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درس��ت پس از برگ��زاری انتخابات و در ميان��ه همه گيری 
بيماری كرونا كه به دنبال خود ركود و مش��کالت اقتصادی 
را بر مشکالت قبلی افزود، نمايندگان مجلس شورای اسالمی 
روز گذش��ته در جريان بررس��ی طرح اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای 
اس��المی، محدوده نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان 
بر انتخابات مجلس را بررسی كردند. بر اين اساس نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی تصويب كردند كه نظارت استصوابی 
ش��ورای نگهب��ان بر انتخاب��ات مجلس در چارچ��وب قانون 
انتخابات باشد. پارلمان نشينان در جريان بررسی طرح اصالح 
برخی قوانين راجع به انتخابات رياس��ت جمهوری، مجلس و 
ش��ورای شهر با ماده 2 اين طرح موافقت كردند كه بر اساس 
آن ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی اصالح می 
شود. به دنبال اين اصالح نظارت بر انتخابات مجلس شورای 
اسالمی به عهده شورای نگهبان است، اين نظارت استصوابی 
است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تائيد و رد 

صالحيت نامزدها طبق مواد اين قانون می شود. 
 انتخابدرستموضوع 

اينکه نمايندگان تصميم گرفتند در جلس��ه خود موضوع ياد 
ش��ده را بررس��ی كنند جای تعجب دارد. كشورمان كه  اين 
روزها فش��ارهای اقتصادی دشمنان و تحريمها را تحمل می 
كند، با پايين آمدن قيمت نفت و مش��کالت ناش��ی از شيوع 
كرونا مواجهه ش��ده اس��ت و مردم مهمترين مس��ئله امروز 
كش��ور را موضوع بهبود معيشت، اشتغالزايی، اقتصاد كشور، 
توليد، افزايش بهداشت عمومی   و ... می دانند، معلوم نيست 
اي��ن اولويت بندی ها در  انتخاب موضوع از كجا نش��أت می 
گيرد ؟ يا اينکه آيا نمايندگان مجلس در خصوص گزارش های 
خ��الف واقع، ب��ا خأل قانونی مواجه بوده اند  كه باعث ش��ده 

دست به وضع مقرره در اين خصوص بزنند؟ 
جواد كريمی قدوس��ی نماينده مشهد در اين باره تاكيد كرد: 
نمايندگانی كه در مجلس دهم رد صالحيت ش��دند، اس��ناد 

عدم تأييد خود را برای قضاوت موكالن خود منتشر كنند.
وی افزود: نمايندگانی كه در مجلس دهم رد صالحيت شدند 
تمام اسناد عدم تأييد خود را در شورای نگهبان رويت كرده 
اند. بهتر نبود اين افراد به جای تهيه طرح دو فوريتی مجازات 
و انفصال از خدمت منابع اطالعاتی و قضايی اسناد عدم تأييد 
خ��ود را برای قضاوت موكلين خود منتش��ر می كردند؟« اما 
عل��ی مطهری نماينده اصالح طلب م��ردم تهران در مجلس 
دهم درباره نظارت اس��تصوابی شورای نگهبان گفت:نظارت 
استصوابی، امر بدون مرزی نيست، بلکه در چارچوب همين 
قان��ون بايد اجرايی ش��ود، به اين معنا كه مراجع اس��تعالم 

چهارگانه معين است.
وی اف��زود: بنده نظارت اس��تصوابی را قبول ن��دارم، نظارت 
استصوابی يعنی آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و 
مدارك است، اما آنچه امروزه انجام می گيرد، نظارت سليقه ای 

و گزاف است و به كشور آسيب زده است.
وی اضاف��ه كرد: درخواس��ت بنده و بس��ياری از نمايندگان 
حذف كلمه »اس��تصوابی« در بخش��ی از اين طرح است، اما 

اين تفسير به امضای مرحوم آيت اهلل 
محمدی گيالنی در سال 78 رسيده 

است.
نظ�ارت ب�ه گ�ذرا نگاه�ی  

استصوابی
از جمل��ه وظايف ش��ورای نگهبان 
كه در قانون اساس��ی به آن تصريح 
شده، نظارت بر انتخابات است. اصل 
99 قانون اساسی با صراحت كامل 
نظ��ارت بر چهار انتخابات رياس��ت 
جمه��وری ، نماين��دگان مجل��س 
شورای اس��المی ، خبرگان رهبری 
و مراجع��ه ب��ه آرای عمومی و همه 
پرسی را بر عهده ش��ورای نگهبان 
ق��رار داده اس��ت. ام��ا از چگونگی 
نظ��ارت اعمال��ی از طرف ش��ورای 
نگهبان در اصل مذكور س��ختی به 

