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صفحه 7

زمان انقضای بلندپروازی
چالش های محمد بن سلمان پیش از اجالس G20  بررسی شد

صفحه 2

استان های مرزی در شرایط تحریم 
مسئولیت سنگینی بر عهده دارند

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

 دالر پایین تر می آید، مردم وارد بازار نشوند
رئیس بانک مرکزی:

بررسی های نشان می دهد که برخی صرافی ها، دالر را ۱۱ هزار و 700 
تومان خریداری و ۱۱ هزار و 7۵0 تومان به فروش می رسانند. برخی دیگر 
نیز دالر نمی خرند و نرخ فروش این ارز را ۱2 هزار تومان اعالم کرده اند. 
برخی دیگر نیز نرخ را ۱۱ هزار و ۸00 تومان برای خرید و ۱۱ هزار و ۹00 تومان 
برای فروش، برخی ۱۱ هزار و ۸00 تومان برای خرید و ۱۱ هزار و ۹۹0 تومان 

برای فروش اعالم می کنند

فرارو- رئیس بانک مرکزی گفت: صادر کنندگانی که معافیت گرفته اند 
در حال عرضه ارز خود به بازار هستند. وی همچنین از ادامه روند کاهشی 

قیمت ارز خبر داد.
به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز)چهارشنبه( 
هیات دولت اظهار کرد: عرضه ارز صادر کنندگان در بازار تاثیر می گذارد. 
من به هم وطنان توصیه کرده ام که به عنوان دارایی در ارز سرمایه گذاری 

نکنند. کسانی که سفته بازی می کنند ممکن است در این عرصه ضرر کنند، 
ولی مردم وارد این بخش نشوند. وی ادامه داد: تا هر جا فعاالن بازار اراده 
کنند، کاهش قیمت ارز ادامه می یابد. امیدواریم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز 
به سمت تعادل حرکت کند. کشور باید وارد رونق شود و با روند فعلی نرخ 

تورم و ارز، امیدواریم این اتفاق بیفتد.

هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود را افزایش دهید
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش:
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صفحه ۵

آخرین قدم های پاییز در گالری های پایتختضرورت وجود چشم انداز بلند مدت در عرضه بورسی نفت
کدام نمایشگاه های هنری فردا افتتاح می شوند؟فروش نفت از مسیری غیر از بورس باعث ایجاد مشکل می شود

دوست و دشمن کی روش مقابل همصدور حکم شهردار تهران
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دادستان کل کشور با بیان اینکه بیشتر قصور، تقصیر 
یا ضعف در مدیریت داخلی است که کشور ما امروز از 
لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است، گفت: ما یک 
کشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیل های بسیار فراوان 
و ظرفیت های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی 

ما خیلی بهتر از این باشد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم منتظری در مراسم گرامیداشت 
هفته بسیج، نقش اصناف در پیروزی انقالب را بی بدیل توصیف 
کرد و گفت: در سال های قبل از پیروزی انقالب در حوزه علمیه 
قم، همیشه یک چشم مان به بازار و بازاریان در تهران و قم بود 
و وقتی که در یک حادثه و مسئله ای بازار حضور جدی پیدا 

می کرد، موج بزرگی را در کل کشور به وجود می آورد.
دادستان کل کشور افزود: نقش اصناف هم به اعتبار اینکه 
نبض اقتصاد در دست بازار بود و هم به اعتبار یک شاخه قوی 
از حضور توده مردم موثر بود و بعد از پیروزی انقالب هم نقش 
اصناف و بازاریان و کسانی که نبض اقتصاد کشور را در دست 

دارند، در تداوم استمرار انقالب قابل توجه بوده و هست.
دادستان کل کشور گفت: بسیج اصناف باید راه و طرحی ارائه 
دهد تا فشاری که امروز به قشر مستضعف جامعه وارد می شود، 

کاهش پیدا کند.
به  تعدی  با  مبارزه  را  شاخصه ها  از  دیگر  یکی  منتظری 
بیت المال و حقوق عامه دانست و تصریح کرد: باید برای مبارزه 
با این موضوع یک اراده جدی وجود داشته باشد و اگر وظیفه 
نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه 
خودمان زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی 
تبدیل شود، بسیاری از مشکالت این حوزه کاهش پیدا می کند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر 
اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی رساند، ادامه داد: 
باید چارچوب های اقتصاد اسالمی را در مسائل خودمان پیاده 
کنیم. دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش به وضعیت 
اقتصاد  حوزه  در  امروز  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  اقتصادی 
مشکالت فراوانی داریم. یکی از مشکالت بستگی به تصمیمات 
خارج از کشور دارد که بخش اندکی مربوط به آنجا می شود. 
البته بنده نمی خواهم درصد تعیین کنم اما اگر بخواهیم یک 
ترازوی دو کفه ای را در نظر بگیریم آن کفه ای که به تصمیمات 
و توطئه های خارج از کشور برمی گردد و کفه ای که تصمیمات 
داخل کشور در آن قرار دارد، قطعا تصمیمات داخلی کشور ما 

در رابطه با مسائل اقتصادی کفه سنگین تری را شامل می شود.
منتظری یادآور شد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت 
داخلی است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع 
رسیده است. وی تصریح کرد: ما یک کشور توانمند، ثروتمند، 
زیاد  بسیار  ظرفیت های  و  فراوان  بسیار  پتانسیل های  دارای 
هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد و 
کشوری فقیر نیستیم و معادن و افکار و اندیشه های بسیار زیادی 
داریم و با این ظرفیت ها، این وضعیت و شرایط اقتصادی امروز 
نشان می دهد که یک جای کار می لنگد. دادستان کل کشور با 
تاکید بر اینکه بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی ما به مدیریت 
فکر  بسیجی  ما  اقتصادی  مدیران  افزود:  برمی گردد،  داخلی 
نیستند. اگر بسیجی فکر، عمل و حرکت و برنامه ریزی می کردند 
امروز وضعیت اقتصادی کشور ما این چنین نبود. منتظری گفت: 
در بخش های مختلف اشکال و آسیب های جدی داریم. همه 
وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد، بخشی از وضعیت ارزی که 
در این ماه های اخیر حاکم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی 
برمی گردد. وی خاطرنشان کرد: البته مشکالت خارجی داریم و 

سال های متوالی است که دشمن ما را تحریم کرده و این موضوع 
فراز و نشیب هایی داشته است به عالوه اینکه رهبر معظم انقالب 
با دوراندیشی ای که داشتند از چند سال قبل مسئله اقتصاد 

مقاومتی را مطرح و بر آن اصرار فرمودند.
دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی 
و تعیین فرمانده برای آن تصریح کرد: در مسائل اقتصاد مقاومتی 
مدیرانی که زمام امور اقتصادی را به دست گرفته اند اعتقادی به 
اقتصاد مقاومتی نداشتند و یا در اقلیتی بودند که نمی توانستند 
تاثیرگذار باشند و آن اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه رهبری را 

محقق بسازند.
منتظری ادامه داد: نتیجه این شده است که امروز وضعیت 
کارخانجات، بازار، طال و وابستگی و مسائل مختلف به گونه ای 

است که شاهد آن هستیم.
وی با طرح این پرسش که باید دید چند درصد از شاخص های 
با اقتصاد  تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در رابطه 
مقاومتی محقق شده است، بیان کرد: آیا اشکال در این است 
که بگوییم تحریم هستیم، در حالی که باید گفت: آن بخشی که 

مربوط به خودمان است را باید درست کنیم تا به بقیه برسیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: همه قبول داریم که در جنگ 
اقتصادی هستیم، ولی آیا در جنگ اقتصادی نباید کسانی که 

وارد عرصه این جنگ می شوند مردان جنگ باشند؟
منتظری با اشاره به ویژگی های مردان جنگ اقتصادی به 
مقایسه این دوران با زمان جنگ تحمیلی پرداخت و افزود: همه 
به خاطر دارند که در زمان جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع 
مقدس، سپاهیان و ارتشیان با چه وضعیتی به سنگر رفته و از 
جان خودشان مایه می گذاشتند تا دشمن را با شکست مواجه 
نمودند پس در جنگ اقتصادی امروز هم باید مردان جنگ به 
میدان بروند. وی با تاکید بر اینکه زمام اقتصادی امور کشور باید 
به دست مردان آشنا به امور و فنون جنگ اقتصادی باشد، ادامه 
داد: همان طور که در جنگ نظامی یک سرلشکر و فرمانده باید 
به فنون نظامی آشنایی داشته باشد و نقاط قوت وضعف دشمن 
را شناسایی کند و در کنار آن باید نقاط ضعف و قوت خود را هم 

شناسایی کند، در جنگ اقتصادی نیز همین گونه است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل از اینکه 
وضعیت ارز بحرانی شود، صراحتا به برخی از مسئوالن کشور 
عرض کردم که اگر بخواهید در جنگ اقتصادی موفق شوید تیم 
اقتصادی شما تیم اقتصادی جنگی نیست. آنقدر این موضوع را 
بیان کردم تا تغییر و تحولی ایجاد شد، اما این تغییر و تحول هم 

