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انصاری:

  کارآمدی اسالم در اداره جامعه
از دغدغه های امام )ره( بود

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: کارآمدی اسالم در اداره 
جامعه از دغدغه های امام )ره( بود که از آغاز و به ویژه پس از استقرار نظام 
اسالمی امام )ره( این دغدغه را داشتند که اسالم در نگاه های محدود و 
قالب های پیشین متوقف نشود و به عدم کارایی در اداره جامعه متهم نشود.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم مجید انصاری پیش از ظهر امروز در همایش 
تقنین در جمهوری اسالمی و بررسی نقش مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی که در دانشگاه مفید قم 
در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و دومین سالگرد رحلت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، به همت انجمن اندیشه و قلم برگزارشد، با بیان اینکه علیرغم 
گذشت دو سال از رحلت مرحوم هاشمی، تخریب گران هنوز با همتی مضاعف 
تخریب خود را ادامه می دهند، گفت: با کمال تاسف شاهد هجمه بسیار سنگین برای 
تخریب نظام، امام )ره( و شخصیت ها و چهره های شاخص روحانیت نظام هستیم و 
متاسفانه تخریب برخی افراد که نقطه های اعتماد تاریخی ملت ما بودند مانند آیت 

اهلل هاشمی رفسنجانی در حوزه علمیه ما دیده شده  است.
وی با اشاره به منظومه فکری امام راحل و نگاه ایشان به رسالت و مسئولیت دین 
در اداره جامعه، افزود: کارآمدی اسالم در اداره جامعه از دغدغه های امام )ره( بود 
که از آغاز و به ویژه پس از استقرار نظام اسالمی امام )ره( این دغدغه را داشتند که 
اسالم در نگاه های محدود و قالب های پیشین متوقف نشود و به عدم کارایی در اداره 
جامعه متهم نشود و در این مسیر امام )ره( خود با ابتکارات فراوان در زمینه فقه پویا 

و با عنصر کلیدی زمان و مکان بن بست شکنی های فراوانی کردند.
انصاری با تاکید بر اینکه ابتدای انقالب اصرار بر حفظ احکام اولیه از زاویه تنگ 
فقهی بن بستی در اداره کشور و قابلیت اسالم برای اداره جامعه ایجاد کرده بود، 
تصریح کرد: مرحوم هاشمی بسیار به دنبال رفع این بن بست ها بود که تأسیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام از دست آوردهای پیگیری های ایشان بود.
وی هاشمی رفسنجانی را موسس مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: 
پیگیری های ایشان از امام)ره( منجر به تاسیس مجمع شد و ایشان از همان ابتدا نیز 
به عضویت مجمع درآمدند و در دوران مدیریتی آیت اهلل هاشمی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در جایگاه شایسته ای قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه امام)ره(، مصلحت نظام را از امور مهم می دانستند به نحوی 
که عدم توجه به آن نظام را با خطر شکست مواجه می سازد، یادآور شد: برای ادامه 
حرکت جمهوری اسالمی اگر متوقف در پوسته  های گذشته شویم و انعطاف الزم 
را در رابطه با احکام اسالم نداشته باشیم نظام و اسالم متهم به ناکارآمدی می شود.

عضو اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ۳۷ مورد از سیاست های 
کلی نظام در طول دوران ریاست مرحوم هاشمی در مجمع تصویب شد که سیاست 
هایی راهگشا در موضوعات مختلف است، اظهار کرد: سند چشم انداز، سیاست های 
کلی اصل ۴۴، سیاست های اقتصادی مقاومتی، سیاست های توزیع عادالنه آب، 
سیاست های جمعیت و محیط زیست از جمله سیاست گذاری های کالنی است که 

در دوران ریاست ایشان بر مجمع تصویب شد.
تشخیص  مجمع  هاشمی  مرحوم  ریاست  دوره  در  یادآور شد:  همچنین  وی 
مصلحت نظام حدود ۲۰۰ مورد اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان را مورد بررسی قرار داد که از این تعداد مجمع در ۴۰ مورد نظر شورای 

