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خطیب جمعه تهران:

مشکالت اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای داخل حل شود

معاون رئیس جمهوری:

مشکالت مناطق آزاد در کارگروه
ویژه مورد بررسی قرار می گیرد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تشکیل کارگروه
ویژه برای بررسی و حل مشکالت اقتصادی مناطق آزاد و اصالح برخی بخشنامه ها
خبر داد.
محمدباقر نوبخت پس از نشست با سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی جزیره
کیش در جمع خبرنگاران گفت :در کارگروه مذکور که به زودی فعالیت خود را آغاز
می کند ،آثار برخی بخشنامه ها و دستور العمل صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق
آزاد بررسی و تالش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه ها اصالح
شود و فعاالن اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند.
وی با اشاره به مطالبات و خواسته های فعاالن و سرمایه گذاران منطقه آزاد
کیش که در نشست امروز مطرح شد ،افزود :سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی طبق
قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اما اکنون به جهت شرایط
ویژه و تحریمی ،بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی به این مناطق ابالغ می
شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است .نوبخت اضافه کرد :بخشنامه های
جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و
برای مدیریت بازار ارز صادر شده ،به همین جهت برخی اقالم که قبال بصورت عادی
به مناطق آزاد وارد می شد ،اکنون ممنوع شده است .وی تصریح کرد :این ممنوعیت
قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل
کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است
تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو ،فعاالن
اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند .رئیس سازمان
برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد :در این زمینه
تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود از این پس
در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت های اقتصادی
در این مناطق نباشد .وی اضافه کرد :این کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی
بخشنامه ها یا دستورالعمل صادره را بگونه ای شایسته اصالح کند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد:
رهبر معظم انقالب در سیاست های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت های
مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت برای رونق
بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند.
نوبخت تصریح کرد :یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی ،استفاده از ظرفیت های
مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تالش می کند.

امام جمعه موقت تهران گفت :دنیا قبول دارد که ایران آمریکا را در عراق و
سوریه زمین زده است .آیتاهلل امامی کاشانی در خطبههای این هفته نماز جمعه
تهران که در مصالی امام خمینی (ره) برگزار شد ،اظهار کرد :از اینکه ملت ما
 ۲۲بهمن آنچنان به خیابانها آمدند و دشمن و تبلیغاتش را از بین بردند تشکر و
قدردانی میکنم .وی افزود :ریشه راهپیمایی مردم در  ۲۲بهمن به سوره والعصر
برمیگردد ،یعنی قسم به زمان و قسم به عصر پیامبر (ص) و مخصوصاً قسم به
عصر امام زمان (عج) .راهپیمایی  ۲۲بهمن که محصول امام و شهدای ماست،
جلوهای از جلوات پیامبر (ص) و حضرت مهدی (عج) است .این نور در همه
دلهاست اما دشمن نمیتواند این نور را ببیند چراکه در ظلمت به سر میبرد.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد :جمهوری اسالمی ،ملت ایران و اسالم ،گلوی
آمریکا و رئیسجمهور ناالیقش را با تمام قدرتی که از خود نشان میدهد گرفته
و به دیوار فشار داده است .دنیا قبول دارد که ایران آمریکا را در عراق و سوریه
زمین زده است .امامی کاشانی با اشاره به دیداری که اعضای مجلس خبرگان با

عناوين مهم
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صادرات غیرنفتی ایران ۴۰میلیارد دالر شد

اقتصاد مقاومتی را باید با نگاه جهادی محقق کنیم

هرمز ،گفت :دفتر مقام معظم رهبری و دولت به دنبال اجرای کار ویژهای در
جزیره هرمز هستند.
وی ادامه داد :از سال گذشته تاکنون پروژه های طراحی شده برای جزیره
هرمز به شکل مناسبی پیش رفته اما توقع این است که سرعت انجام کار
افزایش یابد.
وزیر کشور با بیان اینکه نگاه ویژه به جزیره هرمز مورد تاکید دولت تدبیر
و امید است ،گفت :دستگاه های اجرایی باید هر نوع همکاری مورد درخواست
استاندار هرمزگان را انجام دهند و هیچ گونه کوتاهی در این راستا پذیرفته
نیست .رحمانی فضلی خاطرنشان کرد :از تمامی دستگاه های اجرایی که حضور
پررنگ و موفقی در راستای اجرای طرح های این جزیره داشته باشند ،قدردانی
و با دستگاه هایی که همکاری نکنند ،برخورد قانونی خواهد شد.
در جریان سفر وزیر کشور به هرمز دو طرح مهم شامل هتل سه ستاره با
ظرفیت 65نفر و مرحله اول طرح ساماندهی خط ساحلی این جزیره به بهره
برداری رسید.
فریدون همتی استاندار هرمزگان هم در جریان این سفر با اشاره به اینکه
گردشگری و صیادی دو محور مهم توسعه جزیره هرمز هستند ،اظهار داشت:
مجوزهای جدیدی برای صیادان جزیره هرمز اخذ شده که تعدادی از این
مجوزها به صورت نمادین با حضور وزیر کشور به صیادان اعطا شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور ارتش :

عملکرد  40ساله ارتش در ایام نوروز نمایش داده می شود

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور ارتش
اعالم کرد که عملکرد چهل ساله ارتش در ایام
نوروز برای مردم نمایش داده می شود.
امیر حسن سیفی پنجشنبه در نشستی
خبری در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار
داشت :در ایام نوروز امسال ارتش به منظور
میزبانی از کاروان های راهیان نور چهار نمایشگاه
برپا می کند.
وی افزود :در نمایشگاه «آبتیمور» در 15
کیلومتری اهواز گزارش عملکرد کامل ارتش در
عمر با برکت انقالب اسالمی ،خصوصا ماههای
ابتدایی جنگ به نمایش گذاشته می شود و
در نمایشگاهی در خرمشهر بخشی از توان
نیروی دریایی ارتش در معرض دید حاضران در
کاروان های راهیان نور است.
فرمانده قرارگاه راهیان نور ارتش با بیان
اینکه ارتش در راهیان گذشته به دنبال  2موضوع
افتخار به گذشته و امید به آینده است ،گفت:

 472عملیلت بزرگ و کوچک پس از پیروزی
انقالب تاکنون توسط ارتش برگزار شده است که
باید به خوبی انها را بررسی کنیم.
امیر سیفی افزود :نوروز امسال در نمایشگاهی
که در منطقه میشداغ خوزستان برگزار می شود،
با حضور وابستگان نظامی یک عملیات دفاع
مقدس بازسازی خواهد شد.
به گفته وی  ،توانمندی هوایی ارتش در
دفاع مقدس نیز در پایگاه نیروی هوایی دزفول به
نمایش گذاشته میشود.
فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور ارتش
با بیان اینکه راهیان نور هر سال  10درصد با
افزایش زائر روبه رو است ،گفت :سال گذشته 70
درصد کسانی که در اردوهای راهیان نور شرکت
کردند جوان بودند.
امیر سیفی یادآور شد :ما در اردوهای راهیان
نور عالوه بر نشان دادن وضعیت موجود کشور،
شرایط مطلوب را تبیین و به نقش نیروهای مسلح

اشاره میکنیم.
وی با بیان اینکه حوادث دوران دفاع مقدس
را باید به شکل واقعی به نسل جوان منتقل کنیم،
گفت :در راهیان نور امسال به شکلی برنامه ریزی
کنیم که مردم امید خود به اینده کشور را از دست
ندهند.
فرمانده قرارگاه راهیان نور ارتش همچنین
ضمن یادآوری عملیات های کربالی چهار و
کربالی پنج گفت :مقاصد ،نیات و اهداف یک
عملیات جز اسرار هستند و نباید آنها را بازگو
کرد؛ زمانی که بخشی از اسرار را بازگو می کنیم،
شبهه ایجاد و منجز به هیاهو می شود.
امیر سیفی همچنین به دریافت نشان
ذوالفقار توسط سرلشگر قاسم سلیمانی اشاره کرد
و گفت :سرلشگر سلیمانی تنها یکی از فرماندهان
و نیروهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
است؛ فرماندهان دالوری همچون سلیمانی در
نیروهای مسلح موج می زنند.

الیحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هفته آتی رسیدگی به الیحه اصالح
و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار خود دارند.
مجلس شورای اسالمی هفته آینده روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه
علنی دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات هفته آینده خود ادامه
رسیدگی طرح یک فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس و الیحه
اصالح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار خود
دارند.
الیحه اصالح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری که به
پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور در جلسه  1396.10.17هیات
دولت به تصویب رسید در  16بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسالمی
اعالم وصول شد .این الیحه در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی شده و
اکنون در دستور کار رسیدگی قرار گرفته است.
در مقدمه توجیهی این الیحه  67ماده ای آمده است :نظر به آزمایشی
بودن قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -1386و با توجه به تجربیات

بسته تسهیل واردات
مواد اولیه و واسطه ای
بخش تولید ابالغ شد

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

وزیر کشور:

وزیر کشور با تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی
در انجام امور ،گفت :باید با نگاه جهادی ،اقتصاد مقاومتی را به منصه تحقق
برسانیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم افتتاح مرحله اول طرح ساماندهی
خط ساحلی جزیره هرمز ،اظهار داشت :باید برای حل مشکالت به صورت
جهادی تالش و به همه دنیا اعالم شود که ایران اسالمی با تکیه بر ظرفیت ها و
توانمندی های خود می تواند مسیر سربلندی این کشور را در گام دوم انقالب
اسالمی طبق منشور مقام معظم رهبری تداوم بخشد.
وی با بیان اینکه اقدام های جهادی بسیار خوبی در کشور در حال انجام
است ،افزود :توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت های مورد تاکید
مقام معظم رهبری است و در این راستا جزیره هرمز نیز مورد توجه ویژه قرار
دارد .وزیر کشور تصریح کرد :در کل کشور نزدیک به  35شهرستان و منطقه به
عنوان الگو جهت اجرای پروژه های مختلف انتخاب شدهاند تا در آنها اقدام های
عمرانی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مناسبی صورت گیرد و جزیره هرمز نیز
یکی از این مناطق الگو محسوب میشود.
رحمانی فضلی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره هرمز ،یاد آور شد :این
منطقه در جغرافیای دنیا جایگاه ویژهای دارد.
وی با تأکید بر تالش هر چه بیشتر در جهت حل مشکالت مردم جزیره

رهبر انقالب داشتند ،اظهار کرد :از جمله فرمایشات رهبر انقالب در این دیدار
این بود که دشمن مشغول است و تمام قدرت و فشار حداکثری خود را علیه
ایران برقرار کرده است و ما هم باید در مقابل امکانات حداکثری علیه دشمن
را فراهم کنیم .وی افزود :مشکالت اقتصادی باید در داخل کشور حل شود
یعنی باید در داخل کشور به تولید اهمیت بدهیم و مراقب باشیم عدهای دزدی،
احتکار و گرانفروشی نکنند و غذای مردم را نبرند .انسان تعجب میکند که عجب
چشمهای نابینایی در این کشور وجود دارد .من به تمام مفسدان و کسانی که
مشکالت اقتصادی را بوجود میآورند میگویم که خداوند باالخره خسارت این
فساد را یا به خودت خواهد زد یا به فرزندان و نسلتان خواهد زد .این پول جمع
کردنها جز نابودی برای انسانی چیزی دیگر ندارد .امام جمعه موقت تهران با
تاکید بر مدیریت و نظارت دقیق در کشور ،تصریح کرد :وقتی قرار است دشمن
از امکانات حداکثری استفاده کند و با تحریمها بر ایران فشار بیاورد ما هم باید
از امکانات حداکثری خود استفاده کنیم .یعنی ما هم باید درست فکر کنیم و

راههای صحیح را انتخاب کنیم .امامی کاشانی گفت :ما وظیفه داریم که همه را به
حق توصیه کنیم و به عدهای بگوییم که فساد نکنید و رشوه نگیرید .چه شده که
این وظیفه انجام نمیشود؟ چرا اشکاالت و گرفتاریهای خودمان را نمیبینیم؟
باید تصمیم بر مدیریت درست و وجدان کار بگیریم نه اینکه روزمان را بی فایده
بگذرانیم .وی ادامه داد :چرا عدهای آنقدر قاچاق انجام میدهند و مردم را تحت
فشار گذاشتهاند؟ نباید در این مسائل بگوییم به ما ارتباطی ندارد ،باید به کسانی
که این اقدامات را انجام میدهند توصیه به حق کنیم .خدا میگوید اگر تواصی
به حق و صبر داشته باشید پیروزید .باید در عین حل مشکالت ،در برابر آنها
مقاومت داشته باشیم .امام جمعه موقت تهران با محکومیت حمله تروریستی
امروز به دو مسجد در نیوزلند ،گفت :در این حادثه دهها نفر شهید و مجروح
شدند .این حمله به نماز جمعه یعنی حمله به پایگاه حرکت امت اسالم .باید به
نماز جمعه اهمیت بدهیم و دشمن را بشناسیم و بدانیم که دشمن ذلیل است و
ما باید به وظیفهمان عمل کنیم.

حاصل از اجرای این قانون به منظور رفع ایرادات و دائمی کردن قانون یادشده،
این الیحه جهت طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شده است.
الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله
با فساد ،بررسی الیحه حفاظت از خاک اعاده شده از سوی شورای نگهبان
و الیحه نحوه استفاده ،نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی اعاده شده از
شورای نگهبان و طرح اصالح ماده  60قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز
در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس قرار است هفته آینده گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب
و منابع طبیعی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی
کشاورزی و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی را
بررسی کنند.
بررسی اقدامات دستگاه های مسوول درخصوص مصوبات هیات وزیران و
قوانین مرتبط در زمینه مبارزه با آلودگی هوا و تقاتضای تحقیق و تفحص از
نحوه تشکیل و خرید ساختمان ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر
در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس است.
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