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جزئیات آتش زدن 
نماینده شهرســتان های رباط کریم و بهارســتان گفت: یک فرد با پرتاب کوکتل 
مولوتف، تابلوی دفتر ارتباط مردمی اینجانب در شــهر رباط کریم را آتش زده و 
فیلم برداری کرده اســت. حسن نوروزی با اشاره به آتش زدن تابلوی دفتر ارتباط 
مردمی اش در شــهر رباط کریم گفت: حدود ساعت پنج صبح فردی با خودروی 
پراید جلوی دفتر ارتباط مردمی اینجانب متوقف شد و پس از پیاده شدن از خودرو 
با پرتاب کوکتل مولوتف، تابلوی دفتر اینجانب را آتش زد.وی افزود: این فرد پس از 
فیلم برداری از محل سریع متواری شد. بر اساس شنیده ها فردی که فیلم مذکور را 

در فضای مجازی منتشر کرده، دو روز قبل از کشور خارج شده است.

اخبار ویژه ...

محمد مخبر در حاشیه مراسم افتتاح طرح های محرومیت 
زدایی سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: دولت سه 
برنامه فراوانی کاال، ثبات قیمت ها و ارزانی را با جدیت 

پیگیری می کند.
وی بــا بیان اینکه دولت در مــورد فراوانی کاال و ثبات 
قیمت ها تا حد زیادی موفق بوده اســت، گفت: دولت 

تالش کرده است که فراوانی اجناس دچار اختالل نشود 
و در زمینه ثبات قیمت ها هم در حال تدبیر و برنامه ریزی 

هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل محقق شود.
 مخبر ادامه داد: در مورد گرانی باید توجه داشته باشیم که 
دالیل و زمینه هایی وجود دارد که باعث گرانی شده نظیر 

آنکه با محدودیت های درآمدی مواجه هستیم.

وی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم کشور را در شرایط 
ســخت اقتصادی و با تورم باال تحویل گرفت، تصریح 
کرد: ارز ترجیحی که البته واقعا آن را برای اقتصاد کشور 
مفید نمی دانم اما در هر صورت جزو ابزارهایی بوده که 
فنر قیمت ها را طی سالهای اخیر متراکم نگه داشته است 
و متاســفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال 
۱۴۰۰ برای اســتفاده از ارز ترجیحی داده بود در دولت 
گذشته هزینه شده بود و در نتیجه ما با مشکالت متفاوتی 

مواجه بودیم.
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: برنامه ریزی 
و تدابیر خوبی در مدت اخیر شکل گرفته و خوشبختانه 
در بخش ذخایر کاالهای اساسی وضعیت خوبی داریم و 
تهدیدی وجود ندارد اما دسترسی به نتایج مطلوب قطعا 

زمان بر خواهد بود.
وی افزود: دولت مصمم است بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون 
کسری ببندد که این خود کار مهمی است و ساماندهی 
بانک هــا و جلوگیری از خلق پول که پایه پولی را تغییر 
می دهد و نتیجه اش تورم می شــود نیز در بودجه سال  
آینده کامال دیده شده اســت و امیدوارم با کمک مردم 
مشکالت را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش از این بر مردم 

فشار وارد شود.

دولت درپی فراوانی کاال و ثبات قیمت ها است
مخبر معاون اول رئیس جمهور:

  سرویس سیاسی-    معاون اول رییس جمهوری فراوانی کاال، ثبات قیمت ها و ارزانی را سه برنامه مهم دولت عنوان کرد و گفت: دولت مصمم است 
بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد.

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری،تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید
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با هیچ کس تعارف نداریم

حمله سایبری دفع شد

به »کما« رفت

کیفرخواست االحوازیه ابالغ شد

۹ سیلی زدیم

دست انقالبی هاست

رئیــس هیات تحقیــق و تفحص از حقوق های نجومیگفت : هدف اصلی ما رفع 
خأل های قانونی و بســتن روزنه های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت های 
نجومی بوده و به زودی دبیرخانه ای جهت دریافت گزارش های مردمی راه اندازی 
خواهد شد. مالک شریعتی نیاسر درباره آخرین نتایج پیگیری های هیات تحقیق و 
تفحص از حقوق های نجومــی، بیان کرد: در خصوص حقوق ها و دریافت های 
نامتعارف که به حقوق های نجومی معروف است، آنچه در هیات تحقیق و تفحص 
مورد نظر ماست به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول رفع خألهای قانونی و بستن 
روزنه هایی است که در آینده شاهد این پرداخت ها نباشیم. دنبال کردن این موضوع 
برای ما مهم تر از پیگیری مصادیق است؛ هرچند مصادیق را نیز دنبال خواهیم کرد. 
وی در ادامــه بــا بیان اینکه در وهله اول ما بر رفع خألهای قانونی برای جلوگیری 
از تکرار این مواد تاکید داریم، اظهار کرد: تاکنون با دستگاه های مختلف نظارتی از 
قبیل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان اطالعات سپاه جلسه داشته ایم و 
در نهایت گزارش هایی را به صورت مکتوب از این بخش ها دریافت کردیم و در 

حال بررسی آنان هستیم.

شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطالعیه ای از دفع حمله هکری خبر داد و اعالم 
کرد پروازها طبق برنامه انجام می شــود.در اطالعیه شرکت هواپیمایی ماهان آمده 
است: در پی انتشار خبر حمله سایبری به سیستم های شرکت هواپیمایی ماهان به 
اطالع می رساند با نظر به جایگاه هواپیمایی ماهان در صنعت حمل و نقل هوایی 
کشور اینگونه حمالت به دفعات مختلف و در زمان های گوناگون نسبت به این 
شرکت انجام یافته تا شاید بتوانند خدشه ای بر عملکرد آن وارد کنند. در ادامه این 
اطالعیه آمده است:  این موضوع یک اتفاق عادی تلقی می شود و همواره تیم امنیت 
سایبری ماهان هوشمندانه و به موقع وارد عمل شده و این حمالت را خنثی  کرده 

است. 

عضو بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه حزب اعتدال و توسعه به »کما« رفته است، گفت: 
آنها در مقایسه با دو جریان اصالح طلب و اصولگرا در سپهر سیاسی کشور جایگاه 
تعیین کننده ای ندارند.سید حسن رسولی، عضو بنیاد امید ایرانیان درباره علل انفعال 
اعتدال گرایان و فاصله گرفتن حزب اعتدال و توسعه از فعالیت های حزبی، گفت: 
برای پاسخ به این موضوع ابتدا باید در مورد مفهوم اعتدال و اعتدالیون توضیحاتی 
داده شود. سال ۹۲ حسن روحانی که عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت بود، 
مستقل در انتخابات حاضر شد و نه تنها مورد حمایت اصولگرایان قرار نگرفت، بلکه 

در یک رقابت بسیار تنگاتنگ با محمدباقر قالیباف توانست پیروز شود.
»حواریون« روحانی که در حزب اعتدال و توســعه فعال بودند، درصدد برآمدند 
که برخاســته از موقعیت جدید روحانی به عنوان رئیس جمهور جایگاهی برای 
خودشــان به دست بیاورند. وی با بیان اینکه روحانی هیچ گاه اصالح طلب نبوده، 
خودش را اصالح طلب ندانســته و نمی دانــد، افزود: بنا به تدابیری، ظرفیت های 
اصلی اصالح طلبان از روحانی حمایت جدی کردند؛ بنابراین، بعد از پیروزی در 
انتخابات ۹۲، روحانی سه راه داشت. در سازمان اصولگرایان جانمایی شود، رسمًا 

به اصالح طلبان بپیوندد یا تصمیم دیگری اتخاذ کند. 

کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران به حبیب فرج اهلل 
چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک االحوازیه ابالغ شد.به گزارش مرکز 
رسانه قوه قضاییه، اسیود در جریان جلسه ابالغ کیفرخواست، خود را کارمند اداره 
کار سوئد و دارای تابعیت سوئد معرفی کرد.بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام وی 
اداره و سرگروهی گروه تروریستی به نام »حرکه النضال العربی لتحریراالحواز« و 
طراحی و اجرای عملیات های بمب گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان 
و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اســالمی ایران است.در 
جریان جلسه ابالغ کیفرخواست به اسیود تاکید شد، وکیل متهم حتما باید در دادگاه 

حضور داشته باشد.

سردار تنگسیری گفت: ما به ازای ۹ شهید تقدیمی در نبرد مستقیم با امریکایی ها، 
توانستیم با لطف خدای متعال، ۹ سیلی به یاد ماندنی به آن ها بزنیم و آن ها امروز به 

خوبی سیادت جمهوری اسالمی در عرصه دریایی متوجه شده اند.

مدیر شبکه مستند گفت: تلویزیون دست انقالبی هاست. هرچند انقالبی بودن هم 
باید در دل آدم ها باشد و ظاهر مالک نیست، منتهی مهمتر این است که باید دید چقدر 
میدان عمل وجود دارد. حرفم این است که برخی افراد از جناح این طرف و آن طرف 

با دستاویز قرار دادن هر چیزی، تلویزیون را محافظه کار می کنند.

سیاسی

سرویس سیاسی- در جلسه هیات دولت گزارشی از روند افزایش تولید خودرو 
در کشــور ارائه و راه های تقویت تولید داخلی با اســتفاده از سرمایه های مردمی 

بررسی شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
از اقدامات ستاد تنظیم بازار در زمینه کنترل قیمت ها به ویژه اقالم خوراکی بیان کرد.

در جلســه اخیر  ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رییســی، گزارشی از وضع شــاخص های کالن اقتصادی کشور و روند تنظیم 
بازارهای مختلف ارائه شد. در این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار در زمینه کنترل قیمت ها به ویژه اقالم خوراکی 

تصمیمات این ستاد را در جهت تثبیت بازار موثر دانست.
رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای 
اساســی تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم 

بازار را ضروری خواند.
در این جلســه همچنین گزارشی از روند افزایش تولید خودرو در کشور ارائه و 

راه های تقویت تولید داخلی با استفاده از سرمایه های مردمی بررسی شد

در جلسه هیات دولت؛

راههای تقویت تولید داخلی با استفاده 
از سرمایه های مردمی بررسی شد

سرویس سیاسی- وزیــر کشور در حکمی 
»افشــار دارابی« را به عنوان مشــاور وزیر و 
رییس مرکز اطالع رســانی وزارت کشــور 

منصوب کرد.
در حکم احمد وحیدی خطاب به افشار دارابی 
آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، درایت 
و تجارب ارزنده و موثر به موجب این حکم 
جنابعالی را به عنوان مشاور وزیر و رییس مرکز 
اطالع رسانی وزارت کشور منصوب می کنم.

وزیر کشور افزود: برقراری ارتباط و تعامل پویا 
و کارآمد با اصحاب رســانه، رصد مستمر و 
منظم مطالب منتشره در فضای رسانه ای و مجازی کشور، پاسخگویی سریع و به موقع 
به شبهات و مطالب منتشره با همکاری سایر بخش های ذیربط، ایجاد هماهنگی و 
تعامل موثر با روابط عمومی استانداری ها، تهیه گزارش های مربوط به بازتاب رسانه ای 
اقدامات و فعالیت های وزارت متبوع از جمله مواردی است که انتظار دارد با استعانت 
از درگاه ایزد منان و اهتمام به عدالت محوری، انقالبی گری، مردم داری، پاک دستی 
و فسادستیزی، قانونمداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در جهت نیل به آن 
تالش و کوشش کنید. وحیدی خاطرنشان کرد: توفیقات روزافزونتان را در راستای 
تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی و اجرایی شدن برنامه ها و سیاست های دولت 
مردمی در ظل توجهات حضرت ولیعصر )عج( و تحت رهنمودهای حکیمانه رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه 

پروردگار قادر متعال خواستارم.
افشار دارابی دارای دکتری مدیریت راهبردی است و مسئولیت های مختلف چون 
رییس نمایندگی خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، مشاور 

عالی مدیرعامل بانک ملی و سردبیری سیاسی ایرنا را برعهده داشته است.

با حکم وزیر کشور؛

رییس مرکز اطالع رسانی وزارت کشور 
منصوب شد 

بیش از ۱۰۰ روز از تولد دولت جدید در ایران گذشته است و فرمانداران یکی پس 
از دیگری تغییر کرده اند.

اگر چه وزیر کشــور خود یک نظامی تمام عیار است اما عده ای بر این باور بودند 
که تدبیر و سیاست ورزی در وضعیت موجود حکم می کند که تعیین استانداران و 
فرمانداران با همان غلظت، منتصب به اردوگاه نظامیان نباشد و وزیر کشور به وزارت 

کشور بیشتر اعتماد کند؛ اما چنین نشد.
به راســتی چرا وزیر کشــور به وزارت کشور اعتماد نکرد و بسیاری از استانداران 

وفرمانداران را از اردوگاه نظامیان منصوب کرد؟
وزیر کشــور برای پاســخ دادن به سؤال های زیادی که در افکار عمومی نسبت به 
انتصاب اســتانداران نظامی وجود دارد، گفته است "حضور سرداران و رزمندگان 
در مســند استانداری های کشور تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود.خواست 
اکثریت مردم انتخاب استاندار نظامی است که ما در مقابل بسیاری از این خواسته ها 
ایستادگی کرده ایم!" او البته نگفت با کدام شاخص و ارزیابی به این "خواست مردم" 

دست یافته است؟
طبیعی است انتخاب و انتصاب استانداران حق طبیعی دولت و همچنین وزارت 
کشــور است؛ اما معلوم نیست وزیر کشور طبق کدام نظر سنجی علمی انتصاب 
استانداران وفرمانداران نظامی را به خواست مردم مرتبط می داند و در واقع توپ را 

به زمین جامعه می اندازد؟
به هر حال انتصاب نظامیان در بدنه وزارت کشور و دیگر بخش ها آنچان گسترده 
شــده است که معاون سیاســی وزارت کشور واکنش نشان داد و گفت " قرار بود 
اســتانداران با سابقه نظامی خیلی کم باشند... در همه فهرست گروه های سیاسی، 
حداقل یک نظامی برای پست استانداری معرفی شده بود و وزارت کشور تالش 

کرد که کمتر از انگشتان یکدست، استانداران از میان نظامیان باشند."
به باور بسیاری از کارشناسان؛ نظامی گری خود یک نوع تخصص است و چنانچه 
یکی نظامی در حوزه غیر تخصصی خود به مسائل و بحران های پر شمار جامعه 
امروز ایران ورود کند، کارآمدی الزم نخواهد داشت واین امر بسیار طبیعی است.

همان طور که یک اقتصاددان ویا یک جامعه شناس نیز که تخصص نظامی ندارد، 
ورود او به عرصه نظامی یک آسیب جدی قلمداد شود.

اگر ما درک دقیقی از علم حکومت داری در دنیای توسعه یافته نداشته باشیم و هر 
تخصصی در جای خودش قرار نداشته باشد نمی توانیم مدعی باشیم "ظرف ۱۰سال 

آینده، جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد."
وزیر کشور در سخنانی که اخیرا داشته است گفته بود "این َعَلم دولت است و این 
را از اسالم گرفته و اگر دل دادیم، سربلندی و عزت را می بینیم و ظرف ۱۰ سال جزء 

۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد."
وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد کافی نکرد؛ شاید فکر می کرد با انتصاب نظامیان، 
قدرت مرکزی یکپارچه تر و طوالنی ترحفظ خواهد شد؛ در حالی که رمز ماندگاری 

یک دولت وابسته به چنین ایده هایی نیست.
دولت سیزدهم شاید از قدرت الزم برای اعمال دستورات خود برخوردار باشد اما 
بعید است با روش دستوری بتوان مردم را اقناع کرد.ساختارهای معیوب کنونی هرگز 

با روش های دستوری آماده دگرگونی و رهایی از وضعیت موجود نخواهند شد.
اگر دولت به دنبال مکانیسمی است که در کارکرد پنهان وآشکار خود، عملکرد قدرت 
را تقویت و آن را بازتولید می کند؛ این مکانیسم از مسیر یک دولت اقتدارگرای نظامی 

عبور نخواهد کرد.
نگاه دستوری و عمودی به جامعه فقر زده ایران نمی تواند ضامن رهایی از وضعیت 

موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب باشد.
منشــاء قدرت دانش است و هر دانشی هم در جای خودش کارآمدی دارد.دولت 
باید در اندیشه خود، جایی را برای گفتمان های مدنی باز کند و این فرایند پیچیده و 

مهم توسط نخبگان و متخصصان برتر مدیریت شود.

یادداشت روز ...

چرا وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد نکرد؟ 
  سجاد بهزادی 

وزیر کشور:

ســرویس سیاسی - وزیر کشور تاکید کرد: اختیارات 
بیشتری به استانداران سراسر کشور واگذار خواهد شد 
و مطابق فرایند پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ صندوق 

توسعه ملی در استان ها شکل خواهد گرفت.
احمد وحیدی وزیر کشــور در جلسه شورای معاونین 
وزارت کشور، گفت: باید کشور را استاندار محور اداره 
کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشــی از 
اختیارات وزارتخانه ها به اســتانداران تفویض می شود 
و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند 

داشت.
وی اضافــه کــرد: در بودجه ۱۴۰۱، بودجه اســتانی با 
محوریت اختیار عمل بیشــتر استانداران در نظر گرفته 

شده و این پیشنهاد به رئیس جمهوری ارائه شده است.
وزیر کشــور در خصوص اعطای اختیارات بیشــتر به 
اســتانداران هم گفت: برای تحقق این امر مصوبه ای به 

هیات دولت ارائه خواهیم کرد.
وحیدی در بخش دیگری از صحبت های خود  ضمن 
اشــاره به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسالمی در 
کشور بر ضرورت تعامل نزدیک تر و بیشتر با نمایندگان 
ملــت تاکید کرد و گفت: باید ارتباطات گســترده ای با 
نمایندگان ملت داشته باشیم و در این خصوص معاونین 
وزارتخانه ها ارتباطات بیشــتری بــا نمایندگان برقرار 
می کنند. وی همچنین از اســتانداران خواست تعامل، 
همکاری و همراهی بیشتری با نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی داشته باشند.
وزیر کشور در پایان با بیان اینکه وزارت کشور، وزارتخانه 
مادر و انقالبی است؛ یادآور شد: کارکنان این وزارتخانه 
اعم از استانداران، فرمانداران با روحیه انقالبی، مدیریت 
جهادی و تحرک عمل باال باید اهتمام بیشتری در انجام  

ماموریت های محوله  داشته باشند

اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می شود

رییس سازمان صدا و سیما تاکید کرد:

سرویس سیاسی -  رییس سازمان صدا و سیما گفت: 
در دوره جدید سعی می کنیم از هیچ ظرفیتی در حوزه 
توانمندی، استعداد، محتوا، ژانرهای برنامه سازی در 
حوزه نیروی انسانی غافل نشویم و همه را به رسمیت 

شناخته و از تک تک آنها صیانت کنیم.
پیمان جبلی در مورد ســلیقه مخاطبان برای بازگشت 
چهره هــای محبوب به رســانه ملی گفت: از ضوابط 
حرفه ای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیت ها 
و قدرت آنتن برای جلب اعتماد و جذب نظر مخاطبان 
استفاده کند و هیچگونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد.

رییس سازمان صدا و سیما افزود: استفاده بهینه از تمام 

ظرفیت ها و پتانسیل ها از ضوابط و معیارهای اساسی 
سازمان است، در دوره جدید ما سعی می کنیم از هیچ 
ظرفیتی در حوزه توانمندی، استعداد، محتوا، ژانرهای 
برنامه سازی در حوزه نیروی انسانی غافل نشویم و همه 

را به رسمیت شناخته و از تک تک آنها صیانت کنیم.
جبلی در پاســخ به سوالی درباره بازگشت چهره های 
محبوبی همچون فردوسی پور به آنتن رسانه ملی گفت: 

پاسخ همان است که از قبل اعالم کرده ام.
دهم مهر امســال هوادار فوتبال خوزستانی در دیدار با 
جبلی، از او خواســتند با بازگشت عادل فردوسی پور 
موافقت کند و گفتند که می توانم از شما خواهش کنم 

که برنامه ۹۰ با اجرای عادل فردوسی پور را احیا کنید 
تا کام فوتبال دوستان شیرین تر از پیش شود و جبلی در 
پاسخ به این درخواست، گفت: فردوسی پور می تواند 
دوباره در تلویزیون فعالیت کند و از نظر ما منعی ندارد.
صحبت های رییس صدا و سیما درباره نبود هیچگونه 
منعی برای بازگشت فردوسی پور به شبکه سه بار دیگر 
بر ادعای بسیاری از نزدیکان مجری و تهیه کننده برنامه 
نود صحه می گذارد، در حال حاضر این مجری توانمند 
ورزشــی کشور به عنوان تهیه کننده رسمی شبکه سه 
از ابتدا هم مشکلی برای بازگشت و اجرا در این شبکه 
نداشته اســت و در برنامه فوتبال ۱۲۰ شبکه ورزش 

مشغول تهیه کنندگی است.
مســووالن برای بازگشــت وی به منظــور گزارش 
بازی هــای داخلــی و خارجی و تهیــه کنندگی در 
برنامه های جدید درخواســت داده اند اما متاســفانه 
فردوســی پور از این امر سرباز می زند و این مساله را 

تنها منوط به از سرگیری تولید برنامه ۹۰ می داند.
حاال باید منتظر ماند و دید با درخواست دوباره پیمان 
جبلــی رییس جدید صدا و ســیما آیا بــاز هم عادل 
فردوسی پور از همکاری با برنامه های مختلف ورزشی 
شبکه ســه ســرباز می زند؟ البته در کنار چهره های 
ورزشــی هنرمندان محبوب دیگر در طی ســال های 
اخیر به دلیل برخی از سیاست ها از همکاری با رسانه 
ملی محروم شده اند؛ امید است با انتخاب اصلح جبلی 
شاهد بازگشــت این هنرمندان و آشتی رسانه ملی و 

مردم باشیم.

بهره گیری از همه توانمندی ها و ظرفیت های نیروی انسانی
 در صدا و سیما

ســرویس سیاسی-  یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
خواستار معرفی عده ای شد که در حوزه نهاده های دامی و لوازم خانگی برای خود 

انحصار ایجاد کرده اند. 
علی حدادی نماینده مردم طالقان، ساوجبالغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای 

اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
» اگر قرار است مردم و اقتصاد کشور نفس راحتی بکشند یک بار برای همیشه باید 
»عده ای« که در حوزه های مختلف مثل نهاده های دامی یا لوازم خانگی برای خود 

حیاط خلوت درست کرده اند به مردم معرفی و ریشه آنها خشکانده شود.
منافع ملت را نباید فدای مصلحت های ساختگی کرد.«

عضو کمیسیون امور داخلی کشور: 

یک بار برای همیشه ریشه انحصارگران 
خشکانده شد 


