت های دولتی مندرج در 
فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی 
ذیربــط مکلفند افراد پیشــنهادی و جایگزین 
دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز 
پســت های موضوع این آیین نامه را به مجامع 
عمومی، شــوراهای عالی یــا مراجع ذی ربط 
)مطابق اساســنامه یا قانون تأســیس( جهت 
معرفی  مربــوط  تشــریفات  مراحل  گذراندن 

کنند.
هرگونه انتصاب در پســت های موضوع این 
آیین  نامه، از تاریخ ابالغ آن بر اساس سازوکار 

این ماده خواهد بود.

ســخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی گفت: کمیســیون های تخصصی این 
هفته پیشــنهادهای جدید را بررسی می کنند 
و کمیسیون تلفیق از هفته  آینده وارد بررسی 

جزئیات الیحه بودجه می شود.
»ســید نظام الدین موســوی« در گفت و 
گو با ایرنا با اشــاره به بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق گفت: پیش از این 
زمانی که الیحه بودجه ارائه می شــد،  مجلس 
بر اســاس آیین نامه سابق عمل می کرد. اما با 
تغییری که در مــاده ۱8۲ آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی انجام شد، عالوه بر ۱۰ 
روز فرصتی که در اختیار نمایندگان اســت تا 
پیشنهادات خود را درباره الیحه بودجه اعالم 
کنند، ۲ روز دیگر نیــز در اختیار نمایندگان 

قرار گرفت تا پیشــنهادهای جدید خود را به 
کمیسیون های تخصصی ارائه دهند.

ســخنگوی هیات رییســه مجلس شورای 
اسالمی درباره ســازو کار پیش روی بررسی 
تخصصی  افزود: کمیسیون های  بودجه  الیحه 
ایــن هفته پیشــنهادهای جدید را بررســی 
می کننــد و از هفته آینده کمیســیون تلفیق 

وارد جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۱ می شود.
وی افزود: کمیسیون تلفیق ۱5 روز فرصت 
بررســی جزییات الیحه بودجه را دارد و بعد 
از پایــان این زمان می تواند از هیات رییســه 
درخواســت کند که ۱5 روز دیگر در اختیار 
کمیســیون تلفیق قرار دهد. در صورت تایید 
هیات رییســه در مجموع کمیسیون تلفیق به 
مدت یک ماه زمــان دارد که جزییات الیحه 

بودجه را بررسی کند.
موســوی درباره زمانی کــه الیحه بودجه 
بعد از بررســی در کمیسیون تلفیق به صحن 
علنی مجلس خواهد آمد، گفت: به نظرم اوایل 
اسفند ماه الیحه بودجه در صحن خواهد آمد 

و در دو نوبت بررسی خواهد شد.
نماینده مــردم تهران در مجلــس درباره 
اینکه تا چه میزان الیحه بودجه در کمیسیون 
تلفیق بررســی خواهد شد؟ گفت: در مجلس 
شورای اسالمی مصوبه ای برای اصالح ساختار 
بودجه به تصویب رسید ولی اصالح ساختار با 
توجه به اینکه در آســتانه تغییر دولت بودیم، 
به صورت واقعی در ســاختار کالن بودجه رخ 

نداد.
وی با بیــان اینکه اصالح کالن ســاختار 

بودجه نیازمند همراهی،  هم افزایی و همفکری 
دولت و مجلس اســت، گفــت: بودجه طرح 
نیســت که مجلس به تنهایی به آن ورود کند 
بلکه مجلس تا آن میزان که مســوولیت های 
وی به او اجــازه می دهد می تواند این موضوع 

را در نظر بگیرد.
موســوی تاکید کــرد: در همین مجلس 
برای اینکه روند قبلی بررســی الیحه بودجه 
را اصالح کنیــم، تغییراتی را لحاظ کردیم. از 
جمله اینکه در گذشــته بودجه در کمیسیون 
تلفیق به مدت یک ماه بررسی می شد و بعد به 
صحن می آمد که امکان داشت کلیات بودجه 
در صحــن رای نیاورد. در ایــن صورت وقت 

زیادی از مردم و دولت گرفته می شد.
وی با اشــاره به اصالح نحوه بررسی الیحه 

بودجه گفت: بر اســاس اصالحیه انجام شده 
ابتدا کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
بررسی شــده و در ادامه در صحن رای گیری 
می شــود و در صورتی که کلیات رای بیاورد 
در این صورت کمیسیون تلفیق وارد جزییات 
الیحه شــده و در نهایت در صحن بررســی 

می شود.
ســخنگوی هیات رییســه مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه اصالح کالن ســاختار 
بودجه نیــاز به تغییر جــدی در رویکردهای 
برنامــه ای کل دولت دارد، خاطرنشــان کرد: 
نظــام بودجه ریزی کشــور بایــد تغییر کند 
و تحولــی در آن صورت بگیرد تــا  همراه با 
کار کارشناســی دقیق و اساسی بتوانیم شاهد 

تحول در ساختار بودجه باشیم.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کاالها شوید

دولت شرایط »انتصاب مدیران شرکت ها« را تعیین کرد

کمیسیون تلفیق از هفته  آینده وارد بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۱می شود

دستگیری عامل آتش زدن تندیس سردار سلیمانی
 در شهرکرد

عامل آتش زدن تندیس سردار حاج قاسم سلیمانی توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در شهرکرد شناسایی و دستگیر شد. متن اطالعیه مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت اطالعات به شــرح زیر است: با اقدامات اداره کل اطالعات 
اســتان چهارمحال و بختیاری، عامل هتک حرمت به سردار بزرگ اسالم شهید 
حاج قاسم سلیمانی در شهرکرد که موجب جریحه دار شدن عواطف مردم ایران 
اسالمی به ویژه هموطنان غیور این اســتان والیت مدار گردید؛ با همکاری مردم 
شناسایی و در محل اختفاء خود دستگیر شد. تحقیقات اولیه حاکی است متهم 
بازداشت شــده، بنا به دستور دشمنان عنود ایران سرافراز و سردار بزرگ جریان 
جهانی مقاومت اسالمی، در اقدامی ضدملّی، تندیس شهید سلیمانی را آتش زده 

است.

نامه۱۸۰ نماینده مجلس
دولت و قوه قضائیه به وضعیت لجام گسیخته

 فضای مجازی رسیدگی کنند
در پایان جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه ای با امضای ۱8۰ 
نماینده مجلس خطاب به دولت و قوه قضائیه قرائت شــد که طی آن نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی خواستار رسیدگی دولت و قوه قضائیه به وضعیت لجام 
گســیخته فضای مجازی شدند.در این بیانیه آمده اســت: از دولت و قوه قضائیه 
انتظارداریم رســیدگی به یورش بی امانی را که با ســو استفاده از امکانات فضای 
مجازی و اشاعه انواع هتاکی و افترا و اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات و فرهنگ 
و ثبات اجتماعی انجام می گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران در 
فضای مجــازی نکنند و با اتکای به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز 
به حقوق عمومی اقدام نمایند. شایان ذکر است در جلسه غیر علنی صبح دیروز 
مجلس شــورای اسالمی، با حضور مسووالن وزارت اطالعات چالش های امنیتی 

فضای مجازی بررسی شد.

جانشین فرمانده پدافند هوایی ارتش:
برای دفاع از مرزهایمان با کسی تعارف نداریم

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر 
اینکه برای دفاع از مرزهایمان با کسی تعارف نداریم، گفت: هرگونه تعرض به حریم 

هوایی کشور با پاسخی قاطع و منهدم کننده مواجه خواهد شد.
به گزارش دفاع پرس، سرتیپ علیرضا الهامی با اشاره به آمادگی این نیرو برای 
پاســخگویی به هر سطحی از تهدیدات، گفت: ما بارها در عمل ثابت کرده ایم که 
برای دفاع از مرزهای هوایی و حریم هوایی کشورمان با هیچ احدی در دنیا تعارف 
نداریم و هرگونه تعرض به مرزهای ایران اســالمی با پاسخی منهدم کننده مواجه 
خواهد شــد. پدافند هوایی هر نگاه ناپاکی به مرزها، منافع ملی و زیرساخت های 
کشــور را به شکلی قاطع و کوبنده پاسخ خواهد داد. الهامی عنوان کرد: این نیرو 
امروز در آماده ترین شرایط خود قرار دارد و با بهره گیری از نفرات مجرب و کارآمد، 
استفاده از سالح ها و تجهیزات به روز و با توکل بر خدا و بهره گیری از رهنمودهای 
فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( و سلسله مراتب فرماندهی آماده است تا با 

اقتدار کامل از مرزهای ایران اسالمی دفاع کند.
وی درخصوص برخی ادعاها در ارتباط با نفوذ دشمن به آسمان کشور و فضای 
مراکز حساس خاطرنشان کرد: به هیچ وجه مشکلی تاکنون برای مراکز حساس 
و حیاتی ما به وجود نیامده و اینها همه ادعاهای پوچ از سوی دشمنان است؛ دنیا 
هم جنس این ادعاهای پوشالی را می شناسد و ما در میدان عمل ثابت کرده ایم که 

تاکنون مطلقاً خدشه ای بر آسمان کشورمان وارد نشده است.

سازوکار جدید برای رسیدگی به شکایت داوطلبان
 در انتخابات شوراها 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی سازوکار جدیدی برای رسیدگی به شکایت 
داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا و شهرداران در محاکم ذیصالح تعیین 
کردند. به گزارش ایرنا، در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی، گزارش 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به 
ماده )6۳( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران)اعاده شده از شورای نگهبان۲( در دستور کار قرار گرفت. ۱58 نماینده 
برای تامین نظر شــورای نگهبان به این طرح رای موافق دادند. بر اســاس ماده 
واحده، یک تبصره به عنوان تبصره )6( به ماده )6۳( قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷5 
با اصالحات و الحاقات بعدی به این شرح الحاق می شود. طبق تبصره 6 الحاقی، آرا 
و تصمیمات هیات مرکزی نظارت منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر 
ظرف دو روز کاری پس از ابالغ به داوطلب یا انتشار عمومی درخصوص ابطال یک 
یا چند صندوق و یا حوزه انتخابیه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان 
نیز موظف است به موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رأی یا تصمیم 
را واجد ایراد موثر تشخیص دهد، شعبه رسیدگی کننده باید با ذکر همه موارد به 
صورت مستند و مستدل با تعیین مصادیق موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به 
هیات مرکزی نظارت اعاده کند. هیات مرکزی نظارت پس از رسیدگی به ایرادات 
شــعبه رسیدگی کننده اقدام به صدور رأی یا تصمیم نهایی می نماید و این نظر 

قطعی و غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

»طرح الزام دولت به پاسخگویی به تذکرات 
نمایندگان« به مجمع تشخیص ارسال شد

با اصرار مجلس به مصوبه »طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگویی به 
تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان« این طرح علی رغم ایرادات شورای نگهبان به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی گزارش 
کمیســیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح دو 
فوریتی اصالح ماده )۲۰6( قانون آئین نامه داخلی مجلس)طرح الزام دستگاههای 
اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان(  در دستور کار 

صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون آیین نامه و نمایندگان مجلس  بر مصوبه  قبلی خود اصرار کرده و 
نمایندگان با ۱۷۳رای موافق این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 
کردند. در صورت تایید این طرح در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، »ســامانه 
قانون گذاری و نظارت« برای ثبت تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به مسووالن 
اجرایی ایجاد شده و پاسخ وزرا به تذکرات نمایندگان نیز در این سامانه ثبت شده 

و برای عموم مردم منتشر می شود.
ماده واحده این طرح بدین شرح است: 

ماده ۲۰6- در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشــتاد و 
هشتم )88( قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق 
سؤال دارند، می توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول 

از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت تذکر دهند.
هیأت رئیسه خالصه تذکر را در جلسه علنی مجلس قرائت و متن کامل تذکر 
را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابالغ می  نماید. مخاطب تذکر موظف است پاسخ 
تذکر را حداکثر تا یک ماه و در مورد تذکراتی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس 
مهم و فوری است، فوراً در سامانه مذکور ثبت نماید.هیأت رئیسه مجلس تذکرات 
مهم و فوری به همراه پاسخ آن را بارعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی 

مجلس شورای اسالمی برای عموم منتشر می کند.
تبصره- قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر پنج نفر از نمایندگان می توانند 
هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شــفاهی  دهند و در صورتی که متقاضیان بیش 
از پنج  نفر باشند به قید قرعه تعیین  می شوند. نمایندگان نمی توانند در مدت یک 
 ماه بیش از یک  بار تذکر شــفاهی دو دقیقه ای فوق را بدهند و حق واگذاری به 

نماینده دیگر را ندارند.

دولت مکلف به انتقال آب
 از دریای عمان به سیستان و بلوچستان شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف کردند نسبت به انتقال آب از 
دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و شیرین کردن آن با اولویت شهرهای 
زاهدان و زابل اقدام نماید. به گزارش ایرنا، در جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال آب از 
دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت. جزئیات این 
طــرح با ۱۷۰ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر 

در مجلس به تصویب رسید.

اخبار کوتاه


