
ادامه از صفحه اول 
قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
در ش��ورای ح��کام آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
علی��ه ایران تصویب می ش��ود و آمری��کا نیز پیش 
نوی��س قطعنامه ای را آماده کرده که قرار اس��ت به 
شورای امنیت سامان ملل بدهد تا از لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران جلوگیری کند. اما موضوع پروتکل 
الحاقی چیست که اکنون پس از اقدام شورای حکام 
علیه ایران قرار اس��ت جمهوری اسالمی از آن خارج 
ش��ود و با این اقدام مقابله به مثل کند. خوشبختانه 
ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کرده اس��ت 
و هر کش��وری که آن را م��ی پذیرد باید در پارلمان 
خ��ود آن را به تصویب رس��انده تا وجهه قانونی پیدا 
کند و از ضمانت اجرایی کافی نیز برخوردار باش��د. 
ایران هنوز این راه را نرفته اس��ت و با توجه به اقدام 
شورای حکام، بعید هم به نظر می رسد که جمهوری 
اسالمی بخواهد قانونی سازی پروتکل الحاقی را اجرا 
کن��د. یکی از مهمترین تعهدات پروتکل الحاقی این 
اس��ت که کش��ورهای عضو آژانس پ��س از پذیرش 
پروتکل الحاقی موظف هس��تند اطالعات بیش��تری 
در ب��اره فعالیته��ای هس��تهای و هرگون��ه فعالیت 
مرتب��ط ب��ا آن از جمله اطالعات تحقیق و توس��عه 
برنامه هس��تهای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه 
واردات و صادرات مرتبط با برنامه هس��تهای خود را 
ب��ه آژانس ارائه دهند. همچنی��ن پروتکل الحاقی به 
بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی، دسترسی 
وسیعتری در بازرس��یها می دهد. بر اساس این بند 
از پروتکل الحاقی، بازرس��ان آژانس ح��ق دارند در 
بازدیدهای سرزده، 2 ساعت پیش از زمان بازدید، به 
کشور هدف اطالع داده و براساس مفاد پروتکل، آن 
کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان 
را فراه��م کند. بازرس��ان آژان��س میتوانند عالوه بر 
نمونهب��رداری از مناطق مورد بازرس��ی، تجهیزات 
مانیتورین��گ )نظ��ارت( ب��رای کش��ف فعالیتهای 
احتمالی خ��ارج از چارچ��وب را نصب کنند. بخش 
دیگر تعه��دات پروتکل الحاقی برای کش��ور امضاء 

کننده، نصب دوربین است.
براساس آن آژانس میتواند در هر مکانی که تشخیص 
دهد که فعالیتهایی مرتبط با برنامه هستهای انجام 
میشود، با نصب دوربین، این فعالیتها را زیر نظر بگیرد. 
تعریف ساده پروتکل الحاقی چنین است، آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتمی هر زمان و هر مکان که بخواهد 
میتواند سرکشی کند، بازرسی کند و نظارت داشته 
باشد و هر جایی که احساس کرد یا راپورتی دریافت 
کرد دوربین کار بگذارد و آن منطقه یا مناطق را زیر 
نظر دوربین ها و بازرس��ان خود ق��رار دهد. در قابل 
این همه امتیازی که کش��ور ه��دف، واگذار میکند، 
هیچ امتیازی دریاف��ت نمی کند، در حالی که رژیم 
ها و کش��ورهایی هستند که پروتکل الحاقی را امضا 
نکرده اند، عضو ان پی تی نش��ده اند، و هیچ تعهدی 
برای فعالیت ها و اقدامات اتمی خود نداده اند. رژیم 
صهیونیس��تی از آن دس��ت رژیم هایی اس��ت که با 
وجود نامشروع بودن حاکمیت یهودیان صهیونیست 
در سرزمین فلسطین، تأسیسات هسته ای گسترده 
ای را در س��رزمین های اشغالی ایجاد کرده و دارای 
صدها کالهک هس��ته ای آماده برای استفاده است، 
رژیم صهیونیس��تی حتی ای��ران را تهدید به حمله 
اتمی کرده است اما این رژیم با وجود خطرات جدی 
که برای صلح و امنیت منطقه و جهان دارد، هیچگاه 
از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای، شورای 
حکام و دیگر نهادها و س��ازمان ه��ای نظارتی بین 

