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جوابیه

توضیحات مجلس درباره گزارش «مردم ساالری»

عدم شمول صالحیت دیوان عدالت اداری بر

شورای عالی فضای مجازی موضوع جدیدی نیست

در پی درج گزارشــی در روزنامه مردم ســاالری شــماره  5742مورخ
 1401/03/31با عنــوان ««خانه ملت» علیه «قانون اساســی» و «حقوق
ملت»!» مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شــورای اسالمی جوابیه
ای ارسال کرده که متن آن بدین شرح است:
 -1موضوع عدم شــمول صالحیت دیوان عدالت اداری بر شــورای عالی
انقالب فرهنگی و شــورای عالی فضای مجازی برخالف آنچه توسط برخی
رسانهها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اص ً
ال موضوعی جدید
نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود
داشته است و به دلیل اینکه شوراهای مذکور صالحیت مصوبهگذاری دارند
و مصوبات آنها در حکم قانون تلقی میشــود ســالیان زیادی است که بین
حقوقدانان محل اختالف است.
شاید به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد ورود
به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صالحیت خود ندانســته و جز در
موارد استثنائی مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی در
دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.
 -2از منظر قانون اساســی نیز بر اساس تفاسیر بسیاری از حقوقدانان بر
این عدم شــمولیت تأکید شده است ،البته در این خصوص صرفنظر از نظر
دکترین سوابقی نیز در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد.
چنانکه ریاســت وقت قوه قضائیه در  28آبان 1383از شورای نگهبان در
خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری برتصویب نامهها و آئین نامههای قوه
مقننه ،قوه قضائیه و مصوبات شوای عالی انقالب فرهنگی ،شورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل  170قانون اساسی درخواست
تفسیر کرد.
براســاس نظر شــورای نگهبان که در  21دی1383صادر شد ،براساس
اصل  170و  173قانون اساســی ،شــورای عالی انقالب فرهنگی یا شورای
عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقالب تأســیس شــدهاند نمیتواند
نهادی ذیل قوه مجریه باشــند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج
و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری
انجام شود.
همچنین عدم شــمول صالحیت دیوان عدالت اداری بر شــورای عالی
انقالب فرهنگی مســبوق به ســابقه اســت و پیش از مصوبه اخیر مجلس
شــورای اسالمی ،در ســال  1385و در خالل اصالحات و نسخ قانون سال
 1360عمــ ً
ا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صالحیت برای ابطال
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی دانسته شد.
همچنین در ســال  1390نیز که در اصالحیه مجلس مقرر شده بود که
هیئــت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مــوارد خارج از صالحیت
شــورای عالی انقالب فرهنگی دارای صالحیت دانســته شود ،بهدلیل ایراد
شورای نگهبان نهایتاً این مصوبه حذف شد که نشان میدهد مجلس شورای
اســامی در سال  1390نیز صالحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی را نفی کرده است.
اخبارکوتاه

قدردانی فرمانده کل انتظامی کشور
از مقام معظم رهبری

فرمانده کل انتظامی جمهوری اســامی ایران طی نامهای از مقام معظم
رهبری تشکر کرد.
به گزارش ایسنا ،متن نامه ســرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده کل
انتظامی جمهوری اسالمی ایران به مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
محضر مبارک مقام معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا حضرت آیتاهلل
امام خامنهای عزیز
با سالم و تحیات
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و عرض احترام،
عنایت و حمایت حضرت مســتطاب عالی از عملکرد فرماندهی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران در کشف ســرقت صندوق امانات بانک ملی که در
دیدار دستاندرکاران کنگره شــهدای جامعه عشایری کشور بیان فرمودید
باعث مسرت و دلگرمی بیش از پیش کارکنان این فرماندهی شد.
برای سربازان والیت چه عزتی باالتر از اینکه رضایت خاطر فرمانده و ولی
امرشان را جلب کنند.
فرمایشــات حکیمانه ،ناصحانــه و پدرانه حضرتعالی همچون گذشــته
روشنایی بخش مسیر همه مسئوالن کشوری و لشکری به خصوص فرزندان
و ســربازانتان در فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از مرکز تا مرز
گردید.
بار دیگر با ولی امر و فرمانده خود تجدید میثاق میکنیم و با شهدا عهد
و پیمان میبندیم در مسیر دفاع از عزت و آرمانهای مقدس انقالب اسالمی
و صیانت از جان و مال و ناموس مردم ایران اسالمی تا پای جان دفاع کرده
و همچون گذشته با جهاد مومنانه و روحیه انقالبی اهل اقدام و عمل باشیم.
انشاءاهلل
با احترام سرباز والیت
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران
سرتیپ پاسدار حسین اشتری

محسنی اژهای:

خداوند به ما توفیق کوتاه کردن
دست مفسدین را بدهد

حجتاالســام والمسلمین محسنی اژهای و مسئوالن عالی دستگاه قضا
چهارشــنبه اول تیر و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه با حضور
در حرم امام خمینی (ره) با آرمانهای امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.
رئیس قوه قضائیه و مسئوالن عالی قضایی با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام
راحل (ره) را گرامی داشتند.
محســنی اژهای در ادامه ،طی ســخنانی با بیان اینکــه قوه قضائیه طی
بیش از  ۴دهه اخیر شــهدای گرانقدری را تقدیم اســام و انقالب و کشور
کرده است ،و در ایام کرونا نیز از خانواده دستگاه قضا شهدایی تقدیم میهن
اسالمی شده اســت ،اظهار کرد :امروز در نخستین روز از هفته قوه قضائیه
و در آســتانه سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی آیتاهلل بهشتی و یاران
ایشــان ،در جوار مرقد مطهر امام راحل ،با بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و
شــهدا و مردم تجدید میثاق میکنیم تا بتوانیم مســئولیت خطیری را که
قانون اساســی ،شــرع انور و رهبری معظم انقالب بــر دوش ما نهادهاند به
نحو احســن ایفا کنیم و از آرمانهای واالی انقالب اسالمی و امامین انقالب
پاسداری کنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به مســئولیتهای قانونــی قوه قضائیه بیان
داشــت :خداوند به ما این توفیق را دهد که بتوانیم در ســنگر قوه قضائیه
دست مفسدین و تطاولکنندگان به جان ،مال ،عرض و حقوق مردم و نظام
اســامی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه به اســتیفای حق مظلوم از
ظالم و بسط و گسترش عدالت که از اهداف واالی امام راحل بود بپردازیم.

عیادت نماینده وزیر دفاع

از خلبانان جنگنده اف16-
به دستور امیر ســرتیپ آشتیانی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ،
نماینده وی در اســتان اصفهان به همراه برخی از مسئولین شرکت هواپیما
سازی وزارت دفاع ( هِسا) به نمایندگی از وزیر دفاع از خلبانان تازه مجروح
شده جنگده 14_fعیادت کردند.
به گزارش ایســنا ،نماینده وزیر دفاع به همراه سایر مسئوالن استانی با
حضور در بیمارستان الزهراء اصفهان ضمن عیادت از خلبانان نیروی هوایی
ارتش جمهوری اســامی و ابالغ ســام وزیر دفــاع  ،از نزدیک در جریان
سالمتی و روند پیگیری درمان این عزیزان قرار گرفتند.
گفتنی اســت هواپیمای جنگنده  14-Fمتعلــق به نیروی هوایی ارتش
جمهوری اســامی ایران چندی پیش در حین ماموریت پروازی در حوالی
پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی دچار نقص فنی شد و خوشبختانه خلبان
و کمــک خلبان این جنگنده بــا اقدام به موقع و خــروج اضطراری ،دچار
جراحت و آسیب دیدگی خلبانان شدند.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت سعی کرد سخنان خود را تصحیح کند

دلجویی رئیسی از کادر درمان ،بدون اشاره به اصل ماجرا

گروه سیاســی :یک روز پس از آنکه انتشار گسترده
سخنان ســید ابراهیم رئیسی درباره ادعای رییس دانشگاه
علوم پزشــکی گیالن باعث دلخوری شدید جمعه پزشکی،
پرســتاران و کادر درمانی شد که بیش از دو سال است بار
مسئولیت مبارزه با کرونا را به دوش میکشد ،رئیس جمهور
در جلســه هیات دولت تلویحا از کادر درمان دلجویی کرد.
این در حلی است که بعضی از منتقدان خواستار عذرخواهی
شده بودند.
داســتان از آنجا آغاز شد که ویدئویی از سخنان رئیسی
در سفر استان گیالن منتشر شد که در آنها چنین سخنی
گفته شد«:به رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن زنگ زدم،
تلفنی خسته نباشید بگویم ،به من گفت فالنی! اتفاقی افتاده
از خود موضوع کرونا مهمتر چهرههای بسیجی و جهادی و
انقالبی( در ایا م کرونا) به بیمارستانها رفتهاند و به پزشکان
و پرستاران یاد میدهند چگونه باید برای مردم کار کرد .من
خودم وقتی رفتم کنار خانوادههای داغدار دیدم طلبههای ما
هستند و تنها دل خانوادهها را حضور آنها آرام میکند».
واکنــش به این ســخنان که با عبارتهای نســنجیده
بیان شــده بود ،بیش از آن چیزی بود که دولتمردان تصور
میکردند .علــی نوبخت ،دبیر مجمــع انجمنهای علمی
تخصصی گروه پزشکی ،خطاب به رئیس علوم پزشکی گیالن
نوشــت« :مطالبی که آقای رییسجمهور از قول جنابعالی
گفتند متاســفانه باعث وهن جامعه پزشکی و قدرناشناسی
جنابعالی نسبت به همکاران جان بر کف بهداشت و درمان

و بزرگ کردن افراد غیرمسئول در امور تخصصی است».
رئیس سابق سازمان نظام پزشکی نیز در توئیتر دراینباره
نوشت«:در بحران کرونا،مانند جنگتحمیلی جامعه پزشکی
و پرســتاری با جانفشانی و تقدیم شهدای بسیار به وظیفه
ل نمود.رئیــس دانشگاهعلومپزشــکیگیالن با
خود عمــ 
بیاحترامی شــأن و زحمات این جامعه خدوم را ضایع کرد
و متاسفانه رئیسجمهور هم با اشتیاق و قدرناشناسانه این
موضع را تایید کردند .وا اسفا!»
رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ نیز در یادداشتی خطاب
به ابراهیم رئیسی رئیسجمهوری خواستار عذرخواهی وی
از کادر درمان به دلیل اظهارات اخیرش در گیالن شد .وی
نوشت « :ســخنان اخیر ریاست محترم جمهور مرا یاد این
انداخت که ریشــه کلمه انسان از نســیان یعنی فراموشی
میآید وچه زود این بشــر فراموش کرد مرگ پرســتاران
و پزشــکان و دســتیاران فعال در عرصه خدمت رسانی به
جامعه را از یاد نبرده ایم که زمانی برخی از همین مسئوالن
قرنطینه را قرون وسطایی خواندند».
اما تندتریــن واکنش از آن رییس کل ســازمان نظام
پرســتاری بود که در بیانیهای با عنوان «جناب آقای رئیس
جمهور؛ رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن غلط زیادی
کرده اســت» خطاب به رئیسی نوشت « :این حق مدافعین
ســامت جهادی وجان برکف ما نبود کــه رئیس جمهور
محترمشــان ،از قول یک رئیس دانشــگاهی کــه در دوره
کرونا معلوم نبود خودش کجاســت ؟ و اکنون هم بدترین

شــکل ممکن مدیریت را بر مجموعــه خود دارد ،اینچنین
خدمات و رشــادتهای مدافعین ســامت را کم انگاری و
تحقیر کند .جناب رئیس جمهور! رئیس دانشــگاه گیالن
باید به شــما میگفت :شــهید نرجس خانعلی زاده اولین
وجوان ترین شهید پرستار ما ؛ مانند تمام نیروهای طرحی
بدون سهمیه و ٨٩روزه فعلی ،هیچ رابطه استخدامی جذابی
با نظام ســامت دولتی ؛ نداشــت لیکن در دفاع ازسالمت
مــردم بی محابا جان خود را تقدیــم کرد .اما رییس همان
دانشگاه او با پست باال ودریافتیهای غیر قابل مقایسةو… اما
حضوری تمام وقت تلفنی بر دانشگاه مذکور داشته وبخاطر
همین نوع مدیریت وحضــور تلفنی بوده که به حضرتعالی
هم تحلیل تلفنی خود را درهمان ســطح ومیزان حضورش
منتقل کردهاند.
اما گله ما این است که شما چرا؟! رئیس دانشگاه گیالن
اگر حضوری واقعی ومؤثری در نظام ســامت استان شان
داشته و دارد چرا هنوز خانوادههای شهدای سالمت استان
؛ سرگردانند؟؟ جرا تمام پرسنل دانشگاه شان نا راضی اند؟
ایشان باید به شما میگفت که خانواده شهیده باقری وامثال
باقریها هنوز چرا سرگردان رسیدن به حقوق اولیه شان در
مسیر بروکراسی دانشگاه گیالن اند ؟!! و هنوز هیچ رسیدگی
که نشــده اند بمانــد بلکه حتی حقــوق بچههای کوچک
بازمانده از شــهیده شان به سرعت قطع شده و هنوز برقرار
نشده ماجرای جالبی دارد که بدنیست علت یابی شود ».تا
چندماه پیش سخنانی که به طور مستقیم از رئیس جمهور

پخش میشــد ،باعث شــد که دیگر کمتر سخنان وی به
طور مســتقیم منتشر شــود ولی این موضوع نشان داد که
بعضی ســخنان حتی بعد از کنترل نهایی هم ممکن است
باعث اعتراضها و درخواست عذرخواهی شود .بهر حال روز
چهارشــنبه یک روز پس از افزایش این اعتراضها ،رئیسی
در جلسه هیات دولت ســعی کرد بدون اشاره به ماجرا ،به
دلجویی از کادر درمان بپردازد.
رئیس جمهور اقدامات و تالشهایپزشکان و پرستاران
در مواجه با همه گیری کرونا را از دیگر مصادیق امیدآفرینی
در جامعه دانست و افزود :کادر درمان بویژه شهدای سالمت
در شرایط بســیار سخت همه گیری کرونا که زندگی همه
مردم را تحتالشــعاع خود قرار داده و نگرانیهایی را برای
خانوادهها بوجود آورده بود ،با جانفشانی و از خودگذشتگی
با وجود همه کمبودها در عرصه خدمت رسانی میدان داری
کردند و زمینه بازگشــت امید و نشــاط به جامعه را فراهم
کردند .رئیســی تاکید کرد :وضعیــت کنونی که فوتیهای
ناشــی از کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر شــده و
نیز میزان بســیار پایین ابتال که امکان بازگشایی در صنوف
مختلف و ایجاد شور و نشاط در کشور را فراهم کرده ،پس از
لطف خدا،ثمره همراهی مردم و خصوصا تالشها و اقدامات
جامعه پزشکی و پرستاری است و بنده در ماههای گذشته
در تهران و برخی شهرها با حضور در بیمارستانها و مراکز
درمانی از نزدیک شاهد این مجاهدتها و فداکاریها بوده ام
و قدردان آنها هستم.

آیتاهلل مکارم شیرازی:

مردم گالیه دارندکه چرا مراجع نسبت به گرانیها ساکت هستند
آیتاهلل مکارم شــیرازی با اشــاره به گالیههای مردم از
اینکه چرا مراجع نسبت به گرانیها ساکت هستند و صحبت
نمیکنند ،گفت :ما مکرر تذکر داده و میدهیم که مردم از
دولت جدید انتظار دارند که نســبت به بهبود اوضاع تالش
کنــد و گرانی و تورم را مهار نماید ،و میدانیم که دولت در
این زمینه تالش و کوشش میکند و امیدوار است و ما هم به
امید جناب رئیس جمهور امیدواریم ،اما اگر آثار و نتایج این
برنامهها در جامعه و زندگی مردم احســاس نشود ،میتواند
سبب بیاعتمادی و ناامیدی از دولت شود.
به گــزارش جماران؛ آیت اهلل مکارم شــیرازی گفت که
حل مشــکالت اقتصادی امروز وظیفۀ هر ســه قوه است و
انتظار مردم این اســت که ســه قوه با هم در این خصوص
همــکاری و تالش کنند .این مرجع تقلید در دیدار ســید
مســعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه با اشاره به گالیههای شدید مردم از گرانیها
گفت :امروز داد مردم از گرانیها بلند اســت و میگویند که

قیمتها روز به روز افزایش مییابد .وی در ادامه به ضرورت
اقناع و تبیین برای مردم نســبت به گرانیهای اخیر اشاره
کرد و افزود :این گرانیهای افسارگسیخته با وجود افزایش
درآمدهای نفتی دولت به عنوان معمایی برای مردم شده که
الزم اســت دولتمردان جواب قانع کنندهای برای آن داشته
باشند .این مرجع تقلید همچنین به قاچاق اجناس و کاال به
صورت آزادانه و گسترده اشاره و تاکید کرد :باید نظارتها و
بازدیدها در مرزها افزایش یابد که چرا مواد خوراکی و ارزاق
مردم به راحتی از کشــور خارج میشود؟ وی از دیگر دالیل
گرانیها را بی انصافی برخی از کســبه دانسته و گفت :باید
تعزیرات حکومتی نسبت به این قضیه ورود پیدا کند.
آیت اهلل مکارم شــیرازی به گرانی مسکن و اجاره بها نیز
اشاره کرد و گفت :اجاره بهای خانهها غوغا میکند که باید
برای آن تدبیری اندیشید.
وی افزود :در صنعت خودروســازی نیز دستهای پشت
پــردهای وجود دارد کــه از طرفی جلــوی واردات صحیح

