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روحانیدر افتتاحیهمجلسیازدهم:

نمیخواهیممجلس
در تقنینو نظارت کوتاهبیاید
ما به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که مجلس
در دو وظیفه مهم خود یعنی «تقنین و نظارت»
کوتاه بیاید.
به گزارش مهر حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور
صبحدیروزدرمراسمافتتاحیهیازدهمیندورهمجلسشورای
اسالمی اظهار داشت :آغاز مجلس یازدهم را خدمت همه
نمایندگانمحترموملتبزرگایرانتبریکوتهنیتعرض
میکنم.مجلسدرسراسرجهاننمادمهمدموکراسیاست
ودر ایراناسالمی،مجلسشورایاسالمینماددموکراسی
اسالمی و مردمساالری دینی است .اولین رکن دموکراسی
در تاریخ ایران در  ۱۱۴سال پیش با مجلس شورای ملی آن
زمان شکل گرفت و آن نهاد از مرحوم آخوند خراسانی و
محققنائینیوتاامام رضواناهلل،نهادیبوده کهبهعنوان
نهادی مشروع و قانونی تلقی شده است.
وی عنوان کرد :در مجلس شورای اسالمی ،از آغاز بزرگانی بر
چنینصندلیهایینشستندوادایوظیفه کردند.ازشهید
آیتاهللمدرس گرفتهتامقاممعظمرهبری،تامرحومآیتاهلل
هاشمی رفسنجانی و تا شهیدانی همچون رجایی ،باهنر
و چمران که در مجلس اول بر همین صندلیها نشستند و
ن گذاری پرداختند.
به وظیفه مهم قانو 
رئیسجمهورافزود:همدوراندولتچهارساله،پایانپذیر
و کوتاه است و هم دوران مجلس چهارساله ،پایانپذیر و
کوتاهاست؛اماباهمکاریدولتومجلسمیتوانیمیادگاری
دائمی و ماندگار برای دههها و حتی قرنها برای مردم به
صحیح کارآمد
متقن
یادگار بگذاریموآنیادگار بزرگ،قانون ِ
ِ
مفیدبرایجامعهاست.روحانیبااشارهبهاینکهمجلسها
و دولتها آمدند و رفتند اما میبینید قانون مدنی کشور
برایدهههاوبیشاز یکقرنبهعنوانمحکمترینقانون،
هنوزهمبرایایرانوقانونگذاریایرانجایافتخاراست،
گفت :دولت و مجلس در بسیاری از زمینهها میتوانند
همکاری کنند اما بهترین همکاری الیحه خوب از سمت
دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسالمی
است .انشاءاهلل امیدوار هستیم در یک سال باقیمانده
این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه
با یکدیگر همکاری داشته باشیم.وی بیان کرد :مبنای ما
برایهمکاریها،چارچوبقانوناساسیاستومامجلس
و تکتک نمایندگان را بهموجب قانون اساسی در برابر کل
ملتایرانمسئولمیدانیموا گرهمهفکرهابرایمنافعملی
وامنیتملیومصالحوهویتملیباشدومصالحعمومیرا
برمصالححزبی،جناحیوحوزههایانتخابیهترجیحدهیم
که بیتردید مجلس نه مجلس حوزههای انتخابیه است و
نه مجلس اقوام و جناحها و نه مجلس فرق است ،مجلس
شورای اسالمی خانه ملت و از آن ملت است.
رئیسجمهوراضافه کرد:ترجیحمنافعملیبرمنافعبخشی
و حوزههای انتخابیه و جناحی بهعنوان اساس کار برای
همکاریدولتومجلسخواهدبود.دراینجابهطورمختصر
و خالصه خدمت نمایندگان محترم مجلس یازدهم عرض
ی کنم کهدولتیازدهمودوازدهمدر دومقطعپنجسالهو
م 
سهسالهقرار گرفت.درپنجسالاول،مبنایدولت گشایش
و پیشرفت بود و بحمداهلل در همه زمینهها در سالهای
اولیههمشاهد گشایشهادرامورمهمسیاسی،اجتماعی،

