
مراقب بعضی از تحرکات به ظاهر 
قانونی باشیم!

 درحالی که اینس��تاگرام در شبکه های اجتماعی یک 
 تنه در حال تاخت وتاز اس��ت تا بعضی از مس��ئوالن 
تراز اول نیز از آن به بهانه آشنایی با اتفاقات بهره مند 
ش��وند ام��ا متول��ی وزارت ارتباطات همچنان س��از 
ناکوک می نوازد که اکثریت به اتفاق مقامات مسئول 
در کابین��ه و دیگر نهادها تالش ش��بانه روزی خود را 
ایثارگران��ه معطوف رفع معضالت جامع��ه کرده اند، 
چون شاه سلطان حس��ین صفوی به یک حجره در 
برج فناوری و ارتباطات قناعت نموده تا چهارصد نفر 
از طالب نیز معترض او گردند و سراچه ها و شبکه های 
معاند و فاس��د بتوانند درگاه های بانکی داشته باشند 
و به پش��توانه آن بانک مرک��زی را مجاب به دریافت 
شماره حساب نمایند تا شاپرک نیز مساعدت نموده و 

آن ها را جزئی از عملیات انتقالی خود نماید! 
برمی گردیم به سراغ اینستاگرام که این روزها ضمن 
اس��تفاده از فن��اوری داخل��ی جیب م��ردم را خالی 
»می برد« و در این زم��ان بحرانی، روح و روان آن ها 
را خدش��ه دار می کند!  نقش فالووره��ا یا همان پی 
کارهای داخلی در اس��تمرار این س��ایت ها چیست؟ 
هنرمند نماهای سلبیریتی در پیشرفت این باندهای 
مشخص که اکثراً ساکن ترکیه هستند چه جایگاهی 
دارند؟ س��ناریوهای مفس��ده را برای این ش��بکه ها 
چه کس��انی در داخل تدوین می کنند؟ اینس��تاگرام 
تنه��ا نمایش دهن��ده زندگ��ی روبنایی آن هاس��ت 
درحالی که پش��ت پرده تأسف آوری دارند. کسانی که 
سرشاخه های آن ها هستند سعی می کنند مخاطبان 
فالوور یا همان پی کارها را افزایش دهند. شبکه های 
اجتماعی و بخصوص اینس��تاگرام ام��روز و در تمام 
دنیا به چالش��ی بزرگ تبدیل  ش��ده که حتی بخش 
سلطنتی انگلستان هم آن را یک مفسده بزرگ بنامد! 
اما وظیفه اولیاء و مربیان که خوشبختانه تشکیالت 
وسیعی در وزارت آموزش وپرورش است حکم می کند 
تا در چنین برهه ای از زمان مراقبت ها را از نوجوانان 
و جوانان بیشتر کنند و با برگزاری کالس های آنالین 
زمینه آموزش اولیاء و مربیان را پیرامون ارتقاء سواد 
رس��انه ای فراهم نمایند ت��ا به مراقب��ت از فرزندان 
خود حداقل در مس��ئله فالوور ش��دن آن ها بپردازند 
و به ج��ای رویارویی ک��ردن، کنترل مس��یرهایی را 
که طی می کنند رصد نمایند تا اس��یر اراذل واوباش 
پراکنده در اینگونه شبکه ها نشوند. بازندگان قمارهای 
ج��اری در اینس��تاگرام روزانه میلیون ه��ا دالر را با 
ردوبدل های صوری از دس��ت می دهن��د تا عالوه بر 
خس��ارت های اقتصادی، تنش های روح��ی و روانی 
را نیز به همراه داش��ته باش��ند که در حال حاضر و 
ب��ا تعطیلی مدارس میزان ای��ن برخوردهای ناروا در 
اینترنت به شدت افزایش یافته است. البته باید به غیراز 
مس��ائل مال��ی و معضالت اقتصادی ب��ه چالش های 
اجتماعی این شبکه ها نیز توجه داشت که متأسفانه 
مبدأ اکثریت آن ها در همسایگی دیواربه دیوار کشور 
یعنی ترکیه واقع ش��ده که پایگاه فعالیت های آرسن 
لوپنی آن هاست تا دختران ایرانی را از طریق همین 
شبکه به آن سو کش��انده و ضمن نشان دادن در باغ 
س��بزهای رؤیایی دعوت به میهمان��ی و بازدید از آن 
کشور نمایند و کاری کنند که هرگز روی بازگشت به 
وطن را نداش��ته باشند. غفلت بعضی از مسئوالن در 
دامنه اینترنت و بخصوص فضاهای مجازی است که 
می تواند در آینده هزینه های سنگینی را برای جامعه 
به همراه داش��ته باش��د که می طلبد نا وزارت کشور 
و پلیس فتا بسترس��ازی های مالی را از طریق بانک 
مرکزی به کمک ش��اپرک برای اینگونه مفسده های 
اینترنتی حذف نموده و سرشاخه های آن را در داخل 

کشور مورد پیگیری قانونی قرار دهند!

بازدید فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش از مواضع پدافندی خارک

امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافندهوایی 
ارتش با حضور در گروه پدافندهوایی ش��هید هادی 
پور خارک از س��امانه های مرصاد، س��راج، مواضع 

پدافندی و بهداری این گروه بازدید کرد.
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش خارک را نماد 
پایداری و مقاومت در تاریخ ۸ ساله جنگ تحمیلی 
برش��مرده و گفت : خارک به عنوان پایانه منحصر 
به فرد صدور نفت کشور، در طول هشت سال دفاع 
مق��دس ۲۸۳۴ بار مورد هجوم هوایی و موش��کی 
ق��رار گرفت و مردان بزرگ پدافندی ش��جاعانه در 
برابر این تهاجمات تا آخرین قطره خون خود دفاع 
کردن��د و برگ زرینی از مردانگی و ش��جاعت را در 

دفتر تاریخ به نام خود ثبت کردند.
 روابط عمومی ارتش

یادداشت

رئیس جمهور گفت: از روز دوشنبه مساجد ۱۳۲ شهرستان 
که وضعیت سفید دارند، بازگشایی می شود.

حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا طی س��خنانی اظهار داش��ت: در این ماه مبارک، ماه 
صی��ام و قیام و ماه قرآن و دعا برای مردم عزیز و ش��ریف 
ایران و همه مس��لمان ها آرزوی موفقی��ت دارم و امیدوارم 
ب��ا دعای خی��ر مردم، م��ردم از این مصیب��ت ویروس هم 
رهای��ی پیدا کنن��د. وی گفت: برای ۱۳۲ شهرس��تانی که 
ش��رایط سفید دارند و در جلس��ه گفته شد بگوییم شرایط 
»کم خطر« دارند، مساجدش��ان از روز دوش��نبه باز خواهد 
ش��د؛ نمازجمعه ه��ای این مناط��ق نیز برپا خواهد ش��د و 
مساجدی که پروتکل ها را رعایت می کنند دو زیبایی دارند، 
یک��ی زیبایی معنوی و یکی زیبایی نظ��م، یعنی هم عمل 

واجب و هم عمل مستحب در آن انجام می شود.
روحانی همچنین درباره بازگش��ایی مدارس برخی مناطق 
گفت: در جلس��ه پیش��نهاد داده ش��د که مدارس مناطقی 
که در مناطق کم خطر هستند از ۲0 اردیبهشت بازگشایی 
ش��ده و یک ماه آموزش ادامه یاب��د و بعد امتحانات برگزار 
ش��ود ولی من دراین باره نگران بودم و زمان آن را به تاریخ 
۲7 اردیبهش��ت انداختیم و گفتی��م تا آن زمان مطالعات و 
بررس��ی ها صورت گیرد و تا آن زمان تصمیم گیری خواهد 
ش��د و تأکید می کن��م که پروتکل ها باید م��ورد دقت قرار 
گرفته و رعایت شود تا مشکلی برای مردم به  وجود نیاید.

رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه ذکر که »خداوند 
شفا و دواست« تصریح کرد: امیدواریم با زحماتی که کادر 
پزشکی ما کشیدند به نقطه ای برسیم که زندگی برای مردم 
ما آس��ان تر ش��ود. از مردم عزیزمان به خاطر همکاری شان 
تشکر می کنم، وزارت بهداشت اعالم کرد که پروتکل ها در 
مجموع ۸۳ درصد به طور متوس��ط در کشور مراعات شده 
و البت��ه این ع��دد در برخی شهرس��تان ها 9۲ درصد بوده 
و تهران که ش��هربزرگی اس��ت، مقداری کمتر بوده و این 
عدد ۸۳ درصد داِل بر همکاری مردم با مسئوالن بهداشتی 

کشور است و برای ما مهم است.
روحان��ی گفت: از کس��انی که در حس��ینیه ها و مس��اجد 
مش��غول نیک��وکاری هس��تند و از علما، نیروهای بس��یج، 
خّیرین، نیروهای مس��لح، مردم خّی��ر و همه مردم پای کار 
آمدند و بس��ته حمایتی درست می کنند تشکر می کنیم و 

این زیباس��ت و این فضای معنوی اس��ت که مردم به فکر 
یکدیگر هستند و همدیگر را فراموش نمی کنند.

روحانی همچنین گفت: پایان کرونا روش��ن نیست و هنوز 
مشخص نیس��ت دارویی که این بیماری را درمان می کند 
چیس��ت و کدام اس��ت و هن��وز همه برای واکس��ن تالش 
می کنند. ممکن اس��ت داروی آن کشف شود ولی زمان آن 
مشخص نیست؛ ما باید خود را برای شرایط بد آماده کنیم، 
باید با بدبینی نگاه کنیم یعنی بگوییم این ش��رایط ممکن 
اس��ت تا تابستان و یا تا چندین ماه ادامه داشته باشد. باید 
به نیروهای انسانی خود بپردازیم و درباره تجهیزات مان نیز 

باید بررسی و دقت داشته باشیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود در جلسه 
س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا گفت: بر اس��اس تصمیمات در 
برخی از صنوف مانند آرایشگاه ها و مراکز ورزشی حتی در 
مناطق قرمز بازگش��ایی هایی به ص��ورت پلکانی و با آرامش 
خواهیم داش��ت که اعالم خواهد ش��د ول��ی در عین حال 

فراموش نمی کنیم که کرونا همچنان هست و ممکن است 
روزی ب��ا اوج بیماری مواجه ش��ویم. برای این اوج از امروز 
باید فکر کنیم و تا کنون در زمینه مقابله با کرونا تصمیمات 
خوبی اتخ��اذ کردیم و همه انصافاً کم��ک کردند. روحانی 
گفت: در مقاطعی نگ��ران دوقطبی بودن جامعه بودیم که 
الحم��دهلل این دوقطبی صورت نگرف��ت؛ زمانی درباره عدم 
تجمع��ات نگران ایجاد دوقطبی دین و علم بودیم ولی علما 
و مراج��ع نگذاش��تند این دوقطبی ایجاد ش��ود. همچنین 
زمانی که بازگش��ایی ها را آغ��از کردیم ممکن بود دوقطبی 
بین »جان« و »نان« ایجاد ش��ود ولی این دوقطبی ش��کل 
نگرفت و همه فهمیدند که هم باید جان را حفظ و هم نان 
را تأمین کنیم. هم وزارت بهداش��ت و هم وزارت کش��ور و 
هم��ه ارگان ها کنار مردم و جناح های سیاس��ی، هیچ کس 
نگذاشت دوقطبی ایجاد شود و این درحالی است که امروز 
در آمری��کا می بینیم که چه دو قطبی بزرگی به وجود آمده 
است. رئیس جمهور ادامه داد: امروز هیچ کشوری تا زمانی 

ک��ه به کاالهایی نیازی دارد، اق��الم مورد نیاز دیگران را به 
آنه��ا نداد. ام��روز ملی گرایی از نو تقویت ش��د و اتحادیه ها 
تضعیف ش��دند و سیاس��ت های جهانی به طور آش��کار زیر 
س��ؤال رفت و اگر روزی بود ک��ه تحریم های آمریکا با زبان 
نرم محکوم می ش��د، امروز آمریکا با زبان قاطع در سراس��ر 

دنیا محکوم می شود.
روحانی گفت: از دولت خواستم بر اساس تغییرات ایجادشده 
در دنیا روی س��رمایه گذاری های زودبازده توجه کند چون 
امروز نیازهای جامعه و همچنین رنگ وبوی صادرات تغییر 

کرده است.
وی گف��ت: اگرچه کرونا هزار گرفت��اری برای ما ایجاد کرد 
ولی سرعت لوکوموتیو دولت الکترونیک را افزایش داد و ما 

خودمان را باید برای شرایط پساکرونا آماده کنیم.
رئیس جمه��ور همچنی��ن گف��ت: درمان کرون��ا در برخی 
کش��ورها هم پولی است و هم صف ش��ان شلوغ است، هم 
دیر جواب می دهد و پرمدعا هم هس��تند. ما در کشورمان 
نسبت به درمان نمی بینیم که این بیمار ایرانی  یا غیرایرانی 
اس��ت، مذهبش چیست، برای کدام ش��هر است، ما حتی 
اتب��اع خارجی را رایگان درمان می کنی��م. البته در آمریکا 
بین سفیدپوس��ت و سیاه پوست و کسانی که تازه به آمریکا 

رفتند، فرق می گذارند.
روحانی تصریح کرد: این عدالت در کشور ما به خاطر ایمان 
و معنویت ماه رمضان اس��ت، ما می رسیم به نقطه ای که از 
اول انقالب گفتند »نه ش��رقی نه غربی« و امروز می بینیم 
در گرفت��اری نه ش��رق و نه غ��رب به داد ما نمی رس��د و 
می رس��یم به نقطه ای که به ما گفتن��د اقتصاد مقاومتی به 
درد ما می خورد؛ به ما گفتند جوری بایس��تید که تکانه ها 
مضطرب ت��ان نکند. ما به خودمان ات��کا کردیم و بر مبنای 

تولید داخلی خودمان حرکت می کنیم.
رئیس جمه��ور همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: ام��روز درباره 
شماره گذاری و مستأجران تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم و 

این تصمیمات به صورت مصوبه ابالغ خواهد شد.
وی اضافه کرد: ما به صبر نیاز داریم، تفریح نرفتن س��خت 
است، سخت است که مراکز گردشگری و سینمایی نیست. 
ب��ا پروتکل ها در بازار رفت وآمد کردن س��خت اس��ت ولی 
س��خت تر آن است که کسی شغلش را از دست داده است.

 تسنیم

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: مجلس دهم 
انقالبی بودن را در خدمت خاکس��ارانه به ملت و سنگر 
مقاوم در مقابل دش��من بودن معن��ا کرد و عمل کرد، 
البته دنبال اقدامات ش��عاری و سرگرمی های سیاست 

زده نبود. 
علی الریجانی که پس از مدتی غیبت به خاطر بیماری 
کرونا در جلس��ه علنی مجلس حاضر ش��ده بود، ضمن 
تبری��ک روز کارگر گفت: کارگ��ران با تالش مجاهدانه 
خود برای رفع نیازهای کش��ور ت��الش کردند و اجازه 
ندادند که خواب حاکمان کاخ سفید درباره ایران تعبیر 
ش��ود. علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نطق پیش از دستور جلسه علنی روز گذشته گفت: به 
ویژه با فراگیر ش��دن بیماری کرونا در کش��ور، مردان، 
زنان، جوانان یعنی همه دس��ت اندرکاران صنعت برق، 
آب، گاز، نفت، کشاورزی، منابع طبیعی، بهداشت، راه، 
مسکن، آموزش، صنعت، معدن، خدمات، بانک ها، بیمه، 
نیروهای مسلح، اطالعات، امنیت، سیاست خارجی، صدا 
و سیما، رس��انه ها، امور فرهنگی، غذایی، شهرداری ها، 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و مردان غیوری که 
امور حمل و نقل کش��ور را در این ماه های پر مش��کل 
بر عهده داشتند، رانندگانی که با تریلرها، کامیون ها و 
ی��ا وانت های خود در خانه ننشس��تند و کاالهای مورد 
نیاز مردم رابه ش��هرها، روستاها و نقاط مختلف کشور 

رس��اندند، همه این عزیزان امروز در صحنه مجاهدت 
ارزشمندی گام نهادند.

الریجانی بیان کرد: به خصوص پزش��کان، پرستاران و 
کارکنان بیمارستان ها و وزارت بهداشت و درمان انصافاً 
رشادت از خود نش��ان دادند و اینکه حدود ۸0 درصد 
کس��انی که در ایران درگیر این بیماری ش��دند، بهبود 
یافتند نتیجه برنامه ریزی درس��ت وزارت بهداش��ت و 
مجاهدت این عزیزان بوده است. رئیس مجلس شورای 
اس��المی اظهار داش��ت: اگر امروز ش��رایط کشور ما از 
لحاظ مایحتاج ضروری م��ردم علیرغم تحریم ها و این 
مش��کالت حادث شده از بیماری در سطح قابل قبولی 
اس��ت، به همت و اراده کارگران عزیز میس��ر گش��ته 
اس��ت. ما قدر فداکاری آنان را می دانیم و پشتیبانشان 
هس��تیم. الریجان��ی ادامه داد: همچنی��ن روز معلم را 
به همه معلمان، اس��اتید، دانش��جویان و دانش آموزان 
عزی��ز تبریک ع��رض می کنم و از تالش ه��ای وزارت 
علوم، آموزش و پرورش و رؤس��ای دانشگاه ها و اساتید 
و معلمان گرانقدر تش��کر می کنم ک��ه در این مدت با 
اس��تفاده از فضای مجازی به آموزش خود ادامه دادند. 
وی ضمن گرامیداش��ت سالروز ش��هادت استاد شهید 
مطه��ری، گفت: این مرد الهی س��خنی در باب آزادی 
دارد که این روزها جلوه هایی از آن در صحنه بین المللی 
مشاهده شد. رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
ایش��ان به جد به آزادی فکر و اندیش��ه معتقد بودند و 
آن را عامل پویایی جامعه اسالمی می دانستند و حتی 
در بحث آفات انقالب اس��المی، یکی از آفات را نسیان 
نس��بت به مقوله آزادی فکر می دانستند. ایشان تفاوت 
آزادی در تفکر اس��المی با آنچه امروز در دموکراس��ی 
لیبرال مطرح اس��ت را در این می دانستند که اسالم به 
آزادی فکر، انسانیت رها شده را نظاره می کند و آزادی 
غرب که بر اس��اس آزادی میل استوار است، حیوانیت 

رها شده را حاصل می نماید.
الریجان��ی گفت: در ماج��رای بحران کرونا مش��اهده 

کردید که چگونه مقوله انس��انیت به عنوان یک ارزش 
در غرب س��قوط ک��رد و با آن تجاری برخورد ش��د و 
س��المندان را رها کردند و گاه بی��ان کردند که وجود 
آنان فایده اقتصادی ندارد بنابراین آن همه س��ر و صدا 
در مساوات و حقوق انس��ان چه شد!؟ این یک صحنه 
اس��ت که به تعبیر استاد مطهری، همان حیوانیت رها 
ش��ده می باشد. وی اضافه کرد: اما صحنه دیگر، روحیه 
فداکارانه و مجاهدت ملی ک��ه در آحاد مردم ایران به 
وجود آمد، اس��ت. مردم ایران تن به خطر دادند و همه 
افراد بخصوص سالمندان را با کمال احترام تحت مداوا 
و اکرام قرار دادند. مساجد، پایگاه کمک به بیمارستان ها 
و نیازمندان شد. وی تصریح کرد: مجلس انقالبی یعنی 
همین، یعنی به جای کش��مکش سیاس��ی، پیگیر حل 
مسائل قشرهای مختلف و راه اندازی تولید کشور بود، 

آن هم در شرایط سخت و استثنایی تحریم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد: قانون 
توسعه روستا و س��رمایه گذاری در روستاها که با اذن 
رهبری و کمک صندوق توسعه سامان یافت، یک اقدام 
انقالب��ی بود. قانون رفع موانع تولید و اختیاراتی که در 

روستاها توزیع شد، یک اقدام انقالبی بود. 
بنده در سفرهای استانی کاماًل در جریان نتایج آن قرار 
گرفتم. وی افزود: جلسات مختلفی که برای حل مشکل 
مسکن در مجلس گذاشته شد و منجر به واگذاری های 
اخیر ش��د تا مشکل مردم به خصوص جوانان در زمینه 

مسکن حل شود، یک اقدام انقالبی بود.
رئی��س مجلس تصریح ک��رد: اقدامی ک��ه مجلس در 
مش��کالت س��ختی که برای مردم عزیز در مؤسس��ات 
اعتباری پیش آمد، انجام داد یک اقدام انقالبی بود که 

چندین میلیون نفر را نجات داد. 
هیچ مجلس��ی به ان��دازه مجلس ده��م در زمینه بنیه 
دفاع��ی کش��ور با حساس��یت برخورد نک��رد و به این 
اندازه توجه نش��ان نداد. این یعنی ی��ک اقدام انقالبی 
و از س��ر بصی��رت. وی تصریح کرد: اگ��ر بودجه هایی 
ک��ه مجلس برای ش��رکت های دانش بنیان هر س��اله 
در نظ��ر می گرفت نبود و اگر حمای��ت از این واحدها 
و بخش های نوآورانه جهاد دانش��گاهی نبود، امروز در 
بخش کرونا این گونه خدمات به مردم عرضه نمی شد. 

این نگاه ها نگاه انقالبی واقعی است.  مهر

عضو هیأت نظارت مجلس:  

با وتوکنندگان پرونده »فریدون« 
باید برخورد شود

عض��و هیأت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان مجلس گف��ت: در جریان از 
دس��تور کار خارج کردن بررسی پرونده حسین فریدون باید مشخص 
شود چه کسی وتو کرده و چرا هیأت رئیسه که نقش اساسی را در این 

بخش دارد به تماشا نشست.
حجت االس��الم علیرضا سلیمی عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی درباره روند بررسی پرونده حسین فریدون برادر 
رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: متاسفانه هیأت نظارت اختیار 
چندانی ندارد و نمونه بارز آن مدرک تحصیلی حسین فریدون است که 
دو سال در کمیسیون آموزش تاب خورد و بعد اجازه ندادند در صحن 
علنی مجلس قرائت ش��ود. وی افزود: اتفاق��ا در اینگونه مواقع هیأت 
نظارت باید ورود و برخود کند که چرا چنین گزارشاتی از دستور کار 
خارج می ش��وند؛ حق ندارند وتو کند، مگر در مجلس کسی نماینده تر 
از دیگران اس��ت؟ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی در ادامه بیان کرد: در جریان از دستور کار خارج کردن بررسی 
پرونده حس��ین فریدون باید مشخص شود چه کسی وتو کرده و چرا 
هیأت رئیسه که نقش اساسی را در این بخش دارد به تماشا نشست؟ 
سلیمی در همین زمینه عنوان کرد: از این موارد فراوان است مثال در 
موضوع برجام باید گزارش آن  6 ماه یک بار به مجلس ارائه می ش��د 
اما در حال حاضر آخرین گزارشی که ارائه شده مربوط به تابستان 97 
است. مشخص است که هیأت رئیسه کوتاهی کرده؛ حال چه کسی در 
این میان باید توبیخ شود؟ وی بیان کرد: از طرفی هیأت رئیسه اجازه 
طرح تذکر و اخطار نمی دهد. اگر یک نماینده اخطار داشت طبق آیین 
نامه مجلس اولویت دارد؛ حال اگر هیأت رئیس��ه اجازه نداد اخطار یا 
تذکر خود را بیان کند حتما باید در هیأت نظارت محاکمه شود حتی 
ش��خص رئیس مجلس. وی تصریح کرد: البته بارها گفتیم که برخی 
از افرادی که صحن را اداره می کنند و از آنجایی که بر مس��ائل قانون 
و حقوقی مس��لط نیستند اجازه طرح اخطار نمی دهند که این بخاطر 
ضعف خودشان است و نمی خواهند کسی دستشان را بخواند. چندی 
پیش هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی، بررسی گزارش پرونده 
حسین فریدون را از دستور کار مجلس خارج کرد که با اعتراض برخی 
نمایندگان و اعضای کمیس��یون آموزش مجلس مواجه ش��د و نهایتا 

مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفت. فارس

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد دو شنبه  15 اردیبهشت 1399  شماره 5296 

گزارش

مردم باید درباره عملکرد مجلس دهم قضاوت کنند
نماینده مشهد در مجلس گفت: برخی از نمایندگان می گویند که عملکرد 
مجلس دهم بس��یار خوب بوده اس��ت، اما مردم بای��د در این باره قضاوت 
داش��ته باشند . حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر در جلسه علنی قوه مقننه 
و در جریان بررس��ی طرح اصالح برخی قوانین مربوط به انتخابات ریاست 
جمهوری، مجلس ش��ورای اسالمی و شورای شهر طی اخطار قانون اساسی 
گفت: بعضاً برخی از نمایندگان می گویند که عملکرد مجلس دهم بسیار خوب 
بوده است که مردم باید در این باره قضاوت داشته باشند که آیا مجلس در این دوره 
درست عمل کرد یا خیر. وی گفت: برای بررسی عملکرد مجلس دهم باید سؤاالتی 
پاسخ داده شود از جمله اینکه آیا مجلس دهم در ارتباط با موضوع ارزهایی که بی 
حس��اب توزیع شد اقدامی انجام داد یا نه و آیا مجلس برای رفع مشکالت معیشتی 

مردم و سفره آنان کاری کرد؟ تسنیم

سهام عدالت به بی عدالتی تبدیل نشود
نماینده مردم ممس��نی و رستم در مجلس گفت: این نگرانی ایجاد شده 
که سهام عدالت به بی عدالتی تبدیل شود چرا که برخی از اقشار ضعیف 
این س��هام را دریافت نکرده اند. مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی 
و رس��تم در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: با تدبیر مقام معظم 
رهبری سهام عدالت آزاد شد اما این نگرانی ایجاد شده که سهام عدالت 
به بی عدالتی تبدیل شود چرا که برخی از اقشار ضعیف این سهام را دریافت 
نکرده اند. وی افزود: رئیس جمهور به منظور رعایت عدالت در توزیع ثروت اقشار 
ضعیف و آس��یب پذیری که مشمول سهام عدالت نش��ده اند را شناسایی و پوشش 
دهد. وی در مورد یارانه ها نیز گفت: برخی از اقشار ضعیف جامعه به دالیل متعدد 
از دریافت یارانه محروم هس��تند و به همین ترتیب بس��ته حمایتی و کمک هزینه 

معیشتی نیز دریافت نمی کنند دولت به جد این مسأله را رسیدگی کند. فارس

ورود کمیسیون امنیت ملی به وضعیت دانشمند بازداشت شده
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس گفت: 
اعضا این کمیس��یون امروز دوش��نبه در جلس��ه ای با حضور مس��ئوالن 
وزارتخانه های »امور خارجه« و» اطالعات« به بررس��ی وضعیت سیروس 
عسگری دانشمند ایرانی بازداشت شده در آمریکا می پردازند. سیدحسین 
نقوی حس��ینی افزود: جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی وسیاست خارجی 
دوش��نبه بعد از پایان جلس��ه علنی مجلس برگزار می ش��ود. وی تاکید کرد: 
اعضا کمیسیون در این جلسه با حضور مسئوالن وزارتخانه های  »امور خارجه« و 
»اطالعات« به  بررس��ی ابعاد وضعیت سیروس عسگری دانشمند ایرانی بازداشت 
شده در امریکا می پردازند. همچنین حجت االسالم و المسلمین علیرضا سلیمی طی 
تذکری در جلس��ه علنی روز گذشته مجلس گفت: دانشمند ایرانی آقای سیروس 

عسگری در زندان های آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده است. میزان

روحانی: 

مساجدومدارسمناطقسفیدبازگشاییمیشود
مردم ۸۳درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند

 الریجانی در جلسه علنی مجلس:

مجلسدهمبهدنبالسرگرمیهایسیاستزدهنبود
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