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راهیابی کاندیدای نمایندگی با کمتر از  20درصد آراء در مرحله اول
نمایندگان مجلس شورای اســامی  برای رفع ابهام شورای نگهبان تصویب کردند که
اگر در حوزه انتخابیهای تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی...
طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری میتواند
بــازار را از حالت عادی خــارج کند؛اما گرهگشــای
مشــکالت بنیادین این بازار غیرشــفاف لوازم خانگی
نیست.
خبرگزاری خانه ملت  -گروه اقتصادی :اگر فرآیند
خروج ازرکــود و رونــق اقتصادی در تولیــد و بازار
لوازم خانگی به ســرعت بخشــیدن به فرآیند گرفتن
کارتهای اعتباری این صنعت بســتگی دارد،بدیهی
اســت که دولت باید از تحریک غیر محسوس بازار
اقتصادی لوازم خانگی در کشور جلوگیری کند.
عنوان می  شــود که هدف این بســته این اســت
که تحریکــی در بازار تقاضــا ایجاد کنــد تا امکان
خرید کاالهــای بادوام برای افــرادی که توان خرید
نداشــتند،ایجاد شود اما سوال این است که چرا برای
مبارزه با ورود یا قاچاق لوازم خانگی در کشور تدابیر
کارآمدی اتخاذ نمیشود.
رکود شــدیدی بر تمام بازارها از جمله لوازمخانگی
حاکم است،ورود رکود به بازار لوازمخانگی و ماندگاری
طوالنیمدت آن در این بخش ،باعث گالیه روزافزون
تولیدکنندگان از کاهش فروش کاال و پر شدن انبارها،
شدهاست واین در حالی است که ازاینرو دولت تصمیم
گرفــت در طرحی تحــت عنوان «تســریع در رونق
اقتصادی» با ارائه تسهیالتی در بسته خروج از رکود تا
حدودی این بازار را از کسادی خارج کند.
این بســته اقتصادی دولت،یــک خبر خوش برای
خریــداران لوازمخانگــی دارد و آن اختصــاص وام
 10میلیون تومانی از طریق کارت اعتباری اســت که
افراد دارای حقوق ثابت میتوانند از آن بهرهمند گردند.
این طرح که قرار است بهزودی اجرایی شود ،برای
بسیاری سودمند است.
نخســت تولیدکنندگان کاالهای داخلی که در این
ســالهای اخیر با رکود بیسابقهای مواجه بودند و به
دلیل کســادی بازار انبارهایشــان پر از اجناس بدون
مشتری شده و ســپس برای مصرفکنندگانی که بنا
به هر دلیلی متمایل به خرید کاال هستند.
اما اگر دولت خواهان کمک به قشر کم درآمد جامعه
است؛باید کارمزد تسهیالت را به گونهای درنظر بگیرد
که برای خریدار جذاب باشــد و تولیدکنندگان نیز با
اعالم آمادگی دراین راســتا می  توانند بخشی از سود
تســهیالت را به صورت تخفیف روی کاالهای خود
متقبل شوند.
اگر فکــر و طراحی پیشــنهاد کارتهای اعتباری
برای اجتنــاب از هرگونه سوءاســتفاده احتمالی مثل
پیشفاکتورهای تقلبی ارائه شد،می  توان به این طرح
خوشبین باشــیم اما اگر تنها دولت به دنبال تحریک
اقتصادی و درنتیجه افزایش تقاضا است دراین میان
قشر کم درآمد متضرر می  شود.
بــرای اینکه درزمینــه بازارلــوازم خانگی بتوانیم
به ثباتاقتصادی برســیم باید بــه تولیدکنندگان نیز
پیشــنهاد داد که بحثهای مالیاتــی فروش کاال نیز
بر دوش خودشان باشد و فروشــنده وارد این مسائل
نشــود؛چراکه با درنظرگرفتن این جنس از پارامترهای
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مخالفت فراکسیون رهروان والیت برای پیوستن به ائتالف اصولگرایان
یک عضو شــورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت مجلس از مخالفت اعضای این
فراکسیون برای پیوستن به ائتالف اصولگرایان خبر داد...