نگهبان و در باقی موارد نظر مجلس شورای اسالمی را تایید کرده است. 
انصاری با اظهار اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۴ وظیفه خود مبنی بر نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کالن را با تکیه بر ماده یک اصل ۱۱۰قانون اساسی به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند، ادامه داد:  تغییر چهار ساله مسئوالن 
در دولت و مجلس موجب ناپایداری قوانین کشور شده بود و به همین علت رهبری 
تعیین سیاست های کلی نظام به منظور ایجاد ثبات در قوانین کشور به عهده مجمع 

تشخیص مصلحت نظام گذاشت.
وی با تاکید بر این نکته که کارکرد مجمع در مواردی از سطح سیاست گذاری 
کالن خارج و به مرحله قانون گذاری رسیده است و باید اصالح شود، تصریح کرد: 
در قانون اساسی سه کارکرد برای مجمع در نظر گرفته شده است؛ بن بست شکنی 
در امور اختالفی بر اساس مصلحت کشور و نظام، دادن مشورت به رهبری برای 
تعیین سیاست های کلی نظام و حل معضالتی که از طریق عادی قابل حل نیست.

وی بیان کرد: عده ای اخیرا بدلیل اصالحاتی که مجمع در برخی مصوبات مجلس 
اعمال کرده، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را با شبهه مواجه می کنند و مجمع را 
مجلس سنا یا شورای نگهبان دوم می نامند در حالیکه طبق قانون، آئین نامه مجمع 
تشخیص مصلحت را خود مجمع تصویب می کند و در این آئین نامه آمده است که 
در موارد اختالف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع اگر الزم بود می تواند در آن 

مواد قانونی اختالفی بین شورای نگهبان و مجلس اصالحاتی به عمل آورد.
انصاری صبوری مرحوم هاشمی را مثال زدنی دانست و ابراز کرد: شاخص های 
باالی مدیریتی از قبیل مطالعه زیاد، مشورت در موضوعات تخصصی، احترام و اعتماد 
به نظر کارشناسان مختلف، منصف و منطقی بودن، صبر و حوصله بسیار زیاد، میانه 

وری و اعتدال بسیار از صفات .بارز اخالقی ایشان بود.

وزیران دفاع، اقتصاد و صنعت به کمیسیون های 
تخصصی مجلس می روند

وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، 
معدن و تجارت هفته آینده با حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس 

شورای اسالمی به سوال های نمایندگان پاسخ می دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، کمیسیون های تخصصی مجلس روزهای شنبه 
تا چهارشنبه هفته آینده جلسه دارند. اعضای کمیسیون آموزش مجلس در جلسه 
هفته آینده خود الیحه بودجه سال 9۸ کل کشور را با حضور مسئوالن بررسی می 
کند. همچنین قرار است اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه به استان مرکزی 

سفر کنند.
 وزیران اقتصاد و صنعت به کمیسیون اقتصادی مجلس می روند

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه آینده الیحه الحاق بنادر شهید بهشتی 
و شهید کالنتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را بررسی می 
کنند. همچنین قرار است رئیس بنیاد مستضعفان و معاونان وی برای بررسی فعالیت 
های این بنیاد در زمینه آبادانی و پیشرفت مناطق محروم کشور در این کمیسیون 

حضور یابند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه برای پاسخ به سوال دو نماینده در 
کمیسیون اقتصادی مجلس حضور می یابد. همچنین قرار است دومین نشست 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش برای بررسی آخرین وضعیت نظارت 
بر قیمت کاالهای اساسی و غیراساسی در کشور به اعضای این کمیسیون روز سه 

شنبه بررسی شود.
 بررسی الیحه سی اف تی در کمیسیون امنیت ملی مجلس

قرار است اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکشنبه آینده 
ایرادات شورای نگهبان در رابطه با الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 

بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی کنند.
همچنین قرار است عملکرد قانون بودجه سال 9۷ نیروی انتظامی و پیشنهادهای 
الیحه بودجه 9۸ با حضور فرمانده نیروی انتظامی و معاونانش در جلسه روز یکشنبه 
کمیسیون امنیت ملی بررسی شود. در این چارچوب قرار است عملکرد قانون بودجه 
سال 9۷ در وزارت دفاع و پیشنهادهای الیحه بودجه 9۸ با حضور وزیر دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح بررسی شود.
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قدردانی نوبخت از قاضی زاده هاشمی
دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در قدردانی از قاضی زاده  هاشمی توئیتی منتشر کرد.   به گزارش ایسنا در این توئیت آمده است: طرح تحول سالمت نافع برای مردم و پر اهمیت برای دولت است. پشتیبانی از آن را همواره بر خود 

فرض دانسته و همچنان می دانم. از این رو از زحمات جناب آقای دکتر حسن قاضی زاده هاشمی با وجود همه انتظارات و تّکدرها، قدردانی کرده و برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون در خدمت گزاری به مردم دارم. 

معاون نوبخت سرپرست وزارت بهداشت شد

 رئیس جمهور استعفای شجاعانه را پذیرفت

 انتخاب سفیر زن اهل سنت نشان عزم دولت برای تحقق عدالت جنسیتی

عنوان  به  را  نمکی«  »سعید  حکمی  در  رئیس جمهوری 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه  جدید  سرپرست 

پزشکی منصوب کرد.
فرارو- رئیس جمهوری در حکمی با پذیرش استعفای قاضی زاده 
هاشمی، »سعید نمکی« را به عنوان سرپرست جدید وزارتخانه 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری روز 
پنجشنبه با قدردانی از خدمات و تالش های سید حسن قاضی زاده 
هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دولت های 
یازدهم و دوازدهم، بویژه در اجرا و پیشبرد طرح تحول سالمت، 
استعفای وی را پذیرفت و سرپرست جدیدی را برای این وزارتخانه 

منصوب کرد.
رئیس جمهوری در حکمی »سعید نمکی« را به عنوان سرپرست 

جدید وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
سعید نمکی دارای دکترای ایمونولوژی پزشکی و عضو هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او پیش از این 
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود.

او نزدیک به ۲۸ سال قبل معاون بهداشتی وزیر بهداشت بوده 
است.

نمکی همچنین سابقه ریاست دانشگاه کاشان حوالی سال های 
٦٦ تا ٧٠ را هم در کارنامه اش دارد و بین سال های 9۴ تا 9۶ 

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت بود.
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت و درمان هفته 
گذشته از سمت خود استعفا کرد. ظاهرا این استعفا به دلیل 
اختالف با محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 

بر سر الیحه بودجه سال 9۸ بوده است.
روز گذشته محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور اعالم 
کرد که بنای روحانی بر این است که قاضی زاده هاشمی را با 
مذاکره حفظ کند. واعظی گفته بود که روحانی از عملکرد قاضی 
زاده راضی است. با این وجود در روزهای گذشته اظهارات تندی 
از سوی قاضی زاده و محمد باقر نوبخت مطرح شده بود که نشان 

می دهد که اختالف عمیق تر از ان است که با مذاکره حل شود.
حسن قاضی زاده هاشمی طراح طرح تحول سالمت است که 
با این طرح توانست محبوبیت نسبی در کشور برای خود دست و 
پا کند اما این طرح منتقدان سرسختی هم  دارد که ظاهرا این 

منتقدان در دولت نیز حضور دارند. با این وجود رییس جمهور 
پیشتر طرح تحول سالمت را در کنار برجام به عنوان بزرگترین 

دستاوردها دولت یازدهم مطرح کرده بود.
با استعفای قاضی زاده هاشمی احتماال طرح تحول سالمت نیز 
مانند برجام در وضعیت دشوار و شکننده قرار گیرد. باید دید وزیر 

بعدی با این طرح چالش های آن چه خواهد کرد.
نمکی: طرح تحول سالمت را ادامه خواهیم داد

در همین رابطه دکتر سعید نمکی در گفت وگویی با بیان اینکه 
طرح تحول نظام سالمت، طرح وزیر خاصی نیست، بلکه طرح 