ميان نيامده و همين امر ، موجب بروز برداشت های متفاوت از 
نوع نظارت شورای نگهبان شده است. بعضی از حقوقدانان به 
نظارت استطالعی و بعضی ديگر به نظارت استصوابی شورای 

نگهبان اعتقاد دارند. 
نظارت اس��تطالعی در مقابل نظارت استصوابی قرار دارد كه 
منظ��ور از آن اين اس��ت كه همه ام��وری را كه متولّي انجام 
می دهد ناظر از آن اطالع داشته باشد ولی در تصميم گيری 
دخال��ت ندارد و تنها به متولّي تذّك��ر ميدهد در صورتی كه 
متولّ��ي به تذّك��ر ناظر عمل نکند، ناظر جري��ان را به مرجع 
ديگري كه می تواند دادگاه انتخابات يا دادگاه قانون اساس��ی 

يا ش��وراي اس��المي شهرس��تان يا 
كميس��يون موقت مجلس ش��ورای 
اسالمی )مندرج در ماده 53 آيين نامه 
مجلس( باش��د اع��الم می كند و اين 
مرجع موضوع را بررسي مي كند و بر 
اساس محتويات پرونده حکم نهايي 

را صادر خواهد كرد.
پژوهش�های گ�زارشمرك�ز  

مجلس 
اين درحالی اس��ت كه ب��ه نظر می 
رس��د نمايندگان مجلس بهتر است 
قبل از هر كاری كمی نسبت به آنچه 
كه در اطراف آنها اس��ت توجه كنند 
. ش��ايد آنها برخی از اخبار و مطالب 
را از رسانه ها و فضای مجازی دنبال 
كنند اما گزارش مركز پژوهش های 
مجلس گزارش��ی مستند و پژوهشی 
اس��ت كه وضعيت ومشکالت كش��ور را برای آنان شرح می 
دهد. اخيراً دفترمطالعات اقتصادی مركز پژوهش های مجلس 
در گزارشی عنوان كرد كه اجرای سياست های تورم زا، منجر 
به افزايش شکاف تورمی بين خانوارهای شهری و روستايی و 

بين استانی می شود. 
اين دفتر در گزارش��ی با عنوان »توصيف تغييرات نرخ تورم 
سه ماهه پاييز 1398 « تاكيد كرده است كه  نابرابری تورمی 
سبب می شود تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت 
با تورم اعالمی توس��ط مركز آمار باشد كه اين اتفاق، كاهش 
اعتماد جامعه نسبت به گزارش های اعالمی را در پی خواهد 

داشت. اما اين تورم از اين شکاف تورمی از كجا ناشی می شود 
و نمايندگان م��ردم در خانه ملت چه تدبيری برای حل اين 
مسئله انديشيده اند. از سوی ديگر آيا همين نمايندگانی كه 
معتقدند اين موضوع را بر اس��اس قانون دنبال می كنند آيا 
توضيح��ی برای ديگر قوانين كش��ور و اجرای آن در كش��ور 
ندارن��د؟ آيا همه قوانين به ش��کل كامل در كش��ور اجرا می 
ش��ود و تنها اين موضوع اس��ت كه صدمه زيادی را به مردم 

وارد كرده است؟
 نگاهیبرافزايشقيمتها 

 يکی از مسائل مطرح كنونی موضوع افزايش قيمت ها است 
موضوعی كه از سوی خود نمايندگان نيز مطرح می شود . 