خودرو را گرفته و از طرف دیگر هر قیمتی خواســتند برای
خودروها تعیین میکننــد و هیچ کس نیز نمیتواند با آنها
مقابله کند در حالی که قیمت مشابه خارجی ،بسیار پایین
تر از خودروی ایرانی اســت .وی همچنین تأکید کرد :حل
این مشــکالت وظیفۀ هر سه قوه اســت و نمیتوان تنها از
یک بخش انتظار داشــت .آیت اهلل مکارم شیرازی در پایان
این دیدار ،با اشــاره به گالیههای مردم از اینکه چرا مراجع
نسبت به گرانیها ساکت هستند و صحبت نمیکنند ،گفت:
ما مکرر تذکر داده و میدهیم که مردم از دولت جدید انتظار
دارند که نســبت به بهبود اوضاع تالش کند و گرانی و تورم
را مهار نماید ،و میدانیم کــه دولت در این زمینه تالش و
کوشش میکند و امیدوار است و ما هم به امید جناب رئیس
جمهور امیدواریم ،اما اگر آثار و نتایج این برنامهها در جامعه
و زندگی مردم احســاس نشود ،میتواند سبب بیاعتمادی
و ناامیدی از دولت شــود .در ابتدای این دیدار میرکاظمی
گزارشــی از اقدامات دولت در زمینههــای اقتصادی ارائه و

تأکید کرد :برخی از این برنامهها تکلیف قانونی از سالهای
گذشته بوده که چارهای از اجرای آن نبوده و آثار مثبت آن
در آینده نزدیک برای مردم محسوس خواهد بود.

سید حسن خمینی:

جامعه ما از سختیهایی رنج میبرد

یادگار امــام با تأکید بر اینکه قوه قضائیه مهمترین نهاد
جلوه گاه عدالت در نظام الهی ما است ،گفت :همه میدانیم

دشــمنیها هست و آنچه میتواند دشمنیها را از بین ببرد
تــوکل به خدا ،نصــرت به خدا و اســتفاده از علم و دانش،
مدیریت بــاال و تمام توان منــدرج در بدنه نظام مدیریتی
جمهوری اسالمی است.
به گزارش خبرنگار جماران ،حجت االسالم والمسلمین
ســید حســن خمینی در تجدیــد میثاق قــوه قضائیه با
آرمانهای امام خمینی(س) ضمن تبریک هفته قوه قضائیه
و گرامیداشت سالروز شــهادت آیت اهلل بهشتی و یارانش،
گفت :عدالت در مقام تکوین به معنای قســط ،نظم و دارای
هدف بودن و در مقام تشریع و عمل به معنای خروج از ظلم
است .یادگار امام تأکید کرد :جمهوری اسالمی به عنوان یک
نظام الهی وقتی میتواند خودش را الهی بداند که هم عادل و
هم دارای هدف باشد و به سوی آن هدف حرکت کند؛ غایتی
را برای خودش در نظر بگیرد و رفتار و عمل خودش را برای
رســیدن به آن غایت تنظیم کند و هر آنچه در این مســیر
انجام میدهد و هر حکمی که در این مسیر صادر میکند به

نحو عادالنه و غیر ظالمانه باشد.
وی افزود :در پیگیری بحث عدالت ،چه با تعریف ارسطو
که وضع شیء در محل است ،چه تعریفهایی که برابر انصاف
گرفتــه اند و چه تعریفهای دیگری که در این حوزه احیانا
مطرح شده ،مهمترین نهادی که جلوه گاه این مسأله برای
نظام الهی ما اســت ،قوه قضائیه است .سید حسن خمینی
اظهار داشت :اگر قوه قضائیه در یک نظامی از سالمت وافی
و کافی برخوردار باشــد ســایر نهادها هم الجرم به چنین
صفتی متصف میشــوند و این نقش بی بدیلی است که هم
رضایتمندی مردم را در پــی دارد و هم الهی بودن نظام را
تضمین میکند .وی گفت :بحمداهلل دوره جدید با مدیریت
برادر بزرگوارمان آقای اژه ای با تجارب  40ساله همراه است.
رئیس این نهاد برآمده از متن همین مجموعه است و تجربه
الزم و شــناخت کافی را دارد و از ســابقه و مدیریت بسیار
ممتازی بهره مند است .به همین جهت همه امیدوارند دوره
حاضــر مدیریت در قوه قضائیه دوره ممتاز و بســیار خوبی

باشــد .یادگار امام ادامه داد :امیدواریم آنچه خدای سبحان
میپسندد نظام ما را به صفت الهی بودن نزدیک میکند بر
زبان ،قلم و حکم دوستان جاری باشد و ان شاء اهلل خداوند
ایــن نظام برآمده از خون شــهدا و به تعبیری برآمده از اهلل
اکبرهــا و نظامی که تاریخ پر فراز و فرود اســام ما را به او
رســانده و امروز ثمره مجاهدتهای یک تاریخ و یک افتخار
بزرگ برای همه ما است ،از گزند دشمنیها مصون بماند.
وی یادآور شــد :همه میدانیم دشمنیها هست و آنچه
میتواند دشــمنیها را از بین ببرد توکل به خدا ،نصرت به
خدا و اســتفاده از علم و دانش ،مدیریــت باال و تمام توان
مندرج در بدنه نظام مدیریتی جمهوری اسالمی است.
سید حسن خمینی تأکید کرد :ان شاء اهلل توحید کلمه و
«همه با هم» بودن منشأ اثر و مطمع نظر شود و با فرماندهی
رهبری معظم انقالب بتوانیم کاری انجام بدهیم که مرضی
رضای خدای ســبحان و جامعه ما است که از سختیهایی
رنج میبرد.

صباغیان نماینده مجلس:

شورایعالی هماهنگی اقتصادی ،تیر خالص به مجلس است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت:ربا و اخذ سودهای
کالن بانکها باعث برکت کم امروز ،تورم و افزایش قیمتها،
شــب و روز دویدن مردم و  ۲و  ۳شــیفت کردن شده  ...در
تعجب هستم چرا علمای دین و مراجع فریاد نمیزنند .علمای
بزرگ اگر این ســودهای بانکی ربا نیست ،پس ربا چیست و
کجاست؟ به گزارش ایلنا محمدرضا صباغیان بافقی در نطق
میان دســتور خود با بیان اینکه انقالب ما توانست نگاه دینی
را با نگاه مردمســاالری تلفیق و در قالب نظام اسالمی پدیدار
و حکومت مســتحکمی را بنا نهد که در قرن کنونی کم نظیر
است و باید قدردان آن باشیم ،گفت :قوت نظام اسالمی ،وجود
رهبــری حکیم ،صالح و مدبر در رأس نظام اســت که بعد از
غروب خورشــید امام امت سکاندار آن شد ،انتخابی که در آن
شرایط ســخت چیزی جز به فضل الهی نبود .نماینده مردم
مهریز ،بافق ،بهاباد ،خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسالمی
در ادامه با بیان اینکه استقالل سیاسی کم نظیر از نقاط قوت
دیگر اســت ،ابراز داشت :من رشته تاریخ خوانده ام و گذشته
دولتها و ملتها را مطالعه کرده ام .در سده اخیر ایران ،کمتر
حکومتی استقالل سیاسی داشــت که بتواند بدون توجه به
سیاستهای زورگویانه استعمارگران به راه خود برود .وی ادامه
داد :قدرت راهبردی ایران در جهان شــکل گرفته و دشمنان
را در گفتگو و برخورد با ایران به احترام وا داشــته و بیشترین
عصبانیت دشمنان ما و بخش زیادی از تحریمهای امروز ناشی
از این قدرت دفاعی ایران است همچنین وجود ثبات و امنیت
بهادری جهرمی گفت  :قانونگذار روش کاالبرگ را پیش
بینی کرده و تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود ،پرداخت
یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.
به گزارش ایرنا درباره نحــوه پرداخت یارانهها تا فراهم
شدن زیر ساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار روش
کاالبرگ را پیش بینی کرده اســت و دولت تالش میکند
تا زیر ســاخت آن را فراهم شود و تا زمانی که زیر ساخت
فراهم نشود ،پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت .علی
بهادری جهرمی روز چهارشنبه ( ۱تیر) درباره برنامه دولت
برای بهبود تقویت تیم ملی فوتبال گفت :فدراسیون فوتبال
متولی آن است اما دولت با توجه به اولویتی که مردم برای
آن قائل اســت از هرگونه حمایتی دریغ نمیکندو پیش از
این رئیس جمهور دســتوراتی را به معاون اول خودو وزیر
ورزش برای موفقیت تیم اعالم کرد .وی افزود :تاکید رئیس
جمهور این اســت که بازیکنان و کادرفنی نباید دغدغهای
داشته باشند و تنها فکر آنها موفقیت در جام جهانی باشد.
ســخنگوی دولت درباره نحوه پرداخــت یارانهها تا فراهم

پایدار کشور است و زمانی اهمیت آن را بیشتر درک میکنیم
که خدای ناخواسته آن را از دست داده باشیم .صباغیان بافقی
با اشــاره به برخی نقاط ضعف که باید درمان شود و اگر توجه
نشــود نقاط قوت را نیز دچار آسیب میکند ،یادآور شد :مهم
ترین مشــکل ما ضعف در حوزه قانونگذاری و نظارت بوده و
متأسفانه مجلس به جای پرداختن به وظایف اصلی ،به کارهای
اجرایی و محلی روی آورده که این رویه و ضعف باعث شــده
برای انجام وظایف به جا مانده مجلس ،به مرور شوراهای عالی
متعددی همچون شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی
فضای مجازی ،شورای عالی بورس و شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران تشکیل شود که تصمیمات فراقانونی بگیرند که
برخالف نص صریح اصل  ۷۰قانون اساسی است که قانونگذاری
را برعهده مجلس قرار داده که از دل مردم برون آمده اســت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز نحوه
قانونگذاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی شاید به صورت
موقتی مشکالت را حل کند اما در اصل تیر خالص به مجلس
اســت که جنازه آن را در آینده خواهیم دید و مردمساالری را
هدف قرار میدهد ،عنوان کرد :مجلس در این خصوص هنوز
خواب اســت و برخی برای مصلحت خود را به خواب زده ایم.
حرمت امامزاده را باید متولیان نگاه دارند که متأسفانه دیروز
و امروز متولیان آن ،جایگاه مجلــس را نمیبینند .وی ادامه
داد :برای برون رفت از این شــرایط باید مجلس با مقام معظم
رهبری مشورت کرده و مجلس را از این وضعیت نجات دهد.

کاری که آقای قالیباف در اوایل سال وعده آن را داد اما انجام
نشــد .صباغیان بافقی در ادامه با اشاره به ضعف دیگر عنوان
کرد :روابط بر ضوابط و مقررات میچربد که نتیجه آن ریزش
متروپل ،ســانحه قطار مشــهد-یزد ،حادثه پالسکو و ساخت
برجهایی اســت که قارچ وار بدون توجه به فضاهای آموزشی
و بهداشــتی و تفریحی میرویند و آسیبهای اجتماعی آنها
باالترین کشتار را از ساکنان خود دارد .عضو مجمع نمایندگان
استان یزد ادامه داد :ترافیک وحشتناک ،آلودگی هوا ،افزایش
پروندههــا در دادگاهها ،افزایش زندانیان ،ســرقتها ،طالق و
کودکان کار و سفارشــی شدن کارها و اشتغال و تسهیالت و
حتی بخشی از گران فروشیها نتیجه چربیدن روابط بر ضوابط
است که کمتر به آن پرداخته میشود .وی اضافه کرد :ربا و اخذ
سودهای کالن بانکها باعث برکت کم امروز ،تورم و افزایش
قیمتها ،شب و روز دویدن مردم و  ۲و  ۳شیفت کردن شده
است و بی دلیل نیست که خداوند در قرآن میفرماید اگر ربا را
ترک نمیکنید با خدا و رسول خدا(ص) اعالن جنگ کنید .در
تعجب هستم چرا علمای دین و مراجع فریاد نمیزنند .علمای
بزرگ اگر این ســودهای بانکی ربا نیست ،پس ربا چیست و
کجاست؟ برخی کشورهای غربی و پیشرفته مدتها است آثار
آن را متوجه و ســود بانکی را از سیستم حذف و یا به حداقل
رسانده اند اما ما اقدامی نکرده ایم .صباغیان بافقی افزود :اصالح
ساختار سیاســی و اداری کشور و نبود اجرای واحد مدیریت
شهری یکی از ضروریات حل مشکالت مردم است و تا اصالح

سخنگوی دولت اعالم کرد

ادامه پرداخت یارانه نقدی تا ایجاد کاالبرگ الکترونیکی
شدن زیر ساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار روش
کاالبــرگ را پیش بینی کرده و دولت تالش میکند تا زیر
ســاخت آن را فراهم شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم
نشــود ،پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت .بهادری
جهرمــی درباره معرفی وزیر پیشــنهادی جدید کار گفت:
اطالع ندارم .رئیس شــورای اطالعرسانی دولت در تشریح
مصوبات هیأت وزیران گفت :پیرو وعدهی رئیس جمهور در
ن ورامین درباره تشکیل فرمانداری ویژه در
سفر به شهرستا 
این منطقه ،هیأت دولت موضوع را بررســی و تصویب کرد
که بر این اساس وزارت کشور مکلف شد فرمانداری ورامین
را بــه فرمانداری ویژه ارتقا دهــد .وی ادامه داد :همچنین
پیش از این دولت الیحهای را بهمنظور اصالح دو موضوع در
بودجه کل کشور بهصورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرده

بــود که موضوع بحث پیشبینی منبع تأمین قیر در الیحه
بودجه امســال بود و منابع از منظر دولــت قابلیت اعمال
نداشــتاما بهمنظور حمایت از حوزههای راهسازی به ویژه
شهرداریها در این زمینه پیشــنهاد اصالحی ارسال شده
بود .بهادری جهرمی افزود :همچنین همزمان پیشــنهادی
بهمنظور کاهش آوار تورمی که در قانون بودجه وجود دارد
مبنی بر نحوه محاســبه نرخ حقوق ورودی مطرح شد که
دولت پیشــنهاد داد حقوق ورودی برخی از کاالها از چهار
درصــد به یک درصد کاهش یابد اما متأســفانه مجلس با
این دو فوریت پیشنهادی دولت موافقت نکرد و لذا کاهش
بخشــی از آثار تورمی این مصوبه بودجه دولت سلب شده
بود .وی در عین حال یادآور شد که امروز مجددا ً در جلسه
هیأت دولت پیشنهادهای مجزایی که وزرای نفت و صمت

نشود ،سایر امور درست نمیشود .نماینده مردم مهریز در ادامه
با بیان اینکه آخرین ایرادی که احساس میشود به مرور میان
مسئوالن به خصوص نمایندگان بیشتر شکل گرفته ،این است
که از مقامات و مسئوالن عادالنه انتقاد نمیکنیم اظهار داشت:
نمایندگان بر اســاس وظیفه و مطابق اصــل  ۸۴و  ۸۶قانون
اساسی در همه امور کشــور میتوانند اظهار نظر کرده و نقد
و پیشنهاد داشته باشند اما برای برخی مسئوالن و دستگاهها
در انتقــاد افراط میکنیم .وی افــزود :از نقد برخی نهادها و
دســتگاهها احتیاط میکنیم و از ترس رد صالحیت انتقاد و
ایرادی را مطرح نمیکنیم و حتی خود من که االن این مطلب
را میگویم ترس از رد صالحیت دارم شــاید هم رد صالحیت
نباشد اما این ترس وجود دارد .این ترس برای نمایندگان نباید
وجود داشته باشد که در احادیث ما به نصیحت و امر به معروف
و نهی از منکر مسئوالن سفارش شده و اگر ما نگوییم ،دشمنان
به شــکل دیوانه وار در سایتها ،گروهها و شبکهها میگویند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای
اســامی در پایان خاطرنشان کرد :این عرایض و صحبتهای
حقیر کوچک ترین ارادتی را از نظام اســامی و مقام معظم
رهبری کم نمیکند و به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا
و رژیم صهیونیستی پای نظام هستیم.
به دولت ارائه کرده بودند بررســی و استداللهای مختلف
مطرح و نهایتاً مقرر شــد ضمن اســترداد الیحه قبلی دو
الیحه مجزا با قید دو فوریت تقدیم مجلس شود؛ زیرا گمان
بر این بود که از ســوی وزرا و برخی نقل قولها از ســوی
نمایندگان مجلس این بود که تجمیع این دو الیحه ممکن
است منجر به تصمیم گیری متفاوتی در مجلس شده باشد
و بر این اســاس بهطور مجزا این الیحه امروز مورد تصویب
قرار گرفت .سخنگوی دولت درباره دیگر موضوعات مطرح
شده در نشست امروز هیأت وزیران گفت :مطابق گزارشی
که از سوی وزیر جهاد و کشاورزی درباره میزان خرید گندم
از کشــاورزان ارائه شــد ،تاکنون بیش از سه و نیم میلیون
تُن گنــدم از داخل خریداری شــده؛ همچنین با توجه به
تصمیمی که پیش از این اتخاذ شــده بود ،برای جلوگیری
از کشــتار جوجههای یک روزه ،شــش و نیم میلیون تُن
جوجه یک روزه بین روســتاییان عزیــز بهصورت رایگان
توزیع شــده است که وزارت جهاد در حال پیگیری مراحل
واکسیناسیون هست.

