
تحولی در راه است

انتخابات 1400 در ســخت ترین شرایط ممکن به لحاظ 
تحریم های فلج کننده و بی ســابقه تاریخی، رکود ناشی 
از جوالن 16 ماهه کرونا، کم تحرکی کم ســابقه رئیس 
دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه بعد از ظهور این ویروس 
منحوس، غلبه یأس مطلق سیاســی بر پایگاه اجتماعی 
طیف اصالح طلبان، برخی کم  تدبیری های اســتنباطی 
دستگاه های نظارتی، اظهارات غیرمسئوالنه سیاستمدارانی 
بی سیاست، بمباران خارج از تصور افکار عمومی ملت ایران 
توسط رسانه های مجازی و غیرمجازی وابسته به لندن، 
واشــنگتن، تل آویو، ریاض و عواملشان در کمپ آلبانی، 
شبکه ساواکی ها و بازماندگان پهلوی و... برای دور کردن 
مردم از شــاخص متمدنانه ای به نام »صندون رأی«، در 

نهایت در کمال آرامش و امنیت برگزار شد.
در این زمینه چند نکته ارزش تأمل خواهد داشت:

1ـ مواجهــه مترقیانــه و فرهنگ مدارانه شــاخصان 
طیف های مختلف بــا انتخاب مــردم نوعی آمادگی 
برای بر طرف ســاختن نقارها را به نمایش می گذارد. 
فقــدان ارتباطات منطقی بین طیف های سیاســی به 
رسمیت شــناخته شده توســط نظام تاکنون تبعات 
مخرب بســیاری برای مردم داشته است. آزمون اخیر 
صف بندی روشــنی بین پای بنــدان به منافع ملی که 
ملت را به صندوق های رأی فرا خواندند و دشــمنان 
اســتقالل و عزت این مرز و بــوم که ملت را به قهر با 
صندوق رأی سوق می دادند بود. گشایش باب ارتباط 
مستمر بین دســته اول از یک سو می تواند التهاب ها 
و نگرانی هــای فزاینده مردم در آســتانه انتخابات را 
برطرف سازد و از دیگر ســو از اتالف انرژی نیروهای 
پای بند به مصالح ملی در سطح کالن جلوگیری کند 

و توانمندی ها را در مسیر حل مشکالت فعال سازد.
2ـ طیــف اصالح طلــب دارای دنبالــه ای اســت که 
متأســفانه پایی در خارج از مرزهای منافع ملی دارد. 
طیف اصول گرا نیز دارای دنباله ای است که برخوردی 
تکفیرگرایانه با آن چه به مذاق سیاســی اش ســازگار 
نیست دارد. در این آزمون ثابت شدکه می توان به مهار 
این دنباله های نه چندان شایســته توسط خود این دو 
طیف امیدوار بود. شاخصان اصالح طلب به شعار تحریم 
نیروهای افراطی خود وقعی ننهادند، اصول گرایان نیز 
به فهرســت نیروهای تکفیرگرایان برای شورای شهر 
تهران پشت کردند و حتی به صورت فاحشی به نامزد 
آن ها برای مجلس شــواری اســالمی؛ این رویکردی 

بسیار امیدوار کننده است که می تواند تقویت شود.
3ـ رفتار آقــای قالیباف را می توان بــه  عنوان نمونه 
شایســته ای در عرصه سیاست ورزی شناخت. وی در 
چارچــوب کار جمعی کمترین تردیدی برای پذیرش 
عقل جمعی از خود نشــان نداد و با آن که در دو سال 
گذشــته آماج حمــالت آن دو دنبالــه اصالح  طلبان 
و اصول گرایــان مورد اشــاره بــود، رأی دهندگان به 
فهرســت امضا شده او برای شورای شهر رأی دادند و 
وی را شایسته مرجعیت اجتماعی و سیاسی دانستند.
4ـ آقای احمدی نژاد به  عنوان فردی واله و شــیدای 
قدرت شــناخته شد؛ زیرا در این راه از هیچ عمل غیر 
اخالقی و ساختارشــکنانه ای دریغ نورزید، که آخرین 
آن طرح تهمت ســنگین تالش برای پناهنده شــدن 
آقای خجســته به اسرائیل بود. وی با وجود حضورش 
در جایگاه ریاست جمهوری در دو دوره، قبل از ترک 
پاستور تمام زمینه ها را برای ماندن در قدرت به زعم 
خویش فراهم ســاخته بود، اما با هوشمندی نظام در 
مراقبت از »جمهوریت« در نیل به این آرزو ناکام ماند 
و اکنون با تأســف و تأثر در حالی به تاریخ می پیوندد 

که اعتباری برای خود باقی نگذاشته است.
5ـ مردم به ویژه جوانان یک بار دیگر فرصت شــناخت 
دشــمنان اســتقالل میهن را پیدا کردنــد. لندن که 
تمام تــالش خود را بــرای تحریم انتخابــات به کار 
گرفت اگر کمترین اعتقاد به آزادی داشــت می بایست 
انتخاب نهایی ملت را محترم می داشــت، اما زمانی که 
هزینه های میلیاردی خود را بی حاصل یافت در حالی 
که مسئولیت حفظ امنیت رأی دهندگان ایرانی در این 
کشور را قانوناً به عهده داشت در حضور نیروهای پلیس 
خود به مجاهدین خلق اجازه داد تا به مراجعه کنندگان 
به حوزه رأی گیری حمله کنند و به ضرب و جرح آنان 
بپردازند، در چارچوب این خشــم حتی دســت یک 
بانوی ایرانی را شکستند. صرف نظر از کارنامه انگلیس 
در ایران که تحمیل دو کودتا بر ملت ایران از برگ های 
تاریک آن اســت یک  بار دیگر مشخص شد که پشت 
ژست های زیبا در شــبکه های بی بی سی، من و تو و... 
چماقی پنهان اســت که هرگاه تبلیغــات مؤثر نیفتد 
از آن بهره گرفته می شــود، امــا هموطنان عزیز دور از 
میهن مطمئن باشند در آینده ای نه چندان دور، دست 
هدایتگران داعش، مجاهدین و... که به ســوی منافع 

ملت های منطقه دراز است شکسته خواهد شد.
6ـ رئیس جمهور منتخب عــالوه بر کارنامه خود، که 
راه اندازی دادگاه های سیاسی با حضور هیئت منصفه 
به  عنوان گامی مؤثر در راه امنیت بخشــی به منتقدان 
شمه ای از آن است، با اخالق مداری خود در مناظرات 
و دوری از شــعارهای عوام گرایانه، چه در قبل  و چه 
بعــد از انتخابات، این امید را هر روز پررنگ تر می کند 
که تحولی در راه اســت. در این تحول همه طیف های 
سیاســی و آحــاد ملت نقــش خواهند داشــت. این 
ســرزمین در برابر صداقت، خاضع اســت و تمام توام 
خود را در صورت مشــاهده آن برای سرعت بخشی به 

سربلندی و عزت ایران عزیز به میدان خواهد آورد.

یادداشت

دویسـت و سـی و پنجمیـن جلسـه سـتاد هماهنگـی 
اقتصـادی دولت روز سه شـنبه به ریاسـت رئیس جمهور 
برگـزار شـد. در ابتـدای ایـن جلسـه با توجه بـه نزدیک 
شـدن به مراحـل پایانی مذاکـرات احیای توافـق برجام 
و رونـد موجـود در ایـن زمینـه، بانک مرکزی گزارشـی 
از تمهیـدات در نظـر گرفتـه شـده بـرای فعال سـازی 
منابـع ارزی بلوکـه شـده کشـور پـس از رفـع تحریم ها 

در چرخـه بـازار مالـی و سـرمایه ای کشـور ارائـه کرد.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی بـا تاکیـد 
بـر ضـرورت آمادگـی بـرای ورود منابع ارزی آزاد شـده 
بانـک  گفـت:  مالـی  تبـادالت  فرایندهـای  بـه  کشـور 
مرکـزی و سـایر دسـتگاه های دخیـل در ایـن موضـوع 
می بایسـت بگونـه ای برنامـه ریـزی کننـد کـه جریـان 
تامیـن کاالهـای اساسـی و مـواد اولیـه تولیـد داخلـی 
کشـور بـه سـرعت عملیاتـی شـود و مناسـبات بانکـی 

راه انـدازی  تولیـد کشـور  رونـق  بین المللـی در مسـیر 
شـود. در این جلسـه وزیر راه و شهرسـازی گزارشـی از 
تقویـت نـاوگان ریلـی و جـاده ای بـرای تخلیـه و حمل 
کاالهـای موجـود در بنـادر و گمرکات کشـور ارایه کرد. 
براسـاس ایـن گـزارش، میـزان حمـل کاالهـا در 2 ماه 

