2

شنبه  10 /آبان  / 1399شماره 4671

www.ebtekarnews.com

سرمقاله
رفتار خوارجگونه
برخی مدعیان!
ادامه از صفحه یک
این رفتار خوارج گونه سالهاست که
گریبان مملکت را گرفته و کشور را به وادی
آنارشیسم سوق داده است.
 -۳حتی چندی قبل نیز این بی مسئولیتی
و تکبر ناشی از عدم پاسخگویی ،باعث شد
که مدیر مسئول روزنامه کیهان ،جسارتی به
مقام مرجعیت بزرگ شیعه کند؛ چندان که
روابط ما با کشور همسایه را نیز تحتالشعاع
قرار داد و به منافع ملی ما آسیب زد .روابطی
که برای ساختن آن چه زحمت ها که کشیده
نشد .حتی این تعرض به مرجع عالیقدر
شیعه ،دلخوری برادران شیعه عراقی را هم
در پی داشت.
 -۴البته این دست اتفاقات محدود به
این سالها نیست .مدارک و قرائن زیادی
در دست است که دی ماه سال  ۹۶آتش
آشوب کجا روشن شد .جایی که خود را باالتر
از هر قانونی میداند و کشور را واتیکانیزه
میخواهد!
 -۵یکی از غایات ایده والیت فقیه ،یکپارچه
سازی حاکمیت است .حتی تعبیه مکانیزم
«تنفیذ» برای تسری دادن مشروعیت
در همه ارکان نظام به مقدار برابر است.
مشروعیت علی السویه داشتن و مشروع تر
و خودی تر نداشتن در کل ساختار نظام،
متضمن ِ یکپارچگی این حکومت و یگانه بودن ِ
حاکمیت است.
 -۶با این حال انگار برخی مدعیان
والیتمداری ،ولی فقیه را تنها به عنوان رئیس
حزب خود می شناسند .اوامر او را تا جایی
مطاع می دانند که منافع و مطامع حزبی
آنان در آن مالحظه گردد .حاضرند کشور و
منافع ملی را گروگان بگیرند تا منافع حزبی
شان تامین شود .اینان اولین جایی که میان
منافع شخصی و باندی خود و دستور رهبری
یا حاکمیت فاصله ای ببینند ،به راحتی از
نظام و رهبری عبور میکنند؛ چندان که
تا کنون نیز چنین کردهاند .تناقضات این
مدعیان والیتمداری یکی دوتا نیست اما زور
کسی انگار به اینان نمی رسد!

خبر
وکیل معاون مخلوع امنیت دادستان
تهران خبر داد

فوت قاضی حداد
براثر کرونا

وکیل قاضی حداد از مرگ موکلش بر اثر
کرونا خبر داد.
محمد اصالنی ،در گفتوگو با ایسنا
دراینباره گفت :متأسفانه موکلم دو روز
پیش بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان
گاندی فوت کردند و به دلیل شیوع ویروس
کرونا و با رعایت پروتکلهای بهداشتی او روز
جمعه به خاک سپرده شد.
براساس این گزارش ،حسن زارع دهنوی
معروف به قاضی حداد معاون امنیت
دادستان تهران در زمان دادستانی سعید
مرتضوی و یکی از متهمان پرونده کهریزک
بود که به انفصال موقت از شغل خود
محکوم شد.

نمایندگان مجلس
در تصادف زنجیرهای چابهار
آسیب ندیدند

احسان خاندوزی نماینده مردم تهران
درباره وضعیت سالمت خود پس از تصادف
زنجیرهای در چابهار گفت :در این تصادف
من و مهدی طغیانی آسیبی ندیدیم ولی چند
نفر از اعضای هیئت محلی آسیب دیدند که
هم اکنون در بیمارستان هستند.
احسان خاندوزی نماینده تهران در
گفتوگو با ایرنا گفت :من و مهدی طغیانی
نماینده اصفهان با یک هیئت محلی در
چابهار در حال عبور از مسیری بودیم که
تصادف زنجیرهای رخ داد ما به قصد بازدید از
پروژههای اقتصادی چابهار و بازدید از مناطق
حاشیهای به چابهار سفر کردیم.
وی افزود :در این تصادف من و طغیانی
آسیبی ندیدیم ولی چند نفر از اعضای
هیئت محلی آسیب دیدند که هم اکنون در
بیمارستان هستند.

