
متأسفانه دولت درباره س�اماندهی کولبران 
برنامه خاصی را عملیاتی نکرد

نماینده مردم مریوان در مجلس با بیان اینکه متأسفانه 
دولت درباره س��اماندهی کولب��ران برنامه خاصی را 
عملیات��ی نکرد، گف��ت: دولت حتی در بس��یاری از 
ش��هر ها بازارچه های مرزی را تشکیل نداد طبق این 
شرایط مردم به ناچار برای تأمین معاش خود مجبور 
شدند تا در معابر غیررسمی دست به کولبری بزنند. 
منصور مرادی، با اشاره به آخرین نتایج اجرای مصوبه 
س��اماندهی کولبران، گفت: متأس��فانه دولت در این 

زمینه برنامه خاصی را عملیاتی نکرد.
وی اف��زود: دول��ت حت��ی در بس��یاری از ش��هر ها 
بازارچه های مرزی را تش��کیل نداد طبق این شرایط 
مردم به ناچار برای تأمین معاش خود مجبور شدند تا 

در معابر غیررسمی دست به کولبری بزنند. میزان

خ���ب���ر

لوایح FATF همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لوایح FATF هم اکنون در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از بررسی های الزم در 
آینده صحبت خواهم کرد. محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با اش��اره به وضعی��ت لوایح مربوط به FATF در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، اظهار داش��ت: این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در حال بررس��ی است و هنوز چیزی نمی توانم درباره آن بگویم. وی ادامه داد: پس 
از بررس��ی های الزم در آینده درباره لوای��ح FATF صحبت خواهم کرد. هنوز این 
موضوع در مجمع درحال بررسی است. رضایی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی 
بررس��ی موضوع لوایح مربوط به FATF در مجمع تش��خیص به پایان می رس��د؟ 
گفت: هنوز مش��خص نیس��ت و نمی توان زمان پایان را به طور مشخص اعالم کرد؛ 

پس از بررسی درباره این موضوع صحبت می کنم. فارس

مجلس طرح رتبه بندی ارتقای معلمان را تدوین می کند
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس گف��ت: در صورتی که دولت 
درباره رتبه بندی فرهنگیان اقدامی انجام ندهد، ما طرح رتبه بندی ارتقای 

معلمان را تدوین می کنیم.
داوود محمدی افزود: ما از معاونت حقوقی مجلس شورای اسالمی درخواست 
کردیم که روی طرح مذکور مطالعات کارشناسی خود را انجام دهد که پس از 

چند روز کار کارشناسی، این طرح از سوی معاونت حقوقی مجلس ارائه شد.
وی تصریح کرد: در صورتی که س��ازمان نظام معلمی تأس��یس ش��ود، بس��یاری از 
مش��کالت معلمان مرتفع می شود و از س��وی دیگر جایگاه آنان ارتقا پیدا می کند 
و همچنی��ن یکی دیگر از مس��ائل مورد توجه ما در این طرح آن اس��ت که انجمن 
های علمی در مدارس تش��کیل شود و این انجمن ها به دنبال راهکارهایی باشند تا 

مشکالت موجود در مدارس را حل و فصل کنند.  مهر

رژه ۳ فروند جنگنده کوثر در آینده نزدیک
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش گف��ت: امیدواریم روز ۲۹ فروردین س��ال آینده 
همزمان با روز ارتش، رژه سه فروندی جنگنده های تمام ایرانی کوثر را به اجرا 
در بیاوریم. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با بیان اینکه روند تولید جنگنده 
کوثر در تهران و اصفهان با سرعت بسیار خوبی در حال طی شدن است، با بیان 
اینکه نیروی هوایی ارتش و س��ازمان صنایع دفاع به صورت مشترک خط تولید 
جنگنده های کوثر را حرکت می دهند، افزود: نیروی هوایی ارتش در تهران و س��ازمان 
صنای��ع دفاع در اصفهان این کار را انجام می دهند. جنگنده تمام ایرانی کوثر در مرداد 
سال ۹۷ با حضور رئیس جمهور و وزیر دفاع رونمایی شد. هواپیمای کوثر یک هواپیمای 
جنگنده پیشرفته با مأموریت پش��تیبانی نزدیک هوایی است که به صورت کامال بومی 
س��اخته شده اس��ت و ایران را در زمره معدود کشور های دارای فناوری طراحی و ساخت 
هواپیمای جنگنده با سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل ۴ قرار داده است.  میزان  

