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احتمال ارجاع طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت

عض��و کمیس��یون صنایع مجل��س از پافش��اری این 
کمیس��یون بر مصوب��ه تش��کیل وزارت بازرگانی علی 
رغم ایراد ش��ورای نگهبان خبر داد و گفت: در صورت 
موافق��ت صحن، ای��ن مصوب��ه به مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام ارجاع می شود.
عبداهلل رضیان افزود: اعضای کمیسیون صنایع معتقدند 
با توجه به ش��رایط تحریم باید وزارتخانه مستقلی برای 
ساماندهی امر واردات و صادرات کشور تشکیل شود، به 
همین دلیل علیرغم ایراد شورای نگهبان بر لزوم تصویب 
این طرح، تأکید داشتند در صورت موافقت صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی این طرح جهت تصمیم گیری 
نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد 
ش��د. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه وزارت صنعت باید بر حل مشکالت صنایع کشور 
از جمله صنعت خودروسازی تمرکز کند، گفت: وزارت 
صنعت باید برای صنعت خودرو فکر اساس��ی کند که 
البته برخی مشکالت این صنعت از حوزه اختیارات این 

وزارتخانه بیرون است. 
رضیان گفت: ش��ورای هماهنگی س��ران ق��وا باید فکر 
اساس��ی ب��رای صنعت خ��ودرو کن��د و واردات برخی 
خودروها آزاد ش��ود تا رقابت بین خودروسازان داخلی 
و خارج��ی ب��رای افزایش کیفی��ت خودروهای داخلی 

افزایش یابد.  مهر

سرطان دارید؟ بمالید خوب می شوید
یک نماینده مجلس: شخصاً از وزیر در این مورد سوال 
کردم، ایشان توضحیات نسبتاً خوبی هم ارائه دادند و 
سعی هم نکردند، چیزی را کتمان کنند، اما این تصور 

ایجاد شد که همه واقعیات را بیان نکردند.
ب��ا توجه به این اظهارنظر کدام یک از تئوری های زیر 

توسط وزیر محترم اجرا شده است؟
الف( پنهان کاری از پایین و شفاف سازی از باال
ب( شفاف سازی از پایین و پنهان کاری از باال

ج( توضیحات نس��بتا خوب از باال و ابهامات نسبتا بد 
از پایین

د( ابهامات نس��بتا خوب از باال و توضیحات نس��بتا بد 
از پایین

مع��اون وزیر بهداش��ت: مصرف بس��یاری از دارو هایی 
که برای ش��یمی درمانی بیماری س��رطانی به مصرف 
می رس��د درس��ت نیس��ت به ویژه دارو هایی که گران 

قیمت هستند.
به نظر ش��ما مردم به جای مص��رف داروهای گرانقیمت 

سرطان باید کدام یک از روش های زیر را امتحان کنند؟
الف( بمالند
ب( بمیرند

ج( درد بکشند
د( به جان دولت تدبیر و امید دعا کنند

برادر مسیح مهاجری: خیلی ها چون می دانند ... هم 
چون مش��کل این دولت را حل می کند نباید تصویب 

شود.
نقط��ه چین باال را ب��دون توجه به تلف��ظ نمایندگان 

انگلیسی دان مجلس، پر کنید.
الف( تی تی اف ایف پیف

ب( ای تی اف تی اوف
ج( تی اف تی آی پوف

د( اف ای تی اف

خبر

اخبار

روحانی به هیچ وجه اختالفی با شورای نگهبان ندارد
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور گفت؛ روحانی به هیچ وجه اختالفی با ش��ورای 

نگهبان ندارد.
حس��ینعلی امی��ری افزود: آقای رئی��س جمهور هیچگاه در فک��ر این نبوده که 
بخواهد یک نهاد رس��می کش��ور را نادی��ده بگیرد؛ آقای روحان��ی در واقع یک 
گزارش��ی از مجلس اول ارائ��ه دادند که این مجلس با چه ترکیبی ایجاد ش��د و 

