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گروه علمــی و آموزشی-ســخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی 
بــا اعتقاد بــه غلفت صورت گرفتــه در حوزه 
ذخیره ســازی گاز در طول ســالیان گذشــته، 
گفت: متاســفانه در مقاطع مختلف برای انحال 
شرکت ذخیره سازی گاز تاش شد و در نهایت 

در دولــت قبلی این اتفــاف رخ داد، اما دولت 
 سیزدهم نگاه ویژه ای به حوزه ذخیره سازی گاز 

دارد.
مالک شــریعتی نیاســر ضمــن ارزیابی 
سیاست های ذخیره ســازی گاز در کشور، بیان 
کرد: تمام کشــورهایی که مصــرف کننده گاز 
طبیعی در ســطح دنیا هستند، درصد قابل توجه 
ای از نیاز خود را بعضا تا ۲۰ درصد، برای سرمایه 
گذاری در حوزه ذخیره سازی گاز طبیعی هدف 
گذاری کرده انــد. چه در حوزه ذخایر طبیعی و 
چه در حوزه ذخایر مدرن سرمایه گذاری انجام 

داده اند.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امــا درصد 
ذخیره ســازی در کشور ما بســیار پایین است. 
ما حدود ۷/۱ درصد ظرفیت ذخیره ســازی گاز 
در ســطح کشور به نسبت مصرف داریم. ذخیره 
ســازی گاز یک نیاز اساسی است که باید به آن 
توجه شــود؛ گرچه اصل کار ما این نیســت اما 
یک شــرط الزم برای تامین نیاز کشــور است. 
علت عمده انجام این کار نیز تفاوت تراز گاز در 
فصل گرم و سرد سال است که در فصل گرم که 

مصرف پایین تر بوده ذخیره سازی صورت گیرد.
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسامی، تصریح کرد: ذخیره سازی با استفاده از 
تولید یا واردات تفاوتی ندارد. امروز بسیاری از 
کشورها واردات گاز دارند اما آن را در فصل گرم 
ذخیره سازی کرده و در فصل سرد از آن استفاده 
می کننــد. ماهم باید این کار را انجام می دادیم اما 
متاسفانه در این حوزه غفلت کرده ایم. در مقاطع 
مختلف برای انحال شــرکت ذخیره سازی گاز 
تاش شد و متاســفانه در دولت قبل این اتفاق 
افتاد و بحث ذخیره ســازی گاز از دســتور کار 

خارج شد.
وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه دولت 
جدیــد بر این موضوع تمرکز داشــته و وزارت 
نفــت این بحث را دنبــال می کند. گرچه از نظر 
بنده ســرعت کار رضایت بخش نیست. باید با 
سرعت بیشتری این اتفاق بیافتد. ما باید تجارت 
گاز را جــدی بگیریم. باید چــه واردات و چه 
صادرات گاز به صورت جدی مورد توجه قرار 
گیرد و بخشــی از آن نیز باید به ذخیره ســازی 

اختصاص پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

در حوزه ذخیره سازی گاز دچار غفلت شده ایم

حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور مطرح کرد؛

جزئیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
وافزایش مدت بررسی صالحیت ها

سرویس سیاسی-  علــی حدادی درباره طرح 
اصاح قانون انتخابات مجلس شــورای اسامی، 
اظهار داشــت: رهبر معظم انقاب بارها از جمله در 
دیدار خرداد ماه امسال با نمایندگان مجلس یازدهم 
بر پیگیری اصاح قوانیــن انتخابات به عنوان یک 
مطالبه از مجلس تاکید کردند. بنابراین طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی ناظر بر 
سیاســت های کلی انتخابات اباغی از سوی مقام 
معظم رهبری اســت که این سیاست ها در سال ۹۵ 

از سوی ایشان اباغ شد.
تبلیغات انتخاباتی به روزرسانی شده 

است
وی با اشــاره به به اینکه در طرح اصاح قانون 
انتخابات مجلس یکسری اصاحات و تغییرات در 
تبلیغات انتخاباتی انجام و تبلیغات به روزرسانی شده 
اســت، گفت: در این طرح پیش بینی های الزم برای 
تبلیغات انتخاباتی انجام شده است. همچنین در این 
طرح به موضوعات مرتبط بــا تخلفات انتخاباتی، 
جرایــم انتخاباتی و جلوگیــری از خرید و فروش 
رأی اشاره شده اســت و راهکارهایی برای ارتقای 
آگاهی های عمومی درباره موضوع انتخابات در نظر 
گرفته شده اســت که صدا و سیما و دیگر رسانه ها 

