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چابکسازی دولت با وزرای
نفس بریده محقق نمیشود

ایلنا :نماینده دماونــد و فیروزکوه در مجلس
شورای اسالمی گفت :نمایندگان خواستار اقدامات
جدیتر از سوی دولت برای حل چالشهای موجود
هستند .قاسم میرزایینیکو در مورد عدم رایآوری
الیحه اصالح بخشی از ســاختار دولت در مجلس
شورای اســامی گفت :دولت تالش بسیاری برای
رایآوری تفکیک این وزارتخانههــا انجام داد و در
همین راســتا اســحاق جهانگیری هم در مجلس
حضور پیدا کــرد .وی ادامه داد :علــل عدم اقبال
مجلس به این الیحه را دو مورد میدانم؛ نخســت
آنکه تغییر در ســاختار وزارتخانههــا باعث ایجاد
چالشهاییمیشودکهضمیمهچالشهایموجود
خواهد شــد؛ دلیل دوم آنکه نمایندههــا از دولت
رضایت نداشته و معتقد بودند باید پیامی به دولت
داده شــود مبنی بر اینکه باید اقدامات شاخصتر و
با اهمیتتری درخصوص حــل چالشها صورت
بگیرد .عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
با تاکید بر اینکه نماینــدگان مخالف که خود من
نیز عضوشان بودم شــش دلیل برای عدم رضایت
خود مطرح کردند ،اظهار داشت :یک دلیل ،شامل
باال بودن هزینه تفکیک بود و دیگری اختالفنظر
در بدنــه خود دولت درخصــوص این تفکیک بود.
میرزایینیکو بــا بیان اینکه نماینــدگان نامهها و
پیامکهاییدریافتکردندکهبرخیموافقتفکیک
و برخی مخالف آن بودند ،تصریح کرد :چابکسازی
که دولت به دنبال آن اســتبا تفکیک وزارتخانهها
صورت نمیپذیرد .نکته بعد آنکه ما به دنبال تغییر
هســتیم و نه تحــول ،یعنی تغییر وزیــر از نظر ما
چارهکار نیســت و وزیر باید خودش پای کار بوده و
انگیزه داشته باشــد که این امر با وزرای نفس بریده
محققنخواهدشد.

نظارت بر رفتارهای افراطی
نمایندگان ضروری است

اعتمادآنالین :ســخنگوی هیــات نظارت بر
رفتار نمایندگان گفت :یــک نمایندهای حتی اگر
صحبتی کند یا چیزی بگوید که خالف منافع ملی
هم باشد تا گزارش ،شــکایت و یا احالهای از طرف
هیات رئیسه مجلس به هیات نظارت ارجاع نشود،
این موضوع رسیدگی نمیشود .محمدجواد جمالی
نماینده فســا و ســخنگوی هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان با اشاره به اقدامات بعضی نمایندگان در
مجلس و عدم بررسی پرونده آنها در هیات نظارت
بر رفتار نمایندگان ،گفت :بنا به تشخیص برخی از
حقوقدانهای مجلس ،در هیــات نظارت بر رفتار
نمایندگان در اینکه یک نفر به این هیات شــکایت
کند محصور هستیم و ما اعالم کنیم که این رفتار در
شان و وظایف نمایندگی بوده است یا خیر .او گفت:
یک نمایندهای حتی اگر صحبتــی کند یا چیزی
بگوید که خالف منافع ملی هم باشــد تا گزارش،
شــکایت و یا احالهای از طرف هیات رئیسه مجلس
به هیات نظارت ارجاع نشود ،این موضوع رسیدگی
نمیشود.باتوجهبهصحبتهایمقاممعظمرهبری
که فرمودند نظارت بر رفتار نمایندگان حتی مهمتر
از نظارت نمایندگان بر قوای دیگر است درخواست
میکنم هیات رئیســه مجلس استفساریه بدهد تا
دســت ما در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازتر
شود .ســخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
ادامه داد :اما متذکر میشــوم که باز شــدن دست
هیات نظــارت ،نباید باعث محدود شــدن نظارت
نمایندگان ،حق و وظایف نمایندگیشــان شود .بر
اساس اصول قانون اساسی نمایندگان میتوانند در
موردهمهمسائلمملکتاظهارنظرکنند.امامنظور
من بررسی رفتارهای غیرمتعارف ،افراطی ،خالف
منافع ملی و خالف شــئون نمایندگــی در هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان است .تذکر ،استیضاح و
وزیررابهصحنکشاندن ومطالبمردمراگفتنحق
نمایندگان است .جمالی گفت :من معتقدم هیات
نظارت اگر دید که یک نمایندهای در یکجایی خالف
عرف جلو میرود بدون گــزارش هم باید بتواند آن
نماینده را فرا بخواند و با او برخورد قانونی انجام دهد.

کشور به اتحاد همه نیروها
نیازمنداست

ایسنا :یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ضمن تجلیل از نامه اخیر سردار سلیمانی به رییس
جمهور گفت که ما به اتحاد همه نیروها و در صحنه
بودن نیروهای نظامی و ســپاه پاسداران در صحنه
نیاز داریم .محمد وحدتی درباره نامه اخیر ســردار
ســلیمانی به رئیس جمهوری و حمایت از موازین
دیپلماتیک در فضای کنونی اظهار داشــت :ما به
اتحاد تمام نیروها نیــاز داریم در صحنه بودن تمام
نیروها و جریانات از جمله نیروهای نظامی ،انتظامی
و سپاه پاسداران ضروری اســت تا همه در صحنه
باشــند ،دولت ،مجلس و سایر نهادها و گروهها باید
در کنار هم باشــیم تا با وحدت و انســجام بتوانیم
در مقابل دشــمن مشترکمان باشــیم و از مواضع
جمهوریاسالمیدعوتکنیم.اینعضوکمیسیون
اجتماعی مجلس افزود :ما حاضریم با دنیا در صلح و
تعامل باشیم ،ما جنگ طلب نیستیم .ما مواضعمان
را به دنیــا گفتهایم ،آمریکا باید از شــیطنت خود
دســت بردارد .تا زمانی که آمریکا زورگویی کند ما
درمقابلشانخواهیمایستاد.اینمواضعاخیررئیس
جمهور تازه نیســت ۴۰ .سال اســت که بنیانگذار
انقالب اسالمی و رهبر معظم انقالب این موضوع را
ترسیم کردند ،با این مواضع پیش می رویم و موفق
خواهیمشد.
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وزیر دادگستری:

به دانشجویان در صورت پذیرش اشتباهشان عفو میدهند

وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنیهای خود با دستگاه
قضاییدررابطهباوضعیتدانشجویاندستگیرشدهدرناآرامیهای
دی ماه پرداخت .به گزارش ایلنا ،ســید علیرضا آوایی درخصوص
رایزنیهایش با قــوه قضاییه در رابطه با احکام صادر شــده برای
دانشــجویان دستگیرشــده در ناآرامیهای دی مــاه گفت :من
مکاتبهای با مســئوالن قوه قضاییه داشتم که اعالم کردیم برخی
از این دانشجویان بالتکلیف هستند .جوابی که برای من آمد ،این
بود که ما دانشــجوی بالتکلیف نداریم .تعداد بسیار زیادی از آنها

آزاد شدهاند و تعدادی دیگر هم پروندههایشان به دادگاه فرستاده
شده اســت .این عضو دولت تدبیر و امید با اشــاره به نامه دیگری
اظهار داشــت :هفته قبل من نامهای از سوی دادستان کل کشور
دیدم که گفتهاند اگر شــما افرادی را میشناســید که دانشــجو
بوده و بالتکلیف هســتند ،به من معرفی کنید که براین اساس در
حال پیگیری هستیم .آوایی در پاســخ به این سوال چرا برای یک
دانشجو حکم حبس هشت ساله صادر شده در حالی که قرار بر عدم
پروندهسازی بوده است ،تصریح کرد :معموال کسانی که این گونه

محکوم میشوند ،بسته به نوع سلوک و رفتارشان در زندان ،کمتر
پیش میآید که هشت سال در زندان بمانند چون نظام و سیستم
قضایی دنبال انتقام گرفتن از این بچههانیست.
وی افزود :معموال پس از مدتــی با دادن عفو به این افراد کمک
میشود مخصوصا زمانی که دوستان احســاس کنند که اشتباه
صورت گرفته ،قابل جبران است یا مشیشان عوض شده باشد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه احتمال
تخفیف در آرای صادرشــده وجود دارد؟ خاطرنشان کرد :احکام

صادرشــده ،احکام دادگاههای بدوی است .مشی بر این است که
در زمان تجدیدنظر ،تخفیف میدهند و کمک میکنند .از سویی،
اگر فرد شرایطش را داشته باشد ،به این افراد با عفو کمک میشود.

