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نگاهی به روز فعال  
کمیسیون های مجلس 

مجلس به دنبال 
تقویت  بخش 

نظارتی و 
مردمی سازی 

اگرچه روز گذش��ته مجلس جلسه علنی نداشت، 
ام��ا كميس��يون های خان��ه ملت فع��ال بودند و 
بهارس��تان ش��اهد حضور برخ��ی از وزرا در اين 

كميسيون ها بود. 
حض��ور فع��ال وزار در مجل��س خب��ر از تعامل، 
همدل��ی و همس��وئی ق��وای كش��ور می دهد به 
خصوص كه حتی فرمانده نيروی انتظامی هم در 
يکی از اين جلسات حضور داشت.  اين موضوعی 
اس��ت كه مورد توجه رياس��ت مجل��س نيز قرار 
داشت. رئيس مجلس ش��ورای اسالمی در ديدار 
با رئي��س و اعضای هيات تطبيق مصوبات دولت 
با قوانين هوشمندسازی، شفافيت، مردمی سازی 
و كارآمدس��ازی را اصول 4 گانه مجلس يازدهم 
دانس��ت و بر اجرای اين اصول تاكيد كرد. وی با 
اشاره به اهميت توجه به مباحث حقوقی از منظر 
حکمرانی گف��ت: رهبر معظم انق��الب در ديدار 
اخي��ر با نمايندگان مجل��س فرمودند كه يکی از 
كارهای مجلس بايد اين باشد كه ظرفيت اجرايی 

ش��دن قانون در خود قانون ديده شود، از اين رو 
اگر در رون��د قانونگذاری به اي��ن ظرفيت توجه 

نشود، مشکالتی به وجود خواهد آمد. 
رئيس قوه مقننه كشورمان با بيان اينکه مجلس 
يازدهم در ش��رايط خاصی كه كشور در آن قرار 
دارد، كار خود را آغاز كرد، افزود: مردم در شرايط 
كنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و 

خواستار حل مشکالت هستند. 
وی ادامه داد: مجلس دو وظيفه اصلی قانونگذاری 
و نظارت را برعهده دارد كه اولويت ما در شرايط 
كنونی تقويت بخش نظارتی است و قطعاً ما اين 
مسئله را با جديت دنبال می كنيم. وی از هيات 
تطبيق مصوبات دولت ب��ا قوانين به عنوان يکی 
ديگر از بازوهای نظارتی مجلس ياد كرد و گفت: 
بخش عمده ای از نظ��ارت مجلس در دو بخش 
اجرايی س��ازی قانون و نظارت بر مصوبات هيات 

دولت قرار دارد.  
رئي��س مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
رويکرده��ای اصلی مجلس يازدهم گفت: يکی از 
مس��ائل مهم در اين رابطه هوشمندسازی است 
كه اين مس��ئله از اهميت و جايگاه بسيار مهمی 
برخوردار اس��ت. يکی ديگر از اي��ن رويکردهای 
اصلی بحث شفافيت است كه بايد اين موضوع نيز 
به صورت جدی پيگيری ش��ود. قاليباف، مردمی 
سازی را نيز از ديگر اولويت های مجلس در دوره 
يازدهم دانست و ادامه داد: مردمی سازی اساس 
هرگون��ه اقدام و تصميم ما اس��ت. يکی ديگر از 
اولويت های مجلس، كارآمدسازی، چابك سازی 
سيستم و جلوگيری از تمركزگرايی است كه بايد 

در كانون توجه قرا گيرد
بررسیطرحشفافيتآراینمايندگان

نايب رئيس كميس��يون آيين نامه داخلی مجلس 
گفت: نشست كميسيون آيين نامه داخلی مجلس 
برای بررس��ی ط��رح ش��فافيت آرای نمايندگان 

ديروز برگزار شد.
شهباز حسن پور بيگلری نماينده مردم سيرجان 
در مجلس گفت: نشس��ت كميسيون آيين نامه 
داخلی مجلس برای بررس��ی طرح شفافيت آراء 
نماين��دگان صب��ح امروز برگزار ش��د. وی افزود: 
اين طرح از س��وی هيأت رئيسه برای بررسی به 
كميسيون آيين نامه ارجاع شده بود و كميسيون 
آيي��ن نامه نيز برای بررس��ی اين طرح تش��کيل 
جلس��ه داد. ناي��ب رئيس كميس��يون آيين نامه 
داخلی مجلس اظهار داشت: در اين جلسه 9 نفر 

