
دریادار خانزادی:
اخبار خوبی در حوزه سامانه های 

دفاعی داریم
فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گف��ت: در هم��ه حوزه ها از 
جمله ش��ناورهای س��طحی، 
بدون  پرنده ه��ای  پ��روازی ، 
سرنشین تالش  فراوانی انجام 
ش��ده و تا پایان سال،هرماه 

اخبار خوبی از سامانه های دفاعی می شنوید.
دریادار حسین خانزادی با اشاره به نام گذاری سال 
با عنوان جهش تولید از س��وی مقام معظم رهبری 
گف��ت: جهش تولید در نیروهای مس��لح جهش در 

تولید امنیت و وظیفه ارتش تولید امنیت است.
وی ادام��ه داد: امنیت اگر عاریه ای باش��د بس��یار 
ش��کننده خواهد بود. تسلیحات، تجهیزات، مهمات 
و ه��ر چیزی که برای برقراری امنیت نیاز باش��د تا 
زمانی که از کشوری ثالث خریداری شود و تا زمانی 
که آن کش��ور تجهیزات می دهد، ام��کان برقراری 
امنی��ت دارید؛ اما اگر پش��تیبانی و تجهیزات نداد، 

امنیت از دست رفتنی است.
فرمانده نی��روی دریایی با تاکید ب��ر اهمیت بومی 
بودن امنی��ت، تصریح کرد: امنی��ت نباید عاریه ای 
باش��د و از طرفی وقت��ی می گوییم جه��ش تولید 
در کار م��ا وجود دارد یعن��ی موضوع جهش قدرت 
دفاعی، جهش توان رزم و جهش در تولید امنیت به 
عنوان کاالیی ارزشمند است که اگر نباشد بسیاری 

از دستاوردها از بین می رود.
دریادار خانزادی خاطرنش��ان کرد: مصادیق جهش 
تولید در امنیت را امس��ال حتماً مش��اهده خواهید 

کرد چون تالش وافری پای کار آمده است.
وی ادامه داد: در همه حوزه ها از جمله ش��ناورهای 
س��طحی، پروازی ه��ا، پرنده های بدون سرنش��ین 
تالش های فراوانی انجام شده و تا پایان سال مرتب 
در ه��ر چند ماه اخبار خوبی در مورد یک س��امانه 

جدید می شنوید.
فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش گفت: این نش��ان 
می دهد موضوع جهش تولید در نیروهای مس��لح، 
ارت��ش جمهوری اس��المی ای��ران به وی��ژه نیروی 

دریایی با چه اهتمامی دنبال می شود.  مهر

خبر

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا روز گذشته 
در ارتب��اط تصویری با مراس��م مش��ترک دانش  آموختگی 
دانش��گاههای افسری نیروهای مس��لح در دانشگاه افسری 
امام عل��ی علیه الس��الم، الزمه حفظ اقت��دار و هویت ملی و 
تأمین منافع ملی را محاس��به صحیح و عقالنی از تهدیدها 
و ظرفیتها در مسائل مربوط به »قدرت دفاعی«،»استحکام 
و ثبات اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« دانس��تند و 
تأکید کردند: مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، به شرط 
»تالش ش��بانه  روزی مسئوالن« و »مدیریت قوی، جامع و 
خسته نشو« و »تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید نداشتن 
به خارج« قابل حل هس��تند و سر و صداهای اراذل مسلط 

بر ملت امریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اجرای مراس��م مش��ترک دانش 
آموختگی دانش��گاههای نیروهای مس��لح را فرصتی برای 
اس��تفاده از تج��ارب یکدیگر و هم افزایی بیش��تر خواندند 
و افزودن��د: جوانانی که در دانش��گاههای نیروهای مس��لح 
تحصیل می کنند در واقع تأمین کنندگان و حافظان امنیت 
به عنوان یک ارزش بس��یار واال و ی��ک عنصر حیاتی برای 

کشور هستند.
فرمانده کل قوا با اش��اره به ارائه خدمات مختلف نیروهای 
مس��لح به مل��ت از جمله امدادرس��انی و کمک در حوادث 
طبیعی همچون س��یل گلس��تان و زلزله س��رپل ذهاب و 
عرصه ه��ای بهداش��ت و درم��ان بویژه در ش��رایط کنونی 
بیم��اری کرون��ا و همچنی��ن نق��ش آفرین��ی در رزمایش 
همدل��ی و کمکهای مؤمنانه خاطرنش��ان کردند: نیروهای 
مسلح جمهوری اس��المی ایران حقیقتاً نیروهایی آبرومند 

و شرافتمند هستند.
رهبر انقالب اس��المی »قدرت دفاعی«،»اس��تحکام و ثبات 
اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« را ارکان اقتدار ملی 
برش��مردند و گفتند: مبنای اقتدار در جمهوری اس��المی 
یک مبنای عقالنی و براس��اس محاسبات صحیح و منطقی 
درخصوص اندازه قدرت دفاعی، چگونگی تقس��یم کار بین 

نیروهای مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: برای تأمین منافع ملی 
و حف��ظ موجودیت و هویت ملی باید محاس��بات دقیق و 
منطقی از حد و اندازه واقعی تهدیدها و همچنین ظرفیت ها 

و استعدادهای واقعی کشور وجود داشته باشد.
ایش��ان تأکی��د کردند: ق��درت دفاع��ی برآم��ده از چنین 
محاس��بات عقالنی، موجب می شود که مسئوالن و مردم با 

طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی شوند.
رهبر انقالب اسالمی عقالنیت را به معنای محاسبه صحیح 
دانستند و گفتند: بعضی ها اسم عقالنیت و عقل را می آورند 
اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است در 

حالی  که فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ترسوها حق ندارند 
اس��م عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت به معنای محاس��به 
درس��ت اس��ت. البته دش��من تالش دارد ت��ا معنای غلط 
عقالنی��ت را تلقی��ن کند و برخی هم نادانس��ته، در داخل 

همان حرف دشمن را تکرار می کنند.
ایش��ان عل��ت هیاه��وی اراذل یاوه گ��و در امری��کا درباره 
توانایی های دفاعی و موشکی و منطقه ای ایران را، محاسبات 
دقی��ق و عقالنی جمهوری اس��المی برای رس��یدن به این 
توانایی ها دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشی از ترس 
آنها و همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه اس��ت، اما 
باید بدون توجه به این فضاس��ازی ها، دس��تگاه محاسباتی 
عقالنی را حفظ کرد و به لطف خداوند، جمهوری اس��المی 

در همه این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.

رهبر انقالب اس��المی، عقالنیت را الزمه همه امور دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: باید ظلم س��تیزی، عدالت خواهی و 
مب��ارزات اجتماعی نیز براس��اس عقالنیت باش��د و گرفتار 

حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در خصوص مس��ائل فرهنگی 
ب��ه عنوان یکی دیگر از ارکان اقت��دار ملی، افزودند: زمانی 
که موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح ش��د دش��من، 
سراس��یمه تبلیغات خود را به س��مت مقابله با این موضوع 
س��وق داد زیرا از بیداری مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی 

هراس دارد.
ایشان با اشاره به »اس��تحکام و ثبات اقتصادی« به عنوان 
س��ومین رکن اقتدار ملی گفتند: اقتصاد کش��ور زیر فشار 
اس��ت و مردم از نظر معیشت دچار مش��کالت هستند اما 

همه این مشکالت قابل حل است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: من عقیده ندارم که مسئوالن 
در زمینه مسائل اقتصادی تالش نمی کنند. تالش های زیاد 
و خوب��ی در برخ��ی بخش ها انجام ش��ده اگرچه در بعضی 
بخش های اقتص��ادی توان مدیریتی ضعیف اس��ت. ضمن 
اینک��ه مصوب��ات خوبی هم وج��ود دارد که بای��د پیگیری 

شوند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای الزمه حف��ظ اقتدار ملی را نگاه 
جامع و صحیح به مس��ائل دفاع��ی، اقتصادی و فرهنگی و 
حضور مدیران قوی، فعال و خس��ته  نشو دانستند و تأکید 
کردن��د: در هر عرصه ای که مدیریت های خس��تگی ناپذیر، 

فعال و پرنشاط را داشتیم، کارها پیشرفت کرده است.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: مکرراً گفته ش��ده که عالج 
مش��کالت اقتص��ادی در گ��رو تمرکز ب��ر مس��ئله تولید، 
جلوگی��ری از س��قوط پی در پی ارزش پول ملی و بس��تن 
رخنه هایی همچ��ون قاچاق، واردات بی رویه و فس��ادهای 

مالی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به حضور مدیران خوب 
و لزوم تالش ش��بانه  روزی و خستگی ناپذیر افزودند: البته 
در مش��کالت اقتصادی، ما نق��ش خباثت آمیز آمریکایی ها 
و تحریم ه��ای آنه��ا را که حقیقت��اً جنایت اس��ت، نادیده 
نمی گیری��م و به ایس��تادگی و مقاومت ادام��ه خواهیم داد 
تا به لطف خداوند فش��ار حداکثری آمریکا را به روسیاهی 

حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم.
ایش��ان با اشاره به ابراز خوش��حالی رئیس جمهور آمریکا از 
اختالل در اقتصاد کشور و جنایت علیه ملت ایران، گفتند: 
افتخ��ار به چنین جنایتی فقط از آدمهای رذلی مثل ش��ما 

برمی آید.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: البته وض��ع امروز آمریکا با 
هزاران میلیارد دالر کس��ری بودجه و ده ها میلیون گرسنه 
و انسان زیر خط فقر بسیار بد است و ملت ایران به توفیق 
الهی با قدرت ایمان و عزم ملی و به کوری چشم مسئولین 
رذل، خائن و جنایتکار آمریکا بر مشکالت فائق خواهد آمد 
و از تحریم نیز به عنوان وس��یله ای برای مقاوم سازی واقعی 

اقتصاد کشور استفاده خواهد کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید مج��دد بر این موضوع 
که عالج مش��کالت کشور در داخل اس��ت، گفتند: اگرچه 
بسیاری از مش��کالت ما مربوط به خارج از کشور است اما 
ع��الج آنها در داخل و با تکیه بر محاس��به درس��ت و نگاه 
صحیح به مس��ائل کش��ور و منطقه و ب��ا بکارگیری تدبیر، 
تالش، خرد و عزم راس��خ اس��ت، بنابراین نباید عالج را در 
خارج از کشور جستجو کرد چرا که ما هیچ خیر و بهره ای 
از خ��ارج نمی بینیم و س��ر و صدای اراذل مس��لط بر ملت 

آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.
بخش دیگری از سخنان فرمانده کل قوا در مراسم مشترک 
دانش آموختگ��ی نیروهای مس��لح به بی��ان چند توصیه به 

دانشجویان و مسئوالن این دانشگاهها اختصاص داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه تحول در تهدیدها، 
مقابله ب��ا آنها را نیز نیازمند برنامه های جدید دانس��تند و 
تأکید کردند: در پژوهش های دانشگاههای نیروهای مسلح 
باید پیش بینی تهدیدهای جدید و شناخت راههای مقابله 

با آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد.
ایش��ان تجربیات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس را 
سرمایه ای ارزش��مند خواندند و با تأکید بر لزوم تبدیل آن 
تجربیات برجسته به نظریات دفاعی و بسط و تکمیل آنها، 
ب��ر توجه ویژه ب��ه تربیت اخالقی در دانش��گاههای نظامی 
توصی��ه کردند و گفتند: البته این توصیه برای همه جوانان 
کش��ور بوی��ژه نیروهای انقالبی اس��ت که بای��د اخالص و 
مجاهدت را سرلوحه عمل خود قرار دهند  و در مسئولیتها 

چشم به مقام باالتر یا مال دنیا نداشته باشند.
رهبر انقالب اس��المی در بخش پایانی سخنانشان بار دیگر 
با تش��کر از مسئوالن بخش بهداشت و درمان و پزشکان و 
پرستاران فداکار، ابتالئات و تلفات موج سوم کرونا را بسیار 
دردآور خواندن��د و افزودن��د: همچنانک��ه از مدتها قبل به 
رئیس جمهور و مس��ئوالن محترم گفته ام، ضابطه گذاری ها 
برای مقابله با بیماری بای��د از جایگاه حاکمیتی و الزام آور 

باشد.
ایش��ان گفتند: همچنانکه در موضوع س��فر اربعین، مردم 
متدی��ن به مرزه��ا نرفتن��د و در عزاداری ه��ای محرم نیز 
ضوابط س��تاد ملی را دقیقاً رعایت کردند، عموم مردم باید 
در مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت شیوه نامه ها، 

مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خالص شویم.
پیش از س��خنان فرمانده معظم کل قوا، س��ردار سرلشکر 
محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گزارشی از 
توانمندی ها و فعالیت های نیروهای مس��لح و دانشگاههای 
افس��ری در س��ال گذش��ته بیان کرد و گفت: ناکامی های 
اخیر آمریکا تنها بخش��ی از شکست های دشمن محسوب 
می ش��ود و عصبانیت ش��یطان بزرگ و تالش ها و تحرکات 
نظامی پرطمطراق اما توخالی دشمنان و عادی سازی روابط 
خیانت بار برخی از کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیستی، 

تردیدی در برتری جبهه حق ایجاد نخواهد کرد.
در این مراس��م که همزمان در همه دانش��گاههای افسری 
نیروهای مس��لح از طریق ارتباط تصویری دریافت می شد، 
امیر س��رتیپ دوم اوجاقی فرمانده دانش��گاه امام علی)ع(، 
س��ردار س��رتیپ پاس��دار غالمی فرمان��ده دانش��گاه امام 
حسین)ع( و سردار سرتیپ دوم بختیاری فرمانده دانشگاه 
عل��وم انتظامی امی��ن گزارش��ی از فعالیت ه��ا، اقدامات و 

برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند.
قرائت سوگندنامه، اعطای پرچم توسط دانشجویان قدیم به 
جدید، اجرای سرود مشترک توسط دانشجویان مستقر در 
میدان از دیگر برنامه های مراس��م مشترک دانش آموختگی 

نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه 
از فرمان��ده کل قوا به تعدادی از برگزیدگان دانش��گاههای 

افسری جایزه، درجه و سردوشی داد.

آیت هللا رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه:

خصوصی سازی باید با حفظ 
منافع ملی و حقوق مردم 

همراه باشد
 رئی��س ق��وه قضایی��ه با 
و  پیگیری ه��ا  از  تقدی��ر 
نهاد ه��ای  تالش ه��ای 
قرارداد  ابطال  در  نظارتی 
خصوصی س��ازی دش��ت 
مغان تأکید کرد: دستگاه 
قضایی از خصوصی سازی 
موجب  ک��ه  ضابطه من��د 
رون��ق اش��تغال و تولی��د 

ش��ود حمایت می کند، اما اگ��ر واگذاری ه��ا در چارچوب 
مصالح مردم نباش��د، برای همه زحمت آفرین خواهد بود. 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه با تس��لیت ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم )ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السالم اظهار 
داشت:دشمنان نظام اسالمی برای ضربه زدن به دین تالش 
می کنن��د آموزه های دینی را در افکارعمومی مش��وه جلوه 
دهند و برخی کشور ها در منطقه که نام اسالم را هم یدک 
می کشند، ساقدوش دشمنان اسالم شده اند و دستشان در 
دس��ت کس��انی اس��ت که تا آرنج به خون کودکان و زنان 

مسلمان و تضییع حقوق انسان ها آلوده است.
رئیس��ی بر همین اس��اس به پیروان و دوس��تداران پیامبر 
عظیم الش��ان اس��الم تأکید کرد برای حفظ و تحکیم دین 
به ارزش های دینی از جمله اجرای عدالت و رعایت حقوق 
مردم و گره گش��ایی از کار آن ها توجه ویژه داشته باشند و 

به دنبال تحقق احکام و مبنی دین باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با اشاره به توطئه های 
دش��منان علیه نظام اس��المی اظهار داش��ت: اگر در برابر 
فش��ار های دش��من که خودش��ان آن را فش��ار حداکثری 

توصی��ف کرده اند، ب��ه آموزه های دین و راهب��رد مقاومت 
حداکثری توجه کنیم همه توطئه های دشمن نقش بر آب 