به نظر بنده خیلی کارساز نیست.
منتظری با اشاره به جایگاه مدعی العمومی دادستانی کل کشور 
تصریح کرد: در قوه قضائیه نیز با موانعی مواجه شدیم و اگر برای 
رفع موانع، قانونی به مجلس می فرستادیم زمان می برد لذا به این 
نتیجه رسیدیم که باید استجازه ای در روند رسیدگی ها صورت 
گیرد، البته عمده مسائل اقتصادی در دست دولت و مسئوالن 

اجرایی است و ربطی به قوه قضائیه ندارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضا نه تصمیم گیر 
است و بودجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را در اختیار 
ندارد، ولی می تواند همراه و همکار باشد؛ پس باید دردها را 

شناسایی و درمان و راه درمان را بلد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم متناسب با شرایط جنگی که 
دشمن در مسائل اقتصادی بر ما تحمیل کرده موفق شویم باید 
نظام جنگ اقتصادی را بلد باشیم، نقاط ضعف و قوت دشمن را 
بشناسیم و مدبرانه و حکیمانه برای حل مشکالت ورود کنیم و به 

طور قطع نمی توان با شرایط عادی جلو رفت.

دادستان کل کشور با روشنگری نسبت به نقشه های دشمن 
در این جنگ اقتصادی افزود: دشمن به مجرد اینکه می فهمند از 
طرف دولت و جمهوری اسالمی با یک شرکت خارجی صحبت 
می شود بالفاصله مامور خودشان را می فرستند تا با آن شرکت 

صحبت کرده و اعالم می کنند تا با ایران همکاری نکند.
منتظری بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی، مرکزی را 
تهیه کرده و بیش از ۳۰۰ نفر کارشناس تعیین کرده و مرتب 
و لحظه به لحظه مسائل ایران را رصد می کنند تا به کشورمان 

ضربه وارد کنند.
وی در ادامه یکی از آسیب های کشور را پولشویی عنوان کرد 
و با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: قانون 
پولشویی را تصویب اما به آن عمل نکردیم و همچنان از قوانینی 

است که غیرمعمول بر زمین مانده است.
وی با تاکید بر اینکه همه کشورها با پولشویی مواجه هستند، 
ادامه داد: پولشویی واقعیتی در جامعه ما است که از طریق قاچاق 
کاال، ارز و مواد مخدر وارد کشور می شود، یک سمی برای اقتصاد 
کشور به شمار می رود و به نحوی همه کشورها با آن مواجه 
هستند و نمی شود کشوری را پیدا کرد که در آن پولشویی نباشد.
و  پولی  مسئوالن  اجرایی،  مسئوالن  کشور  کل  دادستان 
بانکی و مسئوالن قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست 
و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که 

باید با پولشویی مبارزه کنند.
وی از مسئوالن اجرایی و دولتمردانی که مرتبط با مسائل 
اقتصادی هستند خواست که مجدانه قانون پولشویی را به مرحله 
اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشکالی دارد در عمل مشخص و رفع 

اشکال کنند.
منتظری ادامه داد: بانک ها، بانک مرکزی و بخش های پولی 
و بانکی هم در مبارزه با پولشویی نقش موثری می توانند داشته 
باشند  ولی متاسفانه در مسائل بانکی شفاف سازی نداریم و به 
دلیل عدم شفافیت در عملیات بانکی، مسائل پولی و بانکی خیلی 

مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه سامانه ها باید به هم 
مرتبط باشد، تصریح کرد: باید اطالعات سامانه های مرتبط با 
ثبت سفارش، سازمان گمرک و بخش مرتبط با مبارزه قاچاق 
کاال را یکدست کنیم ولی هنوز موفق به انجام این کار نشدیم و 

مسئولیت این کار با دستگاه اجرایی است.
بانک ها، دستگاه های اجرایی، وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اقتصاد و دارایی و وزارت صمت باید با برنامه ریزی های شفاف 
جلوی برخی از سوء استفاده ها را بگیرند، بخشی از پولشویی ها 
بانک  یادآور شد:  از عدم شفافیت دانست. منتظری  ناشی  را 
مرکزی، وزارت صمت، سیستم بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی 
که زمام امور اقتصادی و پولی و بانکی را در دست دارند، باید 
مانع از عملیات پولشویی شوند. دادستان کل کشور در بخش 
پایانی اظهاراتش به ادعای وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت 

پولشویی در کشور اشاره کرد و به بیان چند نکته پرداخت.
وی در تبیین نکته اول تصریح کرد: شرایط کشور از لحاظ 
مسائل داخلی و خارجی به گونه ای است که بسیاری از امور 
خصوصا توسط مسئوالن باید رعایت شود و مراعات بیان برخی 
از مسائل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.

منتظری در بیان نکته دوم با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه 
در شرایط کنونی و با توجه به مسائل ارتباط بین المللی که باید 
تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری 
اسالمی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می شود 

و نباید وزیر امور خارجه تضعیف شود.


