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رئیس مجلس خبرگان رهبری :

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

تعهدات خودروسازان تاپایان سال صفر میشود

نخواهیم گذاشت کسی با فشار و پول کثیف وارد مجلس شود

معرفی متخلفان به تعزیرات

وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا بیــان اینکــه
تعهــدات خودروســازان بــرای
تحویــل خودروهــای پیــش
فــروش شــده تــا پایــان ســال
بایــد بــه صفر برســد ،هشــدار
داد :خودروســازان متخلــف
بــه تعزیــرات معرفــی میشــوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از خانــه ملــت ،رضــا
رحمانــی دربــاره آخریــن وضعیــت بــازار خــودرو و تولیــد
داخلــی ،اظهــار کــرد :بــرای ســاماندهی ایــن صنعــت،
اقدامــات اصالحــی انجــام شــده کــه افزایــش ســاخت داخــل
و رفــع تعهــدات قبلــی از اصلیتریــن برنامههــا اســت،
خودروســازان بایــد پیــش از شــروع ســال تعهــدات خــود را
بــه صفــر رســانند.
عضــو کابینــه دوازدهــم بــا بیــان اینکــه تکیــه بــر تــوان
داخــل برنامــه اصلــی صنعــت خــودرو اســت ،ادامــه داد:
تولیــد محصــوالت جدیــد و خــروج خودروهــای قدیمــی از
خــط تولیــد یکــی دیگــر از برنامههــا بــرای ارتقــا صنعــت
خودروســازی اســت.
وی دربــاره خودروســازانی کــه بــه تعهــدات خــود عمــل
نکردنــد ،گفــت :شــرکت هایــی کــه تــوان تحویــل تعهــدات را
داشــتند امــا عامدانــه و بــرای کســب منفعــت از عمــل بــه آن
ســرباز زدنــد ،بــه تعزیــرات معرفــی شــدند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اضافــه کــرد :برخــی
خودروســازان نیــز بــه دلیــل اعمــال تحریمهــا نتوانســتند
خودروهــای خارجــی را بــه مــرم تحویــل دهنــد.
رحمانــی همچنیــن دربــاره تعرفــه واردات الســتیک ،گفــت:
تعرفــه واردات الســتیک بــه ارز تخصیــص یافتــه ،وابســته
اســت؛ بــه طــور مثــال بــرای واردات الســتیک ســنگین
تاکنــون ارز  ۴۲۰۰تومانــی تخصیــص داده و تامیــن شــده
اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه تعرفــه
واردات الســتیک خودروهــای ســواری بــا خودروهــای ســنگین
متفــاوت اســت ،افــزود :اگــر تولیــد داخلــی نیــاز را رفــع کنــد،
واردات ممنــوع میشــود امــا اگــر تولیــد بــه میــزان کافــی
نباشــد بــا اهــرم تعرفــه از تولیــد داخــل حمایــت میشــود.

وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داد؛

تامین اعتبار  ۱۶۰میلیاردی

راهآهن کرمانشاه-خسروی

وزارت راه و شهرســازی درخواســت تامیــن مبلــغ انتقــال
یافتــه بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی از محــل فــروش ســهام
شــرکتهای دولتــی بــرای طــرح راه آهــن غــرب کشــور را بــه
هیئــت وزیــران ارائــه کــرده اســت .بــه گــزارش دفتــر هیئــت
دولــت ،طــرح راه آهــن غــرب کشــور نقــش بســزایی در تکمیــل
اتصــال کریــدور غــرب بــه شــرق کشــور دارد و میتوانــد هــم
بــه لحــاظ سیاســی و هــم اقتصــادی ظرفیــت باالیــی بــرای
کشــور ایجــاد نمایــد .براســاس مصوبــه هیئــت وزیــران در
تاریــخ  ۸آبــان  ۱۳۹۵بدهــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه
دولــت بابــت خریــد ســهام شــرکتهای ذوب آهــن اصفهــان
و هلدینــگ خلیــج فــارس از طریــق «شــرکت ســرمایهگذاری
نفــت و گاز و پتروشــیمی تامیــن» بــه میــزان مــورد تاییــد
ســازمان خصــوص ســازی ،از طریــق صــدور اوراق تســویه
خزانــه از محــل مطالبــات قطعــی شــده تــا پایــان ســال ۱۳۹۳
ســازمان تامیــن اجتماعــی از دولــت قابــل تســویه اســت .ایــن
مصوبــه بــا تصویــبنامــه هیــات وزیــران مــورخ  ۱۹اســفند
 ۱۳۹۱در خصــوص تصمیــم نماینــدگان ویــژه رییــس جمهــور
در کارگــروه موضــوع تخصیــص  ۴۵۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار از
محــل فــروش ســهام شــرکتهای دولتــی بــه طــرح راه آهــن
غــرب کشــور (راه آهــن مالیر-کرمانشاه-خســروی) مغایــر اســت
بنابراین وزارت راه و شهرســازی درخواســت داده اســت طرح راه
آهــن غــرب کشــور از مصوبــه  ۸آبــان  ۱۳۹۵مســتثنی شــود .در
صــورت تصویــب ایــن پیشــنهاد ،اعتبــار باقــی مانــده بــه مبلــغ
 ۱۶۰۰میلیــارد ریــال از محــل فــروش ســهام شــرکتهای
دولتــی بــه طــرح راه آهــن غــرب کشــور کــه جــزء طرحهــای
وزارت راه و شهرســازی و شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای
حمــل و نقــل کشــور اســت ،تخصیــص مییابــد.

رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه مــردم و
مســئوالن نبایــد بــه انتخابــات مجلــس بیتفــاوت باشــند،
تصریــح کــرد :بــا تمــام قــدرت برابــر پولهــای کثیــف
ایســتادگی خواهیــم کــرد و نخواهیــم گذاشــت کســی بــا
فشــار و پــول کثیــف وارد مجلــس شــود.
آیــتاهلل «احمــد جنتــی» در افتتاحیــه هفتمیــن اجــاس
خبــرگان رهبــری دوره پنجــم افــزود :مراســم اربعیــن هــر
ســال باشــکوه تــر برگــزار میشــود و دعــوت امــام حســین
(ع) هــر ســال از ســال قبــل بیشــتر شــنیده مــی شــود و
مــردم آنــرا لبیــک مــی گوینــد ،دشــمن بایــد ایــن پیــام را
بگیــرد و از تــاش بیهــوده دســت بــردارد.
رئیــس مجلــس خبــرگان افــزود :پیــام عاشــورا و اربعیــن،
مقاومــت و تســلیم نشــدن اســت .بچــه هــای مــا در جنــگ
تحمیلــی و دفــاع مقــدس نیــز بــا دریافــت ایــن پیــام،
شــهادت در راه خــدا را احیــا کردنــد.
آیــت اهلل جنتــی خاطــر نشــان کــرد :مــردم در ابتــدای

پیــروزی انقــاب اســامی بــا دســت خالــی و بــدون داشــتن
تجربــه جنــگ مــورد تهاجــم دشــمن قــرار گرفتنــد امــا ملــت
بــا انســجام و بــا پشــتیبانی خداونــد متعــال برابــر دشــمن
ایســتادگی کــرد .امــا ایــن جنــگ بــه رغــم تخریــب هــا
بــرای ملــت و کشــور اســامی مــا بــرکات زیــادی داشــت.
مــا خواســتار جنــگ نبــوده و نیســتیم امــا بــا قصــد خالــص
امــام راحــل و ایســتادگی مــردم هشــت ســال در برابــر دنیــا
مقاومــت کردیــم و درس مقاومــت را بــه دنیــا دادیــم.
وی بــا تاکیــد بــر مســاله مقاومــت گفــت :ســیره همــه
انبیــا و ائمــه معصومیــن مقاومــت بــوده اســت و بــا همیــن
مقاومــت دشــمنان را شکســت دادنــد .جنــگ تحمیلــی بــه
مــا خودکفایــی در ســاخت تســلیحات ارمغــان آورد و هفتــه
دفــاع مقــدس درس مقاومــت را در ایــن کشــور نهادینــه
کــرد .از بــرکات دفــاع مقــدس بــود کــه توانســتیم پهپــاد
فــوق پیشــرفته آمریکایــی را ســاقط کنیــم .رییــس مجلــس
خبــرگان در ادامــه بــا اشــاره بــه ســال رونــق تولیــد گفــت:
منافــع عــده ای دالل ســودجو باعــث شــده کــه تولیــد در
ایــن کشــور رونــق نگیــرد تــا جایــی کــه ســال گذشــته
هجــده میلیــارد دالر بــه جیــب دالالن ریختــه شــده اســت و

اروپاییهــا نیــز کمکــی بــه مــا نمــی کننــد .آیــت اهلل جنتــی
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مســئولین بایــد بــرای ایــن موضــوع
مهــم تدبیــری بیندیشــند ،افــزود :دو هــزار میلیــارد نقدینگــی
در کشــور یــک آفــت محســوب مــی شــود ،یــک سیاســت
اقتصــادی دقیــق الزم اســت تــا ایــن نقدینگــی بــه ســمت
تولیــد هدایــت شــود .آیــت اهلل جنتــی گفــت :مــردم در عیــن
حــال کــه بایــد مطالبــه گــر باشــند بایــد بــه آینــده نظــام
امیــدوار باشــند چــرا کــه انقــاب مــا بــه رغــم مشــکالتی کــه
دارد دســتاوردهای زیــادی داشــته اســت و ایــن موفقیــت هــا
بایــد مــا را بــه آینــده امیــدوار کنــد .متاســفانه امــروز مــردم
از بســیاری مدیــران فعلــی ناامیــد شــدهاند و بایــد نیروهــای
جــوان و کارآمــد جــای ایــن مدیــران ناکارآمــد را بگیرنــد.
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری ،ذلــت امــروز آمریــکا را
مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت :ثمــره مقاومــت ،امــروز در
یمــن دارد خــودش را نشــان میدهــد کــه یــک کشــور
مظلــوم چگونــه برابــر آل ســعود ایســتادگی کــرده و ذلــت
نمــی پذیــرد .ایــن روحیــه در فلســطین و لبنــان هــم امــروز
نمایــان اســت .نبایــد دچــار ضعــف شــویم و امیــد و مقاومــت
نبایــد میــان مــا کمرنــگ شــود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان؛

اتهام زدن به نمایندگان ،رفتاری اسالمی و اخالقی نیست
ســخنگوی هیــات نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان گفــت :حتــی در
صــورت صحــت وجــود مســائل اخالقــی در مــورد یــک نماینــده،
آمــوزه هــای اســام نمیگویــد ایــن مــوارد را افشــا کنیــم!
افشــاگری در انقــاب اســامی بــه وســیله کمونیســتهای
حــزب تــوده بــاب شــد و ایــن بیاخالقــی متاســفانه در حــال
ســوزاندن ریشــههای انقــاب اســامی اســت.
«محمــد جــواد جمالــی نوبندگانــی» ســخنگوی هیــات نظــارت
بــر رفتــار نماینــدگان در رابطــه بــا اتهاماتــی کــه برخــی
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی طــی روزهــای گذشــته
علیــه پروانــه سلحشــوری ،نماینــده مــردم تهــران و عضــو
فراکســیون امیــد ،داشــتهاند بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت :توصیــه
مــن بــه نماینــدگان محتــرم از هــر طیــف و جنــاح ایــن اســت
کــه واقعــا آبــروی نماینــده را آبــروی خودشــان بداننــد و آبــروی
نماینــده را آبــروی مجلــس بداننــد و آبــروی مجلــس را هــم
آبــروی نظــام بداننــد.
وی افــزود :مســئله دیگــر ایــن کــه حتــی در صــورت صحــت
وجــود مســائل اخالقــی در مــورد یــک نماینــده ،آموزههــای

اســام نمیگویــد ایــن مــوارد را افشــا کنیــم! افشــاگری در
انقــاب اســامی بــه وســیله کمونیســت هــای حــزب تــوده بــاب
و مــد شــد و ایــن بیاخالقــی متاســفانه در حــال ســوزاندن
ریشــههای انقــاب اســامی اســت .بایــد بــرای حــل ایــن
مســئله فکــری کــرد ،خصوصــا آن کــه ایــن پدیــده را گاهــا از
ســوی کســانی مشــاهده مــی کنیــم کــه توقــع نمـیرود بعضــی
حرفهــا را بزننــد.
عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس در ادامــه خاطــر نشــان
کــرد :طبــق آمــوزه هــای اســامی ،هــر خبــری را آوردنــد اول
موظفیــم در مــورد آن تحقیــق و تفحــص کنیــم و بعــد کــه بــه
اطمینــان رســیدیم ،بایــد بررســی کــرد کــه آیــا صــاح هســت
ایــن مــوارد را مطــرح کنیــم؟
عضــو هیــات نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان در مــورد وظیفــه
ایــن هیــات در مــواردی کــه بهتــان و افترایــی بــه نماینــده
دیگــر زده مــی شــود ،گفــت :بــه گفتــه نماینــدگان حقوقدانــی
کــه در هیــات نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان عضــو هســتند،
ایــن هیــات صالحیــت نــدارد بــه مســائلی کــه شــکایتی در

مدیر عامل راه آهن اعالم کرد:

راهاندازی قطار تهران -استانبول تا پایان سال
مدیرعامــل راهآهــن جمهــوری اســامی
ایــران اظهــار امیــدواری کــرد کــه قطــار
تهــران -اســتانبول تــا پایــان ســال
راهانــدازی شــود.
بعــد از راهانــدازی قطــار تهــران  -آنــکارا
و تهــران -وان کــه بــه صــورت هفتگــی
تــا  ۲۵۰مســافر را بــه خــاک ترکیــه
میرســاند ،برنامــه راهآهــن جمهــوری
اســامی ایــران راه انــدازی مســیر ریلــی
تهــران -اســتانبول اســت.
بررســیهای صــورت گرفتــه حاکــی از
آن اســت کــه اســتقبال خوبــی از قطــار
تهــران اســتانبول خواهــد شــد؛ بنابرایــن
راه انــدازی ایــن مســیر مســافری صرفــه
اقتصــادی خوبــی بــرای ســرمایهگذار
تــرک خواهــد داشــت.
در همیــن راســتا «ســعید رســولی»
بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت:
راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران برنامــه
راهانــدازی قطــار مســافری در مســیرهای
بینالمللــی را در برنامــه دارد و عالقهمنــد
اســت شــبکه ریلــی ایــران و ترکیــه بــه
یکدیگــر متصــل شــود.
وی ادامــه داد:بعــد از کســب موفقیــت در

برقــراری قطــار تهــران  -وان و تهــران -
آنــکارا و همــکاری خــوب طــرف تــرک و
همچنیــن اظهــار رضایــت مســافران و
اســتقبال از ایــن مســیر برنامــه راه انــدازی
مســیر ریلــی تهــران -اســتانبول در دســتور
کار اســت.
رســولی از مذاکــرات جدیــد بــا طــرف
تــرک خبــر داد و گفــت :بــه محــض اینکــه
ترکیــه در زمینــه کارشناســی و فنــی بــه
نتیجــه برســد زمــان راه انــدازی قطــار را
اعــام میکنیــم.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت:
امیــدوار هســتیم تــا پایــان ســال مســیر
ریلــی تهــران -اســتانبول راه انــدازی شــود.
بــر اســاس اظهــارات رســولی راهانــدازی
قطــار تهران-اســتانبول نیــازی بــه اجــرای
عملیــات و زیرســاخت نــدارد و تنهــا بایــد
دو کشــور از لحــاظ فنــی بــه تفاهــم
برســند.
وی در خصــوص مســیر تهــران -اســتانبول
گفــت :مســافران از تهــران بــه تبریــز رفتــه
و از آنجــا تــا بــه «تاتــوان» ســپس بــه
آنــکارا رســیده و از آنــکارا بــه اســتانبول
منتقــل مــی شــوند.

آن خصــوص بــه هیــات نرســیده اســت ،ورود کنــد و تــا ایــن
لحظــه هــم خانــم سلحشــوری شــکایتی دربــاره اتهامــی کــه
بــه ایشــان وارد شــده اســت طــرح نکــرده انــد .در صــورت طــرح
ایــن شــکایت ایــن هیــات میتوانــد موضــوع را بررســی کنــد.
چنــد روز پیــش ،هشــتگی توییتــر فارســی را بــا ســرعت نســبتاً
باالیــی درنوردیــد ،کــه طــی آن ادعــا شــده بــود ،یــک بانــد
ماســاژ بــه دلیــل ارائــه خدمــات جنســی بــه مشــتریان در
تهــران دســتگیر شــده اســت کــه مدیریــت آن را بــرادرزاده
پروانــه سلحشــوری برعهــده داشــته اســت .ایــن موضوعتوســط
برخــی نماینــدگان وابســته بــه طیــف تنــدروی اصولگرایــان
ماننــد محمدمهــدی زاهــدی و ســیدناصر موســوی الرگانــی
همراهــی شــد و آن هــا در حســاب هــای شــخصی خــود بــه
اشــاعه ایــن خبــر کمــک کردنــد .امــا پــس از دقایقــی کــذب
بــودن ایــن اتهــام مشــخص شــد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

وزارتخانه جدید باید چابک باشد
یکــی از اعضــای اتــاق بازرگانــی تهــران
در واکنــش بــه تصویــب کلیــات طــرح
تشــکیل وزارت بازرگانــی در مجلــس گفــت
کــه وزارتخانــه جدیــد بایــد چابــک باشــد و
همچنیــن نــوع مدیریــت آن بســیار مهــم
اســت.
در همیــن رابطــه فریــال مســتوفی -عضــو
اتــاق بازرگانــی تهــران -در گفتوگــو بــا
ایســنا ،اظهــار کــرد :بنــده چندیــن بــار
دربــاره ایــن موضــوع صحبــت کــردهام کــه
مســئله جــدا شــدن یــا ادغــام وزارتخانههــا
تــا زمانــی کــه مطالعــات مدیریتــی صــورت
نگیــرد ،چنــدان تاثیــری نخواهــد داشــت.
وی افــزود :ایــن طــرح چنــد عیــب و
چنــد حســن دارد .زمانــی کــه ایــن
وزارتخانههــا یکــی باشــند ،وزارتخانــه
عریــض و طویلــی خواهــد بــود کــه
مدیریــت آن مشــکل خواهــد بــود .در
دنیــا زمانــی کــه وزارتخانههــا را ادغــام
میکننــد ،بــه دنبــال ایــن هســتند کــه
وزارتخانههــا را کوچــک و بــه دنبــال آن
دولــت را کوچــک کننــد امــا متاســفانه
در ایــران هــر زمــان کــه خواســتیم
وزارتخانههــا را ادغــام و کوچــک کنیــم،

بیشــتر بــزرگ میشــود.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح
کــرد :امــا ایــن بــار کــه دوبــاره تصمیــم
گرفتهانــد نمیدانیــم واقعــا قــرار اســت
کوچــک شــود یــا بزرگتــر؟ بنابراین مســئله
جــدا کــردن یــا ادغــام کــردن چنــدان
اهمیتــی نــدارد تــا مســئله مدیریتــی
کــه قــرار اســت انجــام شــود .بایــد توجــه
خاصــی بــه موضــوع مدیریتهــا شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بایــد وزارتخانــه
بانشــاط و کارآمــد تشــکیل شــود و
ســعی در ایــن شــود کــه دولــت کوچــک
شــود .در حــال حاضــر بایــد مطالعــات
مدیریتــی انجــام و ســپس کار شــود .اگــر
مدیریتهــا و کارهــای کارشناســی ایــن
بــار انجــام شــده اســت ،ایــن طــرح عالــی
هــم میتوانــد باشــد .پیــاده کــردن یــک
وزارتخانــه چابــک و نظــارت بــر آن در حــال
حاضــر بیشــتر دارای اهمیــت اســت.