می شود.
رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به تحوالت ی��ک هفته اخیر 
آمری��کا از جمله موضع گیری س��خیف دونالد ترامپ علیه 
کش��ورمان و تکرار تحریم های بانکی و اقدام دادگاه فدرال 
این کش��ور، هفته گذش��ته را »هفته جن��ون حکمرانی در 
آمری��کا« توصیف ک��رد و این اقدامات را نش��انگر ابتذال و 

انحطاط این رژیم دانست.
وی بر همین اس��اس خاطرنشان کرد: حکمرانی غیرعادی 
در آمری��کا، درس��تی نگاه و مس��یر ما را ثاب��ت و ما را در 
پیگیری مواضع و اقدامات مان در برابر نظام سلطه مصمم تر 
می کند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به 
ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان اردبیل پرداخت 
که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت 
گرفت و با تقدی��ر از نهاد های نظارتی برای صیانت از بیت 
المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت امروز ماست که 
سیاس��ت های آن از س��وی مقام معظم رهب��ری ابالغ و در 
برنامه های توسعه تکلیف ش��ده است، اما خصوصی سازی 

باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باش��د و برای 
آن پیوس��ت های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر 
به افزایش تولید کاال های اساسی و استراتژیک برای کشور 
شود. رئیسی همچنین خاطرنشان کرد که پس از واگذاری 
یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید 
هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را 
تصاحب می کند حمایت کرد و تس��هیالت الزم برای اداره 
آن واح��د تولیدی تخصیص یابد ت��ا در مدیریت مجموعه 

مشکل و وقفه به وجود نیاید.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دس��تگاه قضایی از خصوصی 
س��ازی با رعایت ضوابط و قواعد آن که موجب اشتغالزایی 
و رونق تولید می ش��ود حمایت می کند، اما اگر واگذاری ها 
دارای یک روند درس��ت و منطقی نباشد، هم برای مردم و 

هم برای قوه قضاییه زحمت آفرین است.
وی تصریح کرد: در کش��ور ظرفیت ه��ای اقتصادی فراوانی 
داریم که فعال سازی آن ها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و 
بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکالت را کاهش می دهد 
و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئه های دشمن 

می شود.  مرکز رسانه قوه قضاییه

ادامه از صفحه اول
ش��ده اس��ت که البته همچن��ان ادام��ه دارد، این 
تفک��ر بر این باور اس��ت ک��ه برای پای��ان دادن به 
دشمنی دش��منان علیه ایران اسالمی، کافی است 
ک��ه از مواضع نظامی و دفاعی خ��ود کوتاه بیاییم، 
تا مش��کالت اقتصادی نیز حل ش��ود، در حالی که 
راه کار و راه حل این اس��ت که به استحکام و ثبات 

اقتصادی برسیم.
چ��را ظرفیت های اقتصادی کش��ور نباید همچون، 
پیش��رفت های نظامی نمی تواند خود را ارتقاء دهد 
و به اس��تحکام و ثبات در عرص��ه نظامی و دفاعی 
برس��د؟ آن هایی که تصور می کنن��د، کنار آمدن با 
دشمن مش��کالت اقتصادی را حل می کند، آیا باور 
دارند که دشمن خواهان جمهوری اسالمی ایران با 
اقتصادی پویا و پیش��رفته در عرصه های اقتصادی 
اس��ت؟ چنین تصوری مصداق همان س��خن رهبر 
معظم انقالب اس��ت که فرموده اند؛ »بعضی ها اسم 
عقالنیت و عقل را می آورند اما منظورش��ان ترس، 
انفعال و فرار از مقابل دش��من اس��ت، در حالی که 

فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست.«
قدرت دفاعی کش��ور که اکنون عاملی بازدارنده در 
مقابل تهدیدات نظامی دش��منان است، می تواند و 
باید الگویی برای عرصه اقتصادی شود تا استحکام 

و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
اگ��ر ایران اس��المی در عرص��ه نظام��ی، دفاعی و 
منطقه ای توانس��ته است دش��من را با چالش های 
ج��دی روبرو کن��د، در عرصه اقتص��ای نیز خواهد 
توانس��ت. کافی اس��ت اندکی از روحی��ه نیروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی ایران به بدنه اقتصادی و 
اندیش��ه ای این بخش از اقتدار ملی تزریق ش��ود، 
آنگاه ش��کوفایی اقتصادی با پیش��رفت های بزرگی 