مسئولیت مهمی در این زمینه دارند.
ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس با بیان اینکه نوع و شیوه تبلیغات 
در زمــان انتخابات در بخش فضای مجازی هم در 
این طرح لحاظ شــده است، ادامه داد: هر داوطلب 
می تواند یک ســتاد انتخاباتــی مجازی به صورت 
تارنمای اینترنتی داشــته باشــد و موظف است که 
نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول 
آن را بــه فرمانداری مرکز حــوزه انتخابیه و هیئت 
اســتانی بررســی تبلیغات اعام و پیونــد آن را در 
سامانه ای که وزارت کشور اعام می کند، ثبت کند.

ســازوکار فعالیت هــای انتخاباتی در 
فضای مجازی

حدادی ادامه داد: نامزد موظف است پیوند سایر 
درگاه های مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی 
را در تارنمــای مذکور قرار دهــد. کلیه تبلیغات و 
فعالیت هــای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها 
در ایــن تارنما و درگاه های معرفی شــده صورت 
می پذیرد. وزارت کشــور موظف است پس از تأیید 
ســتادهای مجازی، پیوند این ســتادها را از طریق 
ســامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس 
قرار دهد، به گونه ای که عموم مردم به سهولت بتوانند 
برای آشنایی با داوطلبان و سوابق آنان به این سامانه 

مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: مشــارکت فعالیت احزاب در 
انتخابات هم در طرح اصاح قانون انتخابات مجلس 
لحاظ شده است. به عبارت دقیق، در انتخابات برای 
هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه 
منظور می شود. رای دهنده می تواند عنوان فهرست 
یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه 
آن هــا را در برگ رأی درج کنــد. همچنین ارتقای 
شایســته گزینی از طریق اصاح شــرایط داوطلبان 
انتخابات مجلس شــورای اســامی مــورد توجه 
قرار گرفته اســت و این نکته بســیار مهمی است و 
باعث می شــود افراد شایسته و نمایندگانی در طراز 

جمهوری اسامی ایران انتخاب شوند.
افزایش زمان رســیدگی به صالحیت 

داوطلبان از 60 روز به 1۳4 روز
حــدادی با اشــاره به اینکــه در طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس فرصت بررســی صاحیت 
داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان افزایش 
یافته است، گفت: ثبت درخواست متقاضیان شرکت 
در انتخابــات به عنوان نامزد و دریافت مدارک الزم 
قبل از ثبت نام لحاظ شــده اســت. در قانون فعلی 

انتخابات مجلس شــورای اســامی زمان بررسی 
صاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ۶۰ روز است، 
اما در طرح اصاح قانون انتخابات مجلس شورای 
اسامی زمان بررسی صاحیت داوطلبان ۱۳۴ روز 
پیش بینی شــده است تا شــورای نگهبان فرصت 

مناسبی برای بررسی صاحیت ها داشته باشد.
وی افزود: به عبــارت دقیق تر در قانون فعلی 
دو ماه یا شــصت روز فرصت بررســی صاحیت 
داوطلبــان مجلس بود، امــا در این طرح این مدت 
افزایش یافته اســت. در واقــع، در موضوع ثبت نام 
انتخابات مجلس یکســری اصاحات مدنظر قرار 
گرفته است. در حال حاضر و مطابق با قانون فعلی، 
ثبت نــام داوطلبان انتخابات مجلس یک مرحله ای 
اســت و چند ماه قبل از برگــزاری انتخابات انجام 
می شود، اما در طرح جدید »پیش ثبت نام« هم وجود 
دارد و داوطلبان انتخابات مجلس باید پیش ثبت نام 
کنند و اگر این کار را انجام ندهند، ثبت نام اصلی هم 

