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ارتقای کیفیت و استاندارد سازی تولیدات ،تکلیف ملی است
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هر اقدامی   که در جهت تقویت
تولید ملی باشد یک تکلیف محسوب میشود ،گفت :ارتقای کیفیت تولیدات ...
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سال بیستم شماره 5473

انتقاد از قطع شدن بیمه خبرنگاران
رئیس کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور با انتقاد از قطع شدن بیمه خبرنگاران و
بروز نگرانی و ناراحتی در بین اصحاب رسانه،گفت:از وزیر ارشاد میخواهیم...

تغییرات در استانداران و فرمانداران ،حق هر دولتی است
نماینده مردم مســجد سلیمان در مجلس شورای اســامی   گفت :تغییرات استانداران
وفرمانداران باید طبق ارزیابی از نحوه عملکرد باشد...

ضرورت بررسی موضوع از سوی مراجع
قانونی

نشست کمپ دیوید ،نشان دهنده بی هویتی
شورای همکاری خلیج فارس بود

عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجــی مجلــس با
بیــان این که شــورای همکاری
خلیج فــارس در نشســت کمپ
دیویــد ناچــار به پذیــرش نظر
آمریکایی  ها شــدند،گفت :هژمون
قدرت جمهوری اسالمی   موضوعی
اســت که آنهــا را کالفــه کرده
اســت و با کشــتار مــردم یمن
تنها عمق شکســت آنها افزایش
خواهد یافت.
خبرگزاری خانــه ملت ،گروه
بیــن الملــل :ســرانجام پس از
جار و جنجال بی اعتنایی رهبران
شــورای همکاری خلیج فارس از
جمله «ملک ســلمان» ،پادشــاه
سعودی به دعوت رئیس جمهوری
ایاالت متحده؛ نشســت یک روزه
کمپ دیوید در ســایه اختالفــات فاحش طرفین
برگزار شــد .نکتــه جالب اینجا بــود که دو طرف
نارضایتی  هــای خود را از طــرف مقابل به صورت
علنی بیان داشته اند.
محمدصالح جوکار،عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی   گفت:
« واقعیــت میدانی خاورمیانه این اســت که ایران
به عنوان یک قدرت هژمــون در خاورمیانه که به
تمامیت ارضی کشورهای و اســتقالل آنها احترام
می   گذارد ،بر معادالت و تحوالت منطقه به شدت
تاثیر گذار اســت .این موضوع بــه هیچ وجه برای
دیکتاتورهای عرب منطقه از جمله عربســتان قابل
پذیرش نیست».
وی در ادامــه گفــت «:ریــاض بــرای جبران
ناکامی  های خود اقدام به پرورش تروریســت  های
تکفیری داعش کرد که این پروژه نیز با شکســت
مواجه شد .ســعودی  ها حاال برای جبران شکست
خود بــه یمن حمله کرده اند،غافــل از آن که این
اقدام خبیثانه آنها نیز به شکســتی بزرگ تر منجر
خواهد شد».
نماینده مــردم یزد در مجلس بــا بیان این که
«رهبران خــام و ناپخته ســعودی در زمین رژیم
صهیونیســتی بازی می   کنند» ،گفت «:عربســتان
گمان می   کند با کشتار مردم بی دفاع و مظلوم یمن

توانســته قدرت خود را در منطقــه تثبیت نماید اما
این اقدام ضعف  های امنیتی و حفره  های نظامی   این
کشور را نمایان کرده است».
جــوکار در ادامــه گفت «:مقبولیــت جمهوری
اســامی   در خاورمیانه و جهان که با شکست  های
زنجیره ای آل ســعود همراه شده است آنها را برای
شــعله ور کردن جنگ با ایران تحریک کرده است.
عربســتان برای فرار از شکســت نیازمند جنگ با
ایران است و در این راه آنها به واشنگتن برای جنگ
مستقیم نظامی   به ایران فشــار وارد می   کنند ،البته
رژیم صهیونیستی نیز آنها را همراهی می   کند».
براســاس بیانیه نهایی نشســت کمــپ دیوید،
آمریــکا اگرچه بر ادامــه صادرات تســلیحاتی به
کشورهای جنوب خلیج فارس تاکید کرده است اما
این کشــورهای متخاصم روند مذاکرات هسته ای
و تفاهــم احتمالی ایران و گروه  5+1را پذیرفته اند.
نتیجــه ای که البتــه قابل پیش بینــی بود چون
کشــورهای عربــی منطقه عمال در شــرایط تاثیر
گذاری مستقیم بر فرایند مذاکرات هسته ای نیستند
و این نشســت بیش از آنکه بر مذاکرات آتی گروه
 5+1و ایران تاثیر مستقیم داشته باشد ،بر روابط آتی
ایاالت متحده آمریکا و این کشــورهای عربی تاثیر
داشــت و البته این نتیجه و بیانیه پایانی به صورت
غیر مستقیم می   تواند در گفت و گوهای هفته  های
آتــی ایران و گروه  5+1بــرای نگارش متن نهایی

توافق هسته ای موثر باشد .
بر خالف حاشیه  های نشست
کمپ دیوید و عدم حضور سران
 4کشــور از  6کشــور در ایــن
نشســت اما خروجــی آن که به
صــورت بیانیه مشــترک آمریکا
و اعضــای شــورای همــکاری
خلیــج فارس بــود ،لحنی مثبت
نســبت به توافق هسته ای دارد
و حتی در متن بیانیه تالش شده
اســت بیش از آنکه جبهه گیری
خاصی علیه ایران باشد به نوعی
تداوم هم پیمانی و حمایت  های
امنیتی ایــاالت متحده آمریکا را
با متحدان ســنتی عرب خود در
منطقه نشان دهد ،مساله ای که
امری مســبوق به سابقه است و
موضوع جدیدی نیست.
جــوکار در تحلیل بیانیه نهایی نشســت کمپ
دیوید گفت «:آمریکا به هیــچ عنوان توانایی آغاز
یــک جنگ دیگر در خاورمیانــه را به دلیل تحمل
هزینه  های سنگین جنگ  های جورج بوش ندارد ،از
طرف دیگر هرنوع برخورد نظامی   مســتقیم با ایران
هزینه  های ســنگینی در پی خواهد داشــت و حتی
ممکن است منجر به آغاز جنگ جهانی سوم شود».
وی در ادامه گفت« :سعودی  ها که حتی اصول
اولیه دیپلماســی را هم بلد نیســتند برای فشــار
وارد کردن به آمریکایی  ها به ســمت فرانسوی  ها
ســوق پیدا کرده اند اما این اقدام نیز به نوعی گاف
محاسباتی است که در نهایت آنها را بیش از گذشته
تضعیف خواهد کرد .شورای همکاری خلیج فارس
بدون حمایت  های ایاالت متحده هیچ گونه توانی از
خود ندارد؛بنابراین آنها در نهایت بازهم ناچار هستند
که گوش به فرمان آمریکایی  ها باشند».
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس گفت«:بیانیــه نهایــی نشســت کمپ
دیوید نشــان داد که ســعودی  ها هرچقدر هم که
هوچــی گری کنند ،تروریســت تکفیری آدم کش
پرورش دهند یا انســان  های بی گناه یمن را قتل
عام کنند در نهایت بازهم مطیع بدون چون و چرای
واشنگتن هستند و این در نهان نوعی تحقیر هویت
برای عربستان است».

دیدار رئیس مجلس با رهبر جهانی کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی

رحمانی در جریان بازدید از سازمان ملی استاندارد:

ارتقای کیفیت و استاندارد سازی تولیدات تکلیف ملی است

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هر اقدامی   که در جهت تقویت تولید ملی باشد یک
تکلیف محسوب میشود ،گفت :ارتقای کیفیت تولیدات در گرو ایستادگی سازمان ملی استاندارد بوده و باید به
آن توجه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ،رضا رحمانی در جریان بازدید از ســازمان ملی استاندارد
گفت :بیکاری ،فقر و گرانی سه معضل اصلی کشور بوده و راه برون رفت از آن نیز حمایت از تولید ملی است.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسالمی   افزود :رهبر انقالب نیز بارها بر رونق توسعه
ملی تاکید کردهاند ،لذا استاندارد سازی و توجه به کیفیت محصوالت برای توسعه تولیدات ملی امری ضروری
اســت .رحمانی خطاب به مدیران و کارشناسان سازمان ملی اســتاندارد گفت :شکی در سخت بودن کار شما
نیست ،اما نیاز است که در جهت تولید کیفی محصوالت ایستادگی کنید و ما نیز با جدیت از سازمان استاندارد
حمایت خواهیم کرد .وی ادامه داد :اکنون در آســتانه تدوین برنامه ششــم هستیم و نیاز است که سازمان ملی
استاندارد گزارشی جامع جهت ارائه به مجلس آماده کند.
به گفته رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس رهبر انقالب بارها بر ارتقای کیفیت محصوالت داخلی
تاکید کردهاند و سازمان ملی استاندارد باید این مهم را مدنظر قرار دهد .نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در
مجلس با بیان اینکه ما باید در جهتی حرکت کنیم که تمام دنیا کاالی ایرانی را با کیفیت باالی آن بشناسند،
تاکید کرد :ارتقای کیفیت تولیدات یک تکلیف ملی است و میتوان با ایستادگی آن را محقق ساخت.

بروجردی در جمع خبرنگاران:

آن سو
امامی   مطرح کرد:

گرانفروشی و کم فروشی خدمات اینترنت
در شورای رقابت بررسی میشود

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با انتقاد از کم فروشی اینترنت گفت :در جلسات شورای رقابت
موضوع گرانی قیمت خدمات اینترنت و کم فروشــی مطرح شــده و جمع بندی شورا در این زمینه در
جلسات بعدی انجام خواهد شد.
عیســی امامــی   در گفت و گو با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر لزوم توســعه
زیرســاختهای بخش ارتباطات در کشور گفت :بی شــک نقش ارتباطات درتوسعه کشور انکارناپذیر
بوده و تاثیرات آن درتمامی   بخشهای اقتصادی و اجتماعی مشهود خواهد بود.
نماینــده مــردم گرگان و آق قال درمجلس شــورای اســامی ،ادامه داد :عالوه بر ســازمانها و
دستگاه  های کشــور امروز بسیاری از خانوارها با موضوع ارتباطات اینترنتی درگیر هستند،بنابراین باید
این بخش مهم به استانداردهای الزم دست یابند.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد :وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات در زمینه توسعه
زیرساخت  ها اقداماتی انجام داده،اما درزمینه فراهم شدن شرایط افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند
عملکرد این وزارتخانه ضعیف بوده است.
نظارت بر شرکت  های اینترنتی افزایش یابد
امامی   با بیان اینکه باید نظارت بر فعالیت شــرکتهای ارائــه دهنده خدمات اینترنتی افزایش یابد،
افزود :به نظر می   رســد بعد از اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسی الزم باشد که هماهنگی  های
بیشتری بین شرکت  های مخابراتی و اینترنتی با وزارتخانه ارتباطات و فنآوری اطالعات بوجود آید ،تا
نظارت دراین زمینه موثرتر شود.
وی گفت :باید پذیرفت در زمینه توســعه فنآوری  های ارتباطی از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده ایم
و نکته دیگر اینکه در زمینه کم فروشــی اینترنت شــکایت  های مردمی   در دیدار با نمایندگان مطرح
می   شود.
عضوکمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد :درجلســات شورای رقابت موضوع
قیمت گرانی خدمات اینترنت مطرح شــده و جمع بندی شــورا دراین زمینه در جلســات بعدی مطرح
خواهد شد.
گفتنی اســت؛اصطالح «کمفروشی» اینترنت به این معناست که شــرکت اینترنتی ،میزان پهنای
باندی را که از شــرکت ارتباطات زیرساخت خریداری میکند،دراختیار تعداد بیشتری از افراد میگذارد
که این امر درنهایت باعث ایجاد ترافیک بیشــتر و در نتیجه کاهش ســرعت و کیفیت اینترنت برای
همه خریداران میشود.
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ملت امروز

جوکار:

عامالن حواشی بازی تراکتورسازی
مجازات شوند

عضــو هیــأت
رئیســه فراکســیون
ورزش بــا تاکیــد بر
اینکــه باید با عامالن
حواشــی و حــوادث
بازی تراکتورســازی
و نفــت برخورد جدی
شــود ،گفت :افرادی
که مسبب این اتفاق
و جریحــهدار کردن
احساسات تماشاگران
و در ادامــه چنیــن
آشفتگی شدند ،باید مجازات شــوند و مراجع قانونی نیز
موضوع را بررسی کنند.
محمد جواد نظری مهر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی
خانه ملت با اشاره به حواشــی بازی اخیر تراکتورسازی و
نفت ،گفت :این اتفاق مطرود و رد شــده است و درشأن
جامعه و مدیران ورزشی نیست.
نماینده مردم بندرگز ،ترکمن و کردکوی با تاکید براینکه
وقتی دو تیم داخلی با هم مسابقه میدهند ،باید در نهایت
مردانگی رو به روی هم ظاهر شــوند ،افزود :جای تعجب و
سوال از متولیان ورزش دارد ،افرادی که مسبب این اتفاق
و جریحهدار کردن احساسات تماشاگران و در ادامه چنین
آشفتگی شدند باید مجازات شوند.
وی ادامه داد :این اتفاق میتوانســت عالوه بر مجروح
و مصدوم شدن چند نفر ،نتایج غیرقابل جبران دیگری هم
داشته باشد؛ جامعه ورزشی ایران نگران است و میخواهند
با عوامل این موضوع برخورد شدید شود تا در آینده شاهد
این نوع درگیریها و وقایع نباشیم.
نظری مهر خواستار مجازات عامالن دروغپردازی نتیجه
مسابقه سپاهان و سایپا و اعالم آن به نیمکت تراکتورسازی
و نفت شد و بیان کرد :هرچند اگر تراکتورسازی تا آخر قوی
بازی میکرد ،چنین لطمــهای نمیخورد اما مراجع قانونی
باید این موضوع را بررسی کنند.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش افزود :فراکسیون
در    بار ه این موضوع بحث خواهد کرد اما این مشــکالت در
فضای ورزش کشور ایران بسیار عمیق است و باید فکری
زیربنایی برای حل و رفع آن کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،تیمهای تراکتورسازی
تبریز با نفت تهران در حساسترین بازی هفته پایانی لیگ
برتر در شرایطی عصر روز جمعه  25اردیبهشت به مصاف
هم رفتند کــه این بازی قهرمان لیگ برتــر در این بازی
مشخص کرد .اما دو تیم در حالی به نتیجه  3 – 3رضایت
دادند که حــدود  10دقیقه انتهایی بازی ،تمام وســایل
ارتباطی قطع شــده و بر اساس شایعهای به بازیکنان هر
دو تیم گفته شــد که دیدار ســپاهان و سایپا با تساوی به
پایان رسیده و قهرمانی تیم تراکتور قطعی است.
نهایتا با اطالع تماشــاگران و بازیکنان از عدم صحت
این خبر ،درگیریهای شــدیدی در ورزشــگاه رخ داد؛
تعدادی از تماشــاگران مصدوم شدند و خسارت فراوانی
به ورزشگاه وارد شد .تا جاییکه بنرهای خوشآمدگویی به
رئیسجمهور نیز پاره شد.

خانه ملت

آمریکاییها در بحث "فردو" دبه کردهاند

خجسته در تذکر شفاهی مطرح کرد:

انتقاد از قطع شدن بیمه خبرنگاران

توافق هستهای باید به تصویب مجلس برسد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان اینکه قطعا توافق احتمالی هستهای
باید به تصویب مجلس برســد ،گفت :متاســفانه
شــاهد بودیم بعد از توافق لــوزان آمریکاییها در
رابطــه با میزان رقــم ســانتریفیوژها در فردو دبه
کردند.
به گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانه ملت،
عالءالدیــن بروجردی در حاشــیه نشســت علنی
امروز (یکشنبه  27اردیبهشت) در جمع خبرنگاران
با اشــاره بــه موضوعات مطروحه در    بــاره اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت :ما در مجلس هفتم
اجرای داوطلبانه این پروتکل را توسط دولت وقت
متوقف کردیم و ایــن مصوبه تا االن به قوت خود
باقی است که این نشان دهنده این است که اجرای
دوباره این پروتکل تائید مجلس را میخواهد.
نماینده مــردم بروجــرد در مجلس شــورای
اسالمی   با تاکید بر اینکه افسار پروتکل الحاقی در
اختیار مجلس اســت ،افــزود :قطعا مجلس در این
زمینه تصمیمگیری میکند ،از طرفی دیگر به طور
حتــم در صورت تحقق توافق هســتهای متن این
توافق باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع
شامل اصول و فروع توافق است.
بروجردی با اشــاره به وجود طرحهای مختلف
در رابطه با توافق و مذاکرات هسته ای در مجلس
گفت :آنچه که هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی

در دستور کار بوده ،همان طرح الزام دولت به حفظ
دستاوردهای هسته ای کشــور است و نمایندگان
قطعــا میتوانند نظرات خــود را در این رابطه ارائه
کنند و این طرح با اصالحات جدید به صحن علنی
ارائه شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشــاره به ادعای کشــورهای غربی در
رابطه با لزوم بازرسی از مراکز نظامی   کشور تصریح
کرد :قطعا در صورت نهایی شدن مذاکرات و توافق
و در صورت ورود به مرحله اجرا با نظر مجلس ،به
طور حتم مراکز حاکمیتی و نظامی   باید از بازرســی
مستثنی شوند.
بروجردی در پاسخ به سوالی در رابطه با رویکرد

ایــران به موضوعات مطرح شــده مبنی بر تالش
برای نــگارش متن نهایی توافق تــا تیرماه افزود:
رهبر معظم انقالب بارها تاکید کردند که رســیدن
به توافق هســتهای تا  10تیرماه وحی منزل نیست
بلکه حفظ منافع ملی بر توافق دارای اهمیت است
و اگر از زمان تعیین شــده عبــور کردیم آن زمان
تمدید خواهد شد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی عهدشکنی آمریکا
گفت :متاســفانه بعد از توافقــات صورت گرفته در
مذاکرات لوزان در بحث فردو شــاهد هســتیم که
آمریکاییها در این رابطه دبه کرد ه و اعالم کردند
که این رقم مطرح شــده در لوزان باالست و حال
مطالب دیگــری را مطرح کردهاند ولی قطعا توافق
هســته ای یک جاده دو طرفه بوده و به طور حتم
اگر آنها دبه کنند ما هم دبه میکنیم.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس در رابطــه با اظهــارات مقامــات ائتالف
غیرقانونــی به ســرکردگی عربســتان در رابطه با
لزوم بازرســی از کشــتی ایران نجــات گفت :قطعا
هیچ کســی حق بازرسی کشــتی نجات را ندارد و
نماینده سازمان ملل هم به این موضوع تاکید داشته،
از ایــن رو توافق ما با ســازمان ملل پهلوگیری این
کشــتی در بندر حدیده یمن بوده و قطعا این موضوع
صورت میگیرد ،همچنین امیدوارم که سازمان ملل
از حیثیت خود در جهت استقاللش دفاع کند.

جلیلی:

تغییرات در استانداران و فرمانداران ،حق هر دولتی است
شاخص  های وزارت کشور برای تغییر ،عملکردی باشد نه سیاسی

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای
اســامی   گفت :تغییرات استانداران وفرمانداران باید
طبق ارزیابی از نحوه عملکرد باشد و نه رضایت فردی.
اســماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار سیاســی
خانه ملــت ،در    باره تغییر اســتانداران و فرمانداران
گفت :جابجایی اســتانداران و فرمانداران از وظایف
وزارت کشــور است ،و تغییر آنها براساس ارزیابی از
عملکردشان طی دو سالی که دولت یازدهم مستقر
اســت موضوع جدیدی نیســت .وی تصریح کرد:
هر چند تغییرات کمتر کمک بیشــتری به ثبات در
حوزه مدیریتی می   کند اما در عین حال نباید فراموش

کنیم که اهــداف دولت و وزارت کشــور در حوزه
وزارتخانه کشور که استاندارها و فرمانداران متولیان
امور آنها در شهرشان هســتند نیزباید محقق شود.
به گفته جلیلی ارزیابی  ها توســط مجموعه وزارت
کشــور صورت می   گیرد و تغییــرات نباید به منزله
نقطه ضعف محسوب شود بلکه برای تطبیق بیشتر
در جهــت اهداف و برنامه  هایی اســت که در طول
ســال جاری انتظار تحقــق آن را دارند و مهم این
است که این رویکرد مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد
تا نگاه جریانی به آن نشود.
وی معتقد اســت در تغییرات باید میزان تحقق

برنامه  های دولت مورد توجــه قرار گیرد و نه جلب
رضایت فردی .نماینده مردم مســجد ســلیمان در
مجلس شــورای اســامی   گفت :بــرای یک تغییر
باید دالیلی وجودداشــته باشــد کــه معموال وجوه
مختلفی دارد،بخشــی از آن به ضعــف عملکرد در
حوزه مدیریتی ،بخشــی مربوط به عدم تطابق فرد
با شــرایط موجود وبخشی نیز مربوط به عدم انجام
اقداماتی که باید صورت می   گرفته باشد.
جلیلی ادامه داد :مهم این اســت که ارزیابی  ها
براساس شــاخص  های مورد توجه وزارت کشور و
استانداری  ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با انتقاد
از قطع شدن بیمه خبرنگاران و بروز نگرانی و ناراحتی
در بین اصحاب رسانه،گفت:از وزیر ارشاد میخواهیم
هرچه ســریعتر تعیینتکلیف بیمــه خبرنگاران را در
دســتور کار خود قرار دهد ،چرا که اصحاب رســانه و
خبرنگاران سرمایههای نظام هستند.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه
ملت،امیرخجسته در نشست علنی دیروز (یکشنبه 27
اردیبهشت) مجلس شــورای اسالمی   درتذکر شفاهی
خود گفت 27 :اردیبهشــت روز ملی ارتباطات و روابط
عمومی   را تبریک عرض کرده و پیشنهاد سازمان نظام
ارتباطات برای روابط عمومی   کل کشور را دارم.
اصحاب رسانه ،سرمایههای نظام هستند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای
اســامی   در تذکری خطاب به وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی   افزود :با توجه به اینکه بیمه خبرنگاران هنوز
تعیین تکلیف نشده و موجب بروز نگرانی و ناراحتی در
بین اصحاب رسانه شده ،تقاضا دارم هر چه سریعتر
نســبت به این موضــوع بررســیهای الزم صورت
گرفتــه و آرامش را به جامعه رســانهای و خبرنگاران
برگردانند،چراکــه اصحــاب رســانه ســرمایههای
نظام هستند.
این نماینده مردم درمجلس نهم درتذکر دیگر خود
خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :با توجه به
اینکه حوادث غیرمترقبه در استان همدان،خشکسالی
در ســال گذشته و سرمازدگی در ســال جاری حدود
 427میلیارد تومان خســارت به اســتان وارد کرده،
 12850تن از محصوالت کشاورزان ما از بین رفته،از
وزیر کشــاورزی و دولت میخواهم که توجه الزم را
به کشاورزان استان همدان داشــته باشند و جبران
خسارت را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور
در تذکر دیگر خود خطاب به وزیر راه و شهرســازی
گفت :با توجه به اینکه راهآهن تهران -همدان -غرب
کشور قریب به  20ســال است که مورد بحث بوده و
زیرســاختهای آن آماده شده و در سال گذشته قرار
بود که  30هزار تن ریل خریداری شــود ،متاســفانه
 2ماه از ســال میگذرد و هیچ اقدامی   صورت نگرفته
اســت.امید اســت مســئوالن تکمیل این محور از
راهآهن را جــدی گرفته و آن را در دســتور کار خود
قرار دهند.

