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یادداشت

گــروه سیاســی /رهبــر معظــم انقــاب
اســامی صبــح دیــروز (چهارشــنبه) در
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای
اســامی ،فتح خرمشــهر را نمــاد تغییر
یک معادله تلخ به یک معادله شیرین
و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به
عوامل ایــن تغییر معادله گفتند :قاعده
عبور از شــرایط ســخت ،پیچیده و تلخ و
رســیدن به پیروزی و موفقیت ،عملکرد
جهــادی ،عــزم راســخ ،ابتــکار عمــل ،از
خودگذشتگی ،نگاه بلندمدت و در رأس
همــه آنها اخــاص و تــوکل بــه خداوند
متعال است.
ëëمجلس از ارکان اصلی مدیریت کشور
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،ایشــان
مجلــس شــورای اســامی را از ارکان
اصلــی مدیریــت کشــور برشــمردند و با
اشــاره بــه دشــواریها و پیچیدگیهــای
مدیریت کشورها در شرایط خطیر کنونی
بینالمللــی ،همــه قوا و دســتگاهها را به
درک اهمیــت جایــگاه خــود و همکاری
صمیمانه با یکدیگر فراخواندند و تأکید
کردنــد :شــناخت صحیــح تواناییهــا و
آســیبپذیریها یکــی از مســائل بســیار
ضروری اســت زیرا دشمن بیش از آنکه
به تواناییهای خود امیدوار باشد به خطا
و اشتباههای ما چشم دوخته است.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه
ایــام ســالروز فتح خرمشــهر ،این حادثه
عظیم را فراتر از باز پسگیری یک شــهر
دانستند و گفتند :فتح خرمشهر در واقع
تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به ســود
رزمنــدگان اســامی و تبدیــل آن به یک
معادله شیرین بود.
حضــرت آیتاهلل خامنهای در تبیین
علت این تغییر معادله افزودند :عوامل
نجــات ملی که با فتح خرمشــهر محقق
شــد عبارتنــد از :عملکــرد جهــادی ،از
خود گذشتگی ،عزم راسخ ،ابتکار عمل،
نــگاه بلند به اهــداف و آرمانهــا و باالتر
از همــه اخــاص و تــوکل بــر خداونــد.
ایشــان ایــن عوامــل و قاعــده کلــی را
نســخه نجاتبخــش در همــه امــور و در
همــه زمانهــا دانســتند و تأکیــد کردند:
مبنــای این قاعــده نجاتبخــش ،وعده
تخلفناپذیــر خداونــد در قــرآن مبنــی
بــر پیــروز گردانــدن افــراد و جامعــهای
اســت که به ایــن عوامل پایبند باشــند و
خداونــد عمــل و مجاهدتهــای افــراد
چنیــن جامعهای را ضایــع نخواهد کرد.
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد :از خــود
گذشتگی به معنای اسیر نشدن در پنجه
خواســتههای حقیــر اســت و بســیاری از
مشــکالت افــراد و جوامع از تــن دادن به
خواستههای حقیر آغاز میشود.
ëëکار دشوار و پیچیده کشورداری
حضــرت آیــتاهلل خامنهای ســپس
وارد موضــوع مجلس شــدند و بــا تأکید
بر اینکه مجلس شــورای اسالمی یکی از
ارکان و اضــاع اصلــی مدیریت کشــور و
دارای جایگاه مهمی اســت ،خاطرنشان
کردنــد :نمایندگان مجلس از شــهرهای
مختلف و حتی از شهرهای کم جمعیت
نیــز بایــد بــه جایــگاه مجلــس چنیــن
دیدگاهی داشــته باشند و متوجه سختی
و پیچیدگی مدیریت کشور باشند .ایشان
با اشاره به وسعت ،جمعیت ،جغرافیا،
تاریخ و اقلیــم متنوع ایران تأکید کردند:

مدیریــت کشــوری بــا موقعیــت ایــران
عزیــز ،کاری مهــم و بــا توجه به شــرایط
ویژه کنونی دنیا ،طبیعتاً دشوار و پیچیده
اســت .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان
کردنــد :البتــه در شــرایط امــروز دنیــا،
مدیریت برای همه کشورها سخت شده
است.
ëëچالــش مضاعف ایــران بــا قدرتهای
جهانی
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
تبییــن دالیــل شــرایط خــاص حاکــم بر
دنیــا ،گفتنــد :رقابتهــای خصمانــه
قدرتها و تهدیدهــای قدرتهای اتمی
علیــه یکدیگــر ،تحــرکات و تهدیدهــای
فزاینــده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا
بهعنوان یکــی از جنگخیزترین مناطق
جهــان ،فراگیری کمســابقه یک بیماری
و تهدیدهــای غذایــی در ســطح جهان،
همــه عواملی هســتند که شــرایط کنونی
دنیا را ویژه کردهاند و در چنین شــرایطی
مدیریت کشورها ،ســختتر و پیچیدهتر
شده اســت .ایشــان خاطرنشــان کردند:
ایــران ،عــاو ه بــر شــرایطی کــه بــر همه
کشورها حاکم است ،بهدلیل ارائه الگویی
نو که عبارت از مردمساالری دینی است
و موجب بر هم خوردن جدول تنظیمی
نظام ســلطه شــده اســت ،با قدرتهای
جهانــی درگیــر چالش مســتمر در ابعاد
مختلف است.
ëëبعضیهــا از تعبیر «مجلــس انقالبی»
خوششاننیامد
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر
اینکــه جمهــوری اســامی در برابر همه
خصومتهــا و دشــمنیها ،ســینه ســپر
کــرده و در حــال پیشــرفت و موفقیــت
اســت ،افزودنــد :نماینــدگان مجلــس،
دولت و قوه قضائیه و دستگاههای دیگر
همــه بایــد بداننــد کــه در چــه مدیریت
بــزرگ و مهمــی دخیــل هســتند و بــه
تناســب این جایــگاه ،مراقبــت از خود را
افزایش دهند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
خاطرنشــان کردنــد :باید هــم تواناییها
و هــم آســیب پذیریهــا را بهدرســتی
شــناخت و مراقــب بود خطا و اشــتباهی
رخ ندهــد زیــرا دشــمن بیــش از آنکــه
بــه تواناییهــای خــود امیدوار باشــد ،به
اشــتباههای مــا امیــد بســته اســت .رهبر
انقــاب بــا اشــاره بــه تعبیر ســابق خود
از مجلــس یازدهــم بهعنــوان مجلــس
انقالبــی افزودند :بعضیها از این تعبیر
خوششــان نیامــد امــا ایــن یــک تعبیر
حقیقــی بود چرا کــه مــردم نمایندگانی
را بــرای ایــن مجلس انتخــاب کردند که
شــعارها و جهتگیریهــای آنهــا انقالبی
بود.
ëëبعضــی «ســوپر انقالبیهــا» دوام
نیاوردند
ایشــان اظهــارات برخــی افــراد کــه
شــعارهای انقالب را دردســر برای کشور
میداننــد ،مــردود دانســتند و گفتنــد:
حرکــت بــه ســمت آرمانهــای انقــاب
به نفع کشــور و موجب درمــان دردهای
آن اســت .حضــرت آیــتاهلل خامنهای،
انقالبــی مانــدن را مهمتــر از انقالبــی
بــودن خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد:
بعضــی افــراد در ســالهای اول انقالب
بســیار پرشــور و حــرارت و بــه تعبیــری
ســوپرانقالبی بودنــد امــا اســتقامت و

طاقــت مانــدن در ایــن راه را نداشــتند
و نتوانســتند در مســیر بماننــد بنابرایــن
مشــکلتر از انقالبــی بــودن ،انقالبــی
ماندن فردی و جمعی مجلس است.
ëëشاخصهای«نمایندهانقالبی»
ایشــان بــا تحســین اقدامــات خــوب
انجام شــده در دو ســال گذشته مجلس
یازدهــم ،در ادامه به بیان شــاخصهای
«نماینــده انقالبــی» پرداختنــد و گفتند:
اولیــن شــاخص« ،سادهزیســتی و اســیر
تجمــات و اعیاننشــینی نشــدن»
اســت و نبایــد زندگــی نماینــدگان بــا
قبــل از دوره نمایندگــی تفــاوت کنــد.
«مســئولیتپذیری» دومیــن شــاخص
یک نماینده انقالبی بود که رهبر انقالب
بــا تأکید بر آن ،گفتند :پــای قانون خوبی
که تصویب میکنید محکم بایســتید و از
طرف دیگر اینگونه نباشد که با آگاهی از
رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی
دولــت در اجــرای آن ،قانونــی تصویــب
کنیــد تــا فقــط مســئولیت آن را از دوش
خود بردارید.
ایشــان «مردمــی بودن» را شــاخص
دیگــری از انقالبیگــری یــک نماینــده
برشــمردند و افزودنــد :مردمــی بــودن
یعنــی عــاو ه بر نشســت و برخاســت با
مــردم ،گوش شــنوا برای شــنیدن حرف
آنها داشــته باشید اما در جایی که امکان
اجرای خواســته مردم ممکن نیســت با
زبان گویــا دالیــل آن را توضیح دهید که
این کار از مصادیق جهاد تبیین است.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،اصلی-
فرعــی کــردن مســائل کشــور و مقــدم
داشــتن حــل مســائل اصلــی» را از دیگر
شــاخصهای نماینده انقالبی دانســتند
و گفتنــد :شــاخص دیگــر« ،اجتنــاب
جــدی از تبعیض و فســاد» چــه در قبال
فســاد دیگران و چــه مراقبــت از خود در
مقابــل فســاد اســت .ایشــان «همکاری
صمیمانــه با قــوا و دســتگاههای دیگر و
همچنین بدنه آنها» و پرهیز از گروکشی
و معارضــه را از جملــه الزامات مجلس
انقالبــی دانســتند و خاطرنشــان کردند:
نماینــده انقالبی با عموم مــردم همراه
اســت امــا عــوامزده و جــو زده نیســت
بنابرایــن در قوانیــن و اقدامات مجلس،
چنانچه مخالفتها منطقــی بود آنها را
بپذیریــد اما در غیــر اینصورت ،جنجال
و فضاســازی علیه مجلس و قانون نباید
شما را از انجام وظیفه باز بدارد.

رهبــر انقــاب« ،پایبنــدی کامــل بــه
قانون اساســی و تکالیف آن» را شاخصه
دیگــر نماینــده انقالبــی دانســتند و در
جمعبنــدی ایــن بخــش از ســخنان
خــود گفتنــد :البتــه یکــی از چیزهایی که
نشــانه انقالبی بــودن نیســت نطقهای
میاندســتور پرشــور همراه بــا اعتراض و
عصبانیت است.
ëëتعدد نسبی طرحها مناسب نیست
حضــرت آیــتاهلل خامنهای ســپس
بــه بیــان چنــد توصیــه دربــاره مســائل
قانونگذاری پرداختند.
ایشــان بــا تأکیــد بر«وضــع قوانیــن
بــا نــگاه جامــع و بلندمــدت و پرهیــز
از قانونگــذاری بــرای هــر امــر جزئــی»،
توجــه بــه سیاســتهای کلــی ابالغی در
قوانیــن را بااهمیت خواندنــد و افزودند:
وظیفه مجلــس ،قانونگذاری بر اســاس
ایــن سیاســتها اســت نه در تعــارض با
آنهــا ،البته بعضی از سیاســتهای کلی
ماننــد سیاســتهای کلــی انتخابــات یــا
سیاســتهای کلــی قانونگــذاری نیــاز به
قانــون دارنــد کــه بــا وجود گذشــت چند
ســال از ابــاغ آنها هنــوز قوانین مربوطه
تصویب نشده است.
رهبر انقالب ،پیشــنهاد طرح از طرف
نماینــدگان را بخصوص در مــواردی که
خأل و نیاز کشــور اســت اما دولــت درباره
آنهــا الیحــه نداده اســت ،جــزو حقوق و
وظایف مجلس خواندنــد و گفتند :البته
شنیدم که در این مجلس تعداد طرحها
بیش از مجالس قبلی اســت کــه این کار
چندان مناســب نیســت و کار کارشناسی
و اجرای آنها دچار مشــکل میشــود و با
اجــرا نشــدن قانــون ،مســئولیتها لوث
میشــود .ایشــان در این زمینــه افزودند:
با تشــکیل مجالس جدید ،طرحهای در
جریــان بررســی مجلس قبل کــه وقت و
زحمــت زیــادی صرف آنهــا شــده ،کنار
گذاشــته میشــود کــه این مســأله نیاز به
اصالح دارد.
ëëلزوم اصالح ترکیب غلط بودجه
توصیــه دیگــر حضــرت آیــتاهلل
خامنــهای «اصالح ســاختار بودجه» بود
کــه گفتنــد :ترکیــب غلــط بودجــه هنــوز
اصالح نشــده که مخاطــب این موضوع
بیشــتر دولت اســت ،امــا در مجلس نیز
نبایــد بــا افزایش هزینهها بــدون تعیین
درآمدهــای واقعــی و قابــل تحقــق ،بــه
کســری بودجه که امالخبائث مشــکالت

اقتصــادی اســت ،اضافــه شــود .ایشــان
بــا تأکیــد بر«تقویــت بنیــه کارشناســی
مجلــس چــه در مرکــز پژوهشهــا و چه
در کمیسیونهای تخصصی» ،به تدوین
برنامــه هفتــم توســعه اشــاره کردنــد و
گفتند :در این برنامههای پنجساله نباید
بــه کلیگویــی اکتفــا شــود بلکــه دولت و
مجلــس با نگارش مســألهمحور برنامه،
راه را برای دســتاندرکاران کشور روشن
کنند.
رهبــر انقــاب اســامی با بیــان چند
نمونه از مسائلی که باید در برنامه هفتم
مورد توجه قرار بگیرد ،افزودند :در برنامه
هفتم برای مســائلی مانند کشــاورزی ،یا
مســأله معدن که ظرفیتهای کشــور در
آن دســتنخورده یا با اســتحصال بدون
ارزش افزوده اســت ،و یا مسأله صنعت
کــه راهبرد کشــور در این بخش نامعلوم
اســت ،به صورت علمی و مســألهمحور
ســند و برنامه نوشته شود .البته امکانات
کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در
نظر گرفته شود.
ëëمصوبــات مجلس را به مــردم توضیح
دهید
ایشــان در توصیــه بعــدی« ،توجه به
ابعــاد رســانهای مصوبــات و اقدامــات
مجلــس و توضیــح آنها برای مــردم» را
مــورد تأکید قرار دادنــد و گفتند :توضیح
درست ندادن به مردم ،موجب میشود
فرصت فضاســازی و هیاهــو علیه قانون
ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان
شــوید .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
تمجیــد از چابکــی و گزارشهای بموقع
دیــوان محاســبات در چنــد ســال اخیــر،
افزودند :اخیراً دیوان محاســبات بررسی
بودجــه بعضــی از شــرکتهای دولتــی
را نیــز آغــاز کــرده کــه اگــر آن را بــه همه
شــرکتهای دولتــی تعمیــم دهیــد از
جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.
ëëپرهیــز نماینــدگان از دخالــت در
انتصابات
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه توصیــه
ســابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز
از دخالــت در انتصابــات خاطرنشــان
کردنــد :رئیس مجلــس گفتند بعضی از
نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند،
درحالی که این توصیه به مصلحت خود
شــما اســت چرا که اگر در یــک منطقه با
پیشــنهاد یا فشــار یک نماینده ،مسئولی
منصــوب شــود امــا عملکــرد او مطلوب

نباشد ،مشخص نیست باید از چه کسی
بازخواســت شــود .ایشــان در ایــن زمینه
افزودند :یکی از مســائل مهــم در قانون
اساســی بحــث تفکیــک قــوا اســت و هر
کســی باید بــه وظایــف خود عمــل کند،
البتــه همــواره بــه دولتیهــا نیــز توصیه
کردهایم از مشورت و نظرات نمایندگان
استفاده کنند.
ëëحفظ آبروی افــراد از تریبون پراهمیت
مجلس
حضرت آیــتاهلل خامنــهای با تأکید
بــر اهمیــت حفظ آبــروی افــراد و پرهیز
از بیــان مطالــب اثباتنشــده از تریبــون
پراهمیــت مجلــس ،گفتنــد :هــر چــه
مســئولیت بیشــتر میشــود ،عبــادت و
تضرع انســان بــه درگاه خداونــد متعال
و شــفیع قــرار دادن ائمه هــدی به درگاه
الهی باید بیشــتر باشــد .ایشــان در پایان
بــا درود بــر ارواح مطهــر امــام بزرگــوار و
شهیدان انقالب اسالمی و دفاع مقدس،
یاد شهید صیاد خدایی را که سه روز قبل
در یک عملیات تروریســتی به شــهادت
رسید ،گرامی داشتند.
ëëسخنانرئیسمجلس
در ابتــدای ایــن دیــدار ،آقــای دکتــر
قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای
اســامی ،ضمــن تشــریح اقدامــات دو
ســال اخیــر مجلــس یازدهــم« ،توجــه
بــه خنثیســازی تحریمهــا» را راهبــرد
اصلــی ایــن مجلــس خوانــد و گفــت:
مجلــس در چهارچــوب ایــن راهبرد ،به
دنبــال تحقــق «بســته تحــول در قوانین
اقتصادی» است .رئیس مجلس با بیان
اینکــه مجلس همزمان با حل ریشــهای
مســائل بر تدبیر برای کاهش مشــکالت
مقطعی مردم نیــز تأکید دارد ،تصویب
بازتوزیــع یارانه ارز ترجیحــی به صورت
کاالبــرگ بــرای کاالهــای ضــروری را از
اقدامــات نماینــدگان در ایــن خصوص
برشــمرد .تشــریح اقدامــات قانونــی
در جهــت تســهیل صــدور مجوزهــای
کســب و کار ،تصویــب قوانیــن در زمینه
مالیــات بــر خانههــای خالــی ،حمایت
از دانشبنیانهــا ،شــفافیت ،واردات
خــودرو ،حمایــت از خانــواده و جوانــی
جمعیــت ،اولویتبخشــی بــه مناطــق
محــروم و مناطــق حاشیهنشــین در
بودجــه و مصوبــات و پیگیــری بهبــود
مشــکالت ســربازان از دیگــر محورهــای
گزارش آقای قالیباف در این دیدار بود.

