خبر

اخبار

سیاسی

آیت ا ...مکارم شیرازی:

مردم از تیم اقتصادی دولت و
نبود جدیت در دستگاه قضا برای
برخورد با مفسدان راضی نیستند
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امروزدررأسمفسداناقتصادی،دستگاههایزیرنظروزارتصنعتهستند
مسعود حمیدی

آیــت ا ...مــکارم شــیرازی با تأکیــد بر لــزوم تغییــر تیم
اقتصادی دولــت گفت :دولتمردان بداننــد که مردم از
تیم اقتصادی دولت راضی نیســتند و یکــی از ضرورت
های این دولت ،وجود مدیران شــجاع و نترس اســت و
اگر مدیری در راس کار شــجاع نباشــد ،موفق نخواهد
شــد .به گزارش خبرگزاری رســا ،آیت ا ...ناصر مکارم
شیرازی از مراجع عظام تقلید ،روز پنج شنبه در همایش
نقش روحانیت و مســاجد در خدمت رسانی به مردم که
در مدرسه نواب صفوی مشهد برگزار شد ،گفت :مردم
از دستگاه قضایی فعلی راضی نیستند چرا که با جدیت
به مجــازات مفســدان اقتصادی نمــی پردازنــد و زمان
مجازات ها را بــی دلیل طوالنی کرده انــد و زمینه های
فرار مفســدان فراهم می شــود در صورتی که به برخی
از جرم ها می توان در زمان بســیار کوتاه تری رسیدگی
کرد.
وی افزود :دولت بداند اگر وظیفه خود در مقابل جوانان
و جامعــه را به خوبی انجــام دهد ،نه تنهــا از آمریکا بلکه
از هیچ کشــوری نباید بترســد اما اگر به ایــن وظایف به
خوبی عمل نکنــد خطرات جــدی تری ایــران را تهدید
می کند.
این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تصریح
کرد :متاسفانه برخی مفســدان برای خود امنیت قائل
شــده اند و دلیل این موضوع هم این اســت که با برخی
از صاحبــان قــدرت و مدیــران کالن کشــور در ارتبــاط
هستند.

•مالحظه هیچ کس را نکنید

آیت ا ...مکارم شیرازی با بیان این که در مبارزه با مفسد
و جلوگیری از رانت ،باید همچون حضرت علی(ع) رفتار
کرد ،افــزود :نباید با هیــچ کس در ایــن زمینه مالحظه
کرد ،مدیران نیز در صورت فســاد نزدیــکان خود حتی
با بــرادر ،فرزند و خانــواده خود برخورد کننــد ،اگر این
موضوع به خوبــی رعایت شــود آینده انقالب اســامی
روشــن خواهد بود .این مرجع تقلیــد تاکید کرد :از این
مردم بایــد قدردانی کرد که در همه عرصــه ها پایبند به
اسالم و انقالب بوده اند.