دولت روحانی است، گفت: »بنابراین از تکالیف اصلی ما در دولت، 
حمایت بی دریغ از طرح تحول نظام سالمت است. در عین حال از 
زحمات فراوان آقای دکتر هاشمی در این طرح تشکر می کنیم و 

انشاءاهلل با قدرت بیشتری طرح تحول را ادامه خواهیم داد.”
وی با بیان اینکه کاهش هزینه های کمرشکن درمان در افراد 
آسیب پذیر از نقاط قوت طرح تحول بوده و منابع بیشتری را هم 
برای آن تخصیص خواهیم داد، افزود: »قطعا با رابطه ای که با 
دوستان مان در سازمان برنامه و بودجه و همکاران وزارت بهداشت 
داریم، امیدواریم بتوانیم در تخصیص منابع مناسب، تالش کنیم.”

نمکی تاکید کرد: »ضمن اینکه برای سال ۱۳9۸ بودجه ای که 
دوستان با همه مضیقه های کشور برای وزارت بهداشت گذاشته اند، 
بودجه ای است که پاسخگوی حداقل نیازهای مجموعه خواهد 

بود.”
سرپرست وزارت بهداشت همچنین گفت: »ما مشکل عمده ای را 
نمی بینیم. اگر هم مشکلی باشد با همراهی دوستان حل می شود. 
مردم نگران نباشند و بدانند که طرح تحول نظام سالمت که طرح 
دولت آقای دکتر روحانی است، با قدرت بیشتری ادامه می یابد و 

منابع مناسب تری برایش تخصیص خواهیم داد.”

صاحبنظران سیاسی، انتخاب یک زن اهل سنت به  عنوان 
انتخاباتی  های  به وعده  را عمل  برونئی  در  ایران  سفیر 
حسن روحانی دانستند و با استقبال از این اقدام آن را 

نشانه تالش دولت دوازدهم برای رفع تبعیض برشمردند.
رئیس  اول  معاون  جهانگیری«  »اسحاق  ایرنا،  گزارش  به 
جمهوری روز سه شنبه یازدهم دی  در زاهدان از معرفی »حمیرا 
ریگی«، فرماندار قصرقند به عنوان سفیر ایران در برونئی خبر داد. 
اظهاراتی که مورد تایید بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه 
قرار نگرفت. اما دیری نگذشت »طیبه سیاوشی« عضو فراکسیون 
زنان مجلس به نقل از وزیر امور خارجه، گفته های جهانگیری را 
تایید کرد و گفت: فرماندار کنونی قصرقند در استان سیستان و 
بلوچستان قرار است به عنوان سفیر ایران در برونئی عازم این 

کشور شود.
افخم«،  از »مرضیه  ریگی سومین سفیر زنی است که پس 
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و نخستین سفیر زن جمهوری 
اسالمی ایران در مالزی و »پروین فرشچی« سفیر ایران در فنالند، 

انتخاب شده است.

اقدام شایسته دولت دوازدهم برای انتخاب سومین سفیر زن 
جمهوری اسالمی ایران با واکنش مثبت دو نماینده زن مجلس 

شورای اسالمی و شورای شهر تهران مواجه شد.
ارتقا بر اساس شایستگی، فارغ از مذهب، جنسیت و قوم

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  حسینی«  »فاطمه 
اسالمی در واکنش به انتخاب حمیرا ریگی به عنوان سفیر ایران 
در برونئی در توییتر نوشت: انتخاب حمیرا ریگی به عنوان سفیر 
اقدام شایسته محمد جواد ظریف در عمل به وعده اش است؛ دکتر 
ظریف اسفند9۶ در پاسخ به سوالم درباره چرایی حضور کمرنگ 
زنان متخصص در جایگاه های ارشد وزارت خارجه، قول مساعد 
داده بود. این تالش خوب است اما با توجه به تعداد زنان متخصص، 

هنوز در ابتدای راهیم.
»شهربانو امانی« عضو شورای شهر تهران با تبریک انتخاب 
حمیرا ریگی در توییتر نوشت: ریگی سفیر ایران که هم زن، 
هم بلوچ و هم اهل سنت است. همگان فارغ از جنسیت، قوم و 
مذهب و تنها بر اساس شایستگی باید امکانی برابر برای ارتقا 

داشته باشند.

