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حجتاالسالم شهریاری:

آزمون و خطای دولت برای فرار از ناکارآمدی

تعامل و تراکنش با غیرمسلمانان با
حفظ استقالل و منافع ملی
اشکالی ندارد

دبی��رکل مجم��ع جهان��ی
تقری��ب مذاهب اس�لامی
گف��ت :وقت��ی در تعامالت
اس��تقالل و مناف��ع مل��ی
حف��ظ ش��ود ،ارتب��اط و
قرارداده��ای اقتص��ادی به
ویژه اگر موجب شکس��ت
حصر اقتصادی دشمنان حربی گردد ،اشکالی ندارد.
حجتاالس�لام حمید ش��هریاری دبی��رکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اس�لامی در نشس��ت شورای
معاونین این مجمع طی س��خنانی ،اظهار داش��ت:
یک��ی از ش��عارهای اصلی م��ا در انقالب اس�لامی،
شعار «نه ش��رقی نه غربی جمهوری اسالمی» بوده
و هس��ت .در طول انقالب هم با استکبار شرق و هم
با اس��تکبار غرب مواجه بوده ایم اس��تکبار شرق که
خ��ود را ابرقدرت میدانس��ت و س��یطره و هژمونی
گس��تردهای در صحنه جغرافیای��ی از آن خود کرده
ب��ود فرو ریخ��ت و مکاتبات امام راح��ل (ره) در آن
زمان با گورباچف رئیس جمهور وقت شوروی سابق
و دعوت آنها به اسالم از خاطرات ماندنی آن دوران
است .وی با اشاره به اینکه امروز پرسشی که مطرح
ش��ده این است که گرایش��ی که اخیرا ما به چین و
روسیه داریم این گرایش به آن شعاری که در ابتدای
انقالب داش��تیم چه نسبتی دارد؟ اظهار داشت :اوال
روشن است ما وقتی نفی شرق و غرب و سپس اثبات
جمهوری اسالمی میکردیم نشان دهنده این بود که
ما از اینکه استقالل کشورمان تحت سلطه بیگانگان
قرار گیرد و بیگانگان برما سلطه داشته باشند ،دوری
کنیم.
شهریاری با بیان اینکه شعار نه شرقی و نه غربی ذاتا
نفی استکبار و نفی وابستگی به دنیای شرق و غرب
است ،تأکید کرد:این بدین معناست که ما در کمال
عزت و افتخار با جهان خارج ارتباط بگیریم و با این
ارتب��اط گیری بتوانیم مبادالت و معامالت جهانی را
به نفع جمهوری اسالمی تغییر دهیم.
دبی��رکل مجمع جهان��ی تقریب مذاهب اس�لامی
تأکید کرد :طبیعتا همکاری با جهان در عرصههای
اقتص��ادی ،فرهنگ��ی و اجتماع��ی وقت��ی ب��ه نفع
جمهوری اسالمی باشد ،نشان دهنده استواری ما در
راه و طریق امام راحل است.
وی ب��ا بیان اینکه طبیعتا امروز دنیای جدید ،دنیای
تعامالت اقتصادی است ،اظهار داشت :ما باید در این
دنیا ،راههای گس��تردهای را برای تعامل با دیگران از
روی مصلحت و حکمت دنبال کنیم و ارتباط داشتن
با روسیه و چین در همین نقشه راه تعریف میشود.
یعنی ما یک نقش��ه راهی داریم ت��ا نظام جمهوری
اس�لامی بتواند با ارتباط گسترده با جهان در حوزه
اقتصادی و اجتماعی اقتدار نظام را تثبیت کند و گام
دوم انقالب را در مس��یر پیش��رفت و عدالت بردارد.
ش��هریاری افزود :ما اگر کش��ور محصوری باشیم و
ارتباطی با جهان خارج نداشته باشیم نمیتوانیم به
این مهم دس��ت پیدا کنیم به ویژه االن که جهان به
یک دهکده تبدیل ش��ده است که نه فقط اطالعات
و ارتباطات بلکه تراکنشه��ا و تعامالت اقتصادی و
فرهنگ��ی نیز در یک دهکده جهان��ی در حال وقوع
است .دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
گفت :خداوند مشرکین را به دو دسته تقسیم کرده
است دستهای که دست به سالح علیه شما برده اند
و درصدد دش��منى و توطئه برآمده اند که ارتباط با
آنها جایز نیس��ت ،اما دس��تهای دیگر که دست به
سالح نبرده و علیه شما هیچ اقدامى نکرده اند جایز
است با آنها ارتباط تعاملی و تراکنشی داشته باشید.
وی اف��زود :بنابراین ما میتوانیم با همه مردم جهان
ارتباط برقرار کنیم و به نیکی رفتار کنیم مشروط بر
اینکه علیه ما سالح بر نداشته باشند و جنگ سخت
و نرم علیه ما ش��روع نکرده باشند و قرآن هم چنین
رابطهای را تجویز کرده اس��ت .شهریاری تأکید کرد:
ما از این آیه میفهمیم با کش��ورهای که با ما قصد
دوستی ،ارتباط ومبادله اقتصادی دارند و این ارتباط
لا در راس��تای منافع جمهوری اس�لامی ایران
کام� ً
اس��ت ،میتوانیم دس��ت به مبادالت و ارتباط با این
کش��ورها بزنیم ،ولی رابطه و دوستی با آنهایی که
دستش��ان به خون سرداران و ملت ما رنگین است و
همواره علیه ما توطئه میکنند مورد نهی قرار گرفته
است .دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
تأکید کرد :برخی معتقدند که این آیه به وسیله آیات
سوره برائت نسخ شده است و معتقدند که بر اساس
آیه برائت دیگر نمیتوان با مشرکین نیکی کرد .ولی
برخی محققی��ن از جمله عالمه طباطبائی معتقدند
ک��ه آن نهی در آیه برائت ،نهی از والیت مش��رکین
اس��ت در حالیکه این آیه  ۸س��وره ممتحنه به جواز
مبادالت و تبادالت با مشرکین غیر حربی اشاره دارد
و اشکالی ندارد .عالمه طباطبایی معتقد است که آیه
برائت نهی از والیت مشرکین میکند در حالیکه آیه
 ۸س��وره ممتحنه میگوید داد وس��تد و مبادالت با
مش��رکین غیر حربی اشکالی ندارد بنابراین موضوع
دو آیه متفاوت است و مسئله نسخ منتفی است.
وی تأکی��د ک��رد :لذا ما از تفس��یر المی��زان عالمه
طباطبائی و تفس��یر احکام القرآن ش��افعی در مورد
آیه فوق نتیجه میگیریم ما میتوانیم با مش��رکین
و کفار غیر حربی تراکنش داش��ته باشیم .وقتی در
تعامالت اس��تقالل و منافع ملی حفظ شود ،ارتباط
و قراردادهای اقتصادی به ویژه اگر موجب شکس��ت
حص��ر اقتصادی دش��منان حربی گردد ،اش��کالی
ندارد .باشگاه خبرنگاران جوان