طرح اقتصادی لوازم خانگی
در بازار وارداتی جواب نمی  دهد

اقتصادی مصرف کننده ترغیب می  شــود،دراین راستا
سرمایه گذاری کنند.
بازار لوازم خانگی شفاف نیست
نماینده مردم کردستان درمجلس شورای اسالمی  با
بیان اینکــه برخی با رانت واردات کاالهای مشــابه
داخلی را در دســتور کاردارند،گفــت :تولید داخلی با
واژه ای به نام رکود دست وپنجه نرم می  کند.
ســاالر مرادی درگفت وگو بــا خبرنگارخبرگزاری
خانه ملت در    باره وضعیــت کاالهای لوازم خانگی،
خاطر نشان کرد :بازار لوازم خانگی بازار شفافی نیست؛
زیرا واردات کاالهای خارجی با پارامترهای رانتی در
بازار شــیوع پیدا می  کند و این امر موجب می  شود ما
نتوانیم در این راستا هدفمند حرکت کنیم.
نماینــده مردم کردســتان در مجلس شــورای
اســامی   با بیان اینکــه دولت برای پاســداری از
اقتصاد داخلــی نباید تحت هیچ شــرایطی مجوز
ورود کاالهــای مشــابه داخلی صادر شــود ،تصریح
کرد :با جلوگیری از ورود کاالهای خارجی بطور حتم
تولید داخلی افزایش می  یابد و اگر این مســیر به نحو
مطلوب هدایت شود می  توانیم حتی در زمینه صادرات
هم براساس استاندارهای اقتصادی حرکت کنیم.
مرادی افزود :تولید داخلی بدیهی است که دچار
رکود شده است و ازهمین رو وارد کنندگان کاالهای
خارجی مشابه داخل را با پارامترهای از قبیل تبلیغات،
چگونگــی کیفیت و از منظر قــدرت رقابتی مصرف
کننــده را ترغیب می  کنند کــه کاالهای خارجی از
تمام جهات نسبت به کاالهای داخلی شرایط مناسب
تری دارد.
وی ادامه داد :ابزارهای مشوقی می  توانند درعرصه
اقتصاد مفید باشــند تا به اقشــار متوسط جامعه برای
خرید کاال کمک شــود،ولی اگر سیاســتها برطبق
جلوگیری واردات کاالهای خارج مشــابه پایه گذاری
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نشود؛نمی  توانیم شاهد اقتصاد پویا در کشور باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس،یادآورشد :با توجه
به فرمایشات مقام معظم رهبری در    باره تولید داخلی
و اقتصــاد مقاومتی ما باید کاالی ایرانی با کیفیت را
ارج دهیم تا عالوه بر اینکه از منظر توسعه اقتصادی
هدفمند حرکت کنیــم در زمینه ایجاد فرصت   های
اشتغال هم با توجه به نیاز بازار کار حرکت کنیم.
طــرح اقتصادی لــوازم خانگی موقتی و
ناپایدار است
عضوکمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس با
بیان اینکه سیستم بانکی کشورو نقدینگی دو محوری
اســت که دچار چالش شده است،گفت :گفتمان دولت
در بازار لوازم خانگی منشــا تحریکی در اقتصاد بازار
دارد؛ ما در عرصه لوازم خانگی شاهد افزایش تولید اما
کاستی تقاضا هستیم که این امر نشانه این است که
دولت قصد تحریک بازار لوازم خانگی را داشته است.
عیســی امامی   درگفت وگو بــا خبرنگارخبرگزاری
خانــه ملت در    بــاره وضعیــت بازار لــوازم خانگی
درکشــور ،خاطر نشــان کرد :دولت با ایجاد تحرکات
در بــازار لوازم خانگی قصد دارد تقاضا را دراین بازار
افزایش دهد.
نماینده مردم گرگان و آق قال درمجلس شــورای
اســامی  با بیان اینکــه تقاضای ایجاد شــده دربازار
لوازم خانگی توســط دولت نهادینه نمی  شود،تصریح
کرد:مردم به بانکها بدهکار هســتند و مانده مطالبه
بانک   هــا این تقاضا را با مشــکل روبرو می  کند؛ به
همین علت این تقاضا به نحو مطلوب شکل نمی  گیرد.
وی ادامه داد :تحرک اینگونه دولت در بازار لوازم
خانگی بیش ازهر موضوعی تولید کنندگان خارجی را
تقویت می  کند و ازهمیــن رو این مقوله اقتصادی به
سمت تورم پنهان حرکت خواهد کرد.
عضوکمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات

مجلس،یادآورشــد:باید تدابیــری اتخاذ شــود که به
فکــر تولید داخلی باشــیم نــه اینکه با این مســئله
تولیدکنندگان خارجی را تنها حمایت کنیم،اقدام دولت
در زمینه سروســامان به وضعیت بــازار لوازم خانگی
موقت و ناپایدار است.
قاچاق لوازم خانگی ،مانع تنطیم نرخ بازار
است
نماینــده مــردم ارومیه درمجلس بــا بیان اینکه
بهــا دادن به تولید داخلی تنهــا راه کنترل تورم بازار
لوازم خانگی در کشوراســت،گفت :دولت اگر خواهان
تنظیم نرخ لــوازم خانگی درکشوراســت؛باید دروازه
اقتصادی به کشــور را از منظر وارادات یا قاچاق ببندد
درغیر اینصورت این سیاست   های اقتصادی نمی  تواند
به نفع اقتصاد ما تمام شود.
نادرقاضی پــور درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت در    باره وضعیت بازارلوازم خانگی درکشــور
خاطر نشــان کرد :واردات کاالهــای خارجی در بازار
لوازم خانگی موجب شــد این بازار منظم حرکت نکند
و اگر دولت بــه دنبال ایجاد تســهیالت دراین بازار
اســت باید واردات کاالهای خارجــی را دراین زمینه
متوقف کنند.
وی ادامه داد :درچرخــه اقتصاد زمانی که کاالی
خارجی در بازارداخلی به وفور یافت می  شــود بدیهی
اســت تولیدکننــده داخلی نمی  تواند حضــور موفقی
داشته باشد.
نماینــده مــردم ارومیــه درمجلــس شــورای
اسالمی،خاطرنشــان کــرد :برای اینکــه بتوانیم در
راستای توســعه اقتصادی هدفمند حرکت کنیم؛باید
وام و تســهیالت کارآمــدی را بــرای فروشــندگان
درنظر بگیریم.
وی ،یادآورشد:دولت اگر خواهان کاهش نرخ لوازم
خانگی است،باید تدابیری اتخاذ کند که تولید داخلی در
زمینه لوازام خانگی با کیفیت باشد و درمقابل با ایجاد
تسهیالت ویژه شــرایط قسطی کردن محصوالت را
برای مصرف کننده را درنظر بگیرد.
عضوکمیســیون صنایع و معــادن مجلس با بیان
اینکه  30درصد اقتصاد کشــور به مسکن اختصاص
دارد،گفت 240 :نوع کارخانه درکشــور ارتباط مستقیم
با مســکن دارند و به همین علت دولت وام مسکن را
افزایش دهد،اقتصاد هدفمند می  شــود ودر نتیجه بازار
اقتصادی کاال هم هدفمند حرکت می  کند.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت،بازارلوازم خانگی
در رکود به سرمیبرد و انبارهای تولیدکنندگان جایی
برای نگهداری تولیدات بعدی ندارند،بدیهی است که
در ماههای محرم و صفر به دلیل کاهش جشــنها و
مراسمهایی مانند عروسی خرید و فروش لوازم خانگی
کاهش پیدا میکند؛اما اکنون به دلیل اعالم شــرایط
ک مرکزی کمی  به این رکود
خرید اقساطی از سوی بان 
دامن زده شده است.
اکنون دربــازار کاالهای لوازم خانگی،عرضه بیش
از تقاضاســت و این صرف ًا در بخش تولید نیست بلکه
کاالهای وارداتی ما نیز دچار مشکل شدهاند.

کوهکن:

پیرموذن:

اصالحطلبان و اکثریت اصولگرایان
با تندروهای دو جناح فاصله گرفتهاند

یک نماینده اصالحطلــب مجلس با تأکید بر
اینکه رسانه ملی در برنامه کاریاش باید افزایش
مشارکت مردمی  در انتخابات را در دستور کار قرار
دهد،گفت :در شرایط فعلی تمامی  اصالحطلبان و
عموم اصولگرایان با تندرویهای دو جناح فاصله
گرفتهاند و به همین دلیل رقابت ســالم انتخاباتی
در دسترس است.
به گــزارش خبرنــگار پارلمانــی خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،کمالالدین پیرموذن در
نطق میان دستور در صحن علنی دیروز (یکشنبه)
مجلس با تأکید بر اینکه باید بســاط تندروی در
دانشــگاهها جمع شود ،گفت :باید در همین راستا
رسانه ملی برنامهای در جهت افزایش مشارکت مردمی  و گرم کردن تنور انتخابات داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید تمامی  صاحبمنصبان قانون این خواســت واقعی ملت را در مدار رفتاریشــان
قرار دهند ،گفت :اکنون تمامی  اصالحطلبان و عموم اصولگرایان با تندرویهای دو جناح فاصله گرفتهاند و
رقابت سالم انتخاباتی فراهم است.
این عضو فراکســیون رهروان والیت در ادامه از هیأت رئیســه مجلس خواســتار شــد که تذکرش به
همراه مطهری و تابش را در مورد اظهارات ســخیف منتســب به یک مســئول در مــورد چهره محبوب
مردمی  سید محمد خاتمی  را قرائت کند چرا که به گفته وی تفکرات ایشان همواره موید وحدت ،صلح و مدارا
در جامعه است.
وی ادامه داد :امام باقر (ع) شــکیبایی بر عقل،وفا به عهد و ادای امانت را سه وظیفه مسلمانان راستین
برشمردند .امیدوارم این سه کار مالک عمل همه قرار گیرد.
پیرموذن همچنین ابراز امیدواری کرد که درخواست جمعی از نمایندگان در مورد تصویب الیحه مناطق
آزاد تجــاری -صنعتی اردبیل ،مهران و چند منطقه ویژه اقتصادی در مجلس به تصویب رســیده تا فضای
توسعه به نقاط مرزی و محروم کشور برسد.
این عضو هیأت رئیســه فراکسیون محیط زیست در ادامه با اشاره به آلودگی هوای تهران ،گفت :انتظار
میرود شهردار تهران و عموم بخشهای دولتی یار راستین خانم ابتکار باشند و با همکاری موثر بین بخشی،
تزریق اعتبارات ،گســترش فضای سبز و جمع کردن بســاط پارازیت و سوخت دستگاههای آالینده به داد
شهروندان تهران و ایران برسند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت ،گفت :آموزگار سالخوردهای
با  24سال سابقه خدمت با مدرک دکترا در اردبیل ماهیانه کمتر از  2.5میلیون تومان حقوق دریافت میکند
حال آنکه پزشک عمومی  جوانی بالغ بر  10میلیون تومان دریافتی دارد.
پیرموذن در ادامه با تأکید بر لزوم سوق دادن سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم به مناطق محروم کمتر
توسعه یافته در جهت ایجاد ظرفیتهای شغلی به موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان اشاره و اظهار
کرد :انتظار میرود حداقل دســتمزد کارگران در ســال  2.5 ،95میلیون تومان تعیین شود و حقوق کارکنان
دولت و بازنشستگان نیز به میزان در خور توجهی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزا در اردبیل شــیوع پیدا کرده و باعث کشته شدن تعدادی از هممیهنان
شــده است ،در عین حال بر لزوم رســیدگی فوری به وضعیت سهامداران دو شرکت پدیده شاندیز و میزان
تأکید کرد.

با تشکیل شورای ائتالف ،اجماع اصولگرایان
دور از دسترس نیست

آخرین آمار ثبتنام نامزدهای انتخابات
رییس ستاد انتخابات کشــور از آخرین آمار ثبتنام دیروز خبر داد .به گزارش خبرنگار
ایلنا مستقر در وزارت کشور ،محمدحسین مقیمی  با حضور در جمع خبرنگاران...
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چه خبر از فعالیتهای انتخاباتی؟
رای مجلس به یک استثناء

راهیابی کاندیدای نمایندگی با کمتر از  20درصد آراء در مرحله اول

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی  برای رفع ابهام شــورای نگهبان تصویب کردند که اگر در حوزه
انتخابیهای تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد این نامزدها با رای کمتر
از  20درصد در همان مرحله اول به مجلس راه یافته و در این حوزهها انتخابات به دور دوم کشیده نمیشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا ،با اصالح مجلس در تبصره یک ماده  9قانون طرح اصالح موادی از
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ،اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد
نیاز در این حوزهها باشــد ،انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شــد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان
تعداد آرای مکتسبه مرحله اول به مجلس راه مییابند .از  195نماینده حاضر در جلسه  122نماینده رای
موافق 12 ،نماینده رای مخالف و  5نماینده به این تبصره رای ممتنع دادند.
مقیمی  در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

