
وضعیت همه گیری کرونا 
نگران کننده است 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه نگرانی 
جدی درباره کرونا وجود دارد، گفت: به دلیل افزایش 
ش��یوع این وی��روس تعداد موارد بس��تری در مراکز 
درمان��ی افزایش یافته و تخت های ببمارس��تانی در 

حال پر شدن است.
سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اس��امی ، با اشاره به افزایش شیوع 
ویروس کرونا، اظهار داش��ت: بس��یاری از شهرهای 
کشور به لحاظ بیماری کرونا در حالت هشدار و قرمز  
به سر می برند که ضروری است رئیس جمهور، وزارت 
بهداشت و س��تاد مقابله با کرونا فکری اساسی برای 
ش��هرهای دارای وضعیت قرمز کنند. وی با یادآوری 
اینکه با همراهی مردم و تاش وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا، ویروس تا حدودی کنترل ش��ده 
بود افزود: با پایان فصل مدارس و فرا رس��یدن فصل 
تابس��تان و همچنین برداشته شدن محدودیت های 
رفت و آمد از س��وی دولت س��فرها به اس��تان های 
مختلف افزایش یافته اس��ت که همین مسائل باعث 

شیوع هر چه بیشتر این ویروس شده است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر وضعیت همه گیری ویروس کرونا نگران 
کننده اس��ت، ادامه داد: به اذعان مس��ئوالن مربوطه 
به دلیل افزایش شیوع این ویروس تعداد بستری در 
مراکز درمانی افزایش یافته که به همین دلیل تخت 
های بیمارس��تانی در حال پر شدن است. خاتمی با 
تأکید بر اینکه جای نگرانی جدی درباره کرونا وجود 
دارد، ادامه داد: برداش��ته شدن محدودیت ها با بهانه 
مس��ائل اقتصادی این نگرانی را ایج��اد می کند که 

سامت فدای اقتصاد شود.
نماینده گلپایگان در مجلس با بیان اینکه اگر فکری 
جدی برای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا نشود 
ش��رایط به خوبی پی��ش نخواهد رف��ت، اضافه کرد: 
ویروس کرونا تهدیدی جدی برای س��امتی و جان 
مردم اس��ت لذا برای حل این مش��کل هم باید خود 
مردم همکاری کنند و هم س��تاد مقابل��ه با کرونا و 

مسئوالن اجرایی اقدامات اساسی، انجام دهند.
 تسنیم

اخبار

رئیس جمهور گفت: بسیاری از مسائل در سایه کرونا در هم 
تنیده است. در داستان پدیده کرونا داستانی نظیر آن را در 

طول قرن گذشته نداشتیم.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه س��تاد ملی مقابله 
با کرونا طی س��خنانی افزود: تاکنون در دنیا یک پدیده به 
این اندازه پیچیدگی داش��ته باشد نداشتیم و امروز جوامع 
مختلف در س��ایه این پدیده خطرناک��ی که به وجود آمده 

است با مسائل بسیار متعددی روبرو شده اند.
وی افزود: مثًا رش��د اقتصادی دنیا به طور متوسط در سال 
2019، 2.9 بوده اس��ت. در سال 2020 با این ویروس که 
روبرو ش��دیم رش��د اقتصادی جهانی به منفی س��ه درصد 
رس��یده است و این نشان می دهد که این ویروس تحوالت 
بزرگ��ی را به  صورت منفی در اقتصاد دنیا به جا گذاش��ته 
اس��ت. رئیس جمهور گف��ت:  وزارت بهداش��ت در مبارزه با 
کرونا کار بس��یار بزرگی انجام داد و و ما در برابر پزشکان و 

سیستم درمان تواضع می کنیم و شکر گزار هستیم.
وی اضافه کرد: صدا و س��یما بیش��تر بای��د در زمینه کرونا 
تاش کند و کسی نباید ابتا به این بیماری را پنهان کند، 
طرف نباید به آزمایشگاه بگوید که اگر تست من مثبت شد 

خواهش می کنم به کسی اطاع نده و خودم می گویم.
روحان��ی گفت: پس این کار از نظ��ر فرهنگی در جامعه ما 
به یک معضل تبدیل ش��ده اس��ت. من با مردی آشنا شدم 

که طرف در روز امتحانش روز قبل تس��تش مثبت بود اما 
نگفته ت��ا امتحان آموزش رانندگی را بده��د، خب، این از 
نظر فرهنگی کار درس��تی نیست، هرکسی مبتا شد، باید 
بگوی��د به قرنطینه ب��رود و ایزوله کند، آزمایش��گاه های ما 
هم موظف هس��تند اطاع دهند و گرنه نمی شود که فردی 
آلوده ش��د برود بقیه را آلوده کند لذا ما اگر می خواهیم به 
یک نفری نزدیک ش��ویم مبنا را باید بر این بگذاریم که او 
مبتا به ویروس کروناست. رئیس جمهور با تأکید به اینکه 
خیلی مهم اس��ت که مش��اغل را مدنظر قرار دهیم، گفت:  
اگر رس��تورانی همه اصول و پروتکل ها را مراعات می کند، 
اجازه بدهیم کارش را ادامه دهد و اگر رس��تورانی مراعات 
نمی کند تذکر دهیم و اگ��ر رعایت نکرد آنجا را برای چند 

روز ببندیم.
روحانی گفت: به کمیته بهداشتی و امنیتی می گویم راجع 
به کس��انی که بیماری را مخفی می کنند طرحی بیاورند و 
آن را تصویب کنیم، این مخفی کردن بیماری نوعی تجاوز 
به حقوق دیگران است و من که مخفی می کنم و بیماری ام 
را نمی گویم نسبت به خانواده، دوست، همکار و سایر افراد 
مس��ئولیت دارم، وقت��ی ابتای خود را اط��اع نمی دهم و 
حتی ماسک هم نمی زنم درست نیست. باید این فرهنگ را 
جا بیندازیم که از ماس��ک استفاده کنیم و بیماری خود را 

اطاع دهیم تا از بیماری عبور کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت وظایفی دارد که به  شدت 
دنب��ال می کند، تصریح کرد: دولت بس��یاری از کارها را به 
 ص��ورت الکترونیک پی��ش می برد و تاش م��ا در کاهش 
مراجعه ها اس��ت و الگوی جدیدی در ارائه خدمت به مردم 
ارائه می دهیم؛ خریدها باید اینترنتی باش��د و مس��افرت ها 

باید حداقلی و در شرایط ضرور انجام شود.
روحان��ی تأکید کرد: حساس��یت مردم نبای��د کاهش یابد 
و متأس��فانه مدتی که ای��ن ویروس مقداری آرام تر ش��ده 
بود، مردم فکر کردند که دوره اش تمام ش��ده اس��ت و این 
احساس خطر از بین رفت، در حالی که این احساس خطر 
باید وجود داش��ته باشد و رعایت پروتکل ها نیز باید صورت 

بگیرد. رئیس جمهور با تأکید به اینکه دس��تورالعمل ها نیاز 
به نوعی ضمانت اجرایی دارد، خاطرنشان کرد: ما در ادارات 
می توانیم این گونه عمل کنیم و وزیر کش��ور و شهرداری ها 
تاش خود را به کار گیرند تا در مترو و اتوبوس اگر نیاز بود 
از نیروی انتظامی و بس��یج اس��تفاده شود. الزامی است که 
در مکان های سرپوشیده از ماسک استفاده شود و نباید به 
کسی که ماسک ندارد خدمت ارائه شود. همه باید یکدیگر 

را کمک کنیم، یکی از مؤثرترین اقدامات ماسک است.
روحان��ی گفت: از همه محققین که ب��رای یافتن دارو و یا 
واکس��ن برای این ویروس تاش می کنند تشکر می کنم و 

امیدواریم  این تا ش ها به نتیجه مطلوب برسد.

جزئیات طرح مجلس برای حمایت از 
»سوت زنی«

 از سپر قانونی برای دفاع از 
افشاگران تا اعطای نشان 

مبارزه با مفاسد
طرح مجلس یازدهم برای حمایت از س��وت زنی، در مجلس 
دهم نیز با عنوان حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد اعام 

وصول شده بود اما باتکلیف ماند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی در روزهای اخیر طرحی 
را کلید زده اند تا خاء قانونی حمایت از کاشفان و افشاگران 
فساد برطرف شود. طرح الحاق یک تبصره به قانون مجازات 
اسامی برای تشویق افشاکنندگان فساد که به طرح حمایت 
از  "س��وت زن��ی" معروف ش��ده، در صورت تصوی��ب نهایی 
راهکاری قانونی خواهد بود تا کاش��فان و افش��اگران مفاسد 
ب��ی هراس از تبعات آن و با اطمینان به حمایت های قانونی 
تش��ویق به گزارشگری فساد خواهند ش��د. در فروردین ماه 
س��ال گذش��ته نخس��تین طرحی که در مجلس دهم اعام 
وصول ش��د طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران 
فس��اد بود این طرح در حالی به ص��ورت عادی اعام وصول 
ش��ده بود که تقریباً تمام نماین��دگان مجلس می دانند اگر 
طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعام وصول 
شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید اما به هر حال این 

طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود.
 جزئیات طرح حمایت از کاشفان فساد

ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاش��فان و گزارشگران 
فساد مقرر می داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص 
حقیق��ی یا حقوقی ی��ا کارمندان گزارش دهن��ده هر یک از 
جرائ��م موضوع بند ال��ف ماده 1 قانون ارتقاء س��امت نظام 
اداری و مقابله با فس��اد مصوب  هفتم آبان ماه 1۳90 عاوه 
بر برخورداری از حمایت های ماده 1۷ قانون ارتقای سامت 
نظ��ام اداری و مقابله با فس��اد از حمایت های قانونی حمایت 
از آمران به مع��روف و ناهیان از منکر مصوب 21 خرداد ماه 

1۳9۴  نیز بهره می شوند.
م��واردی که در این طرح پیش بینی ش��ده ب��ود حفاظت از 
اقدامات تافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید 
و تحدی��د اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای ش��غلی علی رغم 

شایستگی و ...
دومین مورد پیش بینی ش��ده در طرح یادش��ده اولویت در 
ارتق��ا و انتصاب دس��تگاه متبوع و معرفی ب��ه عنوان کارمند 
برجس��ته بود. دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت 
ت��ا 20 درصد از جزای نقدی و وصول ش��ده ب��ه هر یک از 
اش��خاص حقیقی یا حقوقی کاش��ف یا گزارشگر جرم نیز در 
طرح نمایندگان پیش بینی شده بود. همچنین قرار بود متن 
ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده 19 قانون مجازات اسامی با 
اصاحات و الحاقات بعدی آن الحاق ش��ود:  جزای نقدی در 
تمام��ی جرایم موضوع بند الف ماده 1 قانون ارتقاء س��امت 
نظ��ام اداری و مقابله با فس��اد ک��ه تاریخ وق��وع آن پس از 
فروردین ماه 9۸ باشد به میزان ۴0 درصد افزایش می یابد.

 چرا طرح سوت زنی در مجلس دهم به سرانجام نرسید
علت به سامان نرسیدن طرح حمایت از کاشفان و افشاگران 
فس��اد در مجلس قب��ل را از تعدادی از اعضای کمیس��یون 

قضایی مجلس دهم به عنوان کمیسیون اصلی که این طرح 
برای بررسی به آن ارجاع شده بود جویا شدیم؛ برخی از این 
نمایندگان پیش��ین معتقد بودند که رس��یدگی به این طرح 
اولویت نداشت و به همین دلیل به صورت عادی اعام وصول 
ش��ده بود تعدادی دیگر نیز تاکید داش��تند ک��ه روند عادی 
طرح هایی که به صورت غیر فوریتی به کمیسیون می آید به 
همین ش��کل است که درباره این طرح طی شد و روالی غیر 

طبیعی برای آن رخ نداده است.
برخی دیگ��ر نیز ترجیح دادند در این ب��اره اصًا اظهار نظر 
نکنند اما ابوالفض��ل ابوترابی نماینده نجف آباد دراین زمینه 
می گوید به طور طبیعی طرح هایی که در 2 سال دوم مجالس 
به صورت عادی اعام وصول می ش��ود معموالً شانسی برای 
تصویب در آن دوره ندارند. وی ادامه می دهد: در عین حال 
م��ا اکنون طرح جدید را با نگاهی به همان طرح گذش��ته با 
توجه به رفع نواقص آن و بررسی هایی که مرکز پژوهش های 
مجلس به صورت کارشناس��ی در م��ورد آن طرح ارائه داده، 