افرادی که مورد نظر مردم نبودند توسط خود مردم حذف شدند.
چندی پیش روحانی با اش��اره به اینکه بهترین مجل��س در طول تاریخ انقالب، مجلس 
اول بود، گفت: در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان 
و ای��ن همه دفاتر نظارتی وجود نداش��ت و همه از جناح ه��ای مختلف آمدند و ثبت نام 
کردند؛ حت��ی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردن��د. همچنین گروه هایی مانند 
دفت��ر هماهنگی، نهض��ت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردن��د و بهترین انتخابات و 

بهترین مجلس ثمره آن بود.  فارس

تولید ۲۰۰ محصول سایبری توسط شرکت های دانش بنیان
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور گفت: ش��رکت های دانش بنیان کشور 
تاکن��ون نزدیک ب��ه ۲۰۰ محصول اساس��ی و پایه را در حوزه س��ایبری تولید 

کرده اند.
سردار غالمرضا جاللی در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل 
در جمع خبرنگاران گفت: امروز ما ش��اهد افتتاح ششمین نمایشگاه صنایع بومی 

پدافند غیرعامل در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته ای هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع پدافند غیرعامل، شرکت های دانش بنیان دستاوردهای 
مهمی طی سالیان گذش��ته داشته اند که نتایج این دستاوردها امروز قابل استفاده برای 
کشور است افزود: رشد بسیار خوبی را از لحاظ کیفیت در این نمایشگاه شاهد هستیم.

وی افزود: امروز اولین آزمایشگاه بی اس ال ۳ یا همان سطح ۳ را توسط صنایع وابسته به 
وزارت دفاع افتتاح می کنیم که برای اولین بار در کش��ور تولید شده و می تواند یک الیه 

جدید تهدیدات بیولوژیکی  را رصد کند.  مهر

تأکید رئیسی برای رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان
رئیس قوه قضاییه دس��تور رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان آذربایجان شرقی 

را صادر کرد
آیت اهلل رئیس��ی ضمن عرض تس��لیت و ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله 

آذربایجان شرقی، بر رسیدگی به مشکالت آنها تأکید کرد.
در این پیام آمده است؛

وی حادثه تلخ و تاس��ف انگیز وقوع زلزله در شهرستان میانه که باعث جان باختن و 
مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیز شد تسلیت گفت و نوشت؛بی تردید امدادرسانی 
و رس��یدگی به مش��کالت مردم آن مناطق با توجه به برودت ه��وا، همت و تالش همه 
دس��تگاه های اجرایی و نهادهای خدمت رس��ان را می طلبد و امید اس��ت مس��ئوالن و 
دستگاه های ذیربط بویژه دادگستری استان آذربایجان شرقی با بسیج امکانات، از تمام 
توان خود برای تأمین امنیت و کمک به رفع گرفتاری و کاهش مشکالت حادثه دیدگان 

استفاده کنند.  روابط عمومی قوه قضاییه

خودروی تانک بر »کیان۷۰۰« رونمایی شد و توپ خودکششی 
۱۵۵ میلیمتری با استتار جدید به نمایش درآمد.

تانک بر »کیان۷۰۰« س��اخت فرماندهی تولید و بهینه سازی 
ش��هید زرهرن نیروی زمینی ارتش در جریان بازدید سرلشکر 
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح از این فرماندهی 

رونمایی شد.
این تانک بر با قدرت موتور ۷۰۰ اسب بخار و قدرت کشندگی 
۲۰۰ تن، قابلیت حمل ۲ دس��تگاه تان��ک ۶۰ تنی را بر روی 

کشنده فوق سنگین »سلیمان-۳« دارد.
وزن تانک ب��ر »کی��ان۷۰۰« ۱۷۷۰۰ کیلوگرم ب��وده و تعداد 

محورهای آن ۱+۳ و ۱۲ دنده است.
رییس س��تادکل نیروهای مس��لح اهمیت تولید و ویژگی های 

تانک بر ایرانی »کیان۷۰۰« را تشریح کرد.
س��ردار سرلشکر محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح 
در حاش��یه مراس��م رونمایی از تانک بر »کیان۷۰۰« در مرکز 
بهینه س��ازی، نوسازی و س��اخت قطعات شهید زرهرن نزاجا، 
اظهار داش��ت: نیروی زمینی ارتش مسئولیت دفاع از سرزمین 
جمهوری اس��المی را در برابر تهدیدات خارجی بر عهده دارد 
و با توجه به وس��عت کش��ور، مسئله تحرک و قدرت آتش این 

نیرو بسیار مهم است.
وی اف��زود: بحمداهلل در مرکز ش��هید زره��رن، نیروی زمینی 
توانس��ته تجهیزات قبلی را به سرعت بازسازی و بهینه سازی 
کند. رییس س��تادکل نیروهای مس��لح با بیان اینکه از جمله 
این اقدامات وسیله ارزشمند تانک بر است که برای یک نیروی 
زمینی و واحدهای زرهی بس��یار حیاتی اس��ت، تصریح کرد: 
هنگام��ی ک��ه تهدیدی در بخ��ش دیگری از کش��ور به وجود 

می آی��د، واحده��ای تانک بای��د بتواند در اس��رع وقت در آن 
سرزمین حضور پیدا کنند و برای این امر وسیله تانک بر بسیار 

حیاتی است.
سرلشکر باقری ادامه داد: این تانک بر به طور همزمان می تواند 
دو دس��تگاه تانک س��نگین ۶۰ تن یا کمتر را می تواند حمل 
کن��د که یک ابداع و ابت��کار جدید و مه��م در نیروی زمینی 

ارتش است.
رییس ستادکل نیروهای مسلح در پایان گفت: بحمداهلل نیروی 
زمینی ارتش در سال های اخیر در مسیر توسعه و تقویت توان 
و ارتقای آمادگی حرکت چش��مگیری داش��ته است و در حال 
حاضر آمادگی آن برای انواع رزمی که محتمل هس��ت بس��یار 

عالی است.

توپ خودکششی ۱۵۵ میلیمتری با استتار جدید به 
نمایش درآمد

در جری��ان بازدید سرلش��کر محم��د باقری رئیس س��تادکل 
نیروه��ای مس��لح از فرمانده��ی نوس��ازی، بهین��ه س��ازی و 
ساخت قطعات ش��هید زرهرن نیروی زمینی ارتش، توپ های 
خودکششی ۱۵۵ میلیمتری M-۱۰9 اورهال شده با استتار و 

رنگ آمیزی جدید به نمایش درآمد.
هم رنگ کردن با محیط اطراف در میدان رزم و دشوار کردن 
تش��خیص این توپ برای دش��من از جمل��ه ویژگی های رنگ 

آمیزی جدید تسلیحات نیروی زمینی ارتش است.
پی��ش از ای��ن و در جریان رژه ۳۱ ش��هریورماه نیز یک فروند 
تانک بازسازی شده چیفتن با استتار جدید به نمایش درآمده 

بود.  فارس

فرمان��ده کل ارت��ش جمهوری اس��المی ای��ران گفت: هنوز 
تا قطعات پهپاد س��اقط  ش��ده را کامل به دس��ت نیاوریم و 
گراف هایمان را کامل نکنیم، نمی توانیم به طور قطعی مبدأ 

و هدف اصلی آن را مشخص کنیم.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در حاشیه بازدید رئیس 
س��تادکل نیروهای مسلح از مرکز ش��هید زرهرن نزاجا و در 
جمع خبرنگاران، در خصوص انهدام یک فروند پهپاد مهاجم 
توس��ط نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه ماهشهر اظهار 
داش��ت: هنوز تا قطعات این پهپاد را کامل به دس��ت نیاوریم 
و گراف هایمان را کامل نکنیم، نمی توانیم به طور قطعی مبدأ 
و ه��دف اصلی این پهپاد را مش��خص کنیم، اما آنچه تاکنون 
قطعی است این است که این پهپاد در سقف کوتاه پرواز کرده 

و مورد هدف سامانه بومی مرصاد قرار گرفته است.
وی ب��ا بیان اینکه پدافند هوایی وظیفه حفاظت از آس��مان 
جمهوری اس��المی ایران را در برابر هر پرنده ای که احتمال 
تهدید در آن وجود داش��ته باش��د دارد، گف��ت: بامداد روز 
جمعه پهپادی که سعی می کرد با پرواز در ارتفاع کم، خود 
را از دید س��امانه های کشف مخفی کند، کشف شد و هدف 
قرار گرفت و طبیعی است هر متجاوز دیگری در هر ابعادی 
که باشد مورد اصابت قرار می گیرد. سرلشکر موسوی گفت: 

آنچه مهم اس��ت این اس��ت که این پرنده با س��طح مقطع 
راداری بس��یار کم مورد رصد و انهدام قرار گرفت که این از 

جمله ویژگی های سامانه تمام بومی مرصاد است.
فرمانده کل ارتش در پاس��خ به س��ؤال دیگری در خصوص 
تغییر ماهیت یگان های نیروی زمینی ارتش، گفت: تحرک 
و قابلیت انعطاف برای ورود به هر صحنه مقابله ای و هر نوع 
تهدیدی باید در نیروهای چهارگانه ارتش افزایش پیدا کند. 
وی ادامه داد: نیروی زمینی چون متکی به نیروی انس��انی 
اس��ت باید مهارت های آحاد رزمندگان نزاجا تقویت ش��ود؛ 
آنچه هفته گذش��ته ش��اهد آن بودیم، اقداماتی بود که در 
راس��تای افزایش مهارت بود و آنچه امروز دیدیم، اقداماتی 

در راستای افزایش تحرک بود.
سرلشکر موسوی با اش��اره به رونمایی از تانک بر کیان۷۰۰ 
تأکی��د کرد: یگان های زرهی باید بتوانند به س��رعت خود را 
جابه جا کنند و این تانک برهای کیان می توانند با س��رعت و 
قدرت خوبی که دارند، تعداد بیشتری تانک و ادوات زرهی 

را نسبت به تانک برهای قبلی جابه جا کنند.
وی در پای��ان گف��ت: این دس��تاوردها همگ��ی بومی و کار 
نیروهای دانشمند داخل کشور اعم از ارتش، صنایع دفاع و 

شرکت های دانش بنیان است.  تسنیم

سرلشکر موسوی

پهپاد متجاوز با سامانه مرصاد ساقط شده است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تأسیسات زیربنایی 
که در اثر زلزله آس��یب دیده بودند تا حدودی ترمیم شده و 
شرایط در حال حاضر تقریباً متعارف است، گفت: در تأمین 
مواد غذایی و امکانات بهداش��تی و درمانی مش��کل خاصی 

نیست و هالل احمر عهده دار تأمین این وسایل است.
محمدرض��ا پورمحم��دی ب��ا اش��اره ب��ه آخری��ن وضعیت 
امدادرسانی به زلزله زدگان در استان آذربایجان شرقی بیان 
کرد: متاسفانه تعداد فوت شدگان در اثر زلزله پنج نفر است 
ولی تعداد مصدومان ۵۵۰ نفر بود که اغلب این افراد تا آخر 
وقت روزگذشته به صورت سرپایی مداوا و مرخص شده اند.

 وی ادامه داد: هم اکنون تنها ۱۲ نفر مصدوم در بیمارستان 
بس��تری هستند که امیدواریم تا آخر این هفته بهبود یافته 
و مرخص ش��وند. پورمحمدی اضافه کرد: متأسفانه ۱۳۵ تا 
۱۴۰ روستا  بر اثر زلزله اخیر تحت تاثیر قرار گرفتند و هم 
اکنون ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بین پنج تا صددرصد 

تخریب و احشام زیادی در روستاها تلف شده اند.
استاندار آذربایجان ش��رقی اضافه کرد: تاسیسات زیربنایی 
هم که در اثر زلزله آس��یب دیده بودن��د، تاحدودی ترمیم 

شده اند و شرایط در حال حاضر تقریبا متعارف است.
وی با بیان اینکه برای اس��کان آس��یب دیدگان از زلزله به 

صورت موقت تدابیری اندیش��یده شده اس��ت، گفت: برای 
اس��کان اضطراری آسیب دیدگان چادرهایی در اختیارشان 
ق��رار گرفت��ه اس��ت و در پی آن هس��تیم تا ام��روز و فردا 
کانکس هایی که به این منظور تهیه شده اند را برای اسکان 

موقت در اختیار این عزیزان قرار دهیم. 
پورمحم��دی تاکید کرد: در تامین م��واد غذایی و امکانات 
بهداشتی و در مانی هم مشکل خاصی نیست و هالل احمر 

عهده دار تامین این وسایل است.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی تصریح کرد: از مردم عزیزمان 
خواهش��مندیم اگر قصد کم��ک نقدی و اقالم��ی به زلزله 
زدگان در اس��تان آذربایجان ش��رقی را دارند، مستقیما به 
محل مراجعه نکنند و این کمک ها را در اختیار هالل احمر 
قرار دهند. ش��ماره حس��اب 99999 برای کم��ک به زلزله 
زدگان اس��ت. ضمن قدر شناس��ی از همدردی مردم عزیز 
در کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله باید این را در نظر 
بگیریم که مراجعات مردمی باعث ایجاد اختالالتی در امداد 
رس��انی می ش��ود. وی درپایان توضیح داد: آب، برق و تلفن 
در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وصل شد و تا 
عصر روز گذشته نیز مشکل گازرسانی مرتفع شد و مشکلی 

از نظر زیرساخت ها در این مناطق وجود ندارد.  میزان

استاندار آذربایجان شرقی: 

شرایط مناطق زلزله زده »تقریبًا« متعارف است

رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس با بیان اینکه 
قانونی برای ش��فافیت مالی کاندیدای انتخابات 
مجلس نداری��م، گفت: ض��رورت دارد تا هرچه 

سریعتر در این زمینه قانونی را تصویب کنیم.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
ش��ورای اس��المی، با اش��اره به وجود پول های 
کثی��ف در انتخابات، اظهار داش��ت: قطعاً به هر 
میزان هزینه  کرد کاندیداهای انتخابات ش��فاف 
ش��ود به همان می��زان می توان از وقوع  فس��اد 

جلوگیری کرد.

وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل اهمی��ت موضوع 
ش��فاف ش��دن هزینه های انتخاباتی طرحی نیز 
نماین��دگان تدوین کرده بودند، اظهار داش��ت: 
این طرح به دلی��ل اینکه ابعاد مختلف انتخابات 
را در نظر گرفته بود از س��وی ش��ورای نگهبان 
ایراداتی به آن وارد ش��د که در حال حاضر این 

طرح به کمیسیون ش��وراها برای بررسی بیشتر 
ارجاع شده است.

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه نهادهای 
نظارتی باید در آستانه انتخابات نظارت بیشتری 
بر عملکرد کاندیداها داشته باشند، افزود: در حال 
حاضر قانون متقن و دقیقی برای شفاف س��ازی 

هزینه ک��رد انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد که 
ضرورت دارد در این راستا قوانینی را به تصویب 
برسانیم. محمدی با تاکید براینکه برخی از افراد 
و گروه ها اش��خاص مورد نظر خود را برای ورود 
به انتخابات شناس��ایی می کنند تا با حمایت از 
آنه��ا با پول های کثیف، این نمایندگان را وامدار 

خود کنند تا در زمان مناس��ب از آنها اس��تفاده 
کنند، عنوان کرد: اوال با شفاف شدن هزینه های 
انتخابات پاکدس��تی را افزایش می دهیم و ثانیاً 
مش��خص می ش��ود منابع هزین��ه انتخابات یک 

کاندیدا از کجا آمده و چطور هزینه شده است.
رئیس کمیس��یون اصل 9۰ مجلس درباره اینکه 
تاکنون گزارش��ی از وج��ود پول ه��ای کثیف در 
انتخابات به این کمیس��یون واصل ش��ده است یا 
خیر؟، گفت: تاکنون گزارشی در این زمینه گزارشی 

به کمیسیون واصل نشده است. تسنیم

رونمایی از »کیان 700«ایرانی 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

قانونی برای شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس نداریم