سیاستروز
اخبار

نقش زعمای اصالحات در انتخابات  1400چه خواهد بود؟

آرزوی سالمتی رئیسجمهوری برای
رئیس مجلس در تماس تلفنی

اصالحطلبان در انتظار رای ریشسفیدان
روزهای کرونازده سیاست در ایران همچنان تحت
تاثیر این ویروس و شرایط داخلی و خارجی ،رونق
قابل مالحظهای ندارد .هرچند برخی سیاسیون آن
را چندان غیرعادی نمیدانند اما فرصت برای اجماع،
تعیین راهبرد و اعالم شرایط حضور موثر در انتخابات
دستکم برای جریان اصالحات که انتخابات مجلس
را واگذار کرده و با دشواریهایی از جنس تایید
صالحیت و مشارکت مردم روبروست ،چندان زیاد
نیست و هشت ماه باقی مانده تا روز رایگیری هم
چون برق و باد خواهد گذشت .بر همین اساس
تعیین تکلیف درباره مباحثات و مجادالت میان
طیفهای مختلف ضروریترین مسئولیت این
روزهای اصالحطلبان است که به نظر میرسد مجمع
روحانیون مبارز به این ضرورت پی برده و بررسیهای
انتخاباتی خود را آغاز کرده است.
ایرنا نوشت :تشکیل کمیتهای برای انتخابات،
خروجی جلسه روز دوشنبه  ۵آبان ،مجمع روحانیون
مبارز بود .جلسهای که میتوان آن را به نوعی کلید
گشایش اتاقهای فکر انتخاباتی دانست .در این
جلسه مجمع کمیتهای از اعضای خود را مامور کرد
تا شرایط انتخاباتی مردمی و آزاد را بررسی کرده و
برنامهای برای ورود موثر مجمع در بحث انتخابات
و شرایط الزم برای مشارکت فعال تهیه و در جلسه
بعدی مجمع ارائه کند« .محمدعلی ابطحی»
عضو مجمع روحانیون مبارز درباره جزییات این
جلسه گفته است« :بعد از بیانیه آیت الله موسوی
خویینیها موضوع انتخابات در مجمع جدیتر دنبال
شده و نظرات مختلف براساس محورهای این بیانیه
مطرح میشود».
اگر محورهای بیانیه آیتالله موسوی خوئینیها
و دعوت او برای حضور در انتخابات ،محور اصلی
نشستهای مجمع روحانیون قرار گرفته باشد،
میتوان گفت این مجمع در تالش است تا راهی
برای برون رفت از شرایطی که اصالح طلبان در آن
گرفتار شدهاند ،بیابد .این مهم اما با تردیدهایی هم
روبروست که مهمترین آن پذیرفتن نقش مجمع
روحانیون به ویژه رئیس دولت اصالحات است.
موضوع رهبری خاتمی بر جریان اصالحات هر از
چندی میان شماری از چهرههای اصالحطلب مطرح
میشود؛ گاهی او را رهبر اصالحات میدانند و گاهی
نه .عالوه بر اظهارات دبیرکل حزب مردم ساالری ،در
گذشته برخی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی هم
درباره نقش رهبری خاتمی به ویژه در ایام انتخابات
تردیدهایی مطرح کرده بودند .حاال با توجه به آغاز
فعالیتهای انتخاباتی دستکم در حد بررسی شرایط
از سوی مجمع روحانیون مبارز ،باید دید آیا طیفهای
مختلف اصالح طلبان استراتژیهای این تشکل را در
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خواهند پذیرفت
یا میان این دستهها دوباره اختالف نظرهای جدی
حاکم خواهد شد.
محمد عطریانفر ،عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی تاکید میکند که حرکت احزاب

قالیباف در مجلس قرنطینه است

تازهترین نشست مجازی اعضای مجمع روحانیون مبارز را میتوان نشانه ورود نسبی جریان اصالحات به عرصه انتخابات تعبیر کرد .هرچند هنوز
مشخص نیست که آیا این تشکل میتواند اجماع مورد نیاز اصالحات را برقرار ساخته و سردرگمیها را سامان دهد یا نه؟

تشکیلکمیتهای
برایانتخابات،
خروجیجلسه
روز دوشنبه
 ۵آبان ،مجمع
روحانیونمبارز
بود .جلسهای که
میتوان آن را
به نوعی کلید
گشایشاتاقهای
فکرانتخاباتی
دانست
برای انتخابات آینده باید جبههای باشد .وی ادامه
میدهد« :در این حرکت جبههای باید هم قطاران
و همفکران را همراه کنیم .در این رابطه االن دامنه
اختالفات گسترده است؛ از عدم مشارکت در
انتخابات گرفته تا فعالیت جدی انتخاباتی و این دامنه
باید روز به روز کوچک و کوچکتر شود تا به یک
نظر اجماعی و گفتمان غالب برسد که هنوز این اتفاق
نیفتاده است».
رسول منتجبنیا ،دبیرکل حزب جمهوریت هم
معتقد است گام مهم اصالحات باید ایجاد یک
انسجام و یک ارتباط قوی میان احزاب و شخصیتهای
اصالطلب باشد .وی در این زمینه افزوده است« :در
حال حاضر شرایط مناسبی ،حاکم نیست .در گذشته
احزاب اصالحطلب در قالب جلسات شورای هماهنگی
به وحدت نظر میرسیدند و تا حدود زیادی موفق
بودند اما از زمانی که یک تشکیالت غیرقانونی تحت
عنوان شورای عالی سیاستگذاری ،ایجاد شد شورای
هماهنگی جایگاه واقعی و تاثیر گذار خود را از دست
داد».
تاکید بر وحدت و انسجام در حالی از سوی برخی
چهرههای اصالحطلب مطرح میشود که «ناصر
قوامی» معتقد است« :اصالحطلبان تا حدودی ناامید
هستند .مشکل اصالحطلبان ،اتحاد و وحدت نیست
به عنوان مثال اگر سید محمد خاتمی بیاید و تایید
صالحیت شود ،همه اصالحطلبان بی چون و چرا به
اتفاق نظر میرسند یا عبدالله نوری بیاید اتفاق نظر

رئیسجمهوری در آیین آغاز بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نیرو:
رئیسجمهوری گفت :ظرف دو تا سه ماهه آینده حدود یک میلیون
نفر از مردم تهران احساس خواهند کرد کیفیت آب آشامیدنی که در
اختیار آنها قرار گرفته ،بهتر شد ه است.
حسن روحانی طی سخنانی در آیین آغاز بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارت نیرو در استان های تهران و هرمزگان گفت :کار بزرگی
است که ظرف دو تا سه ماهه آینده حدود یک میلیون نفر از مردم
تهران احساس خواهند کرد کیفیت آب آشامیدنی که در اختیار آنها
قرار گرفته ،بهتر شده و این تصفیهخانه بعد از تصفیهخانه هفتم
که سال گذشته افتتاح شد ،جزو افتخارات دولت است که امروز به
بهرهبرداری میرسد.
وی افزود :اجرای  ۵٢کیلومتر رینگ آبرسانی تهران کاری ارزشمند
است و اگر در شرایط سخت آبرسانی در تهران ایجاد مشکل شود،
میتوانیم آب را منتقل کنیم.
رئیسجمهوری تصریح کرد :در سال  ٩٢و سال اول فعالیت دولت
در شرق تهران دچار مشکل آبرسانی شدیم که اقداماتی در اولین
بخش تصفیهخانه هفتم و سد ماملو انجام شد و االن شرایط بهتر شده
و اگر در بخشی از تهران دچار مشکل شویم ،میتوانیم آب را از یک
بخش به بخش دیگر تهران بزرگ منتقل کنیم .روحانی یادآور شد:
در زمینه تامین آب تهران ،حدود  ٩۰۰۰کیلومتر لولهکشی آب انجام
شده است تا برای مردم آبرسانی شود .عالوه بر این تصفیهخانههای
بزرگی در تهران افتتاح شده است برای اینکه مردم تهران بیش از یک
میلیارد متر مکعب آب مصرف کنند که رقم بزرگی است .وی افزود:
بیش از  ٧٠درصد از آب تهران از آبهای سطحی است و کیفیت
آب تهران از باکیفیتترین آبها است .کمتر در شهرهای دنیا سراغ

ایجاد میشود».
اینکه گروهی از اصالحطلبان شورای عالی
سیاستگذاری را عامل اتحاد و انسجام بدانند و
گروه دیگری آن را تشکیالتی غیرقانونی ،آغاز مسیر
پرچالشی خواهد بود که اصالحات برای رسیدن به
اجماع میان جبههای مورد اشاره از سوی فعاالن به
آن نیاز دارد .شورای عالی جبهه سیاستگذاری جبهه
اصالح طلبان ،پارلمان اصالحات ،مجمع روحانیون
مبارز یا هر تشکل دیگری که داعیه رهبری جریان
اصالحات را برای حضور موثر در انتخابات داشته
باشد ،باید بتواند اعتماد تمام احزاب هم احزاب بزرگ
و موثر و هم احزاب کوچک و کم تاثیر را به دست
آورد.
هر اندازه اعضای احزاب عضو شورای هماهنگی
جبهه اصالحات در تکاپوی انتخاباتی قرار گرفته و در
گفت و گوهای بسیاری با رسانههای مختلف شرکت
میکنند؛ اعضای حزب اتحاد ملت و توسعه ملی ،در
سکوت نسبی فرو رفتهاند .این سکوت را میتوان از
سه جهت مورد ارزیابی قرار داد .اعضای این احزاب
که از مهمترین چهرههای جریان اصالحطلب هم
به شمار میروند در تدارک انداختن طرحی نو برای
حضور موثر در انتخابات هستند و این سکوت در پس
خود تالشهای بسیاری دارد.
گمان دیگر آن است که شرایط کشور و جهان،
آنها را برای آغاز فعالیت انتخاباتی دچار تردید کرده و
مانند بسیاری دیگر ،در انتظار تغییر شرایط هستند تا

متناسب با آن تصمیم گرفته و عمل کنند .حالت سوم
هم میتواند کناره گرفتن زودهنگام از انتخابات تعبیر
شود .میان این دو دسته از اصالحطلبان هم اختالف
نظر کم نیست.
نامزد نیابتی یا اصالحطلب ،حضور با هر کیفیت یا
کنارهگیری در صورت عدم تایید صالحیت نامزد مورد
نظر ،استراتژی که بتواند مردم را پای صندوقهای
رای حاضر کند ،تاکتیکی که بتواند از سد شورای
نگهبان عبور کند ،برنامهای که برای اداره کشور در
نظر دارند ،همه و همه از کانونهای اختالفبرانگیز
میان جریانهای مختلف اصالحطلب بوده و نیازمند
گفت و گوهایی مفصل و کوتاه آمدنهایی منطقی
است .مشخص نیست اگر اصالحطلبان انتخابات
آینده را هم به رقیب واگذار کنند؛ در سپهر سیاست
ایران چه آیندهای خواهند داشت اما به نظر میرسد
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری میتواند
دو سرنوشت متفاوت برای آنها رقم زند.
بسیاری از چهرههای اصالحطلب واقف به وجود
این سردرگمیها هستند .حسین کاشفی ،عضو
حزب اتحاد ملت در این زمینه معتقد است« :جریان
اصالحات با وجود همه مشکالتی که دارد ،حتما
باید انتخابات  ۱۴۰۰را جدی بگیرد تا بلکه راهی برای
برونرفت از این وضعیت بههم ریخته پیدا کند .به
هر حال اصالحطلبان باید فضا را طوری رقم بزنند که
ایرادها و اشکالها بازگو و در گام بعدی برنامههای
الزم برای ترمیم شرایط در نظر گرفته شوند».

تحریم ما را اذیت کرده ،اما نتوانسته ما را بشکند

داریم که مردم از چنین آب باکیفیتی برخوردار شوند.
رئیسجمهوری افزود :آبهایی که از تصفیهخانهها برای مصرف
مردم وارد شبکه میشود ،حتی بهتر از کیفیت آبهای بطری در
فروشگاههاست .رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برای مصرف
آب حتما ً برنامهریزی کنیم و فرهنگ خوب یا کم مصرفکردن آن را
مدنظر قرار دهیم ،گفت :این حرکتهای فرهنگی میتواند زحمات
مسئوالن را تکمیل کند .روحانی همچنین با اشاره به فشار تحریمها
علیه ایران گفت :این روزها همانطور که سختیهایی به دلیل فشار
تحریم بر زندگی مردم وجود دارد اما در عین حال کارهای بزرگی هم
در حال انجام است .تحریم گرچه مردم را اذیت کرده و در فشار قرار
داده است اما نتوانسته ما را بشکند .رئیسجمهوری افزود :تحریم در
بخش کشاورزی و طرحهای آب و برق البته نه به طور کامل اما تقریبا ً
میتوان گفت بیتاثیر بوده است .در طول این  ۷سال ما طرحهای
مهمی مدنظر داشتیم که با سختی و تأخیر افتتاح رساندیم و این
یک افتخار بزرگ برای صنعت آب و برق است .وی یادآور شد :در
صنایع معدنی ،راهآهن ،جاده ،بندر و مسکن طبق چارچوبهایی که
مدنظر ما بوده با همه سختیها پیش آمدیم و مردم بدانند که تحریم
نتوانست ما را تسلیم کند .تحریم موجب نشده است که ما توسعه
را زمین بگذاریم؛ با سختی این طرحها را ادامه دادیم و مطمئنم مردم
ما از این مشکالت عبور خواهند کرد .روحانی اظهار کرد :امروز
باالترین خیانت به مردم ایران در وسط میدان جنگ در برابر آمریکا و
صهیونیسم و ارتجاع منطقه سخنانی است که بخواهد مردم را ناامید
یا روحیه آنها را تخریب کند .این باالترین خیانت است .همه باید
همدیگر را یاری دهیم و کمک کنیم .رئیسجمهوری با بیان اینکه

دولت در خط مقدم و در میدان است ،تصریح کرد :آنانی که نسبت
به دولت ایراد و نقدی دارند ،حتما ً خدمات دولت را هم مدنظر قرار
دهند .ممکن است دولت اشکال یا ایرادی داشته باشد اما فراموش
کردن خدمات نمیتواند با اخالق و انصاف سازگاری داشته باشد.
وی افزود :در طول این چند سال بیش از  ١٩هزار میلیارد تومان برای
بخش آب و برق در تهران سرمایهگذاری شده است و کار بزرگی هم
برای احداث تصفیه خانه آب و فاضالب در کشور و تهران انجام شده
است .روحانی ادامه داد :در تهران اگر همه پسابها مورد بهرهبرداری
قرار گیرد و طرحهای فاضالب تکمیل شود  ٢۵٠میلیون مترمکعب در
اختیار کشاورزان قرار میگیرد و در مصرف آب صرفهجویی خواهد
شد .وی تصریح کرد :برخالف اینکه شرایط کنونی با شرایط در
سالهای  ٩۴و  ٩۵متفاوت است اما دولت با همان روحیه روز اول
آغاز کار و بیاعتنا به حاشیهسازیها کار را ادامه میدهد .همه باید
دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم طرحهای توسعه کشور و طرح
«جهش تولید» را که مد نظر است اجرایی و عملیاتی کنیم .گفتنی
است ،در این مراسم در بخش آبرسانی تصفیهخانه ششم آب تهران
با ظرفیت  ۷۵۰۰لیتر در ثانیه و تونل انتقال آب به طول  ۳۰کیلومتر
از محل سد امیرکبیر به بهرهبرداری رسید .همچنین با دستور رئیس
جمهوری سه سامانه طرح بزرگ رینگ شبکه انتقال آب شرب تهران،
شامل سامانه آبرسانی غرب ،شرق و شمال شرقی و شهر جدید
پرند) افتتاح شد .بهرهبرداری از واحد  ۲بخش گاز سیکل ترکیبی قشم
به ظرفیت  ۱۷۵مگاوات نیز از دیگر طرحهای وزارت نیرو در چهارچوب
«پویش هر هفته الف ،ب ،ایران» در استان هرمزگان است که با
دستور حسن روحانی آغاز به کار کرد.

توضیحات اسماعیلی درباره بازداشت  ۲۸کارمند قوه قضائیه و  ۱۹وکیل
سخنگوی قوه قضائیه جزییات بازداشت  ۲۸کارمند دستگاه قضا و  ۱۹وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب
پرونده را تشریح کرد.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط تلفنی با شبکه خبر ضمن تشریح جزییات بازداشت ۲۸
کارمند دستگاه قضا و  ۱۹وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده ،گفت :ما معتقدیم که سالمت دستگاه
قضا در زمره برنامههای اولویتدار دوره تحول قرار گرفته و برای تامین این سالمت و اعتماد مردم اقدامات
گستردهای هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بسترها و شناسایی موارد تخلف و درنهایت
برخورد قاطع با متخلفان بدون مالحظه و اغماض صورت گرفته است .سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد :در
هفته گذشته بر اساس اقدامات جدی مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه تعدادی از این متخلفان شناسایی
شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند .وی اظهار کرد :در این جمع  ۲۸نفر از کارمندان
در ادارات ثبت اسناد و امالک من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگستریها و  ۱۹نفر از
کالی دادگستری بودهاند .اسماعیلی عنوان کرد :معتقدیم هم در حوزه قضاوت ،قضات ،کارمندان ،ضابطان،

وکال و کارشناسان رسمی دادگستری زنجیرهای است که تضمین کننده عدالت در جامعه است و همه اینها
باید از سالمت کافی برخوردار باشند و ما با هر مورد ارتباط ناسالم به ویژه موارد اخیر که بیشتر ارتباط با اصحاب
پرونده بود و به نوعی مبادرت به کالهبرداری میکردند و خیلی در پروندهها نمیتوانستند نقش ایفا کنند ،اما
با وعده و وعید از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد شناسایی واحدهای نظارتی ما قرار
گرفتند .سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد :عددی که اعالم شد همه آن مربوط به استان تهران بود
و کارمندان در دو حوزه دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بوده اند .وی تاکید کرد :در برخورد با
عناصر متخلف مربوط به درون دستگاه قضا ،سیاست ابالغی از ناحیه قوه قضائیه برخورد سریع ،قاطع ،بدون
مالحظه و اغماض است و به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات مشابه در دستگاههای دیگر بودند
با قرار تامین کفالت و وثیقه آزاد میشدند ،اما به لحاظ اهمیت موضوع همه این افراد بازداشت شدند و چون
پرونده دارای زندانی و بازداشتی است تاکید شده که رسیدگی به این پروندهها در اسرع وقت انجام شود و در
مجازات آنها هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد.

در پی ابتالی رئیس مجلس شورای اسالمی به
بیماری ویروس کرونا ،رئیسجمهوری در تماس
تلفنی با وی ،برای او آرزوی بهبودی و سالمتی
کرد.
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالعرسانی
دفتر رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در
توییتر نوشت« :در پی ابتالی رئیس مجلس به
کرونا ،رئیسجمهوری روحانی در گفتوگویی
تلفنی با آقایقالیباف ،جویای وضعیت بیماری
و روند درمان شد و برای ایشان آرزوی بهبود و
سالمتی کرد».
همچنین یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی گفت که رئیس مجلس شورای اسالمی
پس از ابتال به کرونا در مجلس قرنطینه است.
درپی انتشار خبری از سوی دهنوی عضو هیئت
رئیسه مجلس مبنی بر در قرنطینه بودن رئیس
مجلس در خانه ملت ،حجتاالسالم علیرضا
سلیمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :آقای
قالیباف در محل دفتر کارشان در مجلس قرنطینه
هستند و اموراتی را که میتوانند به تنهایی انجام
دهند در محل کارشان پیگیری میکنند .وی
افزود :آقای قالیباف تا امروز به منزل تشریف
نبردند .محمدباقر قالیباف بامداد روز چهارشنبه
در صفحه شخصی خود در توئیتر از ابتالی خود
به کرونا خبر داد .سید محسن دهنوی در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشته بود که محمدباقر
قالیباف نه در خانه بلکه در خانه ملت قرنطینه
است.

درپی درخواست تغییر نام خیابان محل
استقرار سفارت فرانسه مطرح شد

واکنش سخنگوی شورا
به تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو

سخنگوی شورای شهر تهران به پیشنهاد تغییر
نام خیابان نوفل لوشاتو واکنش نشان داد.
علی اعطا در صفحه توئیتر خود در واکنش به
برخی اظهار نظرها در خصوص پیشنهاد تغییر نام
خیابان نوفل لوشاتو در پس اهانت دولت فرانسه
به پیامبر اسالم(ص) نوشت« :وجه نامگذاری
نوفل لوشاتو برای معبری در تهران ،حضور ١١٦
روزه بنیانگذار انقالب اسالمی به عنوان آخرین
منزلگاه ایشان پیش از انقالب بوده است.
قرارگیری سفارت فرانسه و البته برخی
سفارتخانه های دیگر در این معبر دلیل و علت
این نامگذاری نبوده است بلکه در جهت تناسب
و تناظر و قرائن بوده است.
هتک حرمت و اهانت و حمایت از این هتک
حرمت ،امری است که روش مواجهه دیگری را
طلب میکنند .پیشنهاددهندگان تغییر نام معبر
نوفل لوشاتو حتما توجه کافی دارند که راهکار
برخورد با این هتک حرمت ،پاک کردن نامها و
یادگارهای مرتبط با انقالب اسالمی نیست!».

دستور کار هفته جاری مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات
هفته جاری خود بررسی مطالبات قرارگاه
خاتماالنبیا ،رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی
خانواده طبق اصل  ۸۵و مشکالت تامین ارز
نهادههای دامی را مورد بررسی قرار میدهند.
مجلس شورای اسالمی این هفته در روزهای
یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت.
طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی ،طرح
الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات
اسالمی و الیحه موافقتنامه همکاری در زمینه
حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و
صربستان از دستور کارهای جلسات این هفته
مجلس شورای اسالمی است .نمایندگان در
جلسات این هفته همچنین طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات ریاست جمهوری ،الیحه
عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون
بینالمللی فضانوردی و رد الیحه الحاق یک تبصره
به ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو
در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را در
دستور کار دارند .گزارش کمیسیون اقتصادی در
مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء ،بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در مورد رسیدگی به طرح
جمعیت و تعالی خانواده طبق اصل  ۸۵قانون
اساسی و گزارش کمیسیون اصل  ۹۰درمورد
گزارش مشکالت تامین ارز و توزیع نهادههای
دامی از دیگر دستور کارهای جلسات علنی هفته
جاری مجلس خواهد بود.

