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نمایندگان مجلس در تصمیمگیریهای مهم مشارکت نمیکنند؛

خبر

انقالبیون کمکار

زهرا شجاعی:

معاونت زنان جدی گرفته نمیشود

زهرا شجاعی در گفتوگو با ایلنا ،در خصوص جلسه
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با زنان
اصالحطلب ،اظهار کــرد :امیدوارم تجارب چهار دهه
کشــورداری و حکمرانی سبب شده باشد حاکمان ما
توانسته باشند با بهرهمندی از سرمایه اجتماعی و با به
کارگیری خردجمعی و با نگاه جامع و گسترده و کامل
به آحاد ملت ،بر مردم حکومت کنند.
وی افزود :اقدامات یا برخوردهایی که توســط دولت
سیزدهم صورت گرفته و درخواستهایی که از مردم
شــده را به فال نیک میگیریم و با حسن ظن به آنها
نگاه میکنیم و امیدواریم که این حرکتها تداوم داشته
باشــد و در به کارگیری دیدگاهها و نظرات گروههای
مختلف مردم بتواند در جهت اداره بهتر کشور و تقویت
مشروعیت و مطلوبیت نظام و بهرهمندی از حمایت و
پشتیبانی جامعه تأثیرگذار باشد .در همین راستا دیروز
معاونت امور زنان ریاستجمهوری نشستی با فعاالن
زن اصالحطلب برگزار کرد و به دلیل شرایط کرونایی
تعدادی از خانمهــا به صورت حضوری و تعدادی نیز
به صورت مجازی در این نشســت شــرکت کردند.
وی اضافــه کرد :در این نشســت خانمها بروجردی،
سیاوشــی ،کوالیی ،فرامرزیان ،روشــنفکر ،کریمی،
نژادبهرام ،شــکربیگی و منصوری شرکت کردند .این
فعال سیاسی اصالحطلب بیان کرد :نفس این دعوت
و تاکیــد بر اینکه خانم خزعلــی میگفتند که من
میخواهم شــنونده باشم و دیدگاهها و نظرات شما را
بشــنوم و کارهای مفید و ناتمامی که در هشت سال
گذشته صورت گرفته و نیازمند ادامه کار است را بدانم،
به نظر من بسیار ارزشــمند بود و از طرف خانمهای
اصالحطلب نیز دیدگاههای مثبتی ارائه شد.

بررسی وضعیت زندانیان زن در
دیدار فراکسیون زنان با اژهای

سخنگوی فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی
از بررســی موضوع زندانیان زن در دیــدار اخیر این
فراکسیون با رئیس قوه قضائیه خبر داد .سارا فالحی
در گفــت و گــو با ایســنا ،در توضیح جلســه اخیر
فراکسیون زنان با رئیس قوه قضائیه گفت :فراکسیون
زنان در راستای بررســی دغدغههای این فراکسیون
نســبت به حقوق زنان در ابعاد مختلف جلســهای با
رییس قــوه برگزار کرد ،در این جلســه بر تعامل دو
قوه مقننه و قضائیه در راســتای تسهیل در استیفای
حقوق زنان تاکید شــد .وی ادامــه داد :همچنین در
این جلســه بر مطالعه و بازخوانــی پروندههایی که
به شناســایی خالءهای قانونی در حوزه حقوق زنان
کمک میکند ،تاکید بســیار شد .عالوه بر این زندان
زنــان و توجه به فضا ،رفتار پرســنل و کمک به رفع
مشکالت زنان از مسائل مهم دیگری بود که فراکسیون
روی آن تمرکز داشــت ،لذا پیشنهاد شد که کارگروه
مشــترک بین دو قوه برای حل مسائل زنان تشکیل
شود .سخنگوی فراکسیون زنان با اشاره به صحبتهای
رئیس قوه قضائیه افزود :آقای اژهای با تاکید بر نقش
زن و خانواده در سالمت اجتماع گفت که باید منشور
حقوق و مســئولیت زنان مصوب سال  ۱۳۸۳شورای
انقالب فرهنگی بررسی شود مبنی بر اینکه تا االن چه
میزان از آن عملیاتی شده است .همچنین ایشان در
مورد زندانیان زن ،بر اصالح و تربیت به عنوان اولویت
تاکید کرد و بر همکاری فراکسیون برای کاهش اطاله
دادرسی و هم اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونتهای
قوه قضائیه اشاره داشت.

تاخیر در مذاکرات نفعی
برای ایران ندارد

یک کارشناس مسایل بینالملل گفت :به نظرم اقدام
ایــران برای تمدیــد همکاری با آژانس در راســتای
خنثیسازی تالشهای اسراییل و مخالفان برجام است
که ســعی دارند قطعنامهای را در شورای حکام علیه
ایران تصویب کنند ،از این رو توافق با آژانس را به نفع
ایران و در راستای تامین منافعمان میدانم.
حسن بهشتی پور در گفتوگو با ایسنا با اشاره به توافق
ایران و آژانس برای ادامه همکاریهای نظارتی به ویژه
اینکه به «بازرسان آژانس اجازه داده میشود تا نسبت
به ســرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و
جایگزینی کارتهای حافظه آنها که تحت مهر و موم
مشترک در ایران نگهداری خواهند شد ،اقدام کنند»
گفــت :مادامی که ایران با آژانس فعالیت میکند کار
پیش میرود ،اما وقتی کار با آژانس سخت شود ،عمال
دســت ایران بسته میشود و در برابر آن همه تهاجم
و فشــار از سوی آمریکا و اسراییل و برخی کشورهای
منطقه ایران نمی تواند دســت به مقابله بزند از این
رو این مســئله مهم است بدانیم آژانس به عنوان یک
نهــاد معتبر بینالمللی ناظر بر فعالیتهای صلحآمیز
هستهای در جهان اســت و گزارشهایی که منتشر
میکند ،فــوق العاده مهم اســت .وی درباره مصوبه
مجلس و تناقضهای همکاری ایران با آژانس در این
چارچوب معتقد اســت :مصوبه مجلس عمال دست
دولت روحانی و رئیسی را در پوست گردو گذاشته بود
و هر گونه قدرت مانور در مذاکرات منتفی شــده بود،
البته مجلس میگفت با این کار قدرت چانهزنی ایران
در مذاکرات وین را باال میبرد .این کارشناس مسایل
بینالملل با اشاره به توافق روز یکشنبه ایران و آژانس
ادامه داد :ایران پذیرفته اســت که همکاری با آژانس
را به شــکل چند ماه گذشته ادامه دهد حتی اگر این
توافق بر خالف مصوبه مجلس باشد ،به صالح کشور
است .چون اگر این کار صورت نگیرد عمال برای انتشار
گزارشهای منفی و قطعنامه علیه ایران در شــورای
حکام چراغ ســبز نشــان دادهایم از این رو معتقدم
همکاری معقول بین ایران و آژانس پذیرفته است.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| نمایندگان مجلس یازدهم با شعار
انقالبیگــری و کار جهــادی د ر جهت رفع
مشــکالت معیشــتی مردم پا به بهارستان
گذاشــتند ،هرچند آنها با حداقــل آراء به
نمایندگی رســیدند ،ولی از شعارهای آنها
انتظار میرفت که حداکثر تالش را در جهت
معیشــت بهتر مردم داشته باشــند .اما در
این دو ســالی که از فعالیت مجلس انقالبی
میگذرد نه تنها هیچ طرح و قانونی در جهت
رفع معیشــت مردم به تصویب نرســاندند
بلکه خبر میرســد حتی در بررسی همین
طرحهایی هم که مطرح میشــود تنبلی و
تعلل میکنند تــا جایی که صدای برخی از
نمایندگان هم درآمده است.
«مــن در برابر قرآن مجید بــه خدای قادر
و متعال ســوگند یاد میکنــم و با تکیه بر
شــرف انســانی خویش تعهد مینمایم که
پاسدار حریم اســام ،نگهبان دستاوردهای
انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری
اســامی باشــم ،ودیعهای را که ملت به ما
سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم
و در انجــام وظایف وکالــت ،امانت و تقوا را
رعایت نمایم و همواره به استقالل و اعتالی
کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم
پایبند باشم ،از قانون اساسی دفاع کنم و در
گفتهها و نوشــتهها و اظهارنظرها ،استقالل
کشــور و آزادی مــردم و تأمین مصالح آنها
را مد نظر داشــته باشم ».این بخشی از متن
ســوگندنامهای اســت که وکالی ملت در
نخستین روز کاری خود قرائت کرده و به این
طریق به این جایگاه و مردم متعهد میشوند؛
امروز که یک ســال و چند ماه از ســوگند
خوردن مجلس یازدهمیها میگذرد؛ نگاهی
به عملکرد آنها برای سنجش پایبندیشان به
این سوگندنامه خالی از لطف نیست.
حتی اگــر نمایندگی مجلــس را یک تعهد
به عموم مــردم برای خدمتگــزاری و رفع
مشکالت مردم ندانیم و حتی اگر چشممان
را روی حقوقهــای درشــت نمایندگان و
مزایای شغلیشــان ببندیــم و آن را در حد
یک شــغل مثل مشاغل مردم عادی بدانیم،
پس نمایندگان موظفند مثل سایر کارکنان
در روز و ســاعتهای مشخص ،در محل کار
خود حاضر شوند و به وظایف خود که همانا
ح و در نهایت تصویب
بررســی طرحها و لوای 
یا اصالح قوانین اســت عمــل کنند .ولی نه
تنها ایــن چنین عمل نمیکننــد بلکه در
جامعه تصویر چشمهای بسته و یا خوابآلود
نمایندگی
ن به یک تصویر نمادین از
نمایندگا 
ِ
مجلس تبدیل شده است.
در هــر دورهای ،هــر ا ز گاهــی اخباری از
غیبتهای نمایندگان ،به حد نصاب نرسیدن
افــراد حاضر در مجلس بــرای رأیگیری یا
تأخیر نمایندگان برای شــرکت در جلسات
مهم شنیده میشد ،اما این تنبلی و تعللها
از مجلســی که مدعی انقالبیگــری و کار
جهادیســت واقعاً یک گل بــه خودی به
انقالبیون است .حسینعلی حاجی دلیگانی از
جمله نمایندگانیســت که سابقه حضور در
مجالــس نهم و دهم و نیز مجلس یازدهم یا

حاشیه های سیاست
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور با صدور حکمی،
سیدحمید ســجادی هزاوه وزیر ورزش و جوانان را
به عنوان «دبیر شورای عالی جوانان» منصوب کرد.
غالمحسین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا با
بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و
تخلف است ،تأکید کرد :هرجا تخلف یا جرمی صورت
گرفت ،باید به بهترین نحو و کم هزینهترین روش با
آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد .قانون برای
مرتکبان جرم و تخلف مجازاتهای سنگین تعیین
کرده که الزم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا
شود ،اما تالش ما این است که جراحی آخرین مرحله
درمان باشد.

خبر
ابراز امیدواری پوتین و رئیسی
برای دیدار

مجلس انقالبی را دارد .او در سال  ۹۸یعنی
چند مــاه قبل از پایان مجلــس دهم ،طی
مصاحبهای با فارس که درباره غایبان شرکت
در یکی از جلسات علنی آن زمان بود ،ضمن
اعــام آمار نمایندگانی کــه به دالیلی مثل
ســفر و مرخصی و دیدار با مســئوالن نظام
در جلسه غایب بودند گفته بود مجلسی که
اکثریتش انقالبی نباشــد یعنی همین که ما
امروز میبینیم!
حــاال تعلل نماینــدگان در مجلس یازدهم،
موســوم به مجلس انقالبی ،صدای خودشان
را هم درآورده اســت .روز  ۲۳شهریور جالل
رشــیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در
مجلس یازدهم ،از رفتــار همکارانش انتقاد
کــرد و از آنها خواســت در رایگیریهای
صحن مشارکت داشته باشند.
رشــیدی کوچی در جلسه علنی دیروز ،در
یک تذکر شــفاهی ضمن یادآوری سخنان
رهبری کــه تاکید داشــتند نمایندگان در
جلســات کمیســیون و در صحــن مجلس
حضور فعال داشــته باشــند ،گفــت« :این
موضوع جــای نگرانی دارد که یک چهارم از
نماینــدگان حاضر در صحن در رایگیریها
شرکت نمیکنند ،ما در این رایگیریها بر
زندگی انســانهای زیادی تاثیرگذار هستیم
این بیتفاوتی نمایندگان نگران کننده است،
آن وقت اســم خودمــان را مجلس انقالبی
گذاشــتهایم .انقالبی بودن با بیتفاوت بودن
زاویه دارد».
پیــش از این محمدباقر قالیباف هم چندین
بار در این خصوص به نمایندگان تذکر داده
بود و هشــدار داده بود که این رفتار آنها در
گزارش عملکردی آنها درج میشود اما ظاهرا
فایدهای نداشت ه است.
نه تنها نمایندگان در برخی جلســات علنی
غیبت میکنند یا در بررســی طرحها تعلل
میکننــد ،بلکه گاهی حتــی در مهمترین
جلســات مجلس هم شــرکت نمیکنند.

بــه عنوان مثال در مراســم تحلیف ابراهیم
رئیسی به عنوان رئیس جهمور سیزدهم ،که
از قضا مورد تاییــد و حمایتاکثریت مطلق
همین مجلــس انقالبی را داشــت ۲۵ ،نفر
از نمایندگانغیبت داشــتند! بعد از مراسم
تحلیف در یکی از جلســات مجلس ،نظری
نماینــده خلخــال و کوثر طــی تذکری در
همین مورد گفت« :در مراسم تحلیف رئیس
جمهوری که روز  ۱۴مردادماه برگزار شــد،
 ۲۵نماینده مجلس غایب بودند .مگر مهمتر
از این روز ،روز دیگری هســت که آقایان در
مراسم تحلیف غیبت داشتند.
این نمایندگان مدعی انقالبیگری هســتند
ولی برخــی از این آقایــان را در طول یک
سال گذشته چهار بار هم ندیدم ».سید غنی
نظری در ادامه خطاب به سایر نمایندگان و
رئیس مجلس گفته بود« :برخی از نمایندگان
در مجلس احســاس میکنند که نمایندهتر
هســتند .از شــما نماینــدگان میخواهم
اجازه ندهید این احســاس نمایندهتر بودن
در مجلس پرورش داده شــود .اسامی همه
نمایندگانی که غایب هستند باید در صحن
مجلس قرائت شود».
این تعلل و آن تکاپو
این تعلل نمایندگان را وقتی در کنار فعالیت
و تکاپــوی آنهــا ،قبل از انتخابات ریاســت
جمهوری در ستادهای انتخاباتی یا دیدارهای
پرتعداد و مکرر آنها با وزرای پیشــنهادی
ابراهیم رئیسی میبینیم ،فرضیه سهمخواهی
آنها بیش از پیش تقویت میشود.
در حــال حاضر دونفــر از نمایندگان یعنی
سیدجواد ســاداتینژاد که نماینده کاشان و
آران و بیدگل بود و نیز خاندوزی که نماینده
تهران ،ری شــمیرانات و اسالمشهر بود ،به
وزارت رســیدهاند و از مجلس خارج شدند،
از طــرف دیگر دوتن ا ز نمایندگان قم ،یعنی
امیرحســین قاضیزاد ه هاشــمی که معاون
ابراهیم رئیســی و رئیس بنیاد شهید ش د و

دیگری علیرضا زاکانی که او هم به شهرداری
تهران نقل مکان کرد ،از لیســت نمایندگان
خــارج شــدند؛ حرکتی کــه از نمایندگان
والیتمــدار و انقالبــی بعید بــود؛ چرا که
برخالف خواســتههای رهبری بود .ایشان
در ششم خرداد سال  ۱۴۰۰در دیدار ویدئو
کنفرانســی با رئیــس و نمایندگان مجلس
شورای اســامی خاطرنشان کردند«:یکی از
آسیبها این اســت که نماینده از بدو ورود
به مجلس ،نقشــه رسیدن به فالن منصب و
مقام اجرایی مثل وزارت ،مدیریت و ...در سر
بپروراند .خیر! اگر انسان برای خدا و درست
کار کند ،وظیفه نمایندگی بسیار مهم است
و در مواردی از وظایف اجرایی مهمتر است.
اینطور نباید باشد که نمایندهای به محض
ورود به مجلس فکر کند که به مرحله بعدی
ــمت در دولت
برود یا فکر کند که کدام سِ َ
مناسب است».
کوچ نمایندگان به دولت قطعا برای خودشان
خوب است ،چه بسا بسیاری از آنها اساساً به
همین امید و دلیل نماینده میشــوند ،ولی
قطعا دود آن در چشــم مردم میرود .فرض
کنید برخــی حوزهها فقــط دو نماینده در
مجلس داشــنه باشند و از این دو عضو یکی
از آنها یا هــر دوی آنها ا ز مجلس به دولت
بــرود ،تکلیف حقوق مردم یا طرحها و لوایح
مربوط به آن حوزه چه میشــود .در همین
جابهجاییهــای اخیر ،دو نفــر از آنها یعنی
قاضیزاده و زاکانی که اتفاقاً به شدت داعیه
انقالبی و نوکری مردم را داشــتند ،بیتوجه
به حقوق مردم مشــهد و قم ،به پستهای
مهم اجرایــی رســیدند و از مجلس خارج
شــدند .محمود احمدی بیغش در مرداد ماه
بــه همین موضوع انتقاد کرده و در اخطاری
ناظر بر اصل  ۸۴قانون اساســی گفت«:نباید
مجلس را پله ترقی کرد و رهبر معظم انقالب
نیز در دیدار با نمایندگان مجلس در بیاناتی
نقل به مضمون به این نکته تاکید داشتند».