المللی بازخواست و بازرسی نشده است.
اج��را نک��ردن پروتکل الحاقی از ای��ن پس، همه آن 
بندهایی که برای محدود کردن و تحت فشار نظارتی 
قرار دادن ایران اس��ت باز می کن��د و این اجازه را از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گیرد که هر زمان 
و هر مکانی را که دوست داشته باشد، بازرسی کند و 
ایران نیز حق هیچ اعتراضی نداشته باشد. اکنون که 
ص��دای آژانس در آمده و پیش نویس قطعنامه س��ه 
کشور اروپایی را در شورای حکام تصویب کرده است، 
به خاطر اجازه ندادن به خواس��ته غیر قانونی آژانس 
برای بازرس��ی های نامتعارف و سرزده بازرسان این 
سازمان از مراکز و مکان هایی است که آنها تشخیص 

داده اند باید بازرسی شود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش��ی که درباره فعالیت 
های هسته ای ایران منتشر کرده، گفته ایران به دنبال 
س��اخت سالح هسته ای نیست. این موضوع سال ها 
است که حتی در گزارش های آژانس نیز وجود دارد، 
اما با این حال می بینیم که همواره جمهوری اسالمی 
یک خطر هس��ته ای به دنیا معرفی می ش��ود! اتفاقاً 
اج��را نکردن مف��اد پروتکل الحاقی که ای��ران آن را 
داوطلبانه اجرا می کند، می تواند ابزار فشار به آژانس، 
اروپا و آمریکا باش��د، قرار نیست تنها آنها باشند که 
بیانیه و قطعنامه علیه ایران صادر میکنند و در ادامه 
واکنش های جمهوری اسالمی ایران، میتوان بر روی 

خروج از »ان پی تی« نیز فکر کرد.

سرمقاله

رئیس جمه��ور گفت: امروز مقررات��ی را تصویب کردیم که 
افزایش اجاره بها نس��بت به سال قبل نباید در تهران بیش 
از 2۵ درصد، در کالن شهرها بیش از 2۰ درصد و در بقیه 

شهرها بیش از ۱۵ درصد باشد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا ضمن گرامیداش��ت یاد شهید بهشتی 
اظهار داش��ت: این کلمه که »ایران پر از بهش��تی اس��ت« 
ش��عار همه مردم در کش��ور بود و تح��ول عظیم و بزرگی 
را ب��ه وج��ود آورد و در آن ایام، مثلث ش��وم خطرناکی از 
لحاظ امنیتی باالی س��ر کش��ور ما بود. آمریکایی ها، صدام 
و منافقین بودند و این مثلث ش��وم بود که کش��ور را دچار 
مشکالت عظیم کرد. ما یک شخصیت واال و کم نظیر خود 
را از نظر علمی، مدیریتی، جامع و کامل بودن، مسلط بودن 

به شرایط سیاسی دنیا از دست دادیم.
رئیس جمهور ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به همه قضات 
و مسئولین قوه قضائیه گفت: ما در شرایط فعلی کشور تنها 
راهمان روابط بسیار صمیمانه و نزدیک میان سه قوه است 
و راه دومی برای ما وجود ندارد. در ش��رایط فعلی کش��ور 
حتم��اً باید وح��دت و یگانگی میان همه قوا رعایت ش��ود. 
همانطور که زمان افتتاح مجلس ش��ورای اس��المی گفتم، 
پیون��د م��ا را به پیروزی می رس��اند. گفت��م دوران پیوند و 
پیروزی است و اگر همه با هم پیوند الزم را داشته باشیم و 
متحد و منسجم باشیم ان شاءاهلل خداوند پیروزی را نصیب 
ما خواهد کرد. روحانی تصریح کرد: کشورهایی هستند که 
تحت فشار هیچ تحریمی نبودند مانند کشورهای اروپایی و 
آمریکا که هیچ فشاری نداشتند اما ببینید بعد از کرونا چه 
ش��دند. ش��رایطی پیش آمد که امروز در آمریکا 2۵ درصد 
افزایش بیکاری داش��تند، آنها که تحریم نداشتند. در تمام 
کش��ورهای صنعت��ی بزرگ کاهش تولید ملی را مش��اهده 
می کنیم. وی بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند 