 مردم خواهان حضور زنان در پست های مدیریتی کشور 
هستند

دولت دوازدهم با وجود موانع و مشکالت تا اندازه ای توانسته 
است بخشی از مطالبات زنان را در خصوص رفع تبعیض و برقراری 
عدالت جنسیتی برآورده کند اما بانوان به عنوان نیمی از جامعه 
رأی دهنده به برنامه های انتخاباتی حسن روحانی همچنان به 
تحقق کامل وعده های وی امیدوار هستند. پس از حضور معصومه 
ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی، 
معاون حقوقی رئیس جمهوری و شهیندخت موالوردی دستیار 
سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در سطوح باالی 
مدیریتی، شاهد تزریق زنان شایسته و توانمند در بدنه مدیریتی 
و اجرایی دولت هستیم. حمیرا ریگی در جایگاه نخستین بخشدار 
و فرماندار زن بلوچ در حالی به عنوان سومین سفیر زن ایران 
انتخاب شد که دوم آبان سال گذشته نیز »زهرا اربابی« معاون 
پیشین استاندار سیستان و بلوچستان با حکم محمد باقر نوبخت 
بود.  شده  برگزیده  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاونت  به 
کارشناسان اقدام دولت برای بکارگیری زنان شایسته و توانمند در 

بدنه مدیریتی کشور را عمل به وعده های انتخاباتی حسن روحانی 
برای از بین بردن تبعیض و شکاف جنسیتی می دانند.

معصومه ابتکار در چهاردهم اسفند 9۶ در شورای اداری قزوین 
از انتصاب ۶ زن معاون وزیر و ۴۰ مدیرکل زن در راستای رویکرد 
دولت دوازدهم برای برقراری عدالت جنسیتی خبر داد و افزود: 
بخشنامه رئیس جمهوری برای تصدی ۳۰ درصد از پست های 
مدیریتی دستگاه ها توسط زنان نشان از عزم دولت برای تحقق 
عدالت جنسیتی دارد. با شروع به کار دولت دوازدهم، توجه به 
مطالبات زنان در دستور کار قرار گرفت، زنان به عنوان نیمی از بدنه 
رأی دهنده به برنامه های حسن روحانی، انتظار دارند رئیس دولت 
دوازدهم نسبت به شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی متعهد باشد. 
روحانی در وعده های انتخاباتی، یکی از برنامه های محوری خود 
را نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی آنها در زمینه 
های مختلف عنوان کرد. همچنین رأی باالی مردم به داوطلبان 
زن نمایندگی مجلس شورای اسالمی و حضور ۱۷ نماینده زن در 
مجلس دهم، نشان داد که مردم خواهان حضور زنان در پست های 

مدیریتی کشور هستند. 

 جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

ناوهای ایرانی به اقیانوس اطلس می روند

تابش:

اعالم نرخ تورم احترام به افکار عمومی است

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که 
ناوگروه ارتش اوایل سال 98 در یک سفر پنج ماهه وارد اقیانوس اطلس 

خواهد شد.
امیر دریادار تورج حسنی مقدم امروز جمعه در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا، 

اظهارداشت: این سفر در راستای دستور سلسله مراتب فرماندهی انجام خواهد شد.
وی افزود: اقیانوس اطلس مسیری طوالنی است و احتمال دارد این ماموریت ناوگروه 

ایرانی در این اقیانوس پنج ماه به طول بی انجامد.
سهند به اطلس می رود

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه برای این سفر ناوگروه ایران کره 
زمین را دور می زند، بیان کرد: یکی از اعضای ناوگروه ایرانی ناوشکن بالگردبر سهند 

خواهد بود.
ناوشکن »سهند« به عنوان پیشرفته ترین ناوشکن غرب آسیا، روز دهم آذرماه در 

بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی پیوست.
این ناوشکن چهار موتوره پیشرفته تر از نسل قبلی خود یعنی ناوشکن جماران و با 