نگاهی به اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی

غروب مجلس دهم بود ،که ط��رح تجزیه وزارت «صمت»
ب��رای چندمینبار از دس��تور کار مجلس خارج ش��د اما با
طلوع مجلس یازدهم بازهم دولت اصرار به تش��کیل وزارت
بازرگانی دارد و دلیل این همه اصرار نیز معلوم نیست.
س��ال  ۹۶بود که دولت الیحهای دو فوریتی را برای جدایی
بخ��ش بازرگانی از وزارت صنعت به مجل��س ارائه کرد اما
الیحه مذکور یک ماه بعد در دس��تور کار کمیس��یونهای
اقتصادی ،کشاورزی و صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و
هر سه کمیسیون کلیات الیحه را رد کردند.
با این وج��ود دولت همچنان به خواس��ته خود اصرار کرد
و ب��ا پیش��نهاد علی الریجان��ی الیحه دولت ب��ار دیگر در
کمیسیونی با عنوان کمیس��یون مشترک اصالح بخشی از
س��اختار دولت بررسی ش��د و نتیجه آن شد که کلیات آن
در جلسه  ۱۸اردیبهش��ت سال  ۹۷کمیسیون رد و تیرماه
س��ال  98با ارائه کمیسیون ،نمایندگان با اکثریت آرا با آن
مخالفت کردند.
در آن جلس��ه اس��حاق جهانگیری در دفاع از الیحه دولت
گفت« :این الیحه مهمترین ابزار در اختیار دولت اس��ت و
دولت برای مدیریت شرایط فعلی به آن نیاز دارد».
با این حال مجلس با اینگونه تغییرات موافق نیست و دولت
باید مسیر دیگری را برای اصالح امور پیگیری کند.
مسیر طی شده

بررسی س��یر تحوالت س��اختاری حوزه صنایع و بازرگانی
نشان میدهد از سال  ۱۳۵۲تا سال  ،۹۰بخش بازرگانی و
بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت میشدند اما
از س��ال  ۱۳۹۰تاکنون این دو وزارتخانه در ذیل وزارتخانه
«صم��ت» ب ه صورت متمرکز مدیریت ش��ده و فعالیت می
کنند .در این میان بررس��ی تجربه  ۵۰کشور دنیا از جمله
آمریکا ،کانادا ،ژاپن ،استرالیا ،آلمان ،نشانگر وجود مدیریت
یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه
صادرات بسیاری از محصوالت کشاورزی است.

سرلشکر باقری:

گروهکمنفورمنافقین
آخرین حلقه استکبار برای
شکستن مقاومت ملت ایران
است
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح به مناس��بت س��الگرد
عملیات غرور انگیز مرصاد خاطرنش��ان کرد :حافظه تاریخ
ایرانیان گواهی میده��د گروهک منفور و خائن منافقین،
آخری��ن حلق��ه اس��تکبار و صهیونیس��م بینالمللی برای
درهم شکس��تن مقاومت پیروزمندانه ایران است .سرلشکر
باق��ری :گروهک منف��ور منافقین آخرین حلقه اس��تکبار
برای شکس��تن مقاومت ملت ایران است .سردار سرلشکر
محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح به مناسبت
فرارس��یدن پنجم مرداد ماه س��الگرد عملیات غرور انگیز
مرصاد پیامی صادر کرد .در بخش��ی از این پیام آمده است
 :فرارس��یدن پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرور انگیز و
مقتدرانه «مرصاد» که برای مقابله با اقدام ننگین و خیانت
بار منافقین موسوم به «فروغ جاویدان» و آزادسازی مناطق
اش��غالی در جبهه غرب ،درسها و عبرته��ای ماندگار و
آموزن��دهای در تاریخ ایران عزیز به ودیعت نهاده اس��ت را
گرامی میدارم .هشت سال دفاع مقدس ملت عظیمالشأن
ای��ران برابر جن��گ تحمیل��ی جهانی اس��تکبار ،از
درخشان ترین مقاطع تاریخی این سرزمین به
ش��مار رفته و بازخوانی حوادث و رخدادهای
آن میتوان��د ضم��ن بازتولید هوش��مندی و
بصیرت در جامعه ،کش��ور را از گزند توطئهها
و فتنههای دش��منان مصون داش��ته و عبور
سربلند آن از آوردگاههای حساس و سرنوشت
س��از آینده را تضمین نماید .این پیام می
افزاید  :حافظ��ه تاریخی ایرانیان
گواه��ی میده��د گروه��ک
منف��ور و خائ��ن منافقی��ن،
آخری��ن حلق��ه اس��تکبار و
صهیونیس��م بینالمللی برای
دره��م شکس��تن مقاومت

انبارلویی:

عیناألسد فقط مقدمهای بر
گرفتن انتقامهای بعدی از
آمریکا بود
معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی گفت :بمباران عیناألسد
فقط نمونه کوچک و مقدم��های بر گرفتن دیگر انتقامها از
آمریکا است .محمدکاظم انبارلویی  ،با بیان اینکه جمهوری
اس�لامی ایران ت��وان مقابله جدی با آمری��کا را دارد ،اظهار
کرد :رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخستوزیر عراق
فرمودند که گرفتن انتقام خون ش��هید سلیمانی همچنان
ادامه دارد؛ لذا ت��ا زمانیکه آمریکاییها این منطقه را ترک

*مجلس چه میگوید ؟
در ح��ال حاض��ر اکثریت نماین��دگان مجلس ب��ر دیدگاه
کارشناس��ی خود مبنی بر اینکه ای��ن اقدام هیچ کمکی به
شرایط اقتصادی فعلی نمیکند اصرار دارند .از سوی دیگر
نمایندگان معتقدند که تش��کیل وزارت بازرگانی با اس��ناد
باالدس��تی از جمل��ه اصل  ۳و  ۷۵قانون اساس��ی ،بند ۱۰
سیاس��تهای کلی نظام ،بند  ۱۶سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی و بند (الف) ماده  ۲۸قانون برنامه شش��م توس��عه
مغایر است.
از س��وی دیگر تاکنون چند بار ایرادات ش��ورای نگهبان به
این طرح در مجلس بررسی شده و رأی نیاورده است.
دلیل اصرار دولت چیست؟

در این میان مرغ دولت یک پا دارد و مداوم و گسترده این
طرح را پیگیری میکند.
دولت معتقد اس��ت که ب��ا این اقدام می تواند ،مش��کالت
کشور را در بخشهای صنعت  ،مسکن ،حمل و نقل و  ...بهتر
مدیریت کند .رئیس جمهور سال گذشته در این باره گفته
ب��ود که دولت یازدهم در اواس��ط دوره خود به این نتیجه
رسید و امروز نیز تشکیل این وزارتخانهها را یک ضرورت و
ب ه خصوص در ش��رایط تحریم به نفع کشور میدانیم .وی
در تش��ریح س��خنان خود گفت :ترکیب این وزارت خانهها
مانند آن اس��ت که روی یک خودرویی با ظرفیت  ۱۰تن،
باری به وزن  ۳۰تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل
میتواند سرعت این خودرو را کاهش دهد.
روحانی بار دیگر در جلس��های تاکید کرد که کشور بیش از
هر زمانی نیازمند وجود آن اس��ت که مردم نمایندهای در
زمینه کنترل توزیع کاال و قیمتها در دولت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایجاد هماهنگیهای
الزم در وزارت صمت مش��کل است ،گفت :در گذشته این
کار توسط وزیر بازرگانی انجام میشد ،بنابراین باید تالش
کنی��م و از مجلس بخواهیم که هر چه س��ریعتر ،حتی اگر

و ایس��تادگی ش��گفتانگیز و پیروزمندانه ایران در جنگ
تحمیلی  -آن هم در نقطه پایانی جنگ و پذیرش قطعنامه
 ۵۹۸محس��وب میش��د که بر اس��اس توهم و محاسبات
غلط دش��من بعثی و حامی��ان منطق��های و فرامنطقهای
صدام از وضعی��ت و آمادگیهای دفاعی ،نظامی جمهوری
اس�لامی -بود که با خطای راهبردی آنان و گرفتار ش��دن
در کمین گاه الهی همراه گردید و دست انتقام خداوند در
عملی��ات مرصاد از متن اراده رزمندگان اس�لام و فرزندان
ملت ایران به درآمد و در معادلهی معکوس تار و پود آنان
را در هم کوبید تا «ان ربک لبالمرصاد» را تفسیر کند .در
این پیام تصریح ش��ده اس��ت  :در عملیات فروغ جاویدان
نه تنها رویای باطل «از مهران تا تهران» تعبیر نش��د بلکه
گروهک نفاق و منافقین خائن ،کوردل و تروریس��ت ،برای
همیشه آماج نفرت و کینه مقدس ملت ایران قرار گرفتند
و «حماسه سترگ مرصاد» در آن شرایط خطیر و پر ماجرا
نشان داد هر گاه کیان نظام و مملکت اسالمی با تهدیدی
مواجه شود ،ملت ایران به ویژه نسل جوان مومن ،انقالبی و
وطن دوست با برافراشتن پرچم وحدت و یکپارچگی برای
دفاع از آرمانها و سرزمین مقدس خود ،آگاهانه ،عاشقانه
و ش��جاعانه در صحنه و صف مقابله با دشمنان حاضر و با
غلبه بر آن��ان از میهن عزیزمان دفع خط��ر خواهند کرد.
این پیام می افزاید  :با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان
حماسه س��از و همیشه جاوید هشت سال دفاع مقدس به
ویژه ش��هدای عملیات افتخار آمیز مرصاد و سردار دلها و
سید الش��هدای جبهه مقاومت اسالمی «س��پهبد پاسدار
حاج قاسم سلیمانی(ره)» از فرماندهان این عملیات بزرگ،
تاکید میشود :درسهای این رخداد عظیم و الهام بخش
تاریخی در شرایط حساس کنونی که ردپای منافقین
و جریان «نفوذ» در فتن��ه آفرینیها پیچیده و غائله
سازی نوین دشمنان قسم خورده علیه ایران اسالمی
که با دروغ ،نیرنگ و س��یاه نمایی از وضعیت کشور در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای اغوای مردمان
ای��ن مرز و بوم در کمین نشس��تهاند ،عبرت آمیز بوده
و با یادآوری سرنوش��ت ارتش به اصطالح
آزادیبخش فرقه نفاق در نبرد جاودانه
مرصاد ،هوشمندی و بیداری ملت
مقتدر ،انقالبی و شریف کشورمان
را به رخ آنان خواهد کشید.
ستاد کل نیروهای مسلح

نکنند ،منطقه برای این کش��ور ناامن خواهد بود .وی افزود:
جمهوری اسالمی ایران توان ناامنسازی حوزههای مختلف و
حساس مرتبط با منافع آمریکا بهویژه فضای سایبری را دارد؛
لذا هر موقع اراده کنیم و بخواهیم این حوزهها را برای ایاالت
متحده ناام��ن خواهیم کرد .معاون سیاس��ی حزب مؤتلفه
اسالمی با بیان اینکه بمباران عیناألسد فقط نمونه کوچک و
مقدمهای بر گرفتن سایر انتقامها از آمریکاییهاست ،یادآور
شد :لذا برای تضعیف آمریکا و ضربه زدن به این کشور از هر
فرصتی استفاده خواهیم کرد تا اینکه از منطقه خارج شوند.
انبارلویی با بیان این مطلب که آمریکا به هر حال دیر یا زود
باید منطقه را ترک کند و چارهای جز اتخاذ چنین تصمیمی
ندارد ،گفت :تمامی پایگاههای بزرگ و کوچک آمریکاییها
در سراس��ر منطقه در تیررس ما قرار دارند و اگر دست از پا
خطا کند ،مورد اصابت موش��کهای جمهوری اسالمی قرار
خواهند گرفت .آنا

الزم باش��د با قید دو یا سه فوریت ،وزارت بازرگانی دوباره
تش��کیل ش��ود .رئیس جمهور بار دیگر هن��گام حضور در
مجل��س تاکید کرد :راهی جز جدا ش��دن وزارت بازرگانی
وجود ندارد ،در غیر اینصورت مشکل ادامه پیدا میکند و
این مشکل برای شخص من نیست! بلکه برای ملت است.
اصرار دولت برای به نتیجه رس��یدن این درخواس��ت آنقدر
بود که گفته می ش��ود برکناری وزیر صمت در اردیبهشت
ماه امس��ال هم به علت رای نیاوردن طرح وزارت بازرگانی
با اصرار دولت بود.
کمتر از یکس��ال به پایان دولت فعلی زم��ان باقی مانده و
این در حالی اس��ت که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی،
حداقل  6ماه طول می کش��د تا چارت س��ازمانی و وزیر و
معاونان و مدیران کل استانی و  ...انتخاب و مشغول به کار
ش��وند .در همین حال تشکیل این وزارتخانه حجم باالیی
از سرمایه کشور را می بلعد.
در این میان س��وال این اس��ت که آیا در ش��رایط حساس
اقتص��ادی فعلی چنی��ن اقدامی میتواند مؤث��ر و منطقی
باشد؟
سرو ساماندهی بازار یا واردات

اگرچه دولت معتقد اس��ت ک��ه طراح��ی وزارت بازرگانی
میتواند مدیریت بخش��های اقتصادی کشور را سرو سامان
بهتری دهد اما از س��وی دیگر کارشناسان معتقدند انجام
ای��ن کار تاثیری در بازار و کاه��ش قیمتها ندارد و ضعف
مدیریتی در این باره با برهم زدن س��اختار اصالح نمیشود
بلکه با هماهنگی ،حذف برخی رویههای نادرست ،استفاده
از ت��وان مجلس برای تصویب قوانین مناس��ب و  ...اصالح
میش��ود .همچنین آنه��ا تاکید دارند که تش��کیل وزارت
بازرگانی ،کمک ش��ایانی به تس��هیل واردات کرده و ضربه
اساسی به تولیدات داخلی وارد میآورد.
مس��لماً با تش��کیل وزارت بازرگانی بار دیگر ش��اهد نبود
هماهنگیهای اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی

رحمانی فضلی:

تمام ظرفیتهای وزارت
کشور را در اختیار آموزش و
پرورش میگذاریم
وزیر کش��ور گفت :امیدواریم بتوانیم تمام ظرفیتهایی که
در اختیار وزارت کشور و سازمانهای تابعه قرار دارد را در
اختیار آموزش و پرورش بگذاریم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور پس از پایان نشست
گفتگوی هفته که در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار
ش��د ،در جمع خبرنگاران در خصوص نتایج این نشس��ت
گفت :به لط��ف وزیر آموزش و پ��رورش توفیق حضور در
جمع معاونین این وزارتخانه و بیش از  ۷۰۰نفر از مدیران
آموزش و پرورش را در سراس��ر کشور داشتیم .وزیر کشور
با اشاره به اینکه در این نشست شنونده مباحث و اظهارات
مطرح ش��ده از س��وی مدیران و معاونین وزارت آموزش و
پ��رورش بودم ،گفت :بنده به عنوان وزیر کش��ور به همراه
معاونینم ضمن پاسخگویی به سواالت و مسائل طرح شده
در این نشست ،کارها و اقداماتی که میتوانیم انجام دهیم
را شرح دادیم .رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد :وزارت
کش��ور با توجه به مجموعه وظایف حاکمیتی که در اقصی
نقاط کش��ور دارد ،در ح��وزه هماهنگی و خدمترس��انی
به س��ایر دس��تگاهها نقش میان بخشی داش��ته وبا توجه
به اهمیت آموزش و پرورش برگزاری این نشس��ت بس��یار
مهم بود .وزیر کش��ور با اش��اره به تفاهم نامه امضاء ش��ده
بی��ن وزارت آم��وزش و پرورش و وزارت کش��ور و توافقی
که برای اصالح آن وجود دارد ،گفت :امیدواریم بر اس��اس
ای��ن تفاهم نامه ،بتوانیم ظرفیتهایی که در اختیار وزارت
کشور و س��ازمانهای تابعه مانند شهرداریها ،دهیاریها
و همچنی��ن ش��ورای اجتماع��ی و دس��تگاههای عضو آن
اس��ت یا ظرفیتهای در اختیار بقیه دستگاههای اجرایی
و همچنی��ن ظرفیتهای در اختیار مردم در قالب خیرین
را در اختی��ار آموزش و پرورش و در اصل همه مردم عزیز
قرار دهیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه هر کاری ب��رای آموزش و پرورش
انجام ش��ود ،در اصل برای همه مردم انجام ش��ده اس��ت،
گفت :آموزش و پرورش در زمره بخشهای خدمت رسانی

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد
ارتش خبر داد؛

آغاز رزمایش تاکتیکی ذوالفقار
در دانشگاه دافوس

امیر س��رتیپ ولی وند از آغاز رزمایش تاکتیکی و پنج روزه
ذوالفقار در دانشگاه دافوس ارتش خبر داد.
فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با اعالم خبر برگزاری
رزمایش مشترک روی نقشه ناهمطراز ویژه دانشجویان دوره
 ۳۰دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) ،گفت :رزمایش
مشترک روی نقشه ناهمطراز ذوالفقار دانشجویان دوره ۳۰
دانشگاه فرماندهی و س��تاد ارتش به مدت  ۵روز و با هدف
ارتقای س��طح آمادگی رزمی دانش��جویان و آشنایی بیشتر

و بازرگانی کشور خواهیم بود.
در نهایت

عقاید مختلفی تاکنون در باره پشت پرده دالیل دولت برای
تش��کیل وزارت بازرگانی مطرح شده است  .این دالیل از
اینس��تکس و لوایح  FATFو ارتباط با کشورهای اروپایی
تا تالش دولت برای مقصر نشان دادن مجلس در نابسامانی
اقتصادی و بازار دیده میشود.
اما واقعیت آن است که اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی
است و اتخاذ هرگونه تصمیمی بر معیشت و اقتصاد جامعه
تأثی��رات زیادی دارد .اینکه دولت دوباره خواس��تار احیای
وزارت بازرگانی اس��ت حکایت از نوعی سرگردانی پیرامون
کارکرد این وزارت خانه در کشور دارد.
این وزارت خانه پیش از این نیز تش��کیل ش��ده اس��ت اما
نتوانسته به نتایج مورد نظر دست یابد و حاال چه نیازی به
آزمون و خطای مجدد است؟
در ش��رایط فعلی به نظر میرسد دولت می خواهد تا برای
تنظی��م بازار در کوتا ه مدت ب��ه واردات کاالهای مورد نیاز
روی آورد تا بتواند وضعیت سیاس��ی و اجتماعی را به نفع
خود کنت��رل کند .اما همه کارشناس��ان تاکی��د دارند که
در وضعی��ت کنونی تنه��ا راه بهبود وضعی��ت اقتصادی از
مس��یر تقویت تولید داخلی می گذرد و تشدید تحریمهای
اقتصادی نیز نش��ان داد که در نبود واردات خارجی ،تولید
کنندگان کش��ور علیرغم تحریمها توانس��تند خودی نشان
دهن��د .رهبر معظم انقالب بارها بر سیاس��ت های حمایت
از تولید تاکید کردهاند و س��وال این اس��ت که آیا تصمیم
تش��کیل وزارت بازرگان��ی به بهبود وضعی��ت تولید داخل
کمک می کند؟
تش��کیل وزارت بازرگانی در س��ال پایان��ی دولت دوازدهم
ممکن اس��ت به تنظیم بازار کوتاه مدت کاالهای اساس��ی
منجر ش��ود اما بهطور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت
زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