همراه خواهد شد.
مشکالت اقتصادی دو بخش دارد، بخش نخست آن 
به مدیریت، تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران 
اجرای��ی و اقتصادی بازمی گردد و بخش دوم آن به 
تحریم ها مربوط می شود. اما می بینیم که نیروهای 
مسلح با کمترین بودجه نظامی توانستند، با وجود 
تحریم های تس��لیحاتی که تحریم ه��ای اقتصادی 
نیز فش��ار مضاع��ف را بر آن وارد ک��رد، به آنچنان 
توانمندی هایی دست یابند که دشمنان را ناامید از 

جنگ با جمهوری اسالمی ایران کرده است.
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گزارش

ارز 4200 تومانی به جای حل مشکل در کشور باعث فساد شد
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گف��ت:  ارز 4200 تومانی به جای آنکه 
مش��کل مردم را حل کند و برای تامین کاالهای اساسی هزینه شود، خود 

باعث ایجاد فساد شد.
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به شرایط اقتصادی امروز کشور گفت: ما امروز با محدودیت منابع در حوزه 
ارزی مواجهی��م و عالوه بر تحریم ها س��وءمدیریت ها نیز عامل تش��دید کننده 
شرایط خاص امروز تأثیرگذار بوده است. وی افزود: در بحث نقدینگی در کشور هم 
به خاطر جذب نکردن سرمایه های مردم در حوزه تولید باعث شده مردم برای حفظ 
ارزش پول خود گاهی سرمایه هایش��ان را به س��مت بازار سکه و ارز و گاهی هم در 
بخش های دیگر هزینه می                                   کنند که خود این مس��أله باعث افزایش تقاضا و طبیعتا 

باال رفتن قیمت ها در این حوزه می شود.  فارس

تأثیر مخرب قیمت ارز بر کاالهای اساسی
عض��و کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس با بی��ان اینکه 
نماین��دگان باید درباره بی ثباتی قیم��ت ارز تصمیم گیری کنند، گفت: 
آث��ار دالر ۳0 هزار تومان��ی حتما بر قیمت کاالی اساس��ی و مایحتاج 
مردم اثرگذار خواهد بود. جبار کوچکی نژاد با اش��اره به افزایش سرسام 
آور قیمت دالر در کشور گفت: درحال حاضر نرخ دالر از ۳0 هزار تومان 

عبور کرده و ممکن است روند افزایشی قیمت ارز ادامه داشته باشد.
نماینده مجلس تصریح کرد: اگر دانه مرغ با دالر ۳0 هزار تومان وارد کشور شود 

این مشخص است که دیگر مرغ دار ما ورشکسته خواهد شد.
عضو کمیس��یون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس اظهارداشت: مجلس باید 
به سرعت به این بخش ورود کند و در میدان باشد.مجلس باید درباره بی ثباتی 

قیمت ارز تصمیم گیری کند.  میزان

نابسامانی ارزی حاصل بی تدبیری است نه پالرمو
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نابسامانی ارزی حاصل بی 
تدبیری اس��ت. حجت االسالم سید کاظم موس��وی، با انتقاد از اظهارات 
وزیر خارجه که نابس��امانی قیمت ارز را به تصویب نش��دن کنوانس��یون 
پالرمو مرتبط دانسته بود، گفت: نابسامانی ارز دالیل مشخصی دارد که بی 
تدبیری در مدیریت نقدینگی و کنترل وضعیت اقتصادی از جمله آن است 
و هیچ ربطی به پالرمو ندارد. وی با بیان اینکه برخی می خواهند آدرس غلط 
به مردم بدهند، افزود: باید با مردم صادق باشند و اشتباهات و بی تدبیری های خود 
را قبول کنند؛ قبول کنند که در مدیریت نقدینگی اشتباه کردند و نتوانستند بازار 
را کنترل کنند. موس��وی گفت: شرطی کردن اقتصاد کشور، مشکل بسیار بزرگی 
درست کرده است این قابل قبول نیست که دشمن عملیات روانی علیه اقتصاد ما 

کند و با همین عملیات قیمت ارز در کشور جا به جا شود.  تسنیم

سروصدای اراذل مسلط برآمریکا ذهن کسی را مشغول نکند
فرمانده کل قوا:


