انتقاد آیتاهلل نوری همدانی از کاهش

آیتاهلل جوادی آملی:

ارزش پول ملی؛

ملت اگر بخواهد بایستد،
باید جیبش پر باشد

فقیر از حکومت حرف شنوی ندارد
اختالس های میلیاردی از افراد عادی
ساخته نیست

صفحه1
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روزنامه
روزنامه

بها  8000تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

زمانی با  30هزار تومان
میشد خانه خرید ،اما االن
یک کیلو میوه هم نمیدهند
صفحه 2

آدرس سایتwww.tolounews.com :

همراه با تحلیل خبر

با حمایتهای اعضای شورای اسالمی شهر شیراز و شهردار شیراز؛

یک قدم بلند برای متروی شیراز
برداشته شد

ورود یک رام قطار شهری به ارزش  180میلیارد تومان به نرخ امروز درکالنشهر شیراز

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

برخالف همه جا که زنان مانع جنگاند،
در ایران و در جبهه مقاومت زنان
مشوق و پشتیباناند
2
عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

صفحه4

منابع در نظر گرفته شده برای

حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست
2

استاندار فارس در مراسم افتتاح مرکز سیکلوترون
بیمارستان کوثر شیراز:

مردم شایسته بهترین کیفیت
خدمات پزشکی هستند
4

تورم  42/4درصد شد
2
وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :متأسفانه صنعت خودروسازی
ایران در طول سالهای گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند
مناسبی نداشته است.
به گزارش ایرنا سید رضا فاطمی امین در سفر خود به خوزستان افزود:
در مورد الزامات ایمنی و کیفیت خودرو باید بیشتر دقت کنیم.
فاطمی امین ادامه داد :وزارت صمت تأکید ویژه در افزایش تولید
و متعادل شدن قیمت خودرو در کشور دارد ضمن اینکه کیفیت
خودروها باید قابل قبول باشد.
وی افزود :در خصوص تصادف زنجیرهای جاده بهبهان  -اهواز
مکاتبهای با وزیر راه و شهرسازی انجام شده تا در کمیسیون ایمنی
راهها این حادثه رانندگی به دلیل تعداد باالی خودروها به دقت
بررسی شده و عوامل این حادثه کارشناسی شود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر بررسی کیفیت خودروهای
آسیب دیده در این حادثه همچنین پیگیری تخلفات صورت گرفته
ادامه داد :درخصوص کیفیت خودروهای تولید داخل و یا خودروهای
وارداتی بیکیفیت نیز بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد.

آیتاهلل جوادی آملی:
فقیر از حکومت حرف شنوی ندارد
اختالس های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست
آیت اهلل جوادی آملی با بیان اینکه اختالسهای میلیاردی از افراد
عادی ساخته نیست ،گفت :این اختالسها با قلم افراد صورت میگیرد
نه با زور اسلحه؛ بنابراین باید بررسی و آسیب شناسی شود.
به گزارش جماران ،مرجع تقلید شیعیان در دیدار علی صالح آبادی
رئیس کل بانک مرکزی ایران به همراه برخی از اعضای شورای
فقهی این بانک در سخنانی اظهار داشت :از نظر فلسفه و کالم ،اصول
اعتقادی ،اصل اول است ،اما از نظر جامعه شناسی ،اقتصاد حرف اول
را میزند .در اسالم ،از «مال» به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده،
چرا که گاهی مشکالت اقتصادی باعث میشود حتی یک حکومت
بزرگ سقوط کند.
او ادامه داد :دعای پیامبر گرامی اسالم در شعب ابی طالب این است
که «اَلل َّ ُه َّم بَارِ ْ
ک ل َ َنا فِی اَلْخُ ْب ِز َو َال ُت َف ِّر ْق ب َ ْی َن َنا َو ب َ ْی َن ُه»؛ خدایا من
میتوانم شعب و سختیهای آن را تحمل کنم اما ملت گرسنه را
نمیشود در راه الهی نگه داشت و آن را اداره کرد.
آیت اهلل جوادی آملی خاطرنشان کرد :در بیان قرآن کریم ،مال عامل
قیام یک ملت است اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد،
فقیر به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته
است ،کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف شنوی از حکومت
ندارد.
او تأکید کرد :بانک مرکزی وظیفه بسیار سنگینی دارد ،از کارهای
اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون را دور
میزنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ اختالسهای میلیاردی از
افراد عادی ساخته نیست ،این اختالسها با قلم افراد صورت میگیرد
نه با زور اسلحه .لذا در خصوص اختالسهای صورت گرفته نیز،

بررسی و آسیب شناسی شود که چگونه افرادی توانستند حق را باطل
کنند و اختالس صورت بگیرد.
مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت:
آبروی انسان امانت الهی است و انسان امین اهلل است ،پیامبر دست
کارگری را بوسید که برای خودش کار میکرد و کنار سفره خود
می نشست .بر همگان واجب است که این مملکت را با کرامت اداره
کنند و راه آن رونق تولید و اشتغال است .آنجا که رهبری معظم سال
را سال تولید و رفع موانع نامگذاری کردند ،این اقدام یک حرف
حکیمانه است.
او در پایان اظهار داشت :ما به این کشور امیدواریم ،شهیدان همانطور
که در زنده بودن خود فکر جامعه خود هستند در آخرت و در برزخ
نیز به فکر جامعه خود هستند و مرتب ًا برای مردم دعا میکنند ،کشور
چنین سرمایه معنوی عظیمی دارد .باید قدردان این سرمایههای عظیم
معنوی و مادی بود و از آنها به بهترین نحو در راستای آبادانی این
کشور بهره گرفت.

رئیس سازمