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اسلحه دارد؟

نگذاشتند ببینیم

چشم چرانی 

سونوگرافی 

به خاطر نوع پوشش 

به نتیجه خواهد رسید

دوچرخه سواری 

التماس می کند

دست بردارید!

نیازی به اجازه از تهران نیست

ویالهای نهاد ریاست جمهور

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادعای دو تن از اعضا شــورای شــهر مبنی بر 
وجود ۲۶ هزار نقطه ناامن و تیراندازی در شهرک رضویه توسط معتادان را تکذیب 
کرد. سردار حسین رحیمی گفت : معتاد متجاهر براساس وضعیت جسمانی اش 
نمی تواند راه برود، چگونه می خواهد اسلحه داشته باشد؟کار سختی نیست که 
روی یک فیلم صدا گذاشته و ادعا شود که دارد در فالن منطقه تیراندازی می شود.

یکی از خانم های عضو شــورای شهر گفته بودند ۲۶ هزار نقطه نا امن در تهران 
وجــود دارد که من این موضــوع را رد می کنم، چنین چیزی اصاًل وجود ندارد.

مسئول امنیت شهر من هستم و می گویم هیچ نقطه نا امنی نداریم.

محسن هاشمی گفت : حاج خانم در خاطرات خود از روز فوت نوشته اند که 
آیت اهلل سرحال بودند و صبحانه خوردند و رفتند.به دنبال این بودند که محافظین 
آیت اهلل هاشــمی را عوض کنند.ماجرای مرگ آیت اهلل هاشــمی با این سواالت 
شفاف نمی شود.پزشکان گفتند در ریه آیت اهلل هاشمی آب نبوده است، پاسداران 
می گویند ایشان نبض داشته است.آیت اهلل هاشمی به دلیل نبودن تیم پزشکی با 
ماشین حفاظت به بیمارستان منتقل شدند.موضوع کالبدشکافی هیچ وقت با ما 
مطرح نشد و ما هم درخواست اینچنینی نکردیم.بعد از فوت آیت اهلل هاشمی کسی 

به محل فوت او نرفته بود و نگذاشتند ما هم ببینیم.

امین اهلل حجازی، امام جمعه گچســاران، گفت:اســب دوانی زن در منظر 
نامحرم که تهییج می کند و چشــم چرانی می شــود، حرام اســت و این دولت و 
آن دولــت هم ندارد. نباید دختر و پســر بزک کرده مقابل هم قرار بگیرند و این 

جلسات تشکیل شود.

امام جمعه کرج گفت :پزشــکان زن باید در خدماتی مانند ســونوگرافی و 
معاینات مربوط به دیگر بیماری ها برای بانوان خدمت رســانی کنند.حداقل در 
بیمارســتان های دولتی نباید خدمات مربوط به بانوان توسط پزشکان مرد انجام 
شود.پزشکان زن استان البرز برای خدمات دهی به بانوان در مصلی کرج استفاده 
می شود.دستگاه سونوگرافی برای این کار تهیه شده که این دستگاه در مصلی کرج 

پذیرای خدمات دهی به بانوان استان البرز است.

سیدمحمدنبی موســوی فرد گفت :بخش قابل توجهی از ناهنجاری های 
پوششی متوجه مردان است. بارها شنیده شده بانوان گله داشته اند که همسرم از 

من خواسته بی حجاب باشم.

حجت االسالم مهدی طائب، فرمانده قرارگاه فرهنگی عمارگفت :دادن ارز 
۴۲۰۰ تومانی به منزله انتحار اقتصادی است که اقتصاد ما را معتاد کرده است.ارز 
۴۲۰۰ تومانی مواد مخدر دولت قبل بود و تا وقتی به اقتصاد تزریق شود، همه چیز 
تعطیل است که باید این اعتیاد را آرام آرام از اقتصاد ایران گرفت.ما هیچ گاه میدان 
مذاکره با اروپا را ترک نمی کنیم و مذاکرات نیز به نتیجه خواهد رسید.در سال آتی 

وضع اقتصادی بسیار خوب خواهد شد.

عســکری، امام جمعه رفســنجان گفت : پیراهن ناموس ما اگر روزی در 
خانه روی بند رخت برای خشک شدن پهن بود، زمانی که میهمان می آمد آن را 
جمع می کردیم که کســی لباس دختر، همسر، مادر و خواهر ما را نبیند. چگونه 
امروز دختران را روی دوچرخه سوار می کنند که در خیابان ها بچرخند و عده ای 
بــا حماقت تمام از این جریان ها حمایت می کنند و اگر ندایی علیه این کار بلند 
شــود اعتراض می کنند و به خود من هم ناســزا گفتند.اگر رهبری می فرمایند 
دوچرخه سواری شرعا حرام است، چرا مجلس این را تبدیل به قانون نکرده که 
امروز نیروی انتظامی کوتاهی می کند؟ وقت تان را صرف کارهای حاشیه ای نکنید. 

غیرت دینی را در مردم زنده نگه دارید.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا مدعی شده، رئیس جمهور جدید این کشور 
در حال التماس به ایران برای ورود به برجام است.»مایک پامپئو« در مصاحبه ای 
مدعی شده دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور فعلی آمریکا برای ورود به برجام 
به ایران التماس می کند.پامپئو در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »به نظر 
می رسد این دولت در حال التماس برای ورود به توافق دیگری است که از خطرات 
مصیبت بار دستیابی ایران به ســالح هسته ای جلوگیری نمی کند.« در روزهای 
گذشته، شمار زیادی از مقام های دولت آمریکا از تصمیم دولت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور سابق این کشور برای خروج از برجام انتقاد کرده است.در تازه ترین 
مورد »آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا، بامداد جمعه خروج از برجام را 

یکی از بدترین تصمیم های سیاست خارجی آمریکا دانست.

آشنا در واکنش به تحریف پاسخ خود به کیهان، توئیت انتقادی زد. چندی 
پیش، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با کیهان مصاحبه ای انجام 
داد که حاوی روایتی از دیدار در تیر ۱۳۹۶ فرماندهان سپاه و حسن روحانی بود، 
حسام الدین آشنا در توئیتی به این مصاحبه پاسخ داد و نوشت که " گفتگو میان 
روسای جمهور و فرماندهان نظامی، فردی یا جمعی مرسوم است؛ اما نقل قول از 
جلسه ای محرمانه و از شخصی دیگر در فقدان او دور از امانت داری است. قاعدتا 
جلسات رسمی ضبط شده، اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده است. شما 
فقط مجازید بگویید که خودتان در آن جلسه چه گفتید!"حاال و در پی تحریف و 
خوانش های متفاوت برخی کاربران شبکه های اجتماعی که محتوای توئیت آشنا 
را به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی پیوند زده بودند ، حسام الدین آشنا مشاور 
ســابق رئیس جمهور در توئیتی نوشت: "می دانید که منظور من "اپراتور ضبط 
مکالمات جلسه رئیس جمهور با نظامیان بوده است نه هیچ اپوراتور دیگری. از 

این تحریفات خنک و بی ربط دست بردارید. "

رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان هرمزگان گفت: صندوق توسعه 
استان می تواند به رفع خیلی از مشکالت استان ها کمک کند و درآمدهای خوبی 
در این صندوق خواهد رفت که با نظر اعضای شورای برنامه ریزی استان ها هزینه 

خواهد تا نیازی به آقا اجازه از تهران نباشد.

مشــاور رییس جمهور گفت: ویالهای منتسب به نهاد ریاست جمهوری 
برای تامین هزینه پل خلیج فارس و سایر زیرساخت های جزیره قشم به فروش 
گذاشــته می شود.سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دیدار با علمای 
شیعه و اهل سنت در قشم با اشاره به قول مساعد رییس جمهور در مورد تحقق 
خواسته های مردم جزیره اظهار کرد: ۲۸۰ میلیون یورو اعتبار برای تکمیل پل خلیج 
فارس قشم مورد نیاز است که با برنامه ریزی انجام گرفته و از طریق تهاتر نفتی 
توسط پیمانکار ایرانی ساخته می شود.وی گفت: ویالهای منتسب به نهاد ریاست 
جمهوری برای تامین هزینه پل خلیج فارس و سایر زیرساخت های جزیره قشم 

به فروش گذاشته می شود. 

اخبار ویژه ... »دولت«حزبی ها را ازانفعال خارج میکند؟

»خانه احزاب« روی تیغ انحالل 
سرویس سیاسی- بعــد از آنکه احزاب سیاسی 
کشــور برای رقابت ریاســت جمهوری سال ۱۴۰۰، 
فعالیت خود را از ســر گرفتند، با گذشــت تنها شش 
ماه از انتخابــات، حاال هیچ خبری از فعاالن حزبی و 
خانه احزاب به گوش نمی رسد و »سکوت« تنها حرف 
مشــترک همه آنهاست، به طوری که در چند ماه اخیر 
در پاسخ به پیگیری ها درباره اخبار خانه احزاب، اظهار 
بی خبری می کردند یا صراحتاً می گفتند تمایلی به ادامه 

حضور در این مجموعه را ندارند.
حزبی ها رغبتی به خانه احزاب ندارند!

»سید کمال سجادی« سخنگوی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری، بــا بیان اینکه خانه احزاب در دوره ای 
فعالیت خوب و قابل توجهی داشت، می گوید: »خانه 
احزاب در بعضی اســتان ها فعالیت هایی دارد، اما در 
مرکــز و پایتخت هیچ خبری نیســت. اگرچه برخی 
کمیته ها مثل کمیته بین الملل گاهی جلســاتی برگزار 
کرده و دعوت به حضور هم می کنند؛ اما به دلیل انفعال 
در روند فعالیت ها، ما هم رغبت آنچنانی به مشارکت 

در این زمینه ها نداریم.«
همچنیــن »احمد شــریف« دبیــرکل حزب 
همبستگی دانش آموختگان، درباره بی خبری خود از 
شرایط خانه احزاب اظهار می کند: »وضعیت به گونه ای 
است که حتی من به عنوان کسی که پیگیر موضوعات 
حزبــی بوده ام، امروز هیچ خبری از فعالیت ها ندارم و 

حتی در جریان ریاست خانه احزاب نیستم.«
خانه احزاب سال ۷۸ با هدف حمایت از گسترش 
احزاب و فعالیت حزبی آغاز به کار کرد و بنا بر این بود 
که همه احزاب سیاسی و رسمی کشور دور هم جمع 
شــوند تا بستر مناسبی برای فعالیت های خود فراهم 
کنند؛ اما کنار هم قرار گرفتن احزابی که رویکردهای 
متفاوت دارند و اساس کار آنها رقابت است با فلسفه 

فعالیت رقابتی آنها همخوانی نداشت.
»محمدجواد حق شناس« عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی که از زمان آغاز به کار خانه احزاب، 
فعالیت خود را در آن شــروع کرده بود، درباره همسو 
شدن جریان های سیاسی رقیب کشور در نهاد صنفی 
احزاب، گفت: »وقتی ســاختار سیاسی کشور روی 
خوشی به تحزب نشان نداد، جایگاه احزاب با ضعف 
شدیدی روبرو شد. بنابراین به این جمع بندی رسیدیم 
که نقطه مشترک احزاب این است که جایگاه خود را 

تقویت کنند.«
وی عنــوان کــرد: »همه احزاب بــرای قدرت 
گرفتن در ســاختار سیاسی کشور همسو بودند و این 
می توانســت فصل مشترک همکاری همه آنها باشد، 

البته با این رویکرد که رقابت پابرجا باشد.«
اگرچه بر اساس آنچه حق شناس مطرح کرد، قرار 
بود احزاب سیاسی کشــور در خانه احزاب دور هم 
جمع شوند تا با همراهی و همسویی، قدرت خود را 
افزایش دهند؛ اما طولی نکشید که این مجموعه نیز با 

مسائل و اختالفات داخلی روبرو شد.
هزینه های بی بازگشت برای خانه احزاب
از آنجا که در چند دوره اول فعالیت خانه احزاب، 
تعداد احزاب اصالح طلب نســبت به ســایر احزاب 
بیشتر بود و اصالح طلبان در هیئت رئیسه دست باال را 
داشتند، از این رو تنش های همیشگی میان دو جریان 
اصلی کشور، درون این مجموعه نیز بروز پیدا کرد. این 
تنش ها به مرور منجر به انفعال شد و خانه احزاب را تا 
مرز تعطیلی پیش برد. رایزنی ها و هزینه های بسیاری 
انجام شــد تا فعالیت های خانه احزاب احیا شــود و 
دورهمی حزب های سیاسی کشــور جان دوباره ای 
بگیرد. نهایتاً برای حل این معضل، تغییراتی در اساسنامه 
این مجموعه صورت گرفت و مقرر شــد سه جریان 
اصــالح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا به صورت برابر 
در اداره خانه احزاب نقش داشته باشند به امید آنکه این 
برابری، رقابت را از بین ببرد و همســویی میان فعاالن 
سیاســی منجر به تحقق اهداف و فلسفه شکل گیری 
خانه احزاب شود. حق شناس درباره این تغییرات که در 
دوره اول دولت روحانی ایجاد شد، می گوید: »هدف از 
تغییر، هم افزایی بیشتر و کاهش رقابت در خانه احزاب 
بود. بنا شد به جای رقابت که موجب تضعیف ساختار 

کلی احزاب می شود، به سمت مشارکت برویم.«
علیرغم تالش های بسیاری که صورت گرفت، 
باز هم خانه احزاب آن خانه احزابی که ایده پردازانش 
از آن ســخن می گفتند نشد و آنچه وعده و نویدش را 
می دادند تحقق نیافت. کلیه هزینه های مادی و معنوی 
که در این مســیر خرج شــده بود، بار دیگر بی نتیجه 
ماند و بعد از انتخابات ۱۴۰۰ این مجموعه در سکوت 
دوباره ای فرو رفت و امروز تا لبه پرتگاه انحالل کشیده 

شده است. 
حق شــناس که جزئیات و روند تغییرات خانه 
احــزاب را دنبال کرده، درباره نتیجــه روند اصالح 
در خانــه احزاب، بیان می کند: »بعد از تشــکیل خانه 
احزاب در دوره جدید، به علت افول فعالیت ها و تنزل 
جایگاه احزاب در نهادهای قدرت از جمله مجلس و 
دولت، انفعالی جدی اتفاق افتاد و هیچ کنش فعاالنه ای 

صورت نگرفت.«
هشدار سیاسیون به تعطیلی نهاد صنفی 

احزاب
به اعتقاد کارشناســان، مشــارکت سیاســی و 
فعالیت های تشکیالتی از شاخص های توسعه سیاسی 
به شمار می روند و رکود آنها، باعث تضعیف این عرصه 
خواهد شد؛ حتی ممکن است بروز چنین رکودی به 

تهدیدی برای عرصه سیاست تبدیل شود.
چهره های سیاسی کشور اگرچه با سکوتشان به 
رکود هرچه بیشتر فعالیت های حزبی دامن زده اند؛ اما 
در اظهارات خود به خطرساز بودن تعطیلی فعالیت های 
حزبی به ویژه مجموعه خانه احزاب تاکید داشته اند و 

بر اهمیت احیا و رسیدگی به آن اصرار کرده اند.
»احمد شریف« فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید 
بر اینکه انفعال سیاسیون، برای کشور بسیار خطرناک 
است، تصریح کرد: »با وضعیت فعلی و غیبت احزاب، 
مشخص نیســت فضای سیاسی کشور به دست چه 

کسانی مدیریت می شود«
او می گویــد: »احزاب ضربه گیر نظام هســتند 
و این ضربه گیر در حال از دســت رفتن اســت. نباید 
کوچک ترین ناکارآمدی دولت به رأس نظام بازگردد. 
وقتی احزاب کنار گذاشــته شوند هر موضوع جزئی 
مستقیماً به رأس دولت و نظام برمی گردد و این اشتباه 

محض است.«
همچنین »حبیــب اهلل بوربور« دبیرکل جمعیت 
وفاداران انقالب اسالمی و فعال سیاسی اصولگرا نیز 
درخصوص نقش ویژه تحزب در نظام سیاسی کشور 
عنوان کرد: »جمهوریت نظام باید ساختار داشته باشد و 

فقط تحزب می تواند این ساختار را ایجاد کند«
او تاکیــد می کند که وعده هــای انتخاباتی باید 
پشتوانه حزبی داشته باشد و معتقد است: »در شرایطی 
موجود، احزاب و مردم نمی توانند از کسی که به او رأی 
داده اند دفاع کنند چرا که با پشتوانه و آگاهی به او رأی 

نداده اند و از او حمایت نکرده اند.«
اصالح نظام انتخاباتــی، راه حل احیای 

احزاب
در این میان بســیاری از صاحب نظران و فعاالن 
سیاسی، راه حل احیای خانه احزاب را در اصالح نظام 
انتخاباتی کشــور می بینند و مجلس شورای اسالمی، 
شــورای نگهبــان و وزارت کشــور را متولی ایجاد 

اصالحات الزمه می شناسند.
»محمد بهادری جهرمی« مشــاور پژوهشکده 
شــورای نگهبان با طرح این سوال که چه کنیم تا نظام 
انتخاباتی عادالنه تر شود؟ می گوید: »راهی نداریم جز 
اینکه به سمت احزاب حرکت کنیم. صحبت احزاب 
که می شــود، لیســتی از معایب آن را ارائه می کنند که 
درست هم هستند؛ اما تمام معایبی که برای نظام حزبی 

وجود دارد؛ در نظام جناحی فعلی نیز وجود دارد.«
وی معتقد اســت: »تحزب ٌحســن هایی دارد 
کــه نظام جناحی ندارد. نظــام انتخابات باید ناظر بر 
چگونگی ســاخت قدرت کالن سیاســی در کشور 

مجدداً طراحی شود.«
تغییر نقش احزاب در قانون در دســت 

پیگیری است
اگرچه با استقرار دولت سیزدهم به نظر می رسد 
تالش جدیدی برای احیای خانه احزاب در دســت 
اقدام است اما هنوز هیچ کس برنامه مشخص و مدونی 
از ایجاد اصالحــات و تغییرات ضروری ارائه نکرده 
است. از آنجا که وزارت کشور به ویژه معاونت سیاسی 
وزیر کشور رسیدگی به شرایط خانه احزاب را بر عهده 
دارند، »محمدباقر خرمشاد« معاون سیاسی وزیر کشور 
جلساتی را جهت دیدار با فعاالن حزبی کشور برگزار 

کرده است.
بوربور درباره یکی از این جلسات که نمایندگان 

احــزاب اصولگرا در آن حضور داشــتند، گفت: »در 
این جلســه درخواســت کردیم که معاونت سیاسی 
وزارت کشــور فکری برای انتخابات های بعدی کند 
تا نامزدهای انتخاباتی تعهد داشــته باشند و وابستگی 

حزبی و تیم آینده خود را به درستی معرفی کنند.«
وقتی رســیدگی به این درخواست را از معاون 
سیاســی وزیر کشور جویا شــدیم و از پررنگ شدن 
نقش آنها در انتخابات ها بعدی و ایجاد تغییرات الزم 
در قانون اساسی سوال کردیم، پاسخ داد: »تغییر نقش 
احزاب در قانون در دســت پیگیری است، در دولت 

اقدامات اولیه را برای ارائه این الیحه انجام داده ایم.«
خرمشــاد تاکیــد کــرد: »این موضــوع بحث 
دامنه داری اســت که نظام بایــد در مورد آن با کمک 
اصحاب سیاست به یک جمع بندی برسد تا بتواند آن 

را در قالب مصوبه مجلس پیش ببرد.« 
خانه احزاب با این فرمان تعطیل می شود

با همه اینها هنــوز خبری از اقدامی جدی برای 
نجات تحزب کشور نیست. صاحب نظران این عرصه 
معتقدند شرایط فعلی منجر به تعطیل شدن کامل و از 
بین رفتن خانه احزاب خواهد شد. سجادی می گوید: 
»اگر روند انفعالی ادامه پیدا کند منجر به تعطیل شدن 
کامل خانه احزاب خواهد شد. باید برای تعاریف، نقش 
و کارکردی که خانه احزاب دارد، فکری کنیم، در غیر 
این صورت این انفعال منجر به خاتمه فعالیت و انحالل 