طراحی کرده ایم.
حجت االس��ام س��لیمی عض��و هیئت رئیس��ه مجلس و از 
طراحان طرح معروف به سوت زنی می گوید: این طرح، طرح 
اولیه است و باید پخته تر شود؛ پس از تشکیل کمیسیون های 
تخصصی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون 

قضایی و حقوقی ارجاع می شود.
برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که اصًا چنین سازوکاری 
در قانون پیش بینی ش��ده اما هنوز اجرایی نش��ده است. در 
این مورد حجت االسام و المسلمین حسن نوروزی، نماینده 
مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسامی می 
گوید: در مورد دریافت گزارش های مردمی در زمینه مفاسد، 

قانون مصوب وجود دارد.
ب��ه گفته وی این قانون مصوب و اباغ ش��ده اس��ت و حاال 
دادس��تانی کل موظف اس��ت تش��کیاتی راه اندازی کند تا 
امکان دریاف��ت گزارش های مردمی درباره اموال نامش��روع 
و انواع فس��اد فراهم ش��ود. ماده1۷ قانون الح��اق موادی به 
قان��ون نحوه اج��رای اصل چهل و نهم )۴9(  قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ای��ران می گوید: دادس��تان های عمومی و 
انقاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، 
مرکز اطاعات مالی موض��وع ماده )۷ مکرر( قانون مبارزه با 
پولشویی مصوب 2/11/1۳۸۶ با اصاحات و الحاقات بعدی، 
وزارت اطاعات، س��ازمان اطاعات س��پاه پاسداران انقاب 
اس��امی و نیروی انتظامی جمهوری اس��امی ایران مکلفند 
اطاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش 
را ک��ه ظن به عدم مش��روعیت آنها دارند به دادس��تان کل 
کشور اعام کنند. تبصره این ماده نیز تصریح دارد: هر یک از 
شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطاعات خود 
درخصوص اموال نامش��روع اشخاص مشمول این بخش را به 
دادس��تان کل کش��ور اعام کنند. دادستان کل مکلف است 
طرق قابل دسترسی را برای اعام گزارشهای مردمی ایجاد و 
اعام نماید. این قانون اول بهمن ماه سال گذشته تصویب و 

در پایان بهمن ماه برای اجرا اباغ شده است. 
 جای خالی قانون حمایت از سوت زنان

ب��ا این همه همچنان که در این قانون دیده می ش��ود حتی 
در ص��ورت اجرایی ش��دن؛ صرف��ا امکان دریاف��ت گزارش 
فراهم خواهد بود اما تش��ویقی برای گزارشگران فساد پیش 
بینی نش��ده همچنین درباره حمایت از افش��اگران فساد نیز 

پیش بینی خاصی صورت نگرفته است.  فارس

اعتبار خانه  ملت در گرو 
چگونگی بررسی یک 

اعتبارنامه

 بهارستان؛ این پربسامدترین واژه عرصه قانون گذاری، 
یادآور روز هایی اس��ت که فراز و فرود تلُخ و ش��یرین 
آن، از حافظه تاریخی ملتی به عظمت سرزمیِن کهن 
ایراِن اس��امی هرگز فراموش نخواهد ش��د چه آنکه 
ب��رای احقاِق حق��وِق حقه خود، س��ختی های زیادی 
متحمل شده اند و برای صیانت از آن مرارت ها به جان 

خریده اند.
قط��ار بهارستان نش��ینان ب��ا عب��ور از 10 ایس��تگاه 
قانون گذاری - که آخرین آن را ضعیف ترین می دانند 
- اکنون به ایس��تگاه یازدهم رسیده است، ایستگاهی 
که انتظار می رود بعد نظارتی آن به کفه قانون گذاری 
بچربد تا شاید با فروکش کردن »تورم قانون« به جبران 
»فقر نظارت« کمک ش��ود. صاحبان اصلی خانه  ملت 
- که بنیانگذار حکیم انقاب آن ها را به حق ولی نعمت 
می خواند - در انتخابات کرونازده س��وِم اس��فند 9۸، 
بر آن ش��دند ردای وکالت را به کس��انی بپوشانند که 
همچون بسیاری از وکای پیشین، به تن شان زار نزند 

و تجربه تَلخ وکیل الدولگی تکرار نشود.
هرچن��د باید وکای ملت را بر اَس��اس کارنامه چهار 
ساله به تیغ قضاوت سپرد، اما مسیر بیش از سی روزه 
هم، معیار ناقصِی برای پند و تذکر و ُهش��دار نیس��ت 
و  ای بس��ا خبرنگاران به عنوان نمایندگان بدون رأی 
مردم، مسئول نظارت بر »در مسیر و بر مسیر بودن« 
مسئوالن ریز و درشت مملکت هستند. اینکه جمعی 
از وکا به هر دلیل س��از رد اعتبارنامه وکیلی را کوک 
کنند نه تنها مذموم نیست که عین نص صریح قانون 
است مخصوصاً آنجا که اصِل 9۳ قانون اساسی، تصویب 
آن را حتی بدون وجود ش��ورای نگهبان، تجویز کرده 
اس��ت. پس خرده ای به »چرایی« بررس��ی اعتبارنامه 

وکا نیست، اما درباره »چگونگی« آن، چرا، هست!
سازوکار بررسی اعتبارنامه وکا در بطن قانون آیین نامه 
داخلی مجل��س - که با دو س��وِم رأی نمایندگان در 
صحن علنی مجلس تصویب ش��ده - مس��تتر است از 
این جهت، خألیی وجود ندارد که به بهانه آن بش��ود 
هزینه تراش��ی کرد چرا که در م��واد ۶۴ و ۶۵ همین 
قانون، صراحتاً رس��یدگی به »مدارکی که در شورای 
نگهب��ان مورد رس��یدگی ق��رار نگرفته و ی��ا پس از 
رسیدگی شورای نگهبان بدس��ت آمده« تجویز شده 
است و نه بیشتر. در ابتدای مجلس یازدهم، اعتبارنامه 
س��ه نماینده، مورد مناقش��ه قرار گرفت و سخنگوی 
هیئت رئیس��ه مجلس 1۸ خ��رداد 99 - یعنی حدود 
10 روز بعد از ُگش��ایش امیدوارکننده پارلمان جدید 
- ضمن تش��ریح پاس��خ ش��ورای نگهبان به استعام 
صورت گرفته از سوی ش��عب مرتبط، اعام کرد این 
شورا معتقد اس��ت مدارک و مستندات تازه به دست 
آمده دو نفر از این س��ه نماینده، قبًا در شورا بررسی 
نش��ده، اما مستندات درباره یکی از آن ها همانی است 

که شورا قبًا بررسی کرده است. جالب آنکه اعتبارنامۀ 
آن دو منتخب در مجلس تأئید شد، اما اعتبارنامه این 
یکی نه؛ یعنی برخاف آنچه که شورای نگهبان اعام 
ک��رده بود! چرایی تصویب برخ��ی دیگر از وکا بِماند 
که داس��تان آن خارج از هدف و حوصلۀ این س��یاهه 
اس��ت.  این قلم هرگز بر آن نیس��ت تا وکای موافق 
رد اعتبارنامۀ همین شخص )آن یک نفر( را از اجرای 
اختیار قانونی برحذر کند بل روی سخن آن است که 
نباید برای انجام وظیفه ای که چارچوب آن مش��خص 
اس��ت، طوری عم��ل کرد که به نهاد ه��ای حاکمیتی 

