دكتر الريجاني رئيس مجلس:

استفاده از مديران مجاهد
واجراييساختناقتصادمقاومتي
عاملموفقيتايران

همايش يادمان آيينهداران آفتاب بهمناسبت شهادت
ش��هيدان رجايي و باهنر و اندرزگ��و و هفته دولت در
مجتمع فرهنگي رفاه برگزار شد.
به گزارش مهر ،همايش يادمان آيينهداران آفتاب به
مناس��بت شهادت شهيدان رجايي و باهنر و اندرزگو و
آغاز هفته دولت در مجتمع فرهنگي رفاه توسط حزب

مؤتلفه اسالمي برگزار شد .علي الريجاني طي سخناني
در اين همايش گفت :شهيدان باهنر ،رجايي ،اندرزگو،
الجوردي و عراقي نقش بس��يار مهم��ي در انقالب و
به ثمر رس��يدن آن داش��تند .وي با بيان اينكه اين 5
شهيد روش��نايي بزرگي در تاريخ بشريت بودند افزود:
با شاخص قرار دادن عملكرد اين شهيدان اكنون بهتر

ميتوانيم مشاهده كنيم كه آيا در مسير درست حركت
ميكنيم يا خير و امروز بايد اين س��ؤال را از خودمان
بپرس��يم .رئيس مجلس با بيان اينكه در آن زمان نيز
ي��ك جنس مبارزه وجود داش��ت و امروز نيز با جنس
ديگري از مبارزه مواجه هس��تيم اضاف��ه كرد :آن روز
معلوم بود دش��من كجاس��ت اما امروز گاهي دشمنان

ناپيدا و در صحنه بينالمللي هستند و بهطور كلي نيز
اكنون مصاف با دشمن بسيار سخت بوده و ساده نيست.
رئيس قوه مقننه با بيان اينكه اين ش��هيدان بزرگوار
داراي اخالص بودند و رياكاري نداشتند گفت :شهيدان
رجاي��ي و باهنر اهل مبارزه بودند و درايت داش��تند و
همچنين تكليف خود را با خدا يكسره كرده بودند.

در ديدار رئيس مجلس با مراجع و علماي قم تاکید شد

تأكيد بر بهبود وضعيت اقتصادي
و تقويت فضاي كسب و كار در كشور

دكت��ر علي الريجان��ي رئيس مجلس
شوراي اسالمي در سفر به قم با مراجع،
آيات اعظام و علماي اين ش��هر ديدار و
گفتوگو كرد.
به گزارش خانه مل��ت در ديدارهاي
جداگان��ه دكت��ر عل��ي الريجاني رئيس
مجلس ش��وراي اس�لامي ب��ا مراجع و
علماي ش��هر قم در خصوص موضوعات
اقتصادي و مسائل روز گفتوگو شد.
دكت��ر علي الريجان��ي رئيس مجلس
شوراي اسالمي در بيت آيتاهلل استادي
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و
همچنين عضو شوراي عالي حوزه علميه
حضور يافت و ب��ا وي ديدار و گفتوگو
كرد.
همچني��ن دكتر علي الريجاني رئيس
مجلس شوراي اسالمي به طور جداگانه
در بيوت آيتاهلل مرتضي مقتدايي نايب
رئيس جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه
قم و آيتاهلل يزدي عضو هيأت رئيس��ه
مجلس خب��رگان رهبري حضور يافت و
با ايشان درباره مسائل كشور و بينالملل
گفتوگو كرد.
در اين ديداره��ا دكتر علي الريجاني
گزارش��ي از وضعيت كش��ور و مس��ائل
بينالملل��ي مط��رح نمود و ب��ر اهميت
همكاري بين قواي سه گانه تأكيد كرد.
گفتني اس��ت آيتاهلل مقتدايي ضمن
خوشامد گويي به رئيس مجلس شوراي
اسالمي گفت :اميدوارم مشكالت كشور
در زمينههاي مختل��ف مانند اقتصادي
حل ش��ود و مس��ئوالن با حفظ آرامش
مس��ائل اقتصادي و بينالملل��ي را رفع
كنند.
دكتر علي الريجاني در منزل آيتاهلل
العظمي علوي گرگاني حضور يافت و با
ايشان ديدار كرد.
در اي��ن دي��دار رئي��س مجل��س ب��ا
اش��اره به اين نكته ك��ه در تمامي امور
از راهنماييه��اي مراجع عاليقدر تقليد
اس��تفاده ميكند گف��ت :مجلس تالش
ميكند تا زمينه بهبود وضعيت اقتصادي
كشور فراهم شود و براي انجام اين مهم
ب��ر روي محور تس��هيل و تقويت فضاي
كسب و كار اقداماتي انجام داده است.
رئي��س مجلس ش��وراي اس�لامي با
تأكيد بر لزوم كاهش هزينههاي كش��ور
گفت :براي بهبود وضعيت اقتصادي بايد
س��عي كرد هزينهها كاهش يابد به طور
مثال بهينه س��ازي در مصرف س��وخت
يكي از اقدامات اساس��ي براي انجام اين
مهم است.
الريجان��ي در اين دي��دار اضافه كرد:
ب��راي بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش
هزينهها مجلس  100ميليارد دالر براي
سرمايهگذاري و تقويت بخشهايي مانند
حمل و نقل و همچنين بهينهس��ازي در
مصرف سوخت اختصاص داده است.
رئيس نهاد قانونگذاري كش��ور ادامه