در چند س��ال اخیر حجم کشفیات سالح از اراذل و اوباش 
افزایش یافته و نشان می دهد این افراد بعضاً به اسلحه های 

مدرن و بِروزی دست پیدا کرده اند.
فرمانده��ی انتظامی تهران بزرگ روز گذش��ته کش��فیات 
س��ومین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش را به نمایش 
گذاشت. در میان وس��ایل مکشوفه، مقادیر زیادی سالح و 
مهمات به چش��م می خورد که وجود این حجم از سالح و 

مهمات در اختیار اراذل و اوباش نکته قابل توجهی است.
تصاویر منتش��ر ش��ده از طرح ه��ای برخورد ناج��ا با اراذل 
و اوب��اش در چند س��ال اخیر بیانگر افزای��ش روی آوردن 
این افراد به اس��تفاده از تس��لیحات گرم متنوع در نزاع ها، 
درگیری های خیابانی، سرقت و سایر موارد مجرمانه است. 
این موضوع بیانگر افزایش قاچاق سالح به داخل کشور نیز 
هست زیرا قطعا این سالح و مهمات از طرق غیر قانونی در 

اختیار این افراد قرار گرفته است.
بروز جنگ های متعدد در منطقه غرب آسیا و بخصوص در 
کش��ورهای هم مرز با ایران -مانند عراق و افغانس��تان- در 
چن��د دهه اخیر موجب افزایش خرید و فروش اس��لحه در 
این کش��ور ها و به تبع آن قاچاق اس��لحه در سطح منطقه 
شده است. در این بین کشور ما نیز متاثر از این وضعیت با 
افزایش قاچاق س��الح به داخل کشور مواجه بوده که البته 
با تالش روز افزون دستگاه های امنیتی و اطالعاتی، مقادیر 

زیادی از این محموله  ها کشف و ضبط می شود.
س��الح کمری RETAY X-1 ساخت ش��رکت ترکیه ای 
RETAY از جمله تس��لیحاتی اس��ت که توس��ط ناجا از 
اراذل و اوباش کشف شده است. آنطور که سرهنگ راستی 
مس��ئول عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ به مهر گفته، 
۲۲ قبضه اس��لحه کم��ری RETAY X-1 همراه با ۲00 
عدد فش��نگ این س��الح از دو نفر از این اشرار کشف شده 
اس��ت. این افراد که قبال نیز دارای س��وابق کیفری متعدد 
بوده ان��د، ای��ن تعداد س��الح را از طریق مرزه��ای غربی و 
استان کرمانشاه برای فروش به تهران آوردند که با اقدامات 

امنیتی و اطالعاتی دستگیر شدند.
شرکت ریتای از س��ال ۲006 در زمینه ساخت سالح های 
ش��کاری فعالیت می کند. این شرکت همچنین چند سالی 
اس��ت که وارد حوزه ساخت اس��لحه های کمری هم شده 
و مدل ه��ای مختلفی از این نوع س��الح را طراحی و تولید 
کرده اس��ت. سالح X-1 این شرکت از کالیبر ۹ میلیمتری 
P.A.K استفاده می کند و با خشاب های 1۴ فشنگی تغذیه 
می ش��ود. وزن این سالح 850 گرم و ابعاد آن 135*185 
میلیمتر است. این سالح در حقیقت یک اسلحه بادی است 
که از فش��نگ های خاصی با نام P.A.K اس��تفاده می کند. 
این نوع از فش��نگ  دارای یک مرمی پالستیکی است که از 

آن در ساخت فیلم  و کارهای نمایشی استفاده می شود.
احتماال از این نوع سالح، بیشتر برای سرقت های مسلحانه و 
یا ایجاد رعب و وحشت استفاده می شود چراکه اساسا فاقد 
کاربری نظامی اس��ت هرچند ش��لیک آن از فاصله نزدیک 

می تواند ُکش��نده هم باشد. س��ال ۲018 نیز محموله ای از 
سالح های ساخت این شرکت ترکیه ای در لیبی کشف شد 

که سر و صدای زیادی به پا کرد.
جالب توجه آن است که چندی قبل نیز مقادیر قابل توجهی 
از یک نوع ش��ات گان ترکیه ای توس��ط وزارت اطالعات در 
گرگان کش��ف و ضبط شد که پیش تر نمونه هایی از آن در 