تعریض شود چه آنکه این رویه نقض غرض است.
در هی��چ س��طری از بی��ش از 12 هزار فق��ره قانون 
خوب و بد موجود نیامده اس��ت ک��ه وکای خواهان 
رد اعتبارنامه ای، مجاز هس��تند از نهاد های نظارتی و 
امنیت��ی و اطاعاتی هزینه کنند در هیچ س��طری از 
بی��ش از 12 هزار فقره قانون خوب و بد موجود - که 
هنوز ۶ هزار مورد آن در پِیچ و خم سس��تی دولت ها 
و ضع��ف مجلس ها فاقد آیین نامه اجرایی هس��تند - 
نیامده است که وکای خواهان رد اعتبارنامه ای، مجاز 
هستند از نهاد های نظارتی و امنیتی و اطاعاتی هزینه 
کنند؛ و ایضاً هرگز زیر سؤال بردن شورای نگهبان به 
عن��وان نهاد نظارتِی حاکمیتی، جزء اختیارات وکای 
ملت برای احقاق حقوق موکلین ذکر نش��ده است چه 
آنکه پایان مس��یر تخریب چنی��ن نهادی تکرار همان 
غائله ای اس��ت ک��ه با »رمز تغلب« ب��ه »فتنه تغلب« 
ختم ش��د ولو بدون داش��تن چنین نیتی! اگر چنین 
اندیش��ه ای باش��د که واویا. یادمان نرفته است خلَف 
صال��ح بنیانگذار حکی��م انقاب - ک��ه در مطلع این 
وجی��زه ذکر خیر حضرت ش��ان رف��ت - چند صباح 
بع��د از انتخابات ۸۸ با مش��ارکت افتخارآفریِن حدود 
۸۶ درص��دی و آغاز میدانی برنامۀ مدون ش��دۀ فتنه، 
در آن جلس��ه روز سه ش��نبه با نمایندگان نامزد های 
معترض فرمودند »اگر در این نظام نتوان به کس��انی 
مانن��د آیات مؤمن و آقای جنتی اعتماد کرد، به هیچ 
فرد دیگ��ری هم نمی توان؛ چرا که آن ها برای بردن و 
آوردن کس��ی، دین شان را از دست نمی دهند. فقهای 
ُش��ورای نگهبان آدم های قرص و ُمحکمی هستند که 
مو را از ماست می کشند و بررسی شکایات نیز بر عهده 

همان هاست«.
هرچند مرحوم محم��د مؤمن دیگر در دنیای فانی ما 
نیس��ت، اما سکانداری ش��ورای نگهبان به نام یکی از 
همان فقهایی گره خورده اس��ت که »مو را از ماس��ت 
می کش��د و برای بردن و آوردن کس��ی، دین اش را از 

دست نمی دهد«.
ج��ان کام آنک��ه تعریض به ش��ورای نگهب��ان ولو 
ناخواس��ته و نادانس��ته قابل هضم نیست، آن هم از 
س��وی جریانی که متص��ف به انقابی گ��ری بوده و 
نَفس حضورش��ان در خانه ملت، مایۀ مباهات ش��ده 
اس��ت و امید می رود ناامیدی فراکس��یون موسوم به 
امید مجلس قبل تکرار نش��ود. ضمناً همۀ این موارِد 
درون ُگفتمانی، باعث نمی شود سکوت عجیب طیف 
موسوم به اصاح َطلب دربارۀ این پروندۀ ویژه نادیده 
گرفته ش��ود خاصه آنکه به فراخور نیاز سیاس��ی از 
هر کاهی، کوهی س��اخته اند و  ای بس��ا کوه های این 

چنینی که موش زاییده اند.  میزان

وحید عظیم نیا
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گزارش

یادداشت گزارش

سازوکار »هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان« تغییر می کند
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 

بسیار ضعیف و مبهم است که نیاز به اصاح دارد.
حجت االس��ام علیرضا س��لیمی درباره تش��کیل هیئت نظ��ارت بر رفتار 
نمایندگان گفت: مقدمات تش��کیل هیئت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان در 

مجلس شورای اسامی فراهم شده است.
وی ادام��ه داد: البت��ه در وهل��ه اول باید قانون و س��از و کار نظارت مجلس بر 
رفتار نمایندگان اصاح ش��ود، به گونه ای که دس��ت این هیئت برای نظارت دقیق 
ب��ر نمایندگان باز باش��د. وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر رفت��ار نمایندگان نباید 
نمایشی و فرمایشی باشد بلکه باید جلوی خسارت های احتمالی به مجلس را بگیرد 
و به گونه ای عمل نکند که در پایان مجلس، عده ای از نمایندگان به علت مس��ائل 

اخاقی و مالی از سوی شورای نگهبان رد شوند.  مهر

دولت باید درباره علت گرانی ها پاسخگو باشد
عضو هیئت رئیس��ه مجلس از طرح سؤال از رئیس جمهور درباره گرانی 
کاالهای اساس��ی خبر داد. حجت االس��ام س��ید ناصر موسوی الرگانی 
نماینده فاورجان گفت: گرانی ارز، طا، مس��کن و تأثیر آنها بر معیشت 
مردم نگرانی هایی در جامعه ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه در چند 
ماه گذشته شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت کاالهای اساسی در کشور 
بوده ایم،افزود: آقای روحانی باید پاس��خگوی وضعیت ایجاد ش��ده باشد و به 
مجل��س اع��ام کند که برای مهار این گرانی ها چه اقداماتی را انجام داده اس��ت. 
نماینده فاورجان در مجلس با تاکید براینکه گرانی ها مربوط به برجام، تحریم ها 
و ارز نیست، عنوان کرد: برخی سو مدیریتها باعث شده که مردم نسبت به رفتار 
افراد در دولت بدبین ش��وند و در دیدارهایی که نمایندگان با مردم در حوزه های 

انتخابیه خود دارند به وضوح می توان این موضوع را دید. تسنیم

مسافران از امروز ملزم به استفاده از ماسک هستند
معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روس��تایی وزیر کشور گفت: به 
موجب مصوبه س��تاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تمام مسافران ناوگان 
حمل و نقل عمومی ش��هری کش��ور اعم از تاکس��ی، اتوبوس و مترو از 
صبح فردا ملزم به اس��تفاده از ماسک هستند. مهدی جمالی نژاد گفت: 
به موجب مصوبه س��تاد مل��ی مقابله با بیماری کرونا، تمامی مس��افران 
ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هری کشور اعم از تاکسی، اتوبوس و مترو از 
صبح یکش��نبه 1۵ تیر ملزم به استفاده از ماسک هستند. وی گفت: این موضوع  
با توجه به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداش��تی در 
فضاهای عمومی طی بخش��نامه ای به منظور اجرا به اس��تانداران سراسر کشور 
اباغ شده است و رانندگان و دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل عمومی شهری 

کشور نیز کمافی السابق ملزم به استفاده از ماسک هستند. وزارت کشور

پشت بام های اجاره ای برای 
مصارف خاص!

جراید: تولیدکنندگان مرغ به قیمت 
اعام شده دولت برای هر کیلو مرغ 

معترض شدند.
به نظر ش��ما با توجه به این اعت��راض کدام یک از 

اقدامات زیر صورت خواهد گرفت؟
الف( نرخ گذاران هم به نشانه اعتراض، جوجه کباب 
را تحری��م می کنند و فقط فیله اس��تیک منیون با 

خاویار می خورند تا چشم فتنه را دربیاورند.
ب( تولیدکنن��دگان مرغ چند میلیون جوجه س��ه 

روزه دیگر را هم نفله می کنند.
ج( ب��ه اعتراض آن��ان از طریق انجم��ن حمایت از 
سیاست های تخم مرغی رس��یدگی شده و پرونده 

به نفع دولت بسته خواهد شد.
د( ی��ک گزینه دیگر که به دلیل رعایت ش��ئونات 

اخاقی از درج آن معذوریم.
ب��رادر قالیب��اف: تصمی��م و اقدام ما مس��ئوالن و 
کارگزاران نظام و شمای کارمند و کارشناس است 
که مردم کش��ور را فقیر یا ثروتمند می کند، آن ها 
را به س��مت آس��ایش و آرامش می برد یا شرایطی 
ایجاد می کند که برخی مجبور می ش��وند پشت بام 

اجاره کنند.
منظ��ور از "اجاره پش��ت بام" در اظه��ار نظر فوق 

چیست؟
ال��ف( ملت ب��رای دورهمی ه��ای خود پش��ت بام 

همدیگر را اجاره می کنند.
ب( مردم بعد از پرداخت اجاره، روی پش��ت بام ها 

جوجه کباب و نوشابه مصرف می کنند.
ج( وقتی مجلس در رأس امور باش��د ملت باید هم 

برای انجام امور خود به رأس پست بام بروند.
د( هر س��ه گزینه باال کذب محض اس��ت و پیگرد 

قانونی دارد.
وزیر بهداش��ت: با احتمال همپوش��انی و همزمانی 
کرونا و آنفلوآنزا شاید پاییز سخت تر نسبت به بهار 

و تابستان را در پیش داشته باشیم.
ما از این اظهار نظر نتیجه می گیریم که ...

الف( جوجه های کرونا را آخر پاییز می شمارند.
ب( به کوری آمریکا زمستون هم بهاره

ج( آفتابه لگن هفت دس��ت، رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی هیچی

د( هیچکدام )سخنان ایشان نتایج فلسفی دارد که 
به سواد ننجون قد نمی دهد.(

روحانی: 

به افراد فاقد ماسک خدمات ارائه نشود


