
معاون امنيتي وزير كشور: تهديد جدي عليه امنيت انتخابات نداريم 
رييس ستاد امنيت انتخابات گفت: آمادگي هاي امنيتي، اشراف اطالعاتي و برنامه ريزي يگان هاي واكنش سريع به گونه اي طراحي شده تا هر گونه اقدامي كه بخواهد در نظم و امنيت انتخابات اخالل ايجاد كند 
در كوتاه ترين زمان ممكن و با قاطعيت با آن برخورد مي شود. به گزارش ايلنا، حسين ذوالفقاري با تاكيد بر اينكه هيچ مورد ناامني تا اين لحظه كه در خدمت شما هستم متوجه امنيت انتخابات نبوده است، افزود: 
آسيب هاي احتمالي امنيتي انتخابات به طور مستمر و لحظه اي توسط جامعه اطالعاتي رصد مي شود و همه بررسي هايي كه بايد صورت بگيرد در جلسات متعدد و مختلفي كه داريم در حال پيگيري هستند. 
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 تاج گردون: خود آقايان
4 درصدي هستند

گروه سياس�ي| غالمرضا تاجگردون 
ريي��س كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات در مورد تاكيد برخ��ي كانديداها مبني بر 
وجود جامعه 96 درصدي و 4 درصدي گفت: بنده متوجه 
نش��دم كه چرا آقاي قاليباف جامعه را تقس��يم بندي 
مي كن��د. در تاريخ بعد از انقالب م��ا وقتي دهك هاي 
جامعه را نگاه كنيم متوجه مي شويم كه دو دهك اول 
جامعه بيش از 20درصد منابع را در اختيار دارند. يعني 
اگر آنها حق شان 20درصد است بيش از 30درصد منابع 
كشور را در اختيار دارند كه با همين فرمول نيز ضريب 
جيني كشور را محاسبه مي كنيم. به گزارش عصر ايران، 
جمله هاي كليدي اظهارات غالمرضا تاجگردون رييس 

كميسيون برنامه و بودجه به شرح زير است: 
     نمي دانم آقاي قاليباف نسبت 4 درصد و 96 را از كجا 
آورده است ولي چيزي كه مشخص است اين كه ضريب 

جيني سال به سال در كشور بهبود داشته است. 
     اگر منظور آقاي قاليباف اين است كه 4درصد از منابع 
سيس��تم بانكي در اختيار 4 درصد جامعه است خود او 
نيز مي داند ريشه اين موضوع كجاست. ريشه اين مطلب 
موسسات پولي است كه در كشور شكل گرفته اند و عمده 

آنها نيز در خراسان هستند. 
     بانك مركزي امروز با تمام موسس��ات پولي كه شبيه 
موسس��ه عمل كردن��د و پول هاي كش��ور را نيز جمع 
كرده اند برخورد كرده و آنها را س��امان داده است. تمام 
موسس��ات پولي كه االن در كشور مس��اله دار شده اند 
ريشه شان خراسان اس��ت. يعني ريشه همه موسسات 
خراسان است و همه اين پول نيز دست همين افراد است. 
     4درصد خود همين افراد هستند كه منابع كشور را با 
پول سنگين در كل كشور جمع كرده اند. اين موسسات 
در اقصي نقاط كشور رفتند و پول هاي خرد مردم را جمع 
كردند و بعد با يك س��ري كالهبرداري ها خودش��ان را 
ورشكس��ته كردند و هزينه ش��ان را گردن دولت آقاي 
روحاني انداختند. موسساتي همانند ميزان و ثامن الحجج 

در يك دوره هشت ساله و قبل از آن پول جمع كردند. 
     ريش��ه رانت خراساني در كشور در حال شكل گيري 
اس��ت. اين رانت در يك برهه با يك شكل خاصي آمد و 
االن نيز به ش��كل ديگري آمده است و مردم نيز بايد در 

اين زمينه هوشيار باشند. 
     ه��رگاه مجل��س در اين مورد تحقي��ق و تفحصي را 
شروع كرد مردم را وسط انداختند و خيلي حرفه اي كار 
كردند، در بحث موسسه ميزان به گونه اي رفتار كردند 
كه دولت را مقصر جلوه دهند. يك س��ري موسسات از 
خراسان ش��كل گرفت و در كل كشور پول جمع كرد و 
وقتي ما قصد تحقيق و تفحص داش��تيم مردم را وسط 
انداختند مردم را ساماندهي كردند كه مقابل مجلس 
تجمع كنند كه مجلس را مقصر كنند در صورتي كسي 

كه پول را جمع كرده بود، مشخص بود. 

   محمدرض�ا تاب�ش، نماينده م�ردم اردكان در 
مجلس: وعده هاي پوچ انتخاباتي، جفا به مردم و 

انقالب است. ايسنا
   سعيد جليلي: كارنامه اين دولت نشان مي دهد 
حد و اندازه اش همين است و بهتر است خودشان 
صادقانه اعالم كنند كه براي 4 سال آينده هم كار 

بيشتري نمي توانند انجام دهند. تسنيم
   محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام: ما به جايي لشكر نفرستاده ايم، ملت ايران از 
تجاوز به كشور ها متنفر است و از ملت هاي مظلوم 

حمايت مي كند. باشگاه خبرنگاران
    آي�ت اهلل جوادي آملي: حوزه م�ا زماني انقالبي 
و ولي پرور مي ش�ود ك�ه از راه علم وارد ش�ود، و 
نهج البالغه مهجور اس�ت؛ تمام اي�ن علومي كه 
در حوزه است را مش�اهده كرده ايم ولي همه اين 

دروس با نهج البالغه قابل مقايسه نيست. آنا

ايلنا| كميته اطالع رس��اني س��تاد انتخابات كشور 
اعالم كرد: هيچ شرطي براي استفاده برابر نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري از محيط هاي عموم��ي از جمله 
س��الن هاي دانش��گاه ها وجود ندارد. در پي انتش��ار 
مصاحبه معاون فرهنگي وزارت علوم متضمن تعيين 
شرط برگزاري پرسش و پاسخ يا مناظره براي حضور 
نامزدهاي رياس��ت جمهوري در دانشگاه ها براساس 
استعالم از دو نهاد فرادانشگاهي، كميته اطالع رساني 
ستاد انتخابات كش��ور اعالم كرد: مسووليت بررسي 
و نظ��ارت بر تبليغ��ات انتخابات رياس��ت جمهوري 
به موجب تصريحات قانوني به هيات نظارتي متشكل 
از نمايندگان 3 قوه به رياس��ت وزير كش��ور واگذار 
ش��ده و تصميم گيري درباره برنامه ه��اي تبليغاتي 
اين انتخابات از جمله حضور نامزدها در دانش��گاه ها 
به مراجع ديگر ارتباطي ندارد. كميته اطالع رس��اني 
ستاد انتخابات كشور در يادداش��ت رسانه اي خود، 
تاكيد كرد: هيچ شرطي براي استفاده برابر نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري از محيط هاي عموم��ي از جمله 
سالن هاي دانشگاه ها وجود ندارد و با تصويب هيات 
بررس��ي تبليغات انتخابات رياس��ت جمهوري همه 
فضاهاي عمومي؛ بايد در قالب فرصت برابر در اختيار 
6 نامزد محترم انتخابات رياست جمهوري قرار گيرد 
و ش��رط ديگري از قبيل برگزاري پرس��ش و پاسخ 
يا مناظ��ره و امثال آن، تعريف نش��ده و هيچ مرجع 

ديگري، حقي براي تعريف شرايط جديد ندارد. 

حاشيه انتخابات

هيچ شرطي براي 
استفاده برابر نامزدهاي 

رياست جمهوري از محيط هاي 
دانشگاه ها وجود ندارد

سرخط خبرها جمله هاي كليدي گزارش روز

موضع اصولگرايان 
مجلس

ن  گا ين�د نما ر  ا ي�د د
فراكسيون اصولگرايان 
با رييس�ي با اس�تقبال 
حدود 70 نماينده مواجه 
ش�د. كه البت�ه در ميان 
آنها ح�دود 15 نماينده 
از نماين�دگان دوره هاي 
هش�تم و نه�م مجل�س 
هم حاضر بودند. س�تاد 
رييس�ي هم تا نيمه هاي 
اين نشست را به صورت 
كنترل ش�ده و با بستن 
ب�ه  كامنت ه�ا  بخ�ش 
ص�ورت زن�ده از صفحه 
اينس�تاگرام خود پخش 
مي ك�رد. ام�ا دي�دار با 
ب�ا  چن�دان  قاليب�اف 
استقبال اين فراكسيون 

مواجه نشد. 

با ش��فاف تر ش��دن آرايش 
سياسي جناح ها در فضاي 
انتخابات��ي در كمتر از يك هفت��ه مانده به 
انتخابات رياست جمهوري فراكسيون هاي 
سياس��ي مجل��س ه��م كاندي��داي مورد 
حمايت خودشان را شناخته اند؛ هر چند در 
فراكسيون اصولگرايان )واليت( فضا چندان 

هم روشن و شفاف نيست. 
فراكسيون اميد و مستقلين حامي 

روحاني
از ميان سه فراكسيون سياسي مجلس يعني 
فراكسيون اميد، مس��تقلين و اصولگرايان 
)واليت( كانديداي دو فراكسيون اول حسن 
روحاني اس��ت. او دو روز قبل و در آخرين 
جلسه مجلس قبل از تعطيالت دو هفته اي 
آن در جمع نمايندگان اين دو فراكسيون 
حاضر شد و از برنامه هايش براي آنها گفت. 

جلسه شلوغي كه در سالن مشروطه برگزار 
ش��د و به گفته برخي حاضري��ن از جمله 
س��هيال جلودارزاده و الهوتي دس��ت كم 
170 نماين��ده در آن حاض��ر بودن��د. اين 
تازه در حالي بود كه ب��ه گفته الهوتي 20 
نماينده هم از فراكس��يون اصولگرايان به 
اين جلسه آمده و حمايت شان را از روحاني 
اعالم كردند. پس از آن جلس��ه هم بيانيه 
تحليل��ي در حمايت از روحان��ي با امضاي 
170 نماين��ده منتش��ر ش��د. محمدرضا 
تابش، نايب رييس فراكسيون اميد به ايسنا 
گفته بود: اين تعداد امضا در حالي است كه 
حداقل 120 نفر از نمايندگان مجلس عضو 
هيات نظارت بر انتخابات شوراها و بازرسي 
انتخابات هس��تند و هفته آينده نيز زمان 
سركشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه 
است و ميانگين حضور نمايندگان در جلسه 
علني امروز 200 نفر بود. اما در آن س��وي 
ميدان نمايندگان فراكسيون اصولگرايان 

چندان يكدس��ت عمل نمي كنند. گذشته 
از آن 20 نماينده اي كه از اين فراكس��يون 
ترجي��ح دادند از حس��ن روحاني حمايت 
كنن��د بخش��ي از آنه��ا حامي رييس��ي و 
بخش��ي حامي قاليباف هستند. برخي هم 
ترجي��ح مي دهند موضع اين فراكس��يون 
را خب��ري نكنن��د. در حالي كه حس��ين 
نقوي حس��يني، س��خنگوي فراكس��يون 
اصولگرايان به »اعتماد« مي گويد: اساس��ا 
قرار نيس��ت فراكس��يون هاي مجلس در 
حمايت از كانديدايي بيانيه بدهند اما جبار 
كوچكي نژاد، عضو ديگر فراكسيون واليت 
به »اعتماد« گفته است: موضع فراكسيون 
واليت حمايت قاطع از آقاي رييسي است. 
نقوي حسيني مي گويد: فراكسيون ها قرار 
نيست از كانديدايي حمايت كنند. حتي ما 
مخالفيم كه نمايندگان بيانيه اي در حمايت 
از كانديداي بدهند. اما فراكسيون ها براي 
روشن شدن مواضع ديدگاه ها و برنامه ها با 

كانديداهايي كه مدنظرشان است، نشست 
مي گذارند. بنابراين فراكسيون قرار نيست 
بيانيه يا نظر انتخاباتي بدهد. فراكسيون ها 
مطابق ديدگاه هاي ش��ان از هر كانديدايي 
كه بخواهند، دعوت مي كنند. اما قرار نيست 
فراكس��يون هاي مجلس بيانيه انتخاباتي 
بدهند. با اين حال ام��ا كوچكي نژاد تاكيد 
مي كن��د فراكس��يون واليت از رييس��ي 
حماي��ت مي كن��د. او البت��ه اي��ن را ه��م 
گفته ك��ه اگرچه تصميم بر اين اس��ت اما 
بعضي ها ه��م از قاليباف حمايت مي كنند 
و زياد حساس��يتي در اين باره وجود ندارد. 
كوچكي نژاد احتمال مي دهد كه با شرايطي 
كه پيش آمده قاليباف به سود رييسي كنار 
بكشد. اما در همين حال كوهكن نماينده 
لنجان، موضع محافظه كارانه تري دارد. او 
به »اعتماد« مي گويد ب��ه صورت طبيعي 
نبايد به ضرس قاطع س��راغ يك نفر رفت 
و ديگري را حذف كرد. اگر نظرس��نجي ها 

بگوين��د انتخابات دو مرحله اي مي ش��ود 
بايد در يك جريان فكري ساليق مختلف را 
داشته باشيم هم ميزان مشاركت به صورت 
كالن باال مي رود و هم رايي را در س��بد دو 
س��ه كانديدا مي آوريم ك��ه در مرحله دوم 
مي توانيم آن را به سبد يك كانديدا منتقل 
كنيم. بر همين اساس او مي گويد تا دو سه 
روز ديگر نمي توان اظهارنظر قطعي در اين 
باره داشت و نظرسنجي ها مشخص خواهد 
كرد اين فراكسيون پشت كدام كانديدا قرار 
بگيرد. او به شدت اميدوار است انتخابات دو 
مرحله اي خواهد ش��د: »من فكر مي كنم 
بايد به غير از رييسي كانديداهاي ديگري 
هم باشد كه بخشي از ساليق اصولگرايي و 
مردمي را نمايندگي كند و از دست ندهد. 
معلوم نيست به آن مرحله برسيم كه كسي 
از اين سه بزرگوار بخواهد كه كنار بكشند. 
اگر به اين نتيحه برس��ند كه انتخابات دو 
مرحله اي اس��ت بايد صلح و صفا و برادري 
را بين اين س��ه نف��ر حفظ كرد ت��ا نتيجه 
گرفت. به اين ترتيب اين اجازه به هيچ يك 
ازكانديداها داده نش��ده كه به ضرس قاطع 
تصميم بگيرند كه كدام در صحنه مي مانند 

و كدام كنار خواهند كشيد.« 

وزن اصولگرايان چقدر است؟
اين اظهارات در حالي است كه فراكسيون 
اصولگراي��ان )والي��ت(  زودت��ر از هم��ه 
فراكسيون هاي سياسي مجلس ديدارهاي 
انتخاباتي خود با دو كانديدا اصولگرا يعني 
ابراهي��م رييس��ي و محمدباق��ر قاليباف 
را برگ��زار كرد. دي��دار نماين��دگان اين 
فراكسيون با رييس��ي با استقبال حدود 
70 نماينده مواجه شد. كه البته در ميان 
آنه��ا ح��دود 15 نماين��ده از نمايندگان 
دوره هاي هشتم و نهم مجلس هم حاضر 
بودند. س��تاد رييسي هم تا نيمه هاي اين 
نشست را به صورت كنترل شده و با بستن 
بخش كامنت ها به صورت زنده از صفحه 
اينستاگرام خود پخش مي كرد. اما ديدار با 
قاليباف چندان با استقبال اين فراكسيون 
مواجه نش��د. چه آنكه بنا بر گزارش ها در 
بهترين حالت حدود 30 نفر در اين ديدار 
حضور داش��تند كه تعدادي از آنها همان 
همراهان قاليب��اف بودند كه از بيرون با او 
آمده بودند. ظاهرا اردوگاه قاليباف كه هر 
روز از حضور اصولگرايان خالي تر از ديروز 
مي ش��ود در مي��ان اعضاي فراكس��يون 
اصولگرايان هم چندان طرفداري ندارد. 

گروه سياسي

گروه سياس�ي| مناظره 
ش��ب گذش��ته گرچ��ه با 
اتهام ها و پاسخ هاي متعددي روبه رو بود اما 
به رسم دو مناظره اول با پايان مناظره سيل 

پاس��خ هايي بود كه به سمت كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري حواله مي شد. 
وزارتخانه ها و اشخاص بسياري بودند كه 
با صدور اطالعيه و بيانيه از آنچه در مناظره 

سوم گفته شده بود انتقاد داشتند و براي 
روشن شدن افكار عمومي اطالعيه صادر 
كردند. همچون دو مناظره اول پاس��خ ها 
بيش��تر خطاب به كانديداهاي اصولگراي 

اين انتخابات بود. ابراهيم رييسي، مصطفي 
ميرس��ليم و محمدباقر قاليباف بيشترين 
مخاطبان اطالعيه ها و جوابيه هاي ش��ب 

گذشته بودند. 

سخنگوي وزارت كشور گفت: تخلفات انتخاباتي رسانه هايي كه از بودجه هاي 
عمومي برخوردار هستند به قوه قضاييه گزارش مي شود. به گزارش ايسنا، 
سيدسلمان ساماني درباره فعاليت انتخاباتي رسانه هايي كه از بودجه عمومي استفاده كرده و 
عليه نامزدهاي انتخابات اقدام مي كنند، اظهار كرد: مطابق قانون انتخابات رياست جمهوري 
كليه نهادها و موسساتي كه به هر مقدار از بودجه عمومي يا بيت المال استفاده مي كنند يا 
دارايي هاي آنها از اموال عمومي باشد، نبايد در جهت تبليغ به نفع يا عليه نامزدهاي انتخابات 
امكانات خود را به كار بگيرند. وي افزود: ستاد انتخابات كشور به عنوان مجري انتخابات در 
راستاي تحقق مّر قانون، فعاليت هاي نامزدها و هواداران آنها را رصد مي كند. ما فعاليت هاي 
رسانه هايي كه به نوعي از امكانات عمومي استفاده مي كنند را بررسي كرده ايم و تخلفات 
آنها را مستندسازي و براي پيگيري به دستگاه قضايي معرفي كرده ايم. اميدواريم همه اين 
دستگاه ها و رسانه ها به مفاد قانون انتخابات التزام داشته باشند. ساماني در ادامه يادآوري 
كرد: نهادهايي كه از امكانات عمومي استفاده مي كنند، نبايد به نفع يا عليه نامزدي فعاليت 
كرده و در رسانه ها و نشريات خود به نفع يا عليه نامزدي اقدام كنند. سخنگوي وزارت كشور 
در پايان افزود: ما تاكنون تخلفات در اين زمينه را به دستگاه قضايي اعالم كرده ايم و تا پايان 
تبليغات نيز فعاليت اين رسانه ها را رصد كرده و اگر باز هم تخلفي صورت بگيرد آن را براي 

برخورد قانوني به دستگاه قضايي اعالم مي كنيم. 

سيل واكنش ها به اظهارات كانديداها در مناظره سوم

ارسال تخلفات انتخاباتي رسانه ها به قوه قضاييه

سوژه روز

خبر آخر

همه پاسخ ها به اظهارات كانديداهاي اصولگرا در مناظره انتخاباتي سوم
ابراهيم رييسي: كل سرمايه خارجي كه در سال گذشته جذب 

شده 500 ميليون دالر بوده و طبق آمارهايي كه ما داريم، 
صادرات غيرنفتي 10 درصد كاهش داشته است. اگر مي گوييد 

افزايش داشته ميعانات را از آن حذف كنيد

وزارت اقتصاد: برخالف ادعاي مطرح شده از سوي جناب آقاي رييسي، ميزان جلب سرمايه گذاري خارجي )در سال 1395( 
بيش از 11 ميليارد دالر بوده است كه تاكنون بيش از 3 ميليارد و 100 ميليون دالر آن جذب و وارد كشور كشور شده است. 

ابراهيم رييسي: در ارتباط با قاچاق كاال بايد پرسيد كه قاچاق 
كاال كجا توليد مي شود؟ امروز 18 ميليارد و به گفته ايشان 12 

ميليارد قاچاق كاال از كجا ايجاد شده است. 

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز: موضوع مبارزه با قاچاق كاال موضوعي ملي است و شايسته نيست دستمايه رقابت هاي 
انتخاباتي قرار گيرد. اعداد و ارقامي كه بعضا برخي كانديداها اعالم مي كنند مبناي علمي نداشته و بيشتر تبليغاتي و با هدف 

تخريب رقيب عنوان مي شود و بهتر است كانديداهاي محترم به جاي فرافكني و ارايه آمار هاي غير مستند به معرفي خود بپردازند. 

ابراهيم رييسي: وقتي به كسي اجازه داده مي شود ميوه وارد كند 
چه معنا دارد؟ به جاي اينكه از كف بازار و كشاورزي حرف بزنيم 

عدد و رقم اعالم مي كنيم. 

وزارت جهاد كشاورزي: فقط سال جاري براي تامين ميوه شب عيد به دليل سرما و يخ زدگي مركبات شمال50 هزارتن مركبات 
وارد شد. ضمنا در طول 8سال فعاليت دولت قبلي يك ميليون و سيصد هزارتن انواع مركبات به كشور وارد شده است. براي 
نخستين بار در اين دولت سياست بازار در ازاي بازار براي حمايت از توليدات داخلي اتخاذ شد و در اجراي آن واردات موز به 

صادرات سيب توليد داخل محدود شد و به صادرات بيش از سيصد و پنجاه هزارتن سيب مازاد كشور كمك كرده است. 
قاليباف: مي گوييد دولت 10 ميليون تومان وام ازدواج را افزايش 
داده است اما خود دولت مخالف اين امر بوده و مجلس موافق اين 
مساله بوده است. دولت در اين حوزه ضعيف عمل كرده، ما امروز 

امنيت سرمايه را مي خواهيم. 

وزارت ورزش و جوانان: تعداد وام ازدواج اعطا شده به جوانان از سال 92 تا 95 افزايش داشته است. 

قاليباف: شواري شهر و مجلس تحقيق و تفحص را وارد ندانست 
چون دولت سياسي كاري كرد. 

محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي شهر تهران: آقاي قاليباف ما در شورا درخواست تحقيق و تفحص از امالك نجومي را 
داديم و رد كردند آنهم با البي شما، به مردم خالف واقع نگوييد. 

قاليباف: آقاي نجفي به عنوان مشاور آقاي روحاني تالش كرده با 
مطرح كردن امالك نجومي كار سياسي كند تا جلوي خرابكاري 

حقوق هاي نجومي گرفته شود. 

محمدعلي نجفي از اعضاي ستاد انتخاباتي روحاني: در هيچ جلسه اي صحبت از لوث كردن حقوق هاي نجومي با طرح امالك 
نجومي نكرده ام. موضوع امالك نجومي را سازمان بازرسي كل كشور گزارش داد و حداقل خسارت شهرداري را در اين پرونده 

23 هزار ميليارد ريال )2300 ميليارد تومان( اعالم كرد و حتي وقوع تخلف را سازمان شفافيت آقاي احمد توكلي نيز تاييد كرد. 
ابراهيم رييسي: سازمان هاي حمايتي بايد كاري كنند كه فقرا از 
تحت پوشش آنها خارج شوند، طرح سالمت از طرح هايي بود كه 

با نيت خوب آغاز شد، اما با افزايش تعرفه ها ببينيد االن به كجا 
رسيده است. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: مردم عزيز كشورمان كه به بيمارستان هاي دولتي مراجعه مي كنند به خوبي 
مي دانند كه هم اكنون و بعد از اجراي طرح تحول سالمت، هزينه درمان نسبت به دولت قبل كاهش شديد پيدا كرده است. 

هم اكنون مردم به طور متوسط براي هر نوبت بستري در بيمارستان هاي دولتي به جاي دو ميليون تومان در دولت قبل فقط 
200 هزار تومان پرداخت مي كنند و ديگر كسي به خاطر هزينه هاي خدمات پزشكي محروم نمي ماند. 

قاليباف: در دولت يازدهم قبوض برق، آب، گاز و تلفن افزايش 
يافته و به ويژه به اقشار محروم فشار وارد كرده است. 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات: نرخ اينترنت ثابت در سال 92 برابر 34 هزار و 287 ريال بود كه اكنون به 15 هزار و 400 
ريال رسيده است. نرخ اينترنت ثابت در شهرستان ها نيز در سال 92 برابر 35 هزار و 236 ريال بود كه اكنون به عدد 9 هزار 
و 60 ريال رسيده است. همچنين با راه اندازي شبكه ملي اطالعات استفاده از اينترنت در محتواي داخلي كاهش چشمگير 

داشته و در برخي سرويس ها نظير فيليمو يا آپارات رايگان شده است. 
ميرسليم: دولت امسال متوجه شده است كه مي تواند با دستگاه 

ايك سري جلوي قاچاق كاال در گمرك را بگيرد. 
روابط عمومي گمرك: در سال هاي فعاليت دولت يازدهم تعداد دستگاه هاي ايكس ري كاميوني به دو برابر قبل افزايش يافته و 

در حال حاضر تعداد 12 دستگاه ايك سري كاميوني در گمركات اجرايي با حداكثر ظرفيت فعال و در حال بهره برداري است. 

محمدباقر قاليباف: بايد به كارگاه هاي كوچك و متوسط معافيت 
يا تخفيف مالياتي بدهيم. براي كسبه هم همين طور. 

سازمان امور مالياتي كشور: يكي از مشكالت واحدهاي توليدي كوچك و متوسط جهت دريافت تسهيالت بانكي، بدهي هاي 
مالياتي بود كه سازمان امور مالياتي با تقسيط پلكاني بدهي مالياتي تعداد 7500 مودي شرايطي را فراهم آورد تا امكان 

ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه نشود. امسال براساس ابالغ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ماليات عملكرد سال 1394 
واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، بدون رسيدگي مالياتي مورد پذيرش قرار مي گيرد. 

خبرگزاري مهر

پارلمان پشت »روحاني «
آرايش سياسي پارلمان در روزهاي منتهي به انتخابات چگونه است؟


