
 

 ســرویس سیاســی - نماینده مردم کرج، 
اشتهارد و فردیس در مجلس، با بیان اینکه آقای عین 
اللهی تعارض منافع کمیته علمی کرونا را شفاف به 
مردم گزارش دهید، گفت: باید مشــخص شود که 
اعضای کمیته علمی کرونا در کدام یک از شــرکت 
های تولیدکننده یا واردکننده واکســن یا تجهیزات 
پزشکی مرتبط با کرونا رد پا داشتند. مهدی عسگری 
در تشــریح ســوال خود از وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، گفت: از عزیزانی که در طول بیش 
از ۲ سال به عنوان مدافعان سالمت فداکاری کردند 
قدردانی می کنم، موفقیت هایی را که توانســتیم در 
مقابله با بیماری کرونا بدست آوریم مرهون تالش 

جدی این عزیزان است.
نماینده مــردم کرج ، اشــتهارد و فردیس در 
مجلس شــورای اســالمی افزود: اولین مطالبی که 
مقام معظــم رهبری درباره کرونا مطرح کردند نامه 
ای بود که در اســفند ۹۸ نوشــتند و در این نامه به 
صراحت اشاره کردند که قرائنی وجود دارد که این 
بیماری طبیعی نیســت و احتمال حمله بیولوژیکی 
وجود دارد. وی با طرح این پرسش که ستاد کرونا و 
کمیته علمی چه اقدامی روی موضوع مذکور انجام 
دادند، اضافه کرد: باید وزیر بهداشت پاسخ دهد که 
معادالت و راهکارهای به کار گرفته بر چه فرضیه ای 
مبتنی بود؛ آیا اگر فرضیه حمله بیولوژیکی را جدی 
می گرفتیم به دنبال اجرای راهکارهای کنونی بودیم 
و چشــم و گوش بسته خود را تسلیم دستورالعمل 
های وارداتی WHO می کردیم. این نماینده مردم 
در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که به تصریح 
رهبر معظم انقالب ما دچار جنگ ترکیبی هســتیم 
و جنگ ترکیبی شــاخه های متعددی دارد که یکی 
از این شــاخه ها جنگ شــناختی است. وی با بیان 
اینکه در جنگ شــناختی مهم ترین مســئله تالش 
برای دســتکاری در دستگاه تصمیم سازی دولت و 
نفوذ افکار و دستورالعمل های قدرت های زورگو 
است، تصریح کرد: جنگ ترکیبی یعنی به کارگیری 
انواع و اقســام روش ها از جمله حمله بیولوژیکی، 
جنگ اقتصادی، زیست محیطی، سایبری، مداخالت 
اجتماعی و قحطی مصنوعی علیه ملت ما. آیا ستاد 
کرونا و کمیته علمی به عنوان یک احتمال جدی این 

موضوعات را در نظر گرفت.
عســگری با بیان اینکه یکی از فرضیه ها این 
است که کرونا بسترساز کنترل ملت ها و دولت ها و 
هضم آن ها در نظام چپاول بین المللی و ایجاد یک 
قرنطینه دائمی و سراســری در حصار قدرت های 

زورگو و سلطه گر است، افزود: آیا این موضوعات 
در تحلیل کمیته علمی و ستاد مقابله با کرونا لحاظ 
شــده است یا خیر. آقای عین اللهی زمانی که وزیر 
بهداشــت نبودید در نامه ای به همراه ۲۵۰۰ نفر از 
پزشکان اعالم کردید واکسن های تازه ساخته شده و 
وارداتی دارای عوارض جدی است و از استفاده از آن 
ها پرهیز کنید حال چرا زمانی که وزیر شدید به مفاد 
نامــه خود عمل نکردید. وی با بیان اینکه آقای عین 
اللهی تعارض منافع کمیته علمی کرونا را شفاف به 
مردم گزارش دهید، تصریح کرد: باید مشخص شود 
که اعضای کمیته علمی کرونا در کدام یک از شرکت 
های تولیدکننده یا واردکننده واکســن یا تجهیزات 
پزشــکی مرتبط با کرونا رد پا داشــتند.   وی با بیان 
اینکه چگونه بــه اعضای کمیته علمی کرونا که در 
این حوزه تعارض منافع دارند، اطمینان کنیم، افزود: 
براساس گزارش های ارائه شده، ویروس کویید از 
ابتدا حدود ۲۰ جهش داشته، از سوی دیگر ویروس 
اومیکرون نیز به تنهایی ۵۰ جهش داشته است، حال 
چگونه واکسنی که برای سویه ووهان ساخته شده، 
برای اومیکرونی که بیش از ۷۰ جهش داشته، توصیه 

می شود؟
عســگری با بیان اینکه وزیر بهداشــت پاسخ 
سواالت من را ندادند، ادامه داد: ما مدیون و مرهون 
مدافعان و شــهدای سالمت هستیم و موفقیت های 
به دست آمده مرهون زحمات این افراد است. عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلــس یازدهم با بیان 
اینکه ما در حال بررســی موضوع از نظر راهبردی 
و تخصصی هســتیم، افزود: چرا توضیحات الزم 
درباره سایر دستورات مقام معظم رهبری که اقدامی 
برای تحقق آن صورت نگرفته، ارائه نشد؟ حضرت 
آقا فرمودند "شما آمریکایی ها متهمید که ویروس 
را تولید کرده اید"، آیا روی این ســخن مقام معظم 
رهبری تحلیل داشته اید؟ این نماینده مردم در مجلس 
شــورای اسالمی با طرح این سوال که  آیا رمدسیور 
تولید شــرکت آمریکایی نبوده که وارد کشور شد؟ 
تصریح کرد: این دارو چه عوارضی داشت؟ گزارش 
WHO درباره اثربخشــی این دارو چیست؟ آقای 
زالــی بیان کرد که ۸۵۰ میلیــون دالر برای واردات 
رمدســیور هزینه شده است، اگر این میزان را با دالر 
۲۳ هزار تومان محاســبه کنیم، یعنی حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان فقط صرف واردات همین دارو شــده 
است. وی گفت: اگر بخواهیم اعتبار بسیاری که برای 
واردات این دارو استفاده شده، با مثالی تشریح کنیم، 
باید به این نکته اشاره کنیم که گردش مالی بازار دارو 
در ســال ۹۹ حدود ۳۵ همت بوده، حال آنکه برای 
واردات یک قلم دارو حدود ۲۰ همت هزینه شــده 
است و در مقاالت منتشر شده معتبر نیز به عوارض 
این دارو اشــاره شده اســت. عسگری با بیان اینکه 
رمدسیور تولید کشور آمریکا است، افزود: حضرت 
آقا در آن زمان خطاب به آمریکا فرمودند کدام عاقلی 
به شــما اعتماد می کند که شما بیایید و برای او دارو 
بیاورید؟ ممکن است شما دارویی را تجویز کنید یا 
وارد کشور کنید که ویروس را در کشور ماندگار کند 
و مانع تمام شدنش شود. گفته می شود با استفاده از 
آشنایی های ژنتیک ایرانی یک بخش بخصوصی را 
برای ایران درســت کرده اند که ممکن است بیایند 
و ببینند که اثرش چگونه شــد. این نماینده مردم در 
مجلس یازدهم با طرح این ســوال که در چند مرکز 

نمایندگان WHO مستقر شده و اطالعات ایرانیان 
را مستقیم به سازمان بهداشت جهانی ارسال کردند!؟

وی بــا بیان اینکه بحث های مــا راهبردی و 
امنیتی اســت، ادامه داد: ما با گروهی متخصص در 
رشــته های پزشکی و واکسن سازی این موضوع را 
مورد بحث و بررسی قرار دادیم. مقام معظم رهبری 
فرمودند ورود واکســن های آمریکایی و انگلیسی 
به کشور ممنوع است. آسترازنکا محصول تولیدی 
آکســفورد یعنی محصول مشترک سوئد و انگلیس 
اســت که وارد کشور شــد، آیا مقاالت منتشر شده 
درباره عوارض این واکســن را مــورد توجه قرار 
ندادید؟ براســاس گزارش WHO در آبان ۱۴۰۰ 
بخش زیادی از واکسن های آسترازنکای وارداتی به 
کشور تقلبی بوده است، چگونه زنجیره واکسیناسیون 
را مدیریت کردید؟ عسگری با بیان اینکه حضرت 
آقا فرمودند اســناد مربوط به واکسن های ایرانی را 
منتشر کنید، افزود: وزیر بهداشت در نامه ای خطاب 
به آقای روحانی به صراحت بیان کردیم که با در نظر 
گرفتن خطاهای علمــی احتمالی به ویژه در مواقع 
اضطراری و تعجیل در ساخت این واکسن ها، وجود 
تردید جدی درباره واکسن های تازه وارد بازار شده، 
در مقابل جهش هــای مکرر ویروس کرونا وجود 
ابهام درخصوص بازه ایمنی زایی و نیز مجهول بودن 
عوارض درازمدت این واکسن ها عالوه بر عوارضی 
که تاکنون نشــان داده اند، موثر و ایمن بودن واکسن 
های فوق زیر ســوال است. آیا مطالب فوق را برای 
آقای روحانی نوشــتید و زمانی که وی رفت و فرد 
دیگری آمد و شما وزیر شدید، این موضوعات اعتبار 
ندارد؟ رئیس جمهور تاکید کرده که واکسیناسیون 
باید اغنایی باشد و مردم آزاد باشند که انتخاب کنند. 
در ســایر کشورها و حتی کشــورهای تولیدکننده 
واکســن نیز عوارض واکسن را به متقاضیان مطرح 
می کردند، همچنین شرح حال فرد را هنگام تزریق 
واکســن می گرفتند، کدام یک از رویه های مذکور 
اجرایی شــده اســت. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم با بیان اینکه چرا مشارکت مردم در دوز سوم 
تقریباً ۵۰ درصد کاهــش یافت، گفت: مدیرعامل 
ســازمان انتقال خون بیان کرد افرادی که آسترازنکا 
و اســپوتنیک تزریق کرده اند، نمی توانند خون اهدا 
کنند. همچنین مسئول اورژانس در پایان ۱۴۰۰ بیان 
کرد که میزان سکته مغزی حدود ۲۸ درصد افزایش 
یافته است. آیا این موضوع محصول کدام متغییر بوده 
است؟ راجع به تعارض منافع اعضای کمیته علمی 
کرونــا چرا توضیحی نمی دهید؟ چرا نگفتید کدام 
یک از اعضای کمیته علمی برای واردات رمدسیور 
کار رسانه ای انجام داد و فشار آورد تا این دارو وارد 
پروتکل درمانی شــود. چطور WHO  که مرجع 
پروژه صهیونیســتی کاهش جمعیت است که مقام 
معظم رهبری به عنوان خطر بزرگ تمدنی از آن یاد 
 FDA و CDC فرموده اند، سازمانی که تحت تاثیر
آمریکا و کارتل ها و واکســن ســازان است، مرجع 
شــما برای کنترل بیماری کرونا شد؟ چرا به نظرات 
اندیشمندان داخلی توجه نکردید؟ رهبری فرمودند 
از آنچه که تجربه شده استفاده کنید. وی اضافه کرد: 
۹۸ مورد مطالعه و کار بالینی روی داروهای داخلی 
انجام شده، به چند مورد مجوز دادید؟ هیچ یک از آنها 
در پروتکل های درمانی وارد نشدند. این بود تبعیت 

از دستورات فرماندهی کل قوا؟

عسگری در تشریح سوال از وزیر بهداشت:

آقای عین اللهی تعارض منافع کمیته علمی کرونا را شفاف به مردم گزارش دهید

7 سیاسی

صادقیفعالسیاسیاصالحطلب:

نمایندگانی که در صف حمایت از رئیسی بودند 
امروز صدای شان بلندتر است 

سرویس سیاسی- محمود صادقی درباره این که 
امروز مجلســی ها بعد از گذشت یکسال از روی کار 
آمدن دولت لب به انتقاد گشوده اند در صورتی که بیش 
از ۲۴۰ نماینده به رئیســی برای حضور در انتخابات 
نامه نوشتند و درخواست کاندیداتوری داشتند، گفت: 
مجلس قبل از انتخابات ریاســت جمهوری در واقع با 
ایــن اقدامش یک نوع تصویــر انفعالی از خودش در 
مقابل آقای رئیســی نشان داد و این تصویر تا مدت ها 
روی مجلس سایه انداخته بود، از جمله در بحث رای 
اعتماد به کابینه که تحت همان استعاره یکدست، بدون 
نقادی درستی به کابینه رای دادند. همین اقدامات باعث 
شد نمایندگان به وزیر ضعیفی که کاری غیر از شوآف 
بلد نبود، رأی دهند اما در کمتر از یکســال مجبور به 
کناره گیری شــد. این نماینده پیشین مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به اینکه ضعفی که امروز دولت دارد 
مجلس هم دارد و آن ســطح پایین پشتوانه رأی مردم 
است، عنوان کرد: با این وجود نمایندگان در حوزه های 
انتخابیه ناگزیرند در  ارتباط مســتقیم با رأی دهندگان 
باشند و امروز بعد از یکسال خودشان را با رأی دهندگان 
مواجه می بینند؛ چراکه مردم مشکالت شان بیشتر شده 
اســت. البته بحث انتخابات بعدی هم مطرح می شود.

وی با بیان این که در سطح جامعه روز به روز گالیه از 
دولت آقای رئیسی گسترده تر می شود، اظهار داشت: 
اگرچه با پروپاگاندای برخی، عده ای سکوت کرده اند 
اما با بعضی از نمایندگانی که ارتباط دارم می گویند به 
حوزه های انتحابیه که می رویم به دلیل دفاع مطلقی که 
از این دولــت کردیم، هیچ حرفی برای گفتن نداریم. 
صادقی خاطرنشان کرد: با تمام ضعف هایی که امروز 
مجلــس دارد این نهاد یک نقطه قوت دارد زیرا نهادی 
اســت نمایندگانش با مردم در تماس هستند و پژواک 

اعتراضات مردمی در آن شنیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: جالب است نمایندگانی که در 

صف حمایت از آقای رئیسی بودند امروز صدای شان 
بلندتر است و به طریقی گویا به افکار عمومی این گونه 
می خواهند وانمــود کنند که حمایت های ما حمایت 
بی چون و چرا نبوده است و شاید می توان گفت برای 
دور بعد هم یک گوشــه چشمی به آرای مردمی دارند 
البته معتقدم دلیل عمده اش ضعف بسیار زیاد دولت در 
بحث کارآمدی اســت، امروز آش آنقدر شور شده که 
صدای آشــپز هم در آمده است.  صادقی درباره این که 
شاید زمانی پروپاگاندا در دولت جواب می داد اما امروز 
نمی توان با همان سبک و سیاق مردم را اداره کرد، گفت: 
شــاید یک ســطحی از افکار عمومی که از این طیف 

هســت با این تبلیغات دلش خوش شــود اما در حال 
حاضر ســطح دسترسی مردم به اطالعات، محدود به 
صفحه تلویزیون نیست. رسانه ها در دسترس هستند 
و هر فردی خودش یک رســانه شده است. وی گفت: 
ناکارآمــدی مفرط دولت و ضعف هایی که در زندگی 
روزمره مردم دارد آثارش را روز به روز بیشــتر نشــان 
می دهد و به تعبیری ســفره مردم که نشــانگر یکی از 
شــاخص های کارآمدی دولت هاســت روز به روز 
کوچک تر می شود، بنابراین  مردم  به این گونه تبلیغات 
اهمیت نمی دهند و این رفتارها به عکس خودش تبدیل 

می شود.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: نمایندگانی که در صف حمایت از رئیسی بودند امروز صدای شان برای اعتراض بلندتر است و می خواهند
 وانمود کنند حمایت های ما حمایت بی چون و چرا نبوده و شاید می توان گفت برای دور بعد هم یک گوشه چشمی به آرای مردمی دارند.

نمایندگان در حوزه های انتخابیه ناگزیرند در  ارتباط مستقیم با رأی دهندگان 
باشند و امروز بعد از یکسال خودشان را با رأی دهندگان مواجه می بینند؛ چراکه 
مردم مشکالت شان بیشتر شده است. البته بحث انتخابات بعدی هم مطرح می شود.

سرویس سیاسی- نماینده اهواز 
گفت: دولت دو مــاه مهلت گرفت که 
االن بخش زیادی از این دو ماه ســپری 
شده اما هنوز خبری از الیحه دولت برای 
تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه 
جدید نیست. سید کریم حسینی نماینده 
مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی 
درخصوص نزدیک شدن به پایان مهلت 
دو ماهــه مجلس به دولــت در بحث 
تفکیــک وزارت صمت، گفت: این که 
برای انجام این کار دیر شده، بله دیر شده 
اســت. دولت دو ماه مهلت گرفت که االن بخش زیادی از این دو ماه ســپری شده 
اما هنوز خبری از الیحه دولت برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه جدید 
نیست. هرچه زمان سپری شود باعث ضرر است و عقال می گویند که باید جلوی 
ضرر را گرفت. وی در پاسخ به اینکه ارائه الیحه و معرفی وزرا می تواند همزمان 
انجام شــود یا خیر؟، عنوان کرد: دولت باید ابتدا الیحه تفکیک وزارت صمت به 
۲ وزارتخانه را به مجلس ارســال کند و این الیحه در مجلس بررســی شده و در 
خصوص آن رای گیری شــود و بعد اگر این الیحه مصوب شــد، سپس نسبت به 
معرفی دو وزیر جدید اقدام کند به این خاطر که از هم اکنون مشخص نیست که 
این الیحه رای بیاورد یا نه. نماینده مردم اهواز در رابطه با احتمال بررسی مصوبه 
گذشته مجلس در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از صمت اظهار داشت: هیچ 
صحبتی در کمیسیون برای بررسی آن مصوبه که با ایراد شورای نگهبان مطرح شده 
بود مطرح نشده است و قرار است که دولت براساس نظری که دارد، الیحه بیاورد.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســالمی درباره معرفی وزیر 
پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: متاســفانه دو ماه از استعفای 
وزیر کار و رفاه اجتماعی سپری شده اما هنوز درخصوص معرفی وزیر جایگزین 
بــه مجلس اقدامی صورت نگرفته، این در حالی اســت که این وزارتخانه تقریبًا 
بزرگترین وزارتخانه دولت است و جمعیت بسیار زیادی از جامعه را تحت پوشش 
خود دارد و مســائل مهمی همچون کار و بازنشســتگان جزو ماموریت های این 
وزارتخانه هستند.وی افزود: متأسفانه اقدامی در این راستا صورت نگرفته و باز هم 
این ضرر است که هم به وزارتخانه هم عملکرد این دستگاه وارد می شود. معارفه 
زودتر وزیر یک مطالبه اســت و نمایندگان بارها این را اعالم کرده اند. همینطور 
کمیسیون اجتماعی هم به عنوان کمیسیون تخصصی این وزارتخانه اعالم کرده که 
هرچه سریع تر وزیر معرفی شود. حسینی در رابطه با اثرات عدم معرفی وزیر در 
ماه هایی که کشور درگیر جراحی اقتصادی است و تاثیر آن بر موضوع آماده شدن 
کاالبرگ الکترونیک، گفت: بله قطعاً وقتی ثبات مدیریتی وجود نداشــته باشــد، 

می تواند عملکرد و خروجی فعالیت آن دستگاه را تحت تأثیر خود قرار دهد.