اقتصادی و فرهنگی بودیم و هم شاهد پیشرفت.
روحانیتصریح کرد:اینکهامروزبحمداهللایراندرماجرای کرونا
درلیست کشورهایموفقدرمبارزهبااينویروسخطرنا ک
قرار گرفته ،یکی از دالیل این است که در دولت یازدهم
پایههایدرمانوبهداشتدر کشورمستحکمشد.توانمندی
درمانی کشورازتختهایبیمارستانیتاتجهیزاتبهدوبرابر
آنچه قبل از سال  ۹۲در تاریخ ایران بوده است ،رسید و این
برای ملت ایران و مسئولین نظام افتخار بزرگی است که
شرایط آنچنان مهیا شد که در این حادثه سخت ویروس
عالمگیر نه دغدغهای از لحاظ تخت بیمارستانی داشتیم
و نه دغدغهای نسبت به تختهای ویژه ICU ،و تنفس
مصنوعی که این به دلیل استحکام پایههای درمانی در
جمهوری اسالمی ایران بود.
وی با بیان اینکه در زمینه فضای مجازی و تقویت فضای
مجازینیزشرایطییافتیم کهبهراحتیتوانستیمبسیاریاز
امور رااز طریقفضایمجازیحلوفصل کنیم،تأ کید کرد:
براینمونه ،کارمجلسشورایاسالمیدرماههایآخردوره
دهمبرمبنایامکاناتفضایمجازیبود.امروزمیلیونها
مراجعه به بانکها و دستگاههای دولتی مردم را به دلیل
دولت الکترونیک و بودن این فضا بینیاز کرده است۷۷ .
میلیون نفر از بانکها وام دریافت کردند بدون اینکه نیاز
باشد یک نفر به بانک مراجعه کند و این توانمندی کشور
در زمینه فضای مجازی است.
رئیسجمهور افزود :در سال  ۹۲موبایل هوشمند در کشور
 ۳۰۰هزار عدد بوده و امروز باالی  ۷۰میلیون ،این به معنای
امکانات کشور در زمینه فضای مجازی است و همچنین
شرکتهایدانشبنیان کهدردولتهاییازدهمودوازدهم
شاهد یک تحول بزرگ و اساسی بودند و از  ۵۲شرکت
دانشبنیان امروز به  ۵هزار شرکت دانشبنیان رسیدیم و
درآمد این شرکتها در سال  ،۹۸صد و بیست هزار میلیارد
تومان بوده است که هم یک تحول بزرگ در اشتغال و هم
درزمینهفناورینوینازطریقدانشمندانجوانمابهویژه
تحول در  ICTو موضوع فناوری ارتباطات بوده است.وی
بیان کرد :در بقیه موارد هم در دوره گشایش و پیشرفت
توانستیمپیشرفتهایقابلمالحظهایبهدستبیاوریم.
خودکفاییها،توسعهزمینههای کشاورزیوآمادهنمودن
محصوالت کشاورزی تا  ۱۲۰میلیون تن از  ۹۰و چند میلیون
تن نشانه تحرک ملت ایران در بخش کشاورزی ،صنعت و
سایربخشهابود.در زمینهعلمودانشوفناوریاز رتبه21
به رتبه شانزدهم دست پیدا کردیم .در زمینه نوآوری از
رتبه  ۱۳۱به رتبه  ۶۱دست پیدا کردیم و این تحرک بزرگ در
سراسر کشور در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی
بود.وی اضافه کرد :البته در سایر زمینهها هم شرایطی را
به وجود آوردیم که خودکفاییها و خوداتکاییها بتواند
ظهور و بروز پیدا کند .ما از  ۵۲میلیون لیتر بنزین در روز به
 ۱۱۰میلیون لیتر بنزین در روز رسیدیم و در زمینه تولید گاز
آنچنان خودکفا شدیم که امروز تولید گاز ما در روز حدود
هزار میلیون مترمکعب است و این تحوالت عظیم در سایه
استراتژی گشایش و پیشرفت در کشور بود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :در زمینه نظامی در جهان
رتبه ما  ۲۲بود و امروز در رتبه  ۱۴هستیم و قدرت نظامی ما

دربخشهایمختلفدرطولسالیان گذشتهشاهدتحول
بزرگبودهاستومادر تماممواردزیربناییشاملتحوالت
عظیم بودیم .در بزرگراههای کشور از  ۱۴هزار کیلومتر به ۲۸
هزار کیلومتر رسیدیم یعنی به دو برابر آنچه کشور در قبل از
دولتیازدهمداشتهاست.وی گفت:درسایرزمینهها،ریل
و بندرها حرکتهای بسیار خوبی در دولت صورت گرفته
است .در پایان دوره اول شاهد آمار و ارقامی بودیم که از روز
اول دولت ،امید به رسیدن به آن داشتیم .رشد اقتصادی
کشور در سال۹۵باالترینرشداقتصادیدر جهانبود.این
رشد  ۱۲/۵درصد بود که بزرگترین رشد در سراسر جهان
است و ما در تورم توانستیم به تورم تکرقمی یعنی  ۹درصد
و حتی 7درصد برسیم.
روحانی تصریح کرد :در خصوص صادرات غیرنفتی با
وجود اینکه در تنگنا بودیم اما در تراز مساوی قرار گرفتیم
و شاهد  ۹۷۰هزار اشتغال جدید در سال  ۹۵بودیم .در ۵
سال اول شاهد دوران گشایش و پیشرفت بودیم که به
کمک مجلس و سایر قوا و هدایت مقام معظم رهبری به
دست آمد .اما متأسفانه دشمنان ما این حرکت سریع و
رشد اقتصادی قابلمالحظه ایران را نتوانستند تحمل
کنند و در پایان سال  ۹۶و اوایل سال  ،۹۷دوران جدیدی
پیش روی دولت قرار گرفت و ناچار شدیم از استراتژی
گشایشوپیشرفتبهسمتاستراتژیایستادگیوبردباری
تمایلپیدا کنیم.ویافزود:از سال۹۷سختترینشرایط
اقتصادیبرایایرانبهوجودآمد.در ایندورانباحمایت
مردم و هدایت مقام معظم رهبری نگذاشتیم دشمنان به
هدف خود دست یابند .آنها میخواستند نظام ایران
دچار اخالل شود .آنها میخواستند اقتصاد ایران دچار
فروپاشی شود اما علیرغم تمام تبلیغات روانی و فشار
اقتصادی که میخواستند ما  ۴۰سالگی انقالب اسالمی را
جشننگیریم،در برابراهدافآنهاایستادگی کردیموآنها
به هدف خود نسبت به اصل نظام و ایجاد بحران در سراسر
کشور نرسیدهونخواهندرسید.رئیسجمهور ادامهداد:در
این دوران استراتژی اداره کشور با حداقل درآمد بود اما در
عین حال حتی یک ماه حقوق کارمندان به تعویق نیفتاد
و یکبار نیز پرداخت مستمریبگیران با تأخیر روبهرو نشد
و کمک به اقشار مستمند و ضعیف نیز تأخیری نداشت و
در این مدت توانستیم کاالهای ضروری موردنیاز مردم را
در شرایط سخت اقتصادی تأمین کنیم.
روحانیاظهارداشت:درسال۹۷و۹۸سختیهاومشکالت
بسیاری داشتیم ،اما قفسههای مواد غذایی ما خالی نشد
ومردمدر نگرانیشدیدبرایتأمیننیازمندیهایاساسی
خود قرار نگرفتند .در این مدت همواره هدایت و حمایت
مقام معظم رهبری را داشتیم که در آغاز سال  ۹۷در جمع
سرانسهقوهوعدهدیگریازمسئولینفرمودندا کنوندولت
در وسطمیداناستورئیسجمهور بهعنوانفرماندهاین
میدان جنگ است و دو قوه دیگر و همه نهادها موظفند به
دولت کمک کنند و خود ایشان ساختاری را برای حمایت
از دولت تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی
تشکیل دادند که تا کنون  ۵۰جلسه تشکیل شده است و
مصوبات فراوانی برای باز کردن گرههای سخت اقتصادی
و اجتماعی کشور داشته است.

مجلس پاکدست و امانتدار در رأس امور است
ادامه از صفحه اول
سه.مسئلهدیگر،اصالحقانونانتخاباتاست،البتهچنیناصالحینمیتواند
مانند دور قبل ،به روزهای آخر موکول شود .برخی اعضای شورای محترم
نگهبان نیز بر ضرورت این مسئله تأ کید کردهاند .باید چارهای اندیشید تا
هر نماینده ،خود را اوال وکیل کل مردم ایران و در درجه دوم ،متعلق به حوزه
انتخابیه خود بداند .چاره کار ،استانی شدن انتخابات به شیوهای که سال
گذشتهدنبالمیشد،نیست،چرا کهنتیجهآنوضعیت،سیاسیشدنبیشتر
انتخابات و دور شدن نماینده از مردم بود .نتیجه اصالح قانون انتخابات،
بهبود ساختارها و «حذف دستهبندیهای احیانا ناسالم قومی و منطقهای
و قبیلهای» و ارتقای ظرفیت کارشناسی مجلس است.