آخرین آمار ثبتنام نامزدهای انتخابات

رییس ستاد انتخابات کشور از آخرین آمار ثبتنام دیروز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا مســتقر در وزارت کشور ،محمدحســین مقیمی  با حضور در جمع خبرنگاران
عنوان کرد ۲۳۵ :نفر برای انتخابات خبرگان ثبت نام کردند که از این میان  ۴نفر داوطلب زن بودند که
ثبت نام  ۱۵۴نفر قطعی شده و نام نویسی  ۸۱نفر نیز در حال تکمیل است.
وی افزود :از میان کاندیداهای خبرگان  ۲۳۱نفر مرد هستند و  ۸۸نفر برای ثبت نام به وزارت کشور
و فرمانداریهای سراسر کشور مراجعه کردند.
معاون سیاســی وزارت کشور خاطرنشــان کرد :در کل برای انتخابات مجلس نیز تاکنون  ۱۶۰۹نفر
ثبت نام کردهاند که نام نویسی  ۱۲۴۵نفر قطعی شده و  ۳۶۴نفر هم در حال ثبت نام هستند.
رییس ســتاد انتخابات کشــور ادامه داد :از این تعداد  ۸۳داوطلب زن و  ۱۱۶۱نفر مرد هستند .دیروز
برای انتخابات مجلس  ۷۶۴نفر اقدام به نام نویسی کردند.

مخالفت فراکسیون رهروان والیت برای پیوستن به ائتالف اصولگرایان

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت مجلس از مخالفت اعضای این فراکسیون برای
پیوستن به ائتالف اصولگرایان خبر داد.
اســماعیل جلیلی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایســنا با اشاره به جلســه صبح دیروز (یکشنبه)
فراکســیون اصولگرایان مجلس گفت :در این جلسه پس از تعیین دستور مبنی بر این که آیا فراکسیون
در شورای مشورتی اصولگرایان نمایندهای داشته باشد یا خیر؟ بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود :عملکرد تندروانه برخی گروهها در طول ســالهای گذشته و ترجیح منافع گروهی بر منافع
ملی از کلیدیترین علل مخالفت اکثریت برای پیوستن به این ائتالف بود.
این نماینده مجلس یادآور شــد :امروز فراکســیون با تصمیم مهم خود که پایبندی به منافع ملی و
مطالبات مردم به عنوان مرام و اساس کار تشکیالتی بود به این ائتالف پاسخ منفی داد و رویکرد استقالل
فعالیتهــای خود را با پایبندی به اصول و ارزشــهای نظام و منافع ملــی و مطالبات مردم تعیین کرد.
حســن گروســی نیز در همین رابطه گفت که الیحه مناطق آزاد تجاری از جمله مباحث جلسه دیروز
فراکســیون رهروان والیت بوده و در این زمینه تأکید شده که بیشــترین تمرکز روی صادرات ،تحقق
اقتصاد مقاومتی ،ایجاد اشتغال و رویکرد تولیدمحور باشد.
به گفته وی ،فراکسیون رهروان والیت همچنین در این جلسه تأکید کرده که فراکسیون در انتخابات
پیش رو با اعتدال حرکت خواهد کرد و عقالنیت و منطق را رعایت میکند.

لیست اولیه میز انتخابات کمیته انتخابات اصالح طلبان در استانها

لیست اولیه اعضای میز انتخابات کمیته انتخابات اصالح طلبان در استانها مشخص شد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا ،اعضای میز انتخابات کمیته انتخابات اصالحطلبان در اســتانها در حالی
انتخاب شدند که الهام فخار مسئول روابط عمومی  شورایعالی اصالحطلبان در مورد آن گفت :فهرست
منتشر شده پیشنهادها در حال بررسی است و احتمال تعییر آن وجود دارد.
در این لیست آقایان محمدرضا عارف ،آیتاهلل موسوی تبریزی ،حجتاالسالم دکتر محسن رهامی،
مرتضی حاجی ،سیدحســین مرعشی ،حســین کمالی و خانمها الهه کوالیی و الهام فخاری اعضای میز
انتخاباتی تهران هستند.

