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رئیس جمهور که صبــح دیروز در 
رأس یک هیأت بلندپایه و به منظور 
دیداری رســمی عازم مسقط شده 
بود، در قصر »العلم« مورد استقبال 
رســمی هیثم بن طارق آل ســعید، ســلطان این 
کشــور قرار گرفت تا با امضای ۱۲سند همکاری و 
یادداشت تفاهم شاهد گشــودن فصل جدیدی در 

روابط جمهوری اسالمی ایران و عمان باشیم.
به گزارش همشهری، اســتقبال گرم سلطان عمان 
از سیدابراهیم رئیسی که با شــلیک ۲۱گلوله توپ 
به افتخار رئیس جمهور کشورمان همراه شد، نشان 
داد پیام دولت سیزدهم مبنی بر تقویت »دیپلماسی 
همسایگی« با پاسخ مثبت کشورهای منطقه مواجه 
شــده و به نظر می رســد مســیر نوینی پیش روی 
سیاســت خارجی ایران گشوده شده اســت. انجام 
مذاکرات مشــترک هیأت های عالی رتبه ۲ کشور، 
دیدار و گفت وگوی رئیس جمهور کشورمان و سلطان 

عمان، امضای چند سند همکاری، حضور درجمع 
ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی 
عمانی ازجملــه برنامه های ســفر یک روزه 

رئیسی به این کشور بود.

پیگیری دیپلماسی همسایگی
تقویت روابط همســایگی و 

گسترش روابط دوجانبه 
در ســطح منطقــه از 
مهم تریــن اهــداف 
ســفر رئیس جمهور 

کشورمان به عمان به شــمار می رود؛ موضوعی که 
رئیســی صبح دیروز و پیش از ترک تهران به مقصد 
مسقط نیز برآن تأکید کرد؛ »سفر به عمان در راستای 
توسعه روابط همسایگی دولت مردمی با کشورهای 
همسایه و منطقه اهمیت زیادی دارد و در مذاکرات 
خود توســعه روابط دوجانبه و منطقه ای را پیگیری 

خواهیم کرد.«
وی همچنیــن با بیــان اینکه روابــط خوبی میان 

جمهوری اسالمی ایران و عمان برقرار است، سطح 
فعلی روابط میان تهران و مســقط را برای دو کشور 
مطلوب ندانست و افزود: تصمیم و اراده هر ۲ کشور بر 
ارتقای سطح روابط در حوزه های تجارت، حمل و نقل، 
انرژی، گردشگری و به ویژه گردشگری سالمت استوار 

شده  است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ۲ کشور در  حال حاضر 
نیز در عرصه های مختلف همکاری های سازنده ای 

دارند، تصریــح کرد: نکته محــوری قابل توجه در 
منطقه آن اســت که گفت وگو و همــکاری میان 
کشورهای منطقه امنیت آفرین خواهد بود. حضور 
نیروهای خارجی و بیگانه در منطقه به هیچ عنوان 
امنیت ساز نیست و حتی می تواند امنیت منطقه را 

مورد تهدید قرار دهد.

امضای اسناد همکاری و یادداشت تفاهم 
امضای اسناد همکاری و یادداشت های تفاهم میان دو 
کشور از دیگر بخش های سفر یک روزه رئیس جمهور 
کشــورمان به عمان بــود که درحضور رئیســی و 
هیثم بن طارق آل ســعید انجام شد. دراین بخش از 
برنامه های سفر، ۱۲سند همکاری و یادداشت تفاهم 
میان مســئوالن ۲ کشــور امضا شد؛ اســنادی که 
حوزه های انرژی، حمل ونقل، همکاری های صنعتی 

و مبادالت تجاری را دربر می گرفت.
این تفاهمنامه ها ازسوی وزرای امورخارجه، صمت، 
راه و شهرســازی، نفت و رئیس ســازمان توسعه 
تجارت امضا شــد. درحالی که مســئوالن ۲ کشور 
در سال های اخیر از سطح روابط سیاسی دوجانبه 
ابراز رضایت کرده اند، اما توســعه روابط اقتصادی 
فی مابین، به دالیل گوناگــون داخلی و بین المللی 
ازجمله اعمال تحریم های ظالمانه، از سطح مطلوبی 
برخوردار نبوده است و اکنون تهران و مسقط درصدد 
برداشــتن گام های بزرگی دراین مســیر هستند؛ 
موضوعی که بــا توجه به قابلیت هــای اقتصادی و 
تجاری دوطرف، چشم انداز روشــنی را پیش روی 
روابط جمهوری اسالمی ایران و عمان قرار می دهد. 

