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با ايلنا همراه شويد
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بی ثباتی 
و قابل پیش بینــی نبودن شــرایط اقتصادی را 
بدترین آفت برای جامعه دانست و گفت: مجموعه 
اقدامات باید به گونه ای باشد که آینده برای عموم 
مردم و همه بخش های تولیدی و اقتصادی قابل 

پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی عصر 
دیروز )یکشنبه(  با اشاره به اینکه جلسه آتی هیات 
وزیران، با حضور وزرای جدید برگزار خواهد شد، 
ضمن قدردانی از کلیه زحمــات و خدمات وزرا، 
به ویژه در دو هفته  اخیــر و در همکاری با دولت 
جدید، گفت: اعتقاد و باورم این است که تجربیات 
مسئولین سطوح کالن کشــور مانند چراغ راه و 
راهنما، می تواند در پیشبرد امور مفید و موثر باشد 

و باید از این تجربیات استفاده شود.
وی انسجام، وحدت و اعتماد را سرمایه بزرگ 
و ارزشــمندی برای نظام دانست و اظهار داشت: 
اعتماد مردم به مســئولین و اعتماد رهبر معظم 
انقالب به فرد فرِد مدیران، سرمایه بسیار باارزشی 
است که باید در جهت ارتقا و تقویت هر چه بیشتر 

آن تالش کنیم.
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکــه همدلی و 
انسجام مسئوالن از الزامات پیشرفت کشور است، 
گفت: همانطوری  که سوء ظن و بدبینی، بدترین 
آفتی است که اگر بین مسئولین ایجاد شود موجب 
ُکندی امور و بروز مشکل در زندگی مردم می شود، 
در مقابــل، اعتماد مردم به مســئولین می تواند 

موجب سرعت در پیشرفت امور باشد.
وی ضرورت تداوم اعتماد مردم به مسئولین 
را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشــت: برخالف 
نظام های استبدادی و ســلطنتی، تداوم اعتماد 
مردم، مهمترین مساله در کشوری مانند جمهوری 

اســالمی ایران است که اســاس حکومت در آن 
مبتنی بر رای و اراده مردم است، لذا ایجاد و تداوم 
اعتمــاد از اهمیت زیادی برخوردار اســت و این 
موضوع در گرو نشان دادن صداقت و خدمت برای 

مردم می باشد.
رئیسی خاطرنشان کرد: تداوم و تقویت اعتماد 
مردم موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش 

مشارکت و نشاط اجتماعی خواهد شد.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود، 
با اشــاره به ضرورت پرهیز از اتخــاذ تصمیمات 
لحظه ای بویژه در زمینه های اقتصادی،  تصریح 
کرد: تصمیمات مان باید متقــن و اعتمادبخش 
بوده و نتیجه آن ایجاد ثبات در زندگی مردم باشد.

اقدامات تشویقی برای توسعه صادرات و 
بازگردانی ارز ناشی از آن پیگیری شود

رئیس جمهور دیروز همچنین در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ســازوکارهای 
مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر 
نفتی را مورد تاکید قــرار داد و گفت: باید با اتخاذ 
سیاست ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه 
صادرات غیر نفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادرات 

به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود. 

رئیســی با اشــاره به لزوم اتخاذ راهکارهای 
مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت 
صادرکنندگان و تســهیل فعالیــت آنان، گفت: 
باید بگونه ای برنامه ریزی و عمل کرد که با حذف 
موانع و دشــواری های فعالیت صادرکنندگان، 
انگیزه های الزم برای توسعه صادرات تقویت شود.
وی شناســایی و برطرف کردن موانع موجود 
در رفع تعهــدات ارزی را مورد تاکیــد قرار داد و 
اظهارداشــت: انجام اقدامات قضایــی برای رفع 
تعهدات ارزی باید بعنوان آخریــن راهکار بوده 
و تا جایی که امکان دارد از ســازوکار غیر قهری 

استفاده کرد.
رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به 
رفع تعهدات خود اقدام نکرده اند بجای معرفی به 
دادگاه باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر 

در مواردی که تخلف آشکاری انجام شده باشد.
رئیس جمهور نظارت و اخذ تضامین معتبر را 
بعنوان یکی از راهکارهای الزام به اجرای تعهدات 
ارزی مورد اشــاره قرارداد و گفت: می توان با راه 
اندازی سامانه ای، بطور دقیق نظارت های الزم را در 
این راستا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانت های 
جدی و موثق،  صادر کننده را بدون نیاز به استفاده 
از پیگیری های قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه متاســفانه بعضا 
اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثیقه معتبر در بانک ها 
انجام نمی شود،  گفت: اعتبارسنجی دقیق و اخذ 
تضامین متناســب با تعهدات، می تواند بعنوان 
سازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات 

ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد 
حوزه صــادرات و میــزان رفع تعهــدات ارزی و 

اقدامات انجام شده در این راستا ارائه کرد.

خبر

رئیسی در آخرین جلسه هیات دولت با حضور وزیران دولت دوازدهم

بی ثباتی شرايط اقتصادی بدترين آفت برای جامعه است

مرثیه ای اندوه بار از سلطه طالبان بر زنان همسایه

از زخم َتنت آتشی افتاده به جان ها
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 مجلس به احتمال زیاد به وزیر پیشنهادی اطالعات 
رأی اعتماد خواهد داد؛

یری برای  وز
یک حفره »عمیق«

»حفره امنیتی«؛ اصطالحی که دســت کم 
این یکی دو ســال اخیر بارها و بارها نه صرفا از 
سوی کارشناســان و تحلیلگران، بلکه از زبان 
سیاســتمداران طراز اول دیروز و امروز شنیده 

شده است. 
پیش از ایــن البته هرازگاهــی به جای آن 
اصطالح »شکاف امنیتی« را به کار می بردند، 
ایــن اواخر اما آش چنان شــور شــد که دیگر 
»شکاف« توصیف مناســبی برای آن نیست و 
ناگزیر از این شلختگی امنیتی و اطالعاتی حاکم 
به عنوان »حفره« یاد می کنند. بماند که برخی 

دیگر اگر بخواهند تعارف را کنار بگذارند از آن 
تحت عنوان چاه ویل یاد خواهند کرد!

گرچه حفره امنیتی ایجاد شــده مربوط به 
امروز و دیروز نیســت و طی چندین دهه شکل 
گرفته اما نشــانه های آن در دولت دوم حسن 
روحانی بروز و ظهور بسیار یافت. ترور محسن 
فخری زاده، از چهره های موثر صنعت هسته ای 
ایران و چندین مورد خرابکاری در تاسیســات 
هســته ای کشــور ظرف همین دو ســه سال 
اخیر، فتح بابی بود برای برخی افشاگری ها در 

خصوص نفوذ و »حفره امنیتی«. 

احتمال حذف تدریجی یک کاالی اساسی دیگر از سفره های مردم 

صعودآزاد قیمت برنج درايران
چرتکه 3

از النتوری تا شنای پروانه، فیلم هایی که با طرح 
شکایت روبرو شدند 

شکايت های آرتیستی 

تاثیر خریدهای جدید یحیی روی سرخ ها

پرسپولیس پیر می شود

فقدان سوخت و کمبود آب، همسو با عدم تشکیل 
دولت؛ به بحران لبنان دامن زده است 

 بیروت؛
 يک قدم تا فروپاشی

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی: 

قدرت خريد مردم ۷۶درصد 
كاهش يافته است

سازمان خصوصی سازی 
ابالغ رای »خلع يد 

هفت تپه« را تکذيب كرد
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