نایب رئیس جبهــه پیروان خط امام و رهبــری ،گفت :چتر ائتالف
و همگرایی اصولگرایان چتری حداکثری اســت و با تشــکیل شورای
ائتالف،رسیدن به اجماع دور از دسترس نیست.
محسن کوهکن در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) ،با بیان اینکه تشکیل شورای ائتالف اصولگرایان ،گامی  در جهت
رسیدن به یک همگرایی حداکثری است ،اظهار کرد :اتفاقات مبارکی که
در یک هفته گذشــته در جبهه اصولگرایی رخ داده ،بیانگر این است که
چتر ائتالف و همگرایی میان اصولگرایان ،چتری حداکثری است و اکنون
با تشکیل شورای ائتالف ،حرکت به سوی اجماع دور از دسترس نیست.
وی با تأکید بر اینکه تمام شخصیتهای تأثیرگذار در جبهه اصولگرایی در دایره تصمیمگیری شورای ائتالف
حضور خواهند داشــت ،گفت :حاصل دهها جلسه در یک سال گذشــته و انجام مالقاتهای بسیار میان سران
جبهه اصولگرایی ،اکنون به ثمر رســیده است و با تشکیل شــورای ائتالف انسجام اصولگرایان بیش از گذشته
خواهد بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

الریجانی به ائتالف اصولگرایان میپیوندد

دبیــرکل حزب موتلفه اســامی  گفت :با نشســتهای مکرری که
بهمنظور ائتالف اصولگرایان داشتیم ،آقای الریجانی نهایت ًا اعالم کرد به
ائتالف اصولگرایان میپیوندم.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا)،
محمد نبی حبیبی در نشســت اصولگرایان اســتان بوشــهر ،بااشاره به
برنامهریزی برای معرفــی نامزدهای اصولگرایان در مجلس دهم اظهار
داشــت :برای ارائه راهکارهای الزم و معرفی کاندیداها ،شورای ائتالف
اصولگران تا هفته آینده تشکیل میشود.
وی با بیان اینکه شورای ائتالف اصولگرایان بهزودی اعالم موجودیت
میکند ،گفت :این شورا بهزودی با سخنرانی غالمعلی حدادعادل اعالم

موجودیت میکند.
دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه تعدد نامزدها یکی از آســیبها و معضالت اصولگراها اســت ،افزود :نباید
اجازه دهیم با تعدد نامزدها ،بهجای یک اصولگرا یک رقیب راهی مجلس شود .اصولگرایان در انتخابات مجلس
دهم راهی بهجز ائتالف ندارند؛ اگر ائتالفشکل نگرفت نمیتوان با دستخالی وارد انتخابات شد.
وی در ادامه به روند ارائه لیست برای مجلس خبرگان رهبری اشاره و تاکید کرد :در زمینه نامزدهای مجلس
خبرگان رهبری ،حزب مؤتلفه از نامزدهای جامعتین حمایت میکند.
حبیبی بابیان اینکه ایثارگران ،پایداری و موتلفه با لیســت واحد وارد انتخابات مجلس میشوند ،افزود :حزب
پایداری ،ایثارگران و موتلفه بیش از  ۶۰جلســه تشکیل دادهاند که در این جلسات تاکید شد با لیست واحد وارد
انتخابات مجلسشوند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی  با اشاره به اینکه قرار بود  ۲۶آذرماه نشست آقایان والیتی ،مقتدایی ،ناطقنوری
ش از این اتفاق ،بهمنظــور ائتالف اصولگرایان
و الریجانی برگزار شــود ،گفت :با نشســتهای مکرری که پی 
داشتیم ،آقای الریجانی نهایت ًا اعالم کرد به ائتالف اصولگرایان میپیوندم.

جلیلی مطرح کرد

بررسی نهایی بودجه  95و برنامه ششم بعد از
انتخابات مجلس

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اســامی  گفت که مجلس منتظر است تا نیمه
دیماه دولت لوایح بودجه و برنامه را تقدیم مجلس کند.
اسماعیل جلیلی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،اظهار کرد :نیمه
دیماه وعدهای بود که دولت برای ارائه لوایح بودجه  95و برنامه ششم به مجلس داده بود و ما منتظریم
تا آن زمان این لوایح تقدیم مجلس شود.
وی با بیان اینکه باید جلســات فوقالعاده برای بررسی بودجه و برنامه تشکیل شود ،خاطرنشان کرد:
قطع ًا بررسی نهایی بودجه  95و برنامه ششم به بعد از انتخابات مجلس موکول خواهد شد و تا آخر اسفند
ادامه خواهد داشت.

