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پژوهش را قربانی بودجه انقباضی نکنیم
ادامه از صفحه یک

وی همچنین به وضعیت اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اشاره کرد و بیان داشت: در 
این شرایط به منظور صرفه جویی در هزینه کرد کشور برخی موارد بودجه باید کاهش 
یابد اما بودجه پژوهش به عنوان زیربنای توسعه کشور نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. هزینه 
کرد در حوزه پژوهش سرمایه گذاری برای داشتن کشوری پویا است و این مهم باید مد 

نظر بودجه ریزان در تقسیم بودجه قرار بگیرد.
 لزوم توجه ویژه به سهم علوم انسانی در پژوهش

کارشناسان معتقدند که وقتی صحبت از پژوهش می شود بیشتر تحقیقات علوم 
طبیعی، پزشکی و... مد نظر قرار می گیرند.این ادعا مبنای آماری داشته و به خوبی در 

بودجه پژوهشی شرکت های دولتی نمایان است.
پژوهشی  بودجه  درصد  از صد  پژوهشی سال 1397  بودجه  های  داده  اساس  بر 
اختصاص یافته حدود 77 درصد به 22 شرکت فعال در حوزه های فنی و مهندسی 
مانند شرکت های وابسته به صنایع، نفت و گاز و پتروشیمی و.. اختصاص یافته است. 
2/36 درصد بودجه پژوهشی را به بانک مرکزی و 19/81 درصد نیز به سایر شرکت های 
دولتی تخصیص داده اند. البته معلوم نیست که همه این عدد نیز مربوط به حوزه علوم 
انسانی باشد. ممکن است در میان شرکت های مذکور باز هم مواردی پیدا شوند که در 
زمینه هایی غیر از علوم انسانی کار پژوهشی انجام می دهند. بدین ترتیب سهم ضعیف 
و نحیف علوم انسانی از پژوهش کامال مشخص است.  در این مورد »حسین سلیمی« 
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگویی بر ضرورت ساماندهی بودجه های دولتی 
در حوزه علوم انسانی تاکید کرده و گفته است:  با توجه به اینکه 60 درصد آموزش عالی 
به این عرصه مربوط می شود اما کمترین بودجه های پژوهشی به حوزه علوم انسانی 
اختصاص می یابد. اگر ما بتوانیم بودجه های دولتی را در این عرصه ساماندهی کنیم هم 
مشکالت مالی دانشگاه ها حل خواهد شد و هم اینکه معضالت جامعه رفع می شود. وی 
به اهمیت پژوهش در علوم انسانی اشاره کرد و افزود:  پژوهش در این حوزه کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، هم از لحاظ تعداد دانشجو و هم از لحاظ تعداد 
اساتید نزدیک 60 درصد از جامعه بدنه دانشگاهی کشور را علوم انسانی تشکیل می دهد 
اما بودجه هایی که صرف پژوهش در این عرصه می شود بسیار کمتر از حوزه های دیگر 
است. این تصور اشتباه تقریباً رایج است که توسعه صرفا با علوم طبیعی، مهندسی و 
غیره تحقق پیدا می کند. از این رو کمترین توجهی به نقش و اهمیت علوم انسانی در 
تحقق برنامه های توسعه مبذول نمی شود. این درحالی است که خود توسعه اقتصادی و 
تکنولوژیکی امری اجتماعی و انسانی است و بدون فراهم شدن زیرساخت های فرهنگی، 

فکری و ارزشی مکان ندارد جامعه ای به دنیای توسعه یافتگی قدم بگذارد.
این غفلت و نادیده گرفتن دلیل دیگری نیز دارد و آن هم به ماهیت مسائل و مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی باز می گردد. پدیده های فرهنگی و اجتماعی به مرور زمان شکل 
می گیرند و تغییر آنها در راستای اهداف توسعه نیز بسیار زمان بر است. کارشناسان 
دست کم صحبت از برنامه های نسلی می کنند. آنها بر این باورند که با اجرای برنامه های 
فرهنگی و آموزشی باید نسل های مختلف را از همان بدو ورود به جامعه برای آینده آماده 
کرد. چنانچه نسل های مختلف به عنوان حامالن برنامه های توسعه آموزش های الزم را 
نبینند، پیشبرد هرگونه برنامه ای با هدف توسعه با مشکل مواجه خواهد شد. این آموزش 
ها بیشتر معطوف به زیرساخت های فکری و ذهنی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی به 
عنوان اساس و بنیان توسعه است تا مهارت های فنی و مهندسی. البته شکی نیست که 
این مهارت ها نیز برای توسعه ضروری است اما بایستی به بخش فنی و مهندسی توسعه 

تنها به عنوان یک شرط الزم نگاه کرد نه شرط کافی.
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 نوبخت: دولت تدبیر و امید شفافیت را در پیش گرفته است
 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای شفافیت در آمار و عملکرد خود عالوه بر تقدیم 16 جلدی الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی مفاد آن را هم منتشر می کند تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند. به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز 

سه شنبه در مراسم رونمایی از اسناد توسعه ای استان تهران افزود: این رویکرد دولت حتی در رسانه های بین المللی هم انعکاس داشته است و آنها به آسانی به بخش های مختلف اطالعات بودجه ایران دسترسی دارند. معاون رئیس جمهوری در ادامه با تاکید 
بر تالش همه مسئوالن برای حل آسیب های اجتماعی گفت: جمهوری اسالمی از ابتدا شیوه مدیریتی متفاوتی را در پیش گرفته است، از همین رو وجود آسیب های اجتماعی در آن پذیرفته نیست و نباید این مشکل ایران با سایر کشورها مقایسه شود.

 الریجانی:

انتخابات در ایران سرمایه مهم مردم ساالری دینی است

 نمایندگان مجلس با حذف استانی شدن انتخابات مخالفت کردند

ایران را سرمایه مهم مردم  انتخابات در  رییس مجلس، 
ساالری دینی دانست و گفت: انتخاب همه مقامات کشوری 
با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم یکی از دستاوردهای 
انقالب اسالمی و سرمایه بزرگ سیاسی و اجتماعی برای 

ملت است که باید از آن صیانت کنیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« در ابتدای 
جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس افزود: ملت ایران در طول 
انقالب 40 ساله خود با حوادث و تحوالت گوناگون مواجه بود 

که حاوی درس های آموزنده برای حرکت آینده در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: ملت سترگ ایران در 22 بهمن 57 کار 
بزرگ و تاریخی مبارزه با رژیم دیکتاتوری وابسته را به نتیجه رساند 
و با راهنمایی های پیشوای بزرگ انقالب حضرت امام )ره( نظام 

مردم ساالری دینی را جایگزین آن کرد.
وی ادامه داد: این حرکت مهم از بین بردن استبداد آمریکایی 
و حاکم کردن دموکراسی پیام مهمی برای دیکتاتورهای منطقه 
داشت که به لرزه افتادند و به همین جهت از ابتدای انقالب علیه 

ملت ایران تا امروز متحد شدند.
سوی  از  ایران  اسالمی  انقالب  کرد:  تصریح  مجلس  رییس 
دیگر ملت های منطقه را بیدارتر کرد که نتایج آن را در تحوالت 
سال های اخیر منطقه می توان دید. همچنین مسیر دموکراسی 
خواهی در داخل عمیق تر شد و این یک رشد عقالنی سیاسی است 
که به برکت انقالب اسالمی حاصل شد البته باید زمینه های آن را 
همه دستگاه های حاکمیتی بر اساس آخرین دستاوردهای بشری 

و مبتنی بر تعالیم اسالمی هر روز فراهم تر کنند.
الریجانی افزود: انتخابات در این 40 سال سرمایه مهم مردم 
ساالری دینی بوده است و عمال ملت با انقالب اسالمی سرنوشت 
خود را به دست گرفت در حالی که در رژیم شاه، مجلس سنا و 
ملی وجود داشت که کالبد سیاسی بی جانی بودند که توسط 

لیست های دربار پُر می شدند.
انتخاب  نه  پهلوی  رژیم  مجالس  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شوندگان دخالتی داشتند و نه مردم اقبالی برای حضور در چنین 
صحنه مضحکی داشتند، در این 40 سال همه مسووالن کشور 
اعم از رهبری، رییس جمهوری، نمایندگان و وزیران همگی با رای 
مستقیم و غیر مستقیم ملت انتخاب می شوند و این یک سرمایه 
بزرگ سیاسی و اجتماعی برای ملت است که باید از آن صیانت 

کنیم و آن را تعمیم بخشیم.
رییس مجلس تصریح کرد: یکی از این اقدامات بهبود قانون 
انتخابات است، در سیاست های کلی نظام در بخش انتخابات، 
عادالنه بودن یک رکن تلقی شده است که این عادالنه بودن در 
مشارکت سیاسی یعنی فراگیری هر چه بیشتر و نقش داشتن بر 

اساس میزان رای.
الریجانی یادآور شد: برای تحقق این امر بر مبنای انتخابات 
چنانچه تناسبی شود و همه جریان های سیاسی و حتی افراد 
مستقل بر حسب میزان رای در سرنوشت انتخابات موثر باشند 
از وضعیت فعلی به سیاست کلی نزدیک تر و به مبنای عقالنی 
سیاست کلی منطبق تر خواهد بود و هیچ گروه و حریان سیاسی 

احساس حذف شدگی نمی کند.
بر رویکرد  بُعد عدالت عالوه  وی همچنین اظهار داشت: در 
محرومیت زدایی الزم است اجرای مقررات کشور در شفافیت 

کامل و پرهیز از رانت خواری محقق شود.

رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید با قاچاق که امروز 
مشکل مهمی برای کشور شده مبارزه جدی تری صورت گیرد، 
تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متصل به یکدیگر 
و تصمیمات متناسب با شرایط خود و همسایگان می تواند این 

مسیر را هموار کند.
الریجانی همچنین گفت: امروز بهترین زمان برای اهتمام به این 
امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده و سال 98 باید سال 
تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر 

شفافیت قرار گیرند.
اضافه کرد: این گونه دخالت های مضر دستگاه ها در زندگی 
اقتصادی مردم به حداقل برسد و مبارزه با فساد و کوچک و چابک 

شدن دولت از این طریق ممکن است.
وی با بیان این که برای تحقق مردم ساالری دینی فضای تحمل 
و بردباری سیاسی یک ضرورت است، گفت: متأسفانه از ابتدای 
پیروزی انقالب جریان های مارکسیستی و منافق با تند کردن 
فضای سیاسی و رادیکالیزه کردن آن در مسیر دیگرحرکت کردند 
و از طرف دیگر عناصر فرصت طلب که تالش داشتند خود را در 
صفوف انقالبیون جا بزنند ، آنقدر تند حرکت کردند که مستمرا 
باید با دخالت امام و رهبری بستر آرام و عقالنیت برای فعالیت 

سیاسی فراهم می شد.
رییس مجلس افزود: این وضعیت همیشه در این 40 سال در هر 
دوره ای به نحوی ادامه داشت، زمانی بنی صدر فضا را تند می کرد، 
گاه منافقین و گاه حرکت های تروریستی که میدان رقابت سیاسی 

را به میدان حق و باطل تبدیل می کردند.

الریجانی اظهار داشت: یکی از هشدارهای شهید مطهری در 
ورود آفات انقالب رخنه فرصت طلبان در صفوف انقالبیون است 
به  را  انقالبی  عقالنیت  انقالبیون مسیر  از  تندتر  که شعارهای 

کشمکش های جاهالنه بدل کنند.
وی خاطرنشان کرد: بلوغ انقالب برخی شگردهای عوام فریبانه را 
رسوا کرده اما حرکت های سیاسی انقالبی و رسانه های متعهد باید 
همچنان شرایط بردباری سیاسی و تحمل آگاهانه را فراهم کنند.

رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: مساله این است که 
همه جریان های سیاسی به این بلوغ رسیده باشند که در چارچوب 
قانون اساسی رقابت کنند و نه چارچوب شکن باشند. این همان 
ستمی بود که مارکسیست ها ومنافقان در ابتدا به ملت کردند و 

ملت انان را پس زدند.
الریجانی گفت: انقالب اسالمی با رویکرد عدالتخواهانه یکسره 
شرایط را به سوی محرومان سوق داد، قبل از انقالب چند شهر 
را آباد نشان می دادند و بقیه کشور را رها کردند. روستاها بدون 
امکانات اولیه اعم از آب آشامیدنی سالم، آب، برق، راه، بهداشت و 

امکانات اموزشی بودند.
وی ادامه داد: امروز به برکت انقالب همه روستاها به امکانات 
برق و آب بهره مند هستند و از نعمت تلفن و تلفن همراه بهره 
می برند. خدمات بهداشتی مناسب دارند، راه آسفالته قبل از انقالب 
برای روستاها حدود 200 کیلومتر بود و امروز بیش از 100 هزار 
کیلومتر راه آسفالته وجوددارد یعنی بیش از 500 برابر برای راه 

آسفالته روستا کار انجام شده است.
وی همچنین گفت: امروز بیش از 27 هزار روستا از نعمت گاز 

برخوردارند که قبل از انقالب یک روستا گاز نداشت و تقریباً 95 
درصد شهرها ازنعمت گاز برخوردار هستند. خانه های بهداشت 
روستایی از 1300 عدد به 18 هزار خانه بهداشت رسیده است. 
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستا از 518 عددبه دو هزار و 673 

رسید.
رییس مجلس تصریح کرد: در توسعه صنایع ومعادن گام های 
بزرگ برداشته شد و فقط در زمینه پتروشیمی صادرات کشور به 
38 برابر رسید و ارزش صادرات آن 263 برابر شد و سرمایه گذاری 

انجام شده 78 برابر قبل از انقالب است.
الریجانی خاطرنشان کرد: رویکرد امام در اقتصاد مردمی کردن 
و عادالنه کردن آن بود به همین جهت سیاست های اصل 44 و 
قانون آن به درستی تدوین شد. اما باید بپذیریم این سیاست و 
قانون به درستی عمل نشد و به نتیجه مطلوب نرسید. صنایع 
و معادن که در اوایل انقالب به صورت دولتی اداره می شدند، با 
این شرایط نه خصوصی شدند و نه دولتی و در شرایط بی نظمی 

قرار گرفتند.
وی گفت: گزارش کمیسیون ویژه مجلس هم نشان می دهد 
که این امر نشان می دهد که در خصوصی سازی تقریبا در اهداف 
هشتگانه موفق اجرا نشد و این نقطه ضعف است که دولت ومجلس 

باید برای اجرای این قانون تالش کنند.
الریجانی به بخش سیاست خارجی در انقالب اسالمی پرداخت 
و اظهار داشت: انقالب در سیاست خارجی حفظ امنیت، منافع ملی 
کشور، استقالل و حمایت از مستضعفان و همکاری با کشورهای 
اسالمی را رکن خود می دانست و باید افتخار کرد که جمهوری 
اسالمی در این بعد همه تالش خود را کرد و باوجود سیاست های 
استکباری، صهیونیستی، جنگ و ترور و اقدامات ایذایی ملت ایران 
با سربلندی دوره چهل ساله را طی کرد و امروز ایران در ایجاد 
امنیت وثبات منطقه نقش مؤثری را برعهده دارد و استقالل کشور 

و تئوری نه شرقی و نه غربی امام با صالبت محقق شد.
وی تصریح کرد: البته دشمنان در هر دوره ای بازیگری خاص 
داشتند، جنگ تحمیلی با دسیسه آنان ایجاد شد و صدمات زیادی 
را به ما زد و بیش از 200 هزار شهید و بیش از هزار میلیارددالر 
خسارت مالی بخشی از آن است، اما جمهوری اسالمی درسی 
به آنان داد که دیگر جرأت تعرض به کشور را نداشته باشند و 

بازدارندگی جدی را با مقاومت ایجاد کرد.
ماجراجویی های  همه  علی رغم  اتمی،  مساله  در  گفت:  وی 
دشمنان، ملت بر این دانش مسلط شد، در فناوری های نظامی به 
ستوه باالیی از اقتدار دست یافت و باید انتظار داشت آنان در مقابل 
نقاط قوت ایران آرام ننشینند و یک نمونه آن خروج آمریکا از توافق 

هسته ای برجام و تحریم ایران است.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: پیروزی انقالب 
اسالمی در پناه وحدت ملی و تبعیت از راهنمایی های امام رخ 
داد این مسیر عزت بخش طی این 40 سال هم با همه فراز و 
فرودهایش با این دو ویژگی به پیشرفت های شگرف رسید. امروز 
هم در مقابل تحریم ها تنها راه، وحدت هرچه بیشتر داخلی و 

مقاومت هوشیارانه بر اساس تدابیر رهبری است.
الریجانی گفت: حل مسائل اقتصادی که امروز به خاطر تحریم ها 
شکل دیگری گرفته است با همین سیاست قرین توفیق خواهد 
بود. داشتن نگاه طبیبانه و پرهیز از دعواهای جناحی کلید موفقیت 