چهار.گاهیمشاهدهمیشود کهمردمدر حوزههایانتخابیهمختلف،برخی
حاشیهسازیهای نمایشی و بیمورد نمایندگان خود را تعبیر به گرفتن حق با
ی کنند .تا زمانی که چنین تمایل و مطالبهای در موکالن وجود
صدای بلند م 
داشتهباشد،نمیتواناز وکالانتظار پرهیزاز ورودبهحواشیداشت.اینجاست
که نقش رسانهها و نخبگان پررنگ میشود 10 .دور از مجلس شورای اسالمی
گذشته و دیگر فرصت آزمونوخطا و اتالف وقت نهادی که باید در رأس امور
باشدنیست.رسانههامیتواننددر برجستهنکردنوضریبندادنبهحواشی
و تمرکز بر روی متن مجلس بهویژه در حوزههای راهبردی مؤثر باشند .ا گر
مجلس بخواهد عصاره فضایل ملت باشد ،باید همه دستگاهها و رسانهها
به آن کمک کنند.

آ گهی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری كارمندان دانشگاه علوم پزشكی و
خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

آ گهی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری كارمندان دانشگاه علوم پزشكی و
خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

آ گهی ابالغ رای

آ گهی ابالغ اتهام

در اجرای ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم زهرا
رئیسی فرزند تاجمحمد شماره شناسنامه  443صادره از نیكشهر با كد
ملی  5259644409ابالغ میگردد :نظر به اینكه پرونده اتهامی شما در
هیاتبدویرسیدگیبهتخلفاتاداری كارمنداندانشگاهعلومپزشكی
و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفته و طی رای
قابل پژوهش شماره  28مورخ  98/08/29محكوم به اخراج از دستگاه
متبوع شدهاید الزم است ظرف مدت یك ماه از تاریخ انتشار این آ گهی
به دفتر این هیات به نشانی :ایرانشهر ،خیابان نور ،كوچه مسجد نور،
ساختمانمركزبهداشتجهترویترایمذكور مراجعهنمایید.بدیهی
استپساز انقضاءمدتمقرر هیچ گونهاعتراضیقابلقبولنخواهدبود
و برابر مقررات نسبت به صدور حكم مربوطه اقدام خواهد شد.

دراجرایماده73قانونآییندادرسیمدنیبدینوسیلهاعالم
ی گردد :پرونده اتهامی آقای خسرو دادور فرزند محمدا كبر
م 
كد ملی  6459883051در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری كارمنداندانشگاهعلومپزشكیوخدماتبهداشتی
درمانیایرانشهرتحتبررسیمیباشد.بدینوسیلهبهنامبرده
ابالغ میگردد ظرف مدت  15روز از تاریخ صدور این آ گهی
جهت ادای توضیحات در ساعات اداری به دفتر این هیات
واقع در ایرانشهر ،خیابان نور ،كوچه مسجد نور ،ساختمان
مركز بهداشت مراجعه نماید.

تاریخ انتشار99/3/8 :
خ ش99/3/8 :

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
كارمندان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی درمانی ایرانشهر

تاریخ انتشار98/3/8 :
خ ش98/3/8 :

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
كارمندان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی درمانی ایرانشهر
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پخش زنده سخنرانی رهبر انقالب
(ره)
در سالگرد ارتحال امام خمینی

