گزارش
مرگ هموطنان به خاطر بیماری کرونا عادی شده است

بهارستان
گفتگوی تلفنی روسای مجالس ایران و لبنان

رئیس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان پیرامون حادثه انفجار در بندر بیروت گفتگو کرد .به گزارش اقتصادسرآمد،
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه ،جان باختن جمعی از مردم بیروت را تسلیت گفته و برای مجروحان و مصدومان از درگاه
خداوند آرزوی بهبودی و سالمتی کامل کرد.قالیباف همچنین گفت :اطمینان دارم مردم لبنان با روحیه مقاومی که دارند از این بحران و حادثه تلخ با صبوری و شکیبایی
عبور خواهند کرد.وی افزود :جمهوری اســامی ایران در گذار از این بحران در کنار ملت و دولت لبنان خواهد بود.در ادامه این گفتگو نبیه بری ضمن تشکر از تماس
رئیس مجلس شورای اسالمی از پشتیبانی و حمایت های دلگرم کننده جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد.وی افزود :جمهوری اسالمی ایران در دوران های سخت از
جمله در زمان اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی همواره حامی و پشتیبان مردم این کشور بوده و ملت و دولت لبنان هیچگاه آن را فراموش نخواهند کرد.

نطق های تکراری ،در حالی که دردی از مردم درمان نمی شود!

تورم وگرانی امان مردم را بریده

اینجا ایران با ظرفیت غنی و دارای نیروی انســانی مستعد
و قدرتمند است و رهبر معظم انقالب ســال ها قبل درباره
اهمیــت تحققاقتصاد بــدون نفت تأکید کردنــد لذا برای
استفاده از ظرفیت های موجود باید اســتفاده می شد.باید
حرکتی ســریع و جهادی برای حل مشکالت کشور صورت
گیرد و رئیس جمهور در فرصــت باقیمانده خدمت ،اقدامی
عاجل ومبتنی بــر خرد برای خروج از مشــکالت شــود؛
بزرگترین مشــکل و چالش جدی کشور سوءمدیریت بوده
و تحریمهای ظالمانه نیســتبلکه عدم استفاده از نیروهای
جوان متخصص در پستهای مدیریتی است لذا نمایندگان
از جایگاه نظارتی خود باید برای رفع اینمعضل تالش کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،عضو کمیســیون صنایع مجلس
خواســتار جلوگیری دولت از کاهش ارزش پول ملی کشور
شــد.عبدالناصر درخشان در جلســه علنی مجلس شورای
اسالمی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه در شرایطی
قرار داریم که دنیای آن پر از زشــتیها و پلیدیها اســت،
گفت :باید بگذاریم ارزشهای متعالی انسانی در جهت رفع
محرومیت از تمام مردم ســرزمین و خاصه آنهایی که کمتر
برخوردار بودهاند ،قرار گیرد تا در برابر پیشــگاه عدل الهی و
وجدان خود سربلند باشیم.
نماینده ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسالمی در ادامه
با بیان اینکه گویا گرانی ،تورم ،مشــکالت معیشتی را جزئی
الینفک از زندگی مردم شده و مسئوالن بی توجهی میکنند،
اظهار داشت :ظاهرا مرگ هموطنان به خاطر بیماری کرونا
نیز عادی شده در حالی که مردم به تدبیر دولت روحانی امید
بسته بودند اما امروز به یأس و ناامیدی تبدیل شده است.
وی افزود :آیا فکر کرده اید که با سقوط ارزش پول ملی کشور،
شأن و شــکوه و اعتماد به نفس مردم کاهش مییابد و وقتی
زندگی بر ملت ما سخت تر شده ،قدرت خرید پایین می آید
و پدری شرمنده خانواده و فرزندان خود می شود ،تنزل شأن
و شکوه مردم است.
درخشان در ادامه خطاب به دولت عنوان کرد :اینجا ایران با
ظرفیت غنی و دارای نیروی انسانی مستعد و قدرتمند است و
رهبر معظم انقالب سال ها قبل درباره اهمیت تحقق اقتصاد
بدون نفــت تأکید کردند لذا برای اســتفاده از ظرفیت های
موجود باید استفاده می شد.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد :باید حرکتی ســریع
و جهادی برای حل مشکالت کشــور صورت گیرد و رئیس
جمهور در فرصت باقیمانده خدمت ،اقدامی عاجل و مبتنی بر
خرد برای خروج از مشکالت شود؛ بزرگترین مشکل و چالش
جدی کشور سوءمدیریت بوده و تحریمهای ظالمانه نیست
بلکه عدم استفاده از نیروهای جوان متخصص در پستهای
مدیریتی است لذا نمایندگان از جایگاه نظارتی خود باید برای
رفع این معضل تالش کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از مشکالت استان سیستان و
بلوچستان در تذکری خطاب به وزیر آموزش گفت :مدارس
این استان هنوز کپری است که ممکن است آوار شود و بیش
از  ۱۴۰هزار نفر از تحصیل بازمانده اند و ســرانه آموزشــی
نیز فاصله نجومی با آمار کل کشــور دارد همچنین معلمان
خریدخدمت در شــرایط ســخت خدمت می کنند که باید
کرامت آنها با تبدیل و ارتقای وضعیت استخدامی حفظ شود.
درخشــان همچنین خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت:
راههای این استان بی کیفیت است و رویای مردم بزرگراههای
استاندار شده است تا جان مردم اســتان را نگیرد همچنین
وزیر نیــرو باید به وضعیت آب آشــامیدنی حــوزه انتخابیه
رسیدگی کند که ضمن داشتن منابع آبی فراوان برای جرعه
آبی تشنه هستند که شایسته مردم این سرزمین غنی نیست
همچنین مشــکل افت ولتاژ برق در دمای  ۵۰درجه عادالنه
نیست.
این عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در
ادامه افزود :ورزشکاران این سرزمین با حداقل امکانات ،مدال
آوران بازی های آسیایی و جهانی شده اند همچنین مردم از
کمبود امکانات بهداشتی رنج می برند و برای درمان به استان
های همجوار می روند همچنین به دلیل مشکل ارتباط حتی
برای اینترنت و تماس تلفنی مشکل دارند.
وی افزود :به گواه آمار مرکز جرم شناســی کشور ،کمترین
میزان وقوع جرم در استان سیستان و بلوچستان است لذا باید
نگرش نادرست نسبت به این استان اصالح شود و با عزم ملی
نسبت به اصالح این نگاه اقدام شود چرا که مردم این استان
در برابر نامالیمات خم به ابرو نیاورده و به ایران و ارزش های
نظام مهر ورزیده اند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در
پایان خاطرنشان کرد :از نمایندگان مجلس که نمایندگان کل
ملت ایران هستند می خواهم در کنار مردم استان سیستان
و بلوچستان باشــید و در حال حاضر که سرکشی به مناطق
محروم مثل غیزانیه آغاز شده ،می خواهم رئیس مجلس در
رأس هیأتی به این استان سفر کنند.
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گروه مجلس -نماینده خاش ،میر
جــاوه ،بخشهای نصــرت آباد و
کورین در مجلس گفت :پرداختن به موضوع
اشتغال و معیشت مردم ،شاه کلید بسیاری
از مشــکالت اجتماعی و فرهنگی جامعه به
شمار می آید ،امروزه تورم و گرانی امان مردم
را بریده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،اسماعیل حسین
زهی در نشست علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی ،در نطق میان دســتور خود گفت:
منت و سپاس بیکران ایزد متعال را که الطاف
خویش را با نزول آیات آسمانی فراروی انسان
ها قرار داد و با بهره گیری از آن و تفکر ،تعقل
و خرد جمعی بر مسائل و مشکالت فائق آید.
نماینده خاش ،میر جاوه ،بخشهای نصرت
آباد و کورین در مجلس ادامه داد :آن خالق و
یکتایی که برای زندگی بهتر بشر ،مشورت
و وحدت را توصیه کرده است و همان گونه
که مســتحضرید ،رهبر فرزانــه انقالب در
بیانات گوهربار خویش به مناســبت آغاز به
کار مجلس یازدهم نکات بســیار حکیمانه و
ارزشــمندی را بیان کردند که از مهمترین
توصیه های ایشــان اجرای عدالت بود .این
نکته به تأســی از فرامین مــوالی متقیان
حضرت علی ابن ابی طالــب به عنوان نقطه
اتکا و قوام حکومت ها شناخته می شد.
وی بیان کرد :همکاران ،مســئولین دولت،
متاســفانه امــروز فقــر به عنــوان معضل
بزرگ اجتماعی ،چنگال شــوم خــود را بر
پهنه وســیعی از جامعه فرو برده و اکثریت
جامعه اعم از ســاکنین مناطــق دور افتاده
و غیر برخــوردار را با مشــکالت عدیده ای

مواجه کرده اســت .این نماینــده مجلس
اظهارداشــت :پدیده بیــکاری و عدم وجود
اشتغال برای جوانان جویای کار و در شرف
ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی مشترک
امروزه آرامش را از خانواده ها ســلب کرده و
خود ریشه های بســیاری از ناهنجاری های
اجتماعی محسوب می شــود ،لذا ضروری
است با وحدت و همدلی و حل اساسی ریشه و
مشکالت و معضالت امروز کشور اسالمی در
کاهش غم و درد سهیم و این دغدغه جانکاه
را از خانواده ها دور کنیم.
نماینده خاش ،میر جاوه ،بخشهای نصرت
آباد و کورین در مجلــس گفت :پرداختن به
موضوع اشــتغال و معیشت مردم ،شاه کلید
بسیاری از مشــکالت اجتماعی و فرهنگی
جامعه به شمار می آید ،امروزه تورم و گرانی
امان مردم را بریده اســت و نیازمند پرهیز از

لزومنظارتسختگیرانهبربرگزاری
آزمون سراسری و ارشد
سخنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات
مجلس شــورای اسالمی گفت:
طبق آنچه که تصمیمگیران بیان
کردند ،قرار شــد در جاهایی از
ورزشگاهها برای کنکور استفاده
شــود که امکان اجرایی شدن
قانون یک چهارم نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل
از ایلنا ،احمد حســین فالحی
درباره انتقــاد داوطلبان کنکور
ارشد مبنی بر اینکه گفته شد
وزارت ورزش آمادگی برگزاری
کنکور را در  ۸هزار ورزشگاه دارد
اما این دسته از داوطلبان باید در
سالنهای اجتماعات ،دانشگاهها
و مدارس کنکور دهند ،گفت :الزما از همه ورزشگاهها قرار نیست برای برگزاری کنکور استفاده
شود.سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :در برخی
از مکانهای برگزاری آزمونها آن یک چهارمی که مدنظر است برای رعایت فاصله گذاری ،جواب
میدهد و برخی دیگر جواب نمیدهد که ما در این حالت از ورزشــگاهها استفاده میکنیم.وی
افزود :در گذشته اینگونه بود که  ۱۰۰نفر در یک ســالن برای برگزاری کنکور گرد هم جمع
میشدند اما امروز با توجه به شرایط باید  ۲۰نفر در یک جا برای آزمون با رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی کنار هم قرار گیرند.حســین فالحی تاکید کرد :طبق آنچه کــه تصمیمگیران بیان
کردند ،قرار شد در جاهایی از ورزشگاهها برای کنکور استفاده شود که امکان اجرایی شدن قانون
یک چهارم نیست.وی تاکید کرد ۸ :هزار ورزشگاهی که وزارت بهداشت میگوید برای اماکنی
است که وسیع نیستند و گردهمایی داوطلبان خطر آفرین میشود.فالحی درباره اینکه باتوجه
به نزدیکی کنکور ارشــد ،نظارت روی برگزاری این کنکور چگونه خواهد بود ،بیان کرد :قطعا
نظارت سختگیرانهای روی کنکورهای باقیمانده خواهیم داشت.سخنگوی کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی اظهار داشــت :گروه  ۱۳نفره متشکل از  ۸نماینده مجلس
شورای اسالمی و  ۵نفر از وزارت بهداشت اســت که  ۸نماینده مجلس از  ۴کمیسیون آموزش،
بهداشت ،فرهنگی و اجتماعی هستند و قرار است باالی سر وزارت علوم باشند تا بر نحوه برگزاری