گذشـته، 11 درصـد افزایـش داشـته اسـت.
ــرای  ــالش دســتگاه ها ب ــی از ت ــا قدردان ــور ب رییــس جمه
ــاز تولیــد، علی رغــم  تامیــن کاالهــای اساســی و مــورد نی
در  کــرد:  تاکیــد  تحریمــی  شــدید  محدودیت هــای 
ــور  ــرکات کش ــادر و گم ــه بن ــا ب ــه کااله ــه ک ــن مرحل ای
ــص  ــریفات ترخی ــهیل در تش ــا تس ــت ب ــیده، الزم اس رس
و حمــل و اولویت دهــی الزم، ایــن کاالهــا بــا ســرعت 
ــه  ــان روب ــه جری ــه ادام ــل شــود و ب بیــش از پیــش منتق
 رشــد تولیــد و تامیــن بــه موقــع کاالهــای اساســی 

کمک کند. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

 تاکید بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد شده کشور 
به فرآیندهای تبادالت مالی

آرایـش سیاسـی شـکل گرفته در انتخابـات به گونـه ای بـود 
کـه اصـالح طلبـان بـا چنـد فـرد کـم تجربـه وارد رقابـت 
شـدند؛ از سـویی جبهه اصالحـات در اقدامی اشـتباه اعالم 

کـرد کـه در انتخابـات نامزد نـدارد.
سـاعتی پـس از مشـخص شـدن نتایـج انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری اعضـای جبهه اصالحات به صـورت علنی در برابر 
یکدیگـر صف آرایـی کردنـد، بخش تنـدرو اصـالح طلبان با 
تـز »تحریـم خاموش«؛ چپ های سـتادی را متهـم کرد که 
در یـک بـازی از پیـش باختـه واردشـده و ته مانده سـرمایه 
اجتماعـی ایـن جریـان را بـر باد داده اسـت. گـروه رادیکال 
تحریمی، بخش مشـارکت کننده جبهـه اصالحات را تحقیر 
کـرده و بـا سـرزنش و مالمت فـراوان تـالش انتخاباتی این 

جریـان را دسـت و پا زدن بیهـوده نامید.
محمد هاشـمی عضو سـابق حزب کارگـزاران در واکنش به 
جریـان تنـدرو در جبهـه اصالحـات به »مشـرق« می گوید: 
همـه آن هایـی کـه انتخابـات را تحریـم کردنـد در زمیـن 
دشـمنان انقـالب اسـالمی بـازی می کنند؛ هاشـمی معتقد 
اسـت جبهـه اصالحـات بـه یک خانـه تکانـی بـزرگ بـرای 

کنـار زدن جریـان پرهزینـه و تندرو نیـاز دارد.
رئیـس سـابق صداوسـیما با تحلیل فضای سیاسـی کشـور 
در دوران انتخابـات گفـت: آرایش سیاسـی شـکل گرفته در 
انتخابـات به گونـه ای بـود کـه اصـالح طلبـان بـا چنـد فرد 
کـم تجربـه وارد رقابـت شـدند؛ از سـویی جبهـه اصالحات 
در اقدامـی اشـتباه اعالم کرد کـه در انتخابات نامـزد ندارد.
هاشـمی ادامـه داد: البتـه جبهـه اصالحـات معتقـد بـود 
قصـد اقـدام اعتراضـی دارد و بـه دنبـال تحریـم نیسـت؛ 
امـا به هرحـال عـدم شـرکت در انتخابـات با تحریـم نتیجه 
مشـابه ای دارد. هرچنـد کـه مـن معتقـدم اصالح طلبانـی 
چون پزشـکیان و جهانگیری اگر تائید صالحیت می شـدند 
نمی توانسـتند رقیبـی قدرتمنـد در برابـر رئیسـی باشـند.

عضـو سـابق حزب کارگزاران با اشـاره به انتشـار یک کلیپ 
علیـه شـورای نگهبان در شـب انتخابات گفـت: برخی افراد 
بـا دالیلی که برای من مشـخص نیسـت در شـب انتخابات 
روایتـی از ماجرای رد صالحیت مرحوم هاشـمی را منتشـر 

کردنـد. هـدف ایـن جریـان آن بـود که بـا زیر سـؤال بردن 
شـورای نگهبان میزان مشـارکت را پاییـن آورد. این جریان 
و خـط تحریمـی در خـارج و داخـل هـر سـه یـک هـدف 

مشـترک در سـه زمین مختلـف را دنبـال می کردند.
هاشـمی بـا تحلیـل وضعیـت همتی به عنـوان نامـزد حزب 
کارگـزاران در انتخابـات گفـت: همتی توانسـت با نمایشـی 
مناسـب از خـود تا حـدی ضریب مشـارکت را باال بـرد؛ اما 
اقـدام اصالح طلبان در عدم شـرکت در انتخابات باعث شـد 

سـوژه بـرای معاندیـن و مخالفان نظام ایجاد شـود.
هاشـمی ادامـه داد: همتـی را فـردی مخلـص، قـوی و نیـز 
فـداکار در انتخابـات دیـدم. البتـه رقبـای او سـعی کردنـد 
همه مشـکالت ۸ سـاله را به گـردن همتی بیاندازنـد. اما او 
در حـد توانـش در مناظره هـا به خوبـی عمل کـرد. واقعیت 

آن اسـت کـه همتی یک نفر بود، امکانات سـتادی نداشـت 
امـا بـه نظر مـن خوش درخشـید.

عضـو سـابق مجمـع تشـخیص مصلحت افـزود: متأسـفانه 
مهم تریـن دشـمن همتی در انتخابـات دولـت روحانی بود؛ 
مـن متوجـه نمی شـوم که چـرا رئیس جمهور؛ آقـای همتی 
را مجبـور کـرد تـا اسـتعفا بدهـد، باوجودآنکـه ایشـان در 
بانـک مرکـزی بـرای خـودش قائم مقـام انتخاب کـرده بود؛ 
امـا روحانـی او را از کار برکنار کـرد و جالب تر اینکه وزیران 

دولـت روحانی شـروع بـه سم پاشـی علیـه او کردند.
همـه دیدنـد کـه همتـی بـا وجـود تمـام ایـن بـد اخالقی 
هـا چگونـه پـس از انتخابـات در موضعـی اخـالق گرایانـه 
به سـرعت بـه رقیب خـود تبریک گفـت و دیگر در مسـئله 
رفتـاری  الگـوی  می توانـد  همتـی  نکـرد.  ورود  انتخابـات 

اصالح طلبـان در آینـده باشـد.
 هاشـمی بـا انتقـاد از جبهـه اصالحـات در عدم حمایـت 
رسـمی از همتـی گفـت: نتیجـه نیامـدن پشـت همتی چه 
بـود؟ اصالح طلبـان کاری کـه بایـد از اول انجـام می دانـد، 
روز آخـر انجـام دادنـد؛ هـر کاری بایـد به موقع خـود انجام 
شـود؛ ایـن اتفـاق باعـث شـد همتی بـدون پشـتوانه حزبی 
 وارد انتخابـات شـود. با دو هفتـه کار انتخاباتی که نمی توان 

رئیس جمهور شد.
هاشـمی افزود:نکتـه جالـب آنکه حـاال برخـی از آن هایی که 
رأی نداده انـد؛ آن هایـی که رأی داده اند را سـرزنش می کنند، 
همـه بداننـد کـه اصالح طلبانـی کـه رأی داده انـد بـا نیـت 
افزایـش مشـارکت در جبهـه نظام قـرار دارنـد و آن هایی که 
رأی نـداده و تحریـم کرده انـد خواسـته یـا ناخواسـته حرف 

آمریکایی هـا، سـعودی و رژیـم صهیونیسـتی را می زننـد.
در  خانه تکانـی  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  ادامـه  در  هاشـمی 
جبهـه اصالحـات گفـت: در جبهـه اصالحـات برخـی افراد 
خاتمـی  آقـای  بـه  مـن  دارنـد؛  مقبولـی  شـخصیت های 
پیشـنهاد می کنـم راه جبهـه اصالحـات را از برخی تندروها 
را جـدا کنـد. البتـه او چنیـن نظـری نـدارد و معتقد اسـت 
بایـد جـذب حداکثـری کـرد؛ تجربـه به مـن می گویـد این 
افـراد به جـز هزینه سـازی چیـزی بـه اصالح طلبـان اضافه 

نمی کننـد؛ صـالح مصلحـت خویـش خسـروان داننـد!
هاشـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه تحریـم انتخابـات توسـط 
بـرادرزاده اش فائـزه هاشـمی، گفـت: بـا او صحبـت کـردم؛ 
ایشـان  خانـواده  و  هاشـمی  مرحـوم  بـرای  او  متأسـفانه 
هزینه سـازی می کنـد. البتـه او گفتـه اسـت کـه اگـر پدرم 

زنـده بـود رأی مـی داد.
عضـو سـابق شـورای مرکـزی کارگـزاران گفـت: انتظـارم 
فرمایـش خودشـان  رئیسـی طبـق  آقـای  کـه  اسـت  آن 
رئیس جمهـور همـه مردم ایران باشـد و از بدنه کارشناسـی 
همـه نیروهـای معتقـد به نظـام اسـتفاده کند. مقـام معظم 
رهبـری در دوران ریاسـت جمهـوری فراجناحـی بود؛ مدل 
دولت هـا  الگـوی همـه  بایـد  انقـالب  رهبـر  داری   دولـت 

در ایران باشد.  مشرق 

گزارش

واکسن »فخرا« با همکاری ارتش تولید شد
رئیس اداره بهداشــت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: در زمینه 
تولید واکسن، دانشگاه علوم پزشکی ارتش با همکاری وزارت دفاع واکسن 
فخرا را تولید کردند. امیر سرتیپ دوم »علیرضا رنجبر نائینی« رئیس اداره 
بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش در این  زمینه افزود: دانشگاه 
علوم پزشــکی ارتش با همکاری وزارت دفاع »واکسن فخرا« را تولید کردند 
که در قسمت علمی این پروسه یکی از پزشکان ما هم حضور دارد. امیر سرتیپ 
دوم علیرضا رنجبر نائینی افزود؛ همان طور که می دانید قسمت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی آجا و داروسازهای ما در این قسمت مشــغول هستند؛ ولی بازوی علمی 
ارتش، دانشگاه علوم پزشکی آجا است که با وزارت دفاع در تولید واکسن همکاری 
می کنــد ولی نیروی پدافند به عنوان اقدام کننده نبود بلکه به عنوان همکار علمی 

با دانشگاه آجا همکاری می کرد.  مهر

دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رئیس جمهور منتخب 
جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی در دیدار با ســید ابراهیم رئیسی، 
انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری اســالمی ایران را تبریک گفتند. 
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان 
ارشد ســپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان 
عالــی رتبه نظامی کشــور با حضور در دفتر رئیــس جمهور منتخب، با 
ســید ابراهیم رئیســی دیدار کردند و ضمن تبریک پیروزی آیت اهلل رئیسی 
بر آمادگی نیروهای مســلح برای کمک به دولــت جدید و ارتقاء توانمندی های 
جمهوری اسالمی و شکل گیری ایران قوی تأکید کردند. رئیسی نیز در این دیدار 
از ابراز محبت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی تقدیر و تشکر 
کرده و ابراز امیدواری کرد با به کارگیری همه توانمندی های موجود در کشــور، 
شرایطی بهتر از گذشته در انتظار مردم ایران باشد.  ستاد کل نیروهای مسلح

رونمایی از واکسن کرونای تولید سپاه در چند روز آینده
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: واکسن کرونای تولید دانشگاه علوم 
پزشکی سپاه در چند روز آینده رونمایی می شود. سرلشکر محمد باقری 
در ارائه گزارشی از عملکرد نیروهای مسلح درزمینه مقابله با کرونا با تاکید 
بــر اینکه همواره تمامی امکانات نیروهای مســلح برای مقابله با ویروس 
کرونا بســیج اســت، گفت: از ابتدای مقابله با بیماری کرونا حدود 6 هزار 
تخت بیمارســتانی آماده برای مقابله با بیماری داشتیم و این آمادگی را دائما 
اعالم کردیم. وی افزود: می توانیم حدود 12 هزار تخت سیار و صحرایی برپا کنیم 
و در برپایی نقاهت گاه ها نیز هیچ محدودیتی نداریم. وی با اشاره به انجام طرح های 
پژوهشی مرتبت با کرونا در نیروهای مسلح گفت: در این زمینه یکی از واکسن های 
متعلق به وزارت دفاع در مرحله دوم تســت بالینی اســت و واکسن دانشگاه علوم 
پزشکی سپاه نیز طی روزهای آتی رونمایی می شود.  ستاد کل نیروهای مسلح
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عباس سلیمی نمین

آنچه در جلسه روز گذشته مجلس گذشت

وزیر نیرو پاسخ داد نمایندگان قانع شدند
بررســی ســواالت نمایندگان از وزیر نیرو، ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو 
به کمیســیون صنایــع، مصوبه مجلس برای تعیین نحــوه تحویل نفت و گاز به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، معافیت مددجویان، معلوالن و رزمندگان معسر از 
پرداخت هزینه خدمات نظام مهندســی از مهمترین اخبار جلســه روز گذشته 

مجلس شورای اسالمی بود.
جلســه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی نیکزاد برگزار شد و بررسی 
ســواالت هادی بیگی نژاد نماینده مالیر و معین الدین سعیدی نماینده چابهار از 
وزیر نیرو نیز در دســتور کار نمایندگان قرار گرفت. با شروع جلسه علنی یکی از 
خادمان امام رضا )ع( به مدیحه سرایی به مناسبت والدت امام رضا )ع( پرداخت، 

همچنین صلوات خاصه امام رضا )ع( در مجلس خوانده شد.
علی نیکزاد در نطق پیش از دســتور این جلســه با اشاره به انتخابات 2۸ خرداد 
گفت: مجلس در عین پایبندی به تفکیک قوا و عمل به وظایف ذاتی نظارتی خود 
همراه و همکار دولت منتخب خواهد بود و از هیچ کوششــی برای کاهش آالم و 

مشکالت مردم دریغ نخواهد کرد، 
نایب رییس مجلس در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: دولت آمریکا باید این 
پنبه را از گوش خود خارج کند و بفهمد قرار نیســت تحت هیچ شرایطی بدون 
تامین منافــع ملی ما و پیش از لغو همه تحریم ها و اثبات صحت اقوالشــان از 

طریق راستی آزمایی تعهدی امضا شود.

هادی بیگی نژاد در جریان طرح ســوال خود از وزیر نیرو از بی توجهی به نیروگاه 
اتمی بوشــهر انتقاد کرد و گفت: امروز نیروگاه اتمی بوشــهر برای تولید 1000 

مگاوات برق هسته ای در حالت احتضار قرار دارد.
رضا اردکانیان هم با حضور در صحن علنی مجلس در پاســخ به ســوال نماینده 
مالیر درباره ی علت عدم پیش بینی هایی جهت تامین برق هســته ای در کشــور 
اظهار کرد که طبق سند شورای عالی انرژی سهم انرژی هسته ای در سبد انرژی 
کشور تا ســال 1420، ۸400 مگاوات تعیین شــده که فعال 1050 مگاوات در 
دســت بهره برداری اســت. بعد از توضیحات وزیر نیرو، بیگی نژاد اعالم کرد که 
به شــرط تشــکیل جلســه ای در دفتر علی نیکزاد با حضور وزرای نیرو و نفت و 
رئیس ســازمان انرژی اتمی جهت رسیدن به راهکاری برای تامین برق هسته ای 

از پاسخ های اردکانیان قانع شده است.
در ادامه این جســله نماینده مردم چابهار از عــدم اجرای تکالیف قانونی وزارت 
نیرو به منظور تامین 30 درصد از آب مورد نیاز مناطق جنوبی از طریق شــیرین 
کردن آب دریاها انتقاد کرد و از وزیر نیرو پرسید: راهبرد وزارت نیرو برای خروج 

از فاجعه بی آبی در سیستان چیست؟
رضا اردکانیان در پاسخ به سوال معین الدین سعیدی درباره مشکالت آب استان 
سیســتان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچســتان دچار یک توسعه نیافتگی 
تاریخی اســت و باید تالش بیشتری برای توســعه آن انجام شود، خوشبختانه با 
تالش دولت، اجازات رهبری برای اســتفاده از منابع صندوق توسعه و همچنین 
راهکارهایــی کــه مجلــس در بودجه پیش بینــی کرده شــاخص برخوردرای 
این روســتاها رو به بهبود اســت و وضعیت دلگرم کننده اســت. وزیر نیرو روند 
برخورداری سیســتان و بلوچســتان از آب ســالم را دلگرم کننده و رو به بهبود 

توصیــف کرد. نماینده مــردم چابهار در مجلس هــم از توضیحات وزیر نیرو در 
خصوص عدم اجرای تکالیف وزارت نیرو در خصوص شیرین کردن آب دریاهای 

جنوب قانع شد.
در جریان جلسه علنی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح الزام 
به ثبت رســمی معامالت اموال غیرمنقول بررسی شد و در نهایت نمایندگان به 

منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.
نمایندگان همچنین گزارش کمیســیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش 
تولید و تامین مســکن را بررســی کرده و به منظور تامین نظر شــورای نگهبان 
اصالحاتی در آن اعمال کردند که بر این اســاس مددجویان، معلوالن، ایثارگران 
و رزمندگان معســر برای یک بار از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف 
می شــوند. بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در 
دســتور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان این طرح را جهت بررسی بیشتر به 

کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
نمایندگان در جریان بررســی طرح برخی احکام مربوط به اصالح ساختار بودجه 
هم برای رفع ایراد شورای نگهبان در مصوبه ای نحوه تحویل نفت خام و میعانات 

گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین کردند.
همچنین کمیسیون اصل ۹0 در گزارشی با اشاره به تصویب »اصالح قانون صدور 
چک« در ســال ۹٧ اعالم کرد: علی رغم تالش بانک مرکزی، اهداف این قانون به 
دلیل وجود برخی نقایص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی محقق نشده 
در حالیکه اجرای دقیق این اصالحات قانونی، در زمینه پیشــگیری از پولشویی، 
فرار مالیاتی، چک های برگشــتی و کاهش پرونده های ثبتی در محاکم قضایی 

بسیار اثرگذار است.  ایسنا 

خبــر انتقــاد ســعید محمــد از عملکــرد شــورای نگهبــان 
در خصــوص بــررس صالحیــت هــا تکذیــب شــد.

ــات ریاســت جمهــوری  ســعید محمــد داوطلــب انتخاب
ــه شــورای  دوره ســیزدهم اظهــار داشــت: بعــد از بیانی
ــر  ــی ب ــالب( مبن ــر انق ــس از ســخنان رهب ــان )پ نگهب
اینکــه گزارش هــای غلــط رســیده در بررســی های 
ــذار  ــان تاثیرگ ــورای نگهب ــط ش ــه توس ــورت گرفت ص
ــه ای  ــردم و بیانی ــن ک ــم تمکی ــن ه ــت، م ــوده اس نب
هــم در ایــن خصــوص صــادر کــردم. هــر شــخصی کــه 
بــرای نامــزدی ثبت نــام مــی کنــد بایــد ایــن ظرفیــت 
را داشــته باشــد کــه در برابــر تصمیــم شــورای نگهبــان 
تمکیــن کنند.بــر اســاس اعــالم رســمی مســئول رســانه 
ــت دار  ــیطنت جه ــالف ش ــر خ ــد، »ب ــعید محم ای س
ــعید  ــر س ــر دکت ــخنان اخی ــا از س ــانه ه ــی رس برخ
ــه  ــا ک ــت ه ــراز صالحی ــدم اح ــوع ع ــد در موض محم

ــان«  ــاد ســعید محمــد از شــورای نگهب ــر »انتق ــا تیت ب
منتشــر شــده اســت، اعــالم می شــود چنیــن صحبتــی 

ــه اســت«. صــورت نگرفت
ســعید محمــد تاکیــد کــرده اســت: هــر شــخصی کــه 
ــن  ــد ای ــد بای ــی کن ــام م ــت ن ــوری ثب ــرای کاندیدات ب
ــورای  ــم ش ــر تصمی ــد در براب ــته باش ــت را داش ظرفی
نگهبــان تمکیــن کنــد و نظــر شــورای نگهبــان را 
ــالم  ــد از اع ــم بع ــده ه ــد. بن ــته باش ــول داش ــد قب بای
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  نگهبــان  رای شــورای 
تمکیــن و اعــالم رســمی کــردم. وی در خصــوص 
اعــالم دالیــل عــدم احــراز صالحیــت از طــرف شــورای 
نگهبــان گفــت: شــورای نگهبــان مختــار اســت کــه بــه 
ــام  ــانی انج ــالع رس ــده اط ــراز ش ــدم اح ــای ع نامزده
دهــد و یــا اطــالع رســانی نکنــد و ایــن جــزء اختیــارات 

ــا  ــت.  ایرن ــان اس ــورای نگهب ش

 تکذیب انتقاد سعید محمد 
از عملکرد شورای نگهبان