هواداران دولتهای روحانی و رئیسی موضوع تازه پیدا کردند

جدال بر سر امتیاز واردات واکسن
همدلی| در حالی که روند واکسیناسیون در کشور سرعت
گرفت و برخی آمارها خبر از کاهش آمار ابتال و مرگ ومیر
میدهند و آن را نتیجه تسریع در واکسیناسیون میدانند،
اما در میان گروههای سیاسی در این باره جدالی در گرفته
است.
هواداران دولت جدید رکورد روزی دو میلیون واکسن تزریق
شده را حاصل تالش دولت جدید میدانند والبته معتقدند که
دولت روحانی با تعلل و حتی اجتناب از واردات واکســن در
فاجعه مرگ و میر یکی دو سال اخیر مقصر است.
حتی برخی نیز با تکرار درخواســت محاکمه روحانی این بار
به «تعلل در خرید واکســن» را نیز به آن اضافه کردهاند .روز
گذشته محمدحسین آصفری نماینده اراک در مجلس شورای
اسالمی ،در توئیتی در این باره نوشت«:با رسیدن انبوه واکسن
از ســایر کشورها مشخص شــد ما تحریم پرزیدنت روحانی
بودیم!» او با هشــتگ «محاکمه روحانی» ادامه داد«:زودتر
دست به کار شوید تا مرغ ز قفس نپریده!»
سیدمحمد حســینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد و معاون
پارلمانی رئیســی نیز وارد ماجرا شد و نوشت«:سیاسیبازی
تا کجــا؟ بازی بازی با جــان مردم هم بــازی؟! دولتمردان
غربگرایاصالحطلب ،وارداتواکســن را هم مشــروط به
پذیرش  fatfمیدانســتند!» وی ادامــه داد«:حال که ظرف
چند روز بدون پذیرش fatfمیلیونها دوز واکسن وارد کشور
شده چه توجیهی دارند؟ آیا نباید بهخاطر آدرس غلط دادن،
محاکمه و مجازات شوند؟!
در فضــای مجازی نیز هواداران دولت فعلی با پر رنگ کردن
ایــن موضوع آن را یک پیروزی برای دولت رئیســی قلمداد
میکنند.
در این میان برخی از این افراد و گروهها با استناد به سخنان
برخی مقامــات دولت روحانی که عدم پیوســتن به اف.ای.
تی.اف را یکی از موانع خرید واکسن اعالم کرده بودند ،اکنون
میپرسند پس چگونه است که در دولت رئیسی بدون امضای

اف.ای.تی.اف این اندازه واکســن وارد شده که میتوان روزی
2میلیون تزریق انجام داد؟
مخالفــان دولت فعلی نیز معتقدند که برخی از موانع واردات
واکســن تا زمان دولــت روحانی پابرجا بــود و با آغاز دولت
رئیسی برداشته شد ،تا امتیاری برای رئیس جمهور فعلی در
میان مردم منظور شود .این گروه معتقدند که در این زمینه
جان مردم نیز دستمایه بازی سیاسی برخی محافل شد.
برخی دیگر از این افراد و گروهها نظر دیگری دارند و معتقدند
همین اندازه واردات واکســن نیز حاصــل تالشهای دولت
روحانی بوده کــه روال معمول آن تا کنون طول کشــید و
تحویل آن به دولت فعلی کشید.
از جمله این افراد مسعود پزشکیان ،نمایند ه مردم در مجلس
است که روز گذشته با بیان اینکه واکسنهای وارد شده در
هفتههای اخیر در دولت روحانی خریداری شده بود ،خواستار
روشنگری دربار ه این موضوع شد.
این عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو
با عصر ایران افزود :قراردادهای خرید واکســن در زمان آقای
روحانی بسته شده و پولها داده شده بود .معاون غذا و داروی
وزارت بهداشــت در دولت قبل اگر جرات دارد در این رابطه
حرف بزند و روشــنگری کند .امکان ندارد بدون ســفارش
بتوانیم جنس وارد کنیم ،حتی اگر پول دستمان باشد.
وی ادامــه داد :دولت قبل پول را داده بود ســفارشها را هم
انجام داده بود ،حاال ممکن اســت مشکالت گمرکی و حمل
و نقل بوده اســت و دولت فعلی آنها را حل کرده است و االن
وارد میشــود ،اما کاال و سفارشات از قبل وجود داشته است
و این دولت واکسنی سفارش نداده است .اگر این سفارش را
داشــتند اعالم کنند ،اینها قبال سفارش نشده بود ،ما اینها را
سفارش دادیم و تولید انجام شده است.
وزیر بهداشــت دولت اصالحات تاکید کرد:اینکه میگویند
فالن کارخانه شــروع به افزایش سفارشات کرده است ،حرف
کارشناسی نیســت ،چراکه باید کارخانهای ایجاد شود ،بعد