اس��ت که همه ملت ایران از آن بهره مند میش��وند و هر
ام��کان و کمکی به آموزش و پرورش کش��ور برابر با کمک
به کل ملت ایران اس��ت .رحمانی فضلی عنوان کرد :تغییر
کاربری مدارس ،فروش امالک آموزش و پرورش و مدارس،
صدور پروانه ،ارائه برخی از خدمات به مدارس ،مش��ارکت
خیرین در س��اخت م��دارس و عوارضی که ش��هرداریها
بایس��تی ب��ه آموزش و پ��رورش پرداخت کنن��د ،از جمله
مش��کالت مطرح شده در این نشست بود که توضیحاتی از
سوی معاونین وزارت کشور در خصوص ظرفیتهای قانونی
و نحوه اس��تفاده از آن برای تسهیل رفع این مشکالت ارائه
ش��د .وی افزود :مقرر شد تمامی موارد مطروحه در نشست
امروز ،در قالب صورتجلس��ه ای تنظیم شود که ما بتوانیم
ب��ه همه مس��ئوالن ذیربط ابالغ کنیم تا ان ش��اا… از آن
بهره مند ش��وند .بر اس��اس این گزارش ،نشست گفتگوی
هفت��ه وزارت آموزش و پرورش صبح دیروز پنجم مردادماه
ب��ا حضور عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در محل
وزارت آم��وزش و پ��رورش برگ��زار ش��د.
این نشس��ت مجازی ب��ه میزبانی حاجی
میرزای��ی وزی��ر آموزش و پ��رورش و با
حضور معاون��ان وزارت آموزش و
پرورش برگ��زار و مدیران کل
آموزش و پرورش اس��تانها
و روس��ای مناطق آموزش
و پرورش سراسر کشور
بهطور مس��تقیم شاهد
ای��ن برنام��ه در بس��تر
شبکه ش��اد هستند .در
این نشست وزیر آموزش
و پ��رورش ضم��ن قدردانی از
وزیر کش��ور ،رحمان��ی فضلی را
فردی قابل ات��کا ،قابل اعتماد و
به معن��ای واقعی م��رد روزهای
س��خت برش��مرد .در ادامه این
نشس��ت ،مدیران کل و روس��ای
مناطق آم��وزش و پرورش نقطه
نظرات ،دیدگاهها و س��واالت خود
در حوزههای مرتبط با وزارت کشور
را مطرح کردند .پایگاه اطاله رسانی
وزارت کشور

آن��ان با ترتیب و توالی اعمال فرماندهی و س��تاد در محیط
عملیاتی ناهمطراز آغاز شده است .وی تصریح کرد :رزمایش
روی نقشه یکی از مهمترین انواع تمرینات تاکتیکی در سطح
دانشگاهها و مراکز آموزش نظامی جهان بوده و عبارت است
از ارائه یک وضعیت نظامی در روی نقشه یا کالک عملیاتی
و خواس��تههایی که مستلزم تهیه برآوردها ،اخذ تصمیمات،
تهیه طرحها و صدور دس��تورات مقتضی توسط فرماندهان
یا افسران س��تاد است .امیر سرتیپ ولی وند افزود :دانشگاه
فرماندهی و ستاد ارتش در راستای اوامر فرمانده کل ارتش
جمهوری اس�لامی ایران ب��ا برگزاری این رزمای��ش و ارائه
الگوهای��ی از تاکتیکها و ابزارهای نبرد ناهمطراز در پی آن
است که دانشجویان دوره فرماندهی و ستاد را با نحوه مقابله
با نیروهای فرامنطقهای آش��نا نم��وده و زمینه ارتقاء دانش
عملیاتی آنها را در به کارگیری روشهای نوین نبرد فراهم
سازد   .باشگاه خبرنگاران جوان