خانه احزاب خواهد شد.«
شریف نیز در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی 
برای آینده خانه احزاب متصور هستید؟ گفت: »با این 
روند، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد، اگر این شرایط ادامه 
پیدا کند خود به خــود فعالیت خانه احزاب متوقف 
می شــود چراکه فعاالن سیاسی هیچ رغبتی برای این 

مسیر ندارند.«
او با تاکید بر اینکه چنین سرنوشتی برای کشور 
هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: »خانه 
احزاب، تنها جایی است که جبهه های سیاسی کشور 
در کنار هم تعامل می کنند؛ اما چنین بســتری را با این 

انفعال از بین می بریم.«
این فعال سیاســی هشــدار می دهد: »اگر خانه 
احزاب تعطیل شود تنها فرصت گفتگوی جریان های 

سیاسی کشور از دست خواهد رفت.«
وزارت کشور حزبی ها را از انفعال خارج 

می کند؟
در چنین شــرایطی این ســوال مطرح می شود 
کــه نتیجه همه هزینه ها و بودجه هایی که تا امروز در 
راستای فلسفه تشکیل خانه احزاب صرف شده، چه 
بوده و این مجموعه چه خروجی و دســتاوردی برای 

سپهر سیاسی کشور به ارمغان آورده است؟
امروز کشمکشی نامحسوس میان فعاالن حزبی و 
وزارت کشور در حال وقوع است، به طوریکه هرکدام 
از آنهــا از کوتاهی های طــرف مقابل گالیه دارد و در 
عین حال بر ضرورت احیا ونجات خانه احزاب تاکید 
می کند! علیرغم اینها اگر خانه احزاب کارنامه ای پربار 
یا دســت کم قانع کننده در دست داشته باشد، وزارت 
کشور موظف است از »پیگیری برای ارائه الیحه ای به 
مجلس برای اصالح قانون اساسی« گرفته تا »تخصیص 
بودجه«، مانع از دست رفتن بستر گفتگوی جریان های 

سیاسی کشور شود.
روشن است که از سوی دیگر، اگر این مجموعه 
نتیجه و اثرگذاری الزم برای شرایط فعلی کشور نداشته 
و ندارد، ضروری است که مالحظات کنار گذاشته شده 
و در شرایط بحرانی فعلی کشور، از هدررفت بودجه، 
زمان و انرژی بیشتر برای آن صرف نظر شود. آیا وقت 
آن نرســیده که بعد از مســیری طوالنی و پرتالش اما 
کم حاصل، تصمیمی قاطع، کارساز و کارشناسی شده 

درباره سرنوشت »خانه احزاب« اتخاذ شود؟

بعد از انتخابات ۱۴۰۰ »خانه احزاب« در سکوت دوباره ای فرو رفت و امروز تا لبه پرتگاه انحالل کشیده شده است.

ســرویس سیاســی- رئیــس 
فراکســیون زنان و خانــواده مجلس 
گفــت: کمیســیون اجتماعی مجلس 
پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج برای 
هر یک از زوجیــن، مبلغ ۱۵۰ میلیون 
تومان باشــد و ضامن کارمند هم برای 

دریافت وام حذف شود.
فاطمه قاســم پور با بیان اینکه در 
ســنوات گذشــته مواردی نظیر یارانه 
شیرخشک، فرانشــیز زایمان طبیعی، 
آموزش زنان باردار و شــیرده در زمینه 
تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در 
قوانین بودجه لحاظ شــده بود، گفت: امسال با تغییرات صورت گرفته شاهد 
ذکر برنامه ها و فعالیت های دســتگاه ها به این صورت نیستیم. با این حال ذیل 
احکام تبصره ای بودجه و برخی از دستگاه های اصلی، اعتباراتی پیش بینی شده 

که قابل بررسی است.
وی افــزود: در الیحــه بودجه ۱۴۰۱، ذیل دو تبصره ۱۴ و ۱۷ به موضوع 
حمایت از فرزندآوری توجه شــده اســت. در تبصره ۱۷ دولت برای اجرای 
قانــون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲۰ هــزار میلیارد ریال اعتبار 

پیش بینی کرده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
اجــرای برخی از موضوعات مذکــور در قانون جمعیت منوط به تصویب در 
بودجه سنواتی شده است، گفت: تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده های 
دارای سه فرزند، وام تسهیالت قرض الحسنه فرزند، سهام فرزند، افزایش حق 
اوالد و حق عائله مندی، حمایت و تســهیالت برای مادران شــاغل، معافیت 
۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، کارت مادرانه، تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، تســهیالت قرض الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن برخی از این 
موارد اســت که هیچیک از این مــوارد در الیحه بودجه تجلی نیافته و به این 
معناســت که در سال ۱۴۰۱ مواد یادشــده، به صورت کلی لحاظ شده است. 
این شــرایط امکان جذب بودجه برای هر مورد و همچنین نظارت پس از آن 

را دشوار می کند.
قاســم پور تأکید کرد: همچنین تسهیالت قرض الحسنه ازدواج جوانان، 
تسهیالت قرض الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن است که 
این موضوعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ ذکر شده بود. امسال 
تبصره ۱۶ به صورت کلی آمده و تصمیم گیری درباره جزئیات را به طور کامل 

در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا برای آن آیین نامه تدوین کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیشنهادهای 
این کمیسیون در زمینه وام ازدواج، گفت: سال گذشته در کنار افزایش تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج، با هدف حمایت از زوج های جوان این افزایش را به 
صورت پلکانی لحاظ کردیم. امسال نیز طبق رویه ای که سال گذشته در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ داشــتیم، کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج 
برای هر یک از دختر و پســر، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باشــد. همچنین برای 
تشــویق جوانان به ازدواج در ســنین مناسب، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش 
نیز برای ازدواج پســران کمتر از ۲۵ ســال و دختران کمتر از ۲۳ ســال در نظر 
گرفتیم. در واقع هر کدام از دختر و پســر واجد این شــرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ 
میلیون تومان وام ازدواج بهره مند می شــوند. البته این مسئله باید در کمیسیون 

تلفیق بودجه بررسی شود.
وی افزود: عالوه بر این، امســال مدت زمان ۱۰ سال را برای بازپرداخت 
وام ازدواج در نظر گرفته ایم، این مدت زمان ســال گذشــته ۷ سال تعیین شده 
بود. همچنین یکی از مسائل جوانان در گرفتن وام ازدواج، بحث تضامین بود 
که امســال ضرورت معرفی ضامن کارمند را حذف کردیم و به جای آن، ارائه 

سفته معتبر یا ضمانت افراد شاغل دارای چک معتبر کفایت می کند.
رئیس کمیته آســیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به موضوع درمان ناباروی، گفت: این موضوع ذیل تبصره ۱۴ 
در الیحه پیشــنهادی و ذیل دو عنوان »حمایت از هزینه های درمان ناباروری« 
و »افزایش و تجهیز مراکز ناباروری« آمده است. این موضوع در قانون بودجه 
۱۴۰۰ با عناوین »بیمه کامل درمان ناباروری و افزایش و تجهیز مراکز ناباروری« 
ذیل ســرفصل اعتبارات یارانه ای موضوع سالمت و سیاست های جمعیتی با 
اعتبار هر یک به ترتیب ۷ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال دیده شــده 
بود که بر این اســاس، اعتبار الیحه پیشنهادی برای موضوع حمایت از درمان 

ناباروری ۶۶ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به بیمه درمان ناباروری، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ عالوه 
بر بیمه درمان ناباروری، تسهیالت قرض الحسنه برای زوج های نابارور در نظر 
گرفته شــده بود که این تســهیالت در الیحه ۱۴۰۱ در قالب تبصره ۱۶ لحاظ 
شــده که همان طور که این تبصره ابهام دارد و فرآیند اجرا و نظارت را مختل 