از نمايندگان برای صحبت در باره طرح شفافيت 
در كميس��يون آيين نامه ثبت نام كردند كه البته 
هم��ه آنها موافق بودند و مخالفی وجود نداش��ت 
ام��ا نقطه نظرات كارشناس��ی پيرامون اين طرح 
داش��تند. حسن پور خاطرنش��ان كرد: از ميان 9 
نفر ثبت نام كننده برای س��خنرانی در باره طرح 
ش��فافيت آراء نمايندگان با توجه به زمان و وقت 
كميسيون فرصت شد تا تنها 4 نفر از نمايندگان 
مطالب خود را           مطرح كنند. وی در پايان گفت: به 
همي��ن دليل با توجه به نيمه تمام ماندن بحث ها 
و صحبت ه��ا ادامه بررس��ی و رأی گيری در مورد 
كليت طرح شفافيت آراء در كميسيون آيين نامه 

به جلسه بعد موكول شد.
 همراهیوزارتنيروباكميسيونانرژی 

وزير نيرو نيز بعد از حضور در كميس��يون انرژی 
گفت:  در يک��ی � دو ماه آين��ده گروه های كاری 
همراه��ی با اي��ن وزارتخانه با كميس��يون انرژی 
مجلس و تعيين سازوكارهای سال جاری و سال 

آينده شکل خواهد گرفت.
اردكانيان اظهار داشت: كميسيون انرژی  گزارشی 
از عملک��رد وزارت ني��رو و برنامه های پيش رو و 
اتفاقاتی كه در س��ال آخر فعاليت دولت با كمك 
مجل��س می تواني��م انجام دهيم را م��رور كرديم 
كه اين كارها می تواند ريل گذاری مناس��بی برای 

سال های پيش رو باشد.
وی افزود:  نمايندگان عضو اين كميسيون با توجه 
به تخصص خود مباحثی را درباره مس��ائل ملی و 
حوزه های انتخابيه خود مطرح كردند و قرار ش��د 
ظرف دو هفته آينه پاس��خ های مکتوب خود را به 
اين موضوعات به كميس��يون انرژی تقديم كنيم. 
وزير ني��رو تصريح كرد:  در يك ت��ا دو ماه آينده 
گروه های كاری همراهی وزارت نيرو با كميسيون 
انرژی مجلس و س��ازوكارهای سال جاری و سال 
آينده و ب��ه ويژه در ايام بودج��ه را فعال كرده و 

مدنظر قرار خواهيم داد.
 حلمشکالتحوزهسالمت 

س��عيد نمکی وزير بهداش��ت،  درمان و آموزش 
پزشکی كه ديروز در كميسيون بهداشت مجلس 
حاضر ش��ده بود، در م��ورد مطالب مطرح در اين 
كميس��يون گفت: در اين نشست قرار شد كميته 
مش��تركی كه برخی معاونانم در آن حضور دارند 
مسائل را در كميس��يون بهداشت پيگيری كرده 
و اين ات��اق فکر راهکارهای مناس��بی برای حل 
س��ريع تر مس��ائل ارائه دهد. وی افزود: همچنين 

در اين جلس��ه چن��د نفر از نماين��دگان مجلس 
سواالتی را مطرح كردند كه بر اساس دلسوزی ها 
و نگرانی های خود از مس��ائل كشور و خيز مجدد 

ويروس كرونا در برخی استان ها بود.
از سوی ديگر در اين نشست سه سؤال نمايندگان 
از وزير بهداش��ت مطرح ش��د كه سواالت مربوط 
به ميرس��ليم نماينده ته��ران،  پژمانف��ر نماينده 
مش��هد و ن��وروزی نماين��ده رب��اط كري��م بود. 
نايب رئيس كميسيون بهداش��ت مجلس در اين 
باره گفت: ميرس��ليم پس از طرح سوال خود در 
اين كميس��يون و پاسخ های وزير بهداشت، اعالم 
كرد قانع ش��ده است ولی نمکی در مورد سواالت 
پژمان فر و نوروزی دستور پيگيری به معاونان خود 
را داد. علی اصغر باقرزاده افزود: پس از طرح سؤال 
نوروزی نماينده رباط كريم، وزير بهداشت دستور 
داد تيم��ی با كمك معاونت درمان و پش��تيبانی 
اي��ن وزارتخانه در محل مورد نظر حاضر ش��ده و 
مش��کالت و معضالت احصا ش��ده و پيشنهادات 
الزم به وزير ارجاع ش��ده و دستور الزم برای رفع 