امام جمعه مشــهد گفت :اگر واقعا بناست با مفسد
اقتصــادی برخورد شــود ،امروز در رأس مفســدان
اقتصادی ،دســتگاههای زیــر نظــر وزارت صنعت
هســتند که تولید خــودرو میکنند ،ســایت شــان
را خامــوش کردنــد و جــواب کســی را نمیدهند
و خودروهــا را انبــار کردهانــد .خودرویــی کــه 30
میلیــون تومــان قیمــت داشــت االن  50میلیــون
تومان شده است .چه کسی این کار را کرده است؟
اینها مفســد اقتصادی نیســتند؟ خب بیایید این
مفسد اقتصادی را بگیرید .عزیزان قوه قضاییه این
مفسدان اقتصادی را بگیرید و به مردم نشان بدهید
که شما با مفســد اقتصادی برخورد قاطع دارید تا
مردم آرامش پیدا کنند.
به گزارش «خراسان رضوی» ،آیت ا ...علم الهدی در
خطبه دوم نماز جمعه این هفته اظهار کرد :وضعیت
امروز ما در انقالب و اســام این اســت کــه انقالب
مقدس اسالمی ما ،رأس  40ســالگی خود در یک
پیــچ تاریخی گرفتار اســت کــه عبور از این مســیر،
جریان انقالب ما را بعد از چهل ســال ،در چله دوم
نهادینهوتضمینخواهدکردوتماممشکلاستکبار
با ما همیــن اســت .وی افــزود :احســاس حقارتی
که امــروز آمریکا و کشــورهای اســتعماری اروپایی
انگلیس و فرانســه دارند این اســت که این انقالب
چهل ســال عمر کرد و همه برخوردها ،دشمنیها
و فتنهها بیاثر بــود .وی تصریح کرد :مــا در عرصه
اقتدار پیش رفتیم و دشــمن در مرحله تنزل ضعف
و زبونــی و نفرت اســت که این بــرای آمریــکا و اروپا
قابلتحمل نیست لذا تنشهای زیادی در برابر این
رشد انقالب برای ما ایجاد میکنند.
امامجمعــه مشــهد تصریــح کــرد :بهتریــن آمــوزه
ما قــرآن اســت و همانگونه کــه در زندگــی فردی
خودمان از قرآن الهام میگیریم ،در عرصه سیاست
وزندگی اجتماعی نیــز باید از قــرآن الهام بگیریم.
رهنمودهای حکیمانه مقام معظــم رهبری ما را به
قرآن هدایت میکند ،شما ببینید در جنگ احزاب
در صدر اســام وقایعــی که بین مســلمانها اتفاق
افتــاد ،دقیقــ ًا همــان وقایع جریــان امــروز زندگی
ماســت و از همان وقایع باید برای امروزمان درس

اقتصادی

در نشست خبری ششمین همایش
«برندینگ» مطرح شد:

وابستگی دولت به پول نفت
موجب توجه بیشتر دولت به تجار
شده است

آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

نماز جمعه

گزارش جلسه

بگیریم .وی یادآور شد :جامعه آن روز مدینه دودسته
شدند؛ یک دســته منافقین و دســته دیگر مؤمنان
بودند مانند وضعیتی که امروز ما داریم .این که اروپا
دارد دانه میریزد ،اروپا با آمریــکا فرقی نمیکند،
اینهــا همــه دشــمنان قســمخوردهاند .اختالف
فقط در روش اســت وگرنه ،اینهــا هم میخواهند
با ما همــان کنند کــه آمریکا کرده اســت .نه این که
اینها طرفدار ما هســتند ،نــه اینهــا میخواهند
همان کار را با ما کنند که آمریکا انجام داده اســت.
زیرا مصالح و منافع اینها باهم مشــترک است اما
هرکدام با یک روش و سیســتم آمدنــد .وضع ما از
مســلمانها در آن زمــان خیلــی بهتر اســت .آنها
حتی قوت الیموت نداشــتند .آیت ا ...علم الهدی
تصریح کــرد :در چنیــن موقعیتی ،منافقــان که در
دلهایشــان مرض بود و هنوز پیامبــر را باور نکرده
بودند با تحریک حس ناسیونالیستی مردم ،گفتند
ای اهل یثرب (یثرب اسم مدینه دوره جاهلیت) ،ما
داریمیثربراازدستمیدهیم،دیگرجایمقاومت
نداریم ،بگویید پیامبر را قبول ندارید ،خدا را قبول
ندارید و پیامبر را دستبســته تســلیم اینها بکنید
و از مســیرتان برگردید تا ســالم بمانیــد و زن و بچه
شمارا هم اسیر نکنند .وی افزود :حاال میگویند آقا
برویم با آمریکا که با ما چنین کرد ،برویم با انگلیس و
فرانسه ناپاکی که قرنها دشمنی و ناپاکی آنها بر
ما ثابتشده با آنها معامله کنیم ،قرآن میگوید این
منطق منافقین بود در جنگ احزاب .منطق کسانی
که در قلبشان مرض بود .اص ً
ال جنگ احزاب و تاریخ
گذشته نه ،تجربیات گذشــته هم نه ،همین دو سه
سال زندگی خودمان ،شما رفتید مذاکره کردید،
اینقدر نشستید برنامه اجرا کردیدجز این که دالر
 3000تومان را 10هزار تومان کردید ،کار دیگری
کردید؟ بازهــم میخواهید بروید مذاکــره کنید؟
بازهم همین راه را پیش ببرید؟

