
فرمانده کل قوا: 
امنیت کشور مرهون آمادگی و 

بیداری پدافند هوایی است
رئی��س دفتر نظامی فرماندهی معظ��م کل قوا، در 
تماس تلفنی با امیر صباحی فرد، س��ام و قدردانی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای از فرمانده نیروی پدافند 
هوای��ی ارت��ش و آح��اد فرمانده��ان، کارکن��ان و 

خانواده های پدافند هوایی کشور را اباغ کرد.
سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رییس دفتر 
نظامی فرماندهی معظم کل قوا، طی تماس تلفنی 
ب��ا امیر س��رتیپ علیرضا صباح��ی فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش،گف��ت: فرمانده معظم کل قوا 

فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین علیه السالم
س��ام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور 
برس��انید، امنیت کش��ور مرهون آمادگی و بیداری 
پدافن��د هوایی اس��ت. م��ردم متدین م��ا قدردان 
تاش های بی وقفه شما هستند، این را پاس بدارید. 
سردار شیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار اباغ  
س��ام محبت آمیز و قدردان��ی رهبر معظم انقاب 
اس��امی به آحاد کارکنان، فرمانده��ان و خانواده 

پدافند هوایی شد.  روابط عمومی ارتش

روحانی: توسعه روابط راهبردی با 
همسایگان از اولویت های ایران است

رئیس جمهور در دومین نشس��ت توسعه همکاری 
با همس��ایگان گفت: پیوندهای تاریخی و فرهنگی 
ملت های منطقه، پایه مس��تحکمی برای توسعه و 
ارتقاء بیش از پیش سطح همکاری  کشورهای های 
همسایه و به تبع آن، تامین کننده منافع مشترک 

ملت ها و دولت های منطقه است.
حجت االسام حس��ن روحانی رئیس جمهور، روز 
دوش��نبه در دومین نشس��ت »توس��عه همکاری با 
همس��ایگان« که برای بررس��ی راههای تقویت هر 
چه بیش��تر روابط با کشورهای همسایه و با حضور 
وزیران مرتبط در کابینه و روسای کمیسیون های 
مش��ترک همکاری های دوجانبه برگزار شد، گفت: 
تقوی��ت و گس��ترش هر چه بیش��تر همکاری های 
اقتصادی با کش��ورهای همس��ایه م��ی تواند نقش 

مهمی در عبور از مشکات ایفا کند.
رئیس جمهور در این جلس��ه با تاکید مجدد بر این 
موضوع که روابط خارجی معنای گس��ترده و بسیار 
وس��یع تری از سیاس��ت خارجی دارد، گفت: البته 
سیاس��ت خارجی بر عهده وزارت خارجه اس��ت و 
در زمینه روابط خارجی همه وزارتخانه ها از فرصت 
ارتباط و تبادالت خارجی برخوردارند و باید از همه 

ظرفیت ها بهره برداری نمایند.
روحان��ی با بیان اینکه مل��ت و دولت ایران همواره 
در کنار ملت و دولت های دوس��ت و برادر همسایه 
ب��وده و از گس��ترش روابط دوجانب��ه و منطقه ای 
با همس��ایگان اس��تقبال می کند، گفت: ما باید با 
هم��ه برادرانمان در منطقه و همس��ایگان ایران با 
صمیمیت برای توس��عه کل منطق��ه تاش کنیم. 
اقتص��اد هماهنگ و اش��تراکی در منطقه به تأمین 

صلح و امنیت کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور تقوی��ت رفت و آمد میان ملت های 
منطقه و توس��عه گردشگری ، سرمایه گذاری های 
مش��ترک و گس��ترش همکاری های بانکی و مالی 
میان همس��ایگان را گامی مهم و ارزنده در مس��یر 

تقویت بیش از پیش روابط خواند.
در ای��ن جلس��ه پ��س از گ��زارش وزرای مختلف، 
همکاری ه��ای گمرک��ی و حم��ل و نق��ل و تبادل 
کاال میان بخش های خصوصی ایران و کش��ورهای 
همسایه از دیگر مواردی بود که در جلسه »توسعه 
همکاری با همسایگان« مورد تأکید رئیس جمهور 
ق��رار گرف��ت. پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت 