چشم انداز جدید، پیش روی روابط تهران و مسقط
 امضای ۱۲سند همکاری و یادداشت تفاهم در حوزه های انرژی، حمل ونقل، همکاری های صنعتی و مبادالت تجاری از 

مهم ترین برنامه های سفر یک روزه رئیسی به مسقط بود

هیأت رئیسه، زبان گویای مجلس یازدهم 
اقبال شاکری، نماینده تهران درباره انتخابات پیش رو در خانه ملت

برخی تصور می کنند هیأت رئیســه مجلس کارکردی فراتر از 
نمایندگی ندارد. این نگاه تا چه اندازه درست است؟

وظایف و کارکردهای نمایندگان بعد از کسب رأی و دریافت اعتبارنامه 
در مجلس شورای اسالمی کامال مشخص است.از بین همین نمایندگان 
افرادی انتخاب می شوند که مسئولیت اداره مجلس را برعهده داشته 
باشند که این وظایف درقالب هیأت رئیسه و در ۱8بند تدوین و تعریف 
شده اســت. بنابراین، نمایندگانی که به انتخاب دیگر نمایندگان به 
عضویت در هیأت رئیسه انتخاب می شوند، هم باید وظایف نمایندگی 
خود را به درستی ایفا کنند، هم اینکه باید مسئولیت هایی را که براساس 
آیین نامه داخلی مجلس به عهده آنان گذاشــته شــده است به انجام 
برسانند. از این رو، اعضای هیأت رئیسه دارای کارکردهای درون مجلس 
و برون از آن هستند و اینکه اعضای هیأت رئیسه تنها وظیفه نمایندگی 
حوزه انتخابیه خود را باید به عهده داشته باشند درست نیست. از سوی 
دیگر، دفاع از  شأن و جایگاه مجلس نیز از وظایف هیأت رئیسه است که 

بخش مهمی از مسئولیت هیأت رئیسه را شامل می شود.
شما به کارکردهای هیأت رئیسه اشاره کردید، این به 
آن معناست که هیأت رئیسه می تواند به آرای نمایندگان جهت 

مشخصی بدهد؟ 
اینکه هیأت رئیســه بتواند به آرای نمایندگان جهت بدهد را اینگونه 
تفســیر می کنم که هیأت رئیســه می تواند با ارائه اطالعات بیشتر به 
نمایندگان سبب افزایش کیفیت رأی نماینده در رأی دادن به طرح ها 
و لوایح شود. اعضای هیأت رئیسه به دلیل همان کارکرد برون از مجلس 
خود و حضور در جلسات مسئوالن طراز اول کشور و سران دیگر قوا، با 
هماهنگی میان ارکان نظام می توانند اطالعات مورد نیاز برای تصویب 
قوانین مختلف را به نمایندگان ارائه کنند تا نماینده در تصمیم خود با 

دقت و براساس اطالعاتی که در اختیارش قرار گرفته است رأی مثبت 
یا منفی به قوانین بدهد. این یکی ازهمان کارکردهایی است که هیأت 
رئیسه برعهده دارد که کمتر درباره آن گفته شده است؛ به عنوان مثال، 
درمسئله تصویب قانون راهبردی رفع تحریم ها، نمایندگان مستند به 
همین اطالعات که از سوی هیأت رئیسه در اختیار آنان قرار گرفت این 
قانون را تصویب کردند که در نهایت به پرکردن دست وزارت امورخارجه 

درمذاکرات منجر شد.
 موضوع ریاســت مجلس از چالشی ترین بخش های 
مدیریت مجلس اســت. به نظرشــما رئیس مجلس باید چه 
ویژگی هایی را برعهده داشته باشد تا بتواند مجلس را به خوبی 

مدیریت کند؟ 
من ریاست مجلس و انتخاب آن را چالش نمی دانم بلکه آن را انتخابی 
ســخت برای نمایندگان می دانم. چرا که باید به شخصی برای این 
مســئولیت اعتماد کنند که بتواند از جایگاه مجلس به نمایندگی از 
دیگر نمایندگان به خوبی دفاع کرده و در جلسات سران قوا با قدرت و 
توانایی باالیی شرکت کند. هرچه هیأت رئیسه و رئیس مجلس به این 
ویژگی نزدیک تر باشند، بهتر و بیشتر می توانند همدلی و همسویی 
میان قوا را شکل داده و زمینه ساز تصویب قوانین و مقررات مطلوب و 

