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اخبار

مشاور فرمانده کل قوا در امور نظامی گفت :محور
مقاومت و اقدامات س��ردار س��لیمانی نشان داد که
اگر ما در کنار کش��وری میایس��تیم برای خودمان
چی��زی نمیخواهی��م ،بلکه به دنب��ال ایجاد صلح،
آرامش و امنیت برای آن کشور هستیم .به گزارش
ایسنا ،سردار حسین دهقان طی سخنانی در نشست
اندیش��ه مقاومت در مکتب امام راحل با بیان اینکه
راهی که در آن نجات وجود دارد و مسیر سعادت را
در خود دارد ،اعتقاد به توحید و حاکمیت خدا است،
اظهار کرد :مس��یر حق پایانی جز پیروزی ندارد ،اما
این پیروزی ساده به دست نمیآید ،بلکه مخالفان
جدی و موانع فراوان دارد ،بنابراین درگیری و مبارزه
هم��واره بی��ن جبه��ه حق و باطل وج��ود دارد .وی
اف��زود :م��ا در همه مقاطع انق�لاب این را دیدهایم
که الهامات یا پیروزی حق خود را به ما نشان داده
است .مقاومت و ایستادگی هم در این راه باید وجود
داشته باشد تا با امید به پیروزی مشکالت این مسیر
هموار شود .دهقان با بیان اینکه دشمنشناسی یکی
از ابعاد فکری اصلی در اندیش��ه امام اس��ت ،اظهار
کرد :درک صحیح از عوامل شکس��ت و پیروزی به
انجام عمل مناس��ب در زمان مناس��ب میانجامد و
این را میتوان بصیرت یا دشمنشناس��ی دانس��ت.
وی با تاکید بر اینکه محور مقاومت به دنیا آموخت
اگر کس��ی اس��تقالل میخواهد نباید خود را محتاج
دیگری کند ،اظهار کرد :محور مقاومت و اقدامات
سردار سلیمانی نشان داد که اگر ما در کنار کشوری
میایستیم برای خودمان چیزی نمیخواهیم بلکه
ب��ه دنب��ال ایج��اد صلح ،آرام��ش و امنیت برای آن
کش��ور هستیم .این درست مخالف دید آمریکاست
که حضور در س��وریه را برای گرفتن چاههای نفت
و حمایت��ش از عربس��تان س��عودی ب��رای گرفتن
پولهایش عنوان میکند.

سفیر چین :با همکاری جامعه
بینالمللی با کرونا مقابله کنیم

س��فیر چین در تهران با اش��اره به دیدارش با وزیر
بهداشت گفت :معتقدیم که باید با همکاری جامعه
بینالملل��ی ب��ا ویروس کرونا مقابله کنیم« .چانگ
هوا» سفیر جمهوری خلق چین در تهران که امروز
(ش��نبه) با «سعید نمکی» وزیر بهداشت جمهوری
اسالمی ایران دیدار و گفتگو کرد ،پس از این دیدار
در صفحه توئیترش نوش��ت« :با جناب آقای دکتر
س��عید نمکی وزیر محترم بهداش��ت دیدار کردم،
معتقدی��م که باید با هم��کاری جامعه بینالمللی با
کرونا ویروس مقابله کنیم ».گفتنی اس��ت «چانگ
هوا» سفیر چین در تهران یازدهم بهمن ماه نیز در
پی ش��یوع ویروس کرونا در این کش��ور و اقدامات
ص��ورت گرفت��ه در برخ��ی کش��ورها در خصوص
محدودیت س��فر به چین و تجارت با این کش��ور در
صفحه توئیترش نوش��ت« :امیدوارم همگان توجه
داشته باشند که :سازمان بهداشت جهانی به کشورها
توصیه نمی کند محدودیت های سفر یا تجارت با
چین اعمال کنند».

