
چهارشنبه، هفتم خرداد مجلس درحالی آغاز به کار کرد که 
به زعم برخی از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی این احتمال 
وجود دارد که ترکیب اصولگرایانه مجلس، روزهای سختی را 
ب��رای دولت رقم بزند. نگاهی گذرا به لیس��ت راه  یافتگان به 
مجلس یازدهم نشان می دهد از میان ۲۸۰ کرسی که تکلیف 
نمایندگان آنها روش��ن شده است ۲۲۰ نماینده اصولگرا، ۴۲ 

نفر مستقل و ۱۸ نفر نیز در ردیف اصالح طلبان قرار دارند. 
همچنی��ن قرار اس��ت در ۲۱ ش��هریور ۱۳۹۹ تکلیف یازده 
نماینده باقی مانده که در مرحله اول رای نیاوردند و به مرحله 

دوم راه پیدا کردند، مشخص شود. 
بدنب��ال برگزاری اولین جلس��ه مجلس یازده��م، محمدباقر 
قالیباف توانس��ت با کس��ب ۲۳۰ رای، ریاس��ت این دوره از 

مجلس را به مدت یکسال بر عهده بگیرد. 
س��ید امیرحسین قاضی زاده هاشمی منتخب مردم مشهد با 
۲۰۸ رای و علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل با ۱۹۶ رای به 
عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیس��ه مجلس انتخاب شدند. 
محسن پیرهادی منتخب مردم تهران، محمدحسین فرهنگی 
منتخب مردم تبریز و علیرضا سلیمی منتخب مردم محالت 
به عنوان ناظرین مجلس شورای اسالمی انتخاب شدند. البته 
اینکه طیف  بندی ها و تشکیل فراکسیون های سیاسی مجلس 
چگونه و با چه کمیت و کیفیتی پیش برود و چه کسانی در 
ای��ن مرزبندی ها ایفای نقش کنند بر برون داد مجلس آینده 

اثرگذار خواهد بود.
باید در نظر داش��ت که از دوره دهم تنها ۵۶ نماینده از دوره 
قبل دوباره بر صندلی  نمایندگی تکیه  زدند و بیشتر نمایندگان 

مجلس یازدهم سابقه نمایندگی ندارند. 
از سوی دیگر در مجلس جدید حدود ۲۰ نفر از اصالح طلبان 
و۳۷ نماینده مستقل به مجلس راه یافته اند و ترکیب مجلس 
یازدهم از این نظربرخی با ترکیب مجلس هفتم مشابهت دارد 
و قرار است مجلس یازدهم اصولگرا در سال اول خود با دولتی 
با تفکر سیاس��ی متفاوت کار کن��د. در مجلس یازدهم  یک 
نماینده منتخب س��ابقه حضور در مجلس دوم، ۳ نفر سابقه 
حض��ور در مجل��س چهارم، ۸ نفر س��ابقه حضور در مجلس 
پنجم، ۶ نفر س��ابقه حضور در مجلس ششم، ۲۳ نفر سابقه 
حض��ور در مجلس هفتم، ۴۴ نفر س��ابقه حضور در مجلس 
هشتم، ۴۵ نفر سابقه حضور در مجلس نهم و ۵۶ نفر سابقه 

حضور در مجلس دهم را دارند.
 گروههای سیاسی مختلف 

باید توجه داش��ت که علیرغم اینک��ه اصولگرایان در مجلس 
اکثریت کرسی ها را دارند اما  ترکیب اصولگرایان در مجلس 
یازدهم یک دست نیست. این موضوع بسیار با اهمیت است 
چ��را که هر ن��وع موضع گیری از س��وی احزاب مختلف هم 

بر آینده کاری مجلس و هم بر دور آینده انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و انتخاب وی اثر گذار است. 

یکی از این گروها جبهه پایداری انقالب اس��المی اس��ت که 
برخ��ی بر این باورند که در این دور از مجلس به پیروزی بی 
سابقه ای رس��یده اند. به گفته برخی از کارشناسان سیاسی 
پای��داری ها نف��وذ خوبی در میان مجل��س یازدهم دارند اما 
برخی از کارشناس��ان از جمله عباس سلیمی نمین تحلیلگر 
نزدی��ک به اصولگرای��ان می گوید،  پایداری ه��ا درباره دامنه 
قدرت و نفوذش��ان بزرگنمایی می کنند. این درحالی اس��ت 
که ش��مس الدین حس��ینی وزیر اقتص��اد در دولت محمود 
احمدی ن��ژاد که حاال به عنوان نماینده رامس��ر و تنکابن به 
مجلس یازدهم رفته می گوید »هشت عضو کابینه دولت های 
نهم و دهم، ۹ استاندار، تعداد قابل  توجهی از معاونان وزیران، 
فرمان��داران و مدی��ران دوره احمدی نژاد از منتخبان مجلس 
یازدهم هستند.« وی در این باره تصریح کرده: این افراد بیش 
از ۵۰ نفرند. با هم فصل مشترک دارند و سال ها همکار بوده اند 
و در مجلس یازدهم جلسات هماهنگی خواهند داشت. هشت 
نفر دیگر رضا تقی پور وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات، از 
حوزه  تهران ، محمدرضا میرتاج الدینی حوزه  از تبریز، علی 
نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از اردبیل، حمیدرضا حاجی بابایی 
وزیر س��ابق آموزش و پرورش از هم��دان در مجلس یازدهم 

حضور دارند.
همچنین عبدالرضا مصری وزیر سابق رفاه از کرمانشاه، محمد 
مهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد از کرمان،  اسداهلل 
عباس��ی وزیر سابق تعاون از رودسر و فریدون عباسی معاون 
رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان انرژی اتمی از کازرون در 

زمره نمایندگان مجلس یازدهم هستند. 
باید در نظر داشت که  »شورای ائتالف نیروهای انقالب« که 
برای نزدیک کردن اصولگرایان در انتخابات یازدهم تش��کیل 
ش��د پس از ائتالف ب��ا بقیه اصولگراها، ن��ام ۹ نفر از اعضای 
پایداری را به فهرست ۳۰ نفره اصولگرایان تهران اضافه کرد. 
در این میان همه نام های فهرس��ت ۳۰ نف��ره اصولگرایان با 
سرلیس��تی محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس 

فعلی مجلس نیز وارد مجلس یازدهم شدند.
محمد باقر قالیباف نفر اول فهرس��ت اصولگریان تهران است 
و رویکرد نواصولگرای��ی را وارد تعاریف اصول گرایان کرد، از 
یک س��و با رای ب��االی خود در انتخابات و از س��وی دیگر با 
گرفتن س��کان هدایت مجلس م��ی تواند در مجلس یازدهم 
مهره ای کلیدی محس��وب شود . بخصوص اینکه قالیباف به 
عنوان چهره ای عملگرا در میان اصولگرایان شناخته می شود 
و در میان نس��ل جوانان نیز طرفداران زیادی دارد.   در میان 
اصولگرایان س��نتی مصطفی میرس��لیم وزیر سابق فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی یکی از نمایندگان ش��اخص طیف سنتی 
اصولگرایان در مجلس یازدهم است. این سیاستمدار ۷۳ ساله 
به عنوان »اصولگرای تکرو« شناخته می شود و پیش از پیش 
بینی می شد که  میرسلیم عضو رئیس مجلس یازدهم شود.
در میان اصالح طلبان نیز تنها اصالح طلب سرشناسی که به 
مجلس یازدهم راه یافت مسعود پزشکیان بود که این انتخاب 

به مدد محبوبیتش در حوزه انتخابیه تبریز- اسکو انجام شد. 
به گفته این فعال سیاس��ی اصالح طلب، جامعه در حال عبور 
از اصالح طلبان است و  مردم در انتخابات مجلس یازدهم به 
اصالح طلب��ان این  پیام را دادند که اگر مطالبات آنان تامین 

نشود، دلیلی ندارد که به اصالح طلبان رای دهند. 

  برآیند کاری 
باید گفت به طور حتم برآیند کاری مجلس بر انتخابات سال 
آینده بس��یار اثر گذار خواهد بود و عملکرد مطلوب هر گروه 
سیاس��ی به آنه��ا اجازه می دهد که نی��روی مورد نظرش به 
ریاس��ت جمهوری ورود پیدا کند. برخی بر این باورند که ماه 
عسل اصولگرایان به زودی پایان می یابد و یکی از دالیل خود 
را تصمیم گیری دیر هنگام میان طرفداران پایداری ، قالیباف 

و حزب موتلفه عنوان می کنند. 
محمد مهاجری تحلیلگر اصولگرا نیز در این باره  معتقد است 
که اختالف میان اصولگرایان در مجلس یازدهم باال می گیرد 
اما دست هایی از بیرون از مجلس سعی خواهند کرد »از سر 

دلسوزی« مجلس یازدهم را مدیریت کنند.
در این میان باید در نظر داشت که حضور جناح های سیاسی 
مختلف در میزان پیشبرد اهداف و برنامه ها و همراهی با سایر 
قوا تاثیرگذار اس��ت و در ش��رایط ویژه بین المللی، منطقه ای 
و وضعیت داخلی کش��ور نقش بس��یار موثری در معادالت و 

اولویت ها دارد . 
 پیام انتخاب قالیباف 

اگر نگاهی به رویکرد مجلس دهم داش��ته باش��یم، می توان 
دریافت که الریجانی از س��ال ۹۲ تاکن��ون، نقش ویژه  ای در 
همراهی با دولت روحانی و تصویب لوایح و طرح های کلیدی 
دولت ایف��ا کرده بود. نقش او به وی��ژه در تصویب برجام، از 
جمله برجس��ته ترین اقدامات او در این باره به شمار می رود 
و به همین دلیل از س��وی برخ��ی از اصولگرایان مورد انتقاد 
قرار دارد. در این میان انتخاب قالیباف بعنوان فردی که توان 
مدیری��ت الزم برای مجلس، چندین پیام ب��ا خود به دنبال 
دارد.  درعین حال علیرغم اظهاراتی در مورد اختالف در میان 
اصولگرایان انتخاب قالیباف نش��ان داده است که اختالف ها 
کنار گذاش��ته شده است. استفاده قالیباف از توئیت" مجلس 
قوی " نش��ان می دهد که قالیباف ب��ا برنامه کار جهادی به 
میدان آمده و بنا ندارد که با آفت های سیاسی برنامه خود را 
کمرنگ کند. قالیباف فردی اس��ت که امتحانش را پس داده 
اس��ت؛ چه در دوران دفاع مق��دس، چه در نیروی انتظامی و 
به خصوص در شهرداری تهران. نمایندگان مجلس با دانستن 
اینکه قالیباف فردی خس��تگی ناپذیر اس��ت، رأی قاطع به او 

دادند تا ریاست چنین شخصیتی را شاهد باشند. 

 توقع از مجلس یازدهم 
نماین��دگان مجلس یازدهم که اینک چ��راغ هدایت دولت و 
ملت را به دست گرفته اند می دانند که مردم امروز در شرایط 
حساس و ویژه ای به سر می برند و انتظارات فراوانی از وکالی 

خود در خانه  ملت دارند.
یکی از خواسته های مردم از مجلس یازدهم، افزایش نظارت 
بر قوای مجریه و قضاییه است تا ۳ قوه کشور بتوانند گام های 
مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی مردم و مسائل 
مرتب��ط با موضوع��ات اجتماعی و بهداش��ت و درمان مردم 
بردارن��د. در این می��ان دولت برای بهبود این رابطه دس��ت 
دوس��تی به س��وی مجلس یازدهم دراز و اعالم کرده اس��ت 
برای پیشبرد برنامه ها و مقاصد کشور دخالتی در امور داخلی 

مجلس نخواهد داشت و راه تعامل را پیش خواهد گرفت. 
اما برخی از کارشناس��ان بر این باورند که مجلس یازدهم در 
راستای تحقق خواسته های اقش��ار فقیر و زحمتکش، بنای 
هیچ گونه مس��امحه و کنارآمدن با دولت روحانی نداش��ته و 
س��عی می کند دولت را وادار کند تا نه  تنها سیاس��ت هایش 
بلکه بس��یاری از مدیرانش از جمله وزرا، استانداران، مدیران 
ارش��د ش��رکت های بزرگ دولتی، رؤس��ای بانک ها، سازمان 
برنامه وبودجه و... را تغییر دهد و به جای آنان، مدیران جوان، 