جمهوری

خبر

رئیس قوه قضائیه دس��تور داد ضمن تسریع 
در رس��یدگی به پرونده رئیس سابق سازمان 
خصوصی س��ازی و مدی��ران متخل��ف برخی 
شرکت ها، س��ازمان بازرس��ی تعیین تکلیف 
پیگیری  را  خصوصی س��ازی های مس��ئله دار 
کند. آیت اهلل رئیس��ی در جلسه شورای عالی 
مس��ئوالن قضائی گفت: پرچم عدالت خواهی 
و مب��ارزه با فس��اد توس��ط حس��ین بن علی 
علیه الس��ام برافراشته شده اس��ت. دستگاه 
قضائ��ی به طور خاص هم متول��ی نظارت بر 
اصاح بس��ترهای فسادزاس��ت ه��م قضاوت 

عادالنه و هم مقابله با مفسدان. 
وی با بی��ان اینکه شفاف س��ازی در نظامات 
اقتص��ادی و تحق��ق دولت الکترونی��ک را از 
دولت، پیگیری می کنیم ادامه داد: توصیه در 
این زمینه کافی نیست، وظیفه ما اقدام و عمل 
براساس شاخص های قابل اندازه گیری است. 
حکومت امویان و عباس��یان، نتیجه حاکمیت 

جهل بر جامعه اس��امی است. جامعه ای که 
جهل بر آن مسلط شود، قدرت های مستکبر 
بر آن حاکم می شوند. اول تحریف حقایق می 

آید و سپس تحریم می کنند.
رئی��س قوه قضائیه گفت: فس��اد در حکومت 
اس��امی برچسب ناچسبی اس��ت. ذات نظام 
اس��امی پاک اس��ت و هاضمه آن، ضدفساد؛ 
فس��اد اداری در نظام اسامی را بر نمی تابیم. 
نبای��د کارگاه هایی که توس��ط بانک ها تملک 
می شود، به تعطیلی کشانده شود، گزارشاتی 
که از استانها داریم حاکی از تعطیلی برخی از 
این واحدهاس��ت و این خاف آن چیزی است 
که در جلس��ه با مدی��ران عامل بانک ها وعده 
داده ش��د. از قضات دیوان عالی کش��ور بابت 
تصویب رأی وحدت رویه در خصوص ضمانت 
اجرا نداش��تن قراردادهای بانکی با سود بیش 
از ن��رخ مصوب بانک مرکزی و ش��ورای عالی 
پ��ول و اعتبار تش��کر می کن��م. مهمترین اثر 

این اق��دام دیوان، حمایت حقیق��ی از تولید 
کنندگان بود.

رئیس��ی با بیان اینکه در موضوع پرونده های 
مرتبط با واگذاری ها در خصوصی س��ازی، دو 
جنبه وجود دارد، یکی جرایم افراد و دیگری 
بررس��ی نحوه واگذاری که آیا مطابق ضوابط 
صورت گرفته اس��ت؟ در واکنش به مس��ائل 
مطرح ش��ده در جلس��ه در خص��وص برخی 
واگذاری های مس��ئله دار در خصوصی سازی، 
دس��تور داد ضمن تس��ریع در رس��یدگی به 
پرون��ده رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی و 
مدی��ران متخلف برخی ش��رکتها، س��ازمان 
بازرس��ی، موض��وع تعیین تکلی��ف خصوصی 
س��ازی ه��ای مس��ئله دار و خ��اف ضوابط 
و مق��ررات مانن��د ش��رکتهای هف��ت تپه و 
پاالیش��گاه کرمانش��اه را از سازمان خصوصی 
سازی و وزارتخانه های ذیربط پیگیری کند.

 روابط عمومی قوه قضاییه

سرلشکر موسوی: 

پدافند هوایی ایران جایگاه 
رفیعی در منطقه دارد

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه پدافند هوایی ایران جایگاه 
رفیع��ی در منطق��ه دارد، گف��ت: پدافند هوایی کش��ور به 
دس��تاوردهای خوبی در زمینه های مختلف دفاع هوایی از 
جمله راداری، موش��کی و س��امانه های ارتباطی دست پیدا 

