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اخبار

تعیین گزینههای فراکسیون امید برای ریاست کمیسیونها
یک عضو هیأت رییسه موقت فراکسیون امید با اشاره به جلسه هیأت رییسه این فراکسیون گفت که در این جلسه هماهنگیهایی برای حضور اعضای فراکسیون امید در کمیسیونهای تخصصی صورت گرفت و گزینههای
فراکسیون برای ریاست کمیسیونها نیز تعیین شدند .محمود صادقی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :هیات رییسه فراکسیون امید روز شنبه جلسهای را به ریاست آقای عارف جهت هماهنگیهای داخلی برای وجود
توازن در کمیسیونهای انجام داد تا اعضای فراکسیون امید در تمامی کمیسیون ها حضور داشته باشند و بتوان هماهنگیهای الزم را انجام داد .به گفته وی ،گزینههای فراکسیون امید برای ریاست و یا سمتهای دیگر در
کمیسیونهای داخل تعیین شده است ولی تاکید بر آن است که اعضای فراکسیون امید هماهنگیهایی در کمیسیونها داشته باشد .نماینده تهران با بیان اینکه مجمع عمومی این فراکسیون برای تعیین هیأت رییسه دائم بعد
از شبهای قدر و تعطیالت مجلس برگزار میشود گفت  :قرار بود مجمع عمومی این فراکسیون یکشنبه بعد از جلسه علنی تشکیل شود که این موضوع به بعد از تعطیالت یک هفتهای مجلس جهت سرکشی نمایندگان به
حوزههای انتخابیه موکول شد ،چون به احتمال زیاد یکشنبه بعدازظهر کمیسیونهای تخصصی اولین جلسه خود را برگزار میکنند.

«ابتکار» از گزینههای احتمالی ریاست کمیسیونهای تخصصی مجلس دهم گزارش میدهد؛

رقابت برای ریاست این بار در کمیسیون ها

دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها با رهبر انقالب
به مناسبت ماه مبارک رمضان جمعی از استادان دانشگاهها و اعضای جامع ه
دانشگاهی سراسر کشور ،عصر دیروز با حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
انقالب اسالمی دیدار کردند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه
ای ،در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید به بیان دیدگاههای خود پیرامون مسائل
جامعهی دانشگاهی و مسائل کشور پرداختند .تاکنون آقایان و خانمها درخشان،
کدخدا ،پاکروان ،قبادی ،حبیبزاده ،قهرمانی ،فرهنگی ،آجیلی و مهراد از اساتید
دانشگاهها به بیان دیدگاههای خود پیرامون مسائل مختلف پرداختند.

پیام تبریک دبیرکل اتحادیه بینالمجالس
به علی الریجانی
دبیرکل اتحادیه بین المجالس در پیامی انتخاب علی الریجانی به عنوان
رییس مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت.
در پیام مارتین چونگونگ ،دبیرکل اتحادیه بین المجالس آمده است« :بسیار
خرسندم از طریق نگارش این نامه مراتب تبریک قلبی خود را به مناسبت انتخاب
مجدد جنابعالی به ریاست پارلمان اسالمی ایران ابراز نمایم .این انتخاب حاکی از احترام
فراوان همکاران جنابعالی نسبت به شماست و من آرزوی استمرار مزید توفیق جنابعالی
را در انجام مسئولیتهای مهم در آینده دارم .در انتظار تقویت هر چه بیشتر پیوندها و
ارتباطات بین اتحادیه بینالمجالس و پارلمان اسالمی ایران هستم و اطمینان دارم که
تحت هدایت جنابعال ،پارلمان ایران همچنان به مشارکت فعال خود در زمینه فعالیت
های نهاد بین المجالس ادامه خواهد داد .ما اخیرا ً کنفرانس مجمع  134بین المجالس
در لوزاکا-زامبیا را با موضوع غنی و مهم «مشارکت جوانان در فرآیند دموکراسی و
شنیدن صدای جوانان در این فرآیند» در قالب سخنرانیهای عمومی برگزار کردیم.
مجمع مزبور همچنین موضوعات مهم دیگری را اعم از مبارزه با تروریسم ،محافظت
از مواریث فرهنگی بشریت ،مسئولیت و پاسخگویی و نظارت پارلمانی مورد بررسی
قرار داد .نسخه ای از نتایج کنفرانس مذکور ارسال شده است .عالیجناب یک بار
دیگر بهترین آرزوهای بنده را پذیرا باشید و منتظر هستم در آیندهای نه چندان دور
و انشاءاهلل در جریان کنفرانس  135مجمع بینالمجالس که طی روزهای  23تا 27
اکتبر  2-6( 2016آبان  )95در ژنو برگزار می شود ،جنابعالی را دیدار کنم».