انقالبی و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد.
مجلس یازدهم با اقتصادی روبه روست که نیمی از درآمدهای 
بودجه آن، رس��ما محقق نمی ش��ود و مردم س��ال ۹۸ را با 
رش��د اقتصادی منف��ی ۹ درصد، ت��ورم ب��االی ۴۰ درصد، 
یک��ی از باالترین نرخ های ب��ی کاری بعد از انقالب و مقابله با 
کرونا به پایان رس��اندند، بنابراین مجلس یازدهم نمی تواند 
با ش��عارهای پرطمطراق و ریختن بار همه تقصیرات بر س��ر 
دیگ��ران، رأی دهندگان را امیدوار کند و باید برای برون رفت 
از مشکالت اساسی کشور طرح های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت داشته باشد. اکنون نمایندگان مجلس به دنبال 
برخورد با قوه مجریه نیس��تند، چرا که می دانند ، در نتیجه 
چنین شرایطی کار ها فرسایشی شده و به درستی پیش نمی 
رود. تنه��ا تاکید قوه مقننه بر دول��ت در دوره یازدهم، انجام 
وظایف قانونی، پرهیز از البی های ش��خصی و سیاسی است 
و انتظار دارد در این فضا، دولت فراغ بال بیش��تری  داشته و 

وظایف و مسئولیت های خود را جدی بگیرد. 
بدرستی که اگر دولت به سمت تعامل مثبت با مجلس حرکت 
کند، حتما مجلس هم استقبال کرده و در مجموع این شرایط 
به نفع مردم و پیشرفت کشور خواهد بود زیرا مجلس می تواند 
ب��ه دولت برای تحقق وعده هایش کمک کند، اما در غیر این 
صورت نباید از مجلس یازدهم رویکردی مانند مجلس دهم 

را انتظار داشته باشد. 
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کتایون مافی

امام رضا )ع(: از رس��ول گرامی )ص( نقل کرده اس��ت که فرمود: وقتی ملت من امر به 
معروف و نهی از منکر را بیکدیگر حواله دادند باید در انتظار حوادثی از طرف خدا باشند.

گزارش

راه اندازی ۲ مرکز آزمایش سلولی 
مولکولی در بیمارستان های نیروی 

زمینی سپاه
کننده  هماهن��گ  مع��اون 
نیروی زمینی سپاه گفت: تا 
قبل از شیوع ویروس کرونا 
در کشور سه مرکز آزمایش 
سلولی مولکولی و »پی سی 
داشتیم  آزمایش��گاهی  آر« 
که با ش��یوع این ویروس در 
کشور تعداد مراکز آزمایش سلولی مولکولی ما به پنج 
عدد افزایش یافت. س��ردار علی اکبر پورجمشیدیان 
درب��اره اقدامات تجهیزاتی، لجس��تیکی و پزش��کی 
نیروی زمینی س��پاه ب��رای مقابله با وی��روس کرونا 
اظهار داش��ت: در خصوص اختص��اص تجهیزات به 
بیمارس��تان های نیرو های مس��لح، وزارت بهداشت 
و درمان، وزارت دفاع و پش��تیبانی نیرو های مس��لح، 
بیمارستان های نظامی دس��ت به دست هم دادند تا 
تجهی��زات و ادوات الزم برای مقابله با ویروس کرونا 
تامین شود. وی افزود: نیروی زمینی سپاه نیز همپای 
سایر نیرو های مسلح بیمارستان های نظامی خود را از 
طریق معاونت بهداری رزمی و بخش مدیریت دارو و 

تجهیزات پزشکی این معاونت تجهیز کرد.
س��ردار پورجمش��یدیان اضافه کرد: معاونت بهداری 
رزمی نیروی زمینی س��پاه با هم��ه توان از نظر دارو، 
تجهیزات حفاظتی و تخت های بیمارستانی، آی سی 
یو و ونتیالتور ۱۲ بیمارس��تان نیروی زمینی س��پاه 
را تجهی��ز کرد؛ ما تا قبل از ش��یوع ویروس کرونا در 
کش��ور سه مرکز آزمایش سلولی مولکولی و پی سی 
آر آزمایش��گاهی داشتیم که با شیوع این ویروس در 
کشور تعداد مراکز آزمایش سلولی مولکولی ما به پنج 
عدد افزایش یافت. وی یادآور شد: از زمان آغاز شیوع 
ویروس کرونا در کشور ما برنامه ریزی و کار گسترده ای 
در زمینه مقابله با ویروس کرونا در بیمارس��تان های 
نظامی پیش بینی کردیم و با گسترش شیوع ویروس 
کرونا اقدامات الزم برای تجهیز بیمارستان های نیروی 
زمینی سپاه به تجهیزاتی که نیازمند مقابله با ویروس 
کروناست، انجام شد. برای مثال ابالغ کردیم که همه 
بیمارستان های نیروی زمینی سپاه موظف هستند تا 
۱۰ تخت آی سی یو به صورت جداگانه برای مقابله 
با ویروس کرونا اختص��اص بدهند. معاون هماهنگ 
کننده نیروی زمینی س��پاه با بیان س��از و کار تهیه 
تجهیزات بیمارستانی نیروی زمینی سپاه، تاکید کرد: 
البته در این پروسه تالش های فرمانده بهداری رزمی 
نیروی زمینی س��پاه که در وزارت بهداش��ت مأمور 
بود، خیلی موثر واقع ش��د چون توانستیم به کمک 
وزارت بهداشت دس��تگاه های کمک تنفسی را برای 