مورد نیاز کشور شوند.
 اما ریاست یک نماینده بر دیگر نمایندگان کار ساده ای 

نیست.
بله. همینطور است. ازهمین جاســت که تفاوت چشمگیری میان 
رئیس قوه مقننه با روســای قوای مجریه و قضاییه ایجاد می شود. 
رئیس قوه مجریه رئیس دولت است و درنهایت نظرات و دیدگاه های 
رئیس جمهور در ارکان اداری کشور جاری و ساری می شود. رئیس 
قوه قضاییه نیز می تواند با اســتفاده از اختیارات قانونی خود برخی 
آرای قضایی را تغییر داده یا لغو کند. اما، رئیس مجلس دارای چنین 
اختیارات و جایگاهی نیست چراکه براســاس قانون اساسی، هیچ 
نماینده ای نماینده تر از دیگری نیست و نمی توان رأی نماینده ای را 

به فرد دیگری واگذار کرد. از این رو، می توان گفت که رئیس مجلس 
سخنگوی مجلس است و خواسته های نمایندگان را از زبان خود به 
دیگر ســران قوا منتقل می کند. انجام چنین کاری به ظرافت های 
بسیاری نیاز دارد چرا که رئیس مجلس باید عالوه بر درنظر گرفتن 
آرای ۲90نماینده دیگر باید به گونه ای عمل کند که بتواند نظرات 
مجلس را به درستی به خارج از مجلس منتقل کند. چنین مسئله ای 
هنجارمجلس است و هرکس که رئیس یا نواب رئیس می شود باید 

از چنین ویژگی برخوردار باشد.
 به نظرشماچه چالش هایی در هیأت رئیسه وجود دارد 

و اولویت آن باید چه باشد؟ 
هیأت رئیسه مجلس را خیلی چالشی نمی بینم. معتقدم هیأت رئیسه 
در کنار نمایندگان باید تمرکز بیشتر بر رفع نیازهای فوری مردم بگذارد. 
این نیازها باید در اولویت بررسی قانونگذاری قرار بگیرد و این موضوعی 
است که باید هیأت رئیسه جدید به آن توجه بیشتری کند. نکته دوم 
این است که هیأت رئیسه باید به نظارت بر قوانین توجه کند. این اتفاق 
اکنون رخ داده است و در مجلس در ابتکاری طرح سه شنبه های نظارتی 

را در حال اجرا داریم که از حوزه انتخابیه تا مجمع 
نمایندگان در حوزه اســتانی و مسائل 

ملی را شامل می شود. گاهی شنیده 
می شــود که برخی مدعی می شوند 
مجلس در مقابل دولت نظارت جدی 
ندارد و با آن همسویی می کند. این 

دیدگاه درست نیست و قطعا 
با توجه بــه اصل تفکیک 
قوا، مجلس نظارت جدی 
بر عملکــرد دولت دارد 
و از ایــن نقــش خود 
نیــز عقب نشــینی 

نخواهد کرد.

