به زلزلهزدگان هرمزگان ؛

مدرک و استعداد برای ما ؛

آمادهباش
اورژانس آبادان
برای امدادرسانی

ُپستها برای

فرزندان و دامادها
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با حضور جمعی از مسئوالن ؛

دفتر دپارتمان صلح و سازش
در اهواز افتتاح شد

اتاق بازرگانی تهران :

سوریه واردات
خودرو ایرانی را
ممنوع کرد

2

دادستان شوش مشکالت
را پیگیری میکند ؛

 ۶۰۰هکتار زمین
در شهر حر
آب ندارد

صفحه 3
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وزیر اقتصاد :

بانکها فهرست
ابر بدهکاران
را منتشر کنند
4
تیشه به ریشه زندگی نزنید ؛

زندگی
مسابقه طنابکشی
نیست
5

پس از  ۴ماه ؛

نوزاد ربودهشده اهوازی
به آغوش مادر بازگشت

صفحه7

بادامچیان :

اقتصاددانان با حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی مخالف بودند

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :اغلب اقتصاددانان با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی مخالفند و برخی نهادهای امنیتی
درباره تبعات آن تذکر دادهاند ،دولت باید با محاسبات دقیق
تصمیمگیری کند.اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه
اسالمی در نشست دبیران این حزب با بیان اینکه تالش
دولت برای حل مشکالت کشور و مردم بر همگان آشکار
است ،گفت :موفقیت دولت در حل مشکل اساسی کرونا،
گسترش ارتباطات منطقهای و بینالمللی و نیز اعالم صریح
و شفاف سیاست خارجی ستودنی است.وی با اشاره به ۴
پرسش کلیدی رئیسجمهور از اقتصاددانان ،افزود :کلید اصلی
پاسخ به این پرسشها ،حفظ ارزش پول ملی است .دولت
سیزدهم میتواند با استفاده از تجربه آموختههای اقتصاد و
بها دادن به مردم ،مشکالت فعلی را حل کند و با تحول در
بودجهنویسی ،بودجه  ۱۴۰۱را ابزار تعادل اقتصادی قرار دهد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد :اگر روال بودجه به
سبک  ۴۰سال قبل باشد ،تنگناها باقی میماند؛ پولپاشی به
سفره مردم دردی را دوا نمیکند .یارانه ُم ّ
سکن است و چاره
اقتصاد کشور در راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.بادامچیان
همچنین درباره الیحه دوفوریتی دولت برای حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،گفت :اغلب اقتصاددانانی که با رئیسجمهور
جلسه داشتند با این موضوع مخالف بودند و برخی نهادهای
امنیتی هم درباره تبعات امنیتی آن تذکر دادهاند .دولت باید
محاسبات خود را درباره این تصمیم گیری دقیق کند.
وی با اشاره به اینکه در پی کاهش ارزش پول ملی آثار حذف
ارز  ۴۲۰۰در بازار روی کاالهای دیگر اجتنابناپذیر است،
بیان کرد :اینطور نیست که  ۱۱۰هزار تومان به حساب مردم
ت کاالهایی که ارز آنها حذف شود همان
واریز شود و قیم 
باشد که کارشناسان دولت برآورد کردهاند ،یا قیمت کاالها
و خدمات دیگر تغییر نکند.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
همچنین درباره اقدام رئیس قوه قضاییه در بازدید از انبارهای
سازمان اموال تملیکی ،گفت :بازدید رئیس قوه قضاییه از
انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف پروندههای
موجود در این سازمان موجب شد  ۲قاضی برای رسیدگی به
این پروندهها مستقر شوند .امیدواریم هرچه زودتر تکلیف
این پروندهها مشخص شود و جلوی حیف و میل این اموال
گرفته شود .بادامچیان در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت
سرلشکر حسن طهرانیمقدم ،اظهار کرد :شهید طهرانیمقدم
با کوشش و ابتکار خود در صنعت موشکی کمک کرد تا
گزینه نظامی روی میز آمریکا بیاعتبار شود و ایران را به
درجه باالیی از بازدارندگی برسد.
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