کشور است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات با پیشنهاد حذف استانی شدن 

انتخابات مجلس شورای اسالمی  مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه 
نقوی  با پیشنهاد سید حسین  امروز سه شنبه مجلس  علنی 
حسینی مبنی بر حذف استانی شدن انتخابات با 176 رای موافق، 
نماینده حاضر  از 207  رای ممتنع  بدون  و  رای مخالف   120

مخالفت کردند.
سید حسین نقوی حسینی پیشنهاد حذف ماده 3 طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات را که در مورد محدوده جغرافیایی حوزه 
انتخابیه بود را مطرح کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام اسالمی 
پشتوانه مردمی است، قطعا استانی شدن انتخابات مشارکت توده 
های مردم را به شدت کاهش می دهد. مجلس نباید این پشتوانه را 
از نظام بگیرد، نمایندگان نباید با استانی شدن، مردم را از انتخابات 

کنار بزنند.
نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار داشت: هیچ نظام سیاسی 
و انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که منتخبان استانی و ایالتی با 

اکثریت نسبی انتخاب شوند. بلکه سهم آرا مطرح است و کرسی 
در صحن احزاب تقسیم می شود؛ یعنی حزبی که 51 درصد آرا 
را کسب کرده 51 درصد کرسی های پارلمان را به دست می اورد 
و حزبی که 30 درصد آرا را کسب کرده 30 درصد کرسی های 

پارلمان را به دست می آورد
وی تصریح کرد: استانی شدن زمینه ای برای بروز آشوب های 
اجتماعی است، ما کشور چند قومیتی هستیم که اقوام و مذاهب 

مختلف را در کشور خود داریم

استانی شدن باعث جنجال در حوزه های مختلف می شود که 
قومیت ها و مذاهب مختلف دارند.

نقوی حسینی این سوال را مطرح کرد که چرا با این کار برای 
نظام مانع درست می کنید؟، کسانی که در انتخابات حق السهم 

نداشته باشند معاند می شوند.
انتخابات استانی باعث ورود نخبگان به مجلس می شود

حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده اسالم آباد غرب و رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: 
آقای نقوی حسینی شائبه ای را مطرح کرد، هدف ما از این طرح ، 

ارتقای قابلیت و توان مجلس شورای اسالمی است.
، استانی شدن  وی تصریح کرد: در پنج دوره اخیر مجلس 
انتخابات بدون استثنا رای آورده است، در تمام دنیا به غیر از ایران 

انتخابات مجلس به شکل ایالتی است.
وی خطاب به نقوی حسینی گفت: شما شان نماینده مجلس 
را به صورت بخشی پایین می آورید، انتخابات استانی باعث ورود 
نخبگان به مجلس می شود مثال کسی که باید 30 هزار رای 
آورد 500 هزار رای می آورد، چرا می گویید استانی شدن ضد 

نظام است نماینده ای با 500 هزار رای گرفتار مسائل بخشی 
نمی شود،حق هیچ شهر کوچکی خورده نمی شود و همه شهرها 

نماینده خواهند داشت.
استانی شدن باعث البی گری در انتخابات می شود

نماینده قم در مجلس در  حجت االسالم مجتبی ذوالنوری 
موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: اگر استدالل ما این است 
که نخبه گزینی کنیم در سطح شهرستان ها مردم نخبگان خود 
را بهتر و بیشتر می شناسند، با استانی شدن انتخابات مردم بدون 
شناخت و لیستی رای می دهند و کسانی با البی گری و اهل 

خودنمایی هستند آرای بیشتری را کسب می کنند.
در ماده 3 طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس آمده 
است: حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر 
استان است، هر یک از استان ها به عنوان جوزه انتخابیه اصلی 
و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون 
تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس ، حوزه انتخابیه فرعی 
محسوب می شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان 

حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می شوند.

 وزیر دادگستری: 

 زمان کنار گذاشتن دعوای سیاسی است
وزیر دادگستری با بیان اینکه بیش از هر زمان دیگر نیاز به همکاری و با هم 
بودن داریم گفت: اکنون زمان کنار گذاشتن دعواهای حزبی و جناحی است 

و باید همه با هم باشیم تا از شرایط فراروی کشور عبور کنیم.
به گزارش ایرنا، سید علیرضا آوائی شامگاه دوشنبه در نشست شورای قضایی 
استان فارس در شیراز با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: 
مهمترین تحولی که در کشور نیاز است تحول معنوی و روحی است که اگر این امر 

محقق شود به اهداف خود می رسیم.
این عضو کابینه با بیان اینکه قدرت خواب آدم را سنگین می کند، افزود: مسئوالن 
باید بی منت نوکری مردم را کنند زیرا اگر خودمان را حاکم ببینیم و مردم را رعیت 
با مشکل روبه رو می شویم؛ از این رو باید نگاهمان تغییر کند و فاصله هایی که بین 

مردم و مسئوالن هست را پر کنیم.
آوائی گفت: نیاز آدم ها به محبت و احترام مانند نیاز به اکسیژن است و مهمترین 
تحولی که در کشور نیاز است تحول معنوی و روحی است که اگر این امر محقق شود 

به اهداف خود می رسیم.
وزیر دادگستری با اشاره به جنگ اقتصادی بیان کرد: باید توقعات متناسب با این 
وضع باشد زیرا شرایط سختی داریم و اگر از این مرحله عبور کنیم تمام مسائل حل 

می شود.
وزیر دادگستری در ادامه قول مساعد داد که به نمایندگی از دولت، خواسته های 

مسئوالن استانی را برای رفع مشکالت استان پیگیری کند.
استاندار فارس در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت استان، پیگیری مطالبات 

دستگاه قضایی استان را از سوی وزیر دادگستری خواستار شد.

عنایت اهلل رحیمی افزود: دستگاه قضایی استان خواهان پیگیری و شتاب بخشی 
در پرداخت خسارت به مصدومان تصادفات از صندوق تامین خسارت بدنی، تقویت 
اعتبارات و توسعه تشکیالت اداره کل تعزیرات حکومتی در مرکز و شهرستانهای 

استان است.
وی ادامه داد: پیگیری تصویب آیین نامه مربوط به قانون ارتقای سالمت نظام اداری 
و همچنین افزایش اعتبارات جاری و عمرانی سازمان های وابسته به قوه قضائیه در 
استان در هنگام ارائه الیحه بودجه، پیگیری افزایش حقوق قضات با توجه به حساسیت 
این شغل، پیگیری در ارائه لوایحی در جهت کاهش جمعیت کیفری استان ها و 
افزایش پرسنل اداری و قضایی استان از دیگر خواسته های دستگاه قضایی فارس است.

 وضعیت زندان شیراز بهتر از زندان های مدعیان حقوق بشر
وزیر دادگستری در سفر به استان فارس همچنین از بخش های مختلف زندان 
مرکزی شیراز بازدید کرد و در مالقات چهره به چهره با زندانیان در جریان مسائل و 

مشکالت آنان قرار گرفت.
آوائی در سخنانی پس از بازدید از این زندان گفت: کارهای بسیار فوق العاده و 
قابل تحسینی در زمینه قرآنی، حرفه آموزی و اشتغال در زندانها انجام شده است 
که این فعالیت ها باید توسعه یابد تا بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه را 

تضمین کند.
وی ادامه داد: برنامه های مذهبی، فرهنگی و حرفه آموزی به نحو مطلوب انجام می 

شود و فضای نگهداری و بهداشتی موجود بسیار مناسب و قابل تحسین است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وضعیت زندان مرکزی شیراز در مقایسه با زندان 
های سایر کشورها بسیار مطلوب تر است گفت: وضعیت این زندان از زندان های بیشتر 

کشورهای مدعی حقوق بشر بهتر است و رضایتمندی زندانیان از کارهای بسیار بزرگی 
که در راستای توانمندسازی زندانیان و اصالح آنان انجام شده است را شاهد هستیم.

آوائی اظهار امیدواری کرد که با عنایات مقام معظم رهبری و عفوی که رئیس قوه 
قضائیه برای زندانیان درنظر گرفته اند تا پایان بهمن ماه شاهد آزادی جمع کثیری 

از زندانیان باشیم.
وزیر دادگستری دوشنبه در راستای سفرهای استانی هیات دولت همزمان با دهه 

فجر با استقبال عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس وارد شیراز شد.

سیده فاطمه حسینی خبر داد

تدوین طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس
یک عضو فراکسیون زنان مجلس از تدوین طرحی خبر داد که در صورت 
تصویب در صحن علنی پارلمان، کمیسیون زنان و خانواده در مجلس شورای 

اسالمی تشکیل می شود.
سیده فاطمه حسینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تجربه نشان می دهد برای 
پاسخگویی مناسب به مشکالت، مطالبات و اولویت های حوزه زنان و خانواده وجود 
کمیسیون دائمی برای این حوزه ضروری است. طراح طرح تشکیل کمیسیون زنان و 
خانواده مجلس با بیان اینکه این کمیسیون در قالب کمیسیون خاص طراحی شده است، 
به مزایای آن اشاره کرد و گفت: ازجمله مزایای این طرح آن است که کمیسیون زنان 
و خانواده به عنوان یک کمیسیون خاص تشکیل می شود زیرا همانند کمیسیون های 
تخصصی نمایندگان را از عضویت در سایر کمیسیون ها منع نمی کند و بر این اساس 
مانعی وجود ندارد که نمایندگان عالوه بر عضویت در کمیسیون های تخصصی، به 
عضویت این کمیسیون نیز درآیند. حسینی در ادامه یکی دیگر از مزایای ساختاری این 
کمیسیون را برشمرد و گفت: یکی دیگر از مزایای تشکیل کمیسیون در حوزه زنان و 
خانواده، آن است که مدت زمان کارکرد آن، همانند کمیسیون های ویژه، موقتی و کوتاه 
مدت نیست بلکه به طور دائم در همه مجالس این کمیسیون بر اساس آئین نامه داخلی 
مجلس وجود خواهد داشت.  نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه از هر کمیسیون 
تخصصی، یک نماینده به کمیسیون زنان و خانواده می پیوندد، افزود: همچنین اعضای 
اصلی این کمیسیون 7 نفر از نمایندگان مجلس خواهند بود که صحن علنی باید به 
عضویت آنان در کمیسیون زنان و خانواده رأی دهد. این عضو فراکسیون زنان تاکید کرد 
که این طرح امروز برای جمع آوری امضا، در سامانه مجلس قرار می گیرد تا به هیئت 

رئیسه مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.

وزیر دفاع:

باید بر توان داخلی برای عبور از شرایط تحریم تکیه کنیم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: باید بر توان داخلی برای عبور 

از شرایط تحریم و غلبه بر مشکالت تکیه کرد.
به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ »امیر حاتمی« صبح سه شنبه در جمع فرماندهان 
بهداری نیروی زمینی سپاه در ستاد فرماندهی این نیرو، اظهارداشت: جمهوری 
اسالمی ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در اوج شکوفایی است و می تواند 

تا سالیان سال راه خود را به پیش ببرد.
 وی افزود: دشمنان تالش می کردند انقالب در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، با 
سختی های بسیاری روبرو شود اما خدا را شاکریم که موفق نشدند. وزیر دفاع تصریح 
کرد: اقداماتی که آنها علیه ایران انجام دادند ابتدا برای مردم و سپس  برای سایر بخش 
ها مشکالتی ایجاد کرد که به فضل الهی از آن نیز با سرعت عبور می کنیم. این 
اقدامات دشمن برای ما تبدیل به فرصتی ارزشمند است. امیر حاتمی با تاکید بر این 
که برای عبور از مشکالت باید به داخل کشور توجه داشته باشیم، گفت: این موضوع 
در نیروهای مسلح به صورت کامل محقق شده است. وزیر دفاع در بخش دیگری از 
سخنان خود به اهمیت بهداری رزمی اشاره کرد و گفت: موضوع بهداری رزمی در 
سپاه به شکل کامال عملیاتی است؛ ما باید بتوانیم خدمات خوبی به رزمندگان ارایه 
دهیم. امیر حاتمی با بیان این که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مردمی 
هستند و عمق راهبردی خود را درون مردم می دانند، افزود: همه اقدامات در کشور 
به دست مردم انجام شده است از این رو بسیار مهم است که به خوبی این خدمات 
را ارایه دهیم. وی به حادثه خیز بودن کشور اشاره و خاطرنشان کرد: باید خود را 
برای امداد رسانی و خدمات رسانی به مردم آماده کنیم؛ در زلزله ورزقان دشمن سوء 
استفاده کرد اما در زلزله کرمانشاه به دلیل نزدیک بودن نیروهای مسلح این اتفاق 

نیفتاد و خدمات رسانی به بهترین شکل انجام  شد. 