تحقیقات انجام شــود و پول محققان پرداخت شود و بعد از
این مرحله بحث تولید است و بستر و زیرساخت تمامی این
مراحل در دولت قبل انجام شــد و حاال مرحله تولید اســت.
االن آقایــان میگویند ما گفتهایم شــبانه روز کار کنند ،چه
بســتر تولید واکســن داخل و چه خرید واکسن از خارج در
دولت قبل کارهایش انجام شده بود ،هماهنگیهایی هم انجام
دادهاند ولی ما به دلیل مسایل سیاسی برای واردات مقداری
دیر جنبیدیم.
نایب رئیس مجلس پیشــین در مورد دالیل سیاسی واردات
واکسن گفت :این را باید از کسانی پرسید که در جریان بودند،
من که در جریان نبودم و فقط میتوانم حدس بزنم .باالخره
روندی که وجود داشت روند هماهنگی برای حل مشکل نبود.
دکتر پزشــکیان با انتقاد از تاخیر در روند کنترل بیماری و
واکسیناسیون ،تاکید کرد :باید همان روز اول در قم حکومت
نظامی اعالم میکردند و بعد که از قم پخش شد یکماه کل
کشــور را قرنطینه میکردند ،اما ایــن کارها را انجام ندادند.
یوهان در چین  ۲۵۰میلیون نفر جمعیت داشت .کل جمعیت
را قرنطینه کردند ،اما شلکن سفتکنهای ما برای مقابله با
کرونا زیاد بود تا جایی که االن آمار مرگ و میر را روزانه ۶۰۰
تا  ۷۰۰نفر اعالم میکنند و انگار نه انگار که آدمها میمیرند.
وی ادامــه داد :البته آمار واقعی مرگ ومیر روزانه در اثر ابتال
به بیماری کرونا در کشــور باالتر از  ۱۵۰۰نفر است .اگر دو
درصد مرگ و میر در تعداد کسانی که مبتال میشوند وجود
داشته باشــد با ۴۰هزار مبتال روزانه بین  ۸۰۰تا  ۱۲۰۰نفر
جانشان را از دســت میدهند ،آن هم اگر درست درمان و
مراقبت کنیم.
نماینــده مردم تبریز در مجلس شــورای اســامی در مورد
وعدههای مســئوالن در ایــن باره که تا اواخــر دی و اوایل
بهمن روند واکسیناسیون در کشــور پایان مییابد ،گفت :با
این واکســنهایی که وارد میکنند حتی زودتر از بهمن هم
میتوانند واکسیناسیون عمومی را انجام دهند.

رئیس جمهور روســیه روز سهشنبه در تماس تلفنی با
ســیدابراهیم رئیسی ،با بیان اینکه به علت احتمال ابتال
به بیماری کرونا به قرنطینه رفته اســت ،خواستار انجام
هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور در اولین فرصت
شد .به گزارش ایســنا ،رئیس جمهور روسیه با اشاره به
همکاریهای مســکو – تهران در زمینه مقابله با کرونا
و همچنین تولید مشــترک واکسن اسپوتنیک ،بر تداوم
این همکاریهــا تاکید کرد .رئیس جمهوری اســامی
ایران نیز در تماس تلفنی پوتین ،گفت :توسعه و تعمیق
همکاریهای دو کشــور را در همه ابعاد دنبال میکنیم.
حجت االسالم رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم
همکاریهای دو کشور در زمینه مقابله با کرونا از جمله در
زمینه تولید واکسن مشترک ،اظهار داشت :این همکاریها
باید تا ریشه کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت
ادامه یابد.