وی افزود :این دوران ا گرچه دوران بسیار سختی برای ما
بود اما هیچیک از اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی که
در  ۵سال اول دولت جزء هدفهای ما بود را از یاد نبردیم
ی کنیم .امروز در مرحله سوم قرار
و همه آنها را پیگیری م 
داریموخواستمناز مجلسیازدهمایناست کهدر سال
پایانی دولت و سال آغازین مجلس یازدهم بتوانیم دوران
پیوند و پیروزی را شکل دهیم.رئیسجمهور دوران امروز
کشور رادورهبردباریوایستادگیدانستو گفت:میتوانیم
با پیوند با یکدیگر و با حمایت از یکدیگر و همافزایی در کنار
هم بهپیش برویم .ما به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم
که مجلس در دو وظیفه بسیار مهم خود یعنی تقنین و
نظارت کوتاهبیاید.مابهدنبالمجلسقوی،صالح ،کارآمد
و همان گونه که مقام معظم رهبری در پیام امروزشان
فرمودند مجلسی که به دنبال امور مردم باشد ،باشیم که
برای دولت تکی ه گاه باشد.روحانی ادامه داد :امیدواریم
رابطه دولت و مجلس بهگونهای باشد که بتوانیم در این
سال بسیار سخت و مشکل که با تحریم و تحریک دشمن
و همچنین ویروس خطرنا ک کرونا مواجه هستیم بتوانیم
کشور را اداره کنیم و در مقابله با کرونا به موفقیت نهایی
برسیم .البته خوشبختانه باید خدمت شما نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی عرض کنم در سراسر کشور
به مرز مهار کرونا نزدیک شدیم.وی اظهار داشت :در ۲۰
استان تقریبا به مهار کرونا رسیدهایم و در  ۱۱استان دیگر
بسیار امیدواریم که در هفتههای پیش رو به مهار برسیم.
البته بعد از دوران مهار ا گرچه فعالیتهای اقتصادی آزاد
میشوداماهمهدستورالعملهایبهداشتیهمچنانباقی
میماند و ما به دلیل آنکه ستاد ملی کرونا دولت را موظف
کرده خود را برای موج جدید بیماری در فصل پايیز آماده
کند ،تمام امکانات الزم را آماده و ذخایر الزم را پیشبینی
کردهایم.رئیسجمهور ادامهداد:مادر زمینهمبارزهبا کرونا
و همچنین جنگ اقتصادی با آمریکا و تروریسم اقتصادی
و درمانی آنها میتوانیم در کنار همدیگر مقابله کنیم.
راه مقابله با تهدید و تحریم ،همکاری و همافزایی است.
بیتردید مجلس شورای اسالمی کار اجرایی و مسئولیت
اجرایی و مسئولیت قضائی ندارد .استقالل قوا در قانون
اساسی ما تأ کید شده اما استقالل قوا به معنای تناز ع قوا
و در برابر یکدیگر ایستادن نیست.
روحانی تأ کید کرد :ما میتوانیم با حفظ استقالل قوا،
تعاملقوابهگونهایباشد کهبهاهدافاصلیدستیابیم.