از آنان انجام نخواهد شد.
فرصــت 4 ماهه شــورای نگهبان برای 

بررسی صالحیت ها
نماینده مردم ســاوجباغ در مجلس شورای 
اســامی ادامه داد: با توجه به اینکه در طرح اصاح 
قانــون انتخابات مجلس زمان ثبت نــام داوطلبان 
را چنــد ماه قبل از ثبت نام اصلــی در نظر گرفتیم، 
داوطلبان باید زودتر اسناد و مدارکی را که الزم است، 
ارائه دهند و این اتفاق باعث خواهد شد که شورای 
نگهبان بیش از چهار ماه فرصت بررسی صاحیت 
داوطلبان انتخابات مجلس را داشــته باشد. از سوی 
دیگر، این اقدام باعث می شــود تا مردم هم بتوانند 
شــناخت کامل و بیشــتری از داوطلبان انتخابات 

مجلس شورای اسامی داشته باشند.
حدادی گفت: در طرح اصاح قانون انتخابات 
مجلس، پاســخگو بودن مراجعی که از آنها درباره 
داوطلبان اســتعام به عمل می آید، پیش بینی شده 
اســت. الکترونیکی شدن مراحل مختلف انتخابات 
هم مورد توجه قرار گرفته اســت که باید ببینیم در 
صحن مجلس نمایندگان درباره آن چه پیشنهاداتی 

می دهند.
وی بــا بیان اینکــه اصاح فرآیند تشــکیل 
هیأت های اجرایی هم در طرح مذکور آمده اســت، 
اظهار داشــت: در قانون فعلی فقط در شهرستان ها 
و حوزه های انتخابیه تشــکیل هیأت های اجرایی را 
در زمــان انتخابات داریم، اما در طرح اصاح قانون 

انتخابات مجلس نیاز است که در وزارت کشور هم 
هیأت های اجرایی تشکیل شود تا نظارت عامی در 
مجموعه وزارت کشور با حضور قوه قضائیه و دیگر 

معتمدان صورت گیرد.
ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شــوراها در مجلس با اشــاره به اینکــه پیش بینی 
مشــارکت احزاب در انتخابــات مجلس را هم در 
این طرح آوردیم، گفت: اگر این موضوع در صحن 
مجلس به تصویب برسد، قطعاً باید در تعرفه ها هم 
تغییراتی ایجاد شــود تا مشارکت احزاب در بخش 

انتخابات مجلس افزایش یابد.
آخرین وضعیت طرح تناسبی شــدن 

انتخابات مجلس
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
طــرح »تناسبی شــدن انتخابات مجلس شــورای 
اسامی در حوزه های چهار نماینده و بیشتر«، گفت: 
از آنجایی که به زودی مجلس وارد بررســی الیحه 
بودجه سال آینده و سپس الیحه برنامه هفتم توسعه 
می شــود، فرصت کافی وجود ندارد و بعید است که 
این طرح به جایی برسد. حدادی در واکنش به سوالی 
مبنی بر اینکه طرح اصاح جداول حوزه انتخابیه و 
افزایش تعداد نمایندگان به کجا خواهد رسید، اظهار 
داشت: این طرح هم فکر نمی کنم به انتخابات سال 
آینده برسد، چرا که فرصت کافی برای تعیین تکلیف 

آن نداریم.
نماینده مردم ســاوجباغ در مجلس شورای 
اســامی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا 
مجلــس دو طرح مذکــور را در طرح اصاح قانون 
انتخابــات مجلس تجمیع نکرد تا همه این موارد در 
یک طرح تعیین تکلیف شــود، گفت: طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس شورای اسامی ۷۷ ماده دارد 
و اگر آن طرح ها هم به آن اضافه می شد، ممکن بود 

نتوانیم این طرح مهم را به سرانجام برسانیم. 
ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس شورای اسامی تاکید کرد: ما باید 
تا پایان سال یا نهایتاً اواخر فروردین سال آینده طرح 
اصاح قانون انتخابات مجلس شــورای اسامی را 
به تصویب برسانیم. تمام سعی ما آن است که طرح 
اصاح قانون انتخابات مجلس شورای اسامی را به 
انتخابات ســال ۱۴۰۲ برسانیم. باید این طرح قبل از 
اردیبهشت سال آینده در مجلس به تصویب برسد، 
از سوی شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون شود 

تا به انتخابات سال آینده مجلس برسد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره مفاد طرح اصالح قانون انتخابات مجلس که در حال بررسی 
در صحن مجلس است، توضیحاتی داد.