سرویس سیاسی- چند تن از نمایندگان در جلسه علنی مجلس، نقطه نظرات 
خود را در مورد حادثه متروپل و راهکارهای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح 
کردند. در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی جمعی از نمایندگان نقطه نظرات خود 
را درباره حادثه متروپل مطرح کردند.جلیل مختار در این باره گفت: کمیسیون عمران 
مجلس گزارشی در مورد علت حادثه متروپل ارائه داد که به دلیل کمبود وقت این 
گزارش کامل نبود و بیشتر شامل بحث های توصیفی بود.وی بیان کرد: ای کاش در 
این گزارش بیشتر از توصیف ماجرا، علت حادثه متروپل مطرح می شد تا مسئوالن 
پاســخ دهند چرا این اتفاق رخ داد. باید با هر ارگان و دســتگاهی که متخلف بوده 
است، برخورد جدی شود.نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: متأسفانه شاهد تراکم فروشی در حوزه مسکن هستیم که باید وزارت مسکن 
و شهرسازی نظارت بیشتر بر این مسئله داشته باشد و متخلفان را به مراجع قضائی 
و دستگاه های نظارتی معرفی کند که متأسفانه در مورد متروپل شاهد این موضوع 
نبودیم. مختار گفت: ترک فعل های زیادی منجر به حادثه متروپل شد که باید قانون 
جامعی وجود داشته باشد تا تکالیف دستگاه ها در مورد ساخت و ساز ساختمان ها 
واضح و شفاف باشد و در صورت بروز حادثه با متخلفان برخوردهای الزم شود. در 
ادامه سید محمد مولوی با بیان اینکه حادثه متروپل لکه سیاهی در مدیریت شهری و 
ساخت و ساز بود، گفت: حادثه متروپل به این دلیل اتفاق افتاد که برخی از مدیران 
به جای آنکه به قانون و مردم تعهد داشته باشند، به حزب و سیاست متعهد بودند. وی 
اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس گزارشی در مورد علت حادثه متروپل ارائه 
کرد که این گزارش باید از دقت بیشتری برخوردار می شد که متخلف، جرم و موارد 
استنکاف مشخص می شد. هرچند ارائه چنین گزارش هایی بعد از حوادث، دردی 
را از کسانی که در این حادثه داغدار شدند، دوا نمی کند. شاهد ناهماهنگی در منطقه 
آزاد اروند هستیم که آنان هم باید پاسخگو باشند. مردم بین ادارات کل و مناطق آزاد 
پاس کاری می شوند و منطقه آزاد برای مردم آبادان آزاردهنده شده است. همچنین 
سید مجتبی محفوظی گفت: آبادان قبل از متروپل ۸ سال جنگ تحمیلی و حوادثی 
مانند ســینما رکس آبادان را هم گذرانده بود. مدیریت شهری ضعیف در آبادان را 
بارها گوشزد کردیم اما گویا فریادرسی وجود ندارد. مدیریت ضعیف در آبادان دلیل 
اصلی بروز چنین حوادثی اســت. جنگ تحمیلی به پایان رسید اما تحمیل مدیران 
ناالیق برای مدیریت آبادان همچنان ادامه دارد. هنوز آوار و سازه نیمه جان متروپل 
در خیابان باقی مانده است و همین مسئله باعث شده که کسبه و خانوارهای مستقر 
در آنجا نتوانند به کار و زندگی خود بپردازند. آقای سعید محمد! باید هر چه سریع تر 
به وظایف خود در این راســتا به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد عمل کنید.در 
ادامه جلســه، محمد آصفری گفت: متأسفانه در گزارش کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی درباره حادثه متروپل مشخص نشد که متهم اصلی این حادثه چه 
کسی است و باید با چه کسی برخورد شود.وی بیان کرد: برای ساخت متروپل یک 
چک ســفید امضا داده شده و در مجوز ساخت این ساختمان هیچ اشاره ای به نوع 
سازه ها نشده است. حتی دهیاری ها هم چنین مجوزی نمی دهند و برای ما عجیب 
است که این چه مجوزی بوده که برای ساخت متروپل داده شده است.نماینده مردم 
اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: به جای ایجاد صد ستون در ساختمان 
متروپل، تعداد ستون های کمتری گذاشته شده است و در پروانه ساختمانی متروپل 
هم هیچ اشاره ای به تعداد طبقات نشده است و در سازه متروپل هیچ یک از مواردی 
که در یک نقشه ساختمانی باید مشخص شود، مشخص نشده است.آصفری تأکید 
کرد: شهرداری ها و استانداری ها باید دقت کنند که اگر چنین حوادثی تکرار شود به 
هیچ وجه قابل توجیه است. همچنین حسن محمدیاری درباره این موضوع گفت: 
ما هنوز مشکل درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها را حل نکرده ایم که این 
مســئله باعث فروش اماکن در شــهر می شود. از سوی دیگر درآمد شهرداری ها و 
دهیاری ها کاهش پیدا کرده است و وقتی سهم آنان کم می شود از مسیر قانون خارج 
می شوند. زیبنده نیست که برخی از شهرداری های ما حتی در روزمرگی های خود 
هم مشکل داشته باشند. نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
به دلیل عدم اجرای »کاداســتر« شاهد ساخت و سازهایی هستیم که گاهی اوقات 
موجب تخریب می شــود. متروپل یکی از نمونه هایی است که با آن مواجه شدیم 
و تذکر می دهم اگر جلوی ساخت و سازهای بی قاعده گرفته نشود، اتفاقی مشابه 
متروپل در آینده تکرار خواهد شد.علی بابایی کارنامی نیز در باره این حادثه گفت: 
باید با بانیان حادثه متروپل برخورد شود تا برای دیگران درس عبرت شود. حق و 
حقوق کارگران حادثه دیده در متروپل باید در نظر گرفته شــود.رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: در حادثه متروپل بیش از ۲۰ نفر از 
کارگران ساختمانی که فاقد بیمه بودند، فوت کردند و خانواده های آنان توقع دارند 