نمایندگان با  194رأی ،قالیباف را به عنوان رئیس خود برگزیدند

آغاز سومین سال از عمر مجلس یازدهم

گروه سیاســی /در روزی که مرتضــی آقاتهرانی،
الیاس نادران و فریدون عباسی برای رسیدن به
صندلی ریاست مجلس شــورای اسالمی اعالم
کاندیداتــوری کــرده بودنــد ۱۹۴ ،نماینــده رأی
به ابقــای محمدباقــر قالیباف دادند تــا او برای
ســومین ســال پیاپی به عنوان رئیس قوه مقننه
انتخاب شود.
دیــروز ،آغــاز ســومین اجالســیه مجلــس
یازدهــم بــود .جایــی که اعضــای هیأت رئیســه
باید برای سال ســوم از دوره چهارساله مجلس
انتخــاب میشــدند و ســپس بــه دیــدار رهبری
انقــاب میرفتنــد .کاندیداهــای ریاســت،
همانهایــی بودند که در طول چند روز گذشــته
اسامیشان در رسانهها مطرح میشد .مرتضی
آقــا تهرانی و الیاس نــادران دو نماینده تهران و
فریدون عباسی نماینده کازرون ،از کاندیداهای
رقیــب قالیباف بودند که به ترتیب ۲۱ ،۵۳ ،و ۳
رأی را از  ۲۸۱رأی مأخــوذه از آن خــود کردنــد.
محمدباقــر قالیبــاف در نهایــت بــا  ۱۹۴رأی که
نســبت بــه ســال گذشــته  36رأی کمتر بــود ،به
عنوان رئیس مجلس شــورای اســامی انتخاب

شــد .همچنیــن  10رأی باطلــه نیــز از ســوی 10
نماینده به صندوق انداخته شده بود.
ëëنیکــزاد نایــب رئیــس اول ،مصــری نایــب
رئیس دوم
در بیــن گزینههــای نــواب رئیســی مجلــس
در اجالســیه ســوم هــم ،علــی نیکــزاد نماینده
اردبیــل ،عبدالرضا مصری نماینده کرمانشــاه،
هاجــر چنارانــی نماینــده نیشــابور ،ابراهیــم
عزیزی نماینده کرمانشــاه و مجتبــی ذوالنوری
نماینده قــم به عنوان کاندیدا اعالم شــدند که
پــس از رأیگیــری کرســی نایــب رئیســی بدون
تغییــر باقــی مانــد .در جریــان ایــن انتخابــات
عبدالرضا مصری و علی نیکزادثمرین هر کدام
 ۱۶۸رأی به دســت آوردند و دلیل یکسان بودن
آرایشان ،براســاس آییننامه داخلی مجلس
بــرای انتخــاب نــواب اول و دوم قرعهکشــی
صــورت گرفــت کــه در نهایــت علــی نیکــزاد و
عبدالرضــا مصــری به عنــوان نــواب اول و دوم
هیأت رئیسه مجلس در اجالسیه سوم مجلس
یازدهــم انتخــاب شــدند .همچنین ســیدنظام
موســوی بــا  ۱۵۳رأی ،علیرضــا ســلیمی با ۱۴۶