مصطف��ی كواكبيان نماينده مردم ته��ران در مجلس با بيان 
اينکه دس��تگاه های نظارتی بايد بر قيمت ها نظارت داش��ته 
باشند، گفت: متأسفانه قيمت ها به شکل سرسام آور در حال 
افزايش است. محمدرضا صباغيان نماينده مهريز نيز خواستار 
عکس العمل قاطع مجلس در قبال گرانی های اخير ش��د و 
گفت: به نظر می رسد مديريت و نظارتی بر بازار وجود ندارد. 
وی افزود: اين گرانی ها به مردم فش��ار می آورد. مجلس بايد 
عکس العمل نشان دهد و وزرای مربوط را برای ارائه گزارش 
دعوت كند. وی تصريح كرد: متأس��فانه امروز همه گرانی ها 
را به گردن كرونا و تحريم ها می اندازند اما به نظر می رسد 
دولت مديريت و نظارتی ب��ر گرانی ها ندارد. مجلس بايد به 

اين موضوع ورود كند.
 تالشبرایانتخابات1400

همچني��ن اين اقدام نش��ان می دهد كه برخ��ی نمايندگان 
مجلس دهم  تالش��ی نااميدان��ه را از ب��رای ورود  انتخابات 
رياست جمهوری 1400 را دنبال می كنند. يکی از مشکالت 
كه برخی از افراد برای ورود به مجلس داشتند موضوع نظارت 
اس��تصوابی شورای نگهبان بود . اصالح طلبان كه نتوانستند 
در انتخاب��ات مجلس به نتيجه مورد نظر خود دس��ت يابند 
س��عی می كنند ت��ا با اين روش جان دوباره به جس��م نيمه 
جان جريان اصالحات بدهن��د و حاال به دنبال اصالح قانون 
هس��تند. در اين ميان مجلس ش��ورای اسالمی بايد به جای 
محدود كردن و تحت فشار قراردادن ارائه دهندگان گزارش به 
مراجع صالح از يك سو و از سوی ديگر ايجاد شرايطی  برای 
مصونيت افراد ناسالم برای ورود به مجلس يا دولت در راستای 
مصلحت عمومی و جلوگيری از ورود افراد فاس��د يا ناباب به 
مجلس و ديگر نهاده��ای انتخاباتی، قانونی را تصويب كنند. 
نمايندگان بايد بدانند كه در اصل، مردم هستند كه در مورد 
عملکرد مجلس دهم نظر می دهند و آنها هس��تند كه  بايد 
قضاوت كنند كه اقدامات مجلس درب��اره ارز 4200 تومانی 
و مبارزه با فس��اد و رانت چه بوده است. برخی از تصميمات  
دولت مشکالت زيادی را برای مردم ايجاد كرد و سوال مردم 
اين اس��ت كه مجلس تا چه حد در اين دوره در مقابل دولت 

ايستادگی كرد. 
نوش��تن قانون بدون نظارت بر نحوه اجرای قوانين از س��وی 
دولت نداشته باشيم، زمينه ساز تخلف از سوی دولت است.  

عضو كميس��يون بودج��ه مجلس گف��ت: دولت 
برنام��ه ای ب��رای راه ان��دازی س��امانه حقوق و 
دس��تمزد ندارد و هميش��ه برای انجام اين كار 

بهانه می آورد.
حسينعلی حاجی دليگانی نماينده مردم 

شاهين ش��هر در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: با وجود تأكيد 
و تصريح قانون برنامه شش��م 
بر راه اندازی سامانه حقوق و 
دستمزد به منظور شفافيت 
در پرداخت حقوق ها دولت 
برنامه ای ب��رای انجام اين 

كار ندارد. 
وی اف��زود: دولت همواره 

س��امانه  راه ان��دازی  ب��رای 
حقوق و دس��تمزد بهانه می آورد 

و در واق��ع دول��ت برنام��ه ای برای 
راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد 
ندارد. عض��و كميس��يون بودجه و 
محاس��بات مجلس اظهار داش��ت: 
ح��دود س��ه س��ال اس��ت از زمان 

اجرای برنامه شش��م توس��عه می گذرد و ما وقتی 
موضوع راه اندازی س��امانه حقوق و دستمزد را از 
دولت پيگير می ش��ويم، يك روز می گويد وظيفه 
وزارت اقتصاد اس��ت و يك روز می گويد وظيفه 
معاونت امور استخدامی و واقعيت اين است 
ك��ه به هر حال دولت مس��ئول اين 
كار اس��ت. ه��ر جزئ��ی از دولت 
كه مسئول باش��د بايد اين كار 
حاجی دليگانی  ش��ود.   انجام 
دول��ت  ك��رد:  خاطرنش��ان 
همانطور ك��ه گفتم اقدامی 
ب��رای راه ان��دازی س��امانه 
حق��وق و دس��تمزد نکرده 
و می گوي��د مجلس و صدا 
و س��يما حقوق های خود را 

اعالم نمی كنند. 
وی در پاي��ان گفت:  دولت س��امانه 
حقوق و دستمزد را راه اندازی كند و 
در اين شرايط هر كسی كه حقوقش 

را اعالم نکند رسوا می شود.
فارس

 حجت االسالم ذوالنوری:

تروریست خواندن حزب هللا لبنان 
انحراف عامدانه اروپاست

رئيس كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی اعالم 
كرد: اعالم تروريس��ت بودن حزب اهلل لبنان حق ُكش��ی و انحراف عامدانه غرب و 
اروپاس��ت كه از نگاه مجلس ش��ورای اسالمی و كميس��يون امنيت ملی محکوم 
اس��ت. حجت االس��الم والمس��لمين مجتبی ذوالنوری در واكنش به رفتار وزارت 

كشور آلمان مبنی بر تروريست توصيف كردن حزب اهلل لبنان اظهار كرد: داستان 
آلمان و اروپا در مواجهه با حزب اهلل لبنان مانند ماجرايی اس��ت كه س��عدی نقل 
می كند كه كس��ی وارد ش��هری ش��د، س��گ به او حمله كرد و هر سنگی را كه 
می خواس��ت بردارد و از خود دفاع كند، به دليل س��ردی هوا يخ زده بود و امکان 
كندنش نداش��ت! مس��افر با خود گفت عجب حکايتی دارد اين ش��هر، سگ ها را 
رها كرده اند و س��نگ ها را بس��ته اند. وی افزود: رژيم صهيونيس��تی مصداق بارز 
تروريس��ت دولتی است و در كنار آن داعش، گروه های تکفيری و تروريست های 
سازمان يافته ای هستند كه حزب اهلل مقابل آنان ايستاده و با هماهنگی و خواست 
دول��ت از تماميت ارضی لبنان دف��اع می كند، اما آلمان اين گروه را تروريس��ت 

اعالم می كند. 

رئيس كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی تأكيد 
كرد: اين حق ُكش��ی و انحراف عامدانه غرب و اروپاست كه از نگاه مجلس شورای 
اسالمی و كميسيون امنيت ملی محکوم است. نماينده مردم قم در مجلس شورای 
اس��المی با تصريح اينکه چنين رفتارهايی كاری از پيش نمی برد، گفت: حزب اهلل 
لبنان سازمانی نيست كه با شركت ها، كمپانی ها و دستگاه های سياسی كشورهای 
ديگر تعامل داشته باش��د كه با تحريم ضعيف و فعالتيش تعطيل شود. ذوالنوری 
خاطرنش��ان كرد: كش��ورهای اروپايی تاكنون هم انواع كارش��کنی ها را در مقابل 
حزب اهلل لبنان و فعاليت های ضد تروريس��تی آن داشته اند، بنابراين تحريم حزب 
اهلل س��عی بيهوده و بی خاصيتی اس��ت كه فقط منجر به بی آبرويی بيشتر جوامع 

آنا غربی كه به دروغ ژست مقابله با تروريست می گيرند منجر می شود.

 سردار رمضان ش��ريف، صبح روز يکشنبه در نشست 
هماهنگی در مورد چگونگی بزرگداشت روز جهانی 

قدس با توجه به ش��يوع ويروس كرونا در كشور 
كه در محل شورای هماهنگی تبليغات اسالمی 
برگزار شده بود، با اشاره به برخی از پيشنهادات 
مطرح ش��ده در اين نشس��ت در مورد چگونگی 

برگ��زاری روز جهانی ق��دس گفت: می 
توانيم از پتانس��يل فضای مجازی 

به خوبی در مورد بزرگداش��ت 
اين روز استفاده كنيم.

وی با اش��اره به پيش��نهاد 
اي��ن  در  ش��ده  مط��رح 
جلسه مبنی بر برگزاری 
راهپيماي��ی روز قدس 
در برخ��ی از ش��هرها 
كه در وضعيت سفيد 
از نظر شيوع ويروس 
كرون��ا ق��رار دارن��د، 