دیپلماسی

اهمیت دوگانه تقویت مناسبات تهران -  مسقط
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه سفر دیروز رئیس جمهور از 2بعد 
اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همشهری گفت: گسترش همکاری ها 
و مناسبات اقتصادی تهران و مسقط یکی از مهم ترین جنبه های مدنظر دراین سفر محسوب 
می شود که براساس راهبرد اصولی دولت سیزدهم مبنی بر در اولویت قرارگرفتن »سیاست 
همسایگی« طراحی شده است. جعفر قنادباشی با اشاره به قابلیت های قابل توجه عمان، به ویژه 
در حوزه اقتصادی افزود: با توجه به موقعیت راهبردی عمان در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز، 
تقویت تعامالت اقتصادی و تجاری با این کشور می تواند به مثابه متوازن کننده همکاری های 
اقتصادی ما در سطح منطقه عمل کند، چراکه در شرایط کنونی باید روابط اقتصادی خود با 
کشورهای منطقه را گسترش دهیم. وی ادامه داد: نکته مهم دیگر در زمینه اهمیت اقتصادی 
این سفر، گسترش سرمایه گذاری های مشترک، به ویژه در حوزه انرژی است که بخش مهمی از 
اهداف سفر سیدابراهیم رئیسی به مسقط را تشکیل می دهد. ازسوی دیگر 2 کشور در حوزه 
گردشگری قابلیت های گسترده ای دارند که بالفعل کردن آنها، منافع مشترک و قابل توجهی 
برای تهران و مســقط به همراه دارد و دوطرف می توانند از منافع آن بهره مند شــوند. این 
کارشناس مسائل منطقه ای با بیان اینکه قدرت های فرامنطقه ای در سال های اخیر تالش های 
پیگیرانه ای برای ایجاد صف بندی میان کشورهای منطقه داشته اند، تصریح کرد: بدون شک 
تقویت مناسبات تهران و مسقط نقش بی بدیلی در تنش زدایی درسطح منطقه دارد و 
می تواند به گسترش صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه کمک قابل توجهی کند. 
قنادباشی با اشاره به تنش زایی رژیم صهیونیستی درسطح منطقه اضافه کرد: سفر 
رئیس جمهور به عمان از این جهت که می تواند خنثی کننده تالش های ضدایرانی 
رژیم صهیونیستی باشد نیز مهم است. به نظر من برآیند راهبردی این سفر 

ایجاد موقعیت برتر برای جمهوری اسالمی ایران درمقابل دشمنان مان است.

مکث

حمید رضا بوجاریانگفت وگو
روزنامه نگار

ترور از سر استیصال
ترور عصر یکشنبه مدافع سرافراز حرم، سرهنگ پاسدار شهید »حسن 
صیادخدایی« در یکی از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسالم 
تهران با واکنش های گســترده ای ازسوی مســئوالن ارشد ایران 
مواجه شد. به گزارش همشهری، از نخستین لحظات انجام این ترور 
مسئوالن مربوط تأکید کرده اند که جمهوری اسالمی بعد از مشخص 
شدن علل، عوامل و دست اندرکاران این ترور، تصمیم های مقتضی را 
برای مجازات عامالن این جنایت اتخاذ خواهد کرد. احمد وحیدی، 
رئیس شورای امنیت کشور دیروز در نشست ویژه ای با حضور اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیته ای 
متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات 
ترور شهید مدافع حرم، سرهنگ صیادخدایی خبر داد و تأکید کرد 
که نتیجه بررسی های این کمیته پس از پایان تحقیقات، اطالع رسانی 
خواهد شد. ازسوی دیگر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشور نیز 
آمریکا و رژیم صهیونیستی را کانون برنامه ریزی برای انجام اقدامات 
تروریستی در جهان دانست و گفت: ابعاد ترور شهید صیادخدایی در 
دست بررسی است و نتیجه اعالم می شود. سردار ابوالفضل شکارچی 
گفت: معموال دشمنان انقالب اســالمی از هر طیفی، وقتی دچار 
استیصال می شوند و همه راه ها را به روی خود بسته می بینند، دست 
به اقدام های تروریستی می زنند که ترور شهید صیادخدایی هم یکی 

از همان اقدام هاست.

جنایت صهیونیست ها برای فرار از بحران
از نخستین ســاعت های انجام این جنایت، در محافل سیاسی و 
رسانه ای انگشت اتهام به سوی صهیونیست ها نشانه رفت. کارشناسان 
معتقدند با توجه به اینکه رژیم صهیونیســتی در شرایط کنونی با 
معضالت و چالش های الینحلی در داخل ســرزمین های اشغالی 
مواجه شده و پیشرفت های جبهه  مقاومت در عرصه های گوناگون 
اطالعاتی و عملیاتی و همچنیــن مدیریت عملیات های موفق در 
داخل خیابان هــای تل آویو این رژیم را در موقعیت ســختی قرار 
داده، صهیونیســت ها می کوشــند با چنین اقدام های انفعالی راه 
فراری از بحران کنونی بیابند. دراین میان اما این اقدام تروریستی 
با واکنش هایی ازسوی رســانه های رژیم صهیونیستی نیز روبه رو 
شد، به نحوی که شبکه عبری زبان »نیوز وان« رژیم صهیونیستی، 
با اشاره به ترور شــهید صیادخدایی، از اعالم حالت آماده باش در 
ســفارتخانه های این رژیم در جهان خبر داد. ازسوی دیگر شبکه 
»العربیه« نیز در خبری مدعی شــد رژیم صهیونیستی در جبهه 
شمالی، یعنی مرز فلسطین اشغالی با لبنان و سوریه حالت آماده باش 

اعالم کرده  است.

انتقام حتمی است

ترور عصر یکشنبه مدافع سرافراز حرم، ســرهنگ پاسدار شهید 
صیادخدایی با واکنش ســران قوا نیز مواجه شد و رئیس جمهور 
کشورمان صبح دیروز )دوشــنبه( پیش از عزیمت به عمان، طی 
سخنانی تأکید کرد که بدون تردید دست استکبار جهانی و کسانی 
که از مدافعان حریم و حرم شکست خوردند، دراین جنایت دیده 
می شود و به این شــکل می خواهند استیصال خود را نشان دهند. 
سیدابراهیم رئیسی همچنین بر پیگیری جدی این جنایت ازسوی 
مسئوالن امنیتی تأکید کرد و گفت: تردید ندارم انتقام خون پاک این 

شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است. 

 تشییع از میدان امام حسین)ع(
براساس اعالم روابط عمومی کل سپاه مراسم 
تشییع مدافع سرافراز حرم، سرهنگ پاسدار 
شــهید »حســن صیادخدایی« از ساعت ۸ 
صبح امروز )سه شنبه سوم خرداد(، از میدان 
امام حســین علیه السالم در مســیر خیابان 
۱۷شــهریور برگزار می شود. همچنین مراسم 
وداع با پیکر مطهر این شهید واالمقام دیروز 

دوشنبه در معراج شهدای تهران برگزار شد.

جنایتکاران به سزای اعمال خود می رسند
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: 
تفاله های گروهک های تروریســتی وابسته به 
استکبار و صهیونیســم جهانی به سزای اعمال 
خود خواهند رسید. ســردار رمضان شریف در 
واکنش به جنایت تروریستی عصر یکشنبه عوامل 
استکبار و صهیونیســم جهانی، ضمن تبریک و 
تسلیت شهادت سردار رشید اسالم صیادخدایی 
به محضر رهبرمعظم انقــالب، خانواده معظم و 
آحاد همرزمان این شــهید، گفت: این شــهید 
گرانقدر عمر خود را در مجاهدت برای حضور در 
صحنه های نیاز کشــور و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و صیانت از استقالل و امنیت ملت 
و میهن عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج 
مظلومیت هدف کینه اجیرشدگان سرویس های 
اطالعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار 
گرفت. وی افزود: قطعا دشمن با ارتکاب اعمال 
جنایتکارانه علیه ملت ایران و امت اســالمی، 
به ویژه مجاهدان و رزمندگان دالور و پیشتاز 
حاضر در میدان امنیــت، راه به جایی نخواهد 
برد و شهادت سردار ســرافراز صیاد خدایی؛ 
عزم و اراده پاســداران انقالب در صیانت از 
امنیت و اقتدارملی و مقابله قاطع با دشمنان 
این سرزمین، به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و 
رژیم جعلی، جنایتکار و موقتی صهیونیستی را 

مستحکم تر می کند.

قالیباف: به ترک فعل مسئوالن 
رسیدگی نمی شود

رئیس مجلس با بیان اینکه اقتصاد دولتی و متمرکز بر زمین 
نشسته و مانند یک زخم کهنه طی چندین دهه گذشته بر 
کشور سایه سنگین انداخته است، گفت: اگر خصوصی سازی 
بدون رانت و با تخصیص درســت به اهل آن واگذار شــود، 
بسیاری از مشــکالت در اقتصاد حل خواهد شد. به گزارش 
خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران با بیان چالش های جدی در 
حوزه خصوصی سازی گفت: گاهی آن قدر دغدغه فروش و 
اینکه مسئولیت یک مجموعه از دوش دولت برداشته شود، 
وجود دارد که تنها می خواهیــم بنگاهی را واگذار کرده تا از 
آن رها شــویم که این یک خطای بزرگ است و باید نسبت 
به حفظ و ارتقای مجموعه ای که می خواهد واگذار شــود، 
توجه ویژه داشت. در بحث خصوصی سازی  که باید منجر به 
مردمی سازی  و اقتصاد مردمی می شد، تاکنون غفلت شده و 

اقتصاد ما مردمی نشده است. 
به گزارش ایسنا، قالیباف تأکید کرد: باید شجاعانه تصمیم 
بگیریم و هزینه بدهیم که در غیر ایــن صورت هیچ کاری 
نمی توانیم انجام دهیم. گفته  می شــود در حوزه قضایی به 
ترک فعل رسیدگی می شود، اما به نظرم رسیدگی نمی شود. 
امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار می کنند. 
افســوس می خورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و 
قلمزن هستند، اما برای دیگران نوکری می کنند. من گفتم 
از بحث ها عبور کردم، اما معلوم نیست دوستانی که در بخش 

خصوصی کار می کنند اینطور باشند.

