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امام جمعه موقت تهران:

راه را برای ورود مدیران نسل جوان آماده کنید

وزیر دفاع :انتقام خون پاسداران
انقالب اسالمی به سخت ترین
شکل گرفته خواهد شد

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقالب در
طلیعه دهه پنجم انقالب اسالمی از مسئوالن کشور خواست راه را برای
ورود نسل مدیران جوان آماده کنند.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه های
دوم نماز جمعه تهران با اشاره به آغاز پنجمین دهه پیروزی انقالب اسالمی
گفت :خداوند متعال و مهربان در آستانه این جشن بزرگ هدیه دیگری به
ملت ما داد .هدیه ای بسیار بزرگ و دوست داشتنی که امیدوارم خداوند
نعمت قدرشناسی را نیز به ما کرامت کند.
وی در خصوص رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقالب خاطر نشان
کرد :صادر کننده این بیانیه یک رهبر الهی ،نورانی ،عارف ،باصفا ،شجاع،
ولی فقیه زمان ،دارای تجربه عالی مدیریت والیی ،حکیم ،ژرف نگر ،مصلح،

مجاهدی کار کشته و با بیش از  55سال سابقه مجاهدت است که در اوج
فرزانگی و فرهیختگی و با اشراف تاریخی و شناخت جهان معاصر و ملت ها
همراه با مهربانی و احساس پدری این مطلب را نگاشته است.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد :ایشان آرزوهای بزرگ ملت عزیز
ما و آرزوی های والیی و آرمان ها و مسیر طی شده ،شرایط پیش رو و
آینده را در پیش روی ملت ایران قرار دادند در حالیکه ملت ایران آماده
انتقال میراث عظیم انقالب اسالمی از چهل سال اول به نسل جوان جدید
با طراوت است و در آستانه قرن پانزدهم قمری ،قطعا قرن شکوفایی تمدن
عظیم اسالمی به دست ملت ایران خواهد بود.
وی گفت :در این بیانیه امید واقع بینانه و خوشبینانه براساس
خودباوری و دین باوری ترسیم شده است و تجربه شگرف انقالب اسالمی،

مد نظر قرار داده شده و درشرایطی که در مقابل ملت ایران در گذشته و در
اثر حاکمیت طاغوت ،حکومت ستم شاهی تحمیل شده بود ،انقالب اسالمی
این روح خود باوری به ملت ما را بازگشت داد.
حاج علی اکبری تصریح کرد :در این پیام از یک سو عقالنیت ،حکمت
و ژرف نگر دیده شده و کلمات با پختگی و مستند به سنت های الهی و
تجربه های تاریخ انقالب اسالمی است و از طرف دیگر با یک بیانیه و منشور
فقهی قوی روبرو هستیم که دارای بعد تربیتی ،آسیب شناسی ،جهادی و
حماسی است و جامعیتی کامل دارد و عالوه بر آن زیبایی و روایی فوق
العاده داشته و مملو از آرایه های ادبی ،استعاره های استادانه ،متنی دقیق
و روان است.
ادامه در همین صفحه

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به حادثه تروریستی حمله به اتوبوس نیروهای
سپاه در خاش گفت :خون جوانمردان و دلیرمردان پاسدار ایران اسالمی هرگز پایمال
نخواهد شد و تروریست ها و اذناب بی خرد آنها بدانند فرزندان ملت بزرگ ایران
اسالمی در نیروهای مسلح انتقام سختی از آنان خواهند گرفت  .امیر سرتیپ حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با عرض تبریک و تسلیت شهادت جمعی از
نیروهای جان برکف سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در اقدام مذبوحانه گروهک
تروریستی در سیستان و بلوچستان که در عملیاتی انتحاری اتوبوس حامل رزمندگان
سپاه اسالم را منفجر و باعث به شهادت رسیدن و مجروح شدن تعدادی از غیور مردان
سپاه اسالم شدند،با تسلیت به محضر مبارک امام زمان(عج) ،فرمانده معظم کل قوا
امام خامنه ای(مدظله العالی) ،ملت مقاوم و ابراز همدردی با خانواده داغدیدگان این
حادثه گفت :خون جوانمردان و دلیرمردان پاسدار ایران اسالمی هرگز پایمال نخواهد
شد و تروریست ها و اذناب بی خرد آنها بدانند فرزندان ملت بزرگ ایران اسالمی در
نیروهای مسلح انتقام سختی از آنان خواهند گرفت  .امیر سرتیپ حاتمی با بیان
اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تبدیل به خاری در چشم
دشمنان نظام اسالمی و اذناب آنها شده است گفت :دشمنان در شرایطی که قادر به
رویایی با ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی ایران نیستند
و نخواهند بود ،سعی می کنند شکستهای پی در پی خود در مقابل عظمت ملت
ایران را با تمسک به اقدامات مذبوحانه تروریستی از طریق عناصر خود فروخته و
مزدور تالفی کرده و مانع از بهره گیری ملت ایران از حالوت موفقیتهایشان گردند و
با ایجاد جنگ روانی ذهن ها را از  40سال اقتدار و بالندگی و پیروزی در مقابل نظام
سلطه دور نمایند .وزیر دفاع با بیان اینکه دشمن همواره در کمین است و هیچ گاه از
هیچ فرصتی در جهت ضربه زدن به ایران اسالمی درنگ نخواهد کرد گفت :ضرورت
آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح و تقویت قدرت دفاعی به عنوان یک اصل بنیادی
در حفظ و ارتقاء توان بازدارنگی انکار ناپذیر است .امروز حجاب از چهره دشمنان
و همدستی استکبار جهانی ،صهیونیستهای اشغالگر ،مرتجعان مستبد در منطقه و
مزدوران آنها بر افتاده و حقانیت جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش هویدا شده
است .امیر سرتیپ حاتمی خطاب به تروریست های مزدور و حامیانشان گفت :تالش
برای خدشه وارد ساختن بر کیان ایران اسالمی که به یک قدرت منطقه ای و الگویی
برای همه آزادیخواهان و مرجع الهام و نشر تفکر ضد استکباری در جهان تبدیل شده
است راهی عبث و بیهوده بوده و تروریست های جنایتکار بدانند انتقام خون پاک
شهدای پاسدار انقالب اسالمی به سخت ترین شکل گرفته خواهد شد.

ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان میشود!

همتی:

برخالف مخالفت آمریکا

صاحبنظران از تحلیلهای
اقتصادی غیرواقعی
خودداری کنند

رئیس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت :صاحبنظران از
تحلیلهای اقتصادی غیرواقعی خودداری کنند.
عبد الناصرهمتی دیروز جمعه درصفحه اینستاگرام خود نوشت :اقتصاد به مانند
شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خالء ایجاد کرد و نظریه را محک زد ،نیست.
اقتصاد حل مشکالت جهان واقعی است و نظریات مربوط به آن نیز درجهان واقع و بر
اساس انبوهی از متغیرها تحقق می یابد.
وی افزود :بدون داشتن اطالعات روز و ضروری ،ممکن است تحلیل هایی ارائه
دهیم که تحقق نیافتن آنها اعتبار تحلیلگر را زیر سؤال ببرد .این روزها صاحبنظران
اقتصادی در مورد تورم ،نقدینگی و به خصوص ذخایر ارزی و تزریق ارز و آینده نرخ
ارز تحلیلهایی مطرح می کنند که بعضا حاکی از نداشتن اطالعات الزم است و نگرانی
های بی مورد را دربین مردم موجب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نوشت :متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی وبیم
از استفاده بدخواهان و سودجویان و علیرغم میل باطنی ،برخی اطالعات اقتصادی و
توانایی ها قابل ارائه عمومی نیست ،لذا به دوستان اقتصادی توصیه می کنم در ارائه
تحلیل احتیاط الزم را داشته باشند.
همتی ادامه داد :مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد که برخی از تحلیل های
دور از واقعیت دوستان بجز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم ،ثمره ای نداشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