واکنش نمایندگان مجلس به «بیراهه»

اعترافات «مائده» به هیات نظارت برصدا و سیما رفت

سیاســت های خاص خود را دارد و آن سیاست ها را
اعمال می کند .وی در پاســخ به سوالی درباره اینکه،
نحوه مواجهه با سبک جدید زندگی به ویژه در نسل
های دهه  70و  80باید چگونه باشد ،گفت :این مساله
به سطح کالن تصمیم گیری در حوزه فرهنگ بازمی
گردد .اما نحوه برخورد با نســل جدید که سبکی را بر
مبنای عرفی جامعه انتخاب می کند ،موضوع دیگری
است .آنچه باید ما را نگران کند ،برخوردهای سلبی و
توام با سطحی نگری است که برای مردم سوال ایجاد
می کند .اینکه چرا باید یک دختربچه را بازداشــت
کرده و از او اعتراف بگیرند؟

پخش اعترافات تلویزیونی چند دختر و پسر در
برنامهای حدودا ً  ۳۰دقیقهای که شــامگاه جمعه
 ۱۵تیرماه با نام «مســتند بی راهه» از شبکه یک
پخش شد ،واکنش های زیادی در اجتماع و فضای
مجازی به دنبال داشت .این افراد که چهرهشان محو
شده بود ،درباره فعالیتهای خود در اینستاگرام به
پرسشهای گاه طوالنی مجری پاسخ داده و گاه در
طول پاسخهایشان به گریه میافتند.
در این میان گریه دختر  17ساله ای به نام مائده
تاثیر زیادی بر فضای جامعه گذاشت.
روز گذشــته غالمرضا کاتب یــک عضو ناظر
مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما از بررسی
اقدام صدا و ســیما در پخش مستند بیراهه و نشان
دادن اعترافات ،در جلسه دوشنبه هفته آینده این
شورا خبر داده و گفت :اقدام صدا و سیما در پخش
مستندبیراههونمایشاعترافات،اقدامیغیرقانونی
و غیراخالقی بود که موجب به وجود آمدن فضای
بسیار منفی در جامعه شد و شکایتهای متعددی
توســط انجمن حمایت از کــودکان و گروههای
اجتماعی گوناگون از صدا و ســیما به شورا رسیده
که در جلســه هفته آینده به این شــکایات و آثار

بســیار منفی به وجود آورده در داخــل و خارج از
کشــور رســیدگی میکنیم .کاتب ادامه داد :این
اقدام برنامهســازان بیراهه در صدا و سیما به ابزار
و بهانه ای در دســت معاندان و دشــمنان نظام به
ویژه رادیوهــا و تلویزیونهای خارجی به خصوص
بیبیسی و شــبکههای آمریکایی و صهیونیستی
برای زیر ســوال بردن اهداف و آرمان های انقالب
اسالمی تبدیل شده است .وی این اقدام را غیرحرفه
ای و غیراخالقی دانست و افزود :در نشست شورای
نظارت بر صدا و سیما حتما به قصور نیروی انتظامی
به دلیل در اختیار گذاشــتن جزییات اعترافات (م.
ه) رســیدگی خواهد شــد .بازجویی های ناجا اگر
محرمانه باشد نباید در اختیار صدا و سیما قرار می
گرفت عالوه بر آن به اشتباه پلیس فتا نیز رسیدگی
خواهد شــد .کاتب بــا رد ادعای مجــری برنامه
«بیراهه» مبنی بر درخواســت قــوه قضاییه برای
پخش اعترافات (م.ه) گفت :بعید میدانم که چنین
درخواستی توسط قوه قضاییه از صدا و سیما شده
باشد اما در عین حال در نشســت شورای نظارت
موضــوع را با حجت االســام اژهای و محمدجواد
الریجانی در میان میگذارم.