شکایت صدا و سیما از یک نماینده مجلس نهم منتفی شد
نماینده مجلس نهم درباره شکایت سازمان صداوسیما از او در دوران
نمایندگیاش در مجلس گفت :هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این نتیجه
رسید که آنچه من گفتم ،در راستای وظیفه نمایندگیام بود.
سیدرمضان شجاعیکیاسری با اشاره به اتمام دوره نمایندگیاش ،از پذیرش شغل
مشاور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور خبر داد .وی گفت :اخیرا ً در پی اتمام دوره
نمایندگیام در مجلس نهم و باتوجه به مسائلی که در انتخابات مجلس دهم شاهد
بودیم ،پذیرش پست مشاور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور ازسوی عبدالرضا
رحمانیفضلی به بنده پیشنهاد شد که به این پیشنهاد ،پاسخ مثبت دادم .نماینده
پیشین مردم ساری در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا محل خدمت او
بهعنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور ،استان مازندران خواهد بود ،گفت:
قرار است ،بنابر پیشنهادی که ارائه شده ،فعالیتم را بهعنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی
وزارت کشور در تهران آغاز کنم.

سرمقاله
شبیه سازی فسادهای میلیاردی دولت قبل با فیش های حقوقی
ادامه از صفحه یک
هیاهوی فیش های حقوقی که توسط مخالفان دولت مطرح شده است از چند
جنبه قابل بررسی است .نخست اینکه فیش منتشر شده از حقوق یک رییس بانک
مربوطه در یک مجموعه ی مدیریتی غیر دولتی قرار می گیرد که به فرض درست
بودن ادعا این مسئله ارتباطی با دولت ندارد .در وهله ی بعد آنطور که مشخص است
این فیش حقوقی مربوط به  10یا  11ماه این فرد است که تبدیل به پیراهن عثمان
شده است تا به این روش دولت را تحت فشار قرار دهند .نکته قابل توجه این است که
متوسط پرداختی ها در دولت به طور کامل مشخص است و حتی در قیاس با سایر
قوا در سطح بسیار پایین تری قرار دارد .اما این بزرگ نمایی و حتی دروغ پردازی های
علیه دولت به نوعی برای پوشاندن اختالس های هزاران میلیاردی در دولت گذشته
است .مخالفان دولت قصد دارند تا ماجرای تخلفات بابک زنجانی که میلیاردها دالر به
اقتصاد کشور آسیب زد را با انتشار برخی فیش های حقوقی تحت الشعاع قرار دهند
که البته در این امر نمی توانند موفق باشند .معادل سازی هایی که توسط مخالفان
دولت برای فسادهای گسترده دولت قبل که در سطح معاون اول نیز صورت گرفت
به طرز ناشیانه ای به اجرا درآمد  .از طرف دیگر برخورد دولت در مورد تخلف صورت
گرفته ،ثابت کرد دولت برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد وبرخالف دولت گذشته
که با حجم فساد فراوان در دوران خود ادعای پاکدستی داشت  ،نه در حرف بلکه در
عمل دست به اقدام می زند .برخی از اتهاماتی که به دولت فعلی وارد می شود جدای
از اینکه ربطی به دولت ندارد ،ارقام آن در پاره ای از موارد ساختگی است و باید صحت
و سقم مسائل مطروحه بررسی شود .نکته ی دیگر اینکه بسیاری از حقوق های گزافی
که مطرح شده ،مربوط به دولت گذشته است  ،به عنوان نمونه حقوقی که برای مدیر
سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل در نظر گرفته شده بود  13میلیون تومان بود
که در این دولت رئیس جدید تنها  6میلیون آن را برداشت می کند .حقوق هایی که
در حال حاضر پرداخت می شود یک شبه متولد نشده است بنابراین پایه و مبنا در
دولت قبل گذاشته شده است .در مجموع انصاف نیست که خدمات و پاکدستی دولت
یازدهم با این هجمه ها زیر سوال برود .اگرچه توقع انصاف از کسانی که توافق هسته
ای را زیر سوال بردند ،مشکل است .واقعیت این است که برخی مخالفان دولت در
ارتباط با منافع سیاسی خود حساس و دلواپس شدند و به دنبال از دست رفتن منافع
سیاسی ،منافع اقتصادی خود را هم از دست داده اند ،بنابراین از هیچ کوششی برای
تخریب و هجمه دریغ نمی کنند .به طور قطع باید با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات
منتظر تخریب های بیشتر دولت یازدهم باشیم .در مجموع از کسانی که آنقدر در
عملکرد های مثبت دولت سیاه نمایی می کنند نمی توان انتظار تجدید نظر در رفتار
داشت و منافع مردم هم برایشان جایگاهی ندارد و از مردم تنها زمانی که نردبان ترقی
خودشان باشد استفاده می کنند .این افراد حتی مسئله ی عبور از روحانی را مطرح
کرده و به اصالح طلبان نسبت دادند تا از این طریق بتوانند شکافی بین جناح اصالح
طلب و دولت ایجاد کنند .در این موضوع هیچ تردیدی نیست که اصالح طلبان سال
آینده نیز به حمایت از دولت یازدهم و حسن روحانی خواهند پرداخت .در یک جمع
بندی باید گفت مخالفان دولت متشکل از یک اقلیت افراطی در طیف اصولگرا هستند
که در میان همفکران اصولگرای خودشان هم منزوی شده اند .شاید بتوان گفت که به
شکل تشکیالتی کسی مخالف دولت نیست و عملکرد حسن روحانی و کابینه اش مورد
تایید نیروهای خرد گرا و معتدل جامعه است و در این راستا اصالح طلبان و اصولگرایان
معتدل و عقل گرا به حمایت از دولت خواهند پرداخت.

ادامه از صفحه یک
هماکنون کمیسیونهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از
بیشترین تعداد نمایندگان زن برخوردار هستند کمااینکه زنان
در سایر کمیسیونها نیز از جمله آموزش و تحقیقات ،انرژی
و شوراها حضور دارند و با وجود اینکه بعد از انتخابات هیات
رییسه دائم مجلس برخی فعالیت زنان در حوزه ریاست در
مجلس را امری محال میدانستند اما با مطرحشدن رقابت بین
سهیال جلودارزاده با سایر نمایندگان مرد در کمیسیون اجتماعی
برای دستیابی به کرسی ریاست این کمیسیون بار دیگر امید
برای حضور فعال زنان در سمتهای مختلف مجلس زنده شد.
گزینههای احتمالی برای ریاست کمیسیونها
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از
مهمترین کمیسیونهای تخصصی بوده که بعد از اجراییشدن
برجام اهمیت آن دوچندان شد ضمناینکه حضور در این
کمیسیون دانش سیاسی باالیی را میطلبد .شنیدهها حاکی
بر آن است که عالءالدین بروجردی نماینده اصولگرایی که در
مجلس نهم نیز ریاست این کمیسیون را به عهده داشت و کاظم
جاللی که رییس مرکز پژوهشهای دوره قبل مجلس بوده و
مصطفی کواکبیان که به عنوان دبیرکل حزب مردمساالری و از
طریق لیست امید به این مجلس راه یافتهاند گزینههای اصلی
ریاست برای این کمیسیون هستند به این معنا که یک اصولگرا،
یک اعتدالگرا و یک اصالحطلب برای رسیدن به جایگاه ریاست
سیاسیترین کمیسیون مجلس با هم به رقابت خواهند پرداخت.
کمیسیون آموزش و تحقیقات
این کمیسیون که در مجلس نهم به دلیل مصائب متعددی
که برای فرهنگیان ایجاد شده بود با مشکالت عدیدهای در حوزه
آموزش کشور دست و پنجه نرم میکرد انتظار میرود در این
دوره از مجلس برای تقویت این حوزه در کشور فردی مقتدر با
ارتباطات قوی را در راس داشته باشد بنابراین حساسیتهای
خاصی در این مورد بهویژه از سوی فرهنگیان کشور در مورد
ریاست این کمیسیون که تحقق اهداف مهم و ظریف مربوط
به تربیت جامعه در گرو تصمیمگیریهای آن است و تقویت
حوزه آموزش و پژوهش کشور زمینهساز توسعه کشور در
سایر عرصهها نیز بوده ،وجود دارد .بر اساس آنچه شنیده شده
محمدرضا عارف سرلیست امید و محمدمهدی زاهدی که در
دوره قبل نیز ریاست این کمیسیون را به عهده داشته و سابقه
فعالیت بهعنوان وزیر علوم دولت احمدینژاد را نیز در کارنامه
خود دارد از گزینههای اصلی برای ریاست این کمیسیون هستند
و این مهم بیانگر رقابت بین یک اصولگرا و یک اصالحطلب است
اما آنچه مسلم است محمدرضا عارف میتواند فردی الیق برای
تکیه زدن بر کرسی ریاست این کمیسیون باشد ضمناینکه
بعد از رفتار محترمانه وی که در پی برگزاری انتخابات ریاست
مجلس برای تبریک گفتن به رقیب خود نشان داد شاهدی بر
این ادعاست.
کمیسیون اقتصادی
این کمیسیون با وجود تاکید رهبر معظم انقالب بر ارتقای
عرصه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم و تحقق
اقتصاد مقاومتی در کشور یکی از مهمترین کمیسیونهای
مجلس است ضمناینکه تحقق شعار این دوره از مجلس نیز
در گرو فعالیت مستمر و پیگیر اعضای این کمیسیون چه از
بعد قانونگذاری و چه از بعد وظیفه نظارتی مجلس خواهد بود.
بر اساس گفتهها الیاس حضرتی که به عنوان یک عضو از اهالی
رسانه و به عنوان چهره اصالحطلب از طریق لیست امید وارد
مجلس شده و سیدکاظم دلخوش که در دوره هشتم به عنوان
کاندیدای اصولگرایان شناخته میشد اما به عنوان یک فرد میانه
رو در دولت روحانی در سمت مشاور معاون رییسجمهوری به
فعالیت پرداخته و میتوان وی را چهره حامی دولت دانست و
محمود بهمنی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد
رییس بانک مرکزی بود گزینههای اصلی ریاست این کمیسیون
هستند البته در بین این افراد حضرتی که تاکنون در حوزه
رسانه فعالیت داشته نمیتواند حضور موثری در اقتصادیترین
کمیسیون مجلس داشته باشد بنابراین اگر انتخاب برمبنای
تخصص باشد رقابت بین دلخوش و بهمنی جدیتر خواهد بود.
کمیسیون عمران

پرداخت.