خواهد کرد.
رئیس فراکســیون زنــان و خانواده مجلس شــورای اســالمی افزود: 
کاهش اعتبارات برای بیمه درمان ناباروری و ابهام در اعطای تســهیالت وام 
قرض الحســنه به زوج های نابارور در الیحه تقدیمی، در حالی صورت گرفته 
اســت که مطابق آمار حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشــور وجود دارند و 
هزینه های باالی درمان یکی از موانع فرزندآوری این زوجین و محروم شــدن 

ایشان از حق فرزندآوری است.
قاســم پور خاطرنشان کرد: تغییرات عمده ای که دولت در ساختار الیحه 
بودجه ایجاد کرده اســت، چالش های بســیاری را در فرآیند اجرای قوانین و 
سیاست ها ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه با توجه به ابهام تبصره ها امکان نظارت 
نهادهــای نظارتی را کم کرده و همین امر می تواند در موضوعات مهمی نظیر 

خانواده، زنان و فرزندآوری چالش های بسیاری ایجاد کند.

سخنگوی  سیاســی-  سرویس 
جبهه اصالحات گفت: جلســات جبهه 
اصالحات به طور منظم برگزار می شود 
ولی هنوز وارد بحــث انتخابات ۱۴۰۲ 

نشده است.
علی شــکوری راد درباره آخرین 
اقدامات جبهــه اصالحات گفت:  یکی 
از کارهای جبهه اصالحات، دادن بیانیه 
اســت که همه از آن مطلع می شــوند. 
یکی دیگر، کارگروه های جبهه اســت 
که کارهایشــان را انجام می دهند، کمیته 
اطالع رســانی جبهه اصالحات نسبت به قبل فعال تر شده است، کمیته سیاسی 
بیانیه ها را آماده می کند. کمیته پایش در جبهه اصالحات، به این دلیل که  در هیچ 
یک از ارکان حاکمیت نماینده ای ندارد و باید میان جبهه اصالحات با نمایندگان 
در حاکمیت تعامل ایجاد کند کار ویژه ای ندارد. جلسات جبهه اصالحات نیز به 

صورت منظم برگزار می شود.
شــکوری راد افزود: جبهه اصالحات هنوز وارد مباحث انتخابات ۱۴۰۲ 
نشده است. با توجه به اختالف نظری که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
اتفــاق افتاد، ابتدا باید بحث های مبنایی صورت بگیرد و بعد از آن، موضع جبهه 

در انتخابات ۱۴۰۲ بصورت رسمی اعالم خواهد شد.   

برنامه مجلس برای افزایش وام ازدواج؛

ضامن کارمند حذف می شود

سخنگوی جبهه اصالحات:

جبهه اصالحات هنوز وارد مباحث 
انتخابات ۱۴۰۲ نشده است

از آنجا که در چند دوره اول فعالیت خانه احزاب، تعداد احزاب اصالح طلب نسبت به 
سایر احزاب بیشتر بود و اصالح طلبان در هیئت رئیسه دست باال را داشتند، از این رو 
تنش های همیشگی میان دو جریان اصلی کشور، درون این مجموعه نیز بروز پیدا کرد.
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سرویس سیاســی- یک عضــو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اگر 
با حذف ارز ترجیحی، خطری سفره مردم را تهدید 
کند، مجلس زیر بار نخواهد رفت، چرا که معیشت 

و زندگی مردم خط قرمز مجلس است.
فاطمه رحمانــی نماینده مردم مشــهد در 

مجلس شــورای اســالمی در مطلبی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت:

»دولــت ارز ترجیحــی را از بودجه ۱۴۰۱ 
حذف کرده اســت. مردم مطمئن باشند مجلس 
سختگیرانه این جراحی اقتصادی دولت را بررسی 
کارشناسی خواهد کرد و اگر با این حذف، خطری 

سفره مردم را تهدید کند، زیر بار نخواهد رفت.
بر اســاس ایــن گزارش، دولــت در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی 
از کاالهای اساســی ۱۴۰۱ را حذف کرده که این 
موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس همراه بوده 

است.

رحمانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

معیشت و زندگی مردم خط قرمز مجلس است


