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در پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس مطرح شد

اصالح خطوط اصلی اقتصاد و اولویت دادن به معیشت طبقات ضعیف
مجلس با نمایندگان کارشناس ،فعال و پاکدست در رأس امور خواهد بود

روزنامه سازندگی با انتشار عکسی از وضعیت
موجود در غیزانیه این سوال را مطرح کرد که
چرا با وجود چاه های نفت فراوان ،مردم غیزانیه
به دلیل کمبود منابع مالی باید «غم آب» داشته
باشند؟
••فرهیختگان -ایــن روزنــامــه تیتر اول خود
را به انتقاد رائفی پور از گــزارش فرهیختگان
اختصاص داد .رائفی پور در ابتدای این انتقاد
نوشته است« :انتشار یک پرونده انتقادی مفصل
و بیسابقه دربــاره فعالیتهای این جانب در
روزنامه فرهیختگان ،بابی را باز کرده است که
تاکنون برای این جانب بسته بوده و آن ،تخاطب
با خوانندگان رسانههای مکتوب و رسمی است.
لذا هرچند این پرونده هدف تخریب این جانب
را دنبال میکرد ،از فرهیختگان بابت ایجاد این
فرصت قدردانی میکنم».
••آرمان ملی – داریــوش قنبری در گفت و گو با
روزنامه آرمان ملی با بیان این که پشتوانه مجلس
یازدهم شکننده است ،افزود « :این احتمال وجود
دارد که در مجلس آینده برخی از اصولگرایان
شکل اپوزیسیونی به خــود بگیرند و رویکرد
اصالحطلبانه در مواجهه با مشکالت کشور در
پیش بگیرند .در چنین شرایطی جبهه پایداری
به این رویکرد اصولگرایان واکنش نشان خواهد
داد و در نتیجه اختالفات عمیقتر میشود .هر
چند که از نظر فکری ماهیت تفکر اصولگرایی با
اصالحطلبی تفاوتهای معناداری دارد».

انعکاس
••پارسینه نوشت :میرسلیم ،نــمــایــنــده و
کاندیدای ریاست مجلس ،در صفحه توئیتر
خود درباره مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی
نوشت« :این مصاحبه در شرایط مشغله زیاد کاری
بدون توجه به ماهیت تماس گیرنده انجام شده
است .در هر حال از بی دقتی خود در اصل پاسخ
دادن به بی بی سی که مواضع خصمانه آن برای
ملت مشخص است ،صرف نظر از محتوای آن ،از
محضر شریف مردم پوزش میطلبم».
••آنــا نــوشــت :علی اکــبــری مــزدآبــادی مدیر
انتشارات یا زهــرا دربــاره کتاب جدید منتشر
شده در این انتشارات با عنوان «راز احمد» گفت:
«این کتاب روایت حاج احمد متوسلیان از مقطع
آزادسازی خرمشهر سوم خرداد سال  ۱۳۶۱تا
 ۱۴تیر  ۱۳۶۱و به دنبال آن ناپدید شدن او و سه
همراهش است .یک بخش چند صفحهای در
کتاب با عنوان «ختم کالم» دارد؛ حسن ختام کار
در آن جا آورده است که یکی از جذابیتها و نکات
مهمی که در این کتاب آورده شده است دیدار
غیررسمی نویسنده با سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی بود که سردار سلیمانی بهصورت قاطع
شهادت این عزیزان را تأیید میکنند».
••تابناک نوشت  :ش ــورای راهــبــردی روابــط
خارجی در اطالعیهای اعالم کرد :مطلب نقل
شــده از آقــای دکتر علی باقری دربــاره ارســال
نامهای از سوی دولــت هشتم به دولــت آمریکا
دربــاره گروههای مقاومت بیاساس اســت .از
ایشان که منتسب به خانوادهای مکرم و متدین
است ،انتظار میرود نظرات خویش را مستند به
مدارک معتبر و نه شایعات یا ادعاهای بیگانگان
ابــراز دارنــد .چندی پیش ،علی باقری معاون
شورای عالی امنیت ملی در دوران دبیری سعید
جلیلی در یک برنامه تلویزیونی مدعی ارسال
نامهای از سوی دولــت هشتم به دولــت آمریکا
درباره گروههای مقاومت شده بود.
••نــامــه نــیــوز مــدعــی شـــد :تــعــداد حامیان
حاجیبابایی اگرچه آن تعداد نيست که بتواند
ریاست مجلس را در دست بگیرد اما همین که او
توانستحلقهوصلیبرایپیوندمجددپایداریها
و احمدینژادیها باشد ،خود اتفاق قابل تأملی
است .سیاست ایران روزهای تعیینکنندهای را
در پیش دارد .تغییر آرایش سیاسی شروع شده
و فعال شاید مناسبترین تعبیر چنین باشد :به
موقعیت 84بازگشت هایم.

رهبر معظم انــقــاب اســامــی در پیامی به
مناسبت آغاز به کار یازدهمین دور ه مجلس
شورای اسالمی ،یکی از الزامات در رأس امور
بودنمجلسراحضورنمایندگانفعال،منظم،
پاکدست ،امانتدار و دارای شناخت از شرایط
و اولویت های کشور دانستند و با تأکید بر این
که «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویت های
کشور است ،نمایندگان را به مسائلی همچون
اولــویــت دادن بــه معیشت طبقات ضعیف،
اصــاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال
و تولید و تورم ،رعایت تقوا و انصاف در انجام
وظایف نظارتی ،موضعگیریهای انقالبی در
حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه
و قضاییه توصیه کــردنــد .بــراســاس گــزارش
پایگاه اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آیتا ...خامنه ای ،مشروح پیام ایشان
به شرح زیر است« :بسم ا ...الرحمن الرحیم.
والحمدهلل رب العالمین و صلی ا ...علی سیدنا
محمد و آله الطاهرین .امروز به هدایت و توفیق
الهی یازدهمین دور ه مجلس شورای اسالمی
پیشانی باشکوه و درخشان
آغــاز می شود و
ِ
مردمساالری اسالمی بار دیگر در برابر چشم
جهانیان رخ می نماید .خداوند حکیم و قدیر
را بر کمک به ملت ایــران در حرکت بیوقفه
تشکیل مجلس قانون گذاری سپاس می گویم
و از همت و انگیزه ملت عزیز تشکر می کنم و
به منتخبان ملت که توانستهاند امید و اعتماد
رأیدهندگان را جلب کنند تبریک می گویم.
▪تکلیف حیاتی و مهم مجلس

امام راحل عظیمالشأن ،مجلس را در رأس امور
دانستند؛ این را می توان جامعترین تعبیری
دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در
یک جمله کوتاه اعالم می کند .اگر قانون را
راه و مسیر کشور به سمت قلهها و مقصدهایی
بدانیم که در قانون اساسی معین شده است،

رهگشایی
مجلس ،متعهد این ریلگذاری و
ِ
حیاتی است .همه دستگا ههای حکومتی و
مردمی و همه آحاد ،وظیفه دارند از این مسیر
حرکت کنند .ضمانت اجرای این وظیفه نیز
عالوه بر قوه قضاییه که مسئولیتش تضمیناجرای قانون است -در خود مجلس پیشبینی
شده است که حق تحقیق و تفحص ،حق رد
و قبول مدیران ارشد قوه مجریه ،حق تذکر و
سؤال و استیضاح ،از آن جمله است .پس اگر
قانون ،درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از
ضمانت های اجــرای آن به درستی استفاده
شود ،کشور به هدف های واالی خود دست
مییابد .این است شأن واالی مجلس و این
است تکلیف حیاتی و مهم آن.
▪آفت های مجلس کدام است؟

آن کــه مــی تــوانــد مجلس را در ایــن جایگاه
شایسته بنشاند ،شما نمایندگان محترمید .آن
گاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از
شرایط و اولویت های کشور و با کارشناسی و با
حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانتداری،
وظیفه قانون گــذاری و دیگر وظایف خود را
انجام دهند ،مجلس ،نقطه امید مردم و نقطه
اتکای مجریان و به معنی حقیقی ،در رأس امور

کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن
کشور به هدف های واال ،سهم به سزا خواهد
داشت .آفت عمده ،سرگرم شدن نماینده به
حواشی زیــان بــار ،یا وارد کــردن انگیزههای
ناسالم شخصی و جناحی ،یا سهلانگاری در
کار ،یا دستهبندیهای احیان ًا ناسالم قومی و
منطقهای و قبیلهای و امثال آن است.
▪اقــتــصــاد و فرهنگ در صــدر فهرست
اولویتهای کشور

در حــال حاضر ،اقتصاد و فرهنگ در صدر
فهرست اولویت هــای کشور اســت .در باب
اقتصاد ،عالوه بر مشکالت عمد ه مشهود ،باید
اذعان کنیم که در ده ه پیشرفت و عدالت ،نمره
مطلوبیدربابعدالتبهدستنیاوردهایم.این
ِ
واقعیت ناخواسته باید همه را به تالش فکری و
عملی در باب معیشت طبقات ضعیف ،به مثابه
اولویت ،وادار سازد .توصیه صاحبنظران به
ما می گوید که راه درست برای این مقصود
اصــاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی:
اشتغال ،تولید ،ارزش پول ملی ،تورم ،اسراف
و امثال آن است .سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی در ایــن زمینه ،راهنمای معتبری
است .توجه به تنظیم برنامه هفتم که در شمار

وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجه
به کاهش نقش تعیینکنند ه نفت خام در منابع
مالی دولــت که خــود فرصت مغتنمی برای
ترسیم خط اقتصادی کشور است ،توصی ه دیگر
این جانب به شما عزیزان است .در اقدام به
وظیف ه نظارتی ،تأکید این جانب بر رعایت تقوا
و انصاف و اجتناب از حب و بغضهای شخصی
و جناحی است .نه حقی از مدیر و مجری خدوم
اهمال
و زحمتکش ضایع شود و نه اغماض و
ِ
بیمورد صورت گیرد .همکاری نمایندگان با
یکدیگر ،درهمتنیدگی تجرب ه مجربان با شور و
حرارت جوانان و تازهواردان ،مسابقه در عمل
پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن
جایگاه ،موضعگیریهای انقالبی در حوادث
مهم جهانی و داخلی ،اهتمام به مرکز پژوهش
ها و دیوان محاسبات ،صدور آرامش و اطمینان
به افکار عمومی کشور در نطق هــا ،تعامل
برادرانه با قوای مجریه و قضاییه ،نسخ قوانین
زاید و مزاحم ،و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین،
توصیههای دیگر این جانب به شما نمایندگان
ملت است .مطمئنم که رعایت این سرفصلها
به ملت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان
درست بوده است و میل به حضور در انتخابات
را در آنان افزایش خواهد داد .تقوا و توکل و
اعتماد به خدا را سرمایه بیپایان خود بدانید
و با قدرت و جدیت حرکت کنید .خدا یارتان
باد .الزم می دانم از نمایندگان محترم دوره
پیش به ویژه از رئیس ُپرانگیزه و ُپرتالش آن
جناب آقای دکتر الریجانی قدردانی کنم و اجر
و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان مسئلت
نمایم .سالم و صلوات خدا بر حضرت بقیةا...
االعظم (روحی فداه) و رحمت و مغفرت الهی
نثار ارواح طیبه شهیدان و امام و پیشوای آنان
حضرت امام خمینی.
والسالم علیکم و رحمةا....
سیدعلی خامنهای ۷ .خرداد »۱۳۹۹
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مجلس
رئیس جمهور در مراسم آغاز به کار مجلس
جدید بر لزوم همکاری  2قوه تاکید کرد

ارائه گزارش عملکرد  7ساله
و دعوت مجلس به همکاری

رئیس جمهوردر حضور همراه باحاشیه خود،
مجلس یازدهمی ها را به همکاری دعوت کرد و از
آن ها خواست با این کار خود یادگاری ماندگاری
در ذهن مردم باقی بگذارند .روز گذشته رئیس
جمهور در اولین روز از آغاز مجلس یازدهم به
عنوان یکی از مهمانان اصلی در صحن علنی
مجلس حاضر شد و در این مراسم سخنرانی کرد.
دکتر روحانی در نطق روز گذشته خود با اشاره به
این که دوران نمایندگی مجلس مانند دوره دولت
چهار ساله و کوتاه است گفت «:با همکاری دولت
و مجلس میتوانیم یادگاری دایم و ماندگاری
بــرای دهــه ها و حتی قــرن ها بــرای مــردم باقی
بگذاریم و آن یادگار بزرگ قانون متقن ،صحیح،
کارآمد و مفید بــرای جامعه اســت ».به گزارش
ایسنا ،رئیس جمهور در سخنرانی خود همچنین
گزارشی از عملکرد دولت خود ارائه کرد.روحانی
در پایان نطق خود تاکید کرد« :دولت دست خود
را به سمت مجلس یازدهم دراز میکند؛ ما از
مجلس اخوت را میخواهیم ،همان طور که همه
ما از رهبری بزرگوارمان ابوت را میخواهیم.
مطمئن هستم که در این سال سخت به مردم
امید بیشتر و یأس بزرگی به دشمنان می دهیم و
پیشرفت کشور را ادامه خواهیم داد».
▪خروج روحانی از صحن علنی

روحانی پس از پایان سخنرانی نیم ساعته خود،
بالفاصله صحن مجلس را در ساعت 10:15
ترک کرد این در حالی بود که رئیس سنی مجلس
از وی درخواست کرد اجازه دهد مراسم تحلیف
نمایندگان انجام شود و سپس مجلس را ترک
کند که روحانی به این مسئله توجهی نکرد و از
مجلس خارج شد.

قالیباف گزینه نهایی فراکسیون
مردمی نیروهای انقالب اسالمی
برای ریاست مجلس شد

 2غیبت خبرساز ،ماجرای ظریف ،تبلیغات رومیزی هیئت رئیسه ،اینستاگردی نمایندگان و ...در جلسه دیروز مورد توجه قرار گرفت
بــاالخــره زنــگ آغــاز مجلس یــازدهــم به صدا
درآمد و صبح دیروز مراسم افتتاحیه مجلس
یازدهم با حضور  276نفر از منتخبان مردم
و با تاخیر  40دقیقه و بدون غیبت هیچ یک از
منتخبان با زنگ حجت االسالم تقوی رئیس
ِسنی مجلس آغاز شد .افتتاحیه بهارستان در
دوره جدید حواشی کم نداشت و حتی برخی
از حواشی آن از متن جلسه هم جالبتر بود.
برخی از حواشی دیروز مجلس را بخوانید.
*از چهره هــای شاخص حاضر در مراسم
افتتاحیه حججاسالم حسن روحانی  ،ابراهیم
رئیسی  ،علی اکــبــر نــاطــق نـــوری ،محمد
محمدی گلپایگانی ،سید حسن خمینی،
علی الریجانی و غالمعلی حــداد عــادل در
کنار سردار حسین اشتری  ،سرلشکر محمد
باقری ،رحمانیفضلی  ،محمد جوادظریف
و اسحاق جهانگیری بودند و مهم ترین چهره
های غایب آیات احمد جنتی و صادق آملی
الریجانی بودند.
* نامزد هــای نایب رئیسی و دبیری هیئت
رئیسه همزمان با سخنرانی رئیس جمهور
رایــزن ـیهــای خــود را آغ ــاز کردند.محسن
زنگنه منتخب مردم تربت حیدریه با انتشار
تصویری از تراکت های تبلیغاتی نمایندگانی
که قصد شرکت در انتخابات هیئت رئیسه را
دارنــد ،نوشت « :امــروز عصر ،بازار تبلیغات
کاندیداهای هیئت رئیسه داغ بود.روی میز
دیگه جایی برای من نگذاشتند».به رغم اعالم

مکرر در مجلس بــرای به کارگیری پروتکل
هــای بهداشتی و رعــایــت فاصله گ ــذاری ،
جلسات گفت وگوی چند نفره در صحن و به
خصوص ساعات پایانی میان منتخبان مجلس
به قــدری گسترده بــود که عمال ایــن توصیه
نــادیــده گرفته شــد .آن گونه که از صحبت
ها برداشت می شد موضوع گعده ها بحث
تعیین تکلیف  12کرسی هیئت رئیسه مجلس
بود و افــرادی چون قالیباف ،حاجیبابایی،
فــریــدون عباسی ،پژمانفر  ،جــوکــار ،علی

▪بازتاب افتتاحیه مجلس در توئیتر

نیکزاد قــاض ـیزاده ،زاکــانــی ،آقاتهرانی و
ذوالنور چهره هایی بودند که عمدتا حلقه های
گفت وگو اطراف آن ها شکل گرفته بود.
* در حالی کــه تقریبا همه نمایندگان از
روی صندلی خود برخاسته بودند و در حال
گفتو گو با هم بودند ،مصطفی میرسلیم که
از او به عنوان یکی از نامزدهای ریاست مجلس
یاد میکنند تنها و آرام روی صندلی خود با
موبایلش کار میکرد.
* اولین رای گیری در مجلس جدید اخذ رای
استمزاجی برای تعیین جلسه دوم مجلس روز
پنجشنبه بود که به شکل قیام و قعود با همهمه
زیاد انجام شد که در نهایت امروز به عنوان روز
سرنوشتساز بــرای انتخاب اعضای هیئت
رئیسه تعیین شد.
* پهن کردن فرش قرمز در ورودی صحن و
ابــراز عالقه منتخبان برای ثبت عکس های
یادگاری از حاشیه های افتتاحیه مراسم و به
خصوص در لحظات پایانی جلسه بود.برخی
عکس جمعی می گرفتند و عده ای سلفی.
* از نکات قابل توجه جلسه دی ــروز غیبت
آیت ا ...آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و آیت ا ...جنتی دبیر شورای
نگهبان در آیین افتتاحیه بود.
* «علی الریجانی» که در مجالس هشتم،
نهم و دهم همواره بر صندلی ریاست مجلس
تکیه می زد ،برای اولین بار بعد از  12سال بر
صندلی مهمان تکیه زد.
* وزیر امور خارجه کشورمان ساعت  8:10به
عنوان اولین وزیر وارد خانه ملت شد .از ظریف
دیروز تصویری در فضای مجازی منتشر شد
که به نظر می رسید او به خواب رفته است اما
یکی از خبرنگاران درباره این اتفاق در توئیتر
خود نوشت« :به عنوان خبرنگار حوزه وزارت

امورخارجه که کم وبیش در جریان هستم
باید بگویم  ،آقای ظریف در این تصویر خواب
نیستند .بلکه سرشان را به توصیه پزشکان به
دلیل عارضه دیسک کمر باید به صندلی تکیه
بدهند ».ظریف همچنین در پاسخ به خبرنگار
خراسان با لحن جالبی نوشت« :بوخودا بیدار
بودم».
* محسن فتحی دبیر هیئت رئیسه سنی
مجلس با لباس ُکردی در جایگاه هیئت رئیسه
حاضر شــد .نماینده منتخب ســاری نیز در
نخستین جلسه علنی مجلس یازدهم با لباس
کارگری حضور یافت.
* حجتاالسالم تقوی به عنوان رئیس سنی
مجلس به سخنرانی پرداخت ،او هنگامی که
در نطق خود اظهارکرد« :ما امان نامه کفر و
شرک را امضا نمی کنیم» منتخبان مجلس
در صحن با فریاد ا ...اکبر و مرگ بر آمریکا
این اظهارات را تایید کردند .تقوی همچنین
تاکید کردوکیلالدوله نیستیم ،معاندالدوله
هم نیستیم.
* تماشای پست اینستاگرامی توسط علی
اصغر عنابستانی ،منتخب مردم سبزوار ،در
حاشیه مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم ،در
رسانههای کشوری انعکاس گستردهای یافت
و خبرساز شد.
* موضوع تعیین شعب پانزد هگانه بررسی
اعتبارنامه نمایندگان و ادای احترام به مقام
شهیدان گمنام بــا حضور بــر ســر مــزار این
شهیدان واقع در محوطه بیرونی ساختمان
بهارستان حسن ختام نخستین جلسه مجلس
یازدهم بود .براساس تصمیم اتخاذ شده در
مجلس برای رعایت پروتکل های بهداشتی
نمایندگان در زمانی دیگر در حرم بنیان گذار
انقالب برای تجدید عهد حضور می یابند.

آغاز مجلس یازدهم سوژه اکثر کاربران فضای
مجازی و حتی خود نمایندگان مجلس در
توئیتر بــود.گــزیــد های از ایــن واکنشها را
میخوانید.برخی از نمایندگان در حین
برگزاری مراسم دیروز دست به موبایل بودند
و نظرات خــود را دربــاره آغــاز به کــار مجلس
یازدهم در صفحات شخصی خود بیان کردند.
به طور مثال :
* احسان خاندوزی« :نمره خوبی در عدالت
نــداریــم .اصــاح خطوط کلی اقتصاد ملی
در رشــد و اشتغال و کاهش تــورم .اقتصاد
مقاومتی .اصالح نقش نفت در منابع بودجه.
سرفصل هــای اقتصادی پیام ام ــروز رهبر
انــقــاب ان شـــاءا ...بــه سهم خــود کوتاهی
نخواهم کــرد .دست یــاری خواهی به سوی
متخصصان و مردم نازنین دراز می کنم».
* الـــیـــاس نـــــــادران «:پـــس از چــنــدســال
رقــی ـبهــراســی امــــروز مجلس متشکل از
نیروهای انقالب کار خود را آغاز کرد .واکنش
مثبت بــازار را دیدید؟ پیام بــازار به تغییرات
روشن است!».
* محمدباقر قالیباف «:تأکید رهبر معظم
انقالب بر توجه به عدالت و تقویت معیشت
طبقات ضعیف از مسیر اصالح خطوط اصلی
اقتصاد ملی،اولویت عملیاتی مجلس یازدهم
خــواهــد بــود .بــه لطف خــدا مجلس قــوی با
راهگشایی برای نیل به قلههای ترسیم شده
در قانون وعمل به توصیهها،به مردم ثابت
خواهد کــرد که انتخا بشان درســت بوده
است».
* علی خــضــریــان «:امـــروز صبح ب ــرای این
که فراموش نکنم قــرار اســت چه کسانی را
نمایندگی کنم ،با مترو به سمت ایستگاه
بهارستان و حضور در مراسم افتتاحیه مجلس
یازدهم رفتم و به سالهایی که در طول زندگی
با تمام فراز و فرودش پشت سر گذاشتم فکر
کردم؛ سالهایی که با سرعت قطار عمر را به
امروز رساند».در عین حال برخی خبرنگاران
پارلمانی در واکنش به این توئیت ادعا کردند
مترو در ساعت 7تا  14:15در بهارستان
توقف نداشته است.
* کاربری دیگر ضمن اشــاره به زلزله دیروز
تهران نوشت« :مجلس یازدهم نیومده زلزله
راه انداخت  ».

انوار-محمدباقرقالیبافگزینهنهاییفراکسیون
مردمی نیروهای انقالب اسالمی مجلس یازدهم
برای ریاست مجلس شد .عضو هیئت اجرایی
فراکسیون انقالب در گفت وگو با خراسان اعالم
کرد  :در نشست عصر روز گذشته  240عضو
فراکسیون مردمی نیروهای انقالب اسالمی
محمدباقر قالیباف ،سیدمصطفی آقامیرسلیم،
حمیدرضا حاجیبابایی و همچنین حسن
نوروزی برای ریاست مجلس اعالم کاندیداتوری
کردند.محمدصالح جوکار اضافه کرد :پس از
رأیگیری فراکسیون اکثریت به ترتیب قالیباف
با  166رای ،حاجیبابایی با  57رای ،میرسلیم
با  5رای و نوروزی با  2رای حائز اکثریت آرا برای
نامزدی جهت ریاست مجلس شدند .جوکار
ادامه داد :از میان آقایان مصری ،نیکزاد ،نادران،
مــنــادی ،تــقــوی ،میرتا جالدینی ،قــاض ـیزاده
هاشمی و زاهدی که برای نواب رئیسی نامزد
شدند ،قاضی زاده هاشمی با  94رای و نیکزاد با
 93رای حائز آرای نیابت مجلس شدند.به گفته
جوکار نمایندگان مجلس امــروز (پنج شنبه)
هیئت رئیسه دایمی را انتخاب خواهندکرد.

توئیتر سیاسی

شفاف سازی کنید!

بعد از توئیت احمد مازنی نماینده سابق
مــجــلــس ،بــرخــی از کـــاربـــران تــوئــیــتــر از
سیدمصطفی میرسلیم مطالبه شفافیت
کردند و برخی دیگر با خطاب قــرار دادن
قــوه قضاییه خواستار بــرخــورد قانونی با
شایعهپراکنی شدند.