نیازی به ایجاد وزارتخانه جدید
برای اصالح وضعیت بازار نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای
پیشرفته اقتصادی ،متولی تولید و بازرگانی یک دستگاه واحد است ،گفت :وضعیت
فعلی بازار با تصمیمات ساده مدیریتی قابل حل شدن است و نیازی به احیای وزارت
بازرگانی نیست.
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو
با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره پیشنهاد دولت مبنی
بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت :در بسیاری از کشورهای پیشرو اقتصادی ،متولی
تولید و بازرگانی یک دستگاه واحد است .برای مثال متولی بخش کشاورزی تولید و
بازرگانی به صورت مشترک مدیریت میکند .چراکه آنها به این نتیجه رسیدهاند که
ادامه حیات تولید به بازرگانی وابسته است و نمیشود آنها را از هم جدا کرد.
وی ادامه داد :رئیس جمهور در مجلس ،تاکید بسیاری بر تفکیک وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی داشتند و این نظر ایشان است ولی
در دنیا ،کارشناسها نظر دیگری دارند .دلیل پافشاری رئیس جمهور را نمیدانیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه التهابات اخیر بازار دلیلی بر
تشکیل وزارت بازرگانی نیست ،گفت :وضعیت فعلی بازار با تصمیمات ساده مدیریتی
قابل حل شدن است .دلیلی وجود ندارد برای این قبیل مشکالت نیازی به ایجاد
وزارتخانه جدید نیست.
بادامچی در پایان تصریح کرد :گذشته از آن در شرایط فعلی ،ظرفیت ایجاد
وزارتخانه جدید و تشریفات اداری آن وجود ندارد .مردم و فعالین اقتصادی هم
آمادگی الزم برای پذیرش نهاد جدید را ندارند.
نمایندگان مجلس تاکنون سه بار در تاریخ  ۳تیرماه ۷،مردادماه و  ۱۱مهرماه
امسال با تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت و
احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرده اند ولی با توجه به اصرار دولت احتماال در آینده
نزدیک مجددا شاهد رای گیری مجدد درباره این موضوع در صحن علنی مجلس
خواهیم بود.

عناوين مهم
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کارنامه مثبت بانک
ملی ایران در خروج
از بنگاه داری با
وجود موانع

براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول؛

صفحه 2

ایران به عضویت کمیسیون صلح سازی سازمان ملل درآمد

اعضای شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل
برخالف مخالفت های آمریکا با عضویت جمهوری
اسالمی ایران در کمیسیون صلح سازی ملل متحد
موافقت کردند.
در نشست روز پنج شنبه کمیسیون اقتصادی
و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) که در مقر
این سازمان برگزار شد؛ جمهوری اسالمی ایران
با کسب  35رای مثبت از مجموع  46رای اخذ
شده ،به عضویت کمیسیون صلح سازی ملل متحد
درآمد.

دوره عضویت کشورمان در این نهاد سازمان ملل
دو ساله خواهد بود .این عضویت در حالی محقق شد که
هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با هدف ممانعت
از ورود کشورمان به کمیسیون صلح سازی ،خواستار
رای گیری مخفی در این خصوص شد که در نهایت با
حمایت قاطع اعضای اکوسوک ،ایران توانست به عضویت
کمیسیون درآید.
کمیسیون صلح سازی ملل متحد ،نهادی بین
دولتی بوده و در زمینه برقراری صلح در کشورهای
درگیر در منازعه داخلی و در مناطق مختلف دنیا فعالیت

می کند.
این کمیسیون دارای  31عضو است و اعضای آن
از طرف شورای امنیت ( 7عضو از جمله پنج عضو دائم
این شورا) ،شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل(7
عضو) ،مجمع عمومی ملل متحد( 7عضو) کشورهایی
که بیشترین سهمیه از بودجه سازمان ملل را پرداخت
می کنند( 5عضو) و نیز کشورهایی که بیشترین نیروی
نظامی و پلیس را برای ماموریت های حفظ صلح در
اختیار سازمان ملل قرار می دهند( 5عضو) ،انتخاب می
شوند.

واردات کاالی لوکس و مصرفی به مناطق آزاد تا سقف  ۱۴۰میلیون دالر مجاز شد

براساس تصمیم دستگاههای
مسئول امکان واردات کاالی گروه  ۴به
مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با شرایطی
فراهم شد.
واردات کاالی لوکس و مصرفی به
مناطق آزاد تا سقف  ۱۴۰میلیون دالر
مجاز شد  +سند
پس از ممنوعیت ترانزیت و ورود
کاالهای گروه  4به مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی از سوی بانک مرکزی و
گمرک ،خبر میرسد با حضور تمامی
ذی نفعان و دستگاههای مسئول مقرر
کرده تا  1339قلم کاالی گروه  4با
شرایطی بتواند به این مناطق وارد
شوند.
براساس این گزارش ،در جلسه 16
بهمن  97مقرر شد که تا سقف 140
میلیون دالر واردات کاالهای گروه 4
که کاالهای مصرفی و لوکس را در بر
میگیرد به این مناطق آزاد انجام شود.
برخی گمانهها حکایت از آن دارد
که احتماال سقف هر منطقه برای
واردات کاالی گروه  4بالغ بر  15تا 20
میلیون دالر باشد.
در این مصوبه آمده است :پیرو
جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مورخ

 ۱۵بهمن  ۹۷جلسه بررسی موضوع
واردات کاالهای اولویت چهارم به
مناطق آزاد تا سقف  ۱۴۰میلیون دالر با
محوریت بانک مرکزی و وزارت صمت،
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی و گمرک با موضوعات زیر
برگزار شد:
 -۱مقرر شد برای پیش فاکتور
های جدید مناطق آزاد در صورتی که
اولویت گروه کاالیی  ۴باشد و کاال جزء
لیست مجاز  hsوزارت صمت باشد
مجوز ثبت سفارش داده شود( صرفاً تا
تاریخ  ۳۱فروردین سال .)۹۸
 -۲ثبت سفارش موضوع بند یک
صرفاً در صورت وجود قبض انبار قبل از
تاریخ  ۱۵بهمن  ۹۷می تواند به صورت
بدون انتقال ارز انجام شود مسئولیت
کنترل قبض انبار بر عهده سازمان های
منطقه آزاد می باشد .
 -۳مقرر شد در مورد ثبت
سفارشات بدون انتقال ارز مناطق آزاد
که پیش از تاریخ  ۱۵بهمن  ۹۷صادر
شده باشند و جز کاالهای موضوع بند
یک است ،امکان ویرایش فراهم شود.
 -۴مقرر شد تا زمان استقرار
گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد

و رفع تعهد ثبت سفارشات مناطق آزاد
از طریق تایید دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شود.
 -۵مقرر شده لیست  hsموضوع
بند یک تا تاریخ  ۱۷بهمن  ۹۷تهیه
شود.
 -۶مسئولیت کنترل سقف ۱۴۰
میلیون دالری سفارش موضوع بند یک
به عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی است.
طبق شنیدهها احتماال این مصوبه
از هفته پیشرو اجرایی میشود .قرار
است وزارت صمت طبق مفاد بند یک
الزامات تفاهم شده را به سازمانهای
مجری ابالغ کند.
در تاریخ  3خرداد  97از سوی وزیر
وقت صمت به رئیس سازمان توسعه
تجارت گروه چهارم کاالیی شامل
 1339قلم کاال طبق مصوبه جلسه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ورود این
کاالها به کشور ممنوع شده بود.
اسناد و مدارک مربوط به
تصمیمات اتخاذ شده مورخ یک مرداد
ماه  97مربوط برای بررسی مسائل و
مشکالت مناطق آزاد تجاری ،صنعتی
کشور نشان میدهد ،مصوب شده بود

با توجه به استقرار گمرک در مبادی
ورودی و خروجی مناطق ورود کاال از
خارج از کشور به محدوده این مناطق
بر مبنای قوانین و مقررات و رویههای
متعارف قبلی صورت پذیرفته و خروج
کاال به داخل کشور از این مناطق مطابق
با رویههای حاکم بر مبادی گمرکی در
سرزمین اصلی صورت پذیرد .گمرک در
همکاری با مناطق کنترلهای الزم در
این زمینه را معمول خواهد کرد.
طبق این مصوبه ورود کاال منوط
به استقرار گمرک در مبادی ورودی این
مناطق است .رئیس کل گمرک اخیرا در
نشست خبری با حضور خبرنگاران گفته
بود در حال استقرار در مبادی ورودی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم.
البته برخی مقامات دبیرخانه
مناطق ازاد و ویژه اقتصادی معتقدند
در رابطه با نحوه استقرار فیزیکی و
سیستمی در مبادی ورودی تفاسیری
وجود دارد و به همین دلیل محل
اختالف شده است.
پیشتر بانک مرکزی به دلیل برهم
خوردن تعادل در عرضه و تقاضای ارز
بازار آزاد با ورود کاالی مصرفی به این
مناطق مقاومت میکرد.

راه را برای ورود مدیران نسل جوان آماده کنید

ادامه از همین صفحه
وی ادامه داد :ویژگی بعدی این بیانیه نورانی یک
روایت خالقانه ،بدیع و نوآورانه از انقالب اسالمی است
که به تبیین عمیق و رژفی از انقالب پرداخته است
روایتی کامال واقع بینانه و مستدل دارد .این بیانیه آرمان
خواهانه و مشکل گشا در برابر مسئولین است و تکلیف
را روشن می کند.
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت :نکته مهم
آن ،انتقال میراث انقالب به نسلی است که در حال از
راه رسیدن است و اگر به نسل ادامه دهنده به شایستگی
بسپارد ،قطعا انقالب ایران ماندنی خواهد شد .این بیانیه
صراحت و صداقت انقالبی دارد و متواضعانه کاستی ها را
می پذیرد و مشکالت را بررسی می کند .در این بیانیه
انصاف کامال دیده شده و در عین حال استوار ،محکم و

عزیزانه نوشته شده و حکایت از ایستادگی و مقاومت
برای پیشرفت در کشور دارد.
وی گفت :پیام روشن این بیانیه این است که
انقالبی تر بمانیم تا بیشتر پیشرفت کنیم و این بیانیه
وظیفه ساز است .در تمامی این بیانیه عاطفه و محبت
بخصوص نسبت به جوانان موج می زند .البته مخاطب
این بیانیه دشمنان ما نیز هستند تا ببیند زمانیکه در
نشست هایی به دنبال فروپاشی انقالب هستند رهبری
به دنبال پیشرفت و استقالل است.
حاج علی اکبری ادامه داد :همان زمانیکه دشمنان
ما در سیرک مسخره ورشو حرف های مزخرف خود را
می زدنند ،ملت ایران با این بیانیه نشان داد که به دنبال
پیشرفت همراه با امید هستند.
وی خاطر نشان کرد :این بیانیه نیز برای مسئوالن

و مدیران پیام دارد که مدیران فعلی ،حلقه وصل با
نسل جوان را باز کنند در عین اینکه باید مدیران فعلی
متواضعانه خطاهای خود را بپذیرند و عذرخواهی کنند
و خطوط این نقشه را در دستور کار خود قرار دهند و از
آن استفاده کنند.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به
اینکه مخاطب این نامه بصورت خاص جوانان عزیز و
رشید کشور هستند ،تصریح کرد :رهبر انقالب به خوبی
جوانان را می شناسند ،به همین دلیل روی سخن را با
جوانان قرار داده اند درحالیکه دشمن هم هدف خود را
استحاله همین نسل قرار داده و امیدواریم خود جوانان
به میدان بیایند و نگذارند این بیانیه بایکوت و دستکم
گرفته شود و آنرا بسط و گسترش دهند و مسئولیت
تعریف کنند.

صفحه 7

خبر
سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

تعیین سهمیه ویژه برای زنان
در فهرست های انتخاباتی

سخنگوی وزارت کشور در تشریح
الیحه جامع انتخابات با اشاره به ماده 26
این الیحه گفت :احزاب برای استفاده از
امکان موضوع این ماده باید حداقل یک
ششم از فهرست نامزدهای معرفی شده
خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص
دهند.
سید سلمان سامانی همچنین از
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به
تخلفات انتخاباتی خبر داد و اظهارداشت:
قوه قضاییه به منظور رسیدگی خارج از
نوبت به جرایم و شکایت های انتخاباتی
حسب درخواست هیات اجرایی در سطح
کشور با اختصاص شعبه موجود یا تشکیل
شعبه ویژه به جرایم و شکایت انتخاباتی
رسیدگی می کند.
وی در ادامه افزود :همچنین مطابق
این الیحه از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات
احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی
مجلس شورای اسالمی در رابطه با اتهامات
قبل از نامزدی یا تخلفات انتخاباتی ممنوع
است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه
قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع
حق شود یا اخذ تأمین و تضمین الزم
ممکن نباشد.
سخنگوی وزارت کشور درباره ماده
 26الیحه جامع انتخابات هم گفت :طبق
این ماده رأی دهندگان می توانند در
حوزههایی که احزاب ملی یا جبههها نامزد
یا نامزدهایی را معرفی میکنند به فهرست
هر یک از احزاب یا جبهه ها رای دهند
و در این صورت رای مأخوذه برای تمامی
نامزدهای آن فهرست منظور می شود.
وی افزود :احزاب ملی و جبهه ها برای
استفاده از امکان موضوع این ماده باید در
زمان انتخابات دارای پروانه فعالیت باشند،
حداقل  5هزار نفر عضو رسمی به تایید
مرجع مربوطه داشته باشند ،حداقل یک
ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود
در سراسر کشور را به زنان اختصاص داده
و در حوزه های انتخابیه دارای سه نماینده
حداقل یک نفر از زنان ،در حوزه های
انتخابیه دارای  4و  5نماینده حداقل دو نفر
از زنان و در حوزه های انتخابیه  6نماینده
و باالتر حداقل یک سوم کرسیهای آن
حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس
و هماهنگی استانها خاطرنشان کرد :احزاب
ملی و جبهه ها حداکثر تا  7روز قبل از
آغاز اخذ رأی باید فهرست خود را به ستاد
انتخابات کشور ارائه و تاییدیه دریافت
کنند.