کس��ی نباید این ویروس را عادی تلقی کند، البته ایش��ان 
از لحاظ س��المت مدنظرش��ان بود، از لحاظ اقتصادی هم 
همینطور اس��ت و ما در طول یک قرن پیش هیچ بیماری 

سراغ نداریم که اینقدر در اقتصاد اثر گذاشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از بیماری 
که بس��تری می ش��ود و آزمایش می دهد پول می گیرند. ما 
در ش��رایطی که پزش��ک ضروری بداند از کسی که بیمار 
یا بس��تری می شود پول نمی گیریم. ش��ما ببینید دنیا چه 

وضعی دارد و ما چه وضعی داریم. 
وی تصریح ک��رد: ما کمک کردیم و به عده ای وام دادیم و 
آنجایی که امکانپذیر بوده اس��ت برای سه میلیون خانواده 
در چه��ار نوبت کمک معیش��تی وی��ژه دادیم و یک کمک 

معیش��تی نیز از آبان م��اه ۹۸ برای ۱۸ میلی��ون خانواده 
پرداخت می شود. این بسته های معیشتی، کمک ها و اضافه 
حقوق ها حداکثر توان دولت بوده است و امروز به حمداهلل 
نه نیازی به اس��تقراض خارجی و نه نیازی به استقراض از 
بانک مرکزی داریم. البته حتماً به وحدت، اتحاد و تعاون و 
همکاری و یاری همدیگر نیاز داریم و اینها برای ما قطعی و 
ضروری است. وی ادامه داد: اگر می خواهیم در این شرایط 
سخت س��ال را تمام کنیم، ما باید متحدتر و متشکل تر در 
کنار یکدیگر باش��یم. اکنون زمان دعوای مجلس و دولت، 
قوه قضائیه و مجلس نیس��ت. این سه قوه امروز باید کامل 
متحد باش��ند و نیروهای مس��لح در کن��ار اینها و رهبری 
معظم باالی س��ر همه اینها باشد و مردم باید حضور کامل 

در صحنه داشته باشند. رئیس جمهور بیان کرد: ما همواره 
به مس��ئوالن می گوییم که ماسک ارزان قیمت و ساده در 
بین مردم توزیع کنند اما به مردم هم می گویم که درس��ت 
کردن ماس��ک در خانه هم کار بسیار ساده و آسانی است و 
همه می توانند در خانه ماس��ک درست کنند که البته باید 

ماسک ارزان قیمت هم در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اش��اره به مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، هر شهرستانی که در 
وضعیت قرمز از لحاظ ش��یوع کرونا قرار دارد، ستاد استانی 
آنان می تواند ب��رای ایجاد محدودیت ب��ه مدت یک هفته 
پیش��نهادهای خود را به وزرای کشور و بهداشت و درمان 
ارائه کند. روحانی با تأکید بر اینکه اس��تفاده از ماسک در 
محل هایی که تجمع وجود دارد، الزامی است، گفت: ما باید 
تدابی��ر الزم را اتخاذ کنیم تا از پانزدهم تیرماه اس��تفاده از 
ماس��ک الزامی شود و این مدت تا آخر تیرماه خواهد بود و 

در صورتی که الزم باشد، این مدت تمدید خواهد شد.
روحانی گفت: یکی از نکات دیگری که در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مطرح ش��د، مربوط به کمک به مستأجران 
بود. این ایام مس��کن گران ش��ده و مردم هم برای خرید و 
هم اجاره آن دچار مش��کل هستند و برای آنان طاقت فرسا 
شده اس��ت. روحانی گفت: در یک مقطعی به خاطر اینکه 
بنگاه های امالک باز نبود گفتیم که اجاره بها دو ماه تمدید 
شود و تمدید شد. بعد از آن اجاره ها بسته شد. این اجاره ها 
مس��تاجرین را تحت فش��ار قرار داد. هر کج��ا که اجاره ای 
منعق��د نش��د و موجر و مس��تأجر متنی را تا ام��روز امضا 
نکردند فردا که مصوبه دولت ابالغ شود باید طبق آن عمل 
کنند. امروز مقرراتی را تصویب کردیم که افزایش اجاره بها 
نس��بت به سال قبل نباید در تهران بیش از 2۵ درصد، در 
کالن ش��هرها بیش از 2۰ درصد و در بقیه شهرها بیش از 

۱۵ درصد باشد.  مهر

قالیباف:

حال اقتصادی مردم 
خوب نیست

 دغدغه اول و آخر ما باید 
معیشت مردم باشد

رئی��س مجلس با تاکی��د بر اینکه حال اقتص��ادی مردم و 
کشور خوب نیست، گفت: دغدغه اول و آخر ما باید اقتصاد 

و معیشت مردم باشد.
محمدباق��ر قالیباف رئیس مجل��س در آیین بهره برداری از 
بزرگتری��ن مرکز داده منطقه غرب و ش��مال غرب کش��ور 
گف��ت:  ح��ال اقتصادی م��ردم و کش��ور خوب نیس��ت. و 
موضوعاتی را درباره معیشت مردم می شنویم که ای کاش 
نمی دیدیم و نمی ش��نیدیم چرا که خیل��ی از آنها واقعیت 

تلخی هستند. 
وی افزود: این روزها در رس��انه ها از اجاره پشت بام ها گفته 
می شود ضمن اینکه در حوزه مسکن مردم دغدغه جدی و 
قابل توجهی دارند. رئیس مجلس تصریح کرد: وظیفه همه 
ما به عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و آخر 
ما در شرایط فعلی توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد. 
قالیب��اف خاطرنش��ان کرد: مردم ما هرگ��ز هیچ اختالف و 
تنش و دعوای حیدری و نعمتی را از کسی قبول نمی کنند. 
ضم��ن اینکه مردم ام��روز از همه ما یک توق��ع دارند که 
آن توق��ع کار صادقانه و تالش خوب و کار نیک اس��ت که 

بتوانیم مش��کالت آنها را برطر ف کنیم. وی گفت: مردم ما 
قانع هس��تند و همین که ای��ن حس در آنها بوجود بیاید و 
این امنیت در آنها باشد که ما به درستی در حال مدیریت 
هس��تیم و ما تالش می کنیم و آنها ه��م این موضوع را در 
زندگ��ی لمس کنند ممنون دار مدیران خواهند بود.در غیر 

این صورت از ما راضی نخواهند بود.
رئیس مجلس با بیان اینکه وقتی حرف از اقتصاد دیجیتالی 
می زنیم یعنی آنکه فرصت بزرگی در اختیارمان اس��ت که 
جبران عقب ماندگی های گذش��ته را انجام می دهد.ما باید 
راه بسیار کوتاهی را طی کنیم که به بزرگترین دستاوردها 
برس��یم. قالیباف گفت:در س��ال های خدمت در شهرداری 
تهران نیز حوزه های دیجیتالی توجه ویژه ای کردیم. تهران 
که از 7۰ کیلومتر فیبرنوری برخوردار بود، امروز بیش از 2 
هزار کیلومتر فیبر نوری دارد و همه ش��هرها می توانند این 

مسیر را طی کنند.
رئی��س مجل��س یادآور ش��د: تح��ول در مجل��س یازدهم 
مبتنی بر ش��فاف س��ازی، هوشمندس��ازی، مردمی سازی 
و کارآمدس��ازی اس��ت. حوزه فضای مجازی نیز اگر از این 

4 ش��اخص برخوردار باش��د، نه تنها به جلوگیری از فساد 
کمک می کند، بلکه موجب ارتقای مدیریت و اثرگذاری و 
اثربخش��ی می شود. اقتصاد مقاومتی نیز به معنای مردمی 

سازی و اقتصاد دیجیتال است. 
وی با اشاره به ش��یوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از 
آن گفت: هرچند بخشی از کسب وکارها و حوزه ها با شیوع 
این بیماری آس��یب دید، اما برای فض��ای مجازی فرصتی 
ایجاد شد که باید حداکثر استفاده را از آن ببریم. در حوزه 
آموزش و راه اندازی س��امانه ش��اد اقداماتی انجام گرفت، 
اما با توجه به توس��عه عدالت آموزش��ی باید خدمات قابل 
توجهی به مردم به ویژه روستانش��ینان و حاش��یه نشینان 
که از امکاناتی چون موبایل هوش��مند برخوردار نیس��تند، 
ارائه ش��ود. رئی��س قوه مقننه خاطرنش��ان ک��رد: مجلس 
یازدهم موضوع معیش��ت، اش��تغال و اقتص��اد را با اولویت 
مناطق محروم و حاش��یه شهر در دس��تور کار قرار داده و 
معتقد اس��ت تقویت این مس��یر کوتاهترین، عادالنه ترین 
و اقتصادی ترین راه متناس��ب با شرایط فعلی کشور است. 

