
برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت 
با مشارکت ۴۷ کشور 

دبی��رکل مجم��ع تقریب 
مذاهب اس��امی با اشاره 
ب��ه برپایی مجازی س��ی 
کنفران��س  چهارمی��ن   و 
وح��دت  بین الملل��ی 
اس��امی، گف��ت: در این 
کنفرانس ۱۶۷ س��خنران 

از ۴۷ کشور به بیان دیدگاه های خود می پردازند.
حجت االس��ام  حمید ش��هریاری، دبیرکل مجمع 
تقری��ب مذاه��ب اس��امی در نشس��ت خب��ری 
سی وچهارمین مجمع کنفرانس بین المللی وحدت 
اس��امی با بی��ان اینکه میل قلبی م��ا این بود که 
کنفرانس را به صورت حضوری برپا کنیم اما کرونا 
مانع این امر ش��د، اظهار داش��ت: حدود هشت ماه 
قبل برای حضور میهمانان در کنفرانس بین المللی 
وحدت برنامه ریزی کردیم، اما با حاد شدن شرایط 
برنامه ریزی تغییر کرد و مقرر ش��د تا این کنفرانس 
برای نخس��تین بار به صورت غیرحضوری برپا شود.

بیش از ۱۶۷ س��خنران خارجی از ۴۷ کشور جهان 
و  ۱۲۰ س��خنران داخل��ی در کنفران��س وح��دت 
به بیان مش��کات اس��ام ب��ر اس��اس محورهای 
موردنظر خود می پردازند. وی به تعداد نشست های 
س��ی  وچهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اشاره 
کرد و افزود: هر روز ۶ نشس��ت برگزار می ش��ود و 
در مجموع ۳۷ نشس��ت وبینار داریم که ۸ نشست 
به زبان فارس��ی و ۲۹ نشس��ت نیز به زبان عربی و 
انگلیسی و  حتی روس��ی، ماالیی، روسی، ترکیه ای 
و زبان های منطقه ای اس��ت.  در طول هفته وحدت 
حدود ۳۰۰ س��خنران به ایراد سخنرانی می پردازند 
که این اقدام برای نخس��تین بار اتفاق می افتد و هر 
سال به دلیل محدودیت ها تعداد سخنران ها کم بود 
اما امسال فرصتی پیش آمده تا از سخنان و نظرات 

مختلف استفاده کنیم.  فارس

اخبار

رئیس جمهور گفت: دولت تأمین معیش��ت مردم و جبران 
تورم را وظیفه خود می داند و از همه طرح ها و پیشنهادات 
س��ایر قوا، فعاالن و متخصصین اقتصادی در حل معضات 

مردم استقبال می کند.
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت صبح سه شنبه به ریاست حجت االسام حسن روحانی 

رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلس��ه رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گزارشی از 
اقدامات انجام ش��ده در خصوص همسان س��ازی مستمری 
بازنشستگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت 
تأمین معیش��ت و جبران بخش��ی از آثار ت��ورم در قیمت 

کاالها و خدمات ارائه کرد.
روحانی با اش��اره به حساس��یت ها و پیچیدگی ها در زمینه 
مدیری��ت وضعی��ت اقتص��ادی، تأکید کرد: دول��ت تأمین 
معیش��ت مردم و جبران تورم را وظیف��ه خود می داند و از 

همه طرح ها و پیش��نهادات سایر قوا، فعاالن و متخصصین 
اقتصادی در حل معضات مردم استقبال می کند.

رئیس جمهور در عین حال تأکید کرد که باید مراقبت کرد 
ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی تواند 
ب��ه رفع معضات کم��ک کند و ممکن اس��ت باعث ایجاد 
مش��کات تورمی و ی��ا دامن زدن به انتظ��ارات غیرواقعی 
گردد، لذا ماحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، 
الزمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آن هاست.

در ادامه این جلسه پیش��نهادهای وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت و بانک مرکزی در خصوص تس��هیات الزم برای 
گس��ترش صادرات و اس��تفاده از ارز صادراتی برای تأمین 
واردات مورد نیاز واحدهای تولیدی کش��ور مورد بررس��ی 
قرار گرفت و تصمیم گیری درباره آنها به جلس��ه فوق العاده 
بعدازظهر امروز س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت موکول 

شد. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

ادامه از صفحه اول
چهارم: بی نیاز

پیامبر اعظم)ص(، بی نیاز از دفاع ما است او خدایی 
دارد که از ابراهیم خلیلش با پشه ای لنگ، در برابر 
نمرود دفاع کرد. او هیچ محتاج ما نیست. ما محتاج 
اوئیم. بدانید که اگر جبهه اس��تکبار غیرت ما را در 
دف��اع از پیامبرمان نبیند ریش��ه ما را هم برخواهد 
کند. الاقل ای مسلمین، ای دولتمردان، ای علمای 
اسام، برای آینده خودمان و خودتان هم که شده، 
ب��ه اندازه م��ردم کویت و اردوغ��ان و عمران خان، 

نمایش دفاع از پیامبر بدهیم.

سرمقاله
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گزارش

مجلس انقالبی تحریم کاالهای فرانسوی را دنبال کند
نماینده مرم تهران در مجلس گفت:الزم اس��ت دس��تگاه دیپلماسی کشور 
برخورد جدی با ناقضان حقوق بین الملل و دولت های هتاک را در دستور 
کار قرار دهد و مجلس انقابی هم تحریم کاالهای فرانسوی را دنبال کند. 
رضا تقی پور در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اسامی و در 
اخطاری مس��تند به اصل ۱۵۲ قانون اساس��ی، گفت: در این اصل آمده که 
سیاس��ت خارجی جمهوری اسامی ایران براساس نفی هر گونه سلطه جویی، 

سلطه پذیری و حفظ استقال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: الزم اس��ت دس��تگاه دیپلماس��ی کشور 
برخورد جدی با ناقضان حقوق بین الملل و دولت های هتاک و شیطان صفتان را در 
دستور کار قرار دهد و ملت بزرگ ایران و مجلس انقابی تحریم کاالهای فرانسوی 

را دنبال کنند. مهر

توضیحات واعظی درباره جریمه ۵۰ هزار تومانی 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات درباره شیوه 
اجرای جریمه برای رعایت نکردن پروتکل های بهداش��تی گفت: قطعاً این 
)دستور( کار کارشناسی بوده است. وی افزود: این موضوع پیشنهادی بوده 
که در جلسات متعددی که در وزارت کشور گذاشته اند و بعد این پیشنهاد 
وزارت کشور به یک جلسه کوچکتری آمده و در آنجا بحث شده و نتیجه آن 
به ستاد ملی آمده است. رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: البته نیروی 
انتظامی درست می گوید که زیر ساختی برای دریافت جریمه ۵۰ هزار تومانی ندارد. 
نیروی انتظامی می گوید از زمانی که تصویب می ش��ود تا وقتی که کدگذاری، اباغ 
و توجیه شود زمان می برد که حرف درستی است. واعظی گفت: این به معنای آن 
نیست که قبل از تصویب کار کارشناسی روی این طرح نشده بلکه از زمان تصویب 

تا اجرا دارای پروسه ای است که انجام شده است. فارس

تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران ضمن تاکید بر استفاده از ماسک توسط 
کارمندان از تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد. حمیدرضا 
گودرزی در جلسه اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اجرای صحیح محدودیت ها 
در تهران با اش��اره به تش��دید نظارت بر نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی 
اظهار داشت: در راستای اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی تذکراتی به افراد 
متخلف داده شده و پیگیری هایی صورت گرفته است. وی ادامه داد: از همه اصناف، 
کارمندان و شهروندان استان تهران درخواست داریم تا با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ضمن حفظ سامت خود، به مدافعان حوزه سامت کمک کنند، تا نیاز به استفاده از 
جریمه و اقدامات دیگر نباشد.  معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران همچنین تاکید 
کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله مناسب در 

سطح ادارات استان تهران نیز ضروری است. استانداری تهران

همه چی آرومه
 

جراید: رئیس انجمن صنایع ش��وینده، آرایش��ی و 
بهداش��تی از افزایش ۴۰ درص��د قیمت مصوب ۶ 

محصول شوینده و بهداشتی خبر داد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( نظافت مردم قربانی گشایش اقتصادی است.
ب( گشایش اقتصادی با نظافت ملت مشکل دارد.

ج( آنچن��ان رونق اقتصادی ایجاد ش��د که به کف 
صابون هم رحم نکرد.

د( همه چی آرومه من چقدر خوشحالم
 یک ش��خص مهم: با مسئول گرانی ها برخورد می 

کنیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( این مقام مسئول مشکل "خوددرگیری" دارد.
ب( گرانی از وقتی که به دنیا آمد همچین ش��خص 

مهمی را ندیده بود.
ج( گرانی وجود ندارد و این ش��خص مهم شایعات 

بوق های استکبار جهانی را تکرار می کند.
د( همه چی آرومه من چقدر خوشحالم

ترامپ: ایران و روس��یه هیچ یک دوست ندارند من 
در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسم.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( ترامپ عقده خود فیل پنداری دارد.

ب( سفارت روسیه النه جاسوسیه
ج( شب گذشته لوبیای نیم پز خورده و رودل کرده 

است.
د( همه چی آرومه من چقدر خوشحالم) قبول دارم 
ربط��ی ندارد ول��ی از حرف ترامپ ک��ه بی ربط تر 

نیست(

روحانی: 

دولتتأمینمعیشتمردموجبرانتورمراوظیفهخودمیداند

سرلشکر موسوی:

با عناصر تکفیری در 
نزدیکی مرزهای ایران 

برخورد شدید خواهیم کرد
فرمان��ده قرارگاه پدافن��د هوایی گفت: ب��ا حضور عناصر 
تکفی��ری در نزدیکی مرزهای خود با ش��دت و بی اغماض 

برخورد خواهیم کرد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در بازدید و بررسی وضعیت 
آمادگی پدافند هوای��ی، با تأکید بر حفظ امنیت مردم به 
ویژه مرزنشینان گفت: یگان های پدافند هوایی در منطقه 

ش��مالغرب تقویت شده و در صورت نیاز اضافه هم خواهد 
شد، آرامش مردم برای ما دارای اهمیت ویژه است.

امیر سرلش��کر موس��وی تأکید کرد: احت��رام به تمامیت 
ارضی کش��ورها و حفظ مرزهای رس��می بی��ن المللی از 
اصول ش��ناخته شده ما اس��ت و تغییر در آن ها را تحمل 

نخواهیم کرد و با آن مخالفت داشته و داریم.
وی درب��اره حضور عناصر تکفیری گفت: تروریس��ت های 
تکفیری ، داعش و صهیونیست ها، عناصری مطرود در همه 
عالم هس��تند و حضور آنها در هر کجا باعث ایجاد تنفر و 
نا امنی است. نیروهای ما همانطور که بارها اثبات کرده اند 
با حضور این عناصر در نزدیکی مرزهای خود با ش��ّدت و 
بی اغماض برخ��ورد خواهند کرد. فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی دستوراتی جهت تقویت یگان های پدافند هوایی در 
منطقه به نیروهای پدافند ارتش و س��پاه و نیروی هوایی 

ارتش صادر کرد. روابط عمومی ارتش

محسن رضایی:

هر کسی در آمریکا رأی 
بیاورد باید از ملت ایران 
عذرخواهی و تحریم ها را 

رفع کند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات آمریکا 
گفت: هرکدام از دو کاندیدای انتخابات آمریکا سر کار بیاید، 
ابتدا باید از ملّت ایران عذرخواهی و بافاصله تحریم ها را رفع 
و خسارت ها را نیز جبران کند. محسن رضایی، دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، روز )سه شنبه ۶ آبان( در حاشیه 

همایش بین المللی »افول آمریکا؛ روند گذش��ته و تحّوالت 
آین��ده« در جم��ع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی درباره 
انتخاب��ات آمریکا، گفت: هرک��دام از دو کاندیدای انتخابات 
آمریکا س��ر کار بیاید، ابتدا باید از ملّت ایران عذرخواهی و 

بافاصله تحریم ها را رفع و خسارات ها را نیز جبران کند.
رضای��ی با بیان اینکه آینده آمریکا با بحران همراه خواهد 
بود، افزود: اگر بایدن رأی بیاورد، اوضاع این کشور به هم 
می ریزد و اگر ترامپ مجدداً انتخاب شود، بحران گریبانگیر 
آمری��کا خواهد بود. دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
در پاس��خ به س��والی درباره رفع تحریم های تس��لیحاتی 
کشورمان گفت: ما از نظر تسلیحات، کیفیت خیلی خوبی 
داریم و کش��ورهایی که قبًا به ما تسلیحات می فروختند، 
االن تقاضای خرید دارند. وی ادامه داد: تس��لیحات ما هم 
ارزان است و هم با کیفیت و ما می توانیم از طریق فروش 

تسلیحات، میلیاردها دالر به دست بیاوریم. فارس

رئیس جمهور در حکمی رحمانی فضلی را به عنوان »فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا« منصوب کرد و 

از وی خواست نتایج را مستمرا گزارش کند.
رحمانی فضلی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا منصوب شد
حجت االس��ام حس��ن روحانی رئیس جمهور در حکمی 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور را به عن��وان »فرمانده قرارگاه 
عملیاتی س��تاد ملی مبارزه با کرونا« منصوب کرد و از وی 
خواست اقدامات قرارگاه را با توجه به وظایف و اولویت های 

هش��تگانه، برنامه ریزی و اجرا نموده و نتایج آن را مستمرا 
گزارش کند.

متن حکم روحانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

پیرو فرمایش��ات و توصیه های مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی(در جلس��ه مورخ ۱۳۹۹.۰۸.۰۳ ستاد ملی مبارزه با 
کرونا مبنی بر تش��کیل قرارگاه عملیاتی و لزوم مشارکت و 
همکاری حداکثری در کنترل، پیشگیری و درمان بیماران 
کرونای��ی و تقلیل میزان فراگیری این ویروس و اس��تمرار 

آگاه س��ازی و  آموزش همگانی در نحوه مراقبت و مقابله با 
ای��ن بیماری، به موجب این حک��م جناب عالی را به عنوان 
»فرمانده ق��رارگاه عملیاتی س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا« 

منصوب می نمایم.
ض��روری اس��ت اقدامات ق��رارگاه را با توجه ب��ه وظایف و 
اولویت ه��ای ذیل برنامه ری��زی و اجرا نم��وده و نتایج آن 

مستمراً به اینجانب گزارش شود.
۱- تس��هیل و پیگیری مس��تمر اجرای دقی��ق و به موقع 

مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع موانع احتمالی.
۲- تدوی��ن دس��تورالعمل اجرای��ی برای عملیاتی ش��دن 
مصوب��ات س��تاد ملی با توجه ب��ر واقعیت ه��ای میدانی با 

هماهنگی دستگاه های ذیربط.
۳- اس��تفاده از ظرفیت ه��ای مردم��ی از جمله مس��اجد، 
بس��یج، خیرین و سمن ها و سایر سرمایه های عمومی برای 

حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تامین معیشت اقشار 
آسیب پذیر.

۴- ایج��اد تفاهم میان نیروه��ای اجتماعی، تقویت روحیه 
همکاری و تحکیم مس��ئولیت های عموم��ی در مواجهه با 

شرایط پیچیده کنونی.
۵- ارتق��اء فض��ای هم افزای��ی، هم��کاری و همدلی میان 

بخش های دولتی و خصوصی و قوای کشوری و لشکری.
۶- افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های 

مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت الزامات بهداشتی.
۷- آموزش و فرهنگ سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه 

اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی.
۸- ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد و نظارت 

بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها.
 پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری

   رحمانی فضلی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی 

ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب شد

س��وال از وزیر راه و شهرسازی، بررسی وضعیت بازار فوالد، 
موافقت مجلس با تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری 
ارون��د، موافق��ت مجلس با ی��ک فوریت ط��رح رتبه بندی 
فرهنگیان، موافقت با ارجاع طرح تأمین کاالهای اساس��ی 
به کمیس��یون بودجه از مهمترین اخبار جلس��ه علنی روز 

گذشته مجلس شورای اسامی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار 
ش��د و ادامه بررس��ی گزارش کمیس��یون صنایع و معادن 
درباره بررس��ی بازار فوالد، بررس��ی ط��رح تامین کاالهای 
اساس��ی، سوال از وزیر راه و شهرس��ازی و... در دستور کار 

نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه نماینده مردم علی آباد ضمن بیان سوال خود 
از وزی��ر راه و شهرس��ازی در خصوص علت عدم اقدام الزم 
برای تامین مس��کن مورد نیاز کشور،  تاکید کرد که وزارت 
راه و شهرس��ازی باید در عم��ر باقیمانده از دولت برنامه ای 
برای س��اماندهی وضعیت بازار مسکن ارائه کرده و آن را با 

جدیت دنبال کند.
در پاسخ به این سوال محمد اسامی،  وزیر راه و شهرسازی 
از تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن 
خب��ر داد و گف��ت: ما دو س��ال پیش تعه��د دادیم که اوال 
مس��کن مهر را در ای��ن دوره تکمیل و تحویل مردم کنیم، 
عاوه بر این، طرح اقدام ملی مسکن را با هدف تولید ۴۰۰ 
هزار واحد برنامه ریزی کردیم که با توجه به هماهنگی های 
صورت گرفته در سراس��ر کش��ور پروژه های مسکن مهر و 

طرح اقدام ملی مسکن در حال انجام  و تکمیل است.
رحمت اهلل نوروزی پس از استماع توضیحات وزیر راه قانع شد 

و همچنی��ن فرصتی یک ماهه به وزیر راه و شهرس��ازی ارائه 
کرد تا با حضور در جلسه ای آمار و مستندات خود را در بحث 
ساخت مسکن به ویژه در حوزه تکمیل مسکن مهر و برنامه های 

طراحی شده برای طرح اقدام ملی مسکن ارائه کند.
در ادام��ه جلس��ه علنی و در جریان بررس��ی وضعیت بازار 
فوالد حجت االس��ام علیرضا س��لیمی، عضو کمیس��یون 
صنایع ب��ا بیان این که مافیای پیچی��ده ای در بازار فوالد 
ش��کل گرفته از گران فروش��ی در حوزه فوالد انتقاد کرد و 
گفت: در حوزه فوالد در حال حاضر گران فروش��ی عجیبی 
در حال انجام اس��ت، قرار است ما امسال تا پایان سال ۹۹ 
، ۳۰ میلی��ون ت��ن فوالد تولید کنی��م در حالی که مصرف 
داخلی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن است، یعنی ما ۱۶ میلیون تن 

مازاد تولید داریم.
صدیف بدری، عضو کمیس��یون عمران ه��م از عدم وجود 
ط��رح جامع برای تولید، عرضه و صادرات فوالد انتقاد کرد 
و افزود: ما مش��کاتی در حوزه بازار ف��والد داریم که عدم 
وج��ود طرح جامع تولید، عرض��ه و صادرات فوالد از جمله 
این موارد است. در واقع این زنجیره مغفول مانده و وزارت 

صنعت طرح جامعی برای آن در نظر نگرفته است.
همچنین حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین شهر تاکید 
کرد که س��نگ آهن بخش��ی از معادن و ث��روت عمومی و 

انفال است، متاسفانه زنجیره تولید فوالد در کشور ما دچار 
تعارض و تضاد جدی اس��ت، از یک سو خواستار رهاسازی 
قیمت محصول تولیدی و از س��وی دیگر خواس��تار رانت و 
یارانه در نهاده های تولید همچون تامین مواد اولیه و انرژی 

هستند و این تضاد به ضرر همه شهروندان است.
درادامه بررس��ی گزارش کمیس��یون صنای��ع و معادن در 
خص��وص وضعیت بازار ف��والد، علی نیک��زاد، نایب رئیس 
مجلس با تاکید بر اینکه باید قیمت فوالد و س��یمان واقعی 
ش��ود، گفت: باید مقتدرانه جلوی ران��ت خواران و دالالن 
ف��والد را گرف��ت. وی گزارش کمیس��یون صنایع در مورد 
وضعی��ت بازار فوالد را دقیق خواند و به جلس��اتش با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و سرپرس��ت پیشین وزارت صمت 
اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در این باره مدیریت مقتدرانه 
در وزارت صم��ت دیده نمی ش��ود، به همی��ن دلیل نباید 
قیم��ت فوالد بیش از  ۸۰۰۰ تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم 
باشد. همچنان قیمت فوالد باالتر از نرخ جهانی است. سید 
غنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال هم تاکید کرد که 
تولی��د فوالد حدود دو برابر مص��رف داخلی بوده اما قیمت 
آن باالتر از قیمت های عرف بین المللی است و این بیانگر 

عدم نظارت بر بازار و سوداگری ها توسط دالالن است.
همچنین حجت االس��ام س��ید جواد حس��ینی کیا،  عضو 

کمیس��یون صنایع و معادن گفت که وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت نظارت مناس��بی بر بازار و س��امانه های خرید و 
فروش فوالد ن��دارد. رییس مجلس هم ابراز امیدواری کرد 
که ط��رح تولید پایدار فوالد بتواند مش��کات این حوزه را 
کاهش ده��د. محمدباق��ر قالیباف اظهار کرد: ان ش��اءاهلل 
طرحی)طرح تولید پایدار زنجیره فوالد( که در کمیس��یون 
صنایع مد نظر بوده و اعام وصول ش��ده بتواند در مجلس 
مطرح ش��ود و این مشکات را که مشکات به حقی بود و 
نمایندگان به آن اشاره کردند با طرح توسعه و تولید پایدار 

فوالد کاهش و سامان یابد.
در ادامه جلسه،نمایندگان با ارجاع طرح دو فوریتی تامین 
کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ به کمیسیون برنامه 
و بودج��ه موافقت کردن��د.  تقاضای تحقی��ق و تفحص از 
عملکرد س��ازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند در دستور 

کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند.
محس��ن زنگنه در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص 
از منطق��ه آزاد ارون��د در اخط��اری مس��تند ب��ه اصل ۵۵ 
قانون اساس��ی خواستار اس��تفاده مجلس از ظرفیت دیوان 
محاس��بات ش��د و گفت که انجام تحقی��ق و تفحص برای 

کشور هزینه دارد.
سیدمحسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس هم از اعام 
وصول الیحه ای برای اصاح قانون بیمه ش��خص ثالث خبر 

داد.
در این جلسه درخواست گروهی از نمایندگان برای بررسی 
طرح رتبه بندی فرهنگیان به صورت دو فوریت بررسی شد 

که در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند. ایسنا

در جلسه علنی روز گذشته مجلس چه گذشت

بررسی وضعیت بازار فوالد


