
تغییر نظام ریاستی به شورایی 
در مجلس یازدهم

مجلس جدید کارآمدتر می شود
نماینده مردم محالت در مجلس از برگزاری نشست 
هم اندیشی جمعی از نمایندگان مجلس دهم که به 

مجلس یازدهم راه پیدا کرده اند، خبر داد.
حجت االس��الم علیرضا س��لیمی از برگزاری نشست 
هم  اندیش��ی صبح روز )دوش��نبه 15 اردیبهش��ت( 
جمع��ی از نمایندگان مجلس ده��م که به مجلس 

یازدهم راه پیدا کرده اند، خبر داد.
وی ب��ا بیان اینکه ایجاد س��ازوکار افزایش کارآمدی 
مجلس یازدهم محور جلس��ه مذکور ب��ود، افزود:در 
این جلس��ه پیرامون نح��وه اداره مجل��س یازدهم، 
اصالح آیین نامه داخلی پارلمان و همچنین افزایش 
کارآمدتر کردن قوه مقننه بحث و تبادل نظر ش��د. 
نماین��ده م��ردم مح��الت در مجلس تصری��ح کرد: 
نمایندگان در این جلس��ه معتقد بودند که در حال 
حاضر مجلس تبدیل به نظام ریاستی شده و رئیس 
مجلس معاون قوانی��ن، معاون اجرایی، رئیس مرکز 
پژوهش ه��ا و ... را انتخاب می کند و نمایندگان در 

این موضوعات دخیل نیستند.
حجت االسالم سلیمی اضافه کرد: نمایندگان معتقد 
بودند که مجلس محل مشورت و شورا است و وکالی 
ملت باید در همه امور تصمیم بگیرند بنابراین نظام 
ریاستی باید تبدیل به نظام شورایی و مشورتی شود. 
نماینده مردم محالت در مجلس، گفت: قرار است تا 
در جلسات بعدی درباره فراهم کردن سازوکار نظام 
مشورتی و شورایی بحث و تبادل نظر شود تا در این 

باره به یک جمع بندی برسیم. تسنیم

مستندات دستکاری مصوبات مجلس 
موجود است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره 
به اینکه دستکاری در مصوبات مجلس تبدیل به یک 
رویه ش��ده است گفت: مس��تندات این دستکاری ها 
موجود اس��ت. محمدج��واد ابطح��ی نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در موضوع دستکاری مصوبات مجلس همکارانی که 
این مس��ئله را مطرح کردند مدرک دارند. وی افزود: 
مس��ئله دستکاری در مصوبات مجلس قبال هم رویه 
بود و نیمه شب در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
هشتم، مصوبات مجلس را تغییر داده بودند. ابطحی 
ادامه داد: در بحث سهمیه ایثارگران برای دانشگاه ها 
موض��وع جدی بود که نماینده س��میرم نیز س��ند 
آن را دارد که در مصوبات دس��تکاری ش��ده است و 
البته م��وارد اینچنینی زیاد اس��ت. نماینده مجلس 
دهم شورای اس��المی در ادامه عنوان کرد: اگر شما 
گزارش های صحن علنی را با آنچه در کمیس��یون ها 
مصوب شده تطبیق دهید متوجه می شوید که چقدر 

مصوبات دستکاری شده است.  فارس

اخبار

آیت اهلل س��ید ابراهیم رییس��ی در جلس��ه ش��ورای عالی 
ق��وه قضاییه با تس��لیت وف��ات حضرت خدیج��ه )س(، به 
مجاهدت های ایش��ان در کنار پیامبر عظیم الش��أن اسالم 
برای نش��ر معارف دین و موفقیت رسالت نبوی پرداخت و 
آن بان��وی مکرم را الگوی جامعه اس��المی در انفاق و ایثار 

معرفی کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: مردم ما در ۸ س��ال دفاع مقدس 
و دف��اع از حریم و ح��رم و همچنین در صحن��ه مقابله با 
وی��روس منحوس کرون��ا و رزمایش کمک مؤمنانه نش��ان 
دادند در اندیش��ه، سلوک و رفتار به حضرت خدیجه )س( 
ارادتمندند و با تأسی از ایشان جلوه های زیبایی از همیاری 

و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را به نمایش گذاشتند.
رییسی با اشاره به نظر متخصصان درباره احتمال آغاز موج 
دوم ویروس کرونا و تداوم ش��رایط موج��ود، بر لزوم توجه 
ب��ه عوامل موفقی��ت در دوران مواجهه با موج اول ش��یوع 
تأکید کرد و اظهار داش��ت: اولین چیزی که موجب نمایش 
موفقیت ایران اس��المی در مواجهه با ویروس کرونا در دنیا 
شد، تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و سیره و سلکوک 
ش��خصی ایش��ان بود که همه ظرفیت های کش��ور را برای 

تالش همدالنه بسیج کردند.
رییس قوه قضاییه افزود: اقناع افکار عمومی توسط رسانه ها 
به ویژه رس��انه ملی دومین عامل مهم در این موفقیت بود 
که باعث شد مردم عزیز ما در کنار حافظان سالمت خوش 
بدرخش��ند و عامل دیگر به میدان آمدن همه ظرفیت های 
دولت، نیرو های مس��لح و نهاد ه��ای انقالبی بود که همه از 

این آزمون س��ربلند بیرون آمدند. وی در بخش دیگری از 
س��خنانش با اشاره به نشست های هم اندیشی اخیر خود با 
اقش��ار مختلف از جمله کارگران و اصحاب تولید، توجه به 
نیروی کار در س��ال جهش تولید را مهم دانست و با تأکید 
بر لزوم پیگیری رفع موانع تولید از س��وی همه دستگاه ها، 
تصریح کرد: نفس حمایت و پشتیبانی لفظی از تولید کافی 

نیست و باید در عرصه اقدام و عمل هم تالش کرد.
رییس��ی افزود: در نشس��تی که چندی پیش با پرس��تاران 
برگزار ش��د، آن ها تأکید کردند ب��ا این که این روز ها مورد 
حمایت و تقدیر ملت هستند، اما مشکالتی دارند که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته و یکی از بزرگ ترین مش��کالت شان 
عدم اج��رای قوانینی بود که برای حمای��ت از این عزیزان 

تصویب شده است.
حجت االسالم درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور 
در این خصوص توضیح داد که این س��ازمان پس از دستور 
ریاست قوه قضاییه، موضوع مطالبات پرستاران را پیگیری 
کرده و بخشی از مطالبات آن ها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان 
پرداخت شده و بخش دیگری نیز به زودی پرداخت خواهد 
شد. رییس س��ازمان بازرسی کل کشور به موضوع افزایش 
قیمت خودرو و التهابات ناش��ی از آن در جامعه نیز اش��اره 
کرد و گفت که در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور 
مکاتبه کرده و س��ازمان بازرسی منتظر دریافت توضیحات 

مقامات ذیربط در این زمینه است.
رییس قوه قضاییه در ادامه س��خنانش با بیان این که برای 
حمایت از فضای کس��ب و کار هم قان��ون ویژه ای تصویب 

ش��ده، بر لزوم اجرای کامل قوانین و پیگیری حسن اجرای 
آن ها از سوی دستگاه های قضاوتی و نظارتی تأکید کرد.

وی در عی��ن حال از هم��کاران خود در دس��تگاه قضا در 
سراس��ر کش��ور که س��ال گذش��ته با حمای��ت از تولید و 
تولیدکنندگان برای رفع مش��کالت و احیای هزار کارخانه، 
کارگاه و واح��د تولیدی تالش کردن��د تقدیر کرد و ارتباط 
آن ها با کارآفرینان و کارگران را ضامن تحقق جهش تولید 

دانست.
ریی��س ق��وه قضاییه همچنین ب��ا تقدیر از اق��دام جهادی 
همکاران دس��تگاه قضا در سراسر کش��ور برای رسیدگی و 
تعیین تکلیف پرونده های معوقه در س��ال گذش��ته، اظهار 
داش��ت: کاری که دادگس��تری تهران و دادگس��تری های 
استان ها برای تعیین تکلیف سریع پرونده های کثیرالشاکی 
انجام دادند، بسیار با ارزش بوده و حجم مکاتبات مردمی با 

دستگاه قضایی را کاهش داده است.
رییس��ی با تأکید ب��ر لزوم ت��داوم این روند در س��ال ۹۹ 
برای به سامان رس��یدن هرچه سریع تر پرونده های معوقه، 
خاطرنش��ان کرد: به روزرسانی و اتمام کار این پرونده ها در 
همین روز های ابتدای س��ال امکانپذیر است، اما همکاران 
قضا دقت داشته باشند که رسیدگی به این پرونده ها، نباید 

موجب معوقه شدن پرونده های جاری شود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش با اش��اره ب��ه اقدام 
خصمانه آمریکا برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران 
اظهار داش��ت: اقدام آمریکایی ها برای مردم آزاده جهان و 
فرهیختگان ش��گفتی آور اس��ت که از یک سو می گویند از 

برجام خارج شده ایم و از سوی دیگر بعد از دو سال می گویند 
در این قرارداد شریک هستیم.

رییس قوه قضاییه این رفتار را نش��انگر تعارض آمریکایی ها 
در تصی��م گیری دانس��ت و افزود: رفتار برخی کش��ور های 
اروپایی هم برای جهانیان س��وال برانگیز اس��ت که چرا در 
اوج مس��أله کرونا که آلمان گرفتار آن ش��ده و میزان مرگ 
و میر در آن باالس��ت و مردم این کش��ور دنبال نجات جان 
خود هس��تند، آن ها دنبال نش��ان دادن عنادش��ان با حزب 
اهلل و جری��ان مقاومت مردمی هس��تند. وی با بیان این که 
ام��روز جبهه مقاومت از مرز های لبن��ان فراتر رفته و جبهه 
بین المللی مقاومت ش��کل گرفته است، برپایی راهپیمایی 
میلیونی اربعین و ش��کل گیری حرکت ه��ای مردمی علیه 
آمریکا و تروریست ها و حامیانشان در عراق و سوریه و دیگر 

کشور های منطقه را از دستاورد های این جبهه دانست.
رییس قوه قضاییه خاطر نش��ان کرد: امروز اخراج آمریکا از 
منطقه خواست همه مردم منطقه است و شاید زدوبند های 
سیاسی باعث تأخیر در تحقق این مطالبه شود، اما به برکت 
خون مطهر ش��هدای مقاومت به ویژه ش��هید حاج قاس��م 
س��لیمانی تحقق می یاب��د و اخراج آن ه��ا از منطقه قطعی 
اس��ت. در این نشس��ت، با توجه به اهمی��ت تحوالت بورس 
و استقبال گسترده مردم برای سرمایه گذاری در این حوزه، 
مقرر شد مسائل مربوط به بورس در جلسه  آتی شورای عالی 
قوه قضاییه با حضور کارشناس��ان این حوزه و صاحب نظران 

اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
 مرکز رسانه قوه قضاییه  

امیر رحیم زاده:

تحرکات هوایی دشمن را 
رصد می کنیم

جانش��ین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبی��اء گفت: همه تحرکات و 
فعالیت های هوایی دشمن را به طور مستمر از لحظه پرواز از روی باند 

پروازی تحت رصد و پایش عملیاتی و اطالعاتی خود داریم.
امیر قادر رحیم زاده جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( 
کش��ور، تصریح کرد: پیام ما به همس��ایگان ایران اسالمی و نیروهای 
فرامنطقه ای این اس��ت که همه تالش های انجام گرفته در نیروهای 
مس��لح کش��ورمان بویژه در عرصه پدافند هوایی ب��رای تأمین منافع 
ملی و حفظ امنیت منطقه اس��ت و اعتقاد داریم که برقراری و ارتقای 
ضریب امنیت با همکاری کشورهای منطقه امکان پذیر است و حضور 
کش��ورهای فرامنطقه ای ناقض حفظ امنیت ب��وده و هرگونه حرکت 
نابخردان��ه این نیروها امنیت کش��ورهای منطقه را با مخاطرات جدی 

مواجه خواهد ساخت.
وی تاکی��د کرد: در عرصه پدافند هوایی ما با ت��وکل به پروردگار و با 
اطاعت کامل از فرامین فرمانده معظم کل قوا و با برخورداری از کارکنان 
مؤمن، شجاع و متخصص و با رویکردی خودباورانه، خوداتکا و با تکیه 
بر توان داخلی توانسته ایم به فناوری ها و تجهیزات پیشرفته بومی که 
افزایش توانمندی های دفاعی را برای ما به ارمغان آورده اس��ت، دست 
پیدا کنیم و به امید خدا با اقتدار کامل آماده حراست از قلمرو هوایی 
کشور عزیزمان هستیم. جانش��ین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
)ص( با اش��اره به اینکه ما امروز همه تح��رکات و فعالیت های هوایی 
دش��من را به طور مس��تمر از لحظه پ��رواز از روی باند پروازی تحت 
رص��د و پایش عملیاتی و اطالعاتی خود داریم، گفت: ما اهل تجاوز و 
ش��روع کننده جنگ نیس��تیم ولی با اقتدار کامل به هرگونه تهدید و 
تجاوز به قلمرو هوایی کشورمان پاسخی دندان شکن و پیشمان کننده 
خواهیم داد. امیر رحیم زاده که به منظور ارزیابی سامانه های پدافندی 
ارتش و سپاه مستقر در مناطق عملیاتی جنوب کشور در رأس تیمی 
از مس��ئوالن و کارشناس��ان این قرارگاه، نیروی پدافند هوایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران و نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی در اس��تان هرمزگان حضور دارد، افزود: دیدار با فرماندهان 
و کارکنان پرتالش پدافند هوایی نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی 
استان هرمزگان، بررسی وضعیت سامانه های پدافند هوایی گسترش 
یافت��ه در منطقه و ارزیاب��ی آمادگی رزمی یگان ه��ای پدافند هوایی 
مس��تقر در این استان از جمله اهداف بازدید هیأت مذکور است. وی 
تاکید کرد: بررس��ی میدانی چگونگی اج��رای آموزش های عملیاتی، 
اطالعات��ی، فنی و دیگر مباحث مرتبط و مطابق با دس��تور العمل ها 
و سناریوهای مشخص ش��ده برای انجام واکنش های سریع و مؤثر از 

دیگر اهداف این بازدید است. روابط عمومی ارتش

ادامه از صفحه اول
ریک��ی از اقداماتی که ایران در چند روز گذش��ته 
انجام داد و باعث ش��گفتی همراه با خشم دشمنان 
به ویژه آمریکا و همپیمانان او ش��د، پرتاب موشک 

حامل ماهواره نظامی نور بود.
اقدام به پرتاب ماهواره نور تنها گوشهای از واکنش 
ای��ران به اق��دام آمریکا ب��رای تمدی��د تحریمهای 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی بود،اگر آمریکاییها در 
این راه موفق ش��وند، واکنشهای بعدی ایران بسیار 
ناباورنهت��ر از گذش��ته خواهد ب��ود و آمریکاییها را 

انگشت به دهان خواهد کرد.
آمریکاییه��ا خود نیز به خوبی میدانند که ایران در 
زمینه س��اخت تس��لیحات نظامی خودکفا است و 
نیازی به واردات سالح ندارد. هدف آمریکاییها تنها 
فش��ار حداکثری به جمهوری اس��المی ایران است 
و تص��ور میکند ب��ا تمدید تحریمهای تس��لیحاتی 
میتواند این فش��ارها را مضاع��ف کند و تأثیر آن را 

نیز ببیند.
هر چند در کنار به رخ کش��یدن دستاوردهای تازه 
جمهوری اس��المی ایران در زمین��ه نظامی یکی از 
واکنش��های ایران علیه اقدام آمریکا خواهد بود، اما 
پیگیریهای حقوقی در عرصه بینالمللی نیز میتواند 

به نتیجه برسد.
در ای��ن زمین��ه ای��ران میتواند از اق��دام آمریکا به 
مجامع و دادگاههای بینالمللی شکایت کند و قطعاً 
نیز نتیجه این ش��کایت به س��ود ایران خواهد بود، 
گرچه ش��اید برای آمریکاییها اهمیتی نداشته باشد 
اما همین که این رژیم در صحنه بینالمللی محکوم 

میشود،یک پیروزی سیاسی برای ایران است.

سرمقاله
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گزارش

برنامه ریزی سپاه برای مقابله با موج احتمالی کرونا در  پاییز و زمستان
معاون بهداشت و  درمان سپاه با بیان اینکه سپاه همچنان با همان ظرفیت 
و اس��تعداد یک��ی و دو ماه پی��ش، در حال مبارزه با کروناس��ت، گفت: در 
مجموعه بهداش��ت و درمان سپاه، برنامه ریزی های کامل و مفصلی را برای 

مقابله با موج احتمالی بعدی کرونا در پاییز و زمستان انجام داده ایم.
س��ردار احمد عبداللهی با بیان اینکه نقاهتگاه هایی که برای مقابله با کرونا 
توسط سپاه ایجاد شد همچنان برقرار است، افزود: این نقاهتگاه ها مورد استفاده 

قرار نگرفت و هنوز هیچگونه هماهنگی برای جمع کردن آنها انجام نشده است.
وی با بیان اینکه سامانه های بیمارستان های صحرایی سپاه که برای مقابله با کرونا 
برپا شد، هنوز جابجا نشدند، گفت: ممکن است برخی از پرسنل این بیمارستان های 
صحرایی برای چند روز مرخصی گرفته باش��ند اما سامانه ها هنوز جابجا نشده اند و 

در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرند. میزان

روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابالغ کرد
رئیس جمهور، یک قان��ون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های 
نیرو، کش��ور و اقتصاد و همچنین س��ازمان های برنامه و محیط زیست 

ابالغ کرد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مص��وب مجلس را برای اجرا 
ب��ه وزارتخانه های نیرو، کش��ور و ام��ور اقتصادی و دارای��ی و همچنین 
سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست ابالغ کرد.بر این 
اس��اس، در اجرای اصل یکصد و بیست و س��وم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، رئیس جمهور »قانون کمک به س��اماندهی پسماندهای عادی با مشارکت 
بخش غیر دولتی« را برای اجرا به وزارتخانه های نیرو، کش��ور و امور اقتصادی و 
دارایی و همچنین س��ازمان های برنامه و بودجه کش��ور و حفاظت محیط زیست 

ابالغ کرد. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دولت در پساکرونا مراقب افزایش تورم و قیمت ها باشد
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه با اشاره به شیوع کرونا در کشور و تحت تاثیر 
قرارگرفتن مسائل اقتصادی گفت: همه باید تالش کنیم تا ویروس کرونا 
هرچه سریعتر ریشه کن شود، دولت هم باید در پساکرونا مراقب افزایش 
تورم و قیمت ها باش��د. مهدی تقوی با اش��اره به شیوع کرونا در کشور و 
جهان و تحت تاثیر قرارگرفتن مسائل اقتصادی گفت: شیوع کرونا موجب 
ش��د تا مشکالتی برای نیروی کار کشور ایجاد ش��ود که به دنبال آن اقتصاد 
خانواده را هم با مش��کل مواجه کرد. از طرفی کس��ب و کارها چندین روز تعطیل 
ش��د و مش��کالتی هم برای صاحبان کسب و کار ایجاد شد. استاد دانشگاه به عدم 
افزایش مناس��ب حقوق ها اشاره کرد و افزود: حقوق ها برابر با تورمی که در کشور 
داریم افزایش پیدا نکرد و این موجب می شود قدرت خرید مردم پایین بیاید و این 

موضوع هم باعث کاهش خرید محصوالت تولید کنندگان می شود. فارس

آیت هللا رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

هزار واحد تولیدی در سال گذشته 
با تالش دستگاه قضایی احیا شد

رییس قوه قضاییه گفت: به روزرس�انی و اتم�ام کار پرونده های قضایی معوقه در همین 
روز های ابتدای س�ال امکانپذیر است، اما همکاران قضا دقت داشته باشند که رسیدگی 

به این پرونده ها، نباید موجب معوقه شدن پرونده های جاری شود.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه علنی روز دوشنبه عالوه بر تذکراتی 
نس��بت به نبود نظارت بر قیمت کاالهای اساس��ی، پرونده تخلفات تحصیلی حسین 
فریدون را نیز به قوه  قضائیه ارجاع دادند. مجلس ش��ورای اسالمی روز)دوشنبه، 15 
اردیبهشت( جلسه علنی داشت که در مهم ترین مصوبات عالوه بر موافقت با کلیات 
الیحه حذف چهار صفر از پول ملی طی 5 س��ال آینده، گزارش کمیس��یون آموزش 
و تحقیقات درباره پرونده تخلفات تحصیلی حسین فریدون)برادر رئیس جمهور( نیز 
قرائت ش��د ک��ه پس از آن با موافقت اکثریت نمایندگان طب��ق ماده ۲34 آیین نامه 
داخلی پارلمان به قوه قضائیه ارجاع ش��د. گزیده ای از مصوبات و آنچه که در جلس��ه 

علنی مجلس مطرح شده به شرح زیر است.
 محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصالح ساختار پولی 
کشور ظرف 5 سال عملیاتی خواهد شد، گفت: سه سال برای بررسی اجرا و دو سال 

هم برای اجرا و عملیاتی شدن این الیحه زمان در نظر گرفته شده است.
 مه��رداد الهوتی نماینده لنگرود در مجلس معتقد اس��ت که حذف 4 صفر از پول 

ملی هیچ تاثیری بر اقتصاد مردم ندارد و باعث سرگردانی آنها می شود.
 س��یدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تغییر واحد پول 
ملی از ریال به تومان توجیهی ندارد، گفت: هزینه های زائد و زیادی در راستای تغییر 

واحد پولی بر دوش کشور گذاشته می شود.
 عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی اعالم 

ک��رد که روند حذف 4 صف��ر از پول ملی به صورت 
تدریجی انجام می ش��ود.  عل��ی بختیار نماینده 
م��ردم گلپایگان در مجلس با بی��ان اینکه برخی 
کش��ورها حتی ۲ بار اقدام ب��ه اصالح قانون پولی 
و بانکی خود کرده اند، گفت: حذف 4 صفر باعث 

تقویت پول ملی می ش��ود.  نادر قاضی پور نماینده م��ردم ارومیه در مجلس گفت:  
ثروتمندان از این فرصت طالیی که دولت در قالب الیحه حذف چهار صفر ارائه کرده، 
به ش��کلی پاس گل به آنها می دهد. wنمایندگان با حذف 4 صفر از پول ملی کشور 

و تغییر واحد پول ملی به تومان موافقت کردند.
 صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه گرد شدن قیمت ها با 
واحد ریال به سمت باال باعث نارضایتی مردم به خصوص در زمینه کرایه حمل و نقل 

شده است، گفت: حذف 4 صفر از پول ملی دربازه 5 ساله امکان پذیر است.
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه ایجاد منطقه آزاد 

تجاری - صنعتی سرخس و دوغارون و مازندران موافقت کردند.
 در جلس��ه روز گذش��ته مجلس، گزارش تخلفات تحصیلی حسین فریدون نیز در 
جلسه علنی مجلس ش��ورای اسالمی قرائت شد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پرونده تخلفات تحصیلی حس��ین فریدون را ب��ه قوه قضائیه ارجاع دادند. نمایندگان 
مجل��س در مصوبه ای مقرر کردن��د که ایثارگران دارنده مدرک معادل کارشناس��ی 
می توانند تا 35 سال خدمت کنند.  الیحه الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت 
پس��ماند پرتوزا به دلیل اصرار نمایندگان مجلس به مصوبه قبلی ش��ان در برخی از 
بندها، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.   بهمن طاهرخانی نماینده 
مردم تاکس��تان در مجلس گفت:در حالی که بس��یاری از مردم در کشور فاقد خانه 
و مس��کن هس��تند، ویالهای بیش از 5۰۰ میلیارد تومانی در دست افرادی است که 
مش��خص نیست به چه شیوه ای به منابع کشور دسترسی پیدا کرده اند.  حسینعلی 
حاجی  دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از نایب رئیس مجلس خواست 
تا از دولت بخواهد به وضعیت جاماندگان س��هام عدالت رس��یدگی کند.  علی اکبر 
کریمی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: هیئت رئیسه در مدت باقیمانده از 
مجلس دهم زمینه قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی از قاچاق کاال و ارز را در صحن 
فراهم کند.  مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس دهم خواستار تعیین 

تکلیف ۲ تحقیق و تفحص، پیش از به اتمام رسیدن عمر مجلس دهم شد.
 تسنیم

برشی از جلسه روز گذشته بهارستان

 از موافقت با حذف چهار صفر از پول ملی 
تا ارجاع تخلفات حسین فریدون به 

قوه  قضائیه