«پروانه سلحشوری» تفهیم اتهام شد

ی��ک عض��و هی��ات
رییسه مجلس شورای
اس�لامی گف��ت ک��ه
علیرغم انتشار اخباری
مبنی بر بازداشت پروانه
سلحش��وری ،پ��س از
مراجعه وی به دادس��را
برای او قرار کفالت صادر ش��ده اس��ت .محمدعلی
وکیلی در گفتوگو با ایسنا ،با تکذیب بازداشت پروانه
سلحش��وری اظهار کرد :من روز چهارشنبه گذشته
با دادسرای فرهنگ و رسانه تماس داشتم و توافق
بر این ش��د که خانم پروانه سلحش��وری به دادگاه
مراجعه کند و با قرار کفالت آزاد شود که همین اتفاق
هم افتاد .این عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای
اسالمی خاطر نشان کرد :زمانی که شایعه بازداشت
خانم سلحشوری مطرح شد من با دادسرای فرهنگ
و رس��انه تماس گرفتم و گفتند خانم سلحش��وری
س��اعت  ۱۰صبح به دادس��را مراجعه کرده تفهیم
اتهام شده و برای وی قرار کفالت صادر شده است.
وی افزود :خانم سلحشوری احضاریههای متعددی
داشت که برخی برای مجلس شورای اسالمی آمده
بود و در دستور کار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
قرار داشت و برخی از احضاریهها نیز مستقیما برای
خودشان آمده بود.

خــبرویـژه

اگر کنار کشوری میایستیم برای
خودمانچیزینمیخواهیم

مقاومت رمز
موفقیتانقالب
است

رئیسش��ورایسیاس��تگذاریائمهجمعهکش��ورباتصریحاینکهبایدمراقبباش��یمگرفتاردوقطبیس��ازیدش��مناننش��ویم،یادآورش��دکهبعضیهاازماجرایاتحادوهمبستگیغفلتمیکنند.
حجتاالسالم حاجعلیاکبری در مراسم ویژه  ۱۲بهمنماه که با حضور مسئوالن کشوری ،لشکری و آحاد مختلف مردم در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،یادآورشد :امسال
مانند سال های گذشته مردم عزیزمان خاطره آن روز سرنوشت ساز را در دهه فجر گرامی می دارند  ،قدم هایی که در آن زمان برای ملت ما حیات بخشی دیگری به همراه داشت .وی ادامه داد :در
جریان انقالب اسالمی آیه ای مربوط به مقاومت زیاد خوانده و تکرار می شد ،مقاومت رمز موفقیت ملت ما در چهل سال گذشته بوده است و البته رمز پیروزی ما در پیش رو انقالب خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعالم کرد؛

مسائلاخالقیواقتصادیدلیلاصلیردصالحیتداوطلبان
اتهام به شورای نگهبان وارد شود ،شکایت میکنیم

گروه سیاسی:س��خنگوی شورای نگهبان با
بیان اینکه باالی  ۵۰درصد داوطلبان انتخابات
تائید صالحیت شدهاند ،گفت :از مرحله قبل تا
االن به تعداد تائید شدههای شورای نگهبان،
 ۲ه��زار نفر اضافه ش��ده اس��ت .ب��ه گزارش
اس��کناس به نقل از مهر ،عباسعلی کدخدایی
سخنگوی ش��ورای نگهبان دیروز(شنبه) در
نشس��ت خبری اظهار کرد :مش��کل اصلی ما
در انتخاب��ات با ای��ن نظام انتخاباتی و قوانین
حداقلی است که وضعیت فعلی را ایجاد میکند
و هر دو طرف ممکن اس��ت ناراضی باش��ند،
در حال��ی ک��ه م��ا هم راضی ب��ه این وضعیت
نیستیم .کدخدایی با اشاره به بررسی مصوبات
مجلس ش��ورای اسالمی در شورای نگهبان
گفت :طرح س��ه فوریتی اصالح قانون اقدام
متقابل در برابر اعالم س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی به عنوان سازمان تروریستی توسط
ای��االت متح��ده آمری��کا در مجلس توس��ط
اعضای ش��ورای نگهبان بررس��ی شد و عدم
مغایرت آن با موازین ش��رع و قانون اساس��ی
اعالم شد.