داد :با توجه به اين كه يكي از دغدغههاي
م��ردم در بخش بهداش��ت و درمان بود
مجل��س موافقت ك��رد ي��ك درصد به
مالي��ات بر ارزش افزوده اضافه ش��ود تا
از اي��ن محل بودجه بيش��تري به بخش
س�لامت اختصاص يابد و زمينه كاهش
هزينهه��اي مردم در بخش بهداش��ت و
درمان فراهم ش��ود البته ع�لاوه بر اين
نكت��ه مناب��ع مالي نيز از مح��ل اجراي
مرحل��ه دوم هدفمندس��ازي يارانهها به
اين بخش اختصاص داده شده است.
الريجاني تصريح كرد :به دولت اجازه
داده ش��ده تا راهآهن سريعالسير تهران،
ق��م ،اصفه��ان از محل فاينان��س منابع
مالياش را تأمين كند.
رئيس مجلس شوراي اسالمي يادآور
ش��د :مجلس با هماهنگي س��اير نهادها
ميخواهد بخشهاي توليد كش��ور را در
زمينههاي كش��اورزي ،صنعت و معدن
تقوي��ت كند بهط��ور مث��ال از ظرفيت
معادن خوبي در كشور برخوردار هستيم
كه باي��د زمينه بهرهبرداري از آن فراهم
آيد.
براساس اين گزارش آيتاهلل العظمي
علوي گرگان��ي از مراجع عاليقدر تقليد
در ابت��داي اين ديدار با خي��ر مقدم به
رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي گفت:
از اين موضوع خوش��حال هستيم كه در
نظام جمهوري اسالمي ايران يك رئيس
مجلس مردمي و آي��تاهلل زاده فعاليت
ميكند.
آيتاهلل العظم��ي علوي گرگاني ادامه

داد :يك��ي از مش��كالت اصل��ي كش��ور
ركود در بخش توليد اس��ت كه با توجه
ب��ه گزارش ش��ما از مجلس ب��راي رفع
اين مس��ئله اميد دارم اقتصاد كش��ور از
ج ش��ود البته از توجه
بخش ركودي خار 
جنابعال��ي و مجل��س ب��ه اي��ن موضوع
خوشحالم.
اين مرجع عاليقدر تقلي��د ادامه داد:
نباي��د كار در مملكت متوقف ش��ود كه
ب��راي رون��ق تولي��د بايد تالش ش��ود
نقدينگي و س��رمايه بانكها به س��مت
توليد سوق داده شود.
وي گف��ت :از هم��كاري و هماهنگي
دول��ت و مجلس خوش��حالم و اميدوارم
اين موضوع ادامه داشته باشد.

آي��تاهلل العظمي عل��وي گرگاني در
پاي��ان اين دي��دار يادآور ش��د :يكي از
امتيازات دولت توجه به بخش بهداشت
و درمان بوده اس��ت ك��ه البته اميدوارم
اين مورد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
همچني��ن دكتر علي الريجاني رئيس
مجلس شوراي اسالمي در بيت آيتاهلل
س��يد احمد خاتمي ام��ام جمعه موقت
تهران در ش��هر قم حض��ور يافت و با او
درباره مس��ائل مختلف كشور گفت و گو
كرد.
براس��اس اين گزارش اهم موضوعاتي
ك��ه در اين دي��دار مطرح ش��د درباره
مس��ائل اقتصادي كش��ور و راهكارهاي
بهب��ود وضعيت اقتصاد و خروج از ركود

لزوم همگرايي در مصاف با بحرانهاي منطقهاي

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مراجع
عظام بر واگذاري امور اقتصادي به مردم تأكيد داشتند
گفت :همچنين مراجع ايجاد فضاي آرام در كش��ور و
همگرايي بيشتر مسئوالن را ضروري دانستند.
دكتر علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي
پس از ديدارهاي چهار روزه با مراجع ،دانش��مندان و
علماي ش��هر قم در جمع خبرنگاران در تش��ريح اين
ديداره��ا گف��ت :فرصتي ب��ود كه بع��د از مدتها كه
خدم��ت آقايان مراجع نرس��يده بوديم در اين ديدارها
گزارش��ي از ش��رايط اقتصادي ،فرهنگي ،سياس��ي و
موضوعات منطقهاي و بينالمللي ارائه كنيم.
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه
داد :در اين ديدارها همچنين اقدامات و برنامهريزيهاي
مجلس شوراي اسالمي به ويژه در موضوع اقتصادي و
بودجه س��ال  93و مصوبههاي قوه مقننه و مس��ائل و
موضوعات رخ داده در عرصه بينالملل بهويژه موضوع
مذاكرات هستهاي خدمت مراجع گزارش شد.
وي با اش��اره ب��ه توصيههاي مراجع عظ��ام گفت:
خوش��بختانه بيش��تر راهنماييهاي آقايان مراجع در
رابطه با اين بود كه كارها و امور بايد به دس��ت مردم
س��اماندهي ش��ود به ويژه در حوزه اقتص��ادي مراجع
عظام تأكيدات زيادي داش��تند كه بايد مسيري براي
واگذاري امور به مردم و استفاده از ظرفيتهاي مردمي

براي حماي��ت از توليد فراهم ش��ود همچنين در اين
ديدارها بر ايجاد فضايي آرام و لزوم همگرايي بيش��تر
در ميان مس��ئوالن تأكيد شد زيرا هماكنون ما در يك
مصاف بينالمللي و منطقهاي ق��رار داريم بنابراين در
اين ش��رايط به همگرايي بيشتر احتياج داريم و برخي
اش��كاالت را باي��د ناديده گرفت از طرف��ي ديگر براي
رونق توليد نيز نيازمند به همگرايي هستيم.
الريجاني افزود :قطعا كشوري كه شرايطش پرتنش
باش��د ،توليدكنندگان و س��رمايه گذاران شوقي براي
س��رمايهگذاري ندارند بنابراين نصاي��ح آقايان مراجع
بس��يار درست و س��ودمند بود و از نظراتشان استفاده
كرديم به طور حتم هم در دولت و هم در مجلس اين
نظرات را پيگيري ميكنيم.
وي با اش��اره به موضوعات مطرح شده درباره تغيير
رويكرد كشورهاي غربي نس��بت به گروههاي افراطي
منطقه بهويژه داعش افزود :معلوم نيس��ت كه غربيها
به چه ميزان در مبارزه با اين گروهها مصمم هس��تند
اما در شرايط كنوني به اين موضوع اقرار ميكنند اين
در حالي اس��ت كه در گذش��ته همين قدر هم اذعان
نميكردن��د و تص��ور ميكردن��د كه از اي��ن ظرفيت
ميتوانند عليه برخي كشورها در منطقه استفاده كنند
اما هم اكنون حرفها و مطالبش��ان نشان دهنده اين
است كه خطر گروهها را حس كردهاند.

بود.
در اين ديدار رئيس مجلس و آيتاهلل
خاتمي بر ل��زوم حفظ وحدت و آرامش
در كشور تاكيد كردند.
رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در قم
با آيتاهلل س��بحاني از مراج��ع عاليقدر
تقلي��د و همچنين آي��تاهلل غروي عضو
برجسته جامعه مدرس��ين حوزه علميه
قم ديدار كرد.
در ديداري ديگر دكتر علي الريجاني
رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در قم با
آيتاهلل جعفر سبحاني از مراجع عاليقدر
تقلي��د و همچنين آي��تاهلل غروي عضو
برجسته جامعه مدرس��ين حوزه علميه
توگو كرد.
قم ديدار و گف 

الريجاني ادامه داد :قطعا گروههاي تندرو و افراطي
منطق��ه كه م��ورد حمايت برخي كش��ورهاي غربي و
تعدادي از كشورهاي منطقه هستند اقدامات بسياري
را در كش��ورهايي مانند س��وريه و عراق انجام دادند و
حامي��ان آنها فكر ميكردند كه از اين طريق ميتوانند
به اين كشورها ضربه بزنند اما هماكنون متوجه شدند
ك��ه اي��ن گروهها جرياني هس��تند كه علي��ه حاميان
خودشان هم عمل ميكنند.
رئيس مجلس ادامه داد :يكي از مشكالت منطقه اين
اس��ت كه قدرتهاي بزرگ شناخت درستي از مسائل
منطقه ندارند و يا با مسئله تروريست برخورد تاكتيكي
ميكنند در اين رابطه حرفهاي زيادي ميزنند اما در
مقام عمل كار طور ديگري پيش ميرود.
وي درباره وضعيت اقدامات مجلس در حوزه تنقيح
قواني��ن گفت :ه��م اكن��ون  50گروه در اي��ن زمينه
طراحي و قوانين كدبندي ش��دند بهطور مثال قوانين
مربوط به حوزه محيطزيس��ت همه مدون شده تا پس
از بررس��ي مشخص ش��ود كه كدام نقاط نقص و كدام
نقاط تكراري هستند.
الريجاني با بيان اينكه پروژه تنقيح قوانين بس��يار
بااهميت و وقت گير است افزود :اين موضوع به اين علت
اس��ت چون موضوعات تقنيني در يكصد سال گذشته
داراي تنوع بسياري است.

براس��اس اين گزارش در اين ديدارها
رئيس مجلس شوراي اسالمي از اقدامات
مجلس در زمينه حل مس��ائل اقتصادي
مردم و اتخاذ راهكارهايي براي توس��عه
بخش توليد گزارشي ارائه داد.
همچني��ن رئي��س مجلس ش��وراي
اس�لامي با آيتاهلل محم��د جواد فاضل
توگو كرد.
لنكراني ديدار و گف 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش ،دكتر علي
الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي
با حضرت آيتاهلل اميني از اعضاي حوزه
علميه قم ديدار و گفتوگو كرد.
دكتر الريجاني در اين ديدار گزارشي
را از آخري��ن وضعيت اقتصادي كش��ور،
اقدامات ص��ورت گرفته براي رفع موانع
توليد و موضوع��ات داخلي و بينالمللي
ارائه كرد.
در اين ديدار همچنين آيتاهلل اميني
ضمن تقدير و تش��كر از رئيس مجلس،
بر رونق توليد و حل مشكالت اين حوزه
و رف��ع معض��ل گراني در كش��ور تاكيد
كرد .ايشان بيان اينكه دولت و مجلس
براي حل مش��كالت م��ردم و معضالت
اقتصادي بايد همكاري نزديكي داش��ته
باشند تصريح كرد :مشكالت كشاورزان،
موضوع كمآبي و مش��كالت معيش��تي
مردم بايد در اولويت مس��ائل كشور قرار
گيرد.
همچني��ن رئي��س مجلس ش��وراي
اس�لامي با حض��رت آي��تاهلل العظمي
وحي��د خراس��اني و حض��رات آي��ات،
خرازي ،مس��عودي خميني و حس��يني
بوش��هري دي��دار ك��رد .در اي��ن ديدار
دكت��ر عل��ي الريجان��ي گزارش��ي از
فعاليتهاي مجلس ش��وراي اس�لامي
ب��راي رفع مش��كالت اقتصادي كش��ور
ارائ��ه و در رابط��ه با مهمترين مس��ائل
داخل��ي و خارج��ي نكات��ي را بي��ان
كرد.
حض��رت آي��تاهلل العظم��ي وحي��د
خراساني ضمن تشكر از تالشهاي دكتر
الريجاني توصيه داشتند كه نمايندگان
مجل��س بايد به ش��رايط وكال��ت مردم
توجه جدي كنند و در چارچوب ضوابط
شرعي به وظايف خود عمل نمايند.
حض��رت آي��تاهلل العظم��ي وحي��د
خراساني توجه الزم به مشكالت مردم و
شرايط منطقهاي را ضروري عنوان كرده
و تاكي��د كردند :امروز بيش از هر زماني
ني��از به اتحاد و يكپارچگي در كش��ور و
تالش براي رفع مش��كالت مردم وجود
دارد.
همچني��ن رئي��س مجلس ش��وراي
اس�لامي ب��ا حض��رات آيات ،خ��رازي،
مس��عودي خميني و حسيني بوشهري
ديدار داشت .در اين ديدارها دكتر علي
الريجاني گزارشي از فعاليتهاي مجلس
ش��وراي اس�لامي و مهمترين مس��ائل
داخلي و بينالمللي ارائه كرد.

گزيدهاي از اظهارات رئيس مجلس شوراي اسالمي در ديدار با علما و مراجع قم

موضعگيري دولت در مسائل اقتصادي مناسب است

خوش��بختانه دولت در مس��ائل اقتصادي يك س��متگيري درس��تي را در پيش گرفته از طرفي ديگر در چند وقت اخير سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي از س��وي رهبر
معظم انقالب ابالغ ش��ده و دولت هم براي رونق بخش توليد و خروج كش��ور از ركود تورمي اليحهاي را ارائه كرده اس��ت .مجلس ش��وراي اس�لامي در بودجه امس��ال
اعتب��اري حدود  100ميليارد دالر را براي س��رمايهگذاري حوزه نفت ،گاز ،مخازن مش��ترك ،بهينه س��ازي مصرف س��وخت ،بهبود سيس��تم حم��ل و نقل و كمك به
حمل و نقل ريلي اختصاص داده اس��ت و خوش��بختانه از اين اعتبار حدود  80ميليارد دالر در ش��وراي اقتصاد به تصويب رس��يده اس��ت و در آينده محقق ميش��ود و
قطع��ا اختص��اص اي��ن اعتبارات چرخ توليد را راه مياندازد .از طرفي ديگر در بودجه امس��ال يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده اضافه ش��د تا اعتبارات اين بخش به
همراه بخش��ي از اعتبارات هدفمند كردن يارانهها به وزارت بهداش��ت اختصاص داده ش��ود تا فشار بخش س�لامت از دوش مردم برداشته شود و هماكنون خوشبختانه
وضعيت بهتر شده است.

تسهيل فضاي كسب و كار در كشور

در بودجه امسال اعتباراتي براي تسهيل فضاي كسب و كار اختصاص داده شده كه بهطور حتم ميتواند به اختصاص اين اعتبارات در بهبود اين حوزه تاثيرگذار باشد
از طرفي ديگر مجلس شوراي اسالمي در تدوين برنامه ششم توسعه قطعا به مقوله توليد توجه خاصي ميكند و اين موضوعات در سال آينده هم دنبال ميشود .يكي
از لوايح مربوط به تبصرههاي بودجههاي ساليانه بود كه هر سال در لوايح بودجه تكرار ميشد و اين اليحه با پيشنهاد مجلس ارائه شده تا در زمان بررسي اليحه بودجه
وقت زيادي از مجلس صرف نش��ود .زيرا لوايح بودجه بايد مجموعهاي از درآمدها و هزينهها باش��د .يكي ديگر از لوايح ارائه ش��ده از سوي دولت به مجلس اليحه خروج
از ركود تورمي بود كه در اين رابطه مجلس مطالعات زيادي را انجام داده اس��ت و قرار اس��ت اين دو با هم تلفيق ش��ده و به صورت يك اليحه به صحن علني ارائه شود.
البته در تعطيالت  3هفته آينده مجلس كميسيونهاي مربوطه جلسات خود را به صورت مستند براي بررسي نهايي برگزار ميكند.

ضرورت هوشياري و حفظ يكپارچگي در برابر جريانهاي تكفيري

يكي از مسائل و مشكالت منطقه در شرايط كنوني موضوع جريانهاي تكفيري به ويژه داعش در عراق و سوريه است .قبال غربيها در مسئله سوريه فكر ميكردند كه
ميتوانند از اين گروهها بهصورت تاكتيكي استفاده كنند اما حال متوجه شدند كه اشتباه كردهاند .از طرفي ديگر براساس آمارها حدود  2هزار و  500تبعه اروپايي در
گروه تروريس��تي داعش حضور دارند كه اين موضوع نگراني مقامات اين كش��ورها را برانگيخته است اما باز هم با وجود اين مسائل اين كشورها ميخواهند كه تاكتيكي
عمل كنند .عمليات هوايي آمريكا عليه داعش بيشتر يك ژست است .هم اكنون غربيها تا حدي متوجه شدند كه كدام كشورها حرف فاضله در مسائل امنيتي ميزنند.

چشمانداز مذاكرات هستهاي

مذاكرهكنن��دگان ايران��ي هماكنون در حال مذاكره هس��تند و قطعا براي وصول نتيجه بايد خيلي تالش كرد و نبايد قطعا ب��ه صورتي نااميدانه به اين موضوع نگاه كرد.
البته توفيق در اين موضوع به عواملي مانند تقويت بنيه اقتصاد دروني بستگي دارد و اين موضوع بسيار تاثيرگذار است .از طرفي ديگر تاكنون تالشهايي براي مسائل
م ريختگي دارد .البته شايد نفع برخيها در همين به هم ريختگيها باشد.
منطقهاي در وزارت امور خارجه انجام ميشود و منطقه در كل بهه 

رويكرد حمايتي مجلس براي حل مشكل كمآبي كشاورزان

مجلس در چند وقت اخير تمركز ويژهاي را بر روي موضوع رونق توليد داشته است زيرا تا وقتي كه توليد كشور راه نيافتد مشكالت اقتصادي مرتفع نميشود از طرفي
ديگر نقدينگي بايد به س��مت توليد برود .مجلس در اليحه بودجه س��ال  93اعتبار مناس��بي را براي بخش توليد در حوزه صنعت و كش��اورزي اختصاص داد همچنين
بودجهاي با اعتباري حدود يكصد ميليارد دالر براي حمايت از سرمايهگذاري تعيين شد كه خوشبختانه هماكنون اين موضوع در شوراي عالي اقتصاد در حال بررسي و
تعيين تكليف است .از طرفي ديگر مجلس شوراي اسالمي اعتبار مناسبي را از دو محل افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده و محل درآمدهاي هدفمند كردن
يارانهها اختصاص داده شد كه خوشبختانه با اين اقدام فشار بر روي مردم كاهش يافت.

لزوم تدبير در جهت حمايت از توليد

هم اكنون دولت اليحهاي را براي حمايت از توليد ارائه كرده و مجلس در نظر دارد تا ظرف زمان تدوين قانون برنامه شش��م توس��عه گامهاي اساس��ي را براي حمايت از
توليد بردارد .قطعا بايد در اين حوزه س��رمايهگذاريهاي ويژهاي ش��ود از طرفي ديگر براس��اس آمارها هماكنون حدود  92درصد از منابع آبي كشور در حوزه كشاورزي
مصرف ميش��ود كه اين آمارها نش��ان دهنده لزوم توجه مسئوالن به اجراي سيس��تمهاي آبياري تحت فشار در كشور است از اين رو در بودجه امسال اعتباري را براي
اجرايي ش��دن اين سيس��تمها اختصاص داديم كه اين موضوع در برنامه شش��م توسعه هم ادامه پيدا خواهد كرد همچنين در بودجه سال  93اعتباري حدود  8ميليارد
دالر براي كنترل آبهاي مرزي اختصاص داده شد.
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سال بيست و نهم

دو بيانيه نمايندگان

رژيم صهيونيستي
به بايگاني تاريخ
سپرده خواهد شد

 183نفر از نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي با صدور بيانيهاي حمايت خود
را از پيروزي مردم غزه اعالم كردند.
به گ��زارش مهر ،در نشس��ت علني
مجلس شوراي اسالمي در هفته گذشته
بيانيه  183نفر از نمايندگان مجلس در
حمايت از پيروزي غزه قرائت شد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
غزه پيروز ش��ده رژيم صهيونيس��تي
شكس��ت خ��ورده اي��ن مهمترين خبر
سياس��ي امروز جهان اسالم است51 .
روز مقاومت شجاعانه مردم غيور غزه و
تقديم  2135شهيد و  11هزار مجروح،
هزار ك��ودك مجروح و ه��زاران واحد
مس��كوني منهدم ش��ده به ثمر نشست
و ش��اهد پيروزي مردم غزه و ملتهاي
مسلمان و آزاديخواهان هستيم.
م��ا نماين��دگان ملت ب��زرگ ايران
اس�لامي ضمن درود و احترام به مردم
ش��ريف غ��زه و به خانوادههاي ش��هدا،
جانب��ازان و رهب��ران حم��اس و جهاد
اسالمي مطمئن هستيم با عنايت الهي
پيروزي نهايي در راه است و همگي در
بيت المقدس انش��اءاهلل نماز خواهيم
گذاش��ت و سرزمينهاي اش��غالي آزاد
و رژيم صهيونيس��تي به بايگاني تاريخ
سپرده خواهد شد .انشاءاهلل.
فضاي نقد منصفانه
برنامههاي دولت ايجاد شود
 193نماين��ده مجلس طي بيانيهاي
از عملكرد رس��انه مل��ي حمايت كرده
و اع�لام كردن��د :بايد فض��اي گفت و
گو و نقد منصفان��ه برنامههاي دولت و
س��اير قوا در رس��انه ملي مهيا و فراهم
گ��ردد و از روش گفتوگوي يكس��ويه
فاصله گرفته و فرصت حضور منتقدان
برنامهه��اي دولت در صدا و س��يما نيز
فراهم گردد.
به گزارش مهر 193 ،نماينده مجلس
طي بياني��هاي از عملكرد رس��انه ملي
حماي��ت كردند كه متن اي��ن بيانيه به
شرح زير است:
س��ازمان صدا و س��يماي جمهوري
اس�لامي اي��ران يكي از مراك��ز مهم و
راهبردي نظام اسالمي است كه همواره
در ظ��ل رهنموده��اي رهب��ر معظ��م
انقالب اس�لامي و سياستهاي ابالغي
معظم له گام برداش��ته اس��ت و وظيفه
خطي��ر خود را در پاس��داري از انقالب
اسالمي و دفاع از حقوق مردم و نشر و
ترويج ارزشهاي اسالمي و انقالبي ايفا
نموده است.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
حمايت همهجانبه خود را از س��ازمان
ص��دا و س��يما و تالشه��اي مجدان��ه
رس��انه ملي در راس��تاي ايفاي رسالت
اسالمي و انقالبي خود با توليد و پخش
برنامهه��اي ارزش��مند در زمينهه��اي
مع��ارف دين��ي ،سياس��ي ،فرهنگ��ي،
اقتص��ادي و اجتماعي و حض��ور تمام
عي��ار در جنگ رس��انهاي بينالمللي و
مقابله با رسانههاي استكباري در سطح
جهاني و اطالعرس��اني بهموقع نسبت
به موضوعات مه��م داخلي و منطقهاي
مانند اخبار جنگ نابرابر غزه و حمايت
از مقاومت اسالمي در منطقه ،راهاندازي
ش��بكههاي داخل��ي و برون م��رزي با
موضوع��ات تخصص��ي و متناس��ب با
سليقهها و ذائقههاي مخاطبان ،تقويت
زيرس��اختهاي اساس��ي رس��انهاي به
ويژه احداث ماهواره مستقل ،گسترش
پوش��ش ديجيتالي در سراس��ر كشور،
سيگنالرس��اني زميني «فيبرنوري» و
ايجاد فض��اي گفت و گ��و و مناظره با
موضوعات روز جامعه را اعالم ميداريم
و يادآور ميشويم:
رس��انه مل��ي بايد در جه��ت ارتقای
تعام��ل منطقي با قواي س��ه گانه گام
برداش��ته و با ايج��اد موازن��ه متعادل
بي��ن آنه��ا در چارچوب سياس��تهاي
كالن نظام مقدس جمهوري اس�لامي
ايران به نقش مهم اطالعرس��اني خود
عمل نمايد.
سازمان صدا و س��يما متعلق به كل
نظام اس�لامي و ملت مس��لمان ايران
اس��ت و همچن��ان ك��ه تاكن��ون زبان
گوياي نظام اس�لامي و منعكس كننده
خدم��ات همه اركان آن از جمله دولت
بوده است ،ضمن پافشاري بر تداوم اين
مس��ير در انعكاس عملك��رد و خدمات
قوه مجريه و همه دستگاههاي اجرايي،
يادآوري اين نكته ضروري مينمايد كه
برنامههاي اين سازمان نبايد اختصاص
به قوه خاص داشته باشد.
بايد فض��اي گفتوگو و نقد منصفانه
برنامهه��اي دول��ت و س��اير ق��وا در
رس��انه مل��ي مهي��ا و فراهم گ��ردد و
از روش گفتوگ��وي يكس��ويه فاصل��ه
گرفت��ه و فرص��ت حض��ور منتق��دان
برنامهه��اي دولت در صدا و س��يما نيز
فراهم گردد.

