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ماندن یا رفتن تاجگردون منوط به رأی تک تک 
اعضای پارلمان شد؛

یک اعتبارنامه 
»حیثیتی«

سياست 2

اختالف و بلوای سیاسی و رسواسازی ها و سازهای ناکوک را خیلی 
پیش از این برای مجلس یازدهم پیش بینی می کردند، اما شاید انتظار 
نمی رفت که تمام اینها به این زودی رخ بنمایند و تمام اینها نیز در بستر 

یک چالش خانگی و درون نهادی شکل بگیرد.
غالمرضا تاجگردون، عضو مجلس یازدهم تقریبا یک ماه است که 
در فضای مجازی و رسانه ای کشــور به فضاحت کشیده شده است؛ از 
لیست فسادهای مالی و اقتصادی و رانتخواری گرفته تا ادعای یکی از 
مخالفانش که گفت طرفداران تاجگــردون او را به مرگ با تفنگ برنو 
تهدید کرده اند.  مخالفان او کــه روح اهلل نجابت، نماینده فارس و علی 
اکبر کریمی و علیرضا زاکانی نمایندگان اراک و قم در صدر آنها بودند، 
ادعاهای ریز و درشتی مطرح کردند از اینکه غالمرضا تاجگردون شبکه 
نفوذ در دســتگاه های دولتی دارد، با رانت 52 شرکت تاسیس کرده، 
بودجه 99 را به نفع نجومی بگیران دستکاری کرده، مدرک دکترایش 
مورد تردید است و ده ها اتهام دیگر. البته اینها تازگی نداشت. تاجگردون 
همواره مظنون به البی گری و رانت خواری و نفوذ بوده است؛ اما هیچگاه 

به این صراحت در این باره حرف زده نشده بود. 
اولین پالس منفی مجلس اصولگرا به شفافیت

با تمام این حرف و حدیث ها جلسه روز سه شنبه شعبه 12 مجلس 
شورای اسالمی رأی به تایید اعتبارنامه این نماینده پرحاشیه با ده ها 
عنوان اتهامی داد. رأیی که نشان می داد گویی مجلس پذیرفته که این 
استخوان در گلو را با تمام بُرندگی اش قورت دهد و در همین آغاز راه؛ 

خود را رسوای اصولگرا و اصالح طلب کند!...

دومین جلسه دادگاه هزاردستان؛

کنند طبری:دوستانماگربخواهمکللواسانرابهنامممی
سياست 2

جهان 3

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده قطع تماس پیونگ یانگ با سئول

شب نامه؛ پارانویای جدیِد  اون

رئیس جمهوری به وزیــران اقتصاد، راه و 
شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی دستور 
داد زیر نظر معاون اول رئیسجمهوری با بررسی 
و اجرای طرح های مهار قیمت مسکن فشار را 

از دوش مردم کاهش دهند.
حســن روحانی روز چهارشنبه در جلسه 
هیات وزیران گفــت: در چهارمین ماه مقابله 
همزمان با ویروس کرونا و تحریم هســتیم، 
مردم بــزرگ و فهمیم ما در مــدت این ۴ ماه 
فشار زیادی از لحاظ اقتصادی بر زندگی آنها 
بوده است. اما در عین حال در مقایسه با همه 
کشورهایی که فشار تحریم را نداشتند و صرفا 
با مســاله کرونا مواجه بودند تاب آوری ملت 
ایران امــروز زبانزد اســت و در تاریخ ما ثبت 

خواهد شد.
رییس جمهــوری افــزود: البته همچنان 
»سالمت مردم« مساله اول ماست و در زمینه 
ویروس کرونا به دلیل بازگشایی هایی که انجام 
گرفته در طول 2ماه گذشته به شکل طبیعی 
باید بــا احتیاطــات و خودمراقبتی بیشــتر 
بتوانیم برابر خطــرات احتمالی این ویروس 

مقابله کنیم.
روحانی ادامــه داد: ما از آغــاز این مبارزه 
تا هفته های پیش به اســتثنای چند استان 
کشور به مهار کرونا رســیدیم که البته در این 
چند اســتان تالش مضاعف صورت گرفته تا 
از وضعیت قرمز خارج شود و شرایط مناسبی 

برای مردم به وجود بیاید. 
  افزایش بیماران کرونا به دلیل 

افزایش تست ها است
رییس جمهوری به افزایش بیماران اشاره 
کرد و گفت: البته این افزایش را در هفته های 
اخیر شاهد هســتیم مربوط به اضافه کردن 
تســت های آزمایشگاهی اســت یعنی امروز 
تست زیادی انجام می گیرد که به طور طبیعی 
شناسایی بیمار هم بیشــتر می شود که  این 
جنبه منفی ندارد و مردم نگران نباشــند چرا 
که وقتی زودتر تشخیص می دهیم به مرحله 

بستری نمی رسد. 

رییس جمهوری با تاکید به اهمیت حمل 
و نقل شهری گفت: همه شهرداری ها به ویژه 
شــهرداری تهران مراقبت هــای زیادی در 
زمینه حمل و نقل داشته باشند چرا که  یکی از 
جاهایی که می تواند مشکل آفرین باشد مترو 
و اتوبوس اســت جایی که در بعضی ساعت ها 
تجمع زیاد است، اگر مردم از وسایل حفاظتی 
مثل ماسک استفاده نکنند حتما با مشکالت 

مواجه می شویم. 
 راهی جز تغییر 

سبک زندگی نداریم
روحانی خطاب به وزارت آموزش و پرورش 
اظهار داشت: از آموزش و پرورش می خواهم 
در ایام تابســتانی که دانش آمــوزان فراغت 
دارنــد، از این فرصــت و امکانات اســتفاده 
کنند؛ هم بــرای تکمیل آموزش های ســال 
گذشــته، هم پر کردن ســاعات فراغت آنها 
و هم اینکــه خودمراقبتی آنها را در شــرایط 
فعلی افزایش دهند. بنابرایــن از این فرصت 
 و امکانات باید استفاده و بهره برداری درستی 

انجام شود. 
وی تغییر ســبک زندگی در دوران شیوع 
کرونا را ضروری دانست و تصریح کرد: ما راهی 
نداریم جز آنکه ســبک زندگی را عوض کنیم 
یعنی تا زمانی که این ویــروس وجود دارد و 
تا وقتی که به واکســن مطمئنی برسیم، راه 

دومی نداریم. 
رئیس جمهور اضافه کرد: در معاشرت های 
خانوادگی و مناســبات هایی که داریم، باید 
مراعات کرده و ســبک زندگی را برای مدتی 

تغییر دهیم. 

دولت وارد حاشیه سازی ها نمی شود
روحانی با بیــان اینکه همه بایــد به این 
مســاله توجه کنند که در چه شرایطی کشور 
را مدیریت می کنیم، ابراز داشــت: دولت در 
حاشیه سازی ها وارد نشــده است. دولت 1۴ 
ماه فرصت دارد و در این مدت باید همه توان 
برای حل مشکالت مردم، رفاه مردم و تکمیل 

طرح های نیمه تمام بگذاریم. 
منتقدان منصفانه دولت را نقد کنند

روحانی اضافه کرد: چون هفته گذشــته، 
هفته محیط زیست بود این را عرض کنم که 
دولت یازدهم و دوازدهم، دولت محیط زیست 
بوده و در این زمینه کارهای بسیار مهم انجام 
داده است. آنانی که از دولت انتقاد دارند خیلی 
راحت و با زبان روان انتقاد کنند، اما هم شرایط 
را در نظر بگیرند هم منصفانه انتقاد کنند هم 
اینکه ما وارد حاشیه سازی نخواهیم شد. اگر 
کســی جایی حرف زد ما کارها را برای مردم 

تشریح می کنیم. 
روسیه و چین از ایران در برابر توطئه 

آمریکا حمایت کنند
روحانی افزود: آمریکایی ها با ادامه سیاست 
فشــار باز هم به دنبال توطئه هستند، و چون 
ایــران در هفته هــای آینــده و در مهرماه به 
نقطه ای می رســید که طبق قطعنامه 22۳1 
همه تحریم های تســلیحاتی ایران برداشته 
می شود از هم اکنون نســبت به آن روز مهم و 
بلند برای تاریخ دفاعی ایران عصبانی هستند 
و به دنبال تدوین قطعنامه و ارسال به شورای 

امنیت سازمان ملل هستند.
رییس جمهــوری گفت: از چهار کشــور 
عضو دائــم شــورای امنیت توقــع داریم در 
برابراین  توطئــه آمریکایی ها به خاطر منافع 
و ثبات جهــان ایســتادگی کننــد، ازآنها و 
مخصوصا از دو کشور دوســت خود )روسیه 
و چیــن( توقــع داریم بــه خاطــر منافعی 
که در توافــق هســته ای )برجــام( مدنظر 
 منطقه و جهان بــوده اســت در برابر  توطئه 

آمریکا بایستند.

خبر

در جلسه هیات دولت مطرح شد؛

دستور رئیس جمهوری برای مهار قیمت مسکن