عکس :علیرضا صوت اکبر  /ایران

معاون اول رئیس جمهور عصر دیروز چهارشــنبه در دیدار «الکســاندر نواک»
معاون نخستوزیر روسیه و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
دو کشــور بر ضرورت تعیین هدفگذاری برای توســعه روابط فی مابین تأکید
کرد و از کمیســیون مشــترک همکاریهای ایران و روســیه خواســت با جدیت
بــرای تحقق ایــن هدفگذاری تالش کنند .وی ارتقای ســطح روابط میان ایران
و روســیه را نیازمند فراهم شــدن بســترهای الزم برای گســترش همکاریهای
فیمابین دانســت و افزود :ظرفیتها و زمینههای همکاری متعددی میان دو
کشــور وجود دارد که اگر بتوانیم این ظرفیتها را فعال کنیم ،شــاهد جهش و
تحول جدی در روابط دو کشور خواهیم بود.
ëëسطح روابط تجاری فعلی ناچیز است
مخبر با اشاره به اینکه سطح روابط تجاری ایران و روسیه در مقایسه با سطح
روابط سیاســی دو کشــور ناچیز اســت ،تصریح کرد :در ایران ارادهای جدی برای
توســعه روابط تجاری با روســیه وجود دارد و اگر مسکو نیز در این زمینه مصمم
باشــد ،شــاهد رشــد و تحول جــدی در مناســبات اقتصــادی و تجــاری فیمابین
خواهیــم بــود .معــاون اول رئیس جمهــور حمل و نقــل و ترانزیــت را از جمله
زمینههای همکاری مشترک میان ایران و روسیه برشمرد و گفت :حمل و نقل از
مؤلفههای جدی در توسعه روابط است و ایران آمادگی دارد سطح همکاریهای
خود را با روسیه در این زمینه ارتقا دهد .دکتر مخبر خاطرنشان کرد :خوشبختانه
موانــع پیــشروی ســرمایهگذاریهای مشــترک میان دو کشــور برطرف شــده و
مالقات اخیر رؤسای جمهور دو کشور بسترهای الزم را برای توسعه همکاریها
مهیا کرده است .وی مسائل بانکی را از موانع پیشروی توسعه همکاریهای دو
کشور برشمرد و بر لزوم تالش در جهت رفع این موانع و حتیالمقدور استفاده از
ارز ملی دو طرف در مبادالت تجاری تأکید کرد.
ëëروسیه :ارادهای جدی بر توسعه مناسبات با ایران داریم
همچنیــن الکســاندر نواک معاون نخســتوزیر روســیه نیــز در این دیــدار از
جمهوری اســامی ایران به عنوان دوست دیرین و شریک مطمئن برای روسیه
یاد کرد و گفت :مسکو همواره اهمیت فراوانی برای توسعه روابط با تهران قائل
اســت .وی با بیان اینکه ایران و روســیه در بسیاری از مســائل از رویکرد و مواضع
مشــترک برخوردار هســتند ،مواضع جمهوری اســامی ایــران در قبال تحوالت
و موضوعــات بینالملل را ســنجیده ارزیابی کرد و از اراده جدی کشــورش برای
توسعه مناسبات با ایران خبر داد .معاون نخستوزیر روسیه با اشاره به افزایش
تبادل هیأتهای سیاســی و تجاری میان دو کشــور ،خاطرنشان کرد :در این سفر
مذاکــرات مثبت و ســازندهای میان هیــأت روس و همتایان ایرانی انجام شــد و
زمینههای همکاری مشترک در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .وی
از آمادگی روســیه برای اســتفاده از ارز ملی دو کشور در مبادالت تجاری فیمابین
خبــر داد و گفــت :مســکو آمادگــی دارد ســرمایهگذاریهای خــود را در ایــران در
بخشهای مختلف گســترش دهد .الکساندر نواک تکمیل کریدور حمل و نقل
شمال-جنوب را الزمه توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی فیمابین دانست
و با اشاره به امضای چهار سند میان دو کشور برای تکمیل زیرساختهای حمل
و نقــل ،افزود :جمهوری اســامی ایران میتواند به هــاب راهبردی حمل و نقل
برای روسیه و منطقه تبدیل شود .وی همچنین ضمن تسلیت و ابراز همدردی
بهخاطرحادثهتلخریزشساختماندرآبادانوجانباختنتعدادیازهموطنان
ایرانی در این سانحه ،برای آسیب دیدگان این حادثه آرزوی سالمتی کرد.