مجلس ،دولت ،نیروهای مسلح همه برای رفاه و آسایش،
نظم عمومی ،عدالت ،استقالل و حفظ تأمین منافع ملی
کشور است .پس این هدف مهم را در ضمن اجرای وظایف
نباید فراموش کنیم.
ویتصریح کرد:دولتدستخودرابهسویمجلسیازدهم
ی کند.ماازمجلس«اخوت»رامیخواهیم.همانطور
درازم 
که همه ما از رهبری بزرگوارمان« ،ابوت» را میخواهیم و
مطمئن هستیم با همکاری همدیگر در این سال بسیار
سخت به مردم امید بیشتری بدهیم و یأس بیشتر را برای
دشمنان نظام و ملت بزرگ ایران به ارمغان بیاوریم و
پیشرفت و توسعه کشور را ادامه خواهیم داد.
رئیسجمهور با اشاره به الیحههای ارائهشده از سوی
دولت به مجلس دهم ،خاطرنشان کرد :دولت  ۱۰الیحه
مهمرابهمجلسدهمارائه کرد کهفرصترسیدگیبهآنها
پیش نیامد .همه این لوایح را بهزودی تقدیم این مجلس
خواهیم کرد و در اهداف بلندی که برای اقتصاد مردمی
ی گری دولت و نهادهای عمومی در اقتصاد
و عدم تصد 
کشور که جزءدستورات مقام معظم رهبری است و بهبود و
توسعهمحیط کسبوکار،مبارزهبافسادوشفافیتونشاط
علمی،تحقیقیوفرهنگیو گسترشآزادیوعدالتبهویژه
برایزنانوجوانان،اقواموطوایفمختلف کهجزءاهداف
این نظام است ،در کنار هم خواهیم بود و میتوانیم امید
جدیدی را برای ملت بزرگ ایران به وجود آوریم.
روحانیبااشارهبهخدمات گسترده کادربهداشتیودرمانی
کشور در مقابله با ویروس کرونا گفت :از تالشها و خدمات
کادردرمانی،نیروهایمسلحتشکرمیکنموسپاسگزارملت
بزرگایرانهستیم کهدرایندورههمراهیوهمکاریخودرا
باماداشتندوتوانستیمدر اینسهماهوچندروز بهنقطهای
برسیم که کاردولتدرمقابلهبااینویروسدرسطحجهانی
قابلارائهاستوبسیاریاز کشورهایی کهتحریمنداشتهاند
و دارای بزرگترین منابع مالی و اقتصادی بودند ،شرایط
بسیار سختتری را پیش روی مردم خود گذاشتند .وی
افزود :از مقام معظم رهبری به خاطر اختیارات ویژهای که
به ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا دادند ،تشکر میکنم.
بدون این اختیارات ،حل معضالت در این دوران سخت
امکانپذیرنبود.همچنیناز مجلسدهم،هیئترئیسهو
ریاستآنآقایالریجانیسپاسگزارموبهشماعرضمیکنم
کهماباهمهوجود،آمادهایمدر کنار مجلسبهاهدافبلند
موردنظر نظام و رهبر معظم انقالب برسیم.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) گفت :در روز سالگرد
امامخمینیصحبتهایرهبریبهصورتزندهومستقیماماخارج
از حرمامامانجاممیشود.به گزارشفارس،محمدعلیانصاریدبیر
ستادمرکزیبزرگداشتامامخمینی(ره)درنشستخبریبزرگداشت
مراسمرحلتامامخمینی(ره)اظهار کرد:فلسفهمراسماخيردر ابتدا
فرصتیبرایتبادلنظردربارهبرگزاریمراسمروز14خرداددرحرممطهر
امام با عنایت به دستورات و مراعات همه الزامات بهداشتی است.او
ادامه داد :برای احترام بهسالمت مردم روز چهاردهم خرداد در حرم
مطهر امام مراسم نداریم .البته تکلیف شد که برنامه صحبتهای
رهبری کما کان بهصورت زنده و مستقیم اما خارج از حرم برگزار
شود و ما همیشه نظرمان تبعیت از دفتر مقام معظم رهبری است.
برنامهریزیهای ما هم هماهنگ با دفتر رهبری است.دبیر ستاد
مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) افزود :تولیدات فرهنگی ما برای
فضای مجازی به نقطه پایانی رسیده و از روز شنبه همه تولیدات
فرهنگی را در اختیار مردم قرار میدهیم و امیدواریم بتوانیم خالئی
که به وجود آمده را از طریق دیگری جبران کنیم.او افزود :در مناطق
سفید کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط میتوانند مردم را به
مساجد دعوت کنند و حداقل مراسمی را در حسینیهها و مساجد
داشته باشند و مردم سخنان رهبری را استماع کنند.

محمدباقر قالیباف:

«مجلس قوی» به مردم ثابت میکند
که انتخابشان درست بوده است

منتخبمردمتهراندرمجلستصریح کرد:مجلسقویباراهگشایی
برای نیل به قلههای ترسیمشده در قانون و عمل به توصیهها ،به
مردمثابتخواهد کرد کهانتخابشاندرستبودهاست.به گزارش
فارس ،محمدباقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم
شورایاسالمیدرصفحهشخصیخوددرتويیترمطلبیدربارهتشکیل
مجلسیازدهممنتشر کرد.متناینمطلببهاینشرحاست:تأ کید
رهبرمعظمانقالببرتوجهبهعدالتوتقویتمعیشتطبقاتضعیف
از مسیر اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی ،اولویت عملیاتی مجلس
یازدهم خواهد بود .به لطف خدا مجلس قوی با راهگشایی برای
نیل به قلههای ترسیمشده در قانون و عمل به توصیهها ،به مردم
ثابت خواهد کرد که انتخابشان درست بوده است.وی همچنین
با انتشار مطلبی دیگر در فضای مجازی اعالم کرد که باید اعضای
هیئترئیسه مجلس براساس شایستگیهای تحصیلی و تجارب
کاری تعیین شوند و من به هر نتیجهای که ا کثریت انقالبی مجلس
به آن برسد ،پایبند هستم .به گزارش تسنیم ،محمدباقر قالیباف در
صفحه شخصیاش در فضای مجازی نوشته است :من قویا عقیده
دارم باید اعضای هیئترئیسه و مناصب کلیدی مجلس براساس
شایستگیهایتحصیلیوتجارب کاریتعیینشوند،ب ه گونهای که
ترکیب آنها نمادی از ترکیب مجلس باشد .من به هر نتیجهای که
ا کثریت انقالبی مجلس به آن برسد ،پایبند هستم و در این امر هیچ
مداخلهای نخواهم کرد.
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