درگیری نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی

پنجشنبه  29اردیبهشت 1401
وطنامروز شماره 3488

روز گذشته امیر دریادار شهرام ایرانی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعالم خبر درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی در مسیر دریای سرخ ،گفت :تیم
اسکورت نیروی دریایی ارتش بامداد امروز [دیروز] پس از دریافت پیام کمک از سوی کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایقهای ناشناس در دریای سرخ سریعا وارد منطقه و با قایقهای
مهاجم درگیر شد .وی افزود :با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش و تبادل آتش بین قایقهای مهاجم و تیم اسکورت ،مهاجمان نسبت به ترک محل اقدام کردند.

سیاسی

اخبار
پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:

سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به آمریکا؛ بنیگانتس :ایران ذخایر اورانیوم  60درصد خود را ظرف  2ماه  2برابر کرد

ترس و لرز اسرائیل

سیاستحیاتیجوانسازی

رهبر حکیم انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن
دلسوز حوزه جمعیت ،تالش برای افزایش نسل و جوان
شدن نیروی انسانی کشور و چارهجویی برای نجات کشور
از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از
ضروریترین فرایض دانستند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن این پیام که روز گذشته توسط دکتر فروتن دبیر ستاد
ملی جمعیت در نشس��ت این ستاد (به مناسبت هفته
جمعیت) قرائت شد ،به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

با سالم به هم ه کسانی که دلسوزانه و عاقبتاندیشانه
به فعالیت در حوزه جمعیت روی آوردهاند ،و با تش��کر از
مسؤوالنی که در مجلس و دولت به چارهجویی برای نجات
کشور از آینده هولناک پیری جمعیت میپردازند ،بار دیگر
تأکید میکنم تالش برای افزایش نسل ،و جوان شدن نیروی
انسانی کش��ور و حمایت از خانواده ،یکی از ضروریترین
فرایض مس��ؤوالن و آحاد مردم اس��ت .این فریضه درباره
افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز ،تأکید بیشتر مییابد.
این یک سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت کشور عزیز
ما است .کاوشهای صادقان ه علمی نشان داده است که این
سیاست را میتوان با پرهیز از هم ه آسیبهای محتمل یا
موهوم پیش برد و آینده کشور را از آن بهرهمند ساخت.
به دستاندرکاران این حسن ه ماندگار توصیه میکنم در
کنار تدابیر قانونی و امثال آن ،به فرهنگسازی در فضای
عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیدعلیخامنهای

برگزاری نخستین نشست ستاد ملی جمعیت
با حضور رئیسجمهور

قانون جمعیت باید
به طور کامل اجرا شود

حجتاالسالم رئیسی روز گذشته در نخستین نشست
ستاد ملی جمعیت ضمن تشکر از تالشها و گزارشهای
ارائه شده دستگاههای مسؤول در اجرای «قانون جمعیت
و تعالی خانواده» ،گفت :همه دس��تگاهها موظف هستند
طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای عملیاتی
کردن این قانون انجام دهند و گزارش فعالیتهای خود را
به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کنند .رئیسجمهور
افزود :در گام اول تمام دستگاهها و نهادها موظف هستند
قرارگاهه��ای مربوط به جمعیت را در مجموعههای خود
تشکیل دهند و هرچه سریعتر آییننامههای مرتبط با آن
را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند .وی
با اش��اره به اهمیت پرداخت تسهیالت بانکی برای کمک
به فرزندآوری گفت :باید آییننامههای مربوط به پرداخت
تسهیالت برای بانکها آماده و هر چه سریعتر اجرایی شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد ملی
جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم این جلسات و
پیگیری مصوبات آن در دستگاههای دولتی خبر داد .رئیسی
با اشاره به برخی موانع و مشکالت در مسیر اجرای قانون
جمعیت و تعالی خانواده ،بر رفع ابهامات این قانون تاکید
کرد و اظهار داشت :مجریان قانون اشکاالت و تعارضات را
به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع آنها
تالش شود .وی با مهم دانستن جایگاه استانداران در اجرای
قانون جمعیت و تعالی خانواده تأکید کرد :افزایش آمار ازدواج
و کاهش نرخ طالق از برنامههای مهم استانی است که باید
به صورت ملی و منطقهای مورد بررسی قرار گیرد.
مشاور ترامپ:

بعد از  ۴۱سال فهمیدم ایران مقابل
آمریکا پیروز شده است

«ولید فا ِرس» تحلیلگر آمریکایی لبنانیتبار که در دوران
تبلیغات انتخاباتی «دونالد ترامپ» به عنوان یکی از مشاوران
سیاست خارجی او فعالیت میکرد ،در مقالهای تصریح کرد
بعد از سالها مطالعه حکومت جمهوری اسالمی ایران ،از
آغاز تا کنون ،به این نتیجه رسیده تهران در برابر آمریکا به
پیروزی رسیده است .فارس در مقاله مذکور نوشته است:
بع��د از مطالعه روی رژی��م ایران از آغاز آن تا کنون ،روی
انقالب [امام] خمینی در سال  ،۱۹۷۹روی اتحاد ایران با
[بشار] اسد ،روی بحران گروگانگیری دهه  ،۱۹۸۰روی
جنگ نیابتی ایران با اسرائیل ،روی گسترش پروژه هستهای
ایران و روی کنترل  4کشور عربی توسط شبهنظامیان طی
دهه گذشته جمعبندی من در مقطع کنونی این است که
حاکمان تهران -دستکم تا اینجا -پیروز شدهاند .وی در
ادامه نوشته است« :تهران پس از حفظ یک خط درگیری
مس��تمر با آمریکا ،اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی
توانست از جنگ سرد ،نظام تکقطبی دهه  ،۱۹۹۰دوران
پس از  ۱۱سپتامبر ،بهار عربی و دوران پس از خروج آمریکا
از عراق و افغانستان جان به در ببرد».

رئیس و هیأترئیسه جدید مجلس
هفته آینده انتخاب میشوند

در جلسات علنی هفته آینده مجلس ادامه رسیدگی
به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای
اجرایی ،رسیدگی به طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت
برق کشور و بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار نمایندگان قرار
دارد .هفته آینده همچنین دومین گزارش کمیسیون ویژه
جهش و رونق تولید درباره ارزیابی دستگاههای اجرایی در
اجرای ماده  ۷قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل 44
قانون اساس��ی قرائت خواهد شد .روز چهارشنبه چهارم
خرداد نیز انتخابات اعضای هیأترئیسه مجلس شورای
اسالمی برای سال س��وم مجلس یازدهم برگزار خواهد
شد و نمایندگان با رهبر معظم انقالب دیدار خواهند کرد.

گروه سیاس�ی :واش��نگتن و تلآویو دور جدیدی از تبادالت و
رایزنیهای خود درباره پرونده هستهای ایران را آغاز کردهاند تا
بتوانند راهی برای مهار پیشرفت برنامه غنیسازی توسعهیافته
کشورمان پیدا کنند؛ در این میان شتاب برنامه هستهای ایران در
اوضاع کنونی منطقه و بحرانهای داخل سرزمینهای اشغالی که
به ساعت رسیده ،ترس سران رژیم صهیونیستی را مضاعف کرده
است .به گزارش «وطنامروز» ،در شرایطی که دولت بایدن با
طفره رفتن از اتخاذ تصمیم سیاسی برای احیای برجام مذاکرات
را با وقفه و کندی روبهرو کرده است ،میزبان وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی است و «بنی گانتس» برای گفتوگو درباره ایران
عازم آمریکا شده است.
بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیش از آغاز سفر
خود به واشنگتن گفت در دیدار با مقامات آمریکایی درباره ایران
و اوکراین رایزنی خواهد کرد.
به نوشته روزنامه هاآرتص ،در شرایطی که تنشها با روسیه
بر سر جنگ اوکراینو همچنین نگرانیها نسبت به توسعه برنامه
هستهای ایران افزایش یافته است ،گانتس در جریان سفر خود
قرار است با لوید آستین ،وزیر دفاع و جیک سالیوان مشاور امنیت
ملی آمریکا مالقات داشته باشد .وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
پیش از این سفر گفت :من درباره تقویت همکاریهای امنیتیو
مواجهه با چالشهای منطقهای صحبت خواهم کرد در راس آنها
ایران قرار دارد و الزم است که تمام بازیگران میانهرو در منطقه

در برابر آن متحد شوند .وزیر جنگ اسرائيل همچنین سهشنبه
 ۲۷اردیبهشت یک روز قبل از سفر به ایاالت متحده به بررسی
تهدیدهایی پرداخت که به ادعای او از سوی ایران متوجه دولت
اسرائيل است .بر این اساس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت
ایران ذخایر اورانیوم  ۶۰درصدی خود را در  ۲ماه  ۲برابر کرده
است و تالش میکند تولید و نصب  ۱۰۰۰سانتریفیوژ پیشرفته
را در محلی در نزدیکی تاسیسات هستهای نطنز تکمیل کند .به
گزارش «جوییش پرس» ،گانتس در سخنرانی خود در کنفرانس

«نظم نوین جهانی» در موسسه سیاست و استراتژی دانشگاه
خصوصی رایشمن در سرزمینهای اشغالی هشدار داد که ایران
«به انباشت دانش و تجربه برگشتناپذیر در توسعه ،تحقیق ،تولید
و بهرهبرداری از سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه میدهد و تنها چند
هفته با انباشت مواد شکافتپذیر که برای نخستین بمب اتم کافی
است فاصله دارد» .وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود« :ایران
 ۶۰کیلوگرم مواد غنیش��ده  ۶۰درصدی را نگهداری میکند
و مانع دسترس��ی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات

آمریکا :به طور منظم با اسرائیل درباره ایران مبادله اطالعاتی داریم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد واشنگتن «به طور منظم» با اسرائیل درباره ایران مبادله اطالعاتی دارد .به
گزارش فارس« ،ند پرایس» در نشست خبری شامگاه سهشنبه بار دیگر بر همکاریها میان واشنگتن و رژیم صهیونیستی
علیه ایران تأکید کرد .پرایس گفت« :ما به طور منظم اطالعات را با شریکان اسرائیلیمان رد و بدل میکنیم .در بسیاری از
حوزهها دیدگاه مشترکی داریم ،ضمن اینکه نفع راهبردی مشترکی هم داریم و آن این است که نمیخواهیم ایران هرگز
به سالح هستهای دست پیدا کند» .پرایس همچنین گفت« :ما معتقدیم دیپلماسی و گفتوگوها فرصتی در اختیار ما قرار
میدهد تا توانایی ایران برای ساخت سالح هستهای یا دستیابی به آن از طرق دیگر را برای همیشه و به صورت ماندگار از بین
ببریم» .وی درباره مذاکرات وین هم گفت« :چیزی که میگویم این است که ما و شریکانمان آمادهایم و از مدتها قبل آماده
بودهایم .فکر میکنیم االن نوبت ایران است که جدیت خودش را نشان دهد» .پرایس اضافه کرد« :همانطور که قبال گفتهایم
چندین مساله کوچک باقی مانده .باور ما این است که این مسائل کوچک باقیمانده درباره برنامه هستهای ایران قابل برطرف
شدن هستند و توافق را میتوان به سرعت و به نحو موثر انجام داد ،البته اگر ایران تصمیم بگیرد این کار را انجام بدهد».

خود میشود» .گانتس همچنین ادعا کرد :ایران در حال حاضر
حتی تالش میکند تولید و نصب  ۱۰۰۰سانتریفیوژ پیشرفته
 IR6را در تاسیس��ات هستهای زیرزمینی جدیدی در نزدیکی
نطنز تکمیل کند .او تصریح کرد« :هزینه جلوگیری از دستیابی
ایران به سالح اتمی اکنون کمتر از یک سال دیگر خواهد بود».
وزیر جنگ اس��رائیل همچنین گفت :ایران در حال توسعه
تجهیزات نظامی خود در سراس��ر منطقه است که «مجهز به
قابلیتهای دقیقی از جمله موشکهای کروز ،موشکهای زمین
به زمین و پهپاد هستند و هزاران کیلومتر برد دارند» .گانتس
ادامه داد« :شمار تسلیحات استراتژیک در دست نیروهای نیابتی
ایران در عراق و یمن در س��ال گذشته به میزان قابل توجهی
افزایش یافته است» .وزیر جنگ اسرائیل در سخنرانی خود با
اشاره به آنچه مدعی شد نمونهای از تالش ایران برای استفاده
از این سالحها در فوریه سال جاری میالدی است ،گفت :سپاه
پاسداران یک جفت پهپاد را به سمت اسرائیل فرستاده و از آنجا
که پهپادها دارای چتر نجات بودهاند ،این احتمال وجود دارد که
هدف از فرستادن آنها تحویل سالح به سازمانهای تروریستی در
مناطق فلسطینی بوده باشد .گفتنی است بنی گانتس چندی
قبل طی گفتوگویی اذعان کرده بود این تلآویو است که باید
در برابر تهران موازنهسازی کند .او با بیان اینکه اسرائیل باید توان
دفاعی خود در برابر ایران را افزایش دهد ،گفته بود« :ما باید راه
را بر فعالیتهای منطقهای ایران در جاهای گوناگون ببندیم،
این مش��کلی است که ما باید با آن دست و پنجه نرم کنیم و
باید بر توان دفاعی خود در نواحی و مناطق گوناگون بیفزاییم».
در همین حال ،در حالی که تلآویو ادعا کرده اس��ت خود
را برای اقدام نظامی علیه ایران آماده میکند ،نایبرئیس سابق
شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ،به ناتوانی
تلآویو در برابر ایران اشاره کرد .بنا بر گزارش رادیو ارتش رژیم
صهیونیستی« ،اران اتزیون» در این باره اظهار داشت« :بیشتر
اس��رائیلیها میدانند اسرائیل به تنهایی نمیتواند توانمندی
هستهای ایران را از بین ببرد».
اتزیون اضافه کرد« :سیاس��ت فعلی اش��تباه است و نیاز به
بازنگری دارد .اسرائیل باید در کنار آمریکا قرار میگرفت و در
مذاکرات توافق هستهای از آن حمایت میکرد» .عالوه بر این
مقام سابق صهیونیستها« ،دنی استرینوویچ» رئیس پیشین
بخش پژوهشهای سازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی
(امان) ،شامگاه سهشنبه ،در سخنانی به برنامه هستهای ایران
پرداخت .به گزارش اس��پوتنیک ،استرینوویچ اظهار داشت که
ایرانیها میدانند چگونه برنامه هستهای خود را بازسازی کنند.
رئیس پیشین بخش پژوهشهای سازمان اطالعات نظامی رژیم
صهیونیس��تی در ادامه اضافه کرد« :حتی اگر هم فرض کنیم
اس��رائیل گزینه حمله نظامی را انتخابکند ،احتمال واکنش
سریعی [از طرف ایران] وجود دارد که میتواند منجر به ملتهب
شدن منطقه و حتی جنگ شود».

محسنیاژهایدرسخنانیدستوراتیراخطاببهدادستانهایمراکزاستانهاصادرکرد
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گروه سیاسی :حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای ،روز
تویکمین همایش سراسری
گذشته طی سخنانی در بیس 
دادستانهای مراکز استانها ،دادستانها و مسؤوالن دادسراها
را در صف نخس��ت مقابله با جرائم و فس��اد در ساحتهای
مختلف خواند.
غالمحسین محس��نیاژهای با برشمردن مسؤولیتهایی
نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»« ،قطع کردن دست
متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»« ،کوتاه کردن دست
متعدیان به حقوق مادی و معن��وی افراد»« ،تحقق عدالت
اجتماعی و کم کردن فاصله دهکهای مختلف»« ،ایجاد رفاه
بوکار» که بر عهده حکومت
برای مردم» و «فضای بهتر کس 
اس��ت ،به نقش ویژه و برجس��ته دستگاه قضایی و مشخصا
دادستانها در تحقق و ایفای این مسؤولیتها اشاره کرد.
وی ضم��ن تصریح بر اینکه برای کش��ف جرم و تعقیب
مجرم ،شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمانشناسی
از موضوعات حائز اهمیت اس��ت ،اعالم کرد :دادستان برای
تاثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی
سنجش کند.
محس��نیاژهای ق��درت تجزی��ه و تحلیل و آش��نایی با
شگردهای دش��من را به عنوان یکی دیگر از شاخصههایی
دانست که دادستانها باید از آنها بهرهمند شوند و تاکید کرد:

مشخصا در این زمینه میتوان
به تالشهای س��رویسهای
خبیث دش��من برای پیشبرد
مطامعش��ان ب��ا بکارگیری و
س��اماندهی اش��رار و اراذل و
اوباش اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه
سخنانش به موضوع اهمیت
«عل��م و ق��درت تش��خیص
دادستان» اشاره کرد و گفت :امروز در جنگ اقتصادی به سر
میبریم و دش��من درصدد است با انواع شرارتها و تحریم،
عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد
کند ،در چنین شرایطی تدبیر و علم و قدرت تشخیص مقام
قضایی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه
اقتصادی به وقوع میپیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این
جرائم ضربه زدن و مقابله با نظام است یا خیر ،موضوع بسیار
حائز اهمیتی است.
همچنی��ن رس��یدگی س��ریع و دقیق ب��ه پروندههای
ضدامنیتی که در مقاطع خاص تش��کیل میشوند؛ اعمال
حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومان واجد شرایط
در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد

ش��رور و س��ارق که امنیت و
آرامش مردم را برهم میزنند
ظلم به دیگران اس��ت؛ توجه
تم��ام و کم��ال ب��ه موازین
ش��رعی و قانون��ی در انجام
تحقیقات ،بازرسیها ،جلبها
و بازجوییها و نظارت ویژه بر
کار ضابطین در این حوزهها؛
تحصیل و جمعآوری ادله قبل
از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مس��ائل امنیتی که
ام��کان صرف زمان برای جمعآوری تحقیقات وجود ندارد؛
صدور دس��تورات صریح و ش��فاف به ضابط و کارشناس و
پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین
ماالیطاق نبودن دس��تورات صادره به کارش��ناس و ضابط؛
پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دالیل عدم
اج��رای حکم قطع��ی؛ اتخاذ تدابیر ویژه و پیش��گیرانه در
موضوعات و پروندههایی که ممکن است شکات زیادی پیدا
کنند؛ مشورت و همکاری با مسؤوالن استانی در عین داشتن
اس��تقالل قضات؛ نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت
ایجاد میکند ،نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب
شده؛ توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض

بهموقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خالف شرع
و قانون تش��خیص میدهند و اهتمام دادستانها به اعمال
نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی بر زیرمجموعههای خود
و ش��عب دادیاری ،بازپرسی و اجرای احکام و مساعدت به
همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش
 12دستوری بود که رئیس قوهقضائیه در این نشست خطاب
به دادستانهای مراکز استانها صادر کرد.
محس��نیاژهای در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود
به دادستانهای مراکز استانها ،مشخصا به پرونده افراد شرور
اشاره کرد و گفت :باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم
را بر هم میزنند ،بهسرعت رسیدگی شود و نباید اجازه داد
رسیدگی به این قبیل پروندهها با تاخیر مواجه شود ،چرا که
رسیدگی بهموقع به آنها ،اثر بازدارنده بیشتری دارد.
وی تصری��ح ک��رد :امنیت و آرامش مردم مقوله بس��یار
پراهمیتی است ،لذا دادس��تانهای سراسر کشور در صدور
قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند
نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات
قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد،
گفت :ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و
آرامش مردم را برهم میزنند ظلم به دیگران است.

نمایندگانمجلسشورایاسالمیسازوکارشفافیتآراومذاکراتمجلس،هیأتوزیران،مجمعتشخیصوشوراها راتصویبکردند

بهارستان شفافیت

گروه سیاسی :روز گذشته نمایندگان مجلس در نشست علنی
خود در ادامه بررسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و
دستگاههای اجرایی و سایر نهادها ،با مادههای  2و  3این طرح
دوفوریتی موافقت کردند.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،یکش��نبه هفته ج��اری (25
شوقوس،
اردیبهشت) بود که نمایندگان ملت پس از چند ماه ک 
سرانجام رای به تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سهگانه دادند.
وکالی مل��ت پ��س از تصویب کلیات ،در همان جلس��ه با
بررس��ی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره
طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و همچنین دستگاههای
اجرایی و سایر نهادها ،ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
روز گذشته ( ۲۸اردیبهشت) نیز نمایندگان در شانزدهمین
جلسه علنی مجلس ،با تصویب مادههای  2و  3این طرح ،گام
دیگری در راس��تای طرح ش��فافیت قوای سهگانه برداشتند.
نماین��دگان ابتدا با  170رأی مواف��ق 4 ،رأی مخالف و  5رأی
ممتنع با اصل ماده  2این طرح موافقت کردند.
مفاد ماده این طرح  2به شرح زیر است:
مشموالن این قانون موظفند دادهها و اطالعات ذیل را که
مربوط به آن دستگاه میباشد ،از طریق سامانههای مربوط به
خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف -اس��ناد تأسیس و اطالعات راجع به ساختار ،مؤسسات و
شرکتهای تابع یا وابسته ،مدیران و کارکنان شامل تحصیالت،
س��وابق ،تجربیات و می��زان دریافت ماهانه و س��االنه و نحوه

قالیباف :مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب شفافیت آرای نمایندگان در طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای
اجرایی و س�ایر نهادها گفت مجلس ش�فافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع شفافیت قوای سهگانه است.
محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توئیتر خود با اشاره به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای
اجرایی و سایر نهادها نوشت:
«الوعده وفا...
امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع  ۸۷درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد .مجلس شفافیت را از
خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سهگانه» است که طیف گستردهای از نهادها را در هر  ۳قوه و در
مهمترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود».

بهکارگیری و ،...وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری ،برنامهها
و طرحهای مصوب و گزارشهای عملکرد
ب -صورتهای مالی و اطالعات راجع به اموال ،داراییها ،درآمدها
و هزینهها ،تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات ،واگذاری زمین،
تسهیالت ،مشخصات امالک و ساختمانها (تحت تملک ،در
اختیار و مورد اس��تفاده یا بهرهبرداری) و همچنین کمکها و
واگذاریهای بالعوض اعم از اعطایی و دریافتی
پ -کلیه آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقالب و همچنین
مراج��ع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطالعات
شخصی
ت -متن ،متمم و الحاقات تمام قراردادهای مربوط به معامالت

بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث -مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه خدمات و مصوبات
مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صالحیت تصویب
ج -فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری در قالبهای مشارکت
و شرایط استفاده از این فرصتها
چ -فرصتهای اش��تغال و بهکارگیری و جذب نیروی انسانی
و شرایط آن
ح -فرآینده��ا و مراحل اداری اخ��ذ و صدور هرگونه مجوز یا
پروانه فعالیت
خ -تمام اسناد باالدستی ،قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.
همچنین ماده  3طرح شفافیت قوای سهگانه نیز با  175رأی

موافق 11 ،رأی مخالف و  3رأی ممتنع از مجموع  201نماینده
حاضر به تصویب رسید.
در ماده  3این طرح آمده است :مشموالن این قانون از جمله
مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112قانون
اساسی در موارد اختالفی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی،
هیات وزیران ،ش��وراهای اس�لامی ش��هر و روستا و شوراهای
موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود اعم از صحن
و کمیسیونهای تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک
اسامی موافق ،مخالف ،ممتنع و کسانی که در رایگیری شرکت
نکردهاند ،حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطالعرسانی خود با
قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند ،مگر در مواردی که به
موجب قانون اساس��ی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای
مذکور در این قانون ،تش��کیل جلس��ه غیرعلنی یا رایگیری
مخفی پیشبینی شده باشد.
در تبصره این ماده نیز آمده اس��ت :در جهت استقالل نظر
کارشناسی ،آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس درباره مصوباتی
ک��ه جنبه صنفی و منطقهای دارد ،از ش��مول این ماده خارج
است .کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود
به صحن علنی ،جنبه صنفی و منطقهای خود را اظهار نموده و
بر اساس رأی مجلس عمل گردد .حکم این ماده و تبصره آن
درباره مجلس شورای اسالمی به ذیل ماده  119قانون آییننامه
داخلی مجلس الحاق میشود.