کرده است.
امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اس��امی ایران و فرمانده پدافند هوایی کش��ور، 
همزمان با دهم ش��هریور روز پدافند هوایی به همراه دیگر 
فرماندهان و مس��ئوالن بلند پایه ارتش با حضور در س��تاد 
نی��روی پدافند هوایی ارتش، با امیر س��رتیپ صباحی فرد 

فرمانده نیروی پدافند هوایی دیدار کرد.
فرمان��ده کل ارتش در این دیدار، ضم��ن ارتباط تصویری 
برخ��ط ب��ا مراک��ز فرمانده��ی کنت��رل پدافندهوای��ی در 
سراسر کشور، با تسلیت ایام س��وگواری حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( و یاران با وفای ایش��ان، و گرامیداش��ت روز 

پدافن��د هوایی، خطاب به فرمانده��ان مناطق و گروه های 
پدافن��دی گفت: پدافند هوایی کش��ور در طول س��ال های 
پ��س از انقاب و به ویژه پس از تش��کیل ق��رارگاه پدافند 
هوایی در سال ۸۷ به دس��تاوردهای خوبی در زمینه های 
مختلف دفاع هوایی از جمله راداری، موشکی و سامانه های 

ارتباطی دست پیدا کرده است.
وی اف��زود: در طول حدود یک س��الی هم که از تش��کیل 
نیروی پدافند هوایی می گذرد اتفاقات مبارکی در این نیرو 
رخ داده و ب��ه توان رزمی و آمادگ��ی پدافند هوایی افزوده 

شده است.
فرمانده پدافند هوایی کش��ور با بی��ان اینکه پدافند هوایی 
ای��ران، جایگاه رفیعی در منطقه دارد، ب��ر لزوم هم افزایی 
بی��ش از پیش نیروهای مس��لح در دفاع از کیان جمهوری 

اسامی ایران تاکید کرد.
امیر سرلشکر موسوی با قدردانی از زحمات کارکنان پدافند 
هوای��ی گفت: از همرزمان خود در  پدافند هوایی در اقصی 

نقاط کش��ور که با تاش شبانه روزی و اندیشه جهادی کار 
کرده اند تا این آمادگی و اقتدار برای دفاع از کشور عزیزمان 

حاصل شود تشکر می کنم.
در این دیدار، امیر س��رتیپ دادرس، جانشین فرمانده کل 
ارتش، حجت االس��ام والمس��لمین محمد حسنی رییس 
س��ازمان عقیدتی سیاس��ی آجا، امیر س��رتیپ شاه صفی 
جانش��ین مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش، امیر س��رتیپ 
پوردس��تان رئیس مرک��ز مطالعات راهب��ردی ارتش، امیر 
سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ 
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار خانزادی 
فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش، امیر س��رتیپ رحیم زاده 
جانش��ین قرارگاه پدافند هوایی کش��ور، امیر سرتیپ خرم 
طوسی مدیر عامل بنیاد تعاون آجا، امیر سرتیپ محمودی 
مع��اون اجرایی ارتش و امیر س��رتیپ مقدس معاون طرح، 

برنامه، بودجه و امور مجلس ارتش، حضور داشتند. 
 روابط عمومی ارتش

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس توضیح داد

دلیل بازنگشتن ۲۷ میلیارد 
دالر ارز به کشور 

عضو کمیس��یون برنامه 
و بودج��ه مجلس گفت: 
بانک  غلط  سیاست های 
مرکزی مانع بازگش��تن 
۲۷ میلی��ارد دالر ارز به 

کشور است.
حجت االسام محمدرضا 
عض��و  میرتاج الدین��ی 
هیئت رئیسه کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه با توجه به اظهارات مس��ئوالن مربوطه حدود ۲۷ 
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازنگش��ته 
اس��ت، گفت: مس��ئوالن بان��ک مرکزی بای��د اطاعات 
دقیقی از افراد و ش��رکت ها، میزان ارز داده شده به آنها، 
و همچنین علت بازنگشتن این ارزها به کشور در اختیار 

مجلس و مسئوالن مربوطه قرار دهند.
وی افزود: تمامی موارد فوق الذکر در کمیسیون برنامه و 
بودجه با حضور مس��ئوالن مربوطه بررسی و مطرح شده 

اما ما به جواب درستی در این باره نرسیدیم.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
بیان داش��ت: به اعتق��اده بنده یک��ی از علت های اصلی 
بازنگش��تن ارز ناش��ی از صادرات به کشور سیاست های 
غلط و بخش��نامه های بانک مرکزی است، بخشنامه هایی 
که مرتب در حال تغییر اس��ت لذا سیاست های نادرست 

باعث چنین اتفاقی شده است.
حجت االس��ام میرتاج الدینی با بی��ان اینکه با توجه به 
اینک��ه صادرکنندگان م��ا عمدتا هم��ان تولیدکنندگان 
هس��تند لذا آنها در داخل کشور در حال فعالیت هستند 
و طوری نیس��ت که ارز ناش��ی از صادرات را به کش��ور 

ب��از نگردانند، گفت: لذا اگر سیاس��ت های بانک مرکزی 
در جه��ت حمای��ت از تولید و صادرات باش��د این ارزها 
به کشور باز می گردد اما متأس��فانه بخشنامه های بانک 

مرکزی در جهت حمایت از تولید و صادرات نیست.
وی ادامه داد: بخش��نامه های بانک مرکزی تا س��ال 9۷ 
به این صورت بود که صادرکنندگان می توانس��تند 100 
درص��د ارز صادرات��ی را ب��ه واردات مواد اولیه و س��ایر 
نیازهایشان اختصاص دهند، پس از آن بخشنامه با توجه 
به کمب��ود ارز تغییر کرد به گون��ه ای که باید ۷0 درصد 
آن را م��واد اولیه مورد نیاز وارد کنند و 30 درصد آن را 
ب��ا قیمت ارز نیمایی در اختی��ار دولت قرار دهند؛ اخیرا 
بخش��نامه بار دیگر تغییر کرد که طبق آن صادر کننده 
می تواند 30 درصد ارز ناش��ی از ص��ادرات را مواد اولیه 
م��ورد نیاز وارد کنند  و بای��د ۷0 درصد آن را به دولت 
دهند این بخش��نامه باعث می شود که تولید کننده اصا 

به دنبال صادرات نرود تا اصا ارزی وارد کشور شود.
عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
تاکید بر اینکه این سیاس��ت ها به ضرر تولیدکننده است 
و باعث می شود که ارز برنگردد، اضافه کرد: تولیدکننده 
و صادرکننده واقعی هیچگاه به کش��ور خیانت نمی کند، 
این سیاس��ت های غلط بانک مرکزی اس��ت ک��ه ارز به 

کشور بازنگردد.
حجت االس��ام میرتاج الدینی اظهار داش��ت: سیاس��ت 
۷0 ب��ه 30 چند ای��راد دارد؛ اوال 30 درصد ارز ناش��ی 
از ص��ادرات نیازه��ای آنها را ب��رای خری��د کاال اولیه و 
محصوالت مورد نیاز پوش��ش نمی دهد، ثانیا هزینه های 
آنها را پوشش نمی دهد و ثالثا اگر ۷0 درصد ارز ناشی از 
ص��ادرات را با ارز نیمایی به دولت دهد در حدود 3500 
توم��ان با بازار آزاد ما به التفاوت دارد که همین مس��ئله 
امکان ادام��ه تولید را به آنها نمی دهد، بنابراین نه تولید 

و نه صادر می کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: آیا در س��ال 
جهش تولید، سیاس��ت دولت در جهت حمایت از تولید 
اس��ت؟ اگر دولت و بانک مرکزی سیاس��ت های خود را 
در جه��ت حمایت از تولید کنن��ده و صادر کننده تدوین 
کنند به نفع همه خواهد بود و ارز هم باز خواهد گشت.

 تسنیم

سخنگوی جبهه پیروان
 خط امام و ظرهبری:

سازوکار نیروهای 
انقالب در انتخابات 
۱۴۰۰ تغییر می کند

س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه 
ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب ب��رای انتخابات مجلس 
طراحی ش��ده بود، گفت: اصولگرایان در انتخابات 1۴00 

با سازوکار جدید وارد عرصه رقابت می شوند.
سید کمال سجادی با اشاره به فعالیت تشکل متبوعش در 
انتخابات سال آینده، گفت: هنوز فاصله زیادی به انتخابات 
داری��م و مردم ه��م در هفته های آخ��ر تصمیم خواهند 
گرفت ب��ه کدام یک از کاندیداها رأی بدهند و از س��وی 
دیگر داوطلبان انتخابات به این زودی اعام کاندیداتوری 
نخواهند کرد بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده فعًا 
فعالیت ها در حد گفتگو با رسانه ها و اظهار نظر دبیران کل 
احزاب، آن هم بدون ذکر نام کاندیداها بیان می شود. وی 
با بیان اینکه حتماً جبهه پیروان و س��ایر احزاب اصولگرا 
در انتخاب��ات 1۴00 نقش خود را ایفا خواهند کرد، افزود: 
امیدواریم در این دوره از انتخابات نیز با بررس��ی هایی که 
صورت می گیرد تعداد کاندیداها محدود شود تا در نهایت 
به کاندیدای اصلی در انتخابات ریاس��ت جمهوری دست 
پیدا کنیم. س��خنگوی جبهه پی��روان خط امام و رهبری 
ابراز امیدواری کرد، اس��تراتژی انتخابات 9۶ که منجر به 
تعیی��ن کاندیدای واحد در بین نیروهای انقاب ش��د در 
این دوره از انتخابات تکرار شود. سجادی در پاسخ به این 
سوال که جبهه پیروان و سایر اصولگرایان چه زمانی وارد 
مصادیق انتخابات می شوند؟، گفت: هنگامی که کاندیداها 
رس��ماً اعام کاندیداتوری کردند ورود ب��ه مصادیق آغاز 
می شود، البته قبل از آن بررسی هایی صورت می گیرد اما 
جدی نیس��ت به همین جهت زمانی که داوطلبان اعام 

کاندیدات��وری کردن��د فعالیت ها به ص��ورت جدی دنبال 
می ش��ود. وی همچنین درباره تعیین س��ازوکار نیروهای 
انقاب در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه آیا همچنان 
در قالب شورای ائتاف فرآیند انتخاباتی نیروهای انقاب 
دنبال می ش��ود؟، اظهار داشت: خیر- شورای ائتاف برای 
انتخابات مجلس طراحی ش��ده بود و در آن انتخابات هم 
تعداد کاندیداها زیاد بود و س��ازوکار خود را می طلبید اما 
در انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها محدود است و در 
نهایت یک نفر به عنوان کاندیدای اصلی تعیین می ش��ود 
به همین جهت باید سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود. 
س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره اینکه 
این سازوکار چه زمانی تعیین می شود؟ گفت: باید احزاب 
و کنش��گران سیاس��ی اصولگرا با هم اندیشی و تعامل با 
یکدیگر این کار را انجام دهند، بدون شک باید همه احزاب 
همچون جبهه پیروان، جمنا و سایر اصولگرایان در تعیین 
این سازوکار مشارکت داشته باشند. سجادی همچنین از 
فعالیت جبهه متبوعش در انتخابات ش��وراها خبر داد و با 
بیان اینکه اعضای این جبهه همچون جامعه کارمندان به 
اعضا خود اباغ کرده اند باید نیروهای واجد شرایط در این 
انتخابات ثبت نام کنن��د، گفت: پس از گام اول انتخابات 
که ثبت نام اس��ت وارد فرایندهای دیگر نیز خواهیم شد 
اما آنچه مسلم است ما در انتخابات شوراها بنا را بر حضور 
جدی در صحنه گذاش��ته ایم. وی با بی��ان اینکه فعالیت 
ما در انتخابات ش��وراها نیز در راس��تای وحدت نیروهای 
انقاب است، افزود: پس از ثبت نام کاندیداها، اصولگرایان 
در قالب یک س��ازوکار، لیست ها را جمع آوری می کنند و 
افراد واجد شرایط که از رای احزاب نیز برخوردار هستند 
را وارد فهرست می کنند. سخنگوی جبهه پیروان خط امام 
و رهبری اضافه کرد: به اعتقاد بنده همان س��ازوکاری که 
در انتخابات مجلس طی ش��ده بود با تفاوتی در انتخابات 

شوراها صورت خواهد گرفت.
سجادی در عین حال از حضور جوانان انقابی در فهرست 
انتخابات شوراها هم خبر داد و گفت: در انتخابات مجلس 
یازدهم، تعداد زیادی از جوانان انقابی در فهرس��ت قرار 
گرفتند و حائز اکثریت آرا ش��دند و به مجلس راه یافتند، 
در انتخابات شوراها هم باز تعدادی از جوانان در فهرست 

حضور پیدا خواهند کرد.  مهر

ادامه از صفحه اول
جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی می گردد 
و قربانیان ناپدیدس��ازی اجباری که ش��امل چهار 
دیپلمات و امام موسی صدر می شود، معطوف گردد 
ک��ه در کنار احقاق بخش��ی از حق��وق ملت ایران، 
می تواند ابزار فشاری برای متعهدسازی کشورهای 
غرب��ی و نهاده��ای بین المللی در اج��رای تکالیف 
در قبال ایران باش��د. روندی حت��ی می تواند دامنه 
آن به متعهدس��ازی غرب به تعه��دات برجامی نیز 
گسترش یابد به شرط آنکه به جای چشم داشت به 
کمیسیون های مشترک بی نتیجه، دیپلماسی فعال 
در مس��یر صحیح پیگیری حق��وق قربانیان ترور و 

ناپدیدسازی اجباری هدایت شود.
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گزارش

سه هزار میلیارد تومان برای جبران سیل لرستان دقیقا کجاست؟
نماین��ده م��ردم خرم آباد و چگنی وعده محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه مبنی بر اختص��اص 3 هزار میلیارد توم��ان بودجه برای 

جبران خسارت سیل لرستان را تحقق نیافته و نامشخص می داند.
مرتضی محمودوند در این باره اظهار داش��ت: اگر واقعاً این پول آمده پس 

صرف چه چیزی شده است؟
او می گوید که دولت باید گزارش ریز هزینه کرد بودجه 3 هزار میلیارد تومانی 

خسارات سیل استان لرستان را ارائه دهد.
نماین��ده م��ردم خرم آب��اد تاکید دارد که این س��ه هزار میلیارد توم��ان باید خرج 
خس��ارتهای زیرساختی می ش��ده اما این اتفاق نیفتاده است مثًا یک پل که نابود 
شده بود با جرثقیل بدون استحکام و کار اصولی و مهندسی ترمیم کرده بودند اما با 

یک سیل کوچک باز آن پل را آب برده و تخریب شده است.  فارس

طرح مجلس برای خودرودار کردن اقشار کم درآمد
عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرح نمایندگان برای خودرودار کردن 

خانواده های کم درآمد و دهک های پایین جامعه خبر داد.
س��ید علی موس��وی با اش��اره به افزایش بی رویه قیمت خودرو، اظهار 
داش��ت: قیمت خودرو روزبه روز در حال باال رفتن است و قدرت خرید 
مردم با توجه به ش��رایط اقتصادی کاهش یافته و افراد بسیاری از جمله 

اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه توانایی خرید خودرو را ندارند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود 
برخ��ی از نمایندگان طرح تأمین خودرو برای خانواده های کم درآمد و دهک های 
پایین جامعه را تدوین و پس از سرکش��ی نمایندگان به حوزه های انتخابیه اقدام 
به جمع آوری امضا برای آن کرده و برای بررس��ی در جلس��ه علنی تقدیم هیئت 

رئیسه مجلس خواهد شد.  تسنیم

آخرین وضعیت بسته اقتصادی مردمی مجلس 
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجل��س بررس��ی طرح هایی همچون 
اصاح نظام مالیاتی، تأمین کاال های اساس��ی و دیپلماس��ی اقتصادی را 
در راس��تای بسته اقتصادی مردم دانست و گفت: اقدامات کمیسیون ها 

برای مشکات اقتصادی ذیل این بسته تعریف و انجام می شود.
مهدی طغیانی افزود: کلید اجرای بسته اقتصاد مردمی در مجلس خورده 
اس��ت. طغیانی بیان داش��ت: کمیس��یون اقتصادی در حال حاضر مشغول 

بررسی مالیات بر عایدی سرمایه است که مرتبط با اصاح نظام مالیاتی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: همچنین مجلس بحث تأمین کاال های 
اساس��ی و مایحتاج مردم را در دس��ت بررسی و رس��یدگی دارد و این مقوله هم 
اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بررسی می شود که این موضوع 

هم در بسته اقتصاد مردمی می گنجد. میزان

دستور رئیسی برای رسیدگی سریع به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی

 مدیران بانکی خالف وعده عمل کردند