این کمیسیون نیز یکی از مهمترین کمیسیونهایی است
که نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد بنابراین
ریاست این کمیسیون نیز باید برعهده فردی باشد که از
تخصصهای الزم برای اداره این کمیسیون برخوردار باشد در
این دوره از مجلس مهرداد بائوجالهوتی و محمد دامادی دو
نماینده اصولگرا از خطه سرسبز شمال کشور که در مجلس
نهم نیز در این کمیسیون فعالیت داشتند برای رقابت به منظور
دستیابی به کرسی ریاست اعالم آمادگی کردهاند.
کمیسیون انرژی
این کمیسیون که بیشتر با حاملهای انرژی و فعالیتهای
نفتی کشور سر و کار داشته و از آنجاییکه علیرغم تالش
برای عدم تکیه بر درآمد حاصل از نفت به عنوان تامینکننده
بخش اعظم بودجه کشور همچنان بیشتر فعالیتهای حیاتی
کشور به این بخش برمیگردد بنابراین نیازمند این است فردی
سکاندار آن باشد که از سوابق مفیدی در این بخش داشته باشد
هماکنون در بین اعضای این کمیسیون بهروز نعمتی سخنگوی
هیات رییسه مجلس ،مسعود میر کاظمی وزیر نفت احمدینژاد،
هدایتاهلل خادمی و علی مروی به عنوان متخصصان حوزه نفتی
و اميریخامکانی که در دوره قبل نیز در این کمیسیون فعالیت
داشته از جمله گزینههای اصلی برای ریاست این کمیسیون
هستند که در این جمع بهطور قطع نعمتی به دلیل انجام
وظایف مهمتر در هیات رییسه مجلس در این رقابت حضور
نخواهد داشت و مشکل بتوان از بین سایر کاندیداهای ریاست
این کمیسیون انتخاب فرد خاصی را پیشبینی کرد.
کمیسیون صنایع و معادن
این کمیسیون نیز یکی از مهمترین کمیسیونهای مجلس
است که بیتردید نقش مهمی در ارتقای عرصه اقتصادی کشور
دارد بر اساس شنیدهها کوهکن و حمیدرضا فوالدگر دو نماینده
اصولگرای این دوره از مجلس با یوسفنژاد چهره اصالحطلب
برای رسیدن به ریاست این کمیسیون با هم رقابت خواهند کرد
اما بهطور قطع احتمال انتخاب حمیدرضا فوالدگر که به غیر از
فعالیت در این کمیسیون در دوره قبل مجلس ،حضور در هیأت
رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای

دوباره هر هفته یک بحران؛

صدای سوت حمله به دولت بلند شده است
تقریبا هر هفته سخنگوی دولت و سخنگوی قوه قضائیه وقت زیادی از زمان
جلسات خود را به تکذیب اعاهای رسانههای تندور اختصاص میدهند اما
همزمان با همین جلسات ،دروغ دیگری در رسانهها منتشر شده است تا به
دولت ضربه بزند.
به گزارش ایلنا ،گرچه سایت جهان نیوز توقیف شد اما اصولگرایان پیش از این
نشان دادهاند که این توقیفها تاثیری در عملکردشان ندارد و بهزودی به عرصه رسانه
باز میگردند .ستادهای عملیات روانی علیه دولت البته فقط جهاننیوز نبود اما این
رسانه یکی از رسانههایی بود که بعد از ناکامی مدیرانش در انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،آتش توپخانه خود را علیه دولت تندتر کرد.
تصمیمگیری؛هرهفتهشنبهها
پیش از این محمدباقر نوبخت گفته بود اتاقهای فکر علیه دولت تشکیل شده است
و هر هفته روزهای شنبه تصمیم میگیرند که در آن هفته چه اتفاقی بیفتد که از
آن استفاده کنند؛ مسئلهای که معاون سیاسی وزیر کشور نیز آن را تایید کرده بود.

سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی مجلس نهم را نیز در
کارنامه خود دارد ،قویتر خواهدبود.
کمیسیون اصل 90
این کمیسیون که یکی از مهمترین کمیسیونهای مجلس
در حوزه نظارت بر کل دستگاههای اجرایی کشور بوده و یکی
از فعالترین کمیسیونهای دوره قبل مجلس بوده که نقش
مهمی در افشای بسیاری از مفاسد اقتصادی شکل گرفته در
کشور داشت در این دوره از مجلس با استقبال خوبی از سوی
نمایندگان برای عضویت در آن روبرو نشد با این وجود از علی
پورمختار نماینده اصولگرایی که در دوره قبل نیز ریاست این
کمیسیون را برعهده داشت و محمدکاظمی چهره اصالحطلب
و حسن نوروزی اصولگرا به عنوان گزینههای اصلی ریاست این
کمیسیون یاد میکنند که در بین آنها انتخاب پورمختار که در
دوره قبل از سوی علی الریجانی برای این جایگاه پیشنهاد شد با
حضور مجدد الریجانی در کرسی ریاست مجلس دهم این امکان
وجود دارد که باردیگر برای این سمت انتخاب شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
این کمیسیون که به نقل از حقوقدانان فعال در نهاد
قانونگذاری کشور فعالیت در آن بدون داشتن تخصص مرتبط
غیرممکن است در این دوره از مجلس از سوی نمایندگان با
اقبال روبرو نبود و در ابتدا تنها سه عضو اصلی داشت .در هر
حال با وجود الهیار ملکشاهی که عهدهدار سمت ریاست این
کمیسیون در مجلس نهم بود و دهقاننقندر که در انتخابات
هیات رییسه دائم مجلس دهم ناکام باقی ماند دو گزینه اصلی
برای ریاست این کمیسیون هستند بنابراین پیروزی پایداریها
در این کمیسیون با انتخاب هر کدام از آنها قطعی است.
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس
این کمیسیون نیز که در این دوره از مجلس با استقبال
چندانی از سوی نمایندگان روبرو نشد اما در مقایسه با
کمیسیون قضایی از اقبال بیشتری برخوردار بود برای دستیابی
به جایگاه ریاست این کمیسیون امیر خجسته ،داوود محمدی و
محمدجواد کولیوند سه نماینده اصولگرا که در دوره قبل مجلس
هم در این کمیسیون فعالیت میکردند با هم به رقابت خواهند

حاال دیگر تعداد اخبار ناردستی که علیه دولت منتشر میشود از شماره گذشته
است .یک رسانه از بازداشت برادر رئیس جمهور میگوید و یک رسانه از توزیع
سکههای بهار آزادی توسط همسر رئیس جمهور و یک رسانه از مدرک جعلی او،
حجم اخبار آنقدر زیاد است که گویا خبر تغییر رییس دفتر رییس جمهور یا حتی
طرح موضوع یکدورهای بودن دولت روحانی در میان این خبرسازیها آنچنان
تاثیری ندارد .تقسیم کار شده است .هر کدام یک موضوع را به عنوان خبر اصلی
انتخاب میکنند تا آتش توپخانه خود را به صورت دولت نشانه روند .تقریبا هر هفته
سخنگوی دولت و سخنگوی قوه قضائیه وقت زیادی از زمان جلسات خود را به
تکذیب اعاهای رسانههای تندور اختصاص میدهند اما همزمان با همین جلسات،
دروغ دیگری در رسانهها منتشر شده است تا به دولت ضربه بزند .روزنامه اصلی این
جریان که از بودجه بیتالمال ارتزاق میکند و باید در مسائل سیاسی بیطرف باشد،
در ده شماره اخیر در پنج شماره خود به موضوع پرداخت حقوق باال در دولت در
تیتر یک خود پرداخته است .این در حالی است که پیش از این و در سال  ۹۲وقتی
بعضی نمایندگان مجلس در تحقیق و تفحص به حقوق دهها میلیونی برخی مدیران
تامین اجتماعی اشاره کرده بودند ،این مسئله حتی در حد یک خبر کوتاه نیز مورد
توجه قرار نگرفت .دیگر روزنامه مشهور این جریان که مدیر آن از نمایندگان مجلس

کمیسیون اجتماعی
این کمیسیون که همچون کمیسیون فرهنگی از بیشترین
تعداد نمایندگان زن برخوردار بود تنها کمیسیونی است که یکی
از زنان نماینده با نمایندگان مرد بر سر دستیابی به کرسی ریاست
به رقابت میپردازد .برای ریاست این کمیسیون عبدالرضاعزیزی
نماینده اصولگرایی که در دوره قبل نیز ریاست این کمیسیون
را عهدهدار بود علیرضا محجوب چهره اصالحطلب که از طریق
لیست امید وارد مجلس شد و عبدالرضا مصری دیگر نماینده
اصولگرایی که در دوره قبل سخنگوی هیات رییسه مجلس بود
با هم رقابت میکنند و چنانچه جلودارزاده پیروز این میدان
شود رکوردی دیگر برای حضور فعال زنان در مجلس ثبت
خواهد شد.
کمیسیون فرهنگی
این کمیسیون نیز از جمله کمیسیونهای مهم مجلس
است که به دلیل حساسیتی که برای طرحها و لوایح مربوط
به این حوزه وجود دارد کمتر نمایندهای حاضر بود که در این
کمیسیون حضور پیدا کند و در نهایت حضور الریجانی و وکیلی
به عنوان اعضای هیات رییسه مجلس و با وجود سوابق فرهنگی
موثری که دارند آرامش را به این کمیسیون بازگرداند و تضمینی
برای موفقیت تصمیمات فرهنگی مجلس شد اما این کمیسیون
نیز از دیگر کمیسیونهایی است که زنان بیشتر از هر کمیسیون
دیگری برای فعالیت در آن اعالم تمایل کردند هماکنون احمد
سالک کاشانی نمایندهای از جبهه پایداری که در دوره قبل
نیز ریاست این کمیسیون را به عهده داشت و احمد مازنی
چهره اصالحطلبی که از طریق لیست امید وارد مجلس شد و
عضو هیات رییسه فراکسیون امید نیز هست برای ریاست این
کمیسیون با هم رقابت خواهند کرد.
کمیسیون بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
این کمیسیون که فعالیت در آن همچون کمیسیون قضایی
مستلزم داشتن تخصص الزم است در دوره قبل مجلس انتقادات
بسیاری را به حوزه سالمت کشور وارد میدانست و از اقدامات
ناتمام وزارت بهداشت گالیهمند بود در این دوره نیازمند داشتن
رییسی است که مانند کاتالیزور برای تسریع روند اقدامات
دستگاههای اجرایی در جهت رفع پارهای از مشکالت در بخش
درمانی کشور عمل کند در این دوره مسعود پزشکیان وزیر
دولت اصالحات که در دوره قبل نیز در این کمیسیون فعالیت
داشته و در این دوره نیز به عنوان نایب رییس مجلس انتخاب
شده است در کنار علی نوبخت پزشک اصالحطلب و حسینعلی
شهریاری رییس پیشین این کمیسیون به عنوان گزینههای
اصلی ریاست این کمیسیون مشخص شدهاند البته بعید به نظر
میرسد که پزشکیان در کنار وظیفه سنگینی که در جایگاه
نایب رییسی مجلس به عهده دارد بتواند در این سمت نیز
فعالیت کند.
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
این کمیسیون یکی دیگر از کمیسیونهای مهم مجلس بوده
که تصمیمات اتخاذ شده در آن نقش مهمی در حوزه اقتصادی
کشور دارد و بیتردید فعالیت در آن نیز مستلزم داشتن تخصص
مرتبط است در دوره قبل تاجگردون تنها نماینده اصالحطلبی
بود که توانست به مدت دو سال ریاست این کمیسیون را به
عهده داشته باشد و در این دوره نیز یکی از گزینههای اصلی
ریاست این کمیسیون است به غیر از وی محمدرضا تابش
دیگر چهره اصالحطلب و حمیدرضا حاجیبابایی وزیر آموزش
و پرورش دولت احمدینژاد هم برای دستیابی به ریاست این
کمیسیون با هم رقابت خواهند کرد.
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
این کمیسیون در این دوره از مجلس دارای کمترین
متقاضی بوده و به نظر میرسد که بیشتر اعضای آن حضور
در این کمیسیون را در اولویت خود نداشتهاند برای ریاست این
کمیسیون عباس پاپیزاده بالنگان نماینده اصولگرایی که در
دوره قبل نیز سخنگوی این کمیسیون بوده است جدیترین
گزینه برای قرار گرفتن در کرسی ریاست این کمیسیون است.
گزارش :مرضیه جلیلی

نهم است در انتخابات تهران به مجلس دهم راه نیافت ،این روزها یکی دیگر از
بازوهای خبرسازی علیه دولت است.تیترهای یک توهینآمیز علیه رئیس جمهور
ایران مثل «به افتخار سیمان» «برو کار میکن» و ....تیترهای تمسخرآمیز علیه وزیر
امور خارجه ایران مثل «ضعیف» (بر وزن ظریف) و «فراموشی» در حالی در صفحه
یک این روزنامه منعکس میشود که مدیران این روزنامه از جمله متهمان اصلی
افزایش نجومی قیمت پراید ،حرف و حدیثها درباره مدرک تحصیلی و دهها پرونده
دیگر در دولت گذشته هستند.
هر چند روز یک بحران؟
بدون شک از نظر فشار مخالفان داخلی ،روحانی وارد سختترین سال دولت خود
شده است .جا افتادگان از قدرت بیشتر از هر زمانی به دولت او حمله میکنند تا
رویای دولت یک دورهای را محقق کنند .در این مسیر برای آنها هر ابزاری مجاز است.
چنانچه در هفته گذشته و بعد از اعتراض هواداران یکی از تیمهای پایتخت به وزیر
ورزش ،موجی از حمالت علیه دولت آغاز شد در حالیکه گودرزی گزینه اول روحانی
برای وزارتخانه نبود و بعد از معرفی چند گزینه ،مجلس اصولگرا ،گودرزی را پسندیده
بود .دولت روحانی البته تا به حال واکنشی به این حمالت نداشته است .گرچه تا به
حال این حمالت تا این اندازه شدید نبوده است.

دستگیری هکر برخی سایتهای دولتی توسط سپاه
هکر سایتهای معروف ایرانی مانند سایت سازمان ثبت
اسناد کشور ،شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و
تعدادی از دانشگاههای کشور ،توسط مرکز بررسی جرایم
سازمان یافته سایبری دستگیر شد.
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری اعالم کرد هکر
تعدادی از سایتهای دولتی را دستگیر کرده است .چندی پیش
هک تعدادی از سایت های دولتی ،جنجال رسانهای زیادی را
ایجاد کرد .مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه،

براساس وظایف ذاتی و مأموریتهای محوله ،در راستای پاسداری
از امنیت فضای مجازی ،با ورود به موضوع و انجام اقدامات فنی،
موفق به شناسایی و دستگیری هکر تعدادی از این سایتها شد.
این هکر که با نام «مافیا هکینگ تیم» فعالیت میکرد ،تاکنون
تعداد زیادی از سایتهای داخلی از جمله سایت سازمان ثبت
اسناد کشور ،شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و تعدادی
از دانشگاههای کشور را هدف فعالیتهای مجرمانه خویش
(هک ،نفوذ و  )...قرار داده است .نکته مهم آن که تهاجمات

سایبری اخیر ،بار دیگر ضعف و خأل امنیتی سایتهای رسمی
و حاکمیتی کشور را نشان داد .مرکز بررسی جرایم سازمان
یافته سایبری ،پیرو مأموریت ذاتی خویش و حفاظت و
صیانت از حاکمیت ملی و امنیت عمومی مردم در بستر فضای
مجازی ،مکررا ً این موضوع را به نهادهای متولی امر تذکر داده
است.
نکته دیگر آنکه در حالی که برخی مقامات و منابع خبری
مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش

اطالعرسانی سایتهای هک شده را در اختیار بگیرد ،اما بررسی
کارشناسان فنی این مرکز ،نشاندهنده این است که وی به دلیل
ضعف امنیتی ،به اطالعات زیادی دسترسی داشته ولی به دلیل
انگیزههای خاص ،از پیادهسازی و سرقت این اطالعات خودداری
کرده است .الزم به ذکر است ،فرد مزبور ضمن تشکیل پرونده،
به مرجع قضایی معرفی شده و تحقیقات مقدماتی از وی کماکان
در دستور کار کارشناسان فنی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته
سایبری قرار دارد.