خیز دوباره مجلس یازدهم برای
محاکمهروحانی

یک نماینده دیگر مجلس خواستار محاکمه حسن روحانی
رئیس جمهوری سابق شد .محمدحسین آصفری نماینده
اراک در توئیتی نوشــت :با رسیدن انبوه واکسن از سایر
کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم!
پیشتر جواد نیکبین نماینده کاشمر در مجلس شورای
اسالمی در نشســت علنی روز یکشنبه  ۱۴شهریور قوه
مقننه و در تذکر شفاهی ،گفته بود :آقای قالیباف نیاز است
به صداوسیما دستور داده شود که یا فیلم گاندو را متوقف
یا محاکمه روحانی را شروع کنند .وی ادامه داد :صبر مردم
در حال لبریز شدن است ،رئیس قوه قضائیه پروندههای
بزرگی را در کشور بررسی و شجاعانه به اتمام رساندند ،نیاز
است پرونده تخلفاتی که در همین مجلس و کمیسیون
اصل  ۹۰مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال
شده است بررسی شود .نماینده کاشمر در مجلس اضافه
کرد :یا فیلم گاندو دروغ است یا راست ،چنانچه دروغ است
میطلبد از پخش آن جلوگیری شود و اگر واقعیت دارد
محاکمه روحانی باید شروع شود.
امیرآبادی فراهانی ،نماینده قم در مجلس:

ما از توافق با آژانس انرژی اتمی
بیاطالعیم

احمــد امیرآبادی فراهانی نماینــده مردم قم در مجلس
شورای اسالمی در جلســه روز  ۲۳شهریور مجلس طی
تذکر شفاهی براســاس بند  ۸ماده  ۲۲آیین نامه داخلی
مجلس با اشاره به سفر اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،گفت :این بند درباره تصمیمگیری
درباره دعوت اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس است.
آقای گروســی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
کشور آمدند و برگشتند و ما هیچ اطالعی از توافق صورت
گرفته نداریم .به گزارش ایلنا ،وی افزود :براســاس بند ۸
ماده  ۲۲آییننامه داخلی از رئیس و هیئت رئیسه مجلس
درخواست داریم فردا آقای اسالمی رئیس سازمان انرژی
اتمی در جلسه علنی یا غیرعلنی به مجلس دعوت شود و
در خصوص این توافق که مرتبط با قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها است به نمایندگان ملت توضیح دهد تا
در جریان توافق صورت گرفته باشیم .محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شــورای اســامی در واکنش به سخنان
امیرآبادی تاکید کرد که این موضوع در دســتور جلسه
نیســت و جای مطرح کردن آن در حین بررســی طرح
نیست.
حجت االسالم مصدق:

تخلف یک مدیر نباید به بیکاری
کارگران منجر شود

معاون اول قوه قضائیه با اشــاره به در دست تدوین بودن
سند ناظر بر ترســیم کیفیت ارتباطات مردمی دستگاه
قضا گفت :بنای ما آن اســت که در دوره تحول و تعالی
همه امور و اقدامات خود را با پشــتوانه علمی و منطقی
انجام دهیم .حجتاالسالم مصدق معاون اول قوه قضائیه،
صبح دیروز در مراسم تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین
و جدید دادگســتری قزوین با تاکید بر ضرورت خدمت
مخلصانه به مردم ،اظهار داشــت :هر روز باید خداوند را
شاکر باشــیم که توفیق خدمت به مردم و گرهگشایی از
امور و مشکالت افراد جامعه را به ما عنایت فرموده است.
به گزارش ایلنا ،وی با اشــاره به انتظــارات باالی مردم و
جامعه از قوه قضاییه و مســئوالن قضایی ،گفت :در حال
حاضر سندی در قوه قضاییه در دست تدوین است که این
سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات مردمی دستگاه قضا
میباشد و بنای ما آن است که در دوره تحول و تعالی همه
امور و اقدامات خود را با پشــتوانه علمی و منطقی انجام
دهیم و این اقدامات و برنامهها را به جامعه حقوقی و علمی
کشور برای نقد شدن عرضه کنیم .معاون اول دستگاه قضا
بیان کرد :دســتگاه قضایی از هرگونه نقد و پیشنهاد در
حوزههای گوناگون به منظور اصالح رویهها و رفع ایرادات
استقبالمیکند.

