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سرمقاله
زوال اندوهناک مدیریت
ادامه از صفحه یک
در این میانه بدون چشمانداز ،افکار عمومی
تنها با انواع تهدیدها از سوی برخی مسئوالن
مواجه میشوند بیآنکه بدنه تصمیمساز و
مدیران هیچگونه پاسخی برای این حجم از
آشفتگی به مردم بدهند .در نهایت اما این
مردم هستند که همواره توپ در زمینشان
است و احتماال ً اعتراضی هم اگر دارند با
دوربینهای مداربسته متعدد تهدید میشوند
و اگر از مسئوالن بخواهند که در خصوص مثال ً
قرارداد سرمربی تیمملی که از بودجه خودشان
برایش هزینه میشود شفافسازی شود با یک
عبارت روبهرو می شوند که این قرارداد محرمانه
است!
در این شرایط که مردم با جابهجایی عجیب
مرزهای دیدگاههای منتخبان خود قبل از
انتخاب و بعد از آن ،مواجه میشوند چگونه
میتوانند با روحیه و امید به فردا ،کنش
سیاسی مطلوب در بزنگاههای حساس داشته
باشند .بیتردید رفتن یک مربی موفق فوتبال
از کشور همه دغدغه یک جامعه نیست ،اما
نمونهای است از سایر نمودهای عینی تشویش
در مدیریت کشور.
با این همه ،باید گفت که اقتصاد و سیاست
کشور تنها به یک انقالب مدیریتی نیازمند
است .تحولی برخاسته از تغییر رویکرد در
گفتمان غالبی که از هرگونه پاسخگویی
منطقی به افکار عمومی فرار میکند و گاهی
با پاسخها ،خندهها و واکنشهایش ،اعصاب
مردم را به بازی میگیرد .توسعه اقتصادی و
سیاسی بیشک در گرو آزادی رسانههایی است
که آنقدر مخاطب به آن اعتماد کند که تمام
حرفهایش را از زبان آن بشنود .جایی که
رسانه آزاد باشد و در خصوص هر مسئلهای
مطالبهگر باشد بیتردید هیچ مدیر و مسئولی
نمیتواند از عواقب کار خود فرار کند .معضل
اصلی این روزهای کشور همین فاصلهای است
که بین تصمیمسازان با مطالبات عمومی رخ
داده است .جایی که حتی برنامه پرمخاطب و
شریفی چون  90را برنمیتابند مبادا که مجبور
به پاسخگویی باشند.

خبر
پیشبینی فعال سیاسی اصالحطلب از
ترکیب مجلس یازدهم

شاید از مجلس هفتم هم بدتر شود

جواد امام گفت :اگر اصالحطلبان صحنه را
رها کنند و به تماشای فعالیت انتخابات رقیب
بنشینند ،تندروها از انتخابات سرد استقبال
میکنند و شاید مجلس یازدهم از مجلس هفتم
هم بدتر شود.
وی اذعان کرد :برخوردهای خشن و آسیب
جدیای که مردم دیدند بر فضای انتخاباتی تاثیر
منفی خواهد گذاشت .به همین دلیل مجموعه
دولت و حاکمیت باید تمام هموغمش را در
بازسازی شرایط به کار گیرد تا بلکه جامعه به
آرامشی نسبی برسد و به رأی دادن رغبت پیدا
کند.
به گزارش اعتماد آنالین ،مدیرعامل بنیاد باران
ادامه داد :جریان اصالحات به دلیل حمایت از
حسن روحانی در  ۲انتخابات ریاستجمهوری در
مظان اتهام است .اما این را باید درنظر داشت
که اصالحطلبان با وجود نقش داشتن در تشکیل
دولت ،هیچ نقشی در انتخاب وزیران و مدیران
و البته تصمیمگیریها نداشتند .همچنین باید
گفت قوای درگیر در بحث گرانی بنزین فقط
محدود به دولت نمیشود .به همین دلیل باید
گفت اعتراضهای اخیر به کلیت نظام ضربه زد
و اینطور نیست که فقط اصالحات از این مسئله
متضرر شود.
این فعال اصالحطلب ادامه داد :این اتفاق
اصل انتخابات را هدف میگیرد و انگیزه مردم
را برای رأی دادن به پایینترین حد ممکن
میرساند .پس اگر اصالحطلبان صحنه را رها
کنند و به تماشای فعالیت انتخابات رقیب
بنشینند ،تندروها از انتخابات سرد استقبال
میکنند و شاید مجلس یازدهم از مجلس
هفتم هم بدتر شود .پس باید به این امید
بمانیم که نهادهای نظارتی در رویکرد خود
تغییر ایجاد کنند تا از این طریق اصالحطلبان
از بستر الزم برای حضوری جدی در انتخابات
برخوردار باشند .اگر هم همچنان اصرار بر
تنگنظری باشد ،مسئولیت از دوش اصالحات
و اصالحطلبان برداشته خواهد شد.
او درباره راهکار الزم برای ترمیم وضعیت پیچیده
فعلی گفت :تنها راه برای عبور از بحران بازگشت
به مردم و مشارکت آنها در تصمیمگیریها است؛
یعنی اگر همچنان بر تکروی اصرار کنیم و با
راهکار یکطرفه امور را اداره کنیم ،شرایط به همین
شکل کنونی خواهد بود.
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اخبار

ابعاد مختلف حضور  14هزار نفری در ثبتنام انتخابات مجلس بررسی شد

از سوی رئیس دیوان عدالت اداری
تشریح شد

شوق خدمت یا حرص قدرت؟

قطعا در پس این تصمیم و استراتژی یک پیام
سیاسی -جناحی نهفته است ،اما درپس حضور این
تعداد از افراد بدون سابقه مدیریت و فعالیت سیاسی
چه پیامی نهفته است؟ آیا این نوع رفتار حامل پیام
بیاعتمادی مردم نسبت به مسئوالن است .یعنی آنها
معتقدند مطالباتشان از سوی مسئوالن و نهادها
پیگیری نمیشود .بنابراین بهترین راهکار حضور
خودشان در عرصه قدرت است یا نه احساس تکلیف
و شوق خدمت به مردم پای آنان را به فرمانداریهای
سراسر کشور کشانده تا بتوانند با نشستن بر
صندلیهای سبز بهارستان یکی از  ۲۹۰نماینده
مجلس آینده باشند .اینها درواقع سواالت و ابهاماتی
است که در رابطه با این حجم باال از ثبتنامها وجود
دارد .مهدی مطهرنیا ،استاد دانشگاه و کارشناس
مسائل سیاسی در گفتوگو با «ابتکار» سعی کرده
است به این ابهامات پاسخ دهد که مشروح آن را در
ادامه میخوانید.
آیا باید از این اتفاق خرسند بود که مردم شوق
خدمت دارند یا نه این رفتار ابعاد پنهانی دارد؟
مهدی مطهرنیا دراینباره میگوید :برای پاسخ به
این پرسش باید به الیههای گوناگون جواب توجه
کنیم .در الیه زیرین که حوزه حیات اجتماعی را
دربر میگیرد ،چندین مورد را باید بدان توجه کرد از
جمله اینکه مردم ایران دریافتهاند که کلید رسیدن
به موفقیت ،داشتن قدرت سیاسی است .ایران یک
اجتماع سیاستزدهای است که فاقد تاثیرگذاری عمیق
اقتصادی موثر بر حوزه سیاست است .به معنای دیگر
این سیاست است که موفقیت در آن و کسب قدرت
در جهت گرفتن کرسیهای متعدد سیاسی میتواند
دروازه ورودی و موفقیتهای اقتصادی باشد .تا زمانی
که این دیدگاه در جامعه وجود داشته باشد که از
طریق رسیدن به یک پست سیاسی میتوان زندگی
بهتر و شایستهتری را فراهم کرد ،ما شاهد چنین
رفتارهایی از سوی جامعه خواهیم بود.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح میکند :این
رفتارها از منظر اجتماعی به این نکته بازمیگردد که
سامانه سیاسی در کشور فاسد است .در کنار آن
احساس بیعدالتی اجتماعی ،عدهای را به این سمت
میکشاند که میتوان با ریسک ورود به یک رقابت و
احیانا موفقیت از طریق آن ،زمینههای دستیابی به
موفقیتهای بیشتر را حاصل کرد .لذا برای ثبتنام
نزدیک به  14هزار نفر برای انتخابات مجلس با
الیههای گوناگونی از خودآگاهی و یا ناخودآگاهی
در این مسیر ،چندان دور از انتظار نیست .چرا
که در الیه بعدی قانون قرار میگیرد که نشان
میدهد انتخابکنندگان و انتخابشوندگان دارای
وضعیتهای سختی هستند .زمانی که گفته میشود
کاندیداها باید الاقل دارای مدرک کارشناسی ارشد
باشند بیشتر تکیه بر مدرک مدنظر قرار گرفته میشود
تا ادراک .بنابراین وقتی با فراوانی افراد با این مدارک
روبهرو هستیم قطعا شرایط برای انتخابشوندگان
بسیار سهلتر از گذشته به وجود میآید .حضور
گسترده در وهله اول امیدوارکننده است اما وقتی به
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نزدیک به  14هزار نفر در انتخابات این دوره از مجلس نامنویسی کردند .این حجم از افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس بیسابقه بوده است .چرا
این تعداد از مردم تشنه خدمت هستند؟ به گفته سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور ،در این دوره نسبت به دوره قبلی بیش
ن سیاسی (اصالحطلبان و اصولگرایان) در این دوره
از  ۱۵درصد افزایش ثبتنام داشتهایم .این در حالی است که بسیاری از چهرههای شاخص دو جریا 
حضور ندارند .با این حال میبینیم که در جریان اصولگرا همه کسانی که شرایط کاندیدا شدن را دارند نامنویسی کرده و در مقابل اصالحطلبانی که هم
احتمال تایید صالحیتشان زیاد نیست نیز ثبتنام کردهاند.

تا زمانی که
این دیدگاه در
جامعه وجود
داشته باشد
که از طریق
رسیدن به یک
پستسیاسی
میتوان زندگی
بهتر داشت،
شاهدچنین
رفتارهایی
خواهیم بود
ابعاد و دالیل این حضور نگاه بیندازیم متوجه ابعاد
مختلف و نگرانیهای زیادی دراینباره میشویم.
این فعال سیاسی اضافه میکند :از طرف دیگر
باید توجه داشت که همه این  14هزار نفر سودای
رسیدن به موفقیتهای فراسیاسی برای رسیدن به
قدرت و پستی بهتری نمیاندیشند .درواقع بین
این افراد میتوان عده محدودی را هم یافت که
دارای آرمانها و آرزوهای بسیار مقدس در جهت
ایجاد فضای مناسب خدمت هستند .درواقع
اعتراضات آبانماه  98در چارچوب همین معنا رخ
میدهد و بهتبع آنهایی که اهل اعتراض نیستند
اعتراضشان به افرادی برمیگردد که با اشغال
چنین پستهایی نمیتوانند تواناییهای خود را در
جهت ایجاد فضای بهتر برگردانند .این در حالی
است که در برابر این عده نیز چالش جدیتری
وجود دارد و آن این است که مجلس آیا هم اکنون
در سپهر سیاسی کشور چه جایگاهی دارد .زمانی
که مجلس نمیتواند در مهمترین تصمیمسازیها

رئیسجمهوری هنگام تقدیم الیحه بودجه  ۹۹تشریح کرد

روز گذشته حسن روحانی به مجلس رفت و الیحه بودجه
سال  1399را تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی کرد.
رئیسجمهوری هنگام تحویل بودجه در مجلس گفت :در بودجه
سال  ۱۳۹۹برای تامین کاالهای اساسی ارز  ۴۲۰۰تومانی و برای
تامین کاالهای غیراساسی ارز نیمایی با نرخ  ۸۵۰۰تومان درنظر
گرفته شده است .در بودجه  ،۱۳۹۹درآمد حاصل از فروش نفت
 ۴۸هزار میلیارد تومان است در حالی که در بودجه  ،۱۳۹۸این
رقم  ۱۵۳هزار میلیارد تومان بود ،حاال قرار است این کسری چگونه
س جمهوری با بیان اینکه
و از چه راهی جبران شود؟ حاال رئی 
تقریبا ً بودجه سال  99با شرایطی که پیشبینی شده ،خیلی به
نفت اتکا ندارد ،میگوید :در جدولهای بودجه خواهید دید،
درآمدی که برای نفت خام و گاز درنظر گرفته شده با مقداری که
در بودجه عمرانی پیشبینی کردیم ،اگر همه پیشبینیها حاصل
شود ،تقریبا ًنزدیک هم است و اگر آن پیشبینیها حاصل نشود،
بودجه عمرانی جلوتر است .در کنار این ابهامات و نگرانیها روز
گذشته روحانی همچنین از راهاندازی شبکهملی اطالعات ،برای
بینیاز شدن از خارج با توجه به دستور رهبر انقالب خبر داد که با
واکنش زیادی از سوی کابران فضای مجازی روبهرو شد.
رئیسجمهوری در صحن مجلس با تاکید بر اینکه عالئم و
برآوردها نشان میدهد که امسال رشد اقتصاد منهای نفت کشور
مثبت باشد ،گفت :طی  ۹ماه گذشته و بهرغم تشدید تحریمها
و فشارها ،بودجههای جاری به موقع پرداخت شده و  ۳۴هزار
میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز تاکنون پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاریها ،رئیسجمهوری تصریح کرد :بر مبنای
آنچه خواست ملت ایران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

جایگاهی داشته باشد آیا این عده آرمانگرا
میتوانند با توجه به این جایگاه و بافتی که در
این ساختار است ،وارد عمل شوند .این درواقع
توجه به این ابعاد تردیدها در رابطه با ثبتنام 14
هزار نفر را بیشتر میکند .در عین حال باید توجه
داشت بعضی از این کاندیداها تنها برای ایجاد یک
فضای سیاسی وارد عمل میشوند چرا که زمانی
که به درستی آگاه هستند که قادر نخواهند بود
از فیلتر شورای نگهبان بگذرند با ثبتنام درواقع
نوعی رفتار اعتراضی را به نمایش میگذارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نگرانی چندانی در
رابطه با حضور گسترده برای ثبت نام وجود ندارد،
میگوید :مهم فقدان اعتماد نسبت به نهادهای
موجود است که اینگونه مردم را برای نامزد شدن
حریص کرده است .به زعم آنها اگر خودشان در راس
نهادهای تصمیمگیر و نهادهای قدرت باشند بهتر
میتوانند از حق خود دفاع کنند .چرا که به عقیده
این افراد دیگران پیگیر مطالبات آنها نیستند و میتوان

از این راه به خواستههایشان برسند .همین اعتراضات
اخیر درواقع نشأت گرفته از بیاعتمادی به مسئوالن
بود و نمیتوان نسبت به این امر بیتفاوت بود و
نگرانی نداشت .لذا باید برعکس حضور  14هزار نفر
را نه امری منفی بلکه مثبت تلقی کرد.
مهدی مطهرنیا فقدان تحزب واقعی در کشور را
نیز یکی از دالیل این هجوم گسترده برای ثبتنامها
میداند و میگوید :احزاب در جامعه سیاسی ایران
متاسفانه احزاب پایهدار و ریشهداری نیستند .چرا که
اگر دارای احزاب واقعی و تاثیرگذار در کشور بودیم
سازوکار حضور در انتخابات اینگونه نبود و قطعا ما
شاهد حضور افراد متخصص و تاثیرگذار در صحنه
رقابتها بودیم .درست است که همه اقشار و طبقات
و اشخاص دارای شرایط حق دارند نامنویسی کنند اما
مسئله فقط ثبتنام نیست .باید ببینیم برنامه آنها
برای حل مشکالت کشور چیست؟ سوالی که قطعا
بسیاری از آنها از پاسخ به آن عاجز هستند و جواب
کارشناسانهایندارند.

ارز  4200باقی ماند
بوده است ،دولت توانست ه طی  9ماهه گذشته در اقتصاد کالن
گامهای قابل مالحظهای بردارد ،علیرغم اینکه شرایط بودجهای و
اقتصاد ما در سال گذشته تا اسفند ،شرایط بسیار نامساعدی بود.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما در بخشهای مختلف رشد و
حرکت داشته است ،تصریح کرد :حرکت ما در زمینههای مختلف
کشاورزی ،آب ،انرژی ،راه و ارتباط و گازکشی به روستاها مثبت
بوده و در زمینه کمبود در زمینه ساخت مسکن نیز با طرحی
که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده و با آغاز عملیات اجرایی
ساخت  180هزار واحد طی یکی دو هفته گذشته ،کمبود جبران
خواهد شد و انشاءالله  400هزار واحدی را که قول داده تا آخر
دولت اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.
رئیسجمهوری با بیان اینکه تقریبا ًبودجه سال  99با شرایطی
که پیشبینی شده ،خیلی به نفت اتکا ندارد ،گفت :در جدولهای
بودجه خواهید دید ،درآمدی که برای نفت خام و گاز درنظر
گرفته شده با مقداری که در بودجه عمرانی پیشبینی کردیم ،اگر
همه پیشبینیها حاصل شود ،تقریبا ً نزدیک هم است و اگر آن
پیشبینیها حاصل نشود ،بودجه عمرانی جلوتر است.
وی از اختصاص  70هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی سال
آیند ه خبر داد و خاطرنشان کرد :از ابتدای این دولت و در این 6
سال از  11هزار میلیارد بودجه عمرانی در سال  91به ترتیب جلو
آمده و به  70هزار میلیارد در سال آینده رسیدیم .یعنی بودجه
عمرانی در  6سال گذشته بیش از  6برابر شده است و انشاءالله
طرحهایی که در بخش عمرانی مد نظر است را اجرایی و عملیاتی
خواهیم کرد و با این گام نسبت به بودجه عمرانی کشور برای سال
آینده ،همه طرحهای عمرانی کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
رئیسجمهوری یا بیان اینکه طبق آخرین گزارش وزارت نفت،
تولید بنزین تا پایان امسال در روز به  110میلیون لیتر میرسد،
خاطرنشان کرد :در حالی که در آغاز دولت یازدهم تولید بنزین
 52میلیون لیتر بود و این مقدار بیش از  2برابر شده است و
بحمدالله با طرحی که اجرا شده تا سالهای آینده خودکفایی
بنزین ادامه پیدا کند .روحانی با تاکید بر اینکه همه میدانیم در
صادرات نفت با مشکالتی مواجه هستیم اما در عین حال تالش
ما این است سختی معیشت مردم را کاهش دهیم ،تصریح کرد:
همه تالش این است این سختیها مقداری کاهش پیدا کند و
بیشتر قابل تحمل باشد.
رئیسجمهوری تاکید کرد :به همین دلیل در سال جاری برای
کاالهای اساسی ،ارز  4200تومانی را اختصاص دادیم و برای
بودجه سال  99نیز برای کاالهای اساسی ارز  4200تومانی

پرداخت خواهد شد .رئیسجمهوری با اشاره به اینکه با وجود
ارز چند نرخی ،جلوگیری از سوءاستفاده و فساد مشکل است
اما در عین حال دولت به خاطر اینکه مردم در فشار نباشند،
تحمل میکند ،ادامه داد :برای کاالهای اساسی در سال آینده
مانند امروز و امسال باز هم ارز به قیمت  4200تومان خواهد بود
و حتی کاالهای غیر اساسی آنها هم با ارز نیمایی خواهد بود که
م بنابراین
در این بودجه ارز نیمایی را  8500تومان مد نظر قرار دادی 
تالش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد.
وی افزود :حقوق مستمریبگیرها نسبت به  2سال پیش،
بیش از  3برابر افزایش پیدا کرده است و همچنین حقوق ثابت
کارمندان را در سال جاری  20درصد افزایش دادیم و در سال
آینده انشاءالله  15درصد افزایش میدهیم؛ یعنی در این  2سال
 35درصد بر حقوق و مستمریها افزودیم و این بدان معنا است
که اقشاری که تحت فشار هستند ،فشار کمتری را تحمل کنند.
رئیسجمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی بهتر
خواهد بود و تالش میکنیم شرایط مردم هم شرایطی نباشد که
در فشار بیشتر باشند ،گفت :البته هر چه به دست آوردهایم
در سایه حمایت مجلس شورای اسالمی ،در سایه حمایتهای
مقام معظم رهبری و در سایه حضور مستمر مردم در بخشهای
مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده و این روند در سال آینده هم
ادامه خواهد یافت.
روحانی با اشاره به ارقامی از بودجه و ویژگیهای آن ،تقویت
حوزههای بهداشت و درمان ،محیط زیست ،کشاورزی ،آب ،برق،
ارتباطات و پهنای باند را از اصول سیاستهای دولت عنوان کرد و
افزود :از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا  20برابر شده
است و این روند را ادامه میدهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطالعات را
آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندیهای خود نیازی
به خارج نداشته باشند.
رئیسجمهوری تاکید کرد :اخیرا مقام معظم رهبری نیز
دستوری در این زمینه دادند که انشاءالله در شورای عالی فضای
مجازی آن را دنبال میکنیم و مردم ما شرایط بهتری را در این
حوزه لمس خواهند کرد .او با بیان اینکه در بودجه سال آینده
حقوق و مزایای مستمر کارکنان ،بازنشستگان لشکری و کشوری
 15درصد افزایش پیدا میکند ،گفت :همسانسازی حقوق
بازنشستگان نیز ادامه یافته و اجرا میشود.
رئیسجمهوری اظهار کرد :طرح گازسوز کردن خودروهای حمل
و نقل عمومی را که از طرف دولت اعالم شد ،در سال آینده اجرا
میکنیم و دولت تامین بودجه آن را به عهده میگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال
مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین محل تجمعات
گفت :ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی
نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای
تجمعات باشد یا نباش د بلکه از حیث اینکه با
قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
محمدکاظم بهرامی درباره اعتراض دولت به
ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین محل
تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نسبت به رای
صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا دراینباره نیاز به
قانونگذاری است؟ گفت :در این زمینه درخواست
اعمال ماده  ۹۱قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری دادهاند .طبق این ماده «طرح
آرای قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد در
هیئتعمومی ،در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت
با قانون یا تعارض با آرای دیگر ،مستلزم اعالم
اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان
یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات
دیوان است»؛ لذا هنوز اقدام خاصی در این
رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و
این یک راه است .درواقع این راه هم درصورتی
است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رای
قبلی آن خالف قانون است و از رای قبلی خود
برگردد .اینجا بحث انطباق با قانون است و اینطور
نیست که انسان با میل خودش برگردد .باید
ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد
باید برگردد و مسیری است که در هر رابطه با هر
رایی درخواست میشود .وی افزود :راه حل دیگر
در این زمینه این است که دولت از طریق مجلس
این قضیه را شفاف کند .ابطال این مصوبه به
معنای این نیست که دست بسته است بلکه از
طریق مجلس میتوانند اعالم کنند و مجلس اگر
صالح دانست این کار را انجام میدهد .درمورد
سایر مصوبات هم اینگونه است .درمورد مصوباتی
که ابطال میشود مثال میگوییم مصوبه خارج
از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا
اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری
غیر از اینکه مصوبه را تصویب کرده ،است و باید
از آنجایی که اختیار قانونی دارد آن را انجام دهند.
این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس
میتوانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.
بهرامی تاکید کرد :ما از جهت مصلحتی موضوع
را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا
مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد بلکه از حیث
اینکه با قانون انطباق دار د یا خیر آن را بررسی
کردیم و باید قانونیاش کنند؛ لذا درخواست آن
را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینهای برای
ماده  91قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری باشد این کار انجام میشود.

محمد قمی در حمایت از جوانان
پاکدشتی کنار کشید
محمد قمی نماینده فعلی و دورههای سوم،
چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم مجلس شورای
اسالمی از حضور در این دوره از انتخابات انصراف
داد .در همین راستا غالمرضا آباد بیانیهای در
تشکر از خدمات و پیگیریهای وی صادر کردهاند
که متن کامل آن بدین شرح است:
همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن       
همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن
زمدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن         
دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن        
ز مالهی و مناهی همه احتراز کردن
شب جمعهها نخفتن به خدای راز گفتن          
ز وجود بینیازش طلب نیاز کردن
به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد        
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن
عالمه شیخ بهایی
برادر ارجمند ،کارگشای نشاط بخش
نماینده محترم شهرستان پاکدشت در مجلس
شورای اسالمی
اهتمام مستمر و گامهای استوار و مطمئن
حضرت عالی در این سالها در مسیر پیشرفت،
پیشبرد و ارتقای اهداف و آمال عالی میهن عزیز و
شهرستان پاکدشت بسی شایسته تقدیر و تشکر
است .دیده بیدار و امیدوار مردم به مسئوالن
متعهد دوخته شده است که با شور و شعف
و حس تعهد و مسئولیت ،ضمن انجام وظیفه
درمورد تحقق پاسخگویی و ارتباط مستمر با مردم
مجدانه تالش میورزند .جناب آقای قمی اکنون
که در جهت لبیک به منویات مقام عظمی والیت
و بیانیه گام دوم انقالب درخصوص حضور و
اعتماد به جوانان شرکت در این دوره از انتخابات
را به جوانان مومن و انقالبی واگذار نمودهاید،
بایستی از رهنمودهای شما عنصر انقالبی
شهرستان ،کمال استفاده را در آینده نمود.
برخود واجب دانستم از زحمات در این سالها
و پیگیریهای حضرت عالی در جهت رفع
مشکالت و توسعه منطقه سپاسگزار باشم.
درود بیکران خود را نثار شهدای عالی قدر
خانواده قمی و شما نماینده والیی نمایم.
غالمرضا آباد
مدیر کل عمران توسعه جزایر استانداری
هرمزگان

