رهبر انقالب حجتاالسالم خاتمی را به عضویت شورای نگهبان
منصوب کردند
بهدنب��ال کنارهگیری آیتاهلل ی��زدی از عضویت ش��ورای نگهبان به علت
ع��وارض جس��می و کهول��ت ،حض��رت آی��تاهلل خامن��های در حکمی،
حجتاالسالم س��یداحمد خاتمی را به عضویت ش��ورای نگهبان منصوب
کردند .متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم -جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سیداحمد
خاتم��ی دامت توفیقاته -با عنایت به اینکه جناب آیتاهلل آقای حاج ش��یخ محمد یزدی
دامبقائ��ه پس از س��الها حضور ارزنده در مس��ئولیتهای گوناگون جمهوری اس�لامی
و عضویت در ش��ورای نگهبان بخاطر عوارض جس��می و کهولت از آن ش��ورای محترم
کنارهگیری کردهاند ،با تشکر از ایشان جنابعالی را به عضویت در شورای نگهبان منصوب
میکنم و مزید توفیقات آن شورا و شخص جنابعالی را از خداوند مسألت مینمایم.

برخی انتظارات از دولت را باال میبرند
س دفت��ر رئیس جمهور میگوی��د :دولت درگیر مباح��ث انتخابات
رئی 
ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰نیست و تالش ما این است که مشکالت
مردم کاهش یابد.
محم��ود واعظی رئیس دفتر رییسجمهور در واکنش به انتش��ار برخی
اخبار مبنی بر ورود چند چهره دولتی برای کاندیدا ش��دن در انتخابات
ریاس��تجمهوری و اینکه «آیا این مس��ئله باعث نمیشود دولتیها بیشتر
از آنکه دغدغه حل مش��کالت اقتصادی مردم را داش��ته باشند خود را درگیر مباحث
انتخابات��ی کنن��د؟» گفت :ما درگیر انتخابات نش��دیم بلکه دیگران س��عی دارند ما را
درگیر انتخابات کنند .وی افزود :عدهای تالش میکنند انتظارات مردم را از دولت باال
ببرند درحالی که همه تالش دولت کاهش مش��کالت مردم اس��ت و در این زمینه نیز
تسنیم
برنامهریزیهای مناسبی صورت میگیرد.

رویداد
اخبار
محدود کردن سن  ۴۵سال برای
رقابتهای  ۱۴۰۰اشتباه بزرگی است

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه
انبوهی از جوانان انقالب پش��ت درهای مسئولیت
واقع شدهاند ،گفت :محدود کردن سن  ۴۵سال در
رقابتهای  ۱۴۰۰اشتباه بزرگی است.
محس��ن رضایی دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت
نظ��ام در یادداش��تی در صفحه اینس��تاگرام خود
نوش��ت :مهمترین عامل عبور کش��ور از مشکالت
کنون��ی و بقای نظام ،به انتقال درس��ت و به موقع
مسئولیتهای بین نسلی بستگی دارد.
رضایی افزود :متأس��فانه انحراف از سی سال پیش
ش��روع ش��د و انتقال بین نس��لی از نس��ل اول به
دوم ص��ورت نگرفت! س��پس این انحراف به نس��ل
س��وم و چهارم کش��یده ش��د ،به طوری که امروز
معی��ار جوان بودن را زیر چهل و پنج س��ال تعیین
میکنن��د در حالی که معیار ج��وان بودن در دهه
اول انقالب زیر س��ی سال بود .وی افزود :نسل اول
برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نس��ل
دوم جلوگی��ری کند مرتب معیار جوان بودن را باال
برده اس��ت و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن
برای پذیرش مسئولیتها کرده است .لذا انبوهی از
جوانان انقالب پشت درهای مسئولیت واقع شدهاند
و مردم از خدمات دهی آنها محروم شدهاند .محدود
کردن س��ن  ۴۵س��ال در رقابتهای  ۱۴۰۰اشتباه
بزرگی است.
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گزارش

روحانی:

هرگونه کندی یا ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست
رئیس جمهور با اش��اره به ش��رایط رو به
بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت
تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات
خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای
تس��هیل واردات و صادرات ابراز امیدواری
کرد ک��ه بازارهای ارز ،س��رمایه و کاال به
ثبات و آرامش بازگردد.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور،
روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین
جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت،
پس از ارائه گزارش اقدامات انجام ش��ده
برای ترخیص س��ریع تر کاالهای اساسی
و م��واد اولی��ه کارخانج��ات از گم��رک،
تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ ش��ده در
س��تاد اقتصادی دولت برای اس��تفاده از
ارز صادرات��ی و ارز متقاضی جهت تامین
کااله��ای ض��روری و نیازه��ای وارداتی
واحده��ای تولیدی ،باید ب��ه طور کامل و

خروج خودروهای شخصی با پالک
بومی از تهران ممنوع شد

نشست کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا عصر روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه،
به ریاست حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و دبیر
این کمیته برگزار شد.
در این نشس��ت ،مقرر ش��د در  25شهر مرکز استان
که وضعیت قرمز داشته و پیش از این محدودیتهایی
از سوی س��تاد ملی کرونا در این شهرها اعمال شده
اس��ت ،خروج خودروهای ش��خصی ب��ا پالک بومی
و ورود خودروه��ای غیربوم��ی ممن��وع باش��د .این
محدودیتها ش��امل موارد ضروری ،کاالهای مایحتاج
مردم و م��وارد اضطراری نمیش��ود .همچنین مقرر
شد مجموعه استان تهران و البرز به صورت یکپارچه
شامل این محدودیت تردد واقع شود .براساس مصوبه
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا،
از  12ظهر امروز دوشنبه  12آبان ماه این محدودیتها
در مبادی ورودی و خروجی ش��هرهای مراکز استان
و مجموعه اس��تان تهران و البرز اعمال خواهد ش��د.
همچنی��ن محدودیته��ا تا  12ش��ب روز جمعه 16
آب��ان ماه ادامه خواهد داش��ت .در ص��ورت بیتوجه
به محدودیت ت��ردد و اخطار پلیس ،متخلفین 500
هزار تومان جریمه خواهند شد .این کمیته همچنین
تاکید کرد؛ ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا با
مسئولیت استانداران باید به فوریت ضمن هماهنگی
حوزه های مختلف در راس��تای اعم��ال محدودیتها
نسبت به اطالع رسانی کافی و به موقع اقدام کنند.

فقط اظهار همدردی
و دیگر هیچ
وزیر بهداش��ت :باید  ...کس��انی را که دارند به عمد
و با آگاهی به دیگران آس��یب وارد میکنند ،جمع
کنیم.
نقطه چی��ن باال را ب��ا گزینه مناس��ب و مطابق با
شئونات اخالقی پر کنید.
الف) چهارپایه
ب) دست و پای
ج) ترمز
د) هیچکدام
کدام یک از گزینه های زیر "تکیه کالم" سخنگوی
وزارت امور خارجه به شمار می رود.
الف) به شدت تکذیب می شود.
ب) بعدا اطالع رسانی می شود.
ج) ما نقشی نداشتیم.
د) ابراز همدردی می کنیم.
عبارت زیر از کیست؟
وقتی در کویر س��تارهها و نورباران آنها را میبینید،
باید بدانید که خیلی از س��تارهها دیگر نیس��تند و
میلیونها س��ال طول میکشد تا نور آنها به ما برسد
و ستارهای که در شب میبینید.
الف) کپرنیک
ب) گالیله
ج) شازده کوچولو
د) برادر نمکی – وزیر بهداشت –

مسئوالن نباید کشور را در تله انتخابات آمریکا بیندازند
عض��و هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :س��وال بنده از
رئیسجمهور این است که چرا کشور را در تله انتخابات آمریکا میاندازد
در ش��رایطی که ذات جمهوریخواهان و دموکراته��ا فرقی با یکدیگر
ندارد .حجتاالس�لام س��ید ناصر موس��وی الرگانی در جلسه علنی روز
گذشته مجلس شورای اسالمی طی اخطار قانون اساسی ،گفت :برخی از
اقدامات دولت در ماههای پایانی از عمر این دولت با شرایط کشور و مشکالت
معیشتی مردم سنخیت ندارد .وی بیان کرد :مطابق با یکی از مصوبات دولت ،قرار است
تعرفه تراکنشهای بانکی از ابتدای آذرماه افزایش پیدا کند و سوال ما از دولتمردان آن
اس��ت که چرا در این ش��رایط ،این مصوبه را به تصویب رساندهاند؟ وی خطاب به وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،اظهار داشت :از وزیر صمت انتظار داریم که از انتصابات خالف
مهر
قانون برخی از افراد در شرکتهای زیرمجموعه فوالد دست بردارد.

س��ریع اجرایی ش��ود و هر گونه کندی یا
ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه
قابل پذیرش نیست.
رئی��س جمه��ور وزارتخانهه��ای صمت،

اقتص��اد و دارای��ی و جهادکش��اورزی را
مکلف کرد در اس��رع وقت موانع ترخیص
این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی
خواست همکاری الزم را معمول دارد.

روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیش��ت
جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است،
اظه��ار داش��ت :بخش عم��ده ای از مواد
غذای��ی مردم ب��ه اندازه کاف��ی در داخل
تولید می ش��ود ،لذا نباید ناهماهنگی ها
در زمینه کاالرس��انی و توزیع این کاالها
موجب بی ثباتی قیمت ها و ایجاد مشکل
برای مردم شود.
رئیس جمهور تصریح کرد :نوسانات اخیر
برخی از اقالم اساس��ی مانند گوشت قرمز
ناش��ی از برخی ناهماهنگی ها در ش��بکه
تامین و توزیع اس��ت و باید هرچه زودتر
چنین مشکالتی توس��ط وزارت صمت و
وزارت جهادکشاورزی برطرف شود .سایر
دس��تگاه های مرتب��ط نی��ز موظفند در
تنظیم بازار ب��ا وزارت صمت هماهنگی و
همکاری الزم را داشته باشند.
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سبقت باور ایرانی از  S300روسی

مهمترین سامانه پدافندی ایران چه تغییراتی کرده است؟
طب��ق تصاویر منتشرش��ده از ب��اور۳۷۳
بهنظر میرس��د یکی از عم��ده تغییرات
صورتگرفته در پرتابگر آن اضافهش��دن
ی��ک دکل ح��دودا ً ۱۰مت��ری اس��ت که
احتم��االً تجهی��زات راداری ،اپتیک��ی،
ارتباط��ی یا ترکیبی از این موارد روی آن
نصب میشود.
طی روزهای گذش��ته ،رزمایش مشترک
پدافند هوایی در گسترهای بهاندازه بیش
از نیمی از کشور و با بهکارگیری یگانهای
نی��روی پدافند ارتش جمهوری اس�لامی
ایران و هوافضای س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی انجام ش��د و طی آن ،برخی از
مهمترین سامانههای دفاع هوایی ساخت
ایران مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.
ازجمله تجهیزات حاضر در این رزمایش،
س��امانه موشکی باور 373بود که توانست
یک هدف با سطح مقطع راداری کوچک
را در فاصله دور مورد اصابت قرار دهد.
ب��ا انجام ای��ن رزمایش و انتش��ار تصاویر
جدید از ب��اور ،373برخ��ی گمانهزنیها
درخصوص تغییرات در مهمترین س��امانه
پدافند موش��کی س��اخت ای��ران صورت
گرفت و اولین حضور رس��می و عملیاتی
این س��امانه در یک رزمایش کنار س��ایر
اج��زای ش��بکه یکپارچه پدافن��د هوایی
کشور با تحلیلهای زیادی روبهرو شد.
باور  373مهمترین و دوربردترین سامانه
پدافندی س��اخت ایران اس��ت که پس از
بدقولی روسها در تحویل سامانه موشکی
 S300ب��ه ایران ،در س��ال - 1390بدون
وجود نمونه مش��ابه -توس��ط متخصصان
صنایع دفاعی کش��ور طراحی و پس از 8
سال ساخته و تحویل شد( .روسها بعدها
 S300را به ایران تحویل دادند).
تصاویر اخی��ر از باور 373و مقایس��ه آن
با تصاویری که در گذش��ته منتشر شده،
نش��ان م��یداد که الاق��ل پرتابگ��ر آن با
نمونههای قبلی -مثال در رونمایی رسمی
س��ال  1398و نیز رژه نیروهای مسلح در
 31ش��هریور سال گذش��ته -تفاوتهایی
دارد .ت��ا پی��ش از این ،پرتابگر مش��اهده
شده برای س��امانه باور از یک کامیون 5
محوره ( 10چرخ) «ذوالجناح» حامل  2یا
 4موشک تشکیل شده بود اما در رزمایش
سال  1399یک پرتابگر  4محوره متفاوت
با  2موشک دیده شد.
با دق��ت در فیلمهای منتش��ر ش��ده در
مستندهای سامانه باور 373از رسانه ملی،
به نظر میرس��د یکی از عم��ده تغییرات

صورت گرفته در پرتابگر آن ،اضافه شدن
یک دکل حدودا ً  10متری است که پس
از عمود شدن موشکها ،قابلیت باز شدن
دارد و احتماال تجهیزات راداری ،اپتیکی،
ارتباط��ی یا ترکیبی از این موارد روی آن
نصب میشود.
تصوی��ر مرب��وط ب��ه یک��ی از ویدئوهای
منتشرش��ده از سامانه باور 373که در آن
یک بخش اضافه قابل مشاهده است
در می��ان نمونهه��ای مش��ابه خارج��ی،
س��امانههای  S300Vو S300VM
س��اخت روس��یه ،معروفترین نمونههای
س��امانههای پدافندهوایی مجهز به دکل
باز شونده هستند.
استقرار س��امانههای ردگیری هدف روی
خ��ودروی پرتابگ��ر که س��بب ایجاد تالر
( )TELARمیشود ،در بین سامانههای
پدافن��د هوایی به مفهومی تثبیت ش��ده
تبدیل ش��ده که این امر س��بب استقالل
عملکرد بس��یار بیش��تر پرتابگر نسبت به
حالت پرتابگر ساده میشود.
عالوه بر ای��ن ،افزای��ش قابلیت درگیری
همزمان با اهداف مختلف با تمرکز روشن
سازی هدف توسط رادار نصب شده روی
تالر در مقایس��ه با رادار اصلی که درحال
چرخش و اسکن کلی محیط اطراف است
و نیز عملکرد پایدارتر س��امانه در محیط
آلوده به جنگ الکترونیک با امکان فاصله
گرفتن پرتابگر مجهز به س��امانه ردگیری
از رادار مرکزی آتش��بار نیز با استفاده از
تالر فراهم میشود.

از ط��رف دیگ��ر ،افزایش دی��د تجهیزات
روی دکل نس��بت به اطراف ،ایجاد امکان
اس��تفاده از عوارض اط��راف برای مخفی
کردن بخش��ی از خودرو و پرتابگر ،امکان
جمع کردن تجهیزات روی دکل و جمع و
جورتر کردن پرتابگر برای حرکت از جمله
مزیتهایی اس��ت که با استقرار تجهیزات
روی دکل به دست میآید.
بررس��ی تصاویر مس��تندهای پخش شده
در سال گذشته از سامانه باور  373نشان
میده��د ،این تغیی��رات از ماهها قبل مد
نظ��ر طراحان و س��ازندگان این س��امانه
در صنای��ع دفاع ب��وده که احتم��االً این
پرتابگر در کن��ار پرتابگرهای قبلی حامل
 4موشک در هر آتشبار سامانه باور عمل
خواهد کرد.
البته ام��کان تجهیز پرتابگ��ر جدید به 4
موش��ک یا طراحی دکل باز شونده برای
پرتابگ��ر قبلی  5مح��وره ذوالجن��اح نیز
منتفی نیست.
امیر علیرضا صباحیف��رد فرمانده نیروی
پدافند هوایی ارت��ش در جریان رزمایش
اخیر ،ط��ی س��خنانی اظهار داش��ت که
سامانه ایرانی باور 373در برخی زمینهها
از برتری نس��بت به سامانه روسی S300
برخوردار است.
در عی��ن ح��ال ،امیر ف��رزاد اس��ماعیلی
فرمانده سابق قرارگاه پدافند هوایی ارتش
و از مشاورین عالی فرمانده کل ارتش نیز
پیش از این گفته بود که سامانه باور373
در معرض بهس��ازیهای مهمی قرار دارد

ک��ه آن را از برتری بر  S300به س��امانه
ای قابل مقایس��ه با  S400روسی تبدیل
میکند .این گفته نشان میدهد که روند
ارتقاء در شاخصههای اصلی این سامانه به
سرعت درحال پیگیری است؛ قابلیتی که
در مورد هر سامانه بومی و ساخت داخل
در گذشته نیز وجود داشته و در آینده نیز
وجود خواهد داشت .همانطور که پیشتر،
رادار ردگیری هدف سامانه باور در نمونه
تحویلی در سال  1398با نمونه توسعهای
نمایش داده شده در سال  1395متفاوت
بوده و این نش��ان از توسعه دائمی اجزای
مختلف این سامانه دارد.
این ش��اخصهها به طور کل��ی در  2مورد
بهب��ود قابلیته��ای موش��ک و بهب��ود
قابلیته��ای س��امانه در مقابل��ه با تعداد
بیشتری از اهداف قابل دسته بندی است
که اینها از مؤلفههای مهم س��امانه اس-
 400روسی هستند.
نکت��ه مهم اینجاس��ت که طب��ق تصاویر
منتش��ر ش��ده از آزمایشه��ای باور373
تاکن��ون ،ب��رای ناظ��ران و تحلیلگ��ران
مشخص شده است که این سامانه همین
االن حداقل یک موشک برد بلند دیگر در
رده صیاد 4مجهز شده که از نظر ظاهری،
تفاوتهایی در شکل بالهای خود با نمونه
فعلی صیاد 4دارد.
مشخص نیست که این موشک از نظر برد
و ارتفاع پروازی نس��بت به صیاد 4برتری
قاب��ل توجه��ی دارد ی��ا صرفاً ب��ا ترکیب
متفاوت و ش��کل گرین (هندس��ه داخلی
موتور س��وخت جامد) برای مقابله مؤثرتر
ال موش��ک
با طیف خاص��ی از اهداف مث ً
های بالستیک آماده شده است؟
باله��ای موش��ک فعل��ی صی��اد 4دهانه
کمتری نس��بت به دهانه بالکها دارند اما
در نمون��ه دیگر صیاد 4که رس��ماً معرفی
نش��ده ،بالها طول کمتری نسبت به بال
موشک فعلی داش��ته ولی دهانه بیشتری
نسبت به بالک های کنترلی دارند .تفاوتی
نیز در انحنای دماغه موش��ک به چش��م
میخ��ورد .الزم به ذکر اس��ت که صیاد4
موش��کی با پیشران سوخت جامد و شیوه
هدایت فرمانی در ابتدای مسیر ،فرمانی و
اینرسی در میانه مسیر و راداری در انتهای
مسیر است .شیوه کنترل این موشک نیز
در ابتدای پرواز از نوع کنترل بردار رانش
( )TVCب��ا جت وین و در ادامه مس��یر
بال��ک ه��ای آیرودینامیکی اس��ت که در
تسنیم
انتهای بدنه نصب شده است.
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آنچه در جلسه روز گذشته مجلس
گذشت

نیکزاد:کاالهای اساسی
در گمرک در حال از بین
رفتن است
دولت و مجلس دست به
دست هم دهند و به فریاد
مردم برسند

تصویب کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاس��ت
جمهوری ،امکان درخواس��ت مجدد دریافت یارانه،
تامین منابع برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
کش��وری و لش��گری ،مجازات هایی برای توهین به
قومیتها و ادیان الهی از مهمترین اخبار جلسه روز
گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاس��ت سیدامیرحس��ین
قاضیزاده هاشمی برگزار شد و طرح تامین کاالهای
اساس��ی ،گزارش کمیس��یون امور داخلی کش��ور و
شوراها در مورد طرح اصالح موادی از قانون انتخابات
ریاس��ت جمهوری اس�لامی ایران و ...در دستورکار
نمایندگان قرار گرفت .نایب رییس مجلس در نطق
پیش از دس��تور ضمن اینکه حمایت رییس جمهور
فرانسه از توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر
اس�لام(ص)را محک��وم کرد ،گف��ت :رییس جمهور
فرانسه پاسخگوی توهین به پیامبر اسالم(ص) باشد.
همچنی��ن احم��د امیرآبادی فراهان��ی ،عضو هئیت
رئیس��ه مجلس با تاکید بر اینکه لوایح ارسالی دولت
به مجل��س طبق آئین نامه در دس��تور کار مجلس
یازدهم قرار گرفته است ،گفت ۸۸ :الیحه دولت که
از دوره قبل مجلس باقی مانده را به کمیسیون های
مربوط ارجاع دادیم تا مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه جلسه ،پیشنهاد حمیدرضا حاجیبابایی به
منظور الحاق یک م��اده به طرح یک فوریتی تامین
کاالهای اساسی با کاالبرگ الکترونیکی بررسی و در
نهایت با آن موافقت ش��د .بر این اساس نمایندگان
منابع��ی را از مح��ل واگذاری اموال م��ازاد دولت به
منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان لشگری و
کشوری در نظر گرفتند .همچنین در جریان بررسی
پیش��نهادات الحاقی ب��ه طرح ی��ک فوریتی تامین
کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ الکترونیکی،
پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی به منظور الحاق
ی��ک تبصره به این طرح را بررس��ی ک��رده و با آن
موافقت کردند .بر اساس این تبصره الحاقی که مورد
موافقت نمایندگان قرار گرفت ،کسانی که یارانه نمی
گیرند می توانند درخواست دریافت یارانه کرده و با
برگزاری آزمون وس��ع از س��وی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،اگر ش��رایط دریافت یارانه را داش��ته
باشند ،مجددا یارانه دریافت خواهند کرد.
اقبال ش��اکری ،نماینده م��ردم تهران ه��م با بیان
جزئیاتی از طرح تامین کاالهای اساسی ،تاکید کرد
که در شش ماهه دوم سال  ۹۹به حدود  ۶۰میلیون
نف��ر از افراد جامع��ه یارانه نقدی ب��ه منظور تامین
کاالهای اساسی تعلق خواهد گرفت.
کلیات ط��رح اص�لاح م��وادی از قان��ون انتخابات
ریاس��تجمهوری در دستور کار جلس��ه علنی قرار
گرفت و پس از ارائه گزارش کمیس��یون امور داخلی
و ش��وراها و اظه��ارات نمایندگان مخال��ف و موافق
و همچنی��ن نماین��ده دولت ،طرح ب��ه رای مجلس
گذاشته شد .در نهایت نمایندگان با  ١۶٠رای موافق،
 ۷۲رای مخال��ف و  ۸رای ممتن��ع از مجموع ۲۴۴
نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.
در جریان بررسی کلیات طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات ریاس��ت جمهوری سه نفر از نمایندگان به
عنوان موافق و س��ه نفر به عن��وان مخالف نظرات و
استداللهای خود را در موافقت و مخالفت خود با این
طرح بیان کردند.نمایندگان برای تامین نظر شورای
نگهبان مجازاتهایی را برای توهین به قومیت های
ایرانی و ادیان الهی مصرح در قانون اساس��ی تعیین
کردند .همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در
پایان جلس��ه علنی خطاب به امیری معاون حقوقی
رئیس جمهور گفت :خب��ر موثقی دارم که کاالهای
اساس��ی در گم��رک در ح��ال از بین رفتن اس��ت.
خواهش میکنم برای ترخیص کاالهای اساس��ی در
گمرک فکری کنید .دولت و مجلس دست به دست
هم دهند و به فریاد مردم برسند .ایسنا