باور3۷3 عملیاتی شد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح دیروز در صبحگاه 
عمومی ستاد این نیرو ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی 
خرمشهر گفت: امروز اشراف اطالعاتی نیروی پدافند هوایی 
ارتش به صد ها کیلومتر فراتر از مرز هــا ارتقا یافته و همین 
موضوع امنیت و آســودگی خاطر هموطنان مان را بیش از 
پیش تضمین کرده است.  سرتیپ علیرضا صباحی فرد با بیان 
اینکه سامانه موشکی باور۳۷۳ به طور کامل به چرخه عملیاتی 
یگان های پدافندی پیوسته است، گفت: امروز افزایش توان 
رزم و مؤلفه هــای آمادگی دفاعی نیروی پدافند، جهشــی 
چندبرابری را طی می کند. او با اشــاره به اینکه سامانه بومی 
باور۳۷۳ در رزمایش اخیر این نیرو در مسافت ۱۵۲کیلومتری 
با اهداف، درگیرشده و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشته، 
افزود: آزمایش افزایش برد بــاور۳۷۳ در آینده نزدیک انجام 
می شود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان 
خواهد شد.  فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه 
در طول 8سال جنگ تحمیلی هیچ عملیاتی انجام نشد مگر با 
حمایت، اشراف اطالعاتی و توان رزمی نیروی پدافند هوایی، 
گفت: عملیات بیت المقدس ازجمله عملیات هایی بود که با 

چتر پدافند هوایی ارتش به موفقیت دست یافت.

3درخواست اژه ای از دولت و 
ائمه جمعه

رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورای  
عالی قضایی با اشاره به وعده وزارت صمت مبنی 
بر افزایــش تولید خودرو گفــت: وزارت مربوطه 
در ســال گذشــته اعالم کرد که با تغییر مرجع 
قیمت گذاری خــودرو، ظرف یک  ســال، تولید 
خودرو افزایش و قیمــت آن کاهش می یابد، اما 
در سال ۱۴00 شاهد کاهش تولید خودرو نسبت 
به ســال قبل از آن بودیــم؛ علی ایحال ضرورت 
دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شــود چرا 
که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است. 
براساس گزارش میزان، غالمحسین محسنی اژه ای 
همچنین در درخواست دوم خود با یادآوری این 
مهم که در اقالمی نظیر دارو، تأمین و تخصیص 
ارز، صدور مجوز واردات و شــبکه توزیع بر عهده 
وزارت بهداشــت اســت، افزود: از دستگاه های 
انتظامی، اطالعاتی و امنیتــی و خوِد دولت این 
مطالبه را داریم که اطالعات شــبکه هایی که در 
تربیون های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی 
و سودجویان اقالم ازجمله دارو معرفی می شوند، 
اعالم شوند تا پیگیری ها و اقدامات قانونی در قبال 
آنها انجام گیرد. محسنی اژه ای همچنین با اشاره 
به بخشی از سخنان خطیب این هفته نمازجمعه 
تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با 
کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند، 
گفت: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه 
به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با 
کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند 
برخورد کند؛ خواهشم این است که مالحظه کنید 
چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر 

چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟

مجلس

دفاعی

قضایی

گزارش

نمایندگان مجلس یازدهم )چهارشــنبه 4خرداد( برای سومین بار به داوطلبان عضویت در 
هیأت رئیســه مجلس رأی خواهند داد.  درماده ۱4 آیین نامه داخلی مجلس اشاره شده که 
اعضای هیأت رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس، 2نایب رئیس، 6دبیر و3ناظر است که برای 

یک سال انتخاب می شوند و مبنای تجدید انتخابات ساالنه، سالروز انتخابات هیأت رئیسه 
قبلی اســت. درباره انتخابات هیأت رئیسه مجلس با اقبال شــاکری، نماینده مردم تهران 

گفت وگو کردیم.
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