اظه��ار ك��رد: اگ��ر اين 
راهپيمايی در برخی از شهر 
ها برگزار شود و در برخی از 

شهرها برگزار نشود، آسيب بيشتری به همراه دارد 
چرا كه مالك قضاوت رس��انه های بيگانه در 
اي��ن زمينه، برگزاری راهپيمايی روز قدس 
در شهر تهران است كه با توجه به وضعيت 
ش��هر تهران در مورد شيوع ويروس كرونا 
به احتمال زياد امکان برگزاری راهپيمايی 
در ش��هر تهران وجود ندارد. وی با بيان اين 
كه با توجه به ش��رايط موج��ود اگر به 
صراح��ت بگويي��م راهپيمايی روز 
جهانی قدس به صورت فيزيکی 
و ميدانی برگزار نمی ش��ود به 
جايی ب��ر نمی خورد و نبايد 
دغدغه اين را داشته باشيم 
كه دش��منان چه قضاوتی 
در اي��ن زمين��ه خواهن��د 
داش��ت، تاكيد كرد: از راه 
ه��ای ديگر می ت��وان روز 
ق��دس را در س��طح مل��ی و 
بين المللی گرامی داشت و می توانيم از 
پتانسيل فضای مجازی در اين زمينه به 

الف  خوبی استفاده كنيم. 

امامصادق)ع(: هر كس روزه داری را افطار دهد، برای او هم مثل اجر 
روزه دار است.

گزارش

باحضورسرزدهدردانشگاه
افسریامامعلی)ع(؛

فرماندهكلارتشروزمعلمرابه
استادانوفرماندهانتبريکگفت

سرلش��کر موسوی به مناس��بت روز معلم با حضور 
سرزده در دانشگاه افسری امام علی )ع(، اين روز را 

به استادان اين دانشگاه تبريك گفت.
امير سرلشکر سيدعبدالرحيم موسوی فرمانده كل 
ارتش جمهوری اس��المی ايران با حضور سرزده در 
دانش��گاه افس��ری امام علی )ع( ضمن تبريك روز 
معلم به اس��تادان و فرمانده��ان، از مراحل و روند 
آموزش دانش��جويان در ش��رايط بهداشتی فعلی و 

اماكن مختلف اين دانشگاه بازديد كرد.
فرمانده كل ارتش در جمع فرماندهان و اس��تادان، 
نقش��ه راه دانشگاه ها در گام دوم انقالب و چگونگی 

تربيت افسران برای دهه های آينده را تبيين كرد.
در اين بازديد، امير سرتيپ جهانشاهی معاون 

هماهنگ كننده نيروی زمينی ارتش نيز فرمانده 
كل ارتش را همراهی می كرد.روابط عمومی ارتش 

نوروزیخبرداد
نشستفراكسيوننمايندگانواليی
برایبحثدرموردرياستمجلس

يازدهم
عضو فراكس��يون نمايندگان والي��ی مجلس گفت: 
اعضای فراكسيون نمايندگان واليی مجلس كه در 
دوره يازدهم راه پيدا كرده اند در نشست امروز خود 
در مورد ساماندهی مجلس يازدهم و انتخاب رئيس 

در دوره بعدی به بحث و تبادل نظر می پردازند.
حجت االس��الم حس��ن نوروزی نماينده مردم رباط 
كريم در مجلس ش��ورای اسالمی ، گفت:  نشست 
فراكس��يون نمايندگان واليی مجلس با حضور آن 
گروه از اعضا كه به مجلس يازدهم راه پيدا كرده اند 
برگزار می ش��ود. عضو فراكسيون نمايندگان واليی 
مجلس اظهار داشت: دراين  جلسه در مورد انتخاب 
رئي��س در دوره بعدی مجل��س نيز مباحثی مطرح 

می شود.فارس 

معاونعمرانیبنيادبركتخبرداد:
احداث۳0مركزبهداشتی-درمانی

بركتدرمناطقمحروم
به گفت��ه معاون عمرانی و طرح های زيربنايی بنياد 
برك��ت س��تاد اجرايی فرم��ان امام، اي��ن بنياد در 
س��ال جدي��د 30 مركز بهداش��تی- درمانی جديد 

می سازد.
محم��د مهجوری ب��ا بيان اين مطلب اف��زود: بنياد 
بركت امسال س��اخت 30 مركز بهداشتی- درمانی 
ش��امل خانه بهداشت، پايگاه س��المت، آزمايشگاه، 
مرك��ز تجهيزات پزش��کی، پاي��گاه اورژانس، مركز 
بهداشت و مركز جامع سالمت را در مناطق محروم 