 فارس

سرنوشت 
رد صالحیت 

شده های مجلس 
دهم چه شد؟

برخ��ی نماین��دگان مجل��س دهم ک��ه یا رد 
صالحیت ش��ده و ی��ا نتوانس��تند آراء مردم 
را ب��رای حض��ور دوب��اره در پارلم��ان جلب 
کنند ح��اال در دولت مس��ئولیت های جدید 
می گیرن��د در حالی که انتظ��ار می رفت بعد 
از پای��ان مجلس پاس��خگوی عملک��رد خود 
باش��ند. مجلس دهم در حالی تمام ش��د که 
7۵ عضو آن رد صالحیت شدند و آنچنان که 
دبیر ش��ورای نگهبان اعالم ک��رده بود عمدتا 
به دلیل مس��ائل مالی از ورود به رقابت های 
مجل��س یازدهم ب��از ماندند ام��ا حاال همین 
بازمان��ده های مجل��س به کرس��ی هایی در 
دولت می رس��ند؛ آن ه��م در حالی که دولت 
مدعی اس��ت تصمیمی محرمانه برای عدم به 
کارگیری نمایندگان س��ابق در دولت داش��ته 
اس��ت.  آخرین روزهای اردیبهش��ت ماه بود 
ک��ه احمدامیرآبادی نماینده قم و عضو هیات 
رئیس��ه مجلس دهم از نامه دبیر هیات دولت 
به اعضای کابین��ه برای بکارگیری نمایندگان 

مجلس دهم در دولت خبر داد.
آنچنان که امیرآبادی گفته بود طی نامه ای به 

امضای سیمایی صراف به اعضای هیأت دولت، 
خطاب به دس��تگاه های اجرایی تاکید شده تا 
نمایندگان مجلس دهم را با طرح در کارگروه 

این اقدام به کارگیری کنند.
یک روز بع��د علی ربیعی، س��خنگوی دولت 
اعالم کرد که آنچه در این مورد مطرح ش��ده 
قلب واقعیت اس��ت و اضاف��ه کرد: »به منظور 
جلوگیری از فشار بر وزارتخانه ها این موضوع 
در دولت بحث ش��د و مذاکره ه��ر وزارتخانه 

برای جذب افراد ممنوع شد.«
بر خ��الف ادعای س��خنگوی دول��ت، جذب 
نمایندگان مجلس دهم در دولت و حواش��ی 
آن موجب ش��د تا حتی نزدی��کان دولت هم 
لب به اعتراض باز کنن��د از جمله اینکه اکبر 
ت��رکان، مش��اور پیش��ین رئی��س جمهور در 
یادداش��تی برای روزنامه شرق نوشت: چطور 
ممکن اس��ت یک وزارتخانه ی��ا ارگان دولتی  
نماین��ده ای را که به هر دلیلی صالحیتش رد 
شده، تایید و به پست های مهم منصوب کند. 
البته دس��تگاه های اجرائی و عمدتا اقتصادی 
ه��م باید ای��ن موض��وع را ج��دی بگیرند و 

نماینده های ادوار قبل را جذب نکنند.
استدالل ترکان در این زمینه قابل تامل است 
زمانی که مثال می زند: شخصی در کمیسیون 
نفت ب��وده االن می خواهد مع��اون وزیر نفت 
بش��ود! مدعی هم هس��ت ک��ه متخصص در 
صنعت نفت اس��ت. به همین سادگی نیست. 
این فرد باید دوره علمی، آموزشی و دانشگاهی 
نفت یا رش��ته های مرتبط ب��ا نفت را گذرانده 
باشد. عضو کمیسیون بودن به معنای ارتقای 

تخصص نیس��ت. مساله گرایش نمایندگان به 
وزارت نف��ت و تمایل آنها به اش��تغال در این 
وزارتخانه موضوع جدیدی نیس��ت و در دوره 
دهم مجلس هم این مس��اله حاشیه ساز بود. 
در این م��ورد در روزهای پایانی مجلس دهم  
یک منبع پارلمانی از احتمال پیوستن حداقل 
س��ه نماینده فعلی به این وزارتخانه خبر داد 
و گف��ت:  این افراد به غیر از افرادی هس��تند 
که همی��ن االن هم از ای��ن وزارتخانه حقوق 
دریافت می کنند. آبان ماه س��ال گذشته بود 
که امیرحس��ین قاض��ی زاده هاش��می عضو 
هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی در یک 
مصاحبه تلویزیون��ی پرده از عالقه نمایندگان 

