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نوروزي:

دولتهاي ايران و عراق براي کم کردن
هزينه پيادهروي اربعين تالش کنند
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :دولتهاي ايران و عراق براي کم
کردن هزينه پيادهروي اربعين تالش کنند.حجتاالسالم والمسلمين حسن نوروزي
در گفت و گو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره اهميت
حضور گسترده مردم در پيادهروي اربعين سيدالشهدا(ع) و تمهيداتي که بايد در
اين زمينه انديشيده شود ،اظهار کرد :دولت نرخ ارز را براي سفر اربعين باالي 8
هزار تومان اعالم کرده است که به اعتقاد من بايد سازمان حج و زيارت در گفت
و گو با دولت عراق موضوع را به سمتي ببرند که هزينه رواديد براساس واحد
پول رسمي هر دو کشور پرداخت شود.وي با بيان اينکه دولت بايد براي تسهيل
اين سفر معنوي تالش کند ،تصريح کرد :ميتوان وسايل نقليه ارزان قيمت براي
زائران پيادهروي اربعين در نظر گرفت و تا جايي که ممکن است هزينههاي اين
سفر را پايين آورد.نماينده مردم رباط کريم در مجلس تأکيد کرد :سفر اربعين
پيش از اينکه زيارتي باشد ،سفري فرهنگي و تربيتي است ،بنابراين قرار دادن
قطارهاي ارزان قيمت براي رساندن زائران به مرزها و ورود به خاک عراق ميتواند
کمک بزرگي به مردم باشد.نوروزي با تأکيد بر اينکه دولت عراق هم بايد به اندازه
خودش در ايجاد تسهيالت و کم کردن هزينهها وارد شود ،گفت :ايران و عراق دو
کشور اسالمي با روابط فرهنگي بسيار قوي هستند ،لذا بايد هر سال تالش کنند
تا اين ارتباط در راهپيمايي بزرگ اربعين تقويت شود.عضو فراکسيون نمايندگان
واليي مجلس با بيان اينکه پيوندهاي دو کشور ايران و عراق روزبهروز بايد قويتر
شود ،تصريح کرد :زائران زيادي از عراق براي زيارت امام هشتم شيعيان به ايران
و مشهد سفر ميکنند و زائران ايراني طالب زيارت کربالي معلي هم کم نيستند،
بنابراين با توجه به اينکه اين زائران از اقشار کمدرآمد و متوسط هر دو کشور هستند،
دولتهاي دو کشور بايد براي آسانسازي اين سفرها تالش کنند.

جوکار:

عربستان راه نجاتي در يمن
پيدا نخواهد کرد
کارشناس مسائل امنيتي گفت :عربستان راه نجاتي در يمن پيدا نخواهد کرد.
مح ّمدصالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار حوزه تحوالت منطقه گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،با بيان اينکه عربستان و متّحدانش مانند امارات جنگي
نيابتي را از سوي آمريکا در يمن آغاز کردند ،گفت :ائتالف سعودي امکانات ،اراد ه
و توانمندي الزم براي غلبه بر جبه ه مقاومت ندارد .مردم يمن با تقديم شهيدان
بسيار ،در راه هدفهايشان ايستادگي کردهاند و محکمتر از آل سعود و همپيمانانش
ظاهر شدهاند.وي تأکيد کرد :يمني ها مقابل تجاوزهاي موشکي و هوايي دفاع
ميکنند ،ولي با گسترد ه تر شدن دامنه جنگ ،سيستم دفاعي خود را از حالت
تدافعي به تهاجمي درآوردند .انصاراهلل با بهرهگيري از موشکهاي دوربُرد و ناو،
بعضي مکانها مانند فرودگاه را هدف قرار داد تا هشداري براي طرف مقابل باشد.
آنها نشان دادند هر کس در برابر رسيدن به هدفهايشان با آنان دشمني کند ،با
وي به مقابله برمي خيزند.جوکار گفت :زماني که بانکهاي يمن اعالم کردند براي
چاپ اسکناس پشتوانه مي خواهند ،بالفاصله مردم به خصوص زنان مقابل بانک
صف کشيدند و طالهايشان را تحويل دادند .ملت يمن با ايثار نسبت به يکديگر،
در طول اين مسير جانفشاني کرده و ميکنند .آنها با سرلوحه قرار دادن آيه إ ِ َّن
ِين أَنْف َُس ُه ْم َوأَ ْم َوال َ ُه ْم ...صادقانه در اين راه وارد مي شوند
اللهَّ َ اشْ ت ََرى م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
و از سرمايههايشان در راه خدا مي گذرند .ملّت ايران هم چنين تجربه هايي را
در دوران دفاع مقدّ س داشت.کارشناس مسائل امنيتي با اشاره به فقر شديد و
متخصصان يمني ساخت موشک
پشتيباني مردم يمن در ساخت موشک ،اظهار کرد:
ّ
بر اساس الگوهاي موجود به توليد آن ميپردازند .انصاراهلل تاکنون نخواسته که از
گونه گسترده بهره ببرد و به طور محدود استفاده کرد ه است.
موشک هايش به 
وي با اشاره به شکستهاي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان ادامه داد :ائتالف
سعودي به اين نتيجه رسيده که نميتواند در يمن پيروز شود و با ايجاد گروههاي
تروريستي و حمايت از آنها ،در پي راههايي براي کسب امتياز در منطقه است.
سعودي ها با تأمين سرمايه و تجهيزات براي تروريستها در يمن ،عراق و سوريه،
مي خواهند از ورود انقالب اسالمي در سطح منطقه جلوگيري کنند.جوکار تصريح
کرد :رژيم سعودي تمام راهبردهاي آمريکا را در خاورميانه دنبال ميکند و اجراي
حرکتهاي تروريستي در راستاي همان راهبردهاست .نابودي گروههاي تروريستي
مانند داعش و به بن بست رسيدن عربستان در يمن و منطقه ،نشان ميدهد که
راه نجاتي براي آنان وجود نخواهد داشت.
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وزير کشور گفت :ويزاي اربعين با دالر  ۸هزار توماني محاسبه ميشود.به گزارش خبرنگار مهر،
عبدالرضا رحمانيفضلي در حاشيه نشست هيئت دولت ،با حضور در جمع خبرنگاران ،در پاسخ
به سؤالي مبني بر وضعيت موکبهاي ايراني در مراسم اربعين امسال اظهارداشت :يک هفته
پس از پايان اربعين سال گذشته ،ستاد اربعين را شکل داديم و همه اقداماتي که براي يک سفر
خوب ،راحت و امن الزم است ،به کمک  ۲۵دستگاه اجرايي ،پيگيري کرديم.وي افزود :امسال،
تدارکات سفر از منظر زيرساختها مانند پارکينگ و جادهها و هم از منظر امنيت بهتر از سال
گذشته است .همه برنامههايي که تاکنون آماده شده نويد يک سفر زيارتي خوب را ميدهد.
رحماني فضلي با اشاره به افزايش قيمت ارز گفت :در حوزه ويزا با توجه به افزايش قيمت ارز،
افزايش قيمت خواهيم داشت و به دنبال آن هستيم که در صورت توافق ،اين رقم را کاهش
دهيم اما رقمي که االن به ما اعالم شده همان حدود  ۸هزار تومان براي هر دالر است.وي در
خصوص سهميه بندي سوخت نيز اظهار داشت :سهميه بندي مطرح نيست؛ با توجه به قاچاق

دکتر حجتاله صيدي ،مديرعامل بانک صادرات ايران ،در اولين روز از
همايش سراسري روساي حوزههاي صف ،ستاد و شعب ممتاز شبکه اين
بانک ،طي سخناني وجود انرژي ،احساس مسئوليت ،پيشگام و پيشرو
بودن در هر برنامهاي را براي رسيدن به اهداف ضروري عنوان کرد.
به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،حجتاله صيدي در اين
همايش که صبح چهارشنبه ١٨مهرماه  ٩٧به ميزباني مديريت شعب
استان خراسانرضوي در مشهد الرضا(ع) برگزار شد ،ضمن تشريح نقش و
جايگاه برنامهريزي در رسيدن به اهداف سازماني گفت :هر سازماني براي
پيشرفت و بقاء و استمرار فعاليتها نيازمند برنامه است و يک سازمان
بدون برنامه به واقع يک سازمان شکست خورده محسوب ميشود.وي
با اشاره به شرايط بانک صادرات ايران در سال  ٩٦و ضرورت وجود
برنامه گفت :اين بانک در سال  ٩٦با يک برنامه سه بخشي و با قوت
و تالش همکاران در سراسر کشور افق روشنتر و اميدوارکنندهتري
را ترسيم و موفقيتهايي نيز کسب کرد.صيدي افزود :در مسير رشد،
وجود برنامه مهم است اما مهمتر از آن اجرا و پايبندي به اجراي آن
است.وي با اشاره به اهميت برگزاري ميزگردهاي تخصصي گفت :با
توجه به ضرورتهاي موجود،اين ميزگردها در  ٤بخش بازاريابي،جذب
منابع و ارتباط با مشتريان،مصارف ،بهداشت اعتباري و مطالبات،ساختار
سازماني ،اختيارات ،مسئوليتها و پاسخگويي وسرمايههاي انساني و
فکري و ارزيابي عملکرد برگزار شد که مهمترين اهداف و استراتژيهاي
بانک براي بهرهگيري از فرصتهاي ايجاد شده را فراهم ساخته و زمينه
را براي کسب دستاوردهاي بيشتر مهيا کردهاند.

مديرعامل بهساز مشارکتهاي ملت :

خط توليد شرکت کرپ ناز
در دستور کار قرار گرفت
مديرعامل شرکت بهساز مشارکتهاي ملت با اشاره به عبور موفق
شرکت کرپ ناز از موانع توليد ،از افزايش توليدات اين شرکت خبر داد
و گفت :قرار شده است از منابع درآمدي مختلفي ،بازسازي و نوسازي
خط توليد و تامين سرمايه در گردش شرکت در دستور کار قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،يزدان مقدم مديرعامل شرکت
بهساز مشارکتهاي بانک ملت ،با اشاره به برطرف کردن موانع توليد
در شرکت کرپ ناز و اميدواري کارگران به افزايش و بهبود شرايط توليد
اين کارخانه در دوره جديد ،به ارائه توضيحاتي در اين زمينه پرداخت
و اظهار داشت :شرکت کرپ ناز با هدف توليد ساالنه  ۱۰ميليون متر
پارچه در سال  ۱۳۶۴با سهامداري سازمان صنايع ملي تاسيس شد و
پس از دوران سازندگي در سال  ۱۳۷۸به بهره برداريرسيد.مديرعامل
شرکت بهساز مشارکتهاي بانک ملت با اشاره به انتقال سهام در سال
 ۱۳۸۸تصريح کرد :در دورهاي به دليل مشکالت و وضعيت حاکم بر
صنعت نساجي در کشور از جمله فرسودگي ماشينآالت ،باال بودن
قيمت تمام شده ،به روز نبودن ماشينآالت توليدي ،ورود بيرويه
پارچه قاچاق و کاهش سهم بازار که رقابت با محصوالت مشابه وارداتي
را غيرممکن کرده بود ،شرکت کرپ ناز دوبار مشمول ماده  ۱۴۱قانون
تجارت شد که بانک ملت با تقبل بار مالي چند ميلياردي ،اين شرکت
را از شموليت اين ماده خارج کرد.مقدم با اشاره به عبور موفق اين
شرکت از موانع توليد به اهميت تداوم فعاليت شرکت وحفظ اشتغال آن
پرداخت.مديرعامل شرکت بهساز مشارکتهاي ملت همچنين با اشاره
به اينکه هلدينگ بهساز مشارکتهاي ملت طي سال جاري تاکنون
بابت خريد قطعات ،تجهيز دستگاهها و مواد اوليه ،پرداخت حقوق و
دستمزد و ماليات ارزش افزوده تامين وجه کرده است ،گفت :البته
بانک ملت به لحاظ ابالغيههاي بانک مرکزي مجاز به سرمايهگذاري و
اصالح ساختار مالي شرکت نيست.

رحمان يفضلي:

ويزاي اربعين با
دالر هشت هزار توماني
محاسبه ميشود
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عضو کارگزاران:

اميري:ممکن است رئيسجمهور بيش از دو وزير
به مجلس معرفي کند

وزرا در دستور کار مجلس قرار بگيرد.وي با بيان اينکه در
فرصت قانوني که ما اکنون در آن قرار داريم و وقتي که
نمايندگان به مجلس بازگشتند ،اسامي وزراي پيشنهادي
در جلسه علني بيان ميشود افزود :دو وزارتخانهاي که با
سرپرست اداره ميشود ،وزراي آنها معرفي خواهند شد و
ممکن است رئيس جمهور براي دو وزارتخان ه ديگر هم
تصميمات جديدي اتخاذ کند.معاون پارلماني رئيسجمهور در
خصوص دليل عدم حضور محمد شريعتمداري وزير صنعت،
معدن و تجارت در کميسيون صنايع مجلس ،تصريح کرد:
شريعتمداري به اين دليل در جلسه کميسيون صنايع حضور
نيافت که براي رسيدگي به واحدهاي صنعتي آسيب ديده
در شمال کشور بايد به اين صنايع سر ميزد و عدم حضور
او در جلسه کميسيون با هماهنگي مجلس بوده است.وي
پيرامون استعفاي دو وزير در دولت نيز عنوان کرد :استعفاي
موردي در کار نيست ،اما از همان ابتدا اعضاي دولت به
رئيسجمهور بيان کردند هر تصميمي که به صالح کشور
است ميتواند دربار ه اعضاي دولت اتخاذ کند.

معاون پارلماني رئيسجمهور گفت :ممکن است رئيسجمهور
بيش از  ۲وزير به مجلس معرفي کند.به گزارش خبرنگار مهر،
حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع
خبرنگاران در خصوص اعالم اسامي وزراي پيشنهادي دولت
اظهار داشت :مجلس هفت ه آينده جلسهاي ندارد و نمايندگان
به حوزههاي انتخابيه خود ميروند .آيين نامه داخلي مجلس
هم صراحت دارد که معرفي وزرا بايد در جلسه علني اعالم
وصول شده و در راس يک هفته رسيدگي به راي اعتماد

مجلس به چهار وزير پيشنهادي راي منفي ميدهد

عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران گفت :مجلس به چهار
وزير پيشنهادي راي منفي ميدهد.عليمحمد نمازي در گفت
و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،با اشاره
به گمانهزنيهايي که درباره وزراي پيشنهادي اقتصاد و راه
و شهرسازي در روزهاي اخير مطرح است ،گفت :با توجه
به سابقه حضور آقايان دژپسند و حاج محمدي در سازمان
برنامه و بودجه اين احتمال وجود دارد که هر دو اين افراد
از نزديکان آقاي نوبخت بوده و با توصيه او به عنوان گزينه
پيشنهادي اين دو وزارتخانه مهم اقتصادي مطرح شده باشند.
وي همچنين درباره محمد شريعتمداري که هم اکنون تصدي
وزارت صنعت را بر عهده دارد ،تصريح کرد :عملکرد آقاي
شريعتمداري در وزارت صنعت در هفتههاي اخير با انتقادات
زيادي از سوي برخي نمايندگان مجلس مواجه شده است.
شنيدهام نمايندگان تلويحا به دولت پيام دادند که اگر وي
به عنوان گزينه وزارت کار معرفي شود ،تمام تالش خود را
براي راي نياوردنش انجام دهند؛ زيرا معتقدند دولت براي
نجات شريعتمداري از استيضاح اقدام به جابهجايي وي کرده

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت :ايران جزء هفت قدرت
اول جهان در ساخت پهپاد است.به گزارش حوزه دفاعي و
امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،سردار سرلشکر محمد باقري
در اولين همايش «نقش قدرت هوايي در اقتدار ملي» ضمن
قدرداني از ايثارگران و جهادگران عرصههاي هوايي در سطوح
مختلف عملياتي و تعميراتي ،گفت :اينگونه همايشها ارزشمند
است و بستر مناسبي در خصوص قدرت هوايي و همانديشي و
همافزايي در مسير روشني براي آينده کشور فراهم ميکند.
وي افزود :در اين ايام حوادث مهمي در پيش روي داشتيم
از جمله تالش ارزشمند و مقتدرانه عمليات ضربت محرم که
توسط نيروي هوافضاي سپاه با موشکهاي ساخت وزارت دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح به قلب تروريستها صورت گرفت
و نشان داد که جمهوري اسالمي ايران در برابر تجاوز و ظلم
ساکت نمينشيند و امنيت کشور را خط قرمز خود دانسته و
بدينوسيله از تروريستها انتقام سختي گرفتند.رئيس ستاد
کل نيروهاي مسلح اظهار کرد :بسيج مستضعفين مهر ماه
را با رنگ و بوي ديگري در کشور متجلي کرد و در سراسر
کشور همايش و رزمايش عاشورائيان را با حضور  ۱۰۰هزار
نفر در حضور فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهاي
(مدظلهالعالي) برگزار و اقتدار ،آمادگي و در صحنه بودن ملت
را به نمايش گذاشتند و نشان دادند مجموعه بسيج مظهر
قدرت ملت ايران اسالمي است.باقري با بيان اينکه قدرت
هوايي بهعنوان بخشي از قدرت کشور که باهدف ارائه اراده
ملي متجلي ميشود در راستاي منافع کشور است ،عنوان
کرد :برگزاري اولين همايش «نقش قدرت هوايي در اقتدار
ملي» از اهميت و ارزش بسياري برخوردار است و بايد به آن

توجه شود .در قرن بيستم و بعد از جنگ جهاني اول و دوم
هواپيماهاي دورپرواز  ۲۰۰۰و  ۳۰۰۰کيلومتر قدرت پروازي
شوروي و آمريکا را افزايش داد بهگونهاي که به يکي از عوامل
قدرت تغيير کننده مبدل شد و نظريهپردازي در اين جنگ
قدرت ،نقشه جديدي از کره زمين ارائه کرد و نشان داد که
پرواز از قطب شمال و قطب جنوب اهداف را نزديکتر ميکند.
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اينکه در بخش هوايي
در سالهاي بعد بازدارندگي نقش اساسي خود را در نيروهاي
مسلح جهان نشان ميدهد گفت :در جنگ  ۱۹۹۰آمريکاييها
با بهرهگيري از بمبهاي حجم باال با بمباران رژيم عراق ،آنها
را وادار به تسليم کرد ،اما در جنگ  ۲۰۰۳تعداد پروازها

کاهش پيدا کرد و در کنار آن از بمبهاي هوشمند کنترل
از راه دور استفاده شد ،البته درست است که اين نوع قدرت
هوايي نقش تعيينکنندهاي در نبرد کالسيک داشته ،اما اين
نوع قدرت هوايي در جنگ  ۳۳روزه رژيم اشغالگر قدس عليه
حزباهلل نشان داد که کارايي خود را از دستداده است.وي
خاطرنشان کرد :بحث ريزپرندهها و تجهيزات نوين هوايي در
حال پيشرفت است و هواپيماهاي بدون سرنشين رادارگريز
مسير پيشرفت خود را طي ميکند و خوشبختانه ريزپرندهها
و تجهيزات نوين هوايي در دسترس کشورهاي مانند ايران
اسالمي قرار دارد بهگونهاي که هزينه کمتر و کارآمدي بااليي
دارد.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به اينکه پهپادها

گفت و گو »
دولت نرخ ارز شناور را
در دستوركار قرار دهد

است.عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران گفت :البته برخي
معتقدند نگراني آن دسته از نمايندگان برطرف شده و آقاي
شريعتمداري براي راي آوردن در مجلس مشکلي پيدا نميکند
اما به نظر ميرسد با توجه به اينکه مردم ،وزراي اقتصادي
دولت را عامل بروز مشکالت معيشتي امروز کشور ميدانند،
نمايندگان مجلس به گزينههاي پيشنهادي دولت براي اين
چهار وزارتخانه راي عدم اعتماد دهند تا اينگونه وانمود کنند
که آنها نيز از شرايط امروز کشور ناراضي هستند.

امروزه چه در جبهه استکبار و چه در کشور عزيز ما در حا ل
توسعه است ،عنوان کرد :ما خوشبختانه در اين مسير توسعه
متوازن و خوبي داشتهايم و اين توسعه به سالهاي دفاع
مقدس برميگردد که از سال  ۱۳۶۳آغاز شد و امروز ايران
اسالمي جزء هفت قدرت اول جهاني در اين زمينه محسوب
ميشود.باقري افزود :در مسئله توسعه قدرت هوايي نظامي
کشور هيچ ترديدي وجود ندارد و اين پيشرفت بايد بهگونهاي
باشد که در صورت درگيري با دشمن به آنها اجازه ندهيم
حاکميت هوايي ما را به مخاطره بيندازند و نيروهاي هوايي
بتوانند عمليات خود را انجام داده و از نيروهاي دريايي و
زميني پشتيباني نزديک کنند .در زمان صلح قدرت هوايي
مأموريتهاي زيادي دارد از جمله اگر مجموعه تروريستي
در نزديکي مرزهاي کشور مقر ايجاد کند ما ساکت نخواهيم
ن دست براي حفاظت از مرزهاي
نشست و مأموريتهايي از اي 
هوايي و همکاري با پدافند که موضوع بديهي است بسيار
حائز اهميت هست.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح بيان
کرد :دکترين قدرت هوايي ما در صورتي کارآمد است که
بومي باشد و با تأثيرناپذيري از تحريمهاي نظامي ،داراي
تداوم ،پايداري و تجهيزات آن در دسترس باشد .بهرهگيري
از مزيتهاي اساسي مانند نيروي انساني متخصص از جمله
دانشمندان کوشا ،شرکتهاي دانشبنيان و مراکز پژوهشي
بايد در حوزه قدرت هوايي مورد توجه قرار گيرد .در اين زمينه
توجه به شيوههاي خالقانه بسيار بااهميت است و فقط نبايد
دنبال تقليد يا مهندسي معکوس باشيم و خروج از راههاي
سنتي و خودداري از مسابقات تسليحاتي از موضوعاتي است
که بايستي در اين راستا موردتوجه قرار گيرد.
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عباس موسويان در گفتوگو با رسالت:

سرلشكر باقري :ايران جزء هفت قدرت اول جهان در ساخت پهپاد است

مديرعامل بانک صادرات ايران

احساس مسئوليت و پيشرو بودن
رسيدن به هدف را تضمين ميکند

سوخت که در جلسه شوراي امنيت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح شد ،در حال حاضر
بين  ١٠تا  ١٥ميليون ليتر بنزين از کشور قاچاق مي شود و در استان هاي مرزي بيش از ٦٠٠
هزار کارت سوخت وجود دارد.وي گفت :پيشنهاد شد که مجددا کارتها احيا شود و توسط
خود افراد در محل هاي سکونت مورد استفاده قرار گيرد.رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال
که چه تعداد از استانداران شامل قانون منع به کارگيري بازنشستگان ميشود بيان کرد :تعداد
 ۱۴استاندار مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان مي شوند که با هماهنگي انجام شده،
نيت ما اين است که انتخاب استانداران جديد با اولويت معاونان فعلي استانداران باشد چراکه
با انتخاب استاندار جديد به طور طبيعي سلسله تغييراتي در معاونت ها و فرمانداري ها صورت
ميگيرد لذا تصميم گرفتيم با اولويت از معاونان استانداري ها در اين جايگاه استفاده کنيم ،حدود
 ۳۰نفر را در فهرستي به رئيس جمهور ارائه کرده ايم تا ايشان سوابق اين افراد را بررسي کرده و
نظرات خود را ارائه کنند تا پس از آن ،افراد مورد نظر را به هيئت دولت معرفي کنيم.

اداره كل ارتباطات و امور بينالملل شهرداري اهواز

عضوهيئتعلميگروهاقتصادپژوهشگاهفرهنگ
و انديشه اسالمي و عضو شوراي فقهي بانک
مرکزي گفت :دولت بايد کامال سيستم نرخ
ارز شناور را در دستور کار قرار دهد و بانک
مرکزي هر روز تغيير و تحوالت ارزي را مديريت
کرده و به نرخ واقعي برساند.
حجت االسالم سيد عباس موسويان اظهار
کرد :با درنظر گرفتن مباحث و معيارهاي
اقتصادي قيمت ارز هنوز بايد پايين بيايد ،طبعا
اگر بخواهيم نرخ ارز را به دالر در نظر بگيريم،
حدود  7تا  8هزار تومان ارزش اقتصادي دارد
اما يکسري عوامل حاشيه اي و دامن زدن به
مسائل رواني باعث شده که قيمت ارز تا اين
حد افزايش پيدا کند.
وي ادامه داد :براي رسيدن به آن قدرت واقعي پول ملي هم دولت و مجلس و هم
مردم بايد دست به دست هم دهند تا اين روند کاهشي ادامه داشته باشد و قيمت
دالر را تثبيت کنند.
وي تاکيد کرد :اينکه مطرح مي شود دولت در روند افزايش نرخ ارز دست داشته تا درآمد
ريالي اش را افزايش بدهد ،قابل قبول نبوده و استدالل درستي نيست چون آثار منفي
اين مسئله بر مجموعه دولت بيشتر از آثار مثبت آن است .التهاب هايي که در اقتصاد
ملي رخ مي دهد ،اشتغال و رفاه عمومي را زيرسوال برده و تورم را تشديد مي کند
بنابراين پيامدهاي اين امر گسترده است.
حجت االسالم موسويان با بيان اينکه ضعف و سوء مديريت بخش ارزي کامال مشهود
است ،افزود :متاسفانه از حدود بهمن ماه بايد بانک مرکزي ،وزارت اقتصاد و سازمان
برنامه و بودجه رويه واحد علمي و کارشناسي در پيش مي گرفت و تحوالت ارزي سال
 97را باتوجه به قيمت ارزهاي خارجي و تهديدهاي بين المللي و مسائل حاشيه اي
پيش بيني مي کرد.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد :بانک مرکزي سياست روشن ،شفاف و علمي را اتخاذ
نکرد بنابراين ضعف و سوء مديريت در بخش ارزي مشهود بوده و اين اشکالي اساسي
است در حالي که بايد بانک مرکزي در حقيقت مديريت قيمت ارز را به عهده مي گرفت
اما ،به بهانه اينکه بازار آزاد سهمي در اقتصاد ملي ندارد ،اين بازار را رها کردند.
وي ادامه داد :قبول دارم که سهم بازار آزاد به دو تا سه درصد اقتصاد ملي هم نمي رسد
اما همين درصد تعيين کننده قيمت ساير بازارها و بخش هاست و از اين جهت
اهميت دارد که بانک مرکزي با دخالت هاي روزمره و با استفاده از سياست هاي پولي،
مديريت ارز حتي ارز بازار آزاد را در کنترل خودش داشته باشد به ويژه در شرايط
کنوني کشور که به تعبير مقام معظم رهبري ما در يک جنگ اقتصادي قرار گرفته
ايم و نمي توانيم نرخ ها را به بازار آزاد واگذار کنيم بلکه دولت بايد سيستم نرخ شناور
را در دستور کار قرار دهد و بانک مرکزي هر روز تغيير و تحوالت ارز را مديريت کند
و به نرخ واقعي برساند.
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي بيان کرد :اگرچه بانک
مرکزي دير شروع کرد اما صحيح شروع کرده است از اين جهت سياست کنوني اين مجموعه
قابل دفاع است منتها بايد به اين سياست عمق ببخشد و آن را جدي بگيرد.
حجت االسالم موسويان تاکيد کرد :بدنه بانک مرکزي توجه خاصي به بازار آزاد ندارد
و معتقدند اين بازار را نبايد به رسميت بشناسيم چون در اقتصاد ملي اثرگذار نيست،
اين ديدگاه نمي تواند ثمربخش باشد ،بايد بپذيريم که نرخ بازار آزاد ايجاد التهاب کرده
و باعث مي شود مردم کاالهايي را خريداري کنند که نياز ندارند و باعث باال رفتن
مصنوعي قيمت ها مي شود بنابراين بانک مرکزي موظف است حتي مديريت همان
بازار آزاد را هم به دست بگيرد.

خبر »
آي تاهلل جواديآملي:

هر جا سنتُ ،حسن خود را از فقه گرفت
ميتوان به آن عمل کرد

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :هر جا سنتُ ،حسن خود را از فقه گرفت
ميتوان به آن عمل کرد.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،آيتاهلل عبداهلل
جوادي آملي در ديدار جمعي از محققين و طالب مرکز جامع علوم اسالمي
ولي امر (عجل اهلل فرجه) با اشاره به مقدمه کتاب مفاتيح الحيات بيان داشت:
يک اجتهاد نظري داريم و يک اجتهاد کاربردي و تدبيري؛ اجتهاد دوم بايد
همواره در کنار اجتهاد اول باشد و از او ريشه بگيرد ،حسن سنت را از اجتهاد
نوع اول ميگيريم که آيا اين عمل خوب است يا بد ،حالل است يا حرام ،هر
جا سنت ،حسن خود را از فقه گرفت ميتوان به آن عمل کرد و در غير اين
صورت سنت سيئه خواهد بود.وي افزود :گرچه اجرائيات در دست ائمه (ع)
نبود ،اما ائمه (ع) از هر فرصتي براي ايجاد سنتهاي حسنه در جامعه استفاده
ميکردند و مصاديق فراواني از اينگونه امور در کتب روايي وجود دارد مانند
تالشهاي ائمه براي احياء و آباداني باغها و مزارع ،رواج صلح و رفع اختالف
در جامعه و موارد بسيار ديگر ،اکنون نيز وظيفه فقها اين است که اين نکات را
از روايات استخراج کنند و براي آنها قاعده ايجاد کنند و آنها را به سنتهاي
حسنه در جامعه تبديل نمايند.وي تاکيد داشت :استنباط کليات بر عهده اجتهاد
نظري است ،اما تطبيقش با شرايط زماني و مکاني را ميتوان با بناي عقال و
حسن سنت را شريعت تاييد کرد مصاديق
فهم عرف انجام داد ،در نتيجه اگر
ِ
آن را ميتوان با توجه به نمونههاي رفتاري پيامبر (ع) و ائمه (ع) و بر اساس
بناي عقال مدلسازي کرد.

س شوراي عالي انقالب فرهنگي:
رئي 

همت دانشگاه و مراکز پژوهشي
تأمينکننده نيازهاي توليد است
س شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :با تالش مضاعف و همت مراکز
رئي 
دانشگاهي و پژوهشي ،بخش مهمي از نيازهاي اساسي بخش توليد تأمين خواهد
شد.به گزارش حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري آنا ،حجتاالسالم والمسلمين
حسن روحاني در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،گفت :کمکهاي بزرگي
که دانشگاهها در دوران دفاع مقدس انجام دادند ،نشان ميدهد که با تالش
مضاعف و همت مراکز دانشگاهي و پژوهشي ،بخش مهمي از نيازهاي اساسي
بخش توليد تأمين خواهد شد.وي با تشريح توطئهها و برنامههاي هيئت حاکمه
آمريکا و چند دولت ديگر براي انتشار اخبار جعلي و جنگ رواني با هدف ايجاد
يأس و نگراني در مردم؛ بازگشايي دانشگاهها را فرصت بزرگي براي روشنگري
و اميدبخشي بيشتر به جامعه خواند و بر نقش مهم دستگاههاي فرهنگي در
اين مقطع تأکيد کرد.

واعظي:

اسامي وزراي پيشنهادي بعد از تعطيالت
مجلس اعالم ميشود
رئيس دفتر رئيسجمهور گفت :اولين روز بعد از تعطيالت مجلس ،اسامي وزراي
پيشنهادي اعالم ميشود.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم ،محمود
واعظي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اعالم اسامي وزراي
پيشنهادي دولت به مجلس گفت :ظهر دوشنبه با ما تماس گرفتند که چون مجلس
در هفته آينده برگزار نميشود ،زماني که اسامي را اعالم ميکنيم بايد ظرف يک هفته
بحث راي اعتماد از سوي مجلس پيگيري شود.وي ادامه داد :اولين روزي که مجلس
بعد از تعطيالت تشکيل جلسه داد اسامي اعالم ميشود.