و روستايی كشور در دستور كار دارد.
وی خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت در سال گذشته 
نيز 40 مركز جامع س��المت و خانه بهداشت را در 
مناطق كمتر توس��عه يافته كش��ور به بهره برداری 
رسانده اس��ت. معاون عمرانی و طرح های زيربنايی 
بنياد بركت با اشاره به برخورداری 19 استان كشور 
از خدم��ات اين بنياد در ح��وزه پروژه های عمرانی 
مرتب��ط ب��ا بهداش��ت و درمان گفت: با س��اخت و 
تکمي��ل 30 مركز بهداش��تی- درمانی بنياد بركت 
در سال 99، تعداد پروژه های بنياد در اين حوزه تا 

پايان سال جاری به 170 پروژه خواهد رسيد.
مهجوری تصريح كرد: بنياد بركت قرارداد ساخت و 
تکميل 210 پروژه بهداشتی- درمانی را در سراسر 
كش��ور دارد كه برای عملياتی ك��ردن اين پروژه ها 

700 ميليارد ريال اعتبار پيش بينی كرده است.
وی تاكيد كرد: ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای 
شاخصه های س��المت و بهداش��ت و ارائه خدمات 
درمان��ی به م��ردم مناطق محروم و كم تر توس��عه 
يافت��ه، اج��رای و تکمي��ل پروژه های بهداش��تی- 
درمانی را در مناطق محروم و روس��تايی كش��ور از 

طريق بنياد بركت دنبال می كند. 
به گفت��ه معاون عمرانی و طرح های زيربنايی بنياد 
بركت، پروژه های بهداش��تی- درمانی اين بنياد در 
19 استان و 94 شهرستان به بهره برداری رسيده يا 

در حال ساخت است. 
مهجوری با اش��اره به اين كه اس��تان های سيستان 
و بلوچستان، خوزس��تان و لرستان بيشترين سهم 
را از پروژه های پروژه های بهداش��تی- درمانی بنياد 
برك��ت به خود اختص��اص داده اند، اظهار داش��ت: 
همچني��ن در حوزه  ام��ور زيربنايی، مش��اركت در 
ساخت و تکميل 11 بيمارستان در مناطق محروم، 
از برجس��ته ترين اقداماتی اس��ت كه ستاد اجرايی 
فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد بركت انجام 
داده، كه تاكنون 8 بيمارس��تان در شهرستان های 
درگز، مينودش��ت، گرمس��ار، ميانه، بانه، فردوس، 
قرچك ورامي��ن و بهار در همدان ب��ه بهره  برداری 
رسيده و احداث بيمارستان  نی ريز در استان فارس 

نيز امسال به پايان خواهد رسيد.
وی اف��زود: ع��الوه بر اي��ن 11 بيمارس��تان، بنياد 
بركت در س��اخت 4 مركز پيشرفته درمان سرطان 
مشاركت دارد. معاون عمرانی و طرح های زيربنايی 
بني��اد بركت در پايان يادآور ش��د: س��تاد اجرايی 
فرمان حضرت امام)ره( همچنين احداث بيمارستان 
بزرگ، استاندارد، به  روز و مجهزی را در منطقه  22 
تهران با باالترين اس��تانداردهای جهانی در دس��ت 
س��اخت دارد كه با س��اخت اين بيمارستان شاهد 
تحولی بزرگ در بخش سالمت كشور خواهيم بود.

خبر
نمایندگان مجلس موضوع  نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را بررسی کردند 

ایجاد مصونیت به  جای نظارت

حاجی دلیگانی: 

دولت برنامه ای برای راه اندازی سامانه 
حقوق و دستمزد ندارد

سردار شریف:

رهبر انقالب امسال درباره قدس سخنرانی خواهند كرد

مجل���س ش���ورای اس���المی باید 
ب���ه ج���ای محدود ک���ردن و تحت 
فش���ار ق���راردادن ارائه دهندگان 
از  صال���ح  مراج���ع  ب���ه  گ���زارش 
یک س���و و از س���وی دیگ���ر ایجاد 
ش���رایطی  برای مصونی���ت افراد 
ناس���الم ب���رای ورود ب���ه مجل���س 
ی���ا دول���ت در راس���تای مصلحت 
عمومی و جلوگیری از ورود افراد 
فاسد یا ناباب به مجلس و دیگر 
نهاده���ای انتخابات���ی، قانونی را 

تصویب کنند.