•از هیچ چیز نمی ترسیم و تسلیم خدا
هستیم

امامجمعه مشهد به آیات سوره احزاب اشاره کرد و
گفت :عدهای نزد پیامبر آمدند و گفتند خانههای ما
درشان باز است ،زن و بچه ما بیکسوکار هستند،
اجازه بدهید برویم خانه خودمان را حفظ کنیم و در
و پیکر خانه مان را ببندیم .اینهــا جز فرار از جنگ
تصمیم دیگری نداشــتند .این حرف قرآن اســت و
منطق کسانی بود که در قلبشان مرض بود .منطق

مؤمنان این بود کــه در آیه هــای  22و  23آمده که
وقتی مؤمنان لشــکر احــزاب را دیدنــد گفتند این
همان اســت که رســول خدا (ص) به مــا وعده داده
اســت .وی تصریح کرد :پیامبر وقتی لشکر احزاب
آنهــا را محاصره کرده بــود ،گفتند این کفــار از ما
دستبردار نیستند چون ما خدا را داریم ،توحید را
داریم .لذا مؤمنان گفتند تا آخرین قطره خون خود
ایســتادگی خواهیم کرد .بر ایمان آنها نیز افزوده
شد وقتی زیر هجمه دشمن قرارگرفته بودند .امروز
عــده ای نیروهای متدیــن همین حالــت را دارند و
میگوینــد آمریــکا را بدبخــت کردیم .چهل ســال
است اینها به خاک نفرت نشستند و امروز منفورتر
از دولت و پرچــم آمریکا روی کــره زمین ،هیچچیز
دیگری نیســت ،ما هم به جلو حرکــت میکنیم و از
هیچچیز نمیترسیم و تسلیم خدا هستیم و هرچه
سرنوشتباشدبهجلومیرویمتاجاییکهسرنوشت
مان این شــود که یا کشــته شــویم یا این پرچم را به
دستصاحبشبرسانیمتاهمهدنیارادرستکنیم.
آیت ا ...علم الهدی گفت :حــرف نیروهای متدین
این است که در مقابل نیروهایی که هرروز یک طرح
دارند چگونه مذاکره کنیم ،آن ها بر ســر عهدی که
باخدا بستند ،هستند .بعضی از آنها تا مرز شهادت
پیش رفتند نهتنها در هشت ســال دفاع مقدس که
االن هم در کنار دریای مدیترانه جانشــان را درراه
خدا میدهند .یک عده هم منتظرند به همین نقطه
برسند؛ پسر جوان نسل ســوم انقالب که امام را به
روایــت تصویر و صدا شــناخته ،آمــده میگوید دعا
کنید من بروم سوریه و شهادت نصیبم شود .چهل
سالپایاینانقالبونظامایستادندوعوضشدنی
نیستند و از اهلبیت (ع) پیامبر دست برنمیدارند و

پای این خط ایستادهاند.

•آقایان مسئول بروید همه انبارهای
احتکار را بگیرید

امامجمعــه مشــهد خطــاب بــه مســئوالن کشــور
گفــت :دولتمردان محتــرم  ،نماینــدگان مجلس،
عزیزان مســئول در قوه قضاییه شــما بیایید به این
مردم ملحق شــوید و ایــن خندق را حفــر کنید ،آن
روز خندق حفــر کردنــد و ما هــم امروز بــه خندق
نیاز داریم ،بیاییــد خندق را حفر کنیــد ،بیایید و با
مدیریتهــای اقتصــادی ،مشــکالت را واقع ًا حل
کنید .تشــکر میکنیــم که شــما رفتیــد انبارهای
احتکار را پیدا کردیــد و اجناس را به بــازار آوردید
امــا همــه انبارهــای احتــکار را بگیریــد .نهفقــط
انبارهــای احتــکاری کــه در داخل آنها ســیمان
است ،انبارهای احتکاری را هم که صدها و هزاران
خــودرو را دزدی آوردنــد و احتکار کردنــد ،بروید
بگیریــد .آیــت ا ...علم الهــدی تصریح کــرد :اگر
واقع ًا بناســت با مفســد اقتصــادی برخورد شــود،
امروز در رأس مفســدان اقتصادی ،دســتگاههای
زیر نظــر وزارت صنعت هســتند که تولیــد خودرو
میکنند .سایتشــان را خامــوش کردنــد و جواب
کســی را نمیدهند و خودروها را انبــار کردهاند.
خودرویی که  30میلیون تومان قیمت داشت االن
 50میلیون تومان شده است .چه کسی این کار را
کرده است؟ اینها مفسد اقتصادی نیستند؟ خوب
بیایید این مفسد اقتصادی را بگیرید .عزیزان قوه
قضاییه این مفســدان اقتصادی را بگیرید و جلوی
چشم مردم به مردم نشان بدهید که شما با مفسد
اقتصــادی برخــورد قاطع داریــد تا مــردم آرامش
پیدا کنند.

حمیدی /عضو هیئتمدیره انجمن مدیران صنایع استان
گفت :وابستگی دولت به پول نفت و ضرورت تبدیل سریع
آن به ریال توسط تجار ،باعث شده دولت در تصمیم های
خود بــه نظــرات تجــار بیشــتر از نظــرات تولیدکنندگان
توجه کنــد .به گــزارش «خراســان رضــوی» ،محمدعلی
چمنیان عضو هیئتمدیره انجمن مدیران صنایع استان،
در نشســت خبــری ششــمین همایــش برندینــگ که در
ساختمان «ساپکو» برگزار شــد ،در خصوص نفوذ بیشتر
تجار در تصمیمــات دولت نســبت به تولیدکننــدگان در
تحوالت اخیر ارزی گفت :علت اصلی موضوع این اســت
که دولت وابســتگی شــدیدی به درآمدهای نفتی دارد و
ارز حاصل از فروش نفت باید تبدیل به ریال شــود تا برای
ســامان دادن به امور دولت اســتفاده شــود و این طبیعی
اســت که این تجار هســتند کــه ارز را از دولــت خریداری
میکنند ،لذا ســازوکاراقتصادی کشــور بهگونهای است
که اگر تجارت کشــور آســیب ببیند ،بخش ضعیفتر بدنه
دولت لطمــه خواهد دیــد .وی افــزود :دولــت نمیتواند
هزینههای سرسامآور خود را تنها از طریق مالیات تأمین
کند ،بــه همین دلیل دولــت از تجارت حمایــت میکند و
درواقعتولیدیکهمیتواندارزشافزودهبرایکشورایجاد
کند ،چندان موردتوجه نیست .عبدا ...یزدان بخش عضو
دیگر هیئترئیسه این انجمن نیز با اشاره به فعالیتهای
شورایگفتوگویبخشخصوصیودولتگفت:سخنان
بخشخصوصیتوسطدولتکمکمموردتوجهقرارگرفته
است اما مشــکل اساســی ،بحث قانون اســت که درواقع
باید قوه مقننه مشــخص کند بخــش خصوصی چگونه در
تصمیمات شریکشود .اما دیدگاه حاکم در کشور ،بیشتر
تصدیگری اســت در حالــی این بخش خصوصی اســت
که در برهههای حساس میتواند اقتصاد کشور را نجات
دهد .در ادامه این نشســت به موضوع برندینگ و کارایی
همایش برندینگ پرداخته شد و فرامرز مرادی دیگر عضو
هیئتمدیره انجمن مدیران صنایع استان ،به تالشهای
صورت گرفته توســط انجمــن مدیران اســتان در آموزش
نحــوه برند شــدن تولیــدات داخلی بــه مدیــران از طریق
برگزاری همایش برندینگ اشــاره کرد و گفت :محصول
وقتی تبدیل به برند میشود ،هم رقابتپذیر میشود و هم
اعتبار تولیدکننده ارتقا می یابد و موجب افزایش صادرات
محصولخواهدشد.درادامه،علیمحمدشریعتیمقدم،
عضو هیئتمدیره انجمن مدیران صنایع ،در این نشست
اظهــار کــرد :همایشهــای متعــددی در کشــور همانند
همایــش برندینگ برگزارشــده اما این همایــش موفقتر
بوده است ،این همایش نشان میدهد کار منظم و اصولی
میتوانــد ارزشآفرینی کند و نقش برندها نیز بخشــی از
این ارزشآفرینی است .وی افزود :درواقع برند ،پشتوانه
ارزشآفرینی،مسئولیتاجتماعیواجتماعاست،پویایی
یک برنــد میتواند به مانــدگاری مســئولیت اجتماعی و
خدمت به جامعه و کشور کمک کند.