سرویس سیاسی-یک نماینــده 
پیشین مجلس شورای اسامی گفت: 
معتقدم مراجعه به صندوق رأی یکی 
از کم هزینه ترین راه ها برای تغییر در 
وضع موجود است و در سال های ۷۶ 
و ۹۲ شــاهد بودیم که صندوق رأی 
بســیار کمک کرد تا فشارها از روی 

مردم برداشته و کم شود.
جــال میرزایی دربــاره طرح 
مجلــس مبنی بــر »مجــازات افراد 
معروف و مشــهور قبل از اظهارنظر 
مقامــات رســمی« این که حتی حــرف زدن در مورد چنیــن طرح هایی در 
شــرایط فعلی کشــور تا چه میزان می تواند مردم را ناراحت کند، و اینکه آیا 
پیشــنهاددهندگان این طرح پس از پایان یافتن دوره نمایندگی شــان به این 
طــرح پایبند خواهند بود، گفــت: مجلس یازدهم در نمایندگی جامعه  مدنی 
کشور، یعنی نیروها و طبقات اجتماعی در مقایسه با مجالس قبلی در موضع 
ضعیف تــری قرار دارد. این مجلس پایگاه اجتماعی قوی ندارد و از حمایت 
 اجتماعی برخوردار نیســت و بیشتر مورد حمایت یک طیف و برخی نهادها 

بوده است.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: برنامه های 
ایــن مجلس با آن چیــزی که مجلس را در رأس کار قــرار می دهد، فاصله 
دارد؛ بیشــتر هم ماحظات حامیان خود و بخشــی از حاکمیت برایش مهم 
 اســت، این کــه این ماحظات را در نظر بگیرد و قوانیــن را برای آنها وضع 

کند. 
در شــرایطی که در این ۳ الی ۴ ماه اخیر بی ثباتی و ناآرامی هایی اتفاق 
افتاد و بسیار هم آسیب زد، قبل از این اتفاقات هم مشاهده می کنیم در ارتباط 
با حجاب و فضای مجازی ماحظات بخشــی از حاکمیت و افراد را مد نظر 
قرار می دهند و بیشــتر پیگیر این مطالبات هســتند تا این که بخواهند پیگیر 
منافع عموم، مطالبات، تقاضاها و خواســته های نیروهای اجتماعی و یا افراد 

مستقل از دولت باشند.
وی یادآور شــد: مجلس چندین طرح مانند ساماندهی فضای مجازی یا 
طرح صیانت و حجاب را در دســتور کار داشــت و پیگیری می کرد؛ ابتدا هم 
یک مقداری کار انجام دادند اما بعد که مشــاهده کردند فضا ســنگین است 
گفتند در دســتور کار ما نیســت. زیرا چندین بار گفتنــد که ما یک طرحی 
 داریــم و در حال تدوینش هســتیم و اعام می کنیم کــه تا امروز هم بیانش 

نکردند. 
میرزایــی ادامــه داد: چــه آن طرح هــا و چــه ایــن طرح هــا، چــه 
موضع گیری هایــی که داشــتند و بیانیه هایی که امضــا کردند، چه نطق های 
میان دستورشــان را بررســی کنید، عمــده چیزی که می گوینــد یکی بیان 
 مشــکات یکی هــم تاکید بــر دغدغه هایی اســت که بعضــی از نهادها 

دارند. 
وی افزود: در مجلس یک تعداد محدودی هســتند که بعضاً مواضعی را 
اتخاذ می کنند که مواضع بخش عمده ای از نیروهای اجتماعی و مردم است. 
البته قصدم این نیســت که بگویم دیگر نماینده ها مســائل مردم را منعکس 
نمی کنند بلکه عمده وظیفه ای که برای خودشان تعریف کرد ه اند بیان دغدغه ها 
و مشکات معیشتی مردم است، آنان مسائلی که در حوزه حقوق شهروندی 
و دغدغه بخشی از جامعه است، این که بعضی نگران محدود شدن آزادی ها 
هســتند؛ بعضی می خواهند قانون گرایی اصالت داشته باشد و همه  به سمت 
قانون گرایی بروند  و یا تنش زدایی در روابط خارجی باشد که در راستای منافع 
 و حل مشکات کشور بوده و از فشار بر مردم می کاهد را رها کرده اند و اصا در 

