
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با پیام 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب و 
با حضور سران قوا و جمع دیگری از مسؤوالن 
و فرماندهان کشوری و لشکری در ساختمان 

بهارستان مجلس شورای اسالمی آغاز به کار کرد.
پیام رهبر انقالب به مناس��بت آغاز ب��ه کار یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی
 پیام رهبر معظم انقالب

حض��رت آیت اهلل خامنه ای به مناس��بت آغاز به کار مجلس 
یازدهم پیامی منتشر کردند که در صحن خانه ملت خوانده 

شد. متن پیام به این شرح است.
امروز ب��ه هدایت و توفیق اله��ی یازدهمین دوره ی مجلس 
ش��ورای اسالمی آغاز میشود و پیش��انِی باشکوه و درخشان 
مردم س��االری اس��المی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ 
مینماید. خداوند حکیم و قدیر را بر کمک به ملّت ایران در 
حرکت بی وقفه ی تشکیل مجلس قانونگذاری سپاس میگویم 
و از هّمت و انگیزه ی ملّت عزیز تشّکر میکنم و به منتخبان 
ملّت که توانس��ته اند امید و اعتم��اد رأی دهندگان را جلب 

کنند تبریک میگویم.
امام راحل عظیم الّش��أن، مجلس را در رأس امور دانس��تند؛ 
این را میتوان جامع ترین تعبیری دانس��ت که شأن مجلس 
و نیز وظیف��ه ی آن را در یک جمله ی کوت��اه اعالم میکند. 
اگر قانون را راه و مس��یر کشور به سمت قلّه ها و مقصدهایی 
بدانیم که در قانون اساسی معّین شده است، مجلس، متعّهد 
این ریل گذاری و رهگشایِی حیاتی است. همه ی دستگاه های 
حکومتی و مردمی و همه ی آحاد، وظیفه دارند از این مسیر 
حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز -عالوه بر قّوه ی 
قضائّیه که مسئولّیتش تضمین اجرای قانون است- در خود 
مجلس پیش بینی شده است که حّق تحقیق و تفّحص، حّق 
رّد و قبول مدیران ارش��د قّوه ی مجریّه، حّق تذّکر و سؤال و 
استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده 
و قابل اجرا باشد و از ضمانتهای اجرای آن بدرستی استفاده 
شود، کشور به هدفهای واالی خود دست می یابد. این است 

شأن واالی مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهّم آن.
آن که میتواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما 
نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت 
درس��ت از شرایط و اولویّتهای کش��ور، و با کارشناسی، و با 
حضور فّعال و منّظم، و با پاک دستی و امانت داری، وظیفه ی 
قانونگ��ذاری و دیگ��ر وظایف خود را انج��ام دهند، مجلس، 
نقط��ه ی امی��د مردم و نقط��ه ی اتّکاء مجری��ان، و به معنی 
حقیقی، در رأس امور کش��ور خواهد بود و چنین مجلس��ی 
در رساندن کشور به هدفهای واال، سهم بسزا خواهد داشت. 
آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان بار، یا وارد 
کردن انگیزه های ناس��الم شخصی و جناحی، یا سهل انگاری 
در کار، یا دسته بندی های احیاناً ناسالم قومی و منطقه ای و 

قبیله ای و امثال آن است.
در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای 
کش��ور اس��ت. در باب اقتصاد، عالوه بر مش��کالت عمده ی 
مش��هود، باید اذعان کنیم که در دهه ی پیشرفت و عدالت، 
نم��ره ی مطلوبی درباب عدال��ت به  دس��ت نیاورده ایم. این 
واقعّیِت ناخواس��ته باید همه را ب��ه تالش فکری و عملی در 
باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه ی اولویت، وادار سازد. 
توصی��ه ی صاحب نظران به ما میگوید که راه درس��ت برای 

این مقصود اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، 
تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.

سیاس��تهای کلّی اقتصاد مقاومت��ی در این زمینه، راهنمای 
معتبری اس��ت. توّجه به تنظیم برنامه ی هفتم که در شمار 
وظایف نزدیک مجلس یازدهم اس��ت و نیز توّجه به کاهش 
نقش تعیین کننده ی نفت خام در منابع مالی دولت که خود 
فرصت مغتنمی برای ترس��یم خّط اقتصادی کش��ور است، 

توصیه ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.
در اقدام به وظیفه ی نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و 
انصاف و اجتناب از حّب و بغض های شخصی و جناحی است. 
نه حّقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت کش ضایع ش��ود و 

نه اغماض و اهماِل بی مورد صورت گیرد.
هم��کاری نمایندگان ب��ا یکدیگر، درهم تنیدگ��ی تجربه ی 
مجّربان با ش��ور و حرارت جوانان و تازه واردان، مس��ابقه در 
عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، 
موضع گیری های انقالب��ی در حوادث مهّم جهانی و داخلی، 
اهتمام به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، صدور آرامش 
و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها، تعامل برادرانه با 
قوای مجریّه و قضائّیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب 
از تکّثر و تراکم قوانین، توصیه های دیگر اینجانب به ش��ما 
نمایندگان ملّت است. مطمئّنم که رعایت این سرفصل ها به 
ملّ��ت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درس��ت بوده 
است، و میل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش خواهد 
داد. تقوا و توّکل و اعتماد به خدا را سرمایه ی بی پایان خود 

بدانید و با قدرت و جّدیّت حرکت کنید. خدا یارتان باد.
الزم میدان��م از نماین��دگان محترم دوره ی پی��ش بویژه از 
رئی��س پُرانگیزه و پُرتالش آن جن��اب آقای دکتر الریجانی 
قدردانی کنم و اجر و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان 
مسألت نمایم. سالم و صلوات خدا بر حضرت بقّیة اهلل اعظم 
)روح��ی فداه( و رحمت و مغفرت اله��ی نثار ارواح طّیبه ی 

شهیدان و امام و پیشوای آنان حضرت امام خمینی.

 کدام مس�ئوالن در مراس�م افتتاحی�ه مجلس یازهم 
حاضر بودند؟

دستور کار نخستین جلسه مجلس یازدهم
در ابتدای نشست مجلس یازدهم شورای اسالمی، سیدرضا 
تقوی رئیس س��نی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
زنگ آغاز نخستین جلس��ه علنی مجلس را به صدا درآورد 
و بر این اس��اس اولین جلسه نمایندگان دوره دهم با حضور 

۲۶۸ نفر از منتخبان ملت به صورت رسمی آغاز شد.

 تقوی: ایران نخس�تین کشور آس�یایی دارای پارلمان 
است

حجت االسالم س��یدرضا تقوی رئیس سنی مجلس یازدهم 
در آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار داش��ت: یازدهمی��ن دوره مجلس را بع��د از یک ماه 
روزه داری، س��حرخیزی و تس��لط بر نفس��انیت و بندگی و 
عبودی��ت با حض��ور منتخبین ملت و با حض��ور مهمانان با 
فضیلت برگزار می کنیم. حجت االس��الم تقوی افزود: کشور 
ما به لحاظ تاریخی ۱۱۴ س��ال است که مجلس دارد و در 
میان کشورهای آسیایی نخستین کشوری است که صاحب 

پارلمان و مجلس شده است. 
 رحمان�ی فضلی: قوانی�ن برگزاری انتخاب�ات نیازمند 

بازنگری جدی است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور نی��ز در آیین افتتاح 
مجلس یازده��م گفت: قوانین و مقررات برگزاری انتخابات 
خصوصاً انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، حقیقتاً نیازمند 
بازنگری جّدی اس��ت و امیدواریم در تعاملی س��ازنده بین 
»دولت دوازدهم« و »مجلس یازدهم«، ش��اهد بررس��ی و 
تصویب الیحه جامع انتخابات که رافع بسیاری از اشکاالت 

و نواقص در زمینه ی انتخابات است، باشیم.
 روحانی: ما از مجلس، اخّوت را می خواهیم

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز 
ب��ه کار مجلس یازده��م اظهار داش��ت: پارلمان و مجلس، 
در سراس��ر جهان نماد مهم دموکراس��ی اس��ت و در ایران 
اسالمی، مجلس شورای اسالمی نماد دموکراسی اسالمی و 
مردم ساالری دینی است. اولین رکن دموکراسی در تاریخ 
ایران در ۱۱۴ س��ال پیش با مجلس شورای ملی آن زمان 
شکل گرفت و این نهاد از مرحوم آخوند خراسانی و محقق 
نایین��ی تا ام��ام راحل رضوان اهلل علیه نه��ادی بوده که به 
عنوان نهادی مش��روع و قانونی تلقی ش��ده اس��ت. رئیس 
جمهور گفت: در مجلس ش��ورای اسالمی از آغاز، بزرگانی 
ب��ر چنی��ن صندلی هایی نشس��تند و ادای وظیفه کردند و 
از ش��هید آیت اهلل مدرس گرفته ت��ا مقام معظم رهبری تا 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و تا شهیدانی همچون 
شهید رجایی ش��هید باهنر ، شهید چمران در مجلس اول 
بر همی��ن صندلی ها نشس��تند و به وظیف��ه قانون گذاری 
پرداختن��د.  روحان��ی تصریح ک��رد: دول��ت و مجلس در 
بس��یاری از زمینه ها می توانند هم��کاری کنند اما بهترین 
همکاری الیحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از 
سوی مجلس شورای اسالمی است.  امیدوارم در یک سال 
باقی مانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در 

این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
 مبنای ما برای همکاری ها چارچوب قانون اساسی است.

وی اظهار داش��ت: ما مجلس و تک تک نمایندگان مجلس 
را از دیدگاه قانون اساس��ی در برابر کل ملت ایران مسئول 
می دانیم آنچنان که قانون اساسی این را می گوید.  اگر همه 
فکره��ا برای منافع ملی، امنیت مل��ی، برای مصالح ملی و 
برای هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، 
جناح��ی و حوزه های انتخابیه ترجی��ح دهیم که بی تردید 
مجلس نه مجل��س حوزه های انتخابیه، نه مجلس اقوام، نه 
مجلس جناح ها و نه مجلس فرق اس��ت. مجلس ش��ورای 

اس��المی خانه ملت است و از آن ملت ایران است. روحانی 
ب��ا تاکید بر اینکه دولت دس��ت خود را به س��مت مجلس 
یازدهم دراز می کند، اظهار داش��ت: ما از مجلس اخّوت را 

می خواهیم، همانطور که از رهبری ابّوت را می خواهیم.

 منتخبان مجلس یازدهم سوگند یاد کردند
در ادامه مراس��م افتتاحیه مجلس یازدهم، مراس��م تحلیف 
منتخبان برگزار ش��د و منتخبان ملت طبق اصل ۶۷ قانون 

اساسی سوگند یاد کردند.
 روحانی پیش از سوگند منتخبان صحن را ترک کرد

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در حالی صحن 
مجلس را پیش از سوگند منتخبان یازدهمین دوره مجلس 

ترک کرد که سخنرانی او ۴۵ دقیقه به طول انجامید. 
در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم امروز عکس دو منتخب 
فوت ش��ده تهران و آس��تانه اش��رفیه )فاطمه رهبر و علی 
رمضانی دستک( هم در صندلی های آنها قرار داشت و یاد و 

نام آنها گرامی داشته شد. 

 شعب ۱۵ گانه مجلس یازدهم 
تشکیل شد

در ادامه نشست علنی )چهارشنبه( مجلس یازدهم شورای 
اس��المی، ۲۷۶ نفر از منتخبان مجلس یازدهم پس از انجام 
مراسم تحلیف در اولین جلسه علنی خود، به حکم قرعه به 
طور مس��اوی به ۱۵ شعبه تقسیم ش��دند و افراد باقیمانده 
به ترتیب از ش��عبه اول به بعد، یک به یک به شعب افزوده 
شدند. این شعبات وظیفه بررسی اعتبارنامه منتخبان جدید 

مجلس را بر عهده دارند.
 نماین�دگان مجلس یازدهم به ش�هدای گمنام مجلس 

ادای احترام کردند
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی پس از برگزاری آئین 
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی دقایقی 

قبل به مزار شهدای گمنام مجلس رفتند.
بر این اساس وکالی ملت پس از برگزاری مراسم تحلیف به 
شهدای گمنام مجلس شورای اسالمی ادای احترام کردند.

 هیئت رئیسه امروز انتخاب می شوند
بر اس��اس اعالم تقوی رئیس سنی مجلس یازدهم برگزاری 
انتخابات هیأت رئیس��ه مجلس یازدهم شورای اسالمی در 

دس��تور کار نشس��ت امروز پنحش��نبه قرار دارد.

 تجارت ایران و 
ونزوئال، به آمریکایی ها 

ارتباطی ندارد

رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها در یک تجارت معمولی میان 
ایران و یک کش��ور دوس��ت)ونزوئال( در حمل یک فرآورده 
نفت��ی نیز می خواهند دخالت کنند و این چیزی اس��ت که 
اصاًل به آنها ارتباطی ندارد و با هیچ قانونی س��ازگار نیست. 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت 
دول��ت با تبریک مجدد ایام عید س��عید فطر به ملت ایران، 
گفت: نماین��دگان مجلس از هر جناح و تفکر سیاس��ی که 
باشند به خوبی می دانند که امروز کشور در چه شرایطی قرار 
دارد و وظیفه ما به عنوان دولت این است که با مجلس برای 

حل مشکالت مردم در کنار هم باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه قضاوت کردن نسبت به مجلس 
پیش از آنکه چند ماه از کار مجلس بگذرد، یک پیش داوری 
غیردقیق اس��ت، اظهارداش��ت: مدل انتخابات در کش��ور به 
گونه ای اس��ت که ما تقریباً دائم االنتخابات هستیم و همواره 
با انتخابات  گوناگون مواجه ایم که این مقداری کار را سخت 
کرده و جناح ها و احزاب ناچار به رقابت هس��تند که اگر این 
رقابت سالم باشد خود ثبات و استواری حاکمیت و جامعه را 
تح��ت تأثیر قرار می دهد. رئیس جمهور تأکید کرد: معتقدم 
امروز در ش��رایط فعلی کش��ور، تحمل جن��گ لفظی وجود 
ندارد؛ این در حالی اس��ت که عالوه بر ش��یوع یک بیماری 
مسری با تحریم های سخت نیز مواجه هستیم؛ آمریکایی ها 
در یک تجارت معمولی میان ایران و یک کش��ور دوست در 
حمل یک فرآورده نفتی نیز می خواهند دخالت کنند و این 
چیزی اس��ت که اصاًل به آنها ارتباطی ندارد و با هیچ قانونی 
سازگار نیست. روحانی تصریح کرد: اگر در داخل کشور میان 
دولت، س��ایر قوا و نیروهای مسلح، وحدت نبود، ممکن بود 
آمریکایی ه��ا در تجاوز خود موفق ب��وده و یک جبل الطارق 
دیگری را در دریای کارائیب شاهد باشیم اما وحدت و اتحاد، 
مانع از وقوع چنین اتفاقی ش��د. وی با اشاره به توفیقاتی که 
در نتیجه ایثار کادر درمانی، همراهی مردم، مدیریت کشور 
و حض��ور تولیدکنندگان در بخش ه��ای مختلف در ماه های 
اخیر حاصل شده است، گفت: امروز در فضای مجازی تحول 
بسیار خوبی بوجود آمده و یک فضای مجازی قدرتمندی را 

در کش��ور بوجود آورده که به راحتی بوس��یله آن می توانیم 
ب��دون خروج از منزل امورات خود را از جمله کارهای بانکی 
و خرید اجناس انجام دهیم. رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
تأمین بودجه کشور در سال جاری با توجه به شرایطی که در 
آن قرار داریم، کار آسانی نیست، گفت: با برنامه ریزی خوبی 
که انجام شده بدون اینکه استقراضی از بانک مرکزی داشته 
باشیم، بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد. روحانی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از مردم با بورس 
آش��نا ش��ده و در آن وارد می شوند، اظهار امیدواری کرد که 
ش��ورای عالی بورس به این امید مردم توجه داش��ته و آن را 
تقویت کند، چرا که بازار س��رمایه یک بازار مهمی است که 

باید آن را به درستی مدیریت کرده و از آن مراقبت کنیم.
روحان��ی افزود: باید اقتصاد را از بخش دولت و ش��به دولت 
گرفته و به دس��ت مردم بس��پاریم که یک بخش��ی از آن با 
فروش س��هام و بخش��ی دیگر از طری��ق اوراق قرضه انجام 

خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه می خواهیم امسال، سال افتتاح طرح ها 
و پروژه های گوناگون در کش��ور باشد و در این راستا تالش 
می کنیم، گفت: در ۲ ماهه اول امسال با وجود سختی هایی 
که داش��تیم ت��الش کردیم تا هر هفته ی��ک افتتاح مهم به 
صورت ویدئو کنفرانس داشته باش��یم. رئیس جمهور ادامه 
داد: بانک مرکزی جزو بخش هایی است که در کنترل تورم و 
ایجاد انضباط مالی در کشور نقشی اساسی ایفا می کند؛ این 
در حالی اس��ت که در سال های ۹۳ و ۹۴ موفقیت در زمینه 

کاهش تورم همراه با امیدی که در مردم ایجاد ش��ده بود به 
واس��طه انضباط مالی بدست آمد. روحانی تأکید کرد: مردم 
عزیز ایران مطمئن باشند که دولت با همه توان در طرح های 
مختلف به دنبال سکون و آرامش مردم و ثبات در بازار است 
تا آنان احس��اس کنن��د عدالت اجرا ش��ده و نیازمندی های 
اساسی شان تأمین می شود. رئیس جمهور افزود: امیدوارم در 
س��ال جاری شاهد بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید 
در این راس��تا باش��یم. وی ضمن ابراز امی��دواری از اینکه با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در آینده شاهد مهار کرونا 
در کش��ور باشیم، گفت: البته همچنان باید نسبت به رعایت 
دستورالعمل ها و حفظ فاصله گذاری ها تا زمانی که مسئوالن 

بهداشت کشور بر آن تأکید دارند، تالش کنیم. 
روحانی با اش��اره به آغاز به کار مجلس یازدهم با بیان اینکه 
خوشبختانه تاکنون هیچ  وقت مجبور به استفاده از اصل ۶۸ 
قانون اساسی نش��ده ایم، افزود: این اصل به دولت و مجلس 
اجازه می دهد در شرایط بحران و جنگ انتخابات را به تأخیر 
انداخته و مجلس قبلی تا زمان برگزاری انتخابات به کار خود 
ادامه دهد. روحانی با اش��اره به اینکه این یکی از نعمت های 
خداوند اس��ت که دمکراسی ما پیوسته و مجلسی بالانقطاع 
داشته ایم که هیچ دوران فترتی میان آنها نبوده است، افزود: 
این در حالی اس��ت که پیش از انقالب همواره دوران فترتی 
میان ادوار مختلف مجلس گاهی تا چند ماه وجود داش��ت و 
گاهی که مجلس وجود نداشت، دولت مصوباتی را به تصویب 

می رساند که ارزش قانون داشت.  ریاست جمهوری

ادامه از صفحه اول 
آن ها دانش آموز مراجعه کننده نداشت و دومی مدیر 
نیامده بود و س��ومی که چند دانش آموز نیازمند به 
راهنمای��ی را در خود پذیرفته با کس��ر معلم روبرو 
بود تا بس��اط فوتبال راه بیفت��د و کل این پروژه با 
شکس��تن تابوی پروتکل های بهداشتی ناکام بماند! 
درحالی ک��ه وزی��ر آموزش وپرورش طی س��خنانی 
حضور کادر آموزشی را در مدارس بیش ۹0 درصد 
اعالم می کند تا آماری ارائه ش��ده باشد و یک هفته 
به اصطالح آموزشی را س��رهم بندی کند و مدیران 
م��دارس غیرانتفاعی تتم��ه مطالب ش��هریه خود 
را از دان��ش آموزان گرفته و پ��س ازآن کارت ورود 
به جلس��ه امتحانات سوم دبیرس��تان را برای آن ها 
صادر کنند! و اینجاس��ت ک��ه نوبت رئیس مجلس 
دهم می شود تا دوران نقاهت را پشت تریبون وداع 
رفته و به عنوان خداحافظی ازآنچه توس��ط مجلس 
با مدیریت او طی س��ه دوره انجام ش��ده پروپاگاندا 
نماید و اگر انجام شده باشد وظیفه قانونی بوده که 
منتخب��ان مردم بابت انجام هرچه بهتر آن حقوق و 
مزایا هرچه بیش��تر دریافت داش��ته اند و اگر کاری 
بی��ش از ادای وظیفه انجام گرفته مس��تحق تکریم 
و تش��ویق خواهند بود! آم��ار دادن به نوعی بازی با 
اعداد اس��ت که باید نهادی باش��د و بررس��ی کند 
ک��ه این اقدام��ات و ادعاها چه نتای��ج مثبتی را به 
همراه داش��ته اس��ت. رئیس چند دوره ای مجلس 
ش��ورای اسالمی که خود را یک دانشگاهی می داند 
و اب��راز می دارند می خواهند ب��ه خانه خود و میان 
دانش��جویان برگردند. افتخ��ارات آماری مجلس را 
طی این چهار سال اعاده چهار هزار میلیارد دالر به 
خزانه و ده هزار تذکر به دولت و پنج هزار تذکر به 
رئیس جمهور و ۱۸۳ س��وأل از قوه مجریه و ۶۳ بار 
اخطار به آن و ارس��ال ۳۲۸۵ پرونده به دادگستری 
می دانند که به نظر می رس��د همه این ها از وظایف 
س��ازمان بازرس��ی کل کشور باش��د نه مجلس که 
یک��ی از ق��وای س��ه گانه اداره س��رزمین بزرگ و 
سوق الجیش��ی ای��ران اس��ت! ضرب المثل های ناب 
بعضی وقت ها می توانند التیام بخش روح های آزاده 
باشند زیرا اینگونه وداع های کالمی همان اشاره به 
حلوایی است که حتی تکرار آن  هم نمی تواند دهان 
را شیرین کند که این پیامی برای رئیس قوه مقننه 
بعدی تا ردای ۱۲ س��اله کدخدا منش��ی گذش��ته 
مدیریت این مجلس را کنار گذاش��ته و لباس رزم 

به تن کنند.

سرمقاله

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد پنج شنبه  8 خرداد 1399  شماره 5315 

گزارش

»مجلس قوی« به مردم ثابت می کند انتخاب شان درست بوده است
منتخب مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مجلس قوی با راهگشایی برای 
نیل به قله های ترس��یم ش��ده در قانون و عمل به توصیه ها، به مردم ثابت 

خواهد کرد که انتخاب شان درست بوده است.
محمد باقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی دوره 
یازده��م در صفحه ش��خصی خود در توئیتر مطلبی درباره تش��کیل مجلس 
یازدهم منتشر کرد. متن این مطلب به شرح زیر است: تأکید رهبر معظم انقالب 
بر توجه به عدالت و تقویت معیش��ت طبقات ضعیف از مس��یر اصالح خطوط اصلی 
اقتصاد ملی، اولویت عملیاتی مجلس یازدهم خواهد بود. به لطف خدا مجلس قوی 
با راهگشایی برای نیل به قله های ترسیم شده در قانون وعمل به توصیه ها، به مردم 
ثابت خواهد کرد که انتخاب ش��ان درست بوده است. مجلس یازدهم روز گذشته با 

پیام رهبر انقالب رسماً کار خود را آغاز کرد.  سیاست روز

ساعت کار کارکنان استان تهران از شنبه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با اشاره به فعالیت حداکثری 
نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران گفت: از شنبه ۱0 خرداد 
س��اعت کار کارکنان دستگاه های اجرایی استان تهران از ۷:۳0 تا ۱۴:۳0 
اس��ت. غالمرضا عباس پاشا با اشاره به وضعیت ساعت کاری دستگاه های 
استان تهران اظهار داشت: ساعت فعالیت کارکنان دولت با رعایت الزامات و 
پروتکل های بهداشتی از شنبه ۱0 خرداد با تمام ظرفیت نیروی انسانی از ساعت 
۷:۳0 تا ۱۴:۳0 اس��ت. وی ادام��ه داد: افراد دارای بیماری زمینه ای، افراد آس��یب 
پذیر و همچنین بانوان دارای فرزند خردسال در اولویت دورکاری در صورت تأمین 
زیرس��اخت ها از سوی دستگاه های مربوطه هستند. معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری تهران خاطرنشان کرد: امید است با رعایت نکات بهداشتی خدمت رسانی 

به مردم با حداکثر ظرفیت انجام پذیرد. پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران

BBC عذرخواهی میرسلیم بخاطر مصاحبه با
مصطفی میرس��لیم منتخب مردم تهران بخاطر مصاحبه با بی بی سی از 
مردم پوزش طلبید. گفت وگوی تلفنی با سید مصطفی میرسلیم منتخب 
 BBC مردم تهران و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی از شبکه
پخش شد. از آنجا که بی بی سی همواره علیه ملت ایران و نظام جمهوری 
اس��المی مواضع خصمانه داش��ته و همواره طی سالهای پس از انقالب نیز 
رسانه و زبان دولتها و گروه های تروریستی علیه ایران بوده است، این اقدام آقای 
میرسلیم مایه تعجب شد. وی در توئیتی از عدم اطالع از ماهیت مصاحبه کننده  خبر 
داد و از مردم پوزش طلبید. آقای میرسلیم در توئیت خود نوشت: این مصاحبه در 
شرایط مشغله زیادکاری و بدون توجه به ماهیت تماس گیرنده انجام شده است. در 
هرحال از بی دقتی خود در اصل پاسخ دادن به بی بی سی که مواضع خصمانه آن 

برای ملت مشخص است، از محضر مردم پوزش می طلبم.  فارس

تحلیل خبر روز

برادر مصطفی میرس��لیم که هنوز 
مهر حضورش��ان در مجلس جدید، 
خشک نش��ده هفتاد هشتاد درصد 
نماین��دگان قدیمی را م��ورد ناز و 
نوازش وی��ژه قرار داده و گفته: ب��رای پس گرفتن 
یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط 
به یک رئیس کمیس��یون در مجلس پرداخت شده 

است.
اوال چ��ه اش��کالی دارد ک��ه نماین��دگان مجل��س 
کارآفرینی کنند و در فرایند تولید ثروت هم نقش 
خود را نشان بدهند؟ در ثانی اصال این رقم درست 
نیست و هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند به رییس 
یک کمیسیون که با یک ظرف چلوکباب و چهارتا 
کارت هدی��ه رضایت می ده��د ۶۵ میلیارد تومان 

بدهند تا طرح تحقیق و تفحص را پس بگیرد.
اصال مگر شهر هرت است؟ مگر فقط یک نفر طرح 
تحقیق و تفح��ص را امضا می کند که یک نفر هم 
بخواهد پس بگیرد؟ حتما حق و حساب آن بندگان 
خ��دا را هم از همان مبلغ پرداخ��ت کرده اما همه 

کاسه کوزه ها سر خودش شکسته است.
ب��ه هر حال این خبر چند ت��ا فایده عمده دارد که 

ذیال از نظرتان می گذرد:
ی��ک( نمایندگان مجلس مظن��ه پس گرفتن طرح 
ه��ای تحقیق و تفحص را بدانند ت��ا خدای ناکرده 

سرشان کاله نرود.
ب( عزیزان��ی که از تحقیق و تفحص در س��ازمان 
مربوطه خود می ترسند قیمت را کلنگی باال نبرند 
و از همان اول با یک پرس چلوکباب و ربع سکه و 
نیم سکه شروع کنند تا کار به پرداخت ۶۵ میلیارد 

تومان نکشد.
ج( ای کاش مجلس با طرح حذف هش��ت صفر از 
پول مل��ی موافقت می کرد تا الک��ی برایش حرف 
درنیاورند که میلیاردها تومان رش��وه گرفته است. 
می گفتند رییس کمیس��یون ش��صت و پنج تومن 

گرفته و خالص!
نکته آموزنده:

من هدیه گرفته ام نه رشوه
فرق است میان ناز و عشوه

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم

نمرهمطلوبیدربابعدالتبهدستنیاوردهایم


