
خیاط در کوزه افتاد!
ظرف بیش از ۲۴ ساعت گذشته، چندین انفجار انتحاری بخش های مختلفی از عربستان از مسجد شیعیان 
در قطیف تا مسجدالنبی در مدینه و همچنین جده را هدف قرار داد. سه انفجار انتحاری شامگاه دوشنبه در 
عربستان به وقوع پیوست که یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک مقر امنیتی در حرم نبوی شریف در مدینه 
منوره و دو انفجار دیگر در نزدیکی یک مسجد در منطقه شیعه نشین قطیف در شرق این کشور روی داد. در 

صفحه ۴همین راستا، یک انفجار انتحاری دوشنبه شب در نزدیکی یک مقر امنیتی در حرم نبوی  ...
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:چهار نهاد متهم شدند

مقامات دارایی های خود را به طور مستمر گزارش دهند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتشار فیش های حقوقی گفت: راه حل های اساسی این 
موضوع عمل به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیرو آن، مقامات کشور باید دارایی های 

خود را به طور مستمر به قوه قضاییه گزارش دهند. رضایی در یادداشتی در این رابطه که در صفحه 
شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده نوشت: واکنش مردم در مورد فیش های حقوقی منتشر شده 

برخی مسئولین دولتی، شرکت ها و بانک ها آن هم در وضعیت اقتصادی موجود، نشان داد که 
مردم نسبت به رفتار دولتمردان توجه بسیار دارند. وی افزود: مردم رفتار و عملکرد بین مسئولین 
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شب گذشته رئیس جمهور در بیانیه ای خطاب به 
ملت تاکید کرد که با کسی عقد اخوت نبسته است 
و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی 
را تا ریشه کن شــدن ادامه خواهد داد. امروز و در 
جلسه علنی مجلس نیز گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس که با همکاری سازمان بازرسی کل 
کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون 
اصل نودم قانون اساسی مجلس تهیه شده بود، 

صفحه ۲ارائه شد. در این گزارش  ...

نماینده اصولگرای مجلس گفت: 
انانیت بخش زیــادی از نخبگان 

اصولگرایی را  ...

نماینــده مــردم تبریز، اســکو و 
آذرشــهر در مجلــس شــورای 

اسالمی با بیان ...

محمدرضا تابش عضو کمیسیون 
برنامه و بودجــه مجلس درمورد 

بررسی حقوق ...

همیشه یک فرد 
بر اصولگرایان 

تحمیل شده

موضوع حقوق ها؛
فراموشی 

مشکالت اصلی

تحقیق از 
زیرمجموعه رهبری 

با اذن رهبری

مرگ ستایشگر زندگی
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 جهان سینما در شوک 
 رفتن مردی که سینما 
با او تمام شد
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