ادبیات شان نیست.
این نماینده پیشــین مجلس شــورای اســامی درباره این که این رفتار 
نمایندگان چه تاثیری بر صندوق های رأی در ســال آینده خواهد داشــت، 
گفت: به عنوان کســی که تجربه کار مجلس داشــتم و دانش آموخته علوم 
سیاســی هستم، معتقدم مراجعه به صندوق رأی یکی از کم هزینه ترین راه ها 
 برای تغییر در وضع موجود است و ما در گذشته در ۲ مقطع شاهد چنین امری 

بوده ایم.
وی یادآور شــد: در سال های ۷۶ و ۹۲ شــاهد بودیم  که صندوق رأی 
بســیار کمک کرد فشــارها از روی مردم برداشته و کم شود. البته هر  ۲ مقطع 
تحت تاثیر فشــار جریاناتی در داخل به خوبی ختم نشــد، چه سال ۷۶ که به 
۸۴ ختم شــد و مشــاهده کردیم چه اتفاقی افتاد و چه ســال ۹۲ که بعد از آن 

مسائلی پیش آمد. 
ولــی در نهایت ما نباید فکر کنیم وقتی بــه صندوق مراجعه می کنیم و 
اگر هم رأی آوردیم طیف مقابل باید ســاکت شود و فعالیت را کنار بگذارد. 
طبیعی است طیف مقابل هم به سادگی کوتاه نمی آید و سعی می کند مواضع 

و موقعیت خودش را در قدرت حفظ کند. 
ما اگر بخواهیم در راســتای دغدغه هایــی که مردم دارند، حرکت کنیم 
و کســانی که در حال حاضر یک سویه موضع می گیرند و مواضع شان بعضًا 
کمکی به منافع مردم، منافع ملی و مســائل امنیتی نمی کند، کنار بروند، هیچ 

راهی جز صندوق رأی نداریم. 
میرزایی خاطرنشــان کرد: امروز بیش از یکســال از عمکلرد دولت و 
مجلس فعلی می گذرد که باید برای مردم تبیین و بررسی شود که این مواضع 

چیست و خاستگاهش کجاست و پیامدهایش برای منافع مردم چیست؟
دارنــد  را  حــق  ایــن  فعلــی  نماینــدگان  داد:  ادامــه  وی 
 دوبــاره در انتخابــات شــرکت کننــد امــا بایــد دیــد خواســته مردم 

چیست؟ 
آیا مردم برای تغییر به دنبال صندوق رأی می روند؟ باید صبر کرد بعد از این 
التهاب هایی که ۳ الی ۴ ماه اخیر شکل گرفت باید دید آیا می شود یک مسیر و فضایی 
را ایجاد کنیم تا در این فضا گفت و گوهای منطقی شکل بگیرد و طرفین بتوانند 
 گفت وگو کنند، میزگردها، مناظره ها و نشست ها برگزار شود تا مردم بتوانند 

قضاوت کنند.
ایــن نماینده پیشــین مجلس عنوان کرد: البته مــردم می دانند عملکرد 
این ها چه بوده اســت، منتها این ها باید بیایند توجیه کنند مواضع خودشــان 
را بیــان کنند تا ببینیم قضاوت مردم چــه خواهد بود. آیا مردم دوباره این ها 
انتخاب می کنند یا خیر؟ باید صبر کنیم و ببینیم آیا فضای مشــارکت توأم با 
 رقابت جدی فراهم می شــود و بعد ببینیم از دل صندوق رأی چه کســانی  

بیرون می آیند.

رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس :

هیچ حکومتی از کاهش نظارت مردم 
و دور زدن رأی ملت نفعی نمی برد

پرهزینه و خطرناک 

اقدام متقابل 

۸ ماه حقوق نگرفته اند

دلتان خوش نباشد

مغرضانه قضاوت شد

پیگیری قضایی »توهین« 

ادعای دریافت رشوه 

آرد و برنج ایرانی در مرز سوریه 

کوتاه نیامدند

اخبار ویژه ...