قابلیت رادار گریزی در بلوک های مجزا طراحی و ساخته شده است.
براساس اعالم فرماندهان نیروی دریایی ارتش قابلیت تهاجمی و تدافعی ناوشکن 
سهند حدود ۲برابر جماران است و این تفاوت در بروز رسانی پرتابگرهای اژدرها، انواع 
توپ های ضدهوایی و ضدسطحی، سامانه های موشکی سطح به سطح و سطح به 
هوا، سامانه دفاعی نقطه ای، سامانه ضد زیردریایی، قابلیت رادار گریزی، افزایش برد 
عملیاتی، قابلیت مانورپذیری باال و همچنین سامانه های الکترونیکی باید جست و 

جو کرد.

حضور ناوگروه 59 در خلیج عدن
ارتش  نهم  و  پنجا  ناوگروه  اکنون  کرد:  اعالم  مقدم همچنین  دریادار حسینی 
جمهوری اسالمی ایران در خلیج عدن و مدار ۱۰ درجه اقیانوس هند در حال انجام 

ماموریت است.
وی افزود: این ناگروه از منافع جمهوری اسالمی ایران در اقیانوس هند حفاظت 
می کند و در برقراری امنیت برای مسیر کشتیرانی جهانی با دیگر نیروهای حاضر 

مشارکت دارد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: ماموریت ناوگروه 59 ارتش در 

خلیج عدن تا ۲ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
به گفته دریادار حسنی مقدم ناوگروه 59 تاکنون با دزدان دریایی درگیری نداشته 

است.
وی یادآور شد: ناوگروه قبلی ایران در خلیج عدن موفق شد یک شناور متعلق به 

دیگر کشورها را از دست دزدان دریایی رها کند.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: حضور مستمر ناوگروه های 
کردن  اجرایی  منظور  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی 
دستورهای فرماندهی کل قوا، حفظ و حراست از منافع جمهوری اسالمی ایران در آب 
های دور دست، به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسالمی ایران و خنثی سازی پروژه 

ایران هراسی و تامین امنیت خطوط دریانوردی کشور است.
دریادار حسنی مقدم ادامه داد: انتقال پیام صلح و دوستی و اشراف اطالعاتی در 
منطقه گسترش یافته نیروی دریایی راهبردی از دیگر اهداف ناوگروه های نیروی 

دریایی ارتش است.

ناوگروه اطالعاتی - عملیاتی 5۸ ارتش جمهوری اسالمی ایران متشکل از ناوشکن 
شهید بایندر و ناولجستیک تنب پس از گذشت 5۳ روز دریانوردی، طی سه هزار و 

9۷۰ مایل دریایی و پهلوگیری در بندر صالله عمان ۲۴ آذر ماه به کشور بازگشت.
خلیج عدن در جنوب یمن واقع است که از سمت جنوب با کشور سومالی، از 
سمت غرب با کشور کوچک جیبوتی، از سمت غرب به تنگه باب المندب و دریای 
سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط است و جزئی از این اقیانوس هند 

بشمار می آید.

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت که اعالم نرخ تورم احترام به افکار عمومی و مردم است و مسئولین را هم هوشیارتر 
می کند.

محمدرضا تابش در گفت وگو با ایسنا با اشاره به توقف اعالم نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: ما نمی توانیم نرخ تورم را 
کتمان کنیم، چرا که آثار آن در جامعه هویداست و مردم در بسیاری از ضروریات مورد نیاز خود و لیست مواد پروتئینی و اقالمی 

که دولت به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد، قیمتهای باالیی را شاهد هستند.
وی افزود: ما اخیرا گوشت را به قیمت کیلویی ۷۰ هزار تومان خریدیم و قیمت مرغ هم بسته به اینکه ران، فیله یا مرغ کامل 

خریداری کنید از ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان است. بنابراین مردم با گوشت و پوست خود قیمت ها را لمس می کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: من مخالف عدم اعالم نرخ تورم هستم زیرا اعالم نرخ تورم هم احترام به افکار عمومی و 

مردم است و هم مسئولین را متوجه می کند که از خواب خرگوشی بیرون بیایند.