چهرهها وخبرها
سیدمحسنبنیهاشمیخبرداد:

دبیر کل شورای مرکزی انجمن
اسالمی مهندسان استان انتخاب شد
ســید محســن بنیهاشــمی ب ه عنوان دبیر کل شــورای مرکزی انجمن اسالمی
مهندساناستانانتخابشد.سیدمحسنبنیهاشمیدرگفتوگوباایسنا،درباره
مصوبات اولین جلسه شورای مرکزی انجمن اسالمی مهندســان ،اظهار کرد :اولین جلسه شورای مرکزی جدید
انجمناسالمیمهندسانخراسانرضویروز17مردادتشکیلشد.ویافزود:دراینجلسه،این جانببهعنواندبیر
کلشورایمرکزیجدیدانجمناسالمیمهندسانخراسانرضویبرگزیدهشدم.ویتصریحکرد:همچنینجناب
آقایمهدیذاکرالحسینیبهعنوانقائممقامشورایمرکزیجدیدانجمناسالمیمهندساناستانانتخابشد.

مدیرنظارتدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

نوبت دهی مطب پزشکان خصوصی
سامان دهی می شود
مدیر نظارت و اعتبار بخشــی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد به مشکالت
سیستم نوبت دهی مطب پزشکان خصوصی اشــاره کرد و گفت :یکپارچه
نبودن سیســتم نوبــت دهــی ،مراجعه بــدون نوبــت ،مراجعــه از دیگر شهرســتان ها و اســتان هــا بدون
دریافــت نوبت قبلــی ،مراجعه اورژانســی بیماران ،ناآگاهی مردم و مشــکالت دسترســی به پزشــک ،از
مهم ترین مشــکالت نوبت دهی در مطب های خصوصی اســت که در زمینه ســامان دهی آن مطالعات و
برنامهریزیهایی انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران

خواستار اشد مجازات برای متخلفان ارزی هستیم

حمیدی /رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور گفت:
خواستار اشــد مجازات برای هرکســی هستیم که در
بحــث واردات بــا دالر  4200تومانــی تخلفــی کرده
باشــد .به گزارش «خراســان رضوی» ،غالمحســین
شافعی روز پنج شنبه در نشستی که در اتاق بازرگانی
مشهد برگزارشد ،در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره
موضــع اتــاق بازرگانــی ایــران در خصــوص تخلفات
ارزی صــورت گرفتــه با کارتهــای بازرگانــی گفت:
اتاق ایران از همان ابتدا طی نامهای به رئیسجمهور
خواستار آن شــده بود که دالر  4200تومانی فقط به
کاالهای اساسی و دارو اختصاص یابد اما دولت گفت
ما ارز داریم و میتوانیم آن را پوشش دهیم .وی افزود:
نقطه اشتباه تصمیم همینجا بود که گفتند هرکسی
میتواند ارز بگیرد ،برخی ارز گرفتند و وارداتی انجام
ندادند ،اینها معلوم اســت که از همــان ابتدا قصد و
غرضی داشــتند و بــا کســانی کــه کاال وارد کردهاند،
تفاوت دارند .رئیس پارلمان بخش خصوصی کشــور
تأکید کرد :حتم ًا هرکســی تخلفی کرده است باید به
اشد مجازات برسد و ما هم خواستار آن هستیم به این
قضیه هرچه زودتر رسیدگی شود .وی تصریح کرد :در
خصوص کارتهای بازرگانی ،اتاق بازرگانی مشــهد
بررســیهایی انجام داده و نتایج آن را بــه اتاق ایران و
سازمان بازرســی ارائه کرده اســت بنابراین آنهایی
که بهمنظور سوءاستفاده از شــرایط اقتصادی کشور
دســت به این اقدامات زدهاند ،باید هرچه ســریعتر و
جدیتر بازخواست شــوند .وی در پاسخ به این سوال
که چند درصد تخلفات صورت گرفته را فعاالن بخش
خصوصــی انجــام دادهانــد ،گفت :مــا بارهــا از بانک
مرکزی خواســتیم کســانی راکــه ارز  4200تومانی
گرفتهاند ،یــا اعالم عمومــی بکنند یــا در اختیار اتاق
بازرگانــی قرار دهند .بر اســاس آن چه منتشرشــده،
حتم ًا شــرکتهای بزرگی که خصوصی هم نیســتند
سهم بیشتری داشــتهاند اما در خصوص درصد ،فع ً
ال
نمیتوانم اظهارنظری بکنم .وی به تالطم های بازار
ارز در ماههای گذشته اشاره کرد و با اشتباه خواندن
رویکردهــای ارزی دولــت در فروردیــن ماه امســال،
گفت :در این خصوص نظرخواهی و مشورتی با بخش

خصوصی و فعاالن اقتصادی انجام نشــد .ما از طرق
مختلــف آرای بخــش خصوصــی را بــه اطــاع دولت
رساندیم اما متاسفانه زمانی غلط بودن این رویکردها
درک شد که خســرانهای فراوانی وارد آمده و منابع
زیادی تلف شده بود.

•نقدینگی کشور باید مدیریت شود

شافعی در ادامه ،بزرگ ترین مشکل اقتصادی کشور
را میزان باالی نقدینگی دانســت که حــدود 1500
میلیارد تومــان برآورد شــده و در حال رشــد اســت و
افزود :اگر این ســیل ســنگین نقدینگی مهار نشــود،
راه به جایی نخواهیم برد و اقدامات دیگرمان به مثابه
مشت کوبیدن بر سندان است.

•استفاده از ارزهای خانگی به نفع اقتصاد،
به شرط جلب اعتماد مردم

رئیس اتاق بازرگانی ایران ،به یکی از پیشــنهادهای
قدیمی پارلمان بخش خصوصی به دولت اشاره کرد و
گفت :بیش از دو سال پیش ،به پیشنهاد یکی از فعاالن
اقتصادی ،موضوع اســتفاده بهینه از ارزهای خانگی
را با دولــت در میان گذاشــتیم ،اقدامی کــه به اتکای
اعتماد مردم به دولت شــکل می گیرد .وی افزود :در
این چارچوب ،بانکها با نرخ درصد سود مشخصی،
ارز مذکور را از مردم دریافت می کنند و به ازای آن بهره
مشــخصی در اختیار بخش تولید می گذارند تا با آن،
مواد اولیه خریداری و وارد کند البته همه این ها منوط
به ثبات بیشتر نرخ ارز و جلب اعتماد جامعه است .در
آن برهه با این پیشنهاد مخالفت شد و مسئوالن بهانه
هایی آوردنــد اما خوشــبختانه در بســته ارزی رئیس
جدید بانک مرکزی ،این موضوع وجود دارد .وی تاکید
کرد :تحقق این موضوع می تواند رونق مثبتی را به نفع
بخش های مولد ایجاد کند.

•تولید را معتاد حمایت کردیم
شافعی تصریح کرد :هیچ مســئولی نیست که نگوید
اولویت نخست کشور ،حوزه تولید است .در این زمینه
حرف هــای زیادی بیــان و تاکیــدات فراوانی شــده و
حتی اقداماتی هم انجام پذیرفته امــا به واقع ،نتیجه

ملموسی حاصل نشــده اســت .دلیل این مسئله ،بی
توجهی به ریشه هاست.
وی افزود :در این مدت باید بســتری شکل می گرفت
تا فعالیت در بخش های مولد جذابیت داشــته باشــد
و افراد با رغبت و اشــتیاق به این عرصه ورود کنند اما
متاسفانه ســودآوری و جذابیت بخش های غیرمولد،
سرمایه های اقتصادی کشــور ما را به این سمت و سو
سوق داده است ،برای مثال اگر کسی فروردین امسال
ارز فراوان خریده باشد و حاال بفروشد ،به اندازه سال
ها کار یک کارخانه سود کرده است.
وی رویه های موجود در حمایت از بخش تولید و صنایع
را اشــتباه و ناکارآمد دانســت و اذعان کــرد :حمایت
از تولید بایــد هدفمند ،کاهنــده و دارای بــازه زمانی
مشخص باشــد ،نتیجه این رویه ،رقابتی شدن بخش
تولید خواهد بود که متاسفانه اقدامات صورت گرفته
در این باره بــه گونه ای بود که بخــش تولید ما معتاد و
وابسته به حمایت ها شده است.
شافعی در پاسخ به سوالی در خصوص تالش ها برای
جوان سازی بدنه دولت و تاکید کارشناسان بر تغییر
در کابینه ،گفت :فعاالن اقتصادی از حرکت به سمت
احسن در انتخاب افراد و اولویت دادن به جوان گرایی
اســتقبال می کننــد البته بــاور داریم تا بدنــه اقتصاد
اصالح نشــود ،تغییر افراد در پســت های اقتصادی،
گرهی را نخواهد گشود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران همچنین بــه ظرفیت
موجود در بازار کشــورهای همسایه پرداخت و گفت:
در شــرایط موجود ضرورت دارد تعامــات اقتصادی
ما با کشــورهای همســایه تقویت شــود ،این بحث در
چارچوب دیپلماســی اقتصادی کشورمان ،به عنوان
یکــی از راهکارهــای عمــده در مواجهه بــا تحریم ها،
مدنظر قرار می گیرد .توسعه پیمان های پولی منطقه
ای باید گام دیگر در این عرصه باشــد .شافعی یادآور
شد :هم اکنون بیشــتر صادرات ما در حوزه کاالهای
سنتی یا در چارچوب خام فروشی انجام می شود ،در
اینمیان،سهمکاالهایصنعتیساختداخل،اندک
است که اگر تصمیم به تقویت صادرات داریم ،باید به
سراغ کاالهای تولید داخل برویم.

مدیرکل کمیته امداد استان

رشد ۷۵درصدی تسهیالت اشتغال
کمیته امداد طی امسال
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان این که سال گذشته کمیته امداد بیش
از  176میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال محرومان و قشرهای مستضعف
اختصاص داده بود ،اظهار کرد :امسال میزان تسهیالت اشتغال  275میلیارد تومان بوده که  75درصد
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .به گزارش تسنیم ،حبیب ا ...آسوده اظهار کرد :سال گذشته در
حوزه اشتغال ،کارهای اثربخشی به شکلهای مختلف انجام و سرانهای حدود  17میلیون تومان برای هر
شغل هزینه شد و کمیته امداد در سال گذشته بیش از  16هزار شغل در استان ایجاد کرد.

نخستین «مجمع راهبردی اندیشه مهدویت» به کار خود پایان داد
با حضور بیــش از  400نفر از فعاالن مهدوی سراســر
کشــور آیین اختتامیه نخســتین اجالســیه سراسری
«مجمع راهبــردی اندیشــه مهدویت» در حــرم مطهر
رضوی برگزار شــد .به گزارش آســتان نیوز ،اجالسیه
سراســری «مجمع راهبردی اندیشــه مهدویت» از روز
چهارشنبه صبح کار خود را به صورت فشرده آغاز کرد و
تا ظهر پنجشنبه ادامه داشت .در این اجالسیه آیت ا...
سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی ،حجــت االســام والمســلمین ســید ابراهیم
رئیسی؛ تولیت آســتان قدس رضوی ،حجت االسالم

والمســلمین کاظم صدیقی؛ رئیس شورای راهبردی
اندیشه مهدویت ،حجت االسالم پناهیان؛ دبیر شورای
راهبــردی اندیشــه مهدویــت ،محمــد علــی کریمی؛
مدیرعامل مجمع اندیشــه راهبردی و سردار صفایی و
اکبری و آقایان رحیم پور ازغدی ،عبودتیان و پروفسور
زاهدیدربارهمباحثمهدویتبهسخنرانیپرداختند.
این اجالسیه که با همکاری معاونت تبلیغات اسالمی
آستانقدسرضویومجمعراهبردیاندیشهمهدویت
برگزارشدبااستقبالپرشورفعاالنمهدویروبهروشد.
طی برنامههای گفتمانی و اندیشهورزی که در حاشیه

این اجالسیه تشــکیل شد ،پیشــنهادهای کاربردی و
نوین برای ادامه فعالیت فعاالن مهدوی نیز بیان شد.

