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رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

رسیدگی به مشکالت مردم مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم
انــقــاب اســامــی صبح چهارشنبه در
سالروز قیام تاریخساز مردم قم در ۱۹
دی  ۱۳۵۶در دیـــدار هـــزاران نفر از
مردم قم ،با اشــاره به ضــرورت پرهیز از
ســهـلانــگــاری و سهلاندیشی درب ــاره
ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران
اســامــی« ،ماهیت و حقیقت انقالب
و شجاعت و وفـــاداری ملت و نظام به
اهــداف و مبانی انقالب» را علت اصلی
این خصومت عمیق و مستمر خواندند
و با بیان وظایف مهم «مسئوالن و مردم»
در این مقطع تأکید کردند :رسیدگی
بــه مــشــکــات معیشتی مـــردم ب ـهویــژه
قشرهای ضعیف مهم ترین وظیفه امروز
دولتمردان است و ملت و مسئوالن باید
با هوشیاری ،تحریم های آمریکا را مانند
دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه
برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای
با تجلیل از قیام سرنوشتساز مردم قم
در  ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان نقطه عطف
انقالب اسالمی ،قم را «شهر ،مرکز و
مادر انقالب» خواندند و افزودند :البته
انقالبی قم
انگیزههایی برای تغییر فضای
ِ
و کم رنگ کردن روحیه انقالبی و دینی
در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و
عوامل آن غفلت کرد .ایشان با تأکید بر
هوشیاری در مقابل این انگیزهها تأکید
کردند :قم سرچشمه اصلی و پشتوانه
معنوی انقالبی است که دنیا را متحول
کرد ،بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید
اجــازه دهند دستهای خائن ،قم را از
مرکزیت انــقــاب ،خــارج و ایــن حرکت
تحولی را در آن کم رنگ کنند.
رهبر انــقــاب اســامــی سپس بــه بیان
چند درس مهم و ماندگار از قیام ۱۹
دی پرداختند و خاطرنشان کردند:
رئیسجمهور وقــت آمریکا در  ۱۰دی
 ۵۶به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز
و دروغین از محمدرضا پهلوی ،ایــران
را «جــزیــره ثــبــات» یعنی مــایــه آرامــش
ایران وابسته و مسئوالن
خیال آمریکا از
ِ
نوکرمآب آن خواند.
ایشان قیام مــردم قم علیه رژیــم ظالم،
وابسته و فاسد پهلوی در فاصله ای کمتر
از ده روز از این سخنان را نشانه ضعف
عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب
دانستند و گفتند :کمتر از ده روز پس
از سفر رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او از
ایران به جزیره ثبات ،قیام عظیم مردم
قم شکل گرفت و به دنبال آن ،قیام مردم
تبریز و توفان انقالب اسالمی و نابودی
رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آیــت ا ...خــامــنـهای ،استمرار
ضعف دســتــگــاه محاسباتی آمــریــکــا تا
امــــروز را یــک واقــعــیــت بــرشــمــردنــد و

افــزودنــد :با وجــود آن که عــدهای غرب
زده و آمریکازدهُ ،پ ِز قدرت محاسباتی و
آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما
آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی
است.
ایشان با اشاره به سخنان سال گذشته
اوباش
یک دولتمرد آمریکایی در جمع
ِ
تروریست و وعــده او به آن ها که جشن
س ــال  ۲۰۱۹مــیــادی را در تــهــران
خواهیم گــرفــت ،خاطرنشان کردند:
توانایی محاسباتی دشمنان ایــران در
همین حــد اســـت ،هــمــانطــور کــه آن
زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به
تهران برسد و منافقان مزدور نیز خیال
میکردند در حمله مرصاد سه روزه از
کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقالب اسالمی افــزودنــد :برخی
دولتمردان آمریکایی اینطور وانمود
میکنند که دیوانهاند ،البته بنده این را
قبول ندارم اما آن ها حقیقت ًا «احمقهای
درجه یک» هستند.
ایشان قیام مردم قم را نشانه صفبندی
بندی
دو دستگاه محاسباتی یعنی صف
ِ
دموکراسی دروغین و پای در
«لیبرال
ِ
گِ ل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و
اســامــی» برشمردند و گفتند :پس از
انقالب آن ها با تحریم جمهوری اسالمی
تصور میکردند کــار نظام در کمتر از
شش ماه تمام خواهد شد در حالیکه
انقالب اکنون به چهل سالگی رسیده
است.
حضرت آیت ا ...خامنهای افزودند :در
مقابل ایــن محاسبات غلط استکبار،
محاسباتی دقیق نظام اسالمی
دستگاه
ِ
وجــود دارد که امــام بــزرگــوار ما فرمود
«ص ــدای شکستهشدن استخوانهای
مارکسیسم را میشنوم» و یکی ،دو سال
بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
دشمنی
حضرت آیــت ا ...خــامــنـهای،
ِ
تمدنی انقالب اسالمی
استکبار با پدیده
ِ
دشمنی عمیق دانستند و خاطرنشان
را
ِ
کردند :برخی از روی نفهمی یا مسائل
دیــگــر ،عــلــت دشــمــنــی مستکبران را
سخنان امام یا فالن مسئول علیه آمریکا
میدانند ،در حالیکه زورگویان جهانی
با یک قدرت جوان ،رو به رشد ،پر تالش
و پر انگیزه دشمن هستند که این قدرت
معنوی  ۴۰سال است در مقابل چشم آن
ها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و
ت ََرکها و شکافهای استکبار را عمیقتر
کرده است.
رهــبــر انــقــاب اســامــی ،ایـــران را ق ّله
موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و
افزودند :علت عصبانیت آمریکاییها در
اول انقالب این بود که لقمه چرب و نرم
ایران را به عنوان مهم ترین کشور منطقه
و سرزمینی سرشار از ثروتهای مادی و
منابع طبیعی از دست دادند.

ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش
یک مؤسسه غربی افزودند :خود آن ها
میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای
فوق العادهاش پنجمین کشور ثروتمند
جهان است ،بنابراین طبیعی است که
بهخاطر از دســت دادن چنین ثروتی،
عمیق ًا عصبانی باشند.
حضرت آیت ا ...خامنهای افزودند :این
عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئله
اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت ایران،
تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است
زیرا استکبار و استعمار از خون ملتها
تغذیه میکنند و انــقــاب اســامــی در
مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای
بیدار کردن ملتها تالش کرده است.
رهبر انــقــاب اســامــی ،شنیده شدن
فریاد «مــرگ بر آمریکا» در کشورهای
مــتــعــدد را بــی ســابــقــه و نــشــانــه ای از
موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان
کردند :استکبار تالش میکند ملتها
را با «ایران هراسی»« ،اسالم هراسی» یا
«شیعه هراسی» گمراه کند ،اما ملتها
ذات ًا با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر
جا حقیقت روشن بشود ،از آن حمایت
می کنند.ایشان بــروز برخی حــوادث و
رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانه آشکار
شــدن پیامدهای خطرناک حفرههای
مــعــنــوی در تــمــدن غـــرب خــوانــدنــد و
افزودند :در طرف مقابل ،مردم ساالری
دینی و حرکت به سمت تمدن اسالمی
با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا
ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران
رعبآور است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر پرهیز
از سهل انــگــاری و سهل انــدیــشــی در
زمینه علت واقــعــی و اصــلــی دشمنی
ظالمان جهانی با ایــران افزودند :علت
اصلی این دشمنی« ،ماهیت و حقیقت
حرکت عظیم انقالب اسالمی ،شجاعت،
فــداکــاری و وفـــاداری ملت و پایبندی
مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب
اسالمی» است که اگر به توفیق الهی،
این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست
یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب را

برمی چیند.حضرت آیت ا ...خامنه ای
با استناد به آیات قرآن مجید افزودند:
فرعون می دانست موسی حق است اما
دشمنی می کرد و خدا به حضرت موسی
گفت «نترسید ،حرکت کنید من با شما
هستم» که این خطاب امروز عین ًا به ملت
دشمنی آگاهانه
ایران است که در مقابل
ِ
فراعنه عالم ،ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه
صــف آرایــــی اســتــکــبــار و مــلــت ایـــران
خاطرنشان کردند :هر جبهه ای که در
راه خدا حرکت کند ،وعده قطعی و بدون
تردید پروردگار درباره نصرت و پیروزی او
محقق خواهد شد ،هم چنان که در طول
 ۴۰سال هر جا درست حرکت کردیم،
پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم،
پیروزی حاصل نشد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای رسیدن به
چهل سالگی را در رونــد شکلگیری
تمدن ها ،آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند
و افزودند :در این مسیر تمدنی ،چهل
سالگی نه دوران پیری بلکه دوران عمق
یافتن حرکتهاست و به فضل الهی و به
برکت «ایمان دینی ،عزم راسخ ،حضور و
آمادگی و کار و تالش ملت بهویژه انبوه
جوانان خوشفکر ،مبتکر و امیدوار به
آیــنــده» ،حرکت تاریخی ملت ایــران به
نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ای ــش ــان پـــیـــروزی ان ــق ــاب و تشکیل
جمهوری اســامــی را مقدماتی بــرای
شکل گیری «تمدن اسالمی متناسب
با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان
کردند :اگر خدا اراده نکرده بــود ،این
مقدمات فراهم نمی شد.
رهبر انقالب اسالمی سخنان شان در
جمع هــزاران نفر از مردم قم را با بیان
نکاتی مهم خطاب به مسئوالن و مردم
ادامه دادند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در مهم ترین
توصیه خــود بــه مــســئــوالن بهخصوص
دولتمردان تأکید کردند :اولویت کاری
خــود را حــل مشکالت معیشتی مــردم
بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید زیرا
این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.

رهبر انقالب با اشــاره به تمرکز دشمن
بر مسائل معیشتی مردم گفتند :منابع
کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات
مــکــرر ،جــریــان هــا و افــــرادی ،ظالمانه
این منابع را می بلعند و با دالل بازی و
انحصارطلبی در تجارت ،مانع پیشرفت
کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی
کارشکنی میکنند.
رهبر انــقــاب بــار دیگر مهم ترین کار
امروز مسئوالن را رسیدگی به مشکالت
معیشتی خواندند و افزودند :البته این
کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمی
شود ،باید مراقب جریان ها و دستهای
خطرناک و مضر بود ،هم چنان که این
مسائل را بارها با جزئیات در جلسات
کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب
ایران عزیز و ملت بزرگ را نعمتی الهی
خواندند و به مسئوالن و دولتمردان
تأکید کــردنــد :قــدر نعمت مسئولیت
در نظام اسالمی را بدانید و به لــوازم
قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف
و رفتار ،پرهیز از گرایش به اشرافیگری
و اســراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند
بــاشــیــد و تـــاش کنید مسیر حرکت
شما همواره به سمت الگوی رفتاری و
مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
«شجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم
و تذکر دیگر رهبر انــقــاب خطاب به
مسئوالن بود.ایشان افزودند :در مقابل
توپ و تشر و یاوه گویی های آمریکا و اروپا
پس نزنید و بایستید و بدانید که این ها نه
تهدید ،نه «وعده و قول» و نه حتی امضای
شان اعتبار ندارد.حضرت آیت ا ...خامنه
ای حرف های بی ربط برخی غربی ها را
به حرف های دلقک ها تشبیه کردند و
افزودند :آن ها به ایران توصیه می کنند
حقوق بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا
این حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت ا ...خامنه ای خاطرنشان
کردند :رفتار صحیح و عقالنی وظیفه
ِ
احساسات
مسئوالن اســت ،چــرا که با
صرف ،نمی شود کشور را اداره کرد البته
احساسات به عنوان پشتوانه عملی شدن
تصمیمات عقالنی الزم است.
«شناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیت
های درونی بهویژه جوانان» دیگر توصیه
مؤکد رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن
و دولتمردان بود.
ایشان افزودند :جوانان می توانند گره
های دستگاه ها را باز کنند ،بنابراین به
آن ها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید
چــرا که حتی بلندپروازی هــای آن ها
خوب است و کشور را به جلو می برد.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای در بخش
پایانی سخنان شــان ،مــردم را به کمک
به مسئوالن توصیه کردند و افزودند:
بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینه

های کیفی و توزیعی ،به تولید کننده و
فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط می
شود.
ایشان گفتند :امسال سال تقویت تولید
کاالهای ایرانی اســت ،اما االن در آخر
سال باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش
رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای حضور در
صحنه هــای انــقــاب را بهترین کمک
م ــردم بــه کــشــور دانستند و افــزودنــد:
دشمن در تالش است با شایعه سازی و
تهمت پراکنی مردم را مضطرب کند و به
جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند،
اما مردم باید با این شگردهای دشمن
مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند :انقالب و نظام
با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و
استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت
تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا
می خوانند که الزم است مردم در مقابل
این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت
کنند و جــوانــان با هوشمندی ،فضای
مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی
به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای تحریم ها
را باعث فشار و بــروز مشکالتی برای
کشور دانستند و افزودند :آمریکایی ها
با خوشحالی می گویند تحریم کنونی
ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد اما ملت
ایران انشــاءا ...در این زمینه شکستی
به آن ها می دهد که در تاریخ بی سابقه
باشد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به
تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع
مقدس افزودند :دشمنان حتی به ما سیم
خاردار نمی دادند اما ملت و مسئوالن،
آن تحریم ها را به زمینه ای برای تکیه
بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل
کردند ،بهگونه ای که همان مسیر ،امروز
ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل
کرده است.
رهبر انقالب تأکید کردند :باید با درس
گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر
جوانان ،تحریم کنونی را به وسیله ای
بــرای کــار و تــاش و شکوفایی تبدیل
کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی
برسیم که آن ها نیازمند ایــران عزیز
باشند.
حــضــرت آیـــت ا ...خــامــنــه ای تأکید
کردند :به فضل الهی و در پرتو مقاومت
و هوشیاری مــردم و مسئوالن و کــار و
تالش بیوقفه ،از تحریم ها و مشکالت
عــبــور خــواهــیــم کــرد هــم چــنــان کــه در
جنگ تحمیلی صــدام را به خاک سیاه
نشاندیم و به درک اسفل رفت ،جمهوری
اسالمی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد
بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به
سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم صداقت
ندارد

به مذاکرات طالبان و دولت افغانستان
کمک می کنیم

برخی در پرونده حادثه دانشگاه آزاد قصور
یا تقصیر دارند

اشتغال جوانان و معیشت مردم اولویت
های اصلی کشور است

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت
تصمیمغیرمنطقیوتعجببرانگیزاتحادیه
اروپا در تحریم چند تبعه ایرانی ،این اقدام را
نشانه بی صداقتی کشورهای اروپایی در
مبارزه با تروریسم خواند.به گزارش ایرنا،
قاسمی افزود :اتحادیه اروپا به جای قرار دادن نام گروه های
تروریستی و جنایتکار در فهرست تحریم خــود ،آنــان را در
اقدامات ضد انسانی و تروریستی آزاد گذاشته و حتی تحت
حمایت خود قرار داده است اما جمهوری اسالمی ایران را که
پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را
مدیون آن است ،مورد اتهام قرار می دهد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت:
از آن جایی که امنیت افغانستان برای
ایـــران اهمیت دارد ،قــبــول کــردیــم به
مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی آن
کشور کمک کنیم تا به تفاهم برسند.
ســردار سرلشکر حسن فیروزآبادی درگفت وگــو با ایرنا
افزود :ایران در چارچوب قوانین بین المللی با طالبان گفت
وگو می کند و این گروه مایل است در امنیت افغانستان
نقش داشته باشد.وی افزود :این گروه به عنوان بخشی از
جامعه افغانستان که نظرات سیاسی خود را دارد ،مایل
است در اداره و امنیت این کشور سهم داشته باشد.

دادســتــان کــل کشور گفت :بخشی از
پــرونــده حــادثــه دانشگاه آزاد اسالمی
منوط بــه نظر پزشکی قانونی اســت و
پرونده تا آن زمان در مرحله دادسرا باقی
خواهد ماند اما مشخص است برخی در
این پرونده قصور یا تقصیر دارنــد .به گزارش ایرنا ،حجت
االسالم منتظری افزود :بعد از دیداری که از واحد علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد داشتیم جلساتی با حضور مسئوالن
دانشگاه و برخی از مسئوالن برگزار شد که پرونده بخشی از
این حادثه با توجه به کارهای تحقیقاتی و مقدماتی آماده
ارائه به دادگاه است.

رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه
هیئت دولـــت تاکید کـــرد :در آستانه
چــهــلــمــیــن جــشــن پــــیــــروزی انــقــاب
شکوهمند اسالمی ،اشتغال جوانان و
تامین معیشت مردم دو اولویت اصلی و
مهم همه ما در کشور است و نباید اجــازه دهیم مــردم با
مشکل مواجه شوند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری ،دکتر
روحانی افزود :معیشت و مواد الزم برای زندگی مردم که
جزو خرید روزانه است باید یک مبنایی داشته باشد و ثبات
پیدا کند و بازار باید آرامش داشته باشد.
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اخبار

روی خط سیاست
دموکرات های سنای آمریکا الیحه تحریم جدید علیه
ایران را تایید نکردند
ایرنا :نمایندگان دموکرات مجلس سنای آمریکا در اعتراض به
ادامه تعطیلی دولت این کشور از تایید الیحه ای در مورد اعمال
تحریم های جدید علیه ایران ،سوریه و روسیه خودداری کردند.

ظریف با همتای اسپانیایی خود دیدار و گفتوگو کرد
مــیــزان :وزیــر امــور خــارجــه کــشــورمــان ،عصر دیـــروز بــا همتای
اسپانیایی خود دیــدار و گفتوگو کــرد.وزیــران خارجه ایــران و
اسپانیا در این دیدار ،در خصوص آخرین تحوالت روابط دو جانبه
و دیگر موضوعات مورد عالقه شان گفتوگو و تبادل نظر کردند.

 1407مجروح در اعتراضات یک ماهه فرانسه
فارس :طبق اطالعات منابع رسمی درباره ناآرامیهای هفتههای
اخیر در فرانسه ،در طول یک ماه ،هزار و  ۴۰۷نفر بر اثر درگیری
با پلیس این کشور به شدت زخمی شدهاند.

مجلس با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات موافقت
کرد
ایرنا :نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات موافقت کردند که در صورت تصویب
نهایی آن ،انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت استانی -
شهرستانی برگزار می شود.

از گوشه و کنار
تصویب دو ساز و کار مهم ارزی

صداوسیما :رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تصویب دو
ساز و کار مهم ارزی خبر داد .همتی در یادداشتی درباره جلسه
شورای پول و اعتبار نوشت :در این جلسه دو ساز و کار مهم در
خصوص ارز به تصویب رسید .اولی مقررات مربوط به راه اندازی
«بازار تشکیل شده از معامالت ارز» و دومی دستورالعمل «سپرده
ریالی مبتنی بر ارز» است.

شاخص بورس  ۸۶۲واحد رشد کرد
تسنیم :شاخص بــورس در جریان معامالت روز گذشته بــازار
سرمایه  ۸۶۲واحد رشد کرد.

حباب سکه به  ۴۰۰هزار تومان رسید
باشگاه خبرنگاران جــوان :محمدکشتی آرای رئیس کمیسیون
تخصصی طال و جواهر گفت :دیــروز حباب سکه به  ۴۰۰هزار
تومان رسید.

افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو
صدا و سیما :ایران خودرو قیمت انواع خودروهای کمتر از ۴۵
میلیون تومان را تا  ۱۰میلیون تومان افزایش داد .بر این اساس
شرکت ایران خودرو تغییر قیمت خودروهای پژو  ،206خانواده
سمند ،پژو ، 405رانا و پژو پارس را در فهرست دی خود منتشر
کرد.

سازمان منع تسلیحات شیمیایی تیم تحقیقاتی را به
سوریه فرستاده است
ایسنا :سازمان منع تسلیحات شیمیایی در بیانیهای اعالم کرد:
اوایــل دسامبر تیمی زبــده را بــرای جمعآوری اطالعات بیشتر
درباره حمله شیمیایی که ماه نوامبر در شهر حلب انجام شد به
سوریه فرستادیم .از آن زمان تاکنون مذاکرات با مقامات سوریه
همچنان ادامه دارد .هیئت حقیقتیابی اول ژانویه برای بررسی
بیشتر به سوریه اعزام شده است.

واردات گوشت قرمز دو برابر سال گذشته افزایش یافت
ایرنا :حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی گفت :امسال در هشت ماه
(منتهی به آبان ) برای تثبیت قیمت ها واردات گوشت قرمز نسبت
به سال گذشته دو برابر افزایش یافت و این روند تا پایان سال
تداوم خواهد داشت.

رسیدگی به پرونده  ۲۰شرکت لیزینگی
صداوسیما :دولت آبادی دادستان عمومی و انقالب تهران گفت:
پرونده  ۲۰شرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با  ۵هزار و ۱۰۰
شاکی و  ۲هزار میلیارد تومان مطالبات در حال رسیدگی است.

اعداد و ارقام الیحه بودجه شفافیت الزم را ندارد
میزان :سخنگوی شورای نگهبان گفت :آن طور که باید در بیان و
درج اعداد و ارقام الیحه بودجه شفافیت و دقت الزم وجود ندارد.
کدخدایی با تأکید بر این که وظیفه دولت و مجلس این است که
شفافیت الزم را در بودجه ایجاد کنند ،افزود :نکات و ایراداتی که
شورای نگهبان در سالهای گذشته به الیحه بودجه وارد دانسته،
باید از سوی دولت و مجلس برطرف شود.