لیبی نیز دیده شده بود.
طبق این تصاویر و مرور اخبار منتشرش��ده ظرف یک سال 
و نیم اخیر، مش��خص شده که تاکنون حجم زیادی از این 
نوع س��الح توس��ط نهادهای امنیتی در اس��تان هایی نظیر 
گلس��تان، تهران، اصفهان، خوزستان و ایالم کشف و ضبط 
ش��ده و در ماجرای به شهادت رس��یدن طلبه همدانی در 
اردیبهشت ماه امسال نیز ضارب �در تصاویری که در فضای 
مجازی منتش��ر کرده بود، در حال کار با این اسلحه دیده 
می شود، در عین حال، این سالح از برخی سارقان مسلح و 

زورگیران نیز کشف شده است.
یک��ی از باندهای ترور در لیبی نیز از این س��الح اس��تفاده 
کرده و در کشورهای مختلف هم این اسلحه مورد استفاده 
قرار گرفته که خوشبختانه با ورود بموقع نیروهای امنیتی، 

تعداد بسیاری از آن کشف و ضبط شده است.
از دیگر تس��لیحاتی که توس��ط نیروی انتظامی از اراذل و 
اوباش کش��ف ش��ده، مسلس��ل AR ۹ CMMG دارای 
دوپایه و س��ایت هولوگرافیک و با قابلیت استفاده از کالیبر 

۹ میلیمتری است.
البت��ه این احتمال نی��ز وجود دارد که این س��الح  از نوع 
اس��لحه های ایرسافت ) س��الح غیر واقعی در ابعاد و ظاهر 
س��الح جنگی( باش��د که از آن در فعالیت های آموزشی و 
بعض��ا تفریحی و یا برای ایجاد رعب و وحش��ت اس��تفاده 
می شود. حال س��وال اساسی اینجا است که اساسا اراذل و 
اوباش چه نیازی به چنین سالحی دارند و بنا است چه نوع 

استفاده ای از آن بکنند؟
از دیگر س��الح های ب��ه نمای��ش در آمده توس��ط نیروی 
انتظامی، اس��لحه های ش��ات گان، شکاری س��اچمه زنی و 
گلوله زنی اس��ت. همچنین چند قبضه سالح کالشینکف با 
مقادیر قابل توجهی از مهمات نیز در این طرح کشف شده 

که توسط نیروی انتظامی به نمایش در آمده است.
حجم و تنوع س��الح های مکش��وفه توس��ط دس��تگاه های 
اطالعات��ی و امنیت��ی کش��ور بخص��وص در س��ال جاری، 
بیانگر آن اس��ت که توزیع و فروش س��الح در ایران برنامه 
هدفمندی اس��ت که توس��ط خالفکاران ُخرده پا قابل اجرا 
نبوده و نیازمند س��رمایه گذاری بزرگتری است که در توان 
س��ازمان های اطالعاتی و برخی دش��منان ایران اس��ت که 
بارها نیز از بروز ناامنی در ایران حمایت کرده و س��عی در 

گسترش ناامنی و ایجاد ُکشته سازی در کشور دارند.
هرچند طرح ناامن  س��ازی کش��ور در مراحل اصلی خود با 
شکست مواجه شده اما بازهم هوشیاری بیشتر دستگاه های 

اطالعاتی در این زمینه را می طلبد.  تسنیم

نقوی حسینی:

دولت برای حل مشکالت برنامه ای ندارد
سردار حسنی آهنگر:

دانشگاه امام حسین )ع( در آینده نزدیک شاهد 
جهش بزرگی خواهد بود سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

گفت: اش��تباه اس��تراتژیک دولت این اس��ت که نگاه آنان 
به غرب اس��ت و بی برنامگی و بی تدبی��ری آنان برای مردم 

ملموس است.
سیدحس��ین نقوی حسینی با اش��اره به نارضایتی مردم از 
نحوه عملکرد دولت، گفت: مردم انتظار دارند که دولت برای 
حل مشکالت اقتصادی و معیشتی آنان برنامه هایی داشته 
باشد اما از آنجایی که عملکرد دولت در این زمینه نامطلوب 
اس��ت، بی برنامگی و بی تدبیری دولت برای مردم محرز و 
ملموس اس��ت و مردم انتقاد ش��دیدی به وضعیت موجود 

دارند.
وی اف��زود: در واقع یکی از علل اصل��ی نارضایتی مردم از 
دولت این اس��ت که چگونه نهاده��ای حکومتی، نظامی و 
دفاعی می توانند توسعه و پیشرفت داشته باشند اما دولت 
نمی تواند مش��کالت اقتصادی و معیش��تی مردم را حل و 
فصل کند. س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: از آنجایی که بخش های 
نظامی و دفاعی کشور در چارچوب دیگری عمل می کنند، 
در کارش��ان موفق هستند. چرا که آنان تمرکز اصلی خود 
را روی توان داخلی کش��ور گذاشته اند اما در دولت برنامه 
جامع و عملیات��ی و همچنین مدیریت جهادی برای برون 

رفت از مشکالت موجود وجود ندارد و به همین جهت مردم 
از عملکرد دولتمردان بسیار ناراضی هستند.

نقوی حس��ینی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت های 
داخلی،  اف��زود: دولت یازدهم و دوازدهم با نگاه به غرب و 
کشورهای خارجی، کار خودش را آغاز کرد و به اعتقاد بنده 

این مسئله اشتباه استراتژیک آنان بود.
وی تاکی��د کرد: در واقع دولت ه��ا از ابتدا فکر می کردند 
که گره مشکالت داخلی کشور در عرصه های بین المللی 
حل می ش��ود و بنابراین همه توان خ��ود را برای ارتباط با 
غرب به کار گرفتند در حالی که این نگاه اش��تباه بود چرا 
که مش��کالت ما، داخل��ی و ماهیت آن اقتصادی اس��ت و 
دولتم��ردان باید بدانند که راه حل این مش��کالت، نگاه به 
غرب نیست بلکه باید بر توان داخلی خودمان تکیه کنند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: در واقع دولتمردان در این دوره  فکر می کردند 
که مشکالت ما سیاسی است و به همین جهت همه توان 
خود را برای ارتباط با غرب و مذاکره با آنان به کار گرفتند و 
وعده های بسیار زیادی به مردم دادند اما نه تنها گره های 
کشور باز نش��د بلکه مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیار 
زیادی برای مردم ایجاد شد و دولت هم هیچ برنامه ای برای 

حل این مشکالت ندارد.  مهر

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین )ع( با بیان اینکه این 
دانش��گاه در آینده نزدیک ش��اهد جهش بزرگی خواهد 
بود، گفت: فرمانده کل س��پاه بر اس��اس بیانیه گام دوم 
انقالب، نقش دانش��گاه امام حسین )ع( در ۴0 سال دوم 

را مشخص کرده است.
سردار »محمدرضا حسنی آهنگر« در مراسم گرامیداشت 
هفته پژوهش که در دانش��گاه امام حسین برگزار شد، با 
بی��ان اینکه مس��ائل مختلفی وج��ود دارد که برای حل 
آن ها دانش��گاه می تواند نقش آفرین باشد، اظهار داشت: 
دانش��گاه امام حسین )ع( در آینده نزدیک شاهد جهش 
بزرگی خواهد بود؛ مأموریت های دانشگاه مشخص شده 
ب��ه نحوی که فرمانده کل س��پاه در ارزیابی خود از این 
دانشگاه انتظاراتی را از دانشگاه امام حسین )ع( خواستار 
ش��دند. وی افزود: اگر بیانیه گام دوم را نقشه راهی برای 
۴0 سال دوم انقالب بدانیم، فرمانده کل سپاه نقش این 
دانشگاه در ۴0 سال دوم را مشخص کرده است و این را 
به صدور ابالغیه هم محدود نکرده، بلکه از دانشگاه برای 

نقش آفرینی در ۴0 سال دوم برنامه خواسته است.
فرمانده دانش��گاه جامع امام حسین )ع( ادامه داد: از 1۴ 

بند ابالغی فرمانده کل س��پاه، تعداد 11۴ فعالیت برای 
دانشگاه استخراج شد که با این کار هیچ دانشکده  بدون 
برنامه ای وجود ندارد؛ بر این اس��اس، ب��رای تحقق این 

موارد نیاز به کار جهادی است.
وی اضافه کرد: ۲ هزار و ۹00 دانش��گاه در کشور وجود 
دارد، ام��ا دانش��گاهی که نیازهای س��پاه را تأمین کند، 
وجود نداش��ت؛ لذا دانش��گاه امام حس��ین )ع( فعالیت 
خود را برای تأمین نیازهای س��پاه آغ��از کرد و تاکنون 
موفقیت های��ی را ه��م به دس��ت آورده اس��ت؛ به عنوان 
مثال، امروز در دانش��گاه علوم پایه کشور هشت هزار نفر 
شبکه س��ازی شدند تا مسائل مطرح ش��ده از سوی این 

