قوه قضائیه با زمینخواران برخورد کند

یادداشت

افزایش تولید راهکار بازگشت ثبات

صفحه2

گروه سیاسی:آیتاهلل محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در نماز
جمعه گفت :در ماه رمضان سفرههای متعددی به نام افطاری برپا میشود ،اما تا چه
زمانی باید در کنار سفرهها اعیان و اشراف باشند درحالیکه باید فقرا را به سفرههای
خود دعوت کنیم ،ضمن اینکه باید مسئوالن و مقامات در کنار مردم در سفرههای
افطار بنش��ینند و تفاوتی بین آنها نباش��د .به گزارش اس��کناس به نقل از فارس،وی
افزود :بیتالمال باید به همه برسد نه اینکه به عدهای خاص...

به بازار خودرو


رمضانعلی سبحانیفر-عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس
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گزارش «اسکناس» از ضرورت اصالح ساختارهای معیوب برای ایجاد رونق در تولید؛

نظام بودجهریزی در بوته نقد

تیترهایمهم

علی ربیعی سخنگوی جدید دولت
2

ترزا می قربانی برگزیت
ت��راز م��ی از منص��ب خ��ود در ریاس��ت حزب
محافظ��هکار انگلی��س و نخس��ت وزیری این
کش��ور اس��تعفا کرد .می در مقابل دفتر نخست
وزیری بیانیهای را خواند و گفت" :اکنون برای
من روشن شده که منافع بریتانیا با یک نخست
وزیر تازه بهتر تامین می شود ".وی افزود" :من
امروز اعالم میکنم که...

گروه اقتصاد کالن :یکی از چالشهای اساس��ی اقتصاد ایران
خصوصا در سالهای گذشته معایب گسترده و ساختاری نظام
بودجهریزی کش��ور بوده اس��ت؛ ایراداتی که با گذش��ت زمان
باعث عدم شفافیت در اقتصاد کشور شده و طبیعتا صدمههای

زیادی به بخشهای صنعتی و بازرگانی نیز وارد کرده است.
به گزارش «اسکناس» ،رهبر معظم انقالب نیز اخیرا خواستار
اصالح س��اختار بودجه ش��ده و از مسئوالن خواستند که برای
حل این مسئله اهتمام داشته باشند اما با این وجود با گذشت

بیش از دوماه از س��ال  98هنوز اقدامی عملی مش��اهده نشده
اس��ت و به نظر میرس��د همچنان ارادهای برای بازگش��ت به
مسیر درست وجود نداشته باشد .گفتنی است با توجه به شرایط
خاص کشور قطعا یکی از...
صفحه 3
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سونامی حاشیهنشینی در راه است
3

ارز نیمایی میماند

رئیسجمهور در دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران تاکید کرد؛

عبدالناص��ر همتی ریی��س کل بانک مرکزی،
در خص��وص اعالم خب��ری مبنی بر حذف ارز
نیمایی ،گفت :حذف س��امانه نیما از مبادالت
ارزی ب��ه هی��چ وجه صحت ندارد و حتی تاکید
ش��ده ک��ه صادرکنندگان  50ت��ا  60درصد ارز
حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه
کنند .رییس کل بانک مرکزی ،افزود...

صدای ذلت و تسلیم از
ایران نخواهد شنید

3

با وحدت میتوانیم آمریکا را شکست دهیم

بلندمدتچین
5

تختروانچی:

سازمانمللدرقبالجنایتعلیهغیرنظامیانسکوتکردهاست
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
متحد با انتقاد از سکوت سازمان ملل متحد و شورای
امنی��ت در قابل جنایات علیه غیرنظامیان گفت :برای
حفاظ��ت از غیرنظامی��ان در درگیریها باید از برخورد
مبتنی بر مالحظات سیاسی خودداری کرد.
مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان
ملل که با موضوع حفاظت از غیرنظامیان در درگیری
ها برگزار شد ،این مطلب را مطرح کرد.
وی افزود :موارد متعددی وجود دارد که سازمان ملل و
به ویژه شورای امنیت در قبال جنایات علیه غیرنظامیان
در درگیری های مسلحانه سکوت اختیار کرده اند.
نماینده دائم ایران تاکید کرد :یکی از مشکالت اساسی

در حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه،
تصمیم گیری بر اس��اس مالحظات سیاسی و مسئول
نشناختن عامالن جنایات است.
تخت روانچی به برخی از این موارد همچون حمالت
هوائی آمریکا در افغانستان و حمالت هوائی سعودی

در یم��ن اش��اره کرد که در نتیج��ه آنها تعداد زیادی از
شهروندان غیرنظامی ،از جمله زنان و کودکان ،کشته
و زخمی شده اند.
وی همچنین به کشته شدن بیش از  280نفر و زخمی
شدن بیش از  32هزار نفر از تظاهرات کنندگان غزه به
دست نیروهای رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته
اشاره کرد و گفت سکوت تنها واکنش شورای امنیت
به این جنایات بود .نماینده دائم ایران در سازمان ملل
متح��د اظه��ار کرد مقابله نکردن ب��ا اینگونه جنایات،
عامالن آنها را در کشتار بیشتر غیرنظامیان گستاخ تر
کرده و موجب فرسایش مستمر احترام به حقوق بین
الملل بشردوستانه می شود که باید به آن پایان داد.

مسکو:

ایرادی به اقدام ایران نیست
«ماری��ا زاخارووا» س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه در
نشس��ت خب��ری هفتگی خود به خبرن��گاران گفت اقدام اخیر
ای��ران مبن��ی بر کاهش تعهداتش ذیل برجام اقدامی قانونی و
منطقی بوده و نمیتوان از آن ایراد گرفت .س��خنگوی وزارت
امور خارجه روس��یه در این خصوص اظهار داش��ت« :از نظر ما
و از دی��دگاه قوانی��ن بینالمللی و همچنین از لحاظ منطقی ،با

توجه به اتفاقات ماههای اخیر ایران حق داشته است که چنین
اقدامی انجام دهد .بر اس��اس قطعنامه  2231ش��ورای امنیت
سازمان ملل متحد و با استناد به بند  26برجام این حق برای
ایران محفوظ است که در صورت بازگشت تحریمها ،اجرای
تعهدات خود را بهصورت جزئی یا کلی متوقف کند .بر اساس
مف��اد برج��ام ،ای��رادی به اقدام اخیر ایران وارد نیس��ت ».وی

همچنین درباره اقدامات تنشزای اخیر آمریکاییها علیه ایران
نیز اظهار داشت« :آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر و هواپیماهای
بمبافکن به خلیج فارس به تنشها دامن زده است .این اقدام
همچنین با اظهارات خصمانه و اتهامات بیاساس آمریکاییها
علیه ایران همراه شده است .ما از مقامات واشنگتن میخواهیم
که به عواقب چنین رویکردی بیشتر فکر کنند».

توانمندیواقتدارنیروهایمسلحقابلمقایسهباگذشتهنیست

دریادار تنگسیری با اشاره به اقدامات و توطئه های خصمانه
دش��منان علیه ایران اس�لامی،گفت :دش��من بداند ملت ما
جنگ طلب نیست؛ ما خواهان جنگ نیستیم ،اما مرد جنگیم.
به نقل از سپاه نیوز ،دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده
نیروی دریایی س��پاه در آیین پاسداش��ت حماسه آزادسازی
خرمش��هر که با حضور جمعی از یگانهای نیروهای مس��لح
اس��تان و آح��اد م��ردم در مصالی نماز جمع��ه بندرعباس
برگ��زار ش��د ،از عملی��ات بیت المقدس ب��ه عنوان عملیاتی
مه��م  ،راهب��ردی و کمنظی��ر یاد ک��رد و گفت :این عملیات
غرورانگیز که دستاوردها و ثمرات بسیار ارزشمندی را برای

ما به همراه داش��ت ،امروز در دانش��کدههای مهم نظامی
دنیا بررس��ی و تحلیل می ش��ود .وی افزود :در آن زمان ما
امکانات کافی نداش��تیم و س��طح عملیات بسیار وسیع بود،
ارتش بعث تمام امکاناتش را به میدان آورده بود ،آنها رو به
روی خرمش��هر دژی س��اخته بودند که باور کردنی نبود ،اما
با لطف و عنایت پروردگار و ایمان ،والیت مداری ،مقاومت
و مجاهدت رزمندگان خرمشهر آزاد شد .دریادار تنگسیری
از آزادسازی خرمشهر به عنوان افتخاری بزرگ برای ملت
ایران نام برد و افزود :در خلق این عزت و شکوه ملی ارتش
قهرمان و سپاه جان بر کف و بسیج در هم ادغام شدند و با
وحدت و همدلی حماس��های آفریدند که باید از آن در طول
تاریخ کش��ورمان یاد کنیم .وی با بیان اینکه در آزادس��ازی
خرمشهر با دست خالی دشمنی را به شکست کشاندیم که
در اوج آمادگی قرار داش��ت ،خاطرنش��ان کرد :امروز نیز اگر
بخواهیم در مقابل دش��من ایس��تادگی کنیم ،باید این تاریخ
پرافتخار را یادآوری و به رخ آنان بکش��یم .فرمانده نیروی
دریایی س��پاه با اش��اره به اقدامات و توطئه های خصمانه

دشمنان علیه ایران اسالمی ،اظهار کرد :دشمن بداند ملت ما
جنگطلب نیست ،ما خواهان جنگ نیستیم ،اما مرد جنگیم؛
دش��منان ما را از مرگ نترس��انند؛ قس��م یاد کرده ایم که تا
آخرین نفر و آخرین نفس راه ش��هدای عزیز که راه افتخار
ایران اس�لامی اس��ت را ادامه دهیم  .وی افزود :ما در مقابل
دشمن ایستادهایم ؛ حال این دشمن می خواهد هر دشمنی
باشد؛ چرا که اتکای ما به خداست و از هیچ کس غیر از خدا
نمی هراسیم.دریادار تنگسیری در ادامه تاکید کرد :وضعیت
قدرت ،توانمندی و اقتدار ما امروز به هیچ وجه قابل مقایسه
با گذش��ته نیس��ت؛ چرا که در طی س��الهای دفاع مقدس و
پس از آن به همت اقدامات صورت گرفته ،سازمان دفاعی
خود را به نقطه پاس��خ موثر در برابر دش��منانی رس��انده ایم
که داعیه تصاحب بزرگ ترین قدرت تهاجمی و نظامی در
دنیا را دارند .فرمانده نیروی دریایی س��پاه خاطرنش��ان کرد:
فتح خرمشهر درسهایی در اختیار ما قرار داد که امروز هم
اطمینان داریم با مبنا قرار دادن آنها در تصمیمات و اقدامات
بر توطئه ها و دسیسه های دشمن غلبه خواهیم کرد.

صفحه2

خرید نفت از ایران؛ استراتژی

درباره نابسامانیهای اخیر
بای��د به این مطلب اش��اره
کرد که طرح س��اماندهی
ب��ازار خ��ودرو نمیتوان��د
در ش��رایط کنون��ی تاثیر
بسزایی را در بازار خودرو ایفا کند؛آن چه که امروز
میتواند در مدیریت بازار خودرو موثر باشد ،افزایش
تولید و رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی
اس��ت .درباره تاثیر تصویب طرح س��اماندهی بازار
خودرو در بازار خودرو ،باید به این مسئله اشاره کرد
ل حاضر تصویب این طرح تاثیر
از نظ��ر م��ن در ح��ا 
خاصی بر روی بازار خودرو نخواهد گذاش��ت؛ بلکه
در بلندمدت میتواند آثار خود را در ساماندهی بازار
خودرو نشان دهد.
همچنی��ن الزم و ضروری اس��ت ک��ه به این نکته
مهم اشاره کنیم آن چه که در حال حاضر میتواند
در مدیریت بازار خودرو اثرگذار باشد افزایش تولید
خودروه��ا و ثبتن��ام خودروه��ا به دس��ت مصرف
کنن��دگان و در نهای��ت تحویل خ��ودرو به مصرف
کننده اصلی است.
درعینحال الزم است به این مطلب هم اشاره کنیم
افزایش تولید خودروها و به دنبال آن رسیدن خودرو
به دست مصرف کننده واقعی دو مولفه اصلی است
که توجه به آن در مدیریت بازار خودرو در ش��رایط
کنونی بس��یار موثر اس��ت .در چند وقت اخیر نیز بر
روی افزایش تولید خودروها تمرکز شده است.
یک��ی دیگ��ر از نکات��ی که مطرح میش��ود بحث
آزادسازی خودروهای هیبریدی در طرح ساماندهی
بازار خودرو اس��ت ،در این باره باید گفت در ش��رایط
فعلی ورود خودروهای هیبریدی نیز نمیتواند نقش
بسزایی در ساماندهی بازار خودرو ایفا کند .به طور
کلی این طرح میتواند در بلند مدت در بازار خودروی
کشور و کیفیت و قیمت خودروها موثر واقع شود.
درباره این موضوع همچنین الزم است این نکته را
ل حاضر خودروهای هیبریدی
یادآوری کنیم؛ در حا 
در لیست  ۱۴۰۰کاالیی قرار دارد که از سوی شورای
اقتصادی س��ران س��ه قوه واردات آن ممنوع ش��ده
است.
بنابراین برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار خودرو
بای��د مج��ددا تاکید کرد آن چه ک��ه امروز میتواند
در مدیریت بازار خودرو موثر باش��د ،افزایش تولید
و رس��اندن خودرو به دس��ت مصرف کننده واقعی
است.