محمود احمدی بیغش در جلســه علنی مجلس شــورای اسامی در نطق 
میان دســتور خود، گفت: آنچه عرض می کنم برای رضای خدا و دفاع از نظام 
مقدس جمهوری اسامی و اصول و دستاوردهای آن از جمله مجلس است اما 
منفعل، انفعال. اگر بخواهم یک ارزیابی ساده سیاسی از روند تصمیمات یک سویه 
وحشتناک و خطرناک چند نفر از متولیان مطلق نگر مسائل کشور در خصوص 
مولدسازی دارایی ها و ثروت ملی داشته باشم با پذیرش تمام تبعات آن می توانم 
بگویم این اقدامات پر هزینه و بسیار خطرناک چیزی شبیه یک فاجعه برای کشور 
است.  وی افزود: در این تصمیم خطرناک، مطلبی که این بنده ناچیز را متعجب تر 
از این تصمیم مسئله دار نموده سکوت شدید نمایندگان مجلس در برابر این اقدام 
متوهم اســت. سوال مهم این است که اساســا شورای عالی هماهنگی در کدام 
جایگاه قانون گذاری و تصمیم سازی قرار گرفته که می تواند با نادیده گرفتن ارکان 
رسمی قانون گذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانون گذار وارد چنین تصمیم 

گیری های مسئله دار، بدون پشتوانه قانونی و از دم الی آخر بشود.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن موضع خصمانه 
و تحریک آمیز مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، اظهارات وی در خصوص 
اقدام مخرب اخیر علیه یک مرکز نظامی در اصفهان را مشــکوک توصیف کرد. 
کنعانی خواســتار توضیح رســمی و شــفاف دولت اوکراین در این رابطه شد. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسامی ایران، ضمن توجه به 
اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل، همواره بر تحقق امنیت ملی و حفاظت از 
منافع و مصالح خود تاکید کرده و در این مســیر با هیچ طرفی مماشات نخواهد 
کرد. کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران حقوق مشروع و قانونی خود را 
برای اقدام متقابل نسبت به طرف هایی که در اقدامات خاف حقوق بین الملل 

مشارکت داشته اند، محفوظ می دارد.

نماینده مردم بافق و مهریزی در مجلس شــورای اســامی با انتقاد از عدم 
پرداخت حقوق معلمان گفت: از رئیس جمهور می خواهم با این شرایط این ماه 
حقوق وزیر آموزش و پرورش را پرداخت نکند. محمدرضا صباغیان در جلسه 
علنی مجلس شورای اسامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از رئیس جمهور 
درخواست می کنم که این ماه حقوق وزیر آموزش و پرورش پرداخت نشود تا 
متوجه شود معلمانی که حقوق دریافت نمی کنند، چه وضعیتی دارند. وی افزود: 
برخی از معلمان ۸ ماه اســت که حقوق نگرفته اند و متأســفانه وزیر آموزش و 

پرورش توجهی به این مسئله ندارد.

صدیقی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: شما 
با خدمت هم نمی توانید مردم را راضی کنید، با یک بهانه ای تمام رشته هاه ما با 
یک لحظه غفلت پنبه می شوند و نمی ماند. وی افزود: مردمی که تا دیروز زنده 
باد می گفتند، امروز مرده باد می گویند؛ دلمان خوش نباشد به اینها، دلمان خوش 
باشد به اینکه خدا را راضی کردم. صدیقی خاطرنشان کرد: جهاد و تاش، در کنار 
توکل و توســل و در پرتوی آن توکل و توســل، جهاد توام با اخاص از اهمیت 
برخوردار است. وی ادامه داد: شما کارتان را بکنید، اگر به شما فحش دادند، برای 
شما تفاوتی نکند، دنبال این نباشید که زنده باید بگویند، این زنده باد ها به جایی 

نمی رسد، مرده بادها هم.

پیمان جبلی رئیس ســازمان صداوسیما گفت: بعضی از افراد یا جریانات، 
مغرضانه و عجوالنه درباره بودجه صداوسیما قضاوت می کنند. بعضی از دوستان 
هــم بدون اطاع این کار را انجام می دهند یعنی دقتی در جداول نمی کنند. ما در 
جلســه مفصلی که با کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم آنجا کاما مشخص و 
اثبات شــد برخاف چیزی که توسط بعضی از رسانه ها منتشر شده و بعضی از 
افراد هم عنوان کردند، افزایش بودجه صداوســیما برای ســال آینده در جداول 
پیشنهادی دولت کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۵/۹ درصد است. یعنی عمًا یکی 
از پایین ترین میزان افزایش بودجه ها در بین دستگاه های فرهنگی، به صداوسیما 

تعلق گرفته است.

در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی با محتوای توهین به هنرمندان حوزه 
موســیقی که با واکنش برخی از اهالی موســیقی از جمله نامه سه عضو شورای 
هنری ارکستر ملی ایران خطاب به وزیر فرهنگ همراه بود، محمدمهدی اسماعیلی 
دستور پیگیری ویژه در این خصوص را صادر کرد. محمدمهدی اسماعیلی پس 
از انتشــار این محتوای ویدیویی ضمن ابراز تأســف در خصوص انتشار چنین 
ویدیویی در مورد هنرمندان موسیقی کشور، با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ هیچ 
توهینی به جامعه هنری نجیب ایران را بر نمی تابد، خطاب به اداره کل حقوقی 
این وزارتخانه دستور پیگیری حقوقی و قضایی این مسئله را صادر کرد. پس از 
انتشار کلیپی توهین آمیز به جامعه موسیقی در فضای مجازی، سه عضو شورای 
هنری ارکستر ملی ایران با انتشار متنی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
نسبت به انتشار این کلیپ درباره موسیقی در فضایی مجازی، واکنش نشان دادند 

و خواستار پیگیری شدند.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسامی با انتقاد از اظهارات یکی از ائمه 
جمعه شهرستان ها تاکید کرد: این که تمام نمایندگان مجلس شورای اسامی را 
از تریبون نماز جمعه به رشوه خواری متهم کنند بی تقوایی محض بوده و شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه باید به این موضوع ورود کنند. سید مرتضی حسینی 
در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسامی بیان کرد: اخیرا 
امام جمعه یکی از شهرستان ها در جمع عده ای از مردم تمام نمایندگان مجلس 
شورای اسامی را به دریافت رشوه از ایران خودرو محکوم کرده و تمام مجلس 
شورای اسامی را زیر سوال برده است. شورای سیاست گذاری ائمه جمعه باید 
نظارت موثری بر اظهارات ائمه جمعه داشته باشند. وی در ادامه اظهار کرد: چنین 

اظهاراتی بین بی تقوایی و زیرپا گذاشتن اصول اخاقی می باشد. 

یک رسانه لبنانی خبر داد که شامگاه یکشنبه سه کامیون حامل مواد غذایی 
ایران در مرز سوریه هدف پهپاد قرار گرفته است. به گزارش المیادین، سه کامیون 
حامل آرد و برنج که در حال عبور رسمی از گذرگاه ابوکمال بودند، هدف حمله 
پهپادی قرار گرفتند. طبق این گزارش این سه کامیون بخشی از کاروان ۲۵ کامیون 
حامل مواد غذایی به مقصد سوریه از مسیر عراق بوده است. المیادین می گوید، 
این حمات خســارات انسانی نداشته اما خسارات مادی برجای گذاشته است. 
این رســانه درباره منشاء پهپادها اطاعی منتشر نکرده است اما معموال گمانه ها 

متوجه رژیم اسرائیل است.

تســنیم نوشــت : حدود دو هفته ای از اظهارنظر مسئولین مبنی بر تخلف 
افزایش قیمت لوازم خانگی و حتی اعمال جریمه ها برای تولیدکنندگان متخلف 
می گذرد اما هنوز خبری از برگشت قیمت ها به قبل نیست و فقط بازار با حجم 
زیادی از کاالهایی روبروست که خریداری ندارد ولی هر روز گران تر می شود.

مــا باید تا پایان ســال یــا نهایتاً اواخر فروردین ســال آینــده طرح اصالح 
قانــون انتخابات مجلس شــورای اســالمی را به تصویب برســانیم. تمام 
ســعی ما آن اســت که طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
را بــه انتخابات ســال 1402 برســانیم. باید ایــن طرح قبل از اردیبهشــت 
ســال آینــده در مجلس بــه تصویب برســد، از ســوی شــورای نگهبان 
تأییــد و تبدیل به قانون شــود تا به انتخابات ســال آینده مجلس برســد.

سیاسی