دانشگاه را حل کنند.
حسنی آهنگر با تأکید بر ضرورت استفاده از بسیج برای 
حل نظام مس��ائل دانش��گاه امام حسین )ع( گفت: برای 
شبکه سازی باید برنامه ریزی کنیم که می توان از ظرفیت 
بس��یج در جهت کمک به حل نظام مس��ائل دانش��گاه 
استفاده کرد؛ چون حدود 50 هزار مقاله در کشور تولید 
می شود، ولی مشخص نیست که این مقاالت چه مسائلی 

از مسائل کشور را حل می کند.  سپاه نیوز

راه رهایی از حاشیه ها
ادامه از صفحه اول

میانجی می��ان ایران و غرب به پرس��تیژی جهانی 
دس��ت یابند اما نس��بت دادن مراودات اقتصادی و 
سیاس��ی ایران در صحنه جهان��ی به میانجی گری 
می��ان ایران و آمری��کاف کم رنگ ش��دن حقیقت 
جایگاه جهانی ایران و رویکرد جهانیان به توس��عه 
مناس��بات با ایران است. این مسئله از یک سو کم 
رنگ شدن عملکرد اقتصادی دستگاه دیپلماسی را 
به هم��راه دارد و از س��وی دیگر این تص��ور را در 
میان مردم ایجاد می کند که ایران در تحریم جهانی 
قرار دارد و گزینه ای جز تس��لیم شدن در برابر زیاده 
خواهی غرب وجود ندارد. بیان و تشریح عملکردها و 
جایگاه جهانی ایران به جای برجسته سازی ادعاهای 
میانجی گرایان��ه مولفه ای برای مقابله با این حاش��یه 
س��ازی  خواهد بود که تاثی��ر قابل توجهی بر حرکت 
کش��ور به اقتصاد درونی و نیز دل کندن از وعده های 
پوش��الی غرب به همراه دارد. به عنوان مثال نشست 
مالزی در با حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
حالی با حضور دهها کشور اسالمی برگزار شد که از 
نکات مهم آن مخالفت شدید حاضران با تحریم های 
ضد ایرانی بود چنانکه ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر 
مالزی آش��کارا ب��ر این ام��ر تاکید کرد. متاس��فانه 
مسئله ای حاش��یه ای به نام میانجی گری ژاپن میان 
ایران و امریکا ، دستاوردهای نشست مالزی برای ایران 
را به حاش��یه مبدل س��اخت و مانع از آگاهی مردم 
از حمایت جهانی از شکس��ت تحریم ها شد. با توجه 
به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که برای رسیدن به 
اهداف کالن کشور زمان آن است که با شفاف سازی 
، حاشیه را حذف کرده تا ضمن زمینه سازی داخلی 
برای تحقق رفع مشکالت اقتصادی کشور، شکست 
سناریوهای بحران ساز دش��منان این مرز و بوم را 

رقم زد. 

سرمقاله

این ستون سیاسی نیست

از آخرین باری که یکی از پای یکی از سیاس��یون به 
این ستون باز شده تقریبا ده سالی می گذرد. آن یک 
مورد هم از دس��ت ننجون دررف��ت وگرنه عالم و آدم 
خبر دارند که ما سیاسی نیستیم و یک چهره مردمی 

به حساب می آییم.
آن ی��ک نفر هم به ش��کل مذبوحان��ه ای از صفحه 
سیاسی روزنامه سیاست روز خودش را شلیک کرد به 
ستون بغلی و کمانه کرد و خورد به پرستوی شهردار 
س��ابق )ببخشید خورد به ستون ننجون( نشان به آن 
نشان که مواضع ما را هم کمی تا قسمتی دچار آسیب 

کرد.
حاال هم یکی از عوامل آشوب های اخیر و سرکردگان 
رس��انه ای امپریالیس��م ش��رق و غرب و در راس آن 
آمریکای جهانخوار به شکل ددمنشانه ای ما را تحریک 
می کند که یک مطلب سیاس��ی درباره طرح مجلس 

برای منع شلیک مستقیم به کولبران بنویسیم.
آقا مگر ما ش��وخی داریم؟ یعنی باید از قاچاقچی ها 
حمایت کنیم؟ نکند انتظار داریم قاچاقچی بیاید و ما 

بین راه ماچش کنیم و بعد برود دنبال کارش؟
جانم؟ چی؟ ظاهرا دوس��تان از اتاق فرمان اشاره می 
کنند که کولبر مظلوم با قاچاقچی ظالم فرق دارد و ما 

باز هم سوراخ دعا را گم کرده ایم.
فلذا در همین راستا نفرت خود را از شلیک به آدمیزاد 
_ چه مس��تقیم چه غیرمس��تقیم چه کمانه ای چه 
نشانه ای_ اعالم می کنیم و بعد به آبدارخانه می رویم 

تا کشک خودمان را بسابیم.

ننجون

تیغ تیز در دست زنگی مست
کشف تسلیحات جدید از اراذل و اوباش 
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مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس 

شفافیت فعالیت های انتخاباتی 
مجلس تصویب شد

تصویب کلیات طرح شفافیت فعالیت های انتخاباتی در انتخابات 
مجلس، توضیحات وزیر صنعت به نمایندگان، مخالفت مجلس 
با بخشودگی معافیت از پرداخت عوارض شهرداری از مهمترین 

اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی برگزار شد و ادامه 
بررس��ی الیحه درآمد پایدار و هزینه ش��هرداری ها و دهیاری 
ها، سوال خجسته نماینده همدان و فاطمه حسینی و حمیده 
زرآب��ادی نمایندگان تهران و قزوی��ن از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در این جلسه 

مسعود پزش��کیان، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی میالد 
حضرت عیسی مسیح را به تمام مسیحیان کشور و دنیای اسالم 

تبریک گفت.
در ادامه جلس��ه علنی، نمایندگان مجلس با 1۴۹ رأی موافق، 
1۴ رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع ۲16 نماینده حاضر 
در مجلس کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت 
انتخاباتی در انتخابات مجلس را تصویب کردند. حسینعلی امیری 
هم در جریان بررسی کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین 
مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس گفت: دولت در 
الیحه جامع انتخابات بخشی را مربوط به شفافیت منابع مالی 
تبلیغات انتخاباتی کاندیداها اختصاص داد و به تفصیل درباره 
آن به بررسی پرداخت. معاون پارلمانی رئیس جمهور شفافیت 
منابع مالی در تبلیغات انتخابات را موضوعی در راستای اعتماد 
مردم به نظام دانس��ت و افزود: انتظار جامعه شفافیت در منابع 
مالی تبلیغات انتخاباتی است. نمایندگان مجلس در ادامه جلسه 

با بندی از الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها 
مخالفت کردند که قرار بود طبق آن معافیت ها و بخشودگی ها 
از پرداخت عوارض نس��خ ش��ود. همچنین تقاضای جمعی از 
نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن طرح استفساریه تبصره 
یک بند ذ ماده 8۷ قانون برنامه شش��م در دستور کار مجلس 
ق��رار گرفت و نمایندگان ب��ا 1۴۷ رای موافق، ۲۲ رای مخالف 
و 10 رای ممتن��ع از مجموع ۲16 نماینده حاضر با در اولویت 
قرار گرفتن این طرح در خصوص وضعیت استخدامی ایثارگران 
موافقت کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در مجلس 
در پاسخ به سوال امیر خجسته نماینده همدان در خصوص علت 
عدم توجه به حل مش��کل قیمت های کاذب در عرصه خودرو 
و ع��دم کاهش تالطم های فعلی گفت: در حال حاضر وضعیت 
خودروس��ازی که پیش از این روزان��ه 1۲00 تا 1300 خودرو 
تولید می کرد به روزانه بیش از ۴000 دستگاه رسیده است و این 
رکوردی برای تولید خودرو است. وی افزود که تولید خودرو به 

روزانه بیش از ۴000 دستگاه رسیده است. نماینده مردم همدان 
ه��م از توضیحات وزیر صنعت درباره  وضعیت بازار خودرو قانع 
شد. رضا رحمانی همچنین در پاسخ به سوال حسینی و زرآبادی 
نمایندگان تهران و قزوین با بیان اینکه »خط تولید پراید و پژو 
۴05 بعد از اجرای تعهدات شان متوقف خواهد شد«، گفت: یکی 

از برنامه های ما تولید خودروهای یورو ۴ و یورو 5 است.
س��یده فاطمه حسینی پس از استماع توضیحات وزیر صنعت 
در خص��وص علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
در نظ��ارت، کنترل و جلوگیری از تضیی��ع خریداران خودرو و 
ش��رکت های قطعه سازی و پس از قول وزیر صنعت برای ارائه 
گزارش مکتوب از انجام تعهدات وزارت صمت در برابر خریداران 
خودرو و شرکت های قطعه سازی سوال خود را به رای نگذاشت. 
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس سازوکار نرخ و نحوه محاسبه 

مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کردند.  ایسنا