مشکالت اقدامات الزم صورت گيرد.
 نارضايتیمردمازدولتدربخشاقتصاد

اجتماع��ی،  كميس��يون  دي��روز  جلس��ه  در 
حجت االسالم سيد محمود علوی وزير اطالعات با 
حضور در كميسيون گزارشی را           از آخرين وضعيت 
اقتصادی و اجتماعی كشور به اعضای كميسيون 
ارائه داد. علی بابايی نماينده مردم ساری با اشاره 
به اين  نشس��ت گفت:  در اين جلسه نمايندگان 
ني��ز نقطه نظرات خود را           پيرامون برخی مس��ائل 
همچون شركت شس��تا و تشکيکی كه به برخی 
آمارها داش��تند، ارائه كردند، اما جلس��ه بيش��تر 
يك جلس��ه يك طرفه بود و وزي��ر در اكثر زمان 
جلس��ه گزارش می داد. س��خنگوی كميس��يون 
اجتماعی مجل��س اظهار داش��ت: وزير اطالعات 
در جمع بندی گزارش خود عنوان كرد كه مردم 
امروز رضايتمندی از عملک��رد دولت ندارند. اين 
نارضايتی به ويژه در شرح وظايف دولت در حوزه 
اقتص��ادی نمود پيدا می كند. بابايی خاطرنش��ان 
كرد: وزي��ر اطالعات در اين نشس��ت به اختالف 
نظرها و وجود س��اليق مختلف اشاره كرد و گفت 
كه ما برای اين كه دچار واگرايی و مشکالت ناشی 
از آن نشويم بايد همگرايی بين جريانات مختلف 
در كش��ور وجود داشته باشد. وی در پايان گفت: 
علوی اظهار داشت كه با توجه به آمار و ارقامی كه 
به ويژه در حوزه اقتصادی وجود دارد و وضعيتی 

كه اين آمارها نشان دهنده آن است در شأن ملت 
ايران نيس��ت و اين وضعيت می طلبد كه اتفاقات 
مناسب تری در كش��ور رخ دهد، بالفاصله آنها را 

پيگيری كرده و آن را جبران كنيم.
 افزايشجرايمسايبری 

جلسه كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
با حضور سردار اش��تری فرمانده نيروی انتظامی 
برگزار ش��د. سخنگوی كميس��يون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس در اين باره گفت: افزايش 
جرائم سايبری به دليل رها بودن مديريت فضای 
مجازی در كش��ور يکی از چالش های عمومی در 
فضای كش��ور بود كه در اين جلس��ه مورد توجه 
قرار گرفت. ابوالفضل عمويی اظهار داشت: در اين 
جلس��ه سردار اش��تری با ارائه گزارشی از آخرين 
اقدامات ني��روی انتظامی، بر در دس��توركار قرار 
گرفت��ن رويکرد "پلي��س هوش��مند" در نيروی 
انتظام��ی تاكيد كرد. عمويی اضافه كرد: س��ردار 
اشتری با برشمردن الزامات تقويت اقتدار پليس، 
اظهار داشت كه عليرغم برخی كمبودها در نيروی 
انتظامی، نيروهای پليس با انگيزه انقالبی، وظايف 
محوله را با تالش مضاعف دنبال می كنند. وی در 
ادامه بيان جزئيات نشست مذكور تصريح كرد: در 
اين جلسه فرماندهان پليس اطالعات و امنيت، و 
پليس فتا ني��روی انتظامی هم به ارائه گزارش از 
تهديده��ا و اقدامات صورت گرفته در حوزه های 
كاری خود پرداختند. وی در ادامه گفت: همچنين 
موضوع ساماندهی وضعيت اتباع خارجی در كشور 
هم در اين جلسه مورد توجه قرار گرفت و اعضای 
كميس��يون امني��ت ملی  نظرات خ��ود در حوزه 

فعاليت نيروی انتظامی، اعالم كردند . 
 دس�تهبندیمش�کالتمهارتآم�وزیدر

كميسيونآموزش
س��خنگوی كميس��يون آموزش مجلس با اعالم 
جزئي��ات نشس��ت كميس��يون در دس��ته بندی 
متاس��فانه  گف��ت:  مهارت آم��وزی  مش��کالت 
فارغ التحصيالن هنرس��تان ها به دانش��گاه فنی و 
حرفه ای نمی آيند. حجت االس��الم احمدحسين 
اظهار داشت: در اين نشست بحث اهميت كسب 
دانش مهارتی بررسی شد ضمن اينکه چالش های 
اي��ن حوزه هم م��ورد بحث و بررس��ی اعضا قرار 
گرفت. وی افزود: در اين نشس��ت عنوان شد كه 
هنرستان های فنی و حرفه ای يا تعطيل شدند يا 
نيمه تعطيل ، در حالی كه بايستی فارغ التحصيالن 
هنرستان ها به دانشگاه های فنی و حرفه ای برای 

ادامه تحصي��ل بيايند اما طبق قوانينی كه وجود 
دارد می توانند رش��ته های تحصيل��ی ديگری را 
برای خود انتخ��اب كنند و عمال فارغ التحصيالن 
هنرستان ها به دانشگاه فنی و حرفه ای نمی آيند. 
س��خنگوی كميسيون آموزش مجلس با اشاره به 
كمبود بودج��ه آموزش های فن��ی و حرفه ای در 
كشور تصريح كرد: در اين نشست متوليان فنی و 
حرفه ای و آموزش های دانشگاهی اعالم كردند كه 
بودجه اين حوزه برای آموزش های مهارتی كافی 
نيس��ت. وی خاطرنش��ان كرد: طبق قانون برنامه 
ششم توس��عه بايس��تی 50 درصد آموزش ها در 
كشور مهارتی باشد كه هم اكنون اين ميزان فقط 
36 درصد اس��ت. وی گفت: در اين نشست مقرر 
شد كه مش��کالت فنی و حرفه ای و آموزش های 
مهارتی دسته بندی شده و در كميسيون آموزش 

در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
 مشکالتازدواجوتشکيلخانواده

س��خنگوی كميس��يون فرهنگ��ی مجلس گفت: 
موض��وع جمعيت و خانواده و مش��کالت بر س��ر 
راه تش��کيل خان��واده در كميس��يون فرهنگ��ی 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و پيشنهاد شد 
مركزی در حوزه اجرايی متولی رس��يدگی به اين 
امور باشد. حجت االسالم مجيد نصيرايی نماينده 
مردم فردوس، با اشاره به جلسه ديروز كميسيون 
فرهنگ��ی مجلس گفت: در اين  جلس��ه موضوع 
جمعي��ت و خانواده و موانع بر س��ر راه تش��کيل 
خانواده با حضور كارشناسان و نمايندگان بخشی 
از دس��تگاه های مرتبط با اين ح��وزه مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت. وی افزود: در اين جلس��ه 
قوانينی ك��ه در اي��ن زمينه وج��ود دارد مطرح 
ش��د و بررسی ها نش��ان داد كه مشکل در اجرای 
قانون است، واال قوانين در اين زمينه وجود دارد. 
س��خنگوی كميس��يون فرهنگی مجل��س اظهار 
داش��ت: در جلسه  ديروز پيشنهاد شد تا مركزی 
در ام��ور اجرايی متولی امور مربوط به جمعيت و 
خانواده باشد و امور مربوط به اين بخش را           سامان 
دهد كه اين موضوع با توافق ضمنی حاضران همراه 
بود. نصيرايی خاطرنشان كرد: البته بحث های ا به 
جمع بندی نرس��يد و بنا شد تا در جلسات آينده 
بررسی های بيشتری پيرامون آن انجام شود. وی 
در پايان گفت:  در اين جلسه همچنين مشکالت 
حوزه ورزش و جوانان نيز مورد بررسی قرار گرفت 
و بنا شد تا اين مش��کالت در جلسه ای با حضور 

وزير ورزش و جوانان مطرح و بررسی شود.

امامجواد)ع(: به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تا 
خسته كردن جوارح به عبادت. 

ساخت 3500 واحد مسکونی برکت 
برای خانواده های دارای دو معلول

با مش��اركت بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام 3500 واحد مسکونی 
ب��رای خانواده های دارای دو معلول س��اخته می ش��ود. مديرعامل بنياد 
بركت ضمن اعالم اين خبر گفت: به منظور حل مش��کل مسکن اقشار 
آس��يب پذير جامعه و ارتقای س��طح كيفی و بهبود ش��رايط محيطی و 
س��کونتی خانواده های دارای حداقل دو معلول، 3500 واحد مس��کونی 
برای اين خانواده ها در 31 اس��تان كشور س��اخته می شود. اميرحسين 
مدنی ادامه داد: اين تعداد واحد مس��کونی بر اساس انعقاد تفاهم نامه ای 
ميان بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، بنياد مس��کن 
انقالب اس��المی و سازمان بهزيستی كشور ساخته می شود.  مديرعامل 

بنياد بركت با اشاره به مدت يك ساله اين تفاهم نامه اظهار داشت: اعتبار 
تعهد شده توسط بنياد بركت در اين تفاهم نامه 500 ميليارد ريال است 
و اس��تان های تهران، فارس، اصفهان و لرستان به ترتيب با 552، 376، 
370 و 215 مس��کن، بيشترين س��هم را از واحدهای مسکونی ساخته 
ش��ده خواهند داشت. وی تصريح كرد: گزارش پيشرفت مالی و فيزيکی 
اجرای اين تفاهم نامه در دوره های زمانی 3 ماهه به اعضای كميته اجرايی 
متش��کل از معاون عمران��ی و طرح های زيربنايی بني��اد بركت، مدير 
كل مس��کن روس��تايی بنياد مسکن انقالب اس��المی و مديركل دفتر 
س��ازمان بهزيستی كشور ارائه می ش��ود. مدنی بيان كرد: ساخت 40 
هزار واحد مس��کونی را با پيش بينی اعتب��اری بالغ بر 1400 ميليارد 
ريال در دستور كار داريم كه از اين تعداد، 10 هزار واحد تکميل شده 

و در اختيار محرومين سراسر كشور قرار گرفته است.

خ��ب��ر

گزارش