بیمارستان های نیروی زمینی سپاه تهیه کنیم. 

خبر
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ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING REEL
REF CAMESA ELECTRICAL CABLE TYPE 7J46RXZ-HS
HIGH STRENGTH, 7-CONDUCTOR
15/32IN . (11.79 MM)  ,  15000 FEET LONG
15/32IN . (11.79 MM)  ,  22000 FEET LONG
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شماره مجوز 1007 . 1399
تجدید مزایده

شهردارى صفادشت

شهردارى صفادشت در نظر دارد باستناد بند 6 

مصوبه نشست شماره 69 شوراى محترم اسالمى 

شهر صفادشت نسبت به اجاره واحدهاى تجارى 

مجتمع غزل از طریق مزایده اقدام نماید.

و  مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 

قراردادها  امور  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل مدارك: 1399/3/24

موضوع مزایده: واگذارى دو قطعه زمین ملکى شهردارى از قطعات تفکیکى 
شرکت فتح المبین مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط 

مزایده 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: (130/000/000) (یکصد و سى میلیون) 
ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا  سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان 
مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 99/03/22 از اداره پیمان و 
رســیدگى ، مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ 99/03/24 و 
بازگشــایى پاکتها در مورخ 99/03/25 در محل شــهردارى کاشان خواهد 

بود. 
- هــر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده ، حاضر به انجــام معامله در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب 

ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8- 55440055- 031

آگهى مزایده عمومى
 شماره  99/29

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
دوم
ت 
نوب

کاریکاتور

نگاهی به ترکیب مجلس یازدهم و اثر آن در تعامل با دولت 

پیام انتخاب قالیباف 
مجلس قوی است

 ذوالنور: 

رساندن بنزین به ونزوئال پاسخ 
محکمی به زورگویی های آمریکا بود

منتخب مردم قم در مجلس یازدهم گفت: ورود و لنگر گرفتن کش��تی 

های نفتی ایران در ونزوئال پاس��خ محکمی به زورگویی، زیاده خواهی و 
ماجراجویی های آمریکا بود و باعث شکسته شدن هیمنه پوشالی آمریکا 
شد. حجت االسالم مجتبی ذوالنور در واکنش به رسیدن نفتکش ایرانی 
ب��ه ونزوئال، اظهار داش��ت: ورود و لنگر گرفتن کش��تی های نفتی ایران 
در ونزوئال پاس��خ محکمی به زورگویی، زیاده خواهی و ماجراجویی های 
آمریکا بود و باعث شکس��ته شدن هیمنه پوشالی آمریکا شد. وی افزود: 
رس��یدن نفتکش ایرانی حامل بنزین به ونزوئال، پیام اقتدار و عزت ملت 
ما را به جهانیان نش��ان داد. منتخب مردم قم در مجلس یازدهم تصریح 

کرد: عدم تع��رض آمریکا به نفتکش های ایرانی از روی نجابت آنان نبود 
بلکه فرمول س��ود و زیان دس��ت آنان را بسته اس��ت و می دانند که اگر 
تعرضی به منافع ملت ما داش��ته باشند، هزینه های باالتری خواهند داد. 
ذوالنور ادامه داد: لذا این روند ادامه دارد و کشتی های جمهوری اسالمی 
ایران یکی پس از دیگری به مقاصدش��ان که فعاًل مقصد اول ونزوئال بود، 
حرکت خواهند کرد و می رس��ند. وی بیان ک��رد: این اقدامات جمهوری 
اس��المی ایران مهر بطالنی بر زورگویی ها و تحریم های به ناحق آمریکا و 

متحدانش است.  مهر