به حضور در وزارت نفت برداشت.
قاضی زاده هاشمی بعد از مدت ها که حواشی 
بس��یاری درباره عالق��ه نمایندگان 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 حقوقشان آنجا بیشتر است که 
چنین اص��راری دارند. چ��ه حقوق هایی آنجا 
ذکر می ش��ود؟ 4۰ میلیون تومان، ۳۰ تومان، 
2۵ توم��ان، 2۳ تومان اس��ت. این اعداد بیان 

می شود و هیچ کسی هم تکذیب نکرد.
اما فقط وزارت نفت نیست که برای نمایندگان 
سابق جذاب اس��ت؛ این روزها از هر گوشه و 
کناری خبر از ورود یک نماینده سابق آن هم 
رد صالحیت ش��ده در یکی از وزارتخانه ها به 

گوش می رسد. گرچه با پایان انتخابات انتظار 
م��ی رفت وضعیت 7۵ نماین��ده رد صالحیت 
ش��ده به ش��کل دیگری روش��ن ش��ود و آنها 
پاس��خی برای ابهامات افکار عمومی داش��ته 
باش��ند اما حاال در منصب��ی دیگر باز هم وارد 

گود میشوند.
آنچنان که ش��ورای نگهبان اع��الم کرده بود 
درباره این نمایندگان سابق رد صالحیت شده 
در واقع یکی از موارد رد صالحیت درباره آنها 
مصداق پیدا کرده اس��ت؛ یعنی سوء استفاده 
مالی، مباح��ث اخالقی و رواب��ط نامتعارف یا 
اقدام نس��بت به نظام جمهوری اسالمی. بسته 
نش��دن پرونده نماینده های رد صالحیت شده 
یک مطالبه منطقی و جدی است؛ چرا که آنها 
عالوه بر شخصیت حقیقی خود، در جایگاهی 
حقوقی بوده اند که رد صالحیت آنها نمی تواند 

محرمانه بماند.
حاال تا آنجا که در خبرها آمده الیاس حضرتی، 
بهروز نعمتی، محس��ن بیگلری، جلیل مختار، 
کعب��ی، غالم محم��د زارعی، بهرام نی��ا و علی 
ساری از جمله نمایندگان مجلس دهم بودند 
که اس��امی آنها در لیست اس��تخدامی وزارت 
نفت قرار داشته است و در میان آنها حضرتی 
حت��ی بازنشس��ته وزارت نف��ت ب��ود و رابطه 
س��ازمانی اش با این وزارتخانه قطع شده بود. 
این رویه البته در ادوار گذشته هم بوده تا آنجا 
که فهرس��ت 24 نفره ای از مدیران نفتی که 
از مجلس رهس��پار این وزارتخانه شده اند در 

ماه های اخیر منتشر شد.
عالوه بر این فشار بر برخی وزارتخانه ها برای 

استخدام نمایندگان سابق نیز گاه حاشیه ساز 
می ش��ود از جمله اینکه سید محسن دهنوی 
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به خبر 
احتمال انتصاب محمدرضا تابش نماینده سابق 
مجلس به سمت مدیر عاملی »شرکت سرمایه 
گذاری توس��عه معادن و فلزات« خاطرنش��ان 
کرد که سرپرس��ت وزارت صمت قصدی برای 
تسلیم شدن در مقابل فش��ارها به منظور این 
انتصاب ن��دارد.  یکی از این موارد محمدجواد 
کولیوند، نماینده مجلس دهم است که حاال با 
حکم رحمانی فضلی، قائم مقام وزیر کشور در 

امور مجلس شده است.
این مساله اما نمی تواند به همین جا ختم شود، 
چرا که نه تنها رابطه سازمانی نیست که اجازه 
بازگش��ت نماینده سابق آن هم با ارتقا جایگاه 
به وزارتخانه ای می دهد که حتی مجلس برای 
برخی نمایندگان مجلس سکوی پرتابی است تا 
وزارتخانه ای که با آن رابطه استخدامی دارند را 
تغییر داده و به وزارتخانه ای مطلوب و جذاب 
بروند؛ مانند وزارت نفت و یا وزارت امور خارجه. 
این س��یکل معی��وب در ادوار گذش��ته وجود 
داش��ته و نماین��ده ها حتی بع��د از آنکه یا رد 
صالحیت ش��ده یا رای نمی آورند به جای آنکه 
پاس��خگوی عملکرد خود حداقل به موکالنش 
در یک حوزه انتخابیه باش��د، جایگاه قابل اتکا 
تری ارتقا می یابند که قابل قبول نیست و شاید 
الزم باش��د مجلس یازدهم در این مورد قانون 
محکم تری به تصویب برس��اند تا پایانی بر این 

چرخه معیوب باشد. فارس
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گزارش

تمرکز بسیج در تولید محصوالت کشاورزی است
رییس س��ازمان بسیج با بیان اینکه این سازمان ۱۰ طرح اساسی در حوزه 
جه��ش تولی��د دارد، گفت: با توجه ب��ه نقش کش��اورزی در حوزه امنیت 
غذایی، اقتصاد مقاومتی و ثبات اجتماعی تمرکز بسیج در تولید محصوالت 
کشاورزی خواهد بود. سردار سرتیپ پاسدار »غالمرضا سلیمانی« در آیین 
آغاز سراسری نهضت جهش تولید در بخش کشاورزی با بیان اینکه اهداف و 
راهبرد این طرح ترسیم شده است، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته باید در یک برنامه س��ه س��اله به وضعیت مطلوب در حوزه کشاورزی دست 
پیدا کنیم. س��ردار سلیمانی گفت: در س��ال های گذشته طرح تمرکز بر محصوالت 
راهبردی در برخی اس��تان ها صورت گرفته که کامال موفقیت آمیز بوده است. ما در 
یک عملیات گس��ترده می توانیم با تمرکز بر همه محصوالت کشاورزی، دغدغه های 

موجود در عرصه های کشاورزی را برطرف کنیم.  میزان

شرایط مناسبی در پدافند شیمیایی داریم
فرمانده دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل گفت: در زمینه پدافند شیمیایی 
کارهای فراوانی انجام ش��ده و امروز در نقطه ای ایس��تاد ه ایم که قدم های 
بزرگی برای آن برداشته شده و در شرایط مناسبی هستیم. سردار علیرضا 
جاللی در همایش ملی پدافند شیمیایی با بیان اینکه در سردشت و برخی 
مناطق از سالح های شیمیایی علیه مان استفاده شد گفت: رژیم بعث وقتی 
از این س��الح ها اس��تفاده می کرد همه کش��ورهای غربی که دم از دموکراسی 
می زنند زبان فروبس��ته بودن��د و از آن رژیم دفاع می کردند. وی افزود: متاس��فانه 
آسیب های این بمباران بر برخی هموطنان ما باقی مانده و ما موارد زیادی را در این 
زمینه پیگیری و مراقبت کرده ایم. فرمانده دانشگاه بقیه اهلل تاکید کرد: این دانشگاه 
قدم ه��ای زیادی هم برای درمان بیماران ش��یمیایی و هم تحقیقات در این زمینه 

برداشته ایم و اولین اورژانس برای بیماران شیمیایی را تأسیس کردیم.  فارس

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در مجلس یازدهم
عضو هیئت رئیسه کمیس��یون اجتماعی مجلس، گفت: مجلس یازدهم 
قطعا بر اجرای درست روند آزاد سازی سهام عدالت نظارت خواهد کرد 
و برای جاماندگان س��هام نیز طرحی را تدوین کرده که آن را از طریق 

کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهیم کرد.
 عب��اس گودرزی با اش��اره به تدوین طرح 2 فوریتی جاماندگان س��هام 
عدالت، با تاکید بر اینکه سهام عدالت  نباید به بی عدالتی تبدیل شود، اضافه 
کرد: بس��یاری از خانواده ها و اقش��ار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند که این 
س��هام را دریافت نکرده اند، در خواس��ت ما این است که رئیس جمهور به جهت 
رعایت عدالت و توزیع ثروت بین اقشار ضعیف جامعه حتما اقشار مستضعفی که 
این س��هام را دریافت نکرده اند شناس��ایی کنند و حتما آنها را هم پوشش دهند. 
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