اتهام و افترایی به ش�ورای نگهبان وارد

شود ،شکایت میکنیم

وی در پاس��خ به س��ئوالی مبنی برای اینکه با
توجه به اینکه حقوقدانان است برخی اظهارات
رئیسجمهور و اعضای دولت علیه ش��ورای
نگهبان را مصداق تش��ویش اذهان عمومی و
جرم میدانند آیا شورای نگهبان از سوی دولت
به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد ،گفت :بین
ما و دولت را بیش از این شکرآب نکنید .تالش
داری��م ب��ا گفتگو و توضیحات مباحث را پیش
ببری��م و هم��ه را در نظام جمهوری اس�لامی
ایران یک مجموعه واحد بدانیم .انتظار ما این
است که بقیه نهادها و مقامات نیز همین نگاه
را داشته باشند .وی ادامه داد :ما اهل شکایت
نیس��تیم اما گالیه داریم ،دوس��تان در جریان
جزئی��ات کارهای ما هس��تند ولی به گونهای
س��خن میگویند که اط�لاع ندارند البته اگر
جایی اتهام و افترایی به شورای نگهبان وارد
شود به ما هم حق دهید ،حق مان را پیگیری
کنی��م و اگ��ر الزم باش��د از طریق قوه قضاییه
اقدام میکنیم .کدخدایی در پاس��خ به س��وال
دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان برخی
از اصولگرایان را رد صالحیت کرده است تا در
دقیقه  ۹۰صالحیت آنها تایید شود گفت :رویه
شورای نگهبان خالف این است ،این اتهامی
است که میتوان آن را پیگیری قضایی کرد.
آمار را بررس��ی کنید .امروز هم اس��امی برای
وزارت کش��ور ارسال شده است و بقیه اسامی
نیز ارس��ال میش��ود و خواهید دید که چنین

مسئلهای نیست.

اظهارنظ�ر مقام�ات دولت�ی جفای بزرگ

علیه شورای نگهبان بود

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :شورای
نگهبان به دنبال پیگیری قضایی نیس��ت اما
انتظارداریمافرادیماکهاظهارنظرمیکننددر
چهارچوب اخبار صحیح و اختیاراتشان اعالم
نظر کنند ،نه اینکه فالنی به خاطر حمایت از
دولت رد صالحیت ش��ده است .من بالفاصله
ب��ا نماینده تم��اس گرفتم و تکذیب کرد .وی
ادامه داد :دوس��تان اگر متوجه میش��وند که
خبری غلط بوده است انتظار داریم که حداقل
اعالم کنند ،دولت برای ما محترم است فرق
نم��ی کن��د که کدام عضو دولت صحبت کند.
دولت ،مجلس ،شورای نگهبان مجموعه واحد
هستند و جدایی بین آنها وجود ندارد و اگر کاری
انجام دهیم بر اساس وظایف قانونی ما است.
کدخدایی تاکید کرد :قبول کنید اینگونه اظهار
نظر مقامات دولتی جفای بزرگ علیه شورای
نگهبان بود که گفته ش��د کاندیداها به دلیل
حمایت از دولت و یا فالن مصوبه صالحیتشان
تایید نشده است .آن فرد بهتر میتواند توضیح
دهد ،ما معذور هستیم .اگر مقامات دولتی هم
که ظاهراً مقام بیاطالع بودند تشریف بیاورند
ش��ورای نگهبان تا مدارک و مس��تندات را در
اختیار آنها قرار دهیم تا اظهاراتشان را اصالح
کنند .کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری
در م��ورد طرح ادعاهایی در مورد پرونده های
تخلف ش��هردار سابق تهران گفت :هیچگونه
تفاوت��ی بی��ن افراد در بررس��ی صالحیتها
نیس��ت .اگر تخلف بر مبنای اس��ناد و مدارک
باشد هیچ تفاوتی برای شورای نگهبان ندارد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد :هیچ
تفاوتی برای شورای نگهبان ندارد ،اگر مدارک
و مستنداتی دارید می توانید در اختیار شورای