از آنان حمایت شود که این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

سید کریم حسینی نماینده مجلس شورای اسالمی؛

با گذشت ۲ ماه برای معرفی وزیر کار 
اقدامی صورت نگرفته است

در صحن مجلس مطرح شد؛

متهم اصلی متروپل چه کسی است؛ 
باید با متخلفان برخورد شود

ارتباطی ندارد

من راضی نیستم

حمایت کنند

به افرادی در نیویورک پول بدهیم

درگیری های مرزی با طالبان 

حذف رشته موسیقی 

سند رو می کنم

غذای سالم 

تکذیب شد

خودرو های فرسوده

مهدی چمران رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه مطابق رای دیوان عدالت امکان خدافظی زاکانی از شــهرداری 
تهران وجود دارد، گفت: رای دیوان عدالت اداری چیز دیگری است و ربطی 
به آقای زاکانی ندارد. گفتنی است بر اساس اعالم دیوان عدالت اداری، همه 
شــهرداران شــهر های باالی یک میلیون جمعیت از جمله تهران باید دارای 

سوابق مرتبط شغلی باشند.

یک عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس درباره مذاکرات احیای برجام، 
می گوید که متن پیشــنهادی را هنوز ندیده ام و نمی توانم قضاوت کنم. اما با 
توجه به آنچه در مورد متن شنیده ام، من راضی نیستم. ترجیح می دهم متن را 
ببینم و بعد قضاوت کنم، ولی بر اســاس آنچه از دوستانی که متن را دیده اند، 
در جریــان قرار گرفته ام، راضی کننده نیســت. محمود عباس زاده در واکنش 
به اینکه گویا نظر ایران نســبت به انجام توافق برجام مثبت بوده و قرار است 
توافقــی صورت گیرد، گفت: »متن را هنوز من ندیده ام و نمی توانم قضاوت 
کنم. اما با توجه به آنچه در مورد متن شنیده ام، من راضی نیستم.« وی درباره 
علت عدم رضایت خود از متن پیشــنهادی اروپا، اظهار کرد: »چون ندیده ام، 
نمی توانم قضاوت درستی داشته باشم، اما بر اساس شنیده ها در مورد آنچه در 
متن وجود دارد، من راضی نیستم. ترجیح می دهم متن را ببینم و بعد قضاوت 
کنم، ولی بر اساس آنچه از دوستانی که متن را دیده اند، در جریان قرار گرفته ام، 

راضی کننده نیست.«

همه بر یک کشــتی سوار هستیم؛ ناکامی ما به پای نظام نوشته می شود. 
مقتدای ما سخنی دارد که ما کاماًل به آن باور داریم و آن این است هیچ مشکلی 

نیست که راه حل آن در داخل وجود نداشته باشد.

جواد کریمی قدوســی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :برای 
گرفتن انتقام از مقام های آمریکایی ها نیازی به اعزام نیروی ســپاه پاسداران به 
خاک آمریکا نداریم. در همان کشور افراد باغیرتی پیدا می شوند که از مواضع ما 
مطلع هستند و آتش به اختیارند و هرکجا که این فرصت نصیب شان شود، انتقام 
را از امثال ترامپ و پمپئو و این ها خواهند گرفت. اگر به افراد میدان دار در کوچه 
محالت منهتن نیویورک هم یک پولی بدهیم، می توانند این کار را انجام دهند.