نگاه

دست هایی در کار است
پروانه سلحشــوری در واکنش به پخش اعترافات
دختری  17ساله از صداوســیما گفت :با اینکه من،
اعترافات این دختر نوجوان را از تلویزیون ندیدم ،اما
بســیاری از افرادی که مرا می بینند ،با حالتی نقادانه
از کاری که صداوسیما انجام داده ،حرف می زنند .از
این رو ،با چنین اقداماتی نه تنها آموزشــی داده نمی
شــود ،بلکه موجب انزجار افکار عمومی خواهد شد.
وی افزود :به نظر می رســد دست هایی در کار است
که مســایل جزیی در کشور را به چالش های جهانی
برای مردم تبدیل کنند .در حال حاضر ما در سیاست
داخلی و خارجی خود ،مشکالت کمی نداریم .اینکه
بــا اعتراف گیری ایــن چنینی ،چند نوجــوان را به
تلویزیون بیاوریم ،نه تنها افتخار و آگاهی بخشــی به
دنبال ندارد ،بلکه حتی اگر کار آن دختران درســت
نبوده ،موجب انتشار آن کار نادرست در سطح جهان
شــدند .این نماینده مجلس بیان کــرد :این اولین
بار نیســت که صداوســیما چنیــن کارهایی انجام
مــی دهد و بی تردیــد آخرین بار نیــز نخواهد بود.
زیرا گوش شــنوایی در صداوسیما وجود ندارد و این
ســازمان در صدد جلب رضایت مردم نیســت .لذا

صداوسیما عواطف مردم را تحریک کرد
همچنین علی مطهری نایب رییس دوم مجلس
شــورای اســامی در همین رابطه ،گفته است که«
پخش اعترافات یک دختر نوجوان از فعالیت خالف
اخالق اینســتاگرامی او با حالت گریه و بیپناهی از
صداوسیما ،عواطف مردم را به نفع او تحریک کرد .باید
نبض روانشناسی جامعه در دست مدیران صداوسیما
باشــد تا نقض غرض نکنند .مردم همیشــه طرفدار
مظلومند هر چنــد کار او را و راه و فکر او را درســت
ندانند ».این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان
اینکه تحریک غریزه جنســی جامعه کاری مذموم و
جرم و گناه محسوب میشــود ،گفت :در عین حال
پخش اعترافات یک متهم دربــاره چنین موضوعی
که الجرم منجر به شناســایی او و گسترش موضوع
در سطح جامعه میشود ،مصداق اشاعه فحشا است
که خود جرم محسوب میشود .نایب رییس مجلس
ادامه داد :عالوه بــر این پخش این اعترافات در حالی
که هنوز در دادگاه صالح حکمی دریافت نکرده است،
بدون اجازه متهم از صداوسیما جرم دیگری است که
این سازمان مرتکب شده است  .این عضو فراکسیون
امید مجلس در پایان گفت :به هر حال کســانی که
در این ماجرا حقشــان ضایع شده است میتوانند از
طریق شورای نظارت بر سازمان صداوسیما شکایت
کنند تا بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخیص
مصلحت نظام بــه آنها فرصت داده شــود تا دو برابر
زمانی که به ضرر آنها صحبت شــده اســت ،از خود
دفاع کنند.

خبر

محمودصادقی:

تعارضی بین نظام و اهل سنت نیست
یک عضو مجلس شورای اسالمی در خصوص
محدودیت سفر علمای اهل ست مخصوصا مولوی
عبدالحمید گفت :در خصوص این محدودیتها با
آقایعلویجلسهخصوصیداشتموایشانمطالبی
را در این زمینــه عنوان کردند .به گــزارش ایلنا،
محمودصادقیدربارهمحدودیتمسافرتبرخیاز
علمای اهل سنت از استان محل زندگیشان گفت:
هفته گذشته طی تذکری کتبی به وزرای کشور و
اطالعات در خصوص محدودیت مسافرت علمای
اهل سنت این مطلب را عنوان کردیم.
وی ادامه داد :برای اینکه این تذکر در مجلس
مطرح شود ،باید امضاها به  ۱۰۰نفر میرسید ،اما
نخواستیم فضا ملتهب شود بنابراین با همین تعداد
افراد شــروع کردیم .بعداز جمع آوری امضاها از
طرف وزارت اطالعات با من تماس گرفته شد تا در
مورد این موضوع به بحث و گفتوگو بنشینیم و به
راه حل مناسبی دســت پیدا کنیم .البته این خبر
چندین ماه اســت که مطرح شده و شخص آقای
مولوی عبدالحمید نیز در خطبههای نمازشان در
آذر ماه این موضوع را بیان کردند.
صادقــی با بیــان این کــه در خصــوص این
محدودیتها بــا آقای علوی جلســه خصوصی
داشتم ،گفت :با وزیر اطالعات در این زمینه تماس
گرفتم و یک جلســه هم با وی برای پیگیری این
موضوع گذاشتیم که ایشان مطالبی را در این زمینه
عنوان کردنــد .صادقی ادامــه داد :وزیر اطالعات
گفتند آقای مولوی مســافرت زیــاد دارند و این
محدودیتبهخاطرجوامنیتیاست،کهپاسخدادم
حق تردد و جابهجایی از جمله حقوق شــهروندی
هر فرد است ،چه برســد به یک روحانی برجسته
که دلسوز نظام است .آقای مولوی عبدالحمید در
تمامی مراحل از نظام حمایت کردند و در انتخابات
اخیر سنگتمام گذاشتند ،بنابراین درست نیست
که اینگونه با وی برخورد شــود .اینگونه رفتارها و
عملکردها باعث یأس و ناامیدی مردم و همچنین
خلف وعده آقای روحانی میشود.
وی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه مولوی

عبدالحمید نقش بسزایی را در رأیآوری روحانی
در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری داشته،
آیا درباره این محدودیتها با شخص رئیسجمهور
مکاتبه و یا صحبتهایی شــده است ،عنوان کرد:
بله ،این موضوع بیان شده است ،البته بهغیر از بحث
حمایت آقــای مولوی از ریاســتجمهوری آقای
روحانی ،باید این نکته را به یاد داشته باشیم ،ایشان
همیشه حامی نظام بوده است و هیچ گونه عملی
انجام نداده که مغایر با مســائل جمهوری اسالمی
ایرانباشد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس
خاطرنشــان کرد :مقام معظم رهبری هم در یک
نامــه مکتوب اعالم کردند که حقوق اهل ســنت
رعایت شــود و اساســا هیچ گونــه تعارضی بین
رویکردهای نظام و این بخش از جامعه ایران وجود
ندارد .در اصول مختلف از جمله  ۱۹و  ۲۰بر برابری
حقــوق اقوام ،قوم ها و قبیلههــای مختلف تاکید
شده اســت و اصل  ۱۲هم این مهم را به رسمیت
میشناسد و از اقوام و گروههای مختلف اهل سنت
نــام میبرد.صادقی تاکید کرد :بــا این که مذهب
رسمی کشور ما شیعه و اســام است اما مذاهب
دیگر را به رسمیت میشناسد ،حتی به آنها اجازه
داده است در محلهایی که اکثریت دارند مقررات
شرعی خودشــان را اجرا کنند .قانون اجازه داده
است که بقیه اقوام در مجلس حضور داشته باشند
و خوشبختانه ما تعداد زیادی نماینده اهل سنت در
مجلسداریم.

سیدمحمدغروی:

نمیتوانند از تضعیف دولت سودی ببرند
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم گفت:
دولتها در رفع مشکالت مردم با هم متفاوت هستند
و امکان دارد در ســطوحی نقدهایی هم وارد باشد اما
باید شــرایط را درک کنیم .به گــزارش خبرآنالین،
ســیدمحمد غروی درباره توهین تندروهای اصولگرا
به رئیس جمهور گفت :شــرایط ما بســیار حساس
است .برای آنکه بتوانیم مشکالت حاصل از فشارهای
خارجی را حل یا تا اندازه ای کم کنیم ،نیازمند وحدت
و انسجام ملی هستیم بنابراین درک این مهم باید بین
مردم ،جناحها و مســئوالن و مردم وجود داشته باشد.
وی افزود :اگر وحدت ملی نباشد ،زمینهای می شود که
دشمن فشار زیادتری بر ما وارد آورد و در این وضعیت
بیشــتر به ما ضربه و آســیب بزند .هدف این آسیب
و ضربه یک جناح خاص نیســت و همــه در تحمل و
پذیرشش شریک خواهند بود .عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم یادآور شــد :شرایط ما االن ایجاب می
کند وحدت و انسجامی بین مردم ،مردم و دولت ،دولت
و قوای مختلف وجود داشــته باشــد ،اگر این وحدت
نباشد طمع دشــمن برای لطمه زدن به ما بیشتر می
شود چون احساس می کند با تحریم های اعمالیاش
توانسته وحدت و انسجام داخلی ما را بشکند بنابراین
با افزون کردن فشار ،نظام بیشتر ضربهپذیر می شود.
وی افزود :االن دولت خط مقدم مقابله با فشارها و
تحریمهایآمریکااست،پسبایددرجبههدیپلماسی
و مدیریت عرصه داخلی کشور چاره سازی کند چون
در خاکریز اول قرار دارد و همه فشــارها در وهله اول
به دولت وارد و بعد متوجه مردم و جامعه می شــود.
این استاد دانشــگاه تأکید کرد :هرچند ممکن است
در برخی موارد اختالف ســلیقه هایی با دولت داشته
باشیم ولی باید شرایط و موقعیت را درک کنند و تمام
تالش خود را به کار گیریم تــا به دولت کمک دهیم
و نگذاریــم حریم دولت را بیــش از آنچه که دیگران
شکستند خود ما نیز در داخل بشــکنیم .وی افزود:
خیال نکنیم امروز موقعیت خوبی برای تضعیف دولت
است چون اگر کسی شرایط را درک کند متوجه می
شود تضعیف دولت ،تضعیف نظام است .البته امکان
دارد درباره مسائلی انتقادی به دولت باشد ،انتقاد را می

توان با زبان دیگری بدون آنکه موجب سوءاســتفاده
دیگران و تضعیف دولت شود بیان کند.غروی با بیان
اینکه باید حریم دولت حفظ شود اظهار کرد :ممکن
است برخی اختالف سلیقه هایی داشته باشند و برخی
مشکالت جاری کشــور را از بی تدبیری دولت بدانند
ولی باید به دولت کمک دهند تا دولت بتواند مشکالت
داخلی و بیرونی را حل کند .وی لطمه زدن به انسجام
بین مــردم و دولت را لطمه به نظام خواند و گفت :این
طور نیست که کســی از تضعیف دولت بتواند سودی
ببرد .امیدواریم هم دولت هوشیاری بیشتری در حل
مشکالت مردم پیدا کند و هم مقابله الزم را در سطح
بین الملل با تحریم ها و فشارهای های خارجی داشته
باشــد و بتواند اثرات این تحریم های ظالمانه آمریکا
را به کمترین حد برساند.عضو جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم تأکید کرد :توفیق دولت ،توفیق نظام است.
عدم توفیق دولت نیز عدم توفیق نظام محســوب می
شــود .همه جناح ها باید متوجه شــرایط حســاس
کشــور باشــند ،دل مردم را خالی نکنند .االن وقت
پرداختن به اختالف سلیقه ها نیست .این طور نباشد
که به مســئولین دولت بپریم و احیانا آنها را تضعیف
و خدای نکرده اهانت و توهین کنیــم .غروی یادآور
شد :دولت ها در رفع مشــکالت مردم با هم متفاوت
هســتند و امکان دارد در سطوحی نقدهایی هم وارد
باشد اما باید شــرایط را درک کنیم .امیدواریم در این
شرایط حساس همه از پس امتحان خوب برآیند و این
مشکالت و فتنه دشمنان را با صالبت و موفقیت پشت
سربگذاریم.

گزارش

بازاریان آگاهانه و با تدبیر
عمل کردند

رییس مجلس شــورای اسالمی گفت :بازاریان
در مســائل و مقاطع مختلف آگاهانــه و با تدبیر
عمل کردهانــد .به گزارش ایســنا ،علی الریجانی
که به قم سفر کرده اســت ،در دیدار با استاندار قم
و اعضای هیات رئیســه اتاق اصناف مرکز قم پس
از اســتماع گزارش رئیس اتاق اصناف مرکز استان
قم و استاندار ،اظهار داشــت :مشکالت اصناف به
خصوص نانوایان را بررســی کرده و نظر استانی را
بیان کنید شاید مدل مناسبی برای حل مشکالت
مشابه در کشور شود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه از
زحمات اتاق اصناف مرکز اســتان قم که در فراز و
فرودها با بصیرت عمل کرده است ،تشکر میکنم،
بیان کرد :بازاریان در پیروزی انقالب اسالمی نقش
مثبتی داشتند و بازاریان تهران نیز همین گونهاند
ولی عدهای دخالت کردند .وی با اشاره به اینکه باید
مشــکالت اصناف را حل کرد ،افــزود :بازاریان در
مســائل مختلف آگاهانه و با تدبیر عمل کردهاند و
این روند باید ادامه پیــدا کند .نماینده مردم قم در
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه اتاق اصناف
مرکز قم باید مشــکالت اصناف را بررسی کرده با
اســتاندار قم در میان بگذارند ،گفت :ما نیز تالش
میکنیم تا مشــکالت اصناف مرتفع شود .رییس
مجلس شــورای اســامی در دیدار پیشکسوتان
ورزش پهلوانی زورخانهای اســتان قم گفت :رادیو
و تلویزیون ،شــهرداریها و آموزش و پرورش باید
برای توســعه ورزش پهلوانی زورخانــهای برنامه
اجرایی تهیه کنند.الریجانی اظهار داشــت :شما
پلهوانان ســرمایه ایران هستید و از اینکه میبینم
شما در قم با روحیه شاداب فعالیت می کنید بسیار
خرسند هستم .نماینده مردم قم در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه ورزش زورخانهای هنر بسیار
خوب و عمیقی اســت ،بیان کرد :ورزش پهلوانی و
زورخانهای جســم ،روح و جان را قوی میکند .وی
افزود :اشعاری که مرشــد جوان قرائت کرد نشان
میدهد که تا چه اندازه ورزش پهلوانی ما با فرهنگ
اسالمیوخصوصیاتیمعنویعجیناست.
الریجانــی با بیــان اینکه در گذشــته عیاران
همیشه خصلت پهلوانی در آنها بروز داشت و الزم
اســت که این فرهنگ را حفظ کنیــم ،ادامه داد:
متأســفانه در زندگی مدرن خیلی از مسائل از آن
خصلت بومی خود خارج شدهاند و باید این میراث
ارزشمند را حفظ کرد و شما پیشکسوتان سرمایه
هســتید زیرا باید این میراث را به نسلهای دیگر
منتقل کنید که ایــن امر وجهه خوبی برای ورزش
کشــور دارد .نماینده مردم قم در مجلس شورای
اســامی گفت :خصوصیــت ورزش پهلوانی که
همزمان روح را لطیف و جســم را قوی میکند در
جایدیگریمشاهدهنمیکنیم.
الریجانی توسعه ورزش پهلوانی در بوستانها
را نیز پیشــنهاد خوبی دانســت و اظهار داشــت:
ورزش باســتانی با توجه به آهنگیــن بودن برای
مردم جذاب است و کودکان ،نوجوانان و جوانان را
عالقمند میکند .وی با بیان اینکه از محل بودجه
 0.27درصد باید برای توســعه ورزش زورخانهای
اســتفاده کرد ،گفت :ورزش پهلوانی زورخانهای
سالم و ارزشمند است زیرا افراد با متدین و با معرفت
پرورش میدهــد .نماینده مردم قــم در مجلس
شورای اسالمی ضمن ارزیابی مثبت از خصلتهای
پهلوانی بیــان کرد :باید بیمه مرشــدهای ورزش
پهلوانی زورخانهای را بررسی کرده تا موانع این امر
مشخص شود و اگر بتوان در کنار یکی از صندوقها
بیمه این قشــر را در نظر گرفت میتوان اقدامات
مثبتی را انجــام داد.الریجانی در دیــدار اعضای
شورای مرکزی ســازمان نظام صنفی کشاورزی
و هیات مدیره ســازمان نظام صنفی کشــاورزی
اظهار داشــت :حضور نمایندگان صنف کشاورزی
در مراکز تصمیمگیری این حوزه میتواند کیفیت
تصمیمگیریها را افزایش دهد .نماینده مردم قم
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :نظام صنفی
کشــاورزی نهادی مدنی در حوزه کشاورزی است
کــه میتواند بــه دولت و مجلس مشــورت دهد.
سازمان صنفی کشــاورزی میتواند پیشنویس
طرح آمایش کشــاورزی متناســب با مختصات
سرزمینی را تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه
کند تا این طرح به نتیجه برسد.