کنکور نظارت کنند.وی درباره اینکه آیا کمکاریها و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی کنکور
دکتری در کمیسیون آموزش پیگیری خواهد شد ،گفت :قطعا همینطور است و موارد را مورد
بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.حســین فالحی خاطرنشان کرد :وزارت بهداشت میگوید
زمان برگزاری کنکور دکتری  ۵۶۰ناظر داشته اســت که حدود  ۱۰مورد تخلف گزارش شده
است ،به طور مثال شخصی ماسکش را برای لحظهای برداشته همان دقیقه هم عکسی گرفته
شده و یا فردی کار دیگری انجام داده است ،اینها الزاما تخلف محسوب نمیشود.وی در پاسخ به
سوالی دیگر مبنی بر اینکه برخی از داوطلبان کنکور دکتری میگویند پس از آزمون به بیماری
مبتال شدهاند آیا این موارد پیگیری خواهد شد ،عنوان کرد :وزارت بهداشت میگوید من باید
پاسخگویی عواقب برگزاری کنکور باشم .وزارت بهداشت عنوان میکند ،بهترین راه این است
که کنکور را برگزار نکنیم در این صورت پاســخگو هم نیستم ،اما میگویم با رعایت پروتکلها
میشود آزمونها را برگزار کرد و درصد کمی خطا وجود دارد.

گفتار درمانی و حل اساسی از این مشکالت
بزرگ در جامعه است.
وی تاکید کرد :نیک مــی دانید که مردم در
پای صندوق های رای چــه امانت و وظیفه
خطیری را بر دوش ما نهادند ،پیام آنها صریح
و شفاف بود و اکنون منتظر و چشم امید به
قوانین ،تصمیمــات و راهکارهای عملیاتی
مجلس بــا تعامل و همــکاری و همراهی با
سایر بخش های حاکمیتی نظام برای تحقق
خواسته هایشان هستند.
حسین زهی در ادامه نطق گفت :قطعا اذعان
دارید که حکومت جمهوری اسالمی بر پایه
حمایت مردم به ثمر رسید و نقش و جایگاه
این سرمایه عظیم اجتماعی را نمی توان به
ســادگی کتمان کرد و یا نادیده گرفت ،لذا
ضروری اســت که در جهت دفاع از خواسته
های منطقی و به حق این سرمایه عظیم و کم

نظیر جامعه اقداماتی در خور شأن آنها انجام
شود .حتما می پذیرید که تحقق این مهم به
اعتماد مردم به حکومت را جلب و آنها را به
آینده ایران اسالمی امیدوارتر خواهد کرد.
نماینده خاش ،میر جاوه ،بخشهای نصرت
آباد و کوریــن در مجلس بیان کــرد :بنده
نماینده مردمی هســتم که در بســیاری از
شاخص های آموزشــی ،زیربنایی ،خدماتی
و رفاهی پایین ترین ســطح در کشور را به
خود اختصاص داده اســت و خدمات نظام
در چهار دهه عمر با برکت آن با توجه عمق،
گستردگی محرومیت نتوانسته غبار توسعه
نیافتگی را بزداید.
وی گفت :مردم بیشتر مناطق حوزه انتخابیه
از ابتدایی ترین نیازها از جمله آب آشامیدنی
سالم و بهداشــتی بی بهره اند و برای تامین
عنصر حیاتی مردم روزانه درگیر مکاتبات و
چانه زنی های مکرر با مسئولین امر هستند،
ساکنان شــهر خاش و روســتاهای حومه
با وجود گذشــت دو دهه از آغــاز فاز پروژه
آبرســانی به شــهر خاش و آینده این پروژه
بالتکلیف و سردرگمی هستند و بهره برداری
و تکمیل از این پروژه برای افراد میانســال و
سالمند به رویا تبدیل شده است و اتمام آن را
به نسل های بعد نوید می دهند ،این در حالی
است که حوزه آبریز شهر خاش به لحاظ منشأ
گیری از کوهپایه های منطقه پر بارش تفتان،
غنــی از روان آب های ســدی و زیر زمینی
است اما متاسفانه در این زمینه چاره اندیشی
اصولی صورت نمی گیرد .زنده را تا زنده است
باید به فریادش رســید ور نه بر مزارش آب
پاشیدن چه سود.

