
اصالحیه قانون انتخابات مغایرت هایی 
با قانون اساسی دارد

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اصالحیه 
قانون انتخابات چندان به سیاست های کلی انتخابات 
که الگوی اصالح قوانین انتخاباتی است توجهی نشده، 
گفت: غی��ر از این اش��کال، مصوبه قان��ون انتخابات 
مغایرت هایی هم با قانون اساس��ی دارد. هادی طحان 
نظیف پیرو مطلبی با اش��اره به تش��ریح ای��رادات و 
ابهام��ات اصالحیه قانون انتخابات به زبان س��اده،در 
صفحه مجازی خود نوشت: »در این اصالحیه چندان 
به سیاست های کلی انتخابات که الگوی اصالح قوانین 
انتخاباتی باید باشد توجهی نش��ده است. غیر از این 
اش��کال، مصوب��ه مغایرت هایی هم با قانون اساس��ی 
دارد. مثاًل مفاد قسم نامه ای که نمایندگان می خواهند 
سوگند یاد کنند را ببینید. وقتی مفاد این قسم را ما 
بررسی می کنیم متوجه می شویم کسی که قسم یاد 
می کند باید ویژگی ها و اوصافی داشته باشد، اعتقاد به 
مبانی داش��ته باشد، التزام به نظام داشته باشد و... در 
حالی که در این اصالحیه التزام عملی به نظام حذف 
شده است. یا فرض نمایید که جرم انگاری هایی شده 
که ناقص است. ما تاکنون جرمی به نام سوءشهرت یا 
عدم التزام به اسالم نداشتیم، این ها االن جرم انگاری 
ش��ده و تش��خیص این موضوع را ب��ه دادگاه واگذار 
کرده اند. یک س��ری ابهامات و اش��کاالتی هم در این 
مصوبه وجود دارد که در صحن شورا مطرح شد. مثاًل 
در قوانی��ن جاری از جمله مصوبه مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام )۱۳۷۸( و برخی قوانی��ن انتخاباتی 
دیگر ترتیباتی نس��بت به احراز صالحیت ها و س��ایر 
موضوعات انتخاباتی مش��خص شده است که مصوبه 
جدید نس��بتش را با آن ترتیبات اصاًل تعیین نکرده و 
جالب اینکه آن ها را تخصیص نزده و نسخ هم نکرده 
اس��ت و وضعیتش در نظام حقوقی روش��ن نیست و 

مجری و ناظر را سردرگم می کند.
این ها اشکاالتی است که نه تنها در مقام عمل مشکل 
م��ا را حل نمی کند بلکه مش��کالت جدیدی را ایجاد 
می کند. یا مثاًل گفته ش��ده اگر کسی گزارش خالف 
واقع داده باش��د، می شود از او به دادگاه شکایت کرد 
و ظرف ده روز دادگاه باید اظهارنظر کند! اینکه ش��ما 
بخواهید ظرف ۵ یا ۱۰ روز قاضی به حکم برسد، اصاًل 
نشدنی است و به تضییع حقوق داوطلبان می انجامد. 
ضمن اینک��ه ما عموماتی در قوانین جزایی داریم که 
با همان عمومات می ش��د موضوع مواد این مصوبه را 
پیگیری کرد؛ ما جرایمی مثل افترا و تشویش اذهان 
عمومی داریم که می شود حتی از کسی که به واسطه 
یک گزارش غلط متضرر ش��ده، طلب خسارت کرد. 
م��اده ۲۴۵ قانون مجازات اس��المی، ماده ۶۹۷ راجع 
به افترا، ماده ۵۴۰ راجع به طلب خسارت، ماده ۶۹۸ 
راجع به تش��ویش اذهان عمومی؛ لذا علی رغم اینکه 
فضای خیلی س��نگینی در کش��ور ایجاد شد از این 
حیث می توانم بگویم که مصوبه مجلس خیلی حرف 

جدیدی ندارد.

اخبار

قائ��م مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی گفت: 
همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان، رهبر معظم انقالب 
از طریق ش��بکه های داخلی و بین المللی با امت اس��الم 

سخن خواهند گفت.
نص��رت اهلل لطف��ی ب��ا بی��ان اینک��ه روز جهانی قدس 
برجسته ترین و ماندگارترین یادگار حضرت امام خمینی 
)ره(، نم��اد صف بندی حق علیه باطل، مظهر حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین و حماسه ای متعلق به همه مردم 
اعصار و آیندگان است، خاطرنشان کرد: پرچم مبارزه با 
رژیم صهیونیس��تی همراه با مقاوم��ت و معنویت و امید 
تا آزادی کامل فلس��طین و نابودی جرثومه فس��اد ادامه 
خواهد داش��ت. وی با تاکید بر اینکه قطعاً بزرگداش��ت 
روز جهانی قدس و دفاع از مردم مظلوم فلسطین واجب 
شرعی و تعطیل ناپذیر است، تصریح کرد: در سال جاری 
به علت ش��یوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از 

آن ام��کان برگزاری راهپیمایی سراس��ری نیس��ت و به 
همین علت با تدابیری که اندیش��یده شد برنامه های روز 

قدس تبدیل به احسن شده است.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد: 
برای زنده نگهداشتن این روز مهم، ویژه برنامه گرانبهایی 
داریم که بر این اس��اس، فرمایش��ات رهبرمعظم انقالب 
با امت جهان اس��الم روز جمعه همزم��ان با روز جهانی 
قدس، ساعت ۱۲ ظهر از طریق شبکه های داخلی و بین 

المللی به صورت زنده پخش خواهد شد.
لطفی افزود: با هدف بهره مندی حداکثری از فرمایشات 
حکیمانه و راهگش��ای ولی امر مسلمین جهان، در هیچ 
نقطه ای از کشور برنامه ای تحت عنوان روز قدس نداریم 
و با این تصمیم پاسداشت روز جهانی قدس با فرمایشات 

رهبر معظم انقالب تبدیل به احسن شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

فرمانده نی��روی دریایی ارتش در دی��دار فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه گفت: عزم و اراده راس��خ مدافعان دریایی 
کشور در ارتش و س��پاه همواره موجب ناکامی تهدیدات 
و توطئه دشمنان علیه حریم دریایی میهن اسالمی شده 
است. سردار سرتیپ پاس��دار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی به همراه 
جمعی از فرماندهان و معاونین این نیرو با حضور در ستاد 
نیروی دریایی ارتش، ش��هادت ۱۹ تن از کارکنان نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران را به امیر دریادار 
حسین خانزادی فرمانده این نیرو تبریک و تسلیت گفت. 
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در این دیدار با تس��لیت ش��هادت موالی متقیان علی)ع( 
گفت: امروز فضای همکاری بین دو نیروی دریایی  ارتش 
و س��پاه، یک فضای محکم و اثربخش��ی اس��ت. فرمانده 
نی��روی دریایی ارتش ضمن گرامیداش��ت ی��اد و خاطره 
شهدای رمضان نیروی دریایی ارتش )شهدای ناو کنارک( 
خاطرنش��ان کرد: این جوانان غیور و انقالبی که به فیض 
شهادت نائل آمدند، در واقع طالیه داران عرصه مقاومت و 
امنیت در عرصه دریا هستند که جانشان را در کف دست 
گذاش��ته و داوطلبانه در این آزمایش س��خت و خطرناک 
با س��ربلندی قد علم کردند تا امنیت کشور  مسیر رو به 
رش��د خود را طی کند. امیر دری��ادار خانزادی همچنین، 
ایم��ان، تعهد، مقاومت و مس��ئولیت پذیری فرماندهان و 
کارکن��ان نی��روی دریایی ارتش را مثال زدنی دانس��ت و 
گفت: همه ما در این لباس مقدس س��ربازی جان خود را  

برای امنیت این مرز و بوم  تقدیم می کنیم و ضمن ایجاد 
بازدارندگی پایدار، دش��منان را در مقه��ور اراده پوالدین 

خود می کنیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خدمت در نیروهای مس��لح 
را ایس��تادن در صف شهادت و پیروزی بر دشمن دانست 
و تصریح کرد: تعدادی از فرزندان رش��ید این مملکت در 
نیروی دریایی ارتش  به توفیق شهادت نائل آمدند و همه 
ما با این روحیه شهادت طلبی در انتظار شهادت هستیم  
و این حضور مقتدرانه نیروهای مس��لح در زیر پرچم نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران روز به روز  پررنگ تر از 
همیشه خواهد شد. سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
سپاه  نیز در این دیدار، اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی 
اطمینان بخش ایران اسالمی را ثمره وحدت و یکپارچگی 
نیروهای مس��لح تحت تدابیر و منویات فرماندهی معظم 
کل ق��وا عن��وان کرد و گفت:  این همدل��ی بین کارکنان 
دو نی��رو دریایی  ارتش و س��پاه موجب خش��نودی مقام 
معظم رهبری و مباهات ملت عظیم الش��ان ایران  است و 
پرچم دار این رابطه حسنه شما فرماندهان و کارکنان در 
نیروی دریایی ارتش هستید. فرمانده نیروی دریایی سپاه، 
خدمت به خانواده های شهدا را از وظایف همه مسئولین 
دانس��ت و افزود: پرچم شهدای نیرو دریایی ایران در آب 
های خلیج فارس و دریای عمان  همیشه  برافراشته است 
و ما به این شجاعت و اقتدار افتخار میکنیم و قطعاً روح 
شهدای گرانقدر، راهگشای  همه ما در این مسیر پر فراز 

و نشیب خواهد بود. روابط عمومی ارتش

مس��اله گرایش نمایندگان ب��ه وزارت نفت و 
تمایل آنها به اشتغال در این وزارتخانه موضوع 
جدیدی نیس��ت؛ حاال و در پایان مجلس دهم 
یک منب��ع پارلمانی در این م��ورد از احتمال 
پیوس��تن چند نماینده فعلی به این وزارتخانه 
خب��ر می ده��د. ای��ن روزه��ا ش��غل اکثریت 
نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی 
که آخرین روزهای کار خود را در مجلس می 
گذرانند و با راه پیدا نکردن به دوره بعد دیگر 
نماینده مجلس نخواهد بود؛ بحث انگیز ش��ده 
و بی��ش از همه عالقه بازماندگان از خانه ملت 
ب��رای رفتن به وزارت نفت یک چالش قدیمی 

را تازه کرده است.
 سه نماینده دیگر در راه وزارت نفت

مس��اله گرایش نمایندگان ب��ه وزارت نفت و 
تمایل آنها به اشتغال در این وزارتخانه موضوع 
جدیدی نیس��ت اما همچن��ان که پیش بینی 
ش��ده ب��ود حاال و بع��د از پای��ان مجلس این 
گرایش مش��هود اس��ت. یک منب��ع پارلمانی 
در این مورد از احتمال پیوس��تن حداقل سه 
نماینده فعلی ب��ه این وزارتخانه خبر می دهد. 
او ب��ه خبرنگار فارس می گوید که این افراد به 
غیر از افرادی هستند که همین االن هم از این 

وزارتخانه حقوق دریافت می کنند.
آبان ماه س��ال گذش��ته بود که امیرحس��ین 
قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
ش��ورای اس��المی در یک مصاحبه تلویزیونی 
پرده از عالق��ه نمایندگان به حضور در وزارت 

نفت برداشت.
قاضی زاده هاشمی بعد از مدت ها که حواشی 
بس��یاری درباره عالقه نماین��دگان مجلس به 
نفتی ش��دن مطرح ب��ود، در برنامه تلویزیونی 
دس��ت خط گف��ت: باالخ��ره وقت��ی تعدادی 
همکاران نماینده ما که حقوق آنها ۱۰ میلیون 
تومان اس��ت اصرار دارند بروند کارمند وزارت 
نفت ش��وند با پیگیری های زیاد که اخبار آن 
هم آمد، حتماً حقوقش��ان آنجا بیش��تر است 
که چنین اصراری دارند. چه حقوق هایی آنجا 
ذکر می ش��ود؟ ۴۰ میلیون تومان، ۳۰ تومان، 
۲۵ تومان، ۲۳ تومان اس��ت. ای��ن اعداد بیان 

می شود و هیچ کسی هم تکذیب نکرد.
روایت��ی که ای��ن عضو هیات رئیس��ه مجلس 
داش��ت مربوط به نمایندگان��ی بود که تالش 
کردن��د تا بع��د از دوره نمایندگی وزارت نفت 
برون��د و در این مورد به مجری برنامه پاس��خ 
داد: در بیاوری��د و ببینی��د چند نف��ر اینطور 
هس��تند. یا خودشان یا بستگان را تحت فشار 

بردند. در خلوتی این بچه های پارلمانی وزارت 
نفت که در پنهانش��ان ی��ک حرفی می زنند و 
در آشکارشان یک حرف دیگری می زنند، صدا 

کنید و بگویید چقدر تحت فشار هستید.
 ای�ن همه اصرار برای پیوس�تن به وزارت 

نفت برای چیست؟
او همچنین در پاسخ به اینکه آیا االن هم تحت 
فش��ار هستند؟ به صراحت گفت: بله. اگر آنجا 
یک خدمات ویژه و ممتازی دریافت نکنند که 
کسی اصرار ندارد برود. چرا کسی اصرار ندارد 
کارمند آموزش و پرورش ش��ود؟ چرا کس��ی 
اصرار ندارد کارمند بهداش��ت و درمان شود؟ 
چرا کس��ی اصرار ندارد کارمند ارش��اد شود؟ 

همه می خواهند نفتی شوند!
پی��ش بینی این نماینده مجل��س این بود که 
این فشارها با ردصالحیت ها و رای نیاوردن ها 

بیشتر هم می شود.
 بازماندگان مجلس به نفت می روند

پی��ش از آن ه��م هدایت اهلل خادم��ی زمانی 
ک��ه زنگنه برای کس��ب رای اعتماد از مجلس 
معرفی شده بود این موضوع را مطرح و نسبت 
به اس��تخدام نمایندگان بازمان��ده از ورود به 

مجلس در وزارت نفت اعتراض کرده بود.
خادم��ی در م��رداد م��اه س��ال ۹۶ در حالی 
ک��ه در مخالفت ب��ا وزارت زنگن��ه در صحن 
علن��ی مجلس نطق می کرد گف��ت: وزیر نفت 
نمایندگان بازمانده از مجلس را به اس��تخدام 

وزارتخانه درآورده است.
او خط��اب ب��ه زنگن��ه گفت ش��ما گفتید که 
ژنرال ه��ا را وارد نفت کرده اید فقط یک ژنرال 

به ما معرفی کنید که بدانیم ژنرال کیست.
خادم��ی تاکید ک��رد: بهتر اس��ت نمایندگان 
مجلس را اس��تخدام نکنید و به رس��الت خود 

برسید.
 زنگنه: خب نماین�ده ای که کار ندارد چه 

شود آیا باید در جامعه رها شود؟ 
این افش��اگری از صحن علنی اما باعث شد تا 
بیژن زنگنه برای اولین بار رس��ماً به استخدام 
نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان و این 

موضوع را باعث افتخار خود بداند.
بی��ژن زنگنه هنگام��ی که به پش��ت تریبون 
مجلس رفت در پاسخ به این ایراد مطرح شده 
از س��وی نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: 
»می گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. 
خب ه��ر دوره ای ک��ه تمام می ش��ود یکی از 
دغدغه های هیأت رئیسه مجلس این است که 
با وزرا جلس��ه می گذارد تا این نمایندگانی که 
کاری ندارن��د را به کار گیرند. خب نماینده ای 

که کار ندارد چه ش��ود آیا باید در جامعه رها 
ش��ود؟ اگر نماینده ای نگران شغل آینده خود 
باش��د حت��ی در حد یک حق��وق دولتی هزار 
مفسده دیگر ایجاد می شود. لذا من هم افتخار 
می کن��م که تعدادی از این نمایندگان ادوار را 

به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست.«
در آن زمان فهرس�ت 24 نفره ای منتش�ر شد که 
س�ندی بر اس�تخدام نمایندگان ادوار در وزارت 

نفت بود که این فهرست عبارت بود از:
۱- محمد سعید انصاری نماینده سابق ابادان 

– صندوق  های بازنشستگی نفت
 ۲ - عبداهلل تمیمی نماینده س��ابق شادگان - 

صندوق  های بازنشستگی نفت
 ۳ - حسن شبانپور نماینده سابق مرودشت- 

معاونت پارلمانی وزارت نفت
 ۴ - حمی��د کریم��ی نماینده س��ابق ایالم – 

شرکت نفت مناطق مرکزی
 ۵ - شمس اله بهمیی نماینده سابق رامهرمز 
- مع��اون پش��تیبانی و فناوری مرکز توس��عه 

مدیریت وزارت نفت
 ۶ - س��ید ش��ریف حس��ینی  نماینده سابق 
اه��واز-  مدیرکل حسابرس��ی و ام��ور مجامع 

وزارت نفت
 ۷ - س��ید موید حسینی صدر نماینده سابق 
خوی  – مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی

 ۸ - امیرعباس سلطانی نماینده سابق بروجن 
– عضو هیئت مدیره شرکت نفت فالت قاره

۹ - عل��ی مروی نماینده  س��ابق نیش��ابور – 
رئیس هیئت مدیره پتروپارس

۱۰ - س��عید حی��دری طیب نماینده س��ابق 
کرمانشاه – نماینده وزیر نفت در هیئت عالی 

گزینش
 ۱۱ - جلیل جعفری نماینده سابق خلخال – 
عضو هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت
 ۱۲ - سید عماد حسینی نماینده سابق قروه 

– رئیس هیئت مدیره تاپیکو
 ۱۳ - س��ید معروف صمدی نماینده س��ابق 

سنندج – فعال در فاز ۱۵ و ۱۶
 ۱۴ - سید محمد بیاتیان نماینده سابق بیجار 

– فعال در فاز ۱۴
 ۱۵ -  مرتض��ی زری��ن گل نماین��ده س��ابق 
کردستان - معاونت توسعه طرح های شرکت 

نفت و گاز پارس
 ۱۶ -  احمد سجادی نماینده سابق سرخس- 

شرکت نفت مناطق مرکزی
 ۱۷ – ابوالقاس��م رحمانی نماینده سابق اقلید 

– مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی

 ۱۸ – محمد س��قایی نماینده سابق استهبان 
و نی ریز - مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله 

انتقال نفت خام گوره – جاسک
 ۱۹ - محم��د ابراهیم محبی نماینده س��ابق 

سنقر - سرپرست هسته گزینش مرکزی
 ۲۰ - حمیدرض��ا کاتوزی��ان نماینده س��ابق 

تهران – رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
 ۲۱ – پورفاطمی نماینده س��ابق تنگستان – 
رئیس امور فرهنگی ش��هرک های مس��کونی 

صنعت نفت
 ۲۲ - محمد فیروزی نماینده س��ابق نطنز - 
مدیریت نظارت ب��ر طرح های عمرانی مناطق 

نفت خیز
 ۲۳ - غالمحس��ین فروغی نیا نماینده س��ابق 
ش��یراز - مدی��ر منابع انس��انی ش��رکت بهره 

برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
 ۲۴- س��ید علی ادیانی راد- استخدام ادیانی 
نشان می دهد که زنگنه برای نمایندگان فعلی 
مجل��س نیز حکم می زند؛ به طوری که چندی 
پیش برای س��ید علی ادیان��ی راد، عضو فعلی 
کمیس��یون انرژی حکمی را صادر کرد که بر 
اس��اس آن، ادیانی راد عضو کارگروه تشخیص 
ع��دم مغایرت مصوبات هیئت مدیره ش��رکت 

ملی نفت با قوانین و مقررات شد.
 حقوق بگیران نفت در مجلس 

گرچه موضوع اس��تخدام نمایندگان در وزارت 
نف��ت در آن زمان رد ش��د ام��ا بعدها موضوع 
دریافت حقوق برخی نمایندگان مجلس از این 
وزارتخانه هم حاش��یه ه��ای دیگری به همراه 
داش��ت. دریافت حقوق نماین��دگان از وزارت 
نف��ت هم موضوع دیگری ب��ود که در مجلس 
دهم با رها حاش��یه س��از ش��د. بعد از اینکه 
هدای��ت اهلل خادم��ی نماینده ایذه نس��بت به 
انتقال برخی نمایندگان مجلس به وزارت نفت 
اعتراض ک��رد این وزارتخان��ه در اطالعیه ای 
اعالم کرد که این نماینده از وزارت نفت حقوق 
کالن دریافت می کند بعد از آن نیز رس��انه ها 
ن��ام چند نماینده دیگر از جمله بهروز نعمتی، 
علی ادیانی راد و محس��ن بیگلری را به عنوان 
نمایندگانی ک��ه از وزارت نفت حقوق دریافت 
می کنند منتش��ر کردند. این نماینده ها البته 
دریافت حق��وق از وزارت نفت را رد نکردند و 
تنها به میزان حقوق اعالمی اعتراض داشته و 

آن را رد می کردند.
 حکایت ادامه دار زنگنه و مجلس 

در اردیبهشت ماه سال گذشته در جریان طرح 
سوال نمایندگان از وزارت نفت باردیگر خادمی 

تاکید کرد که نمایندگان دوره دهم خوزستان 
جذب وزارت نفت شده اند اما علی مطهری که 
ریاست جلسه را برعهده داشت این موضوع را 
کنایه به مجلس و نمایندگان دانست و تاکید 
ک��رد که هیچ ک��دام از نمایندگان اس��تخدام 

وزارت نفت نیستند.
ب��ا این هم��ه ام��ا در مجل��س اعتراضاتی به 
مناس��بات زنگنه با برخی نمایندگان همچنان 
مطرح بود و به همین دلیل علی رغم انتقادات 
جدی به عملک��رد وزیر نفت وی از نظارت در 
امان مانده و حتی طرح استیضاح پرحاشیه او 
هم به سرانجام نرسید. در این مورد حسینعلی 
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس در مصاحبه ای گفته بود: 
آق��ای زنگنه برخ��ی از نماین��دگان را با خود 
هم��راه و آنها را در وزارت نفت مش��غول بکار 
کرده اس��ت. حتی حقوق برخی نمایندگان از 
سوی وزارت نفت پرداخت می شود و بستگان 
درجه یک برخی نمایندگان هم در وزارت نفت 

مشغول بکار شدند.
 نام�ه 72 نماین�ده برای اص�الح مدیریت 

وزارت نفت
همین برخ��ورداری از مصونیت ب��ود که نامه 
۷۲ نماینده مجل��س و نقدهای جدی آنها به 
عملکرد زنگنه را بی جواب می گذاش��ت. این 
نماین��دگان معتق��د بودند که ب��رای مقابله با 
تحریم های آمریکا راه حل های روشنی به شرح 
ذیل وجود دارد ک��ه  اهتمام الزم برای اجرای 
آنهادر مدیریت ارش��د وزارت نفت دیده نمی 
شود. خواسته امضا کنندگان نامه این بود که 
تا با اص��الح مدیری��ت وزارت نفت تصمیمی 
عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان 

مقابله با تحریم های آمریکا اتخاذ شود.
ح��اال اما یک مق��ام آگاه در مجلس ش��ورای 
اس��المی از پیوستن حداقل س��ه نفر دیگر از 
نمایندگان فعلی به وزارت نفت خبر می دهد، بر 
این اساس علی بختیار نماینده فعلی گلپایگان 
و خوانسار، س��کینه الماسی نماینده کنگان و 
الیاس حضرتی نماین��ده فعلی تهران احتماال 
در روزهای آینده به این وزارتخانه می پیوندند. 
البته این تعداد عالوه بر نمایندگانی اس��ت که 
در دوره نمایندگی هم حقوق خود را از وزارت 
نف��ت دریاف��ت میکردند و البت��ه بیش از ۲۰ 
نماینده ای که قرار بود به وزارت صنعت بروند 
و ب��ا برکناری رحمانی از این وزارتخانه ممکن 
اس��ت گزینه بعدی ش��ان وزارتخانه همیشه 

جذاب نفت باشد. فارس
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گزارش

اختیارات رئیس در مجلس یازدهم کاهش می یابد
عضو کمیس��یون قضایی پارلمان از برنامه مجلس یازدهم برای تغییر آیین 

نامه داخلی و کاهش اختیارات و قدرت رئیس مجلس خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی ضمن تاکید بر تغییر آیین نامه داخلی و ساختار مجلس، 
گف��ت: در حال حاضر تقریب��ا ۸۰ درصد اختیارات پارلمان دس��ت رئیس 

مجلس است که این اشکال به آیین نامه داخلی پارلمان باز می گردد.
وی ب��ا بیان اینکه رئی��س مجلس معاون قوانین، مع��اون اجرایی، رئیس مرکز 
پژوه��ش ها و ... را انتخاب می کند و نمایندگان در این موضوعات دخیل نیس��تند، 
افزود: از طرف دیگر رئیس مجلس معموال مس��ئول انتخاب رئیس فراکسیون های 
سیاسی تاثیرگذار مجلس نیز می باشد که می تواند بر رأی و نظر اعضای فراکسیون 
در رابطه با موضوعی خاص تاثیر بگذارد؛ لذا به اعتقاد بنده رئیس مجلس به تنهایی 

۸۰ درصد قدرت مجلس را در اختیار دارد. تسنیم 

ایران هیچ اقدامی خالف قطعنامه 22۳۱ انجام نداده است
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هیچ گونه سند متقنی ندارد، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران هیچ اقدامی خالف قطعنامه ۲۲۳۱ انجام نداده و کارشناسان 
سازمان ملل نیز بر این مساله معترف بوده اند. حجت االسالم مجتبی ذوالنور 
ضمن اشاره به تالش آمریکا درباره بازگشت تحریم های تسلیحاتی ایران به بهانه 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: کشور های عضو برجام و عضو شورای امنیت سازمان 
ملل تاکید بر این داشته اند که ایران ناقض برجام نبوده است. رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در پایان مهرماه سال جاری محدودیت 
تسلیحاتی ایران در برجام برداشته خواهد شد، تاکید کرد: آمریکایی ها به شدت از 
این موضوع ناراحت هستند و البته در داخل برجام نیستند که بتوانند اقدامی کنند 

و نمی توانند در چارچوب برجام اظهار نظری داشته باشند. میزان

نامه دبیر هیات دولت به اعضای کابینه برای بکارگیری نمایندگان 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی از نامه دبیر هیات دولت به 
اعضای کابینه برای بکارگیری نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد. 
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در بیان جزییات نامه مذکور گفت: طی 
نامه ای به امضای آقای س��یمایی صراف به اعضای هیأت دولت، خطاب به 
دس��تگاه های اجرایی تاکید ش��ده تا نمایندگان مجلس دهم را با طرح در 
کارگروه این اقدام به کارگیری کنند.  امیرآبادی گفت: البته در این نامه تاکید 
شده که جایگاه قوه مجریه و استقالل آن حفظ شود؛ البته دولت در مجلس دهم 
ب��ه دنبال حفظ جایگاه خود نبود. وی تصریح کرد: دولت به دلیل آنکه نمایندگان 
مجل��س آینده منتقد آن هس��تند با صدور این ابالغیه تالش کرده دس��ت و پای 
نمایندگان را ببندد و این در حالی است که حتی به فکر شغل نمایندگان مجلس 

دهم که بسیاری از آنها حامیان دولت محسوب می شوند، بوده است. فارس 

باز هم کرونایی می شوم

برادر ایرج حریرچ��ی – معاون وزیر 
بهداش��ت- : تا اط��الع ثانوی باید به 
وی��روس کرونا عادت کنیم. ما از این 

انشا نتیجه می گیریم که ...
ال��ف( پروژه "من هم کرونایی ش��دم" حاال حاالها 

ادامه دارد.
ب( اگر همینطوری ادامه پیدا کند آمار بهبودیافتگان 

از آمار جمعیت ایران هم باالتر می رود.
ج( مع��اون وزی��ر بهداش��ت یا منجم می ش��ود یا 

پیشگو
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

یک نماینده مجلس: من نمی خواهم اشاره کنم که 
کرس��ی خیلی مهمی داشتیم که در بین ۳۰ عضو 
آن کنفدراس��یون، فقط این عضو ایرانی ما گوشی 
مترج��م داش��ت و طبیعتا از س��ایرین عقب بود و 
در مذاک��رات چند جانبه نتوانس��ت از حق ورزش 

کشورمان دفاع بکند.
ب��ا توجه به ابهام آمیز ب��ودن این اظهارنظر به نظر 
ش��ما منظور نماینده مجلس ک��دام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( ننجون

ب( عموپورنگ
ج( مهدی تاج
د( هیچکدام

کدام یک از کارهای زی��ر در درمان ویروس کرونا 
مفیدتر است؟

الف( شادی و نشاط الکی
ب( ابراز خوشحالی برای حذف چهارصفر از پول ملی

ج( جفتک و چارکش در بانک ها
د( هر سه گزینه فوق صحیح است

در روز قدس

رهبر انقالب به صورت زنده با امت اسالم 
سخن خواهند گفت

امیر خانزادی: 

عزم راسخ دریادالن ارتش و سپاه موجب 
ناکامی دشمنان است

چرا نمایندگان مجلس به نفتی شدن عالقه دارند؟