خبـــر

مخبر :موانع پیش روی سرمایه گذاری مشترک
تهران-مسکو برطرف شده است

انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن است
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رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس با تأیید انقالبی بودن مجلس یازدهم ،فرمودند:

روایتی از اولین دیدار حضوری
نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر انقالب

در مــدت دو ســالی کــه از تشــکیل دوره یازدهــم
مجلــس شــورای اســامی گذشــت ،توفیــق دیــدار
حضوری نمایندگان با رهبر معظم انقالب از آنان
ســلب شــده بود .از این رو اینکه روز گذشــته شرایط
برگــزاری دیدار حضــوری با معظمله فراهم شــد،
حجتاالسالم
فرصــت مغتنمی برای نمایندگان مــردم بود .این
نصراهلل پژمانفر
دیــدار در درجــه نخســت موجبــات خوشــحالی و
نماینده مردم
مشهد در مجلس
امیدواری نماینــدگان و نیز زمینه تقویت معنوی و
شورای اسالمی
روحی اعضــای خانه ملت را فراهم کرد .اما شــاید
مهمتــر از ایــن تقویت معنــوی و روحــی ،رهنمودهای معظملــه در این دیدار
اســت که هم نقشــه راه نمایندگان در فرصت باقیمانده از خدمت است و هم
نقشه راهی برای سایر ارکان و بخشهای کشور .رهبر معظم انقالب در سخنان
خــود ،از مجلس شــورای اســامی به عنــوان مهمترین دســتگاه حاکمیتی یاد
کردند .ایشان درعین حال نسبت به مجلس که به فرموده حضرت امام(ره) در
رأس امور است ،حمایت ویژهای مبذول داشتند .از جمله حمایتهای ایشان،
تأکید بر این مســأله بود که ریلگذاری امور کشور از طریق این نهاد قانونگذاری
انجام میشــود .رهبر انقالب با توجه به تجربیات خــود از چند دوره نمایندگی
در مجلس شورای اسالمی ،توصیههایی به نمایندگان و کلیت مجلس شورای
اســامی داشتند .این توصیهها کاربردی و اخالقی بوده و نهتنها میتواند و باید
از سوی نمایندگان مورد استفاده قرار گیرد ،بلکه بکار بستن آنها افزایش کیفیت
تصمیمــات و فعالیتهــای مجلس را نیــز در پی خواهد داشــت .درعین حال
کــه ایــن توصیهها باید از ســوی همه مدیران نظــام رعایت شــود و از این منظر
فقــط متوجه نمایندگان مجلس شــورای اســامی نیســت .بخــش مهم دیگر
فرمایشــات رهبری انقالب ،تبیین شاخصهای انقالبی بودن بود .شاید برخی
بیان این شــاخصها از سوی ایشــان را صرفاً توصیههای اخالقی قلمداد کنند،
اما نمایندگان بر این باورند که بدون توجه کردن به این توصیهها و شاخصها،
قطعاً رنگ موفقیت را نخواهند دید.
ایشــان یکی از آفتهای کشــورداری را عدم پاسخگویی مسئوالن برشمردند
و در ادامــه هــم بــه مردمــی بــودن کارگــزاران تأکیــد کــرده و از همه مســئوالن و
دســتاندرکاران کشور در همه بخشهای نظام خواستند تا گوش شنوایی برای
شنیدن حرفها و دغدغههای مردم داشته باشند .درعین حال اشاره کردند که
در کنار این شنوایی ،مسئوالن باید زبانی گویا برای روشنگری و تبیین عملکرد یا
برنامههای خود برای مردم هم داشته باشند .این همان جهاد تبیینی است که
معظمله از مدتها پیش مطرح کرده و آن را یکی از الزامات آشــنا کردن مردم
با مسائل موجود برشمرده بودند .از این رو تکرار این مسأله در دیدار روز گذشته
نمایندگان با ایشــان ،نشــاندهنده اهمیت موضوع اســت که توجــه و اقدامات
نمایندگان و مجلس در این زمینه را ضروری میسازد .تالش برای حل مسائل
موجــود از دیگر موضوعات مــورد تأکید رهبر انقالب در این دیدار بود .خواســته
ایشان از نمایندگان این بود که مسائل فرعی و اصلی را از هم جدا ساخته و خود
را مشــغول فرعیات نســازند .یکی دیگر از مهمترین بخشهای سخنان رهبری
آنجایی بود که خصوصیات نماینده انقالبی را برشمردند .از نظر ایشان نماینده
انقالبی نه تنها در بدو ورود به مجلس ،بلکه در طول مسیر هم انقالبی میماند.
ایشــان در زمینــه کارکرد مجلس هم نکاتی را مطــرح کردند .از جمله اینکه
بــا برشــمردن کارهــای بزرگــی که در طــول دو ســال فعالیت مجلــس یازدهم
انجام شــد ،از نمایندگان خواســتند از تصویب طرحهــا و لوایحی که تنها منجر
بــه تراکم قوانین میشــود ،پرهیز کنند .رهبری انقالب از کســری بودجه هم به
عنوان امالخبائث یاد کرده و تأکید داشتند نمایندگان مجلس با کار کارشناسی
مشــکالت موجــود در بودجه را از ســر راه بردارنــد .باتوجه به این نــکات بود که
معتقدیم جلســه حضوری روز گذشته نمایندگان با رهبر انقالب توفیقی برای
ما بود .چرا که ما به عنوان بخشی از کارگزاران نظام ،در مسیر فعالیت خود و نیز
در اداره قوه مقننه رهنمودهایی داشتیم تا سبب کارآمدی ما شود .دیدار دیروز،
کالس درســی برای همه ما بود تا افق روشــنی را در ادامه مســیر ترســیم کنیم.
ما نمایندگان مجلس پس از پایان این جلســه ،شــاکر بودیم در کشوری زندگی
میکنیــم که رهبــری آن بر اقدامات همه کارگــزاران نظارت داشــته و با درایت
مسائل بسیار مؤثری را برای پیشبرد امور مطرح میکنند.
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رأی ،محمدرضا دشــتی اردکانی با  ۱۳۹رأی به
عنوان ناظرین مجلس انتخاب شدند.
در انتخابــات دبیــران هیــأت رئیســه نیــز
سیدمحســن دهنــوی با  ۱۶۵رأی ،حســینعلی
حاجــی دلیگانی بــا  ۱۱۰رأی ،محمد رشــیدی
بــا  ۱۰۱رأی ،علــی کریمــی فیروزجایــی بــا ۱۰۱
رأی ،احمــد امیرآبــادی فراهانــی بــا  ۹۸رأی
و احمــد نــادری بــا  ۸۹رأی به عنــوان دبیران
هیــأت رئیســه مجلــس برای اجالســیه ســوم
انتخــاب شــدند .بنابرایــن مجتبــی یوســفی

و روحاهلل متفکــر آزاد بــا رأی نماینــدگان از
ترکیب هیأت رئیســه حــذف و احمد نادری و
احمدامیرآبادی جایگزین آنان شدند.
پس از اتمام انتخابات هیأت رئیسه ،اعضای
هیأت رئیســه جدید مجلس شــورای اسالمی با
حضور در جایگاه ســوگند یــاد کردند که حداکثر
تــوان خــود را بــرای اجــرای آییننامــه داخلــی
مجلس شــورای اســامی با مراعــات بیطرفی
کامــل در انجام وظایف بکار گیرنــد و از هرگونه
اقدام مخالف آییننامه اجتناب نمایند.

ëëبررســی وضعیت پرداخت یــک میلیارد یورو
در مقابله با ویروس کرونا
نماینــدگان مجلــس در ادامه جلســه دیروز
گزارش کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات
در مــورد آخریــن وضعیــت پرداخــت مبلــغ
یــک میلیــارد یــورو از محــل صنــدوق توســعه
ملــی بــرای مقابله بــا همهگیری ویــروس کرونا
و نحــوه توزیــع منابــع اختصــاص یافتــه از ایــن
محــل را بررســی کردنــد .محمدمهــدی مفتح،
ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس
ضمــن قرائت این گــزارش ،بیان کــرد« :دولت
وقــت برداشــت مبلــغ یــک میلیــارد یــورو از
منابــع صندوق توســعه ملــی جهــت مقابله با
پیامدهای این ویروس را از مقام معظم رهبری
درخواســت نمود .متعاقب موافقت معظمله
با این درخواســت برداشــت از حساب صندوق
توسعه ملی و واریز معادل ریالی آن به حساب
دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شد».
مجلس شــورای اســامی در دو هفتــه آینده
جلسه علنی نخواهد داشت و نمایندگان جهت
سرکشی به حوزه انتخابیه خواهند رفت.