برخورد قاطع ،در انتظار متولیان
مراکزفاقد ایمنی
عضــو کمیســیون
عمــران مجلس با
اشــاره به ضرورت بازسازی و
ایمن سازی بافتهای فرسوده
مراکــز دولتــی ،تجــاری و
بیمارستانها،گفت :با مالکان
و متوایان مراکز عمومی فاقد
ایمنی بایــد قاطعانه برخورد
شود.
به گــزارش اقتصادســرآمد
بــه نقــل از خانــه ملــت،
مجتبی یوســفی با اشاره به
ضــرورت بازســازی و ایمن
ســازی بافتهای فرســوده
مراکــزدولتــی ،تجــاری و
بیمارســتانها ،گفت :اماکن
عمومی و محلهایی که به صورت روزانه محل مراجعه مردم هستند مانندبیمارستانها،
مدارس ،مراکز درمانی و اماکن تجاری مانند پاساژها باید ایمنی کامل و استحکام بنا داشته
باشند .ایمنسازی اینمراکز به دلیل تردد مردم و بهرهبرداری زیاد در یک زمان مشخص
اهمیت بیشتری داشته از این رو قانونگذاران هم در بحثنظارت و بازرسی از این مراکز
مباحث خاصی را پیشبینی کردهاند.
نماینده مردم اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس شــورای اســامی ،با بیان اینکه
شــهرداریها موظفاند به صورت دورهای ازمراکز عمومی و پرتردد به منظور بررســی
میزان ایمنی و استحکام سازه بازرسی کنند ،ادامه داد :ادارات و مجموعه هایی کهمالکیت
پاساژها ،مراکز دولتی ،ادارات و بیمارستانها را برعهده دارند باید به منظور بررسی میزان
ایمنی و رفع خطر به صورتدوره از مراکز مذکور بازدید کنند .از طرفی شهرداری ها نیز
باید آمادگی الزم را برای مقابله با حوادثی مانند آتشسوزی را داشتهباشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شــهرداری ها نباید سازمان آتش
نشانی را مانند یک سازمان غیر ضروری نگاهکنند ،اظهار کرد :ایستگاههای آتش نشانی
شهر اهواز با کمبودهای بســیار زیادی در حوزه تجهیزات مواجه است .از شهرداریها و
مجموعه های آن انتظار داریم که برای تامین تجهیزات آتش نشــانیها برنامه داشــته و
تجهیز آن را در اولویت قرار بدهند.
یوســفی با تاکید بر اینکه در زمینه قوانین ایمنســازی مراکز دولتی و خصوصی باید به
منظور افزایش بازدارندگی اصالحاتیصورت بگیرد ،افزود :باید با اصالح قوانین با مسئوالن
خاطی و یا مدیرانی که با قصورشان باعث آسیب به مردم شده و به تعهداتخود در خصوص
ایمنسازی و مقاومسازی مراکز عمل نکردهاند ،قاطعانه برخورد شود تا حوادث ناگواری
چون آتش سوزیساختمان پالسکو و کلینیک سینا اطهر تهران رخ ندهد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شــورای اسالمی بابیان اینکه هزینه
ایمنسازی نسبت به آسیبها وارده به جان ومال مردم بسیار ناچیز بوده و با کمتر از20
درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی قابل اجرا است ،گفت :بیتوجهی به ایمنسازی
مراکز دولتی و خصوصی موجب بروز حوادثی میشــود که طی آن آتش نشانان و مردم
جانشان را از دست داده و هزینهای چندینبرابر به مالک وارد میشود.