برای داماد رئیس جمهور نامه ای داده نشد

نگهبان قرار دهید و در مرحله دوم به مدارک
و مستندات ترتیب اثر خواهیم داد .سخنگوی
ش��ورای نگهبان در پاس��خ به سوال دیگری
مبنی بر اینکه چرا ش��ورای نگهبان نس��بت به
رد صالحیتها ش��فاف اعالم نظر نمیکند و
هزین��ه این موضوع را میپردازد گفت :قانون
بای��د اصالح ش��ود .در ای��ن دوره در چارچوب
س��ه گانه ،دالیل رد صالحیت برخی افراد را
ب��ه صورت کلی اعالم کردیم ،همه اعتراض
کردن��د ک��ه چرا گفتید .م��ا در یک مجموعه
کلی گفتیم که علت رد صالحیتها یا س��وء
اس��تفادههای مالی و اقتصادی است یا بخش
اندکی در مورد عدم رعایت مس��ائل ش��رعی و
در برخی موارد نیز مخالفت با نظام جمهوری
اس�لامی بوده اس��ت اما برخی آقایان ناراحت
شدند و به ما اعتراض کردند .گفتم چه بگویم،
رس��انه از ما س��وال کرد ،اما ما اسم شخصی را
نبردیم ،شخصی را هم متهم نکردیم ولی اینها
چیزهایی است که در پروندهها وجود دارد ولی
قان��ون ب��ه ما اجازه نمیدهد که ما نس��بت به
اشخاص اعالم نظر داشته باشیم.

«محم�ود صادق�ی» از ادعای�ش علی�ه

ش�ورای نگهبان عذرخواهی کرد اما مجددا
تکرار کرد

وی در م��ورد پرون��ده محمود صادقی و تاثیر
اظهارنظرهادرموردشوراینگهباندربررسی
صالحی��ت ها گفت :خی��ر ،تاثیر ندارد ،اما اگر
اتهامی علیه شورای نگهبان باشد اجازه دهید
که ما هم پیگیری قانونی کنیم .وی ادامه داد:
اگرچه از هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان
گالیه داریم .موضوعی که در خارج از مجلس
علیه شورای نگهبان از طرف ایشان مطرح شد.
اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات
ایشان را در چارچوب وظایف نمایندگی دانست
و این ادعا مجدداً از طرف ایش��ان اعالم ش��د.

وی تأکید کرد  :از ایشان و همه عزیزان دیگر
خواهش کردیم که اگر مدارک و مس��تندات
داری��د در اختی��ار مراجع قانونی قرار دهید .چه
لزومی دارد که ابتدا فریاد بزنید و بعد در شورای
نگهبان با حالت تاثر بگویید که اشتباه کردم.
کدخدایی گفت:ایش��ان در ش��ورای نگهبان
آمده اس��ت و عذر خواهی کرده اس��ت اما باز
ه��م کار را ادام��ه داد .کدخدایی گفت :گاهی
اوقات از این مس��ائل مطرح ش��ود که کس��ی
کالهبرداری کرده است .نسبت به دولت ،قوه
قضاییه و نهادهای مختلف این مسائل اتفاق
میافت��د و طبیعت ًا باید برخ��ورد قانونی انجام
میش��ود .دس��تگاه انتظامی و امنیتی هوشیار
هستند پیگیری میکنند .اگر اطالعاتی دارید
در اختیار آنها قرار دهید.

عدم التزام به اسلام به معنای مس�لمان

نبودن نیست

کدخدایی در پاس��خ به س��والی در خصوص
مبن��ای تعری��ف عدم التزام به اس�لام ،گفت:
وقتی که حکم عدم التزام به اسالم نوشته می
ش��ود یعنی که ش��ما بخشی از احکام اسالمی
را رعای��ت نم��ی کنید .بدین معنا نیس��ت که
شما مسلمان نیستید .اگر یک مسلمان شرب
خمر داشته باشد نمیتوان به او غیر مسلمان
گفت بلکه مس��لمانی اس��ت که یک گناهی را
انجام داده اس��ت که به معنای عدم التزام به
یکی از احکام اسالمی است .فرق نمیکند که
روحانی و غیر روحانی ،زن یا مرد باش��د .اگر
در جایی یکی از احکام اسالمی نقض شد به
معن��ای معنای ع��دم التزام به یک یا برخی از
احکام اس�لام است .وی افزود :فردی هم که
آن بح��ث را مط��رح کرده بود به اینجا آمد من
هم به ش��وخی به ایش��ان گفتم که اگر ش��ما
این متراژ برای عمامه استفاده می کنید حکم
اس��راف اس��ت و اس��راف هم یکی از گناهان
کبیره است و میتوان گفت که ملتزم به احکام
اسالم نیستید.

ب�رای دام�اد رئیسجمه�ور نام�های ب�ه

شورای نگهبان داده نشده است

کدخدایی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی
ب��ر اینک��ه آیا آقای رئی��س جمهور نامه ای به
شورای نگهبان برای بررسی صالحیت داماد
ش��ان داش��ته اس��ت یا نه گفت :نه ،نسبت به
شخص ایشان نامه ای زده نشده است .ویدر
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد عملکرد
هیئ��ت نظارت بر رفت��ار نمایندگان انتقاداتی
داش��تید به نظر ش��ما این هیئت از همکارانش
جانب��داری می کند؟ گفت :من چنین ادعایی
نداشتم اما انتظار داریم واقعیت ها به درستی
بررسی شود.

روحانی در شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد؛

مسیرامام(ره)راباهدایتهایرهبرانقالبادامهخواهیمداد

گروه سیاسی:رئیسجمهور با گرامیداشت سالروز ورود حضرت امام
خمینی (ره) به کش��ورمان ،گفت :بیتردید راه و مس��یر امام خمینی
(ره) را ب��ا هدایته��ای مق��ام معظم رهب��ری ادامه خواهیم داد تا به
مطلوب انقالب دس��ت یابیم .به گزارش اس��کناس ،به نقل از پایگاه
اطالع رس��انی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی روز
شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی ،با اشاره به اینکه مردم
ایران در  ۲مقطع منتظر بازگشت و دیدار امام و رهبر عزیزشان بودند،
اظهار داش��ت :یکی از این ایام در س��ال  ۱۳۴۲بود که امام (ره) را
دس��تگیر کردند و ایش��ان مدتی را در حصر و زندان س��پری کردند و
مردم در این روزها در سراس��ر کش��ور منتظر بازگش��ت حضرت امام
(ره) بودند تا مجدداً از هدایتهایشان بهرهمند شوند و در نهایت در
 ۱۶فروردین  ۱۳۴۲این موضوع محقق شد و امام به قم بازگشتند و
برای استقبال از امام خمینی (ره) مراسم زیادی در شهرهای مختلف

برگزار ش��د .رئیسجمهور گفت :پس از س��خنرانی امام راحل در ۱۳
آبان  ۱۳۴۳مجدداً ایشان را به تهران منتقل کرده و به ترکیه بردند
و به مدت یکس��ال در ش��هرهای ازمیر و بورس��ا گذراندند و در نهایت
به عراق تبعید شدند .طی این سالها نیز مردم منتظر بازگشت امام
خمین��ی (ره) بودن��د ت��ا اینکه در مهرماه  ۱۳۵۷اجازه ندادند امام (ره)
در ع��راق بمانن��د ت��ا اینکه ابتدائ ًا به قصد کویت و نهایت ًا عازم پاریس
ش��دند .روحان��ی در ادام��ه با بیان اینک��ه امام راحل پس از  ۴۷روز از
پی��روزی انقالب اس�لامی ،مردم را پ��ای صندوق آرا دعوت کردند،
گفت :مردم به دعوت امام ،در فروردین سال  ۵۸پای صندوق رأی
آمده و به جمهوری اس�لامی رأی آری دادند ،لذا روز  ۱۲فروردین
به عنوان روز جمهوری اس�لامی ایران تعیین گردید .وی گفت :با
اینک��ه نظ��ام مورد نظر مردم ایران جمهوری اس�لامی بود ،اما امام
(ره) به این اتفاق نظر عمومی اکتفا نکرده و تأکید کردند که عنوان

و ساختار سیاسی کشور به همهپرسی گذاشته شود.
روحانی گفت ۱۲ :بهمن روز ورود امام راحل به کشورمان بود و ۱۲
فروردین با رأی مردم به عنوان روز تثبیت ماهیت نظام تعیین شد و
 ۱۲آذر همان سال نیز قانون اساسی تثبیت شده و روز قانون اساسی
محس��وب میش��ود .بنابراین این  ۳ایام توانس��ت به عنوان الگویی
از نظام سیاسی را برای همه ملتهای منطقه و جهان عرضه کند.
رئیسجمه��ور گف��ت :ب��ه روح همه کس��انی ک��ه در راه آرمانهای
امام راحل جان خود را فدا کرده و به ش��هادت رس��یدند و در همه
مراحل مختلف تا به امروز به پیروی از راه ،منطق و آرمانهای امام
ایس��تادگی ،ش��هامت و ش��هادت را برگزیدند که آخرین آنها سردار
سلیمانی بود ،درود میفرستیم .سردار سلیمانی راه پر افتخار شهادت
را برگزید و توانس��ت تحول بزرگی را در داخل و در س��طح منطقه و
جهان به وجود آورد.

اخبار

حضور رهبر معظم انقالب در مرقد
امام خمینی(ره) وگلزار شهدا

همزمان با آغاز دهه فجر و در آس��تانه چهلویکمین
س��الروز پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی ،رهبر
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در مرقد مطهر امام
الشأن ملت ایران حضور یافتند .به نقل از پایگاه
عظیم ِ
اطالع رسانیدفتر مقاممعظمرهبری،همزمانباآغاز
دههفجرودرآس��تانهچهلویکمینس��الروزپیروزی
ش��کوهمند انقالب اس�لامی ،رهب��ر معظم انقالب
الشأن
اسالمی صبح امروز در مرقد مطهر امام عظیم ِ
ملت ایران حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن
عزیز س��فر کرده را گرامی داش��تند .حضرت آیت اهلل
خامنهایهمچنینباحضوربرمزارشهیدانعالیمقام
آیت اهلل بهشتی ،رجایی ،باهنر و شهدای حادثه هفتم
تیر ،عل ّو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند.
رهبر انقالب اسالمی سپس در گلزار شهیدان حضور
یافتند و با درود و سالم به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا
و مدافعان عزت و اقتدار ایران اسالمی ،برای استمرار
حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.

سیاستفشار
حداکثری آمریکا بیاثر است

وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحگفت:فشارهای
حداکثری آمریکا علیه ملت ایران سیاستی شکست
خ��ورده و بیاث��ر ب��وده و ملت رش��ید ،بصیر و مقاوم
ایران هرگز تس��لیم زیادهخواهیهای جبهه استکبار
نخواهد شد .امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مس��لح با حضور در مدرسه دخترانه الزهراء
بخش نگور منطقه دشتیاری چابهار زنگ انقالب را
در اولین روز از دهه مبارک فجر انقالب اس�لامی به
صدا درآورد .وزیر دفاع اظهار داشت :به دشمنان ایران
اسالمی یادآور میشویم که اگر کسی به حریم امنیت
این ملت و آرمانهای واالیش تعدی کند ،با پاس��خ
دندانش��کنفرزندانغیورملتدرنیروهایمس��لح
روبرو خواهد شد .امیر حاتمی با اشاره به شهادت سردار
پر افتخار س��پاه اسالم س��پهبد حاج قاسم سلیمانی،
تاکید کرد :ملت ایران اسالمی با حضور میلیونی خود
در مراس��م تش��ییع و تجلیل از این فرزند انقالب این
پیام را اعالم کردند که قدردان سربازان حافظ کشور و
نظام شان هستند و هرگز اجازه نخواهند داد آمریکای
جنایتکارورژیماش��غالگرقدسدرمس��یرنورانیاین
شهید عزیز ،خلل ایجاد کنند.

الریجانی اجازه نمیدهد
مجلس زبان ملت باشد

عضوفراکسیوننمایندگانوالییمجلسبابیاناینکه
الریجانیاجازهنمیدهدمجلسزبانملتباشد،گفت:
اوباعثناکارآمدیمجلسش��ورایاس�لامیدراین
دوره ش��ده است .حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر در
گفتگو با مهر ،با اش��اره به ناکارآمدی مجلس دهم،
گفت:الریجانی،عاملاصلی ناکارآمدیمجلساست
چراکه وی بس��یاری از طرحها و لوایح مهم را بدون
دلی��ل از دس��تور کار مجلس خارج ک��رد و در مقابل
طرحهاولوایحک ماهمیترا برایتحققخواستههای
خویش یا دولتمردان ،در دستور کار قرار میداد .عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه الریجانی منشأ ناکارآمدی مجلس است،
ادامه داد :رئیس مجلس شورای اسالمی در بسیاری
از موضوعات مهم چون رأی اعتماد یا استیضاح وزرا
شخصاورودمیکندوباایناقدامخودباعث ناکارآمدی
مجلسشورایاسالمیدرایندورهشدهاست.پژمانفر
باانتقادازرفتارهیئترئیسهمجلسدهم ،اظهارداشت:
یکی دیگر از دالیل ضعف مجلس دهم آن است که
معمو ًال اجازه صحبت به نمایندگان داده نمیش��ود و
آنان بس��یاری از اوقات نمیتوانند تذکر و اخطارهای
قانونی خود را به ویژه درباره مسائل مهم مطرح کنند.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه الریجانی اجازه نمیدهد که
مجلسزبانملتباشد،تصریحکرد :فضایاستبدادو
دیکتاتوریحاکمدرمجلسباعثشدهاستکهحرف
ملت در مجلس مطرح نشود و این مسئله تاثیر زیادی
در ضعف مجلس داشته است.
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نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را در پايگاه اينترنتي بخوانيد

رونوشت اگهی حصر وراثت خانم مهناز اینالو با شماره شناسنامه  ۷۱۱مطابق کالسه پرونده  ۷۴۴،۳،۹۸درخواست گواهی حصر وراثت نموده و توضیح داده که شادروان
غالمرضا اینالو فرزند محمدعلی به ش��ماره شناس��نامه  ۱۸در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و ورثه ان مرحوم منحصر اس��ت به:معصومه اینالو با ش��ماره شناس��نامه ۵۴۹
دختر متوفی ،زهرا اینالو با شماره شناسنامه  ۵۷۹دختر متوفی ،منصوره اینالو با شماره شناسنامه  ۱۵دختر متوفی ،مهناز اینالو با شماره شناسنامه  ۷۱۱دختر متوفی ،بهناز
اینالو با شماره شناسنامه  ۱۲۰دختر متوفی ،رضا اینالو با شماره شناسنامه  ۲۸پسر متوفی ،فاطمه کاشی با شماره شناسنامه  ۲۹همسر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد ،اینک با تش��ریفات مقدماتی یک نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د ظرف مدت یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