سرلشــکر موســوی گفت : اختالف مرزی کوچکی در بخشــی از مرز با 
افغانســتان وجود دارد؛ به این دلیل که در کشــور مقابل پس از تغییر حکومت، 
هنوز آن نظم و نســق الزم برقرار نشــده، گاهی این سوءتفاهم ها پیش می آید و 
درگیری های کوچکی رخ می دهد که به سرعت هم تمام می شود. امیدواریم هرچه 
زودتر مسئوالن سیاسی این اختالفات را برطرف کنند. شهادتی در مورد نیرو های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران که در آن خط مستقر هستند، چنین موردی نداشتیم. 
درباره نیرو های فراجا نیز اطالع دقیقی ندارم که درگیری ها منجربه شهادت شده 
است یا خیر، ولی گاهی در این درگیری های مرزی، تیراندازی پراکنده وجود دارد. 
باید طرفین با هم بنشینند و این مشکالت را برطرف کنند؛ این درگیری ها باید از 
طریق دیپلماتیک حل شود و نیازی به دخالت نیرو های نظامی و انتظامی نیست.

اخیرا به اولیای ۶۱ دختری که برای رشته موسیقی هنرستان شهید کامیاب 
شیراز ثبت نام کرده بودند، اعالم شده که ثبت نام شان منتفی است. پدر یکی از این 
دختران که به همراه بقیه اولیا به اداره کل آموزش و پروش شیراز مراجعه کرده اند، 
می گوید: در مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش به ما گفته شده باید از تهران 
مجوزی بیاید تا بتوانند ثبت نام کنند. گویا ثبت نام از پســران در همین رشــته در 
هنرســتان پســرانه انجام شده است. یکی از مسئوالن این هنرستان: چیزی که از 
سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبت نام دختران در رشته موسیقی 

عنوان شده به ما اعالم شده عدم تامین منابع مالی است.

محمودوند، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در نطق میان دستور 
خود گفت:آقای رئیسی متاسفانه با کسانی نشست و برخاست می کنید که محرم 
نظام نبودند و نیســتند، از ســر دلسوزی برای حفظ نظام اقدام کنید، این آخرین 
اخطار وکیل مردم لرســتان اســت و دفعه بعد با اسنادی توضیح می دهم که هیچ 

کس پاسخگو نیست.

وزیر جهاد کشاورزی به نکاتی که رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت 
جهاد کشاورزی عنون کرده، اشاره نمود. به گفته ساداتی نژاد، رئیس جمهور در 
ایــن بازدید به امنیت غذایی پایدار و افزایش روحیه جهادی در کارکنان وزارت 
جهاد کشاورزی تاکید کرد. ساداتی نژاد گفت: رئیسی همچنین تولید غذای سالم 
و با کیفیت و ارزان بر پایه تولید داخل را بسیار مهم خواند و تاکید کرده اصالح 

الگوی کشت به زودی توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود.

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری قیمت های باالی پرواز های 
اربعین را تکذیب کرد و گفت: هیچ شرکت هواپیمایی یا آژانس مسافرتی حق 
ندارد حتی یک ریال باالتر از قیمت مصوب، بلیت اربعین بفروشــد. میراکبر 
رضوی با تکذیب قیمت ۵۸ میلیون تومانی بلیت پرواز تهران-نجف افزود: ما 
به عنوان مجموعه ناظر و بحث حاکمیتی بر ایرالین ها و مجموعه هواپیمایی 
کشــوری و در کنار اصحاب رسانه وظیفه بزرگی داریم که دغدغه ذهنی این 
اوضاع اقتصادی کشــور را به حداقل برســانیم و مشکالتشان را با یک سری 

تیتر هایی که بعضی ها کمی غیرآگاهانه این کار را می کنند کاهش دهیم. 

فاطمی امین در حاشیه کمیســیون های مجلس شورای اسالمی گفت: 
در تبصره ۷ قانون بودجه ســال جاری، پیش بینی شــده اســت، ۱۰ درصد 
خودرو هایی که از طریق قرعه کشی عرضه می شود، به دارندگان خودرو های 
فرسوده تعلق گیرد. وی افزود: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها، از ماه آینده 
این قانون اجرا می شود و سهم دارندگان خودرو های فرسوده که در دو قرعه 

کشی قبل برنده نشده اند در قرعه کشی پیش رو محفوظ است.

اخبارویژه...
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