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خانه ملت
اصالح آیین نامه انتخاب حقوقدانان
شورای نگهبان مسکوت ماند
سخنگوی کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس
جلسه این کمیسیون را تشریح کرد و از مسکوت
ماندن تغییر در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
خبر داد .به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از خانه
ملت ،سمیه محمودی  ،با اشــاره به نشست امروز
صبح کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ،گفت:
دستور کار امروز کمیسیون بررسی طرح اعاده شده
از سوی شــورای نگهبان در خصوص اصالح آیین
نامه داخلی مجلس مرتبــط با انتخاب حقوقدانان
شــورای نگهبان بود.وی ادامــه داد :طرح مذکور
از جمله مصوبات مجلس دهم شــورای اســامی
بود که شــورای نگهبان ایراداتی بــه آن گرفته و
به کمیســیون آیین نامه داخلی ارجاع داده بود،
با موافقت اعضای کمیســیون اصالح این بخش از
آیین نامه داخلی مجلس مسکوت ماند.این نماینده
مجلس عنــوان کرد :همچنین مقرر شــد کمیته
ای برای احصا اولویت های کمیســیون آیین نامه
داخلی مجلس تشکیل شود تا موضوعاتی که باید
در دستور کار کمیســیون قرار گیرد تعیین شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای
اسالمی با اشــاره به تصویب کلیات طرح شفافیت
آراء نماینــدگان مجلس گفت :با اســتناد به ماده
 142آیین نامه داخلی مجلس بررســی جزییات
طرح مذکور به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش
ها ارجاع شــد تا بعد از چکش کاری دراین مرکز،
تصویب جزییات طرح شفافیت آراء نمایندگان در
دستورکار کمیسیون آیین نامه قرار گیرد.
 ۱۲طرح مهم ضدآمریکایی در دستور کار
کمیسیون امنیت ملی
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشاره به بررسی  ۱۲طرح ضدآمریکایی
در این کمیســیون گفت :قصد داریم هزینههای
هرگونه اقدام آمریکا علیه ایران را برای این کشور
افزایش دهیم .به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از
خانه ملت ،مجتبی ذوالنوری با اشاره به تأکیدات
مقام معظــم رهبری دربــاره مقابله بــا اقدامات
خصمانه آمریــکا ،گفت :مجلــس یازدهم دارای
روحیه جهادی و ضد استکباری بوده و زمینه های
مســاعدی برای اقدامات الزم علیه آمریکا وجود
دارد.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی بر
همین اساس تصریح کرد :کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس یازدهم از لحاظ تخصص،
توانمندی و انگیزه در کار جهادی نسبت به مجالس
سابق ،در سطح بهتری قرار دارد و با توجه به وجود
برخی باورهای اعتقادی در این کمیســیون ،می
توان به آینده کار امیدوار بود.وی در ادامه با اشاره
به بررسی  12طرح مهم ضدآمریکایی در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد :این طرح
ها به تدریج در دســتور کار مجلس قرار می گیرد
تا بتواند اتفاقات جدیــدی در احیای منافع ملی و
افزایش هزینه برای آمریکایی ها در صورت ضربه
زدن به منافع کشور را رقم بزند و خسارات کشور
را جبران کند.
سفر اعضای کمیسیون عمران
به استان سیستان و بلوچستان
ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس ،از سفر
اعضای این کمیســیون به اســتان سیســتان و
بلوچســتان خبر داد .به گزارش اقتصادســرآمد
به نقل از خانه ملت ،ســید البرز حسینی  ،از سفر
اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان سیستان
و بلوچستان خبر داد و گفت :اعضای این کمیسیون
عصر چهارشنبه به مدت سه روز به استان سیستان
و بلوچستان سفر می کنند.نماینده مردم خدابنده
در مجلس شــورای اســامی ادامه داد :هدف از
سفر اعضای کمیســیون عمران مجلس به استان
سیســتان و بلوچســتان ،بازدید از پــروژه های
عمرانی منطقه است تا از این مسیر در راستای رفع
محرومیت استان اقدام شود.
قالیباف؛ نامزد ریاست
فراکسیون اکثریت مجلس
یک عضــو هیات اجرایــی فراکســیون نیروهای
مردمی انقالب از نامزد شــدن محمدباقر قالیباف
برای ریاســت فراکســیون اکثریت مجلس خبر
داد .به گزارش اقتصادســرآمد ،ولی اسماعیلی در
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت«:فراکسیون
نیروهای مردمــی انقالب یکشــنبه هفته آینده
تشکیل جلسه میدهد که  ۶۴نفر به عنوان شورای
مرکزی و از این تعداد  ۷نفر به عنوان هیات رئیسه
انتخاب خواهند شد .دکتر قالیباف نیز برای ریاست
فراکسیون اکثریت مجلس نامزد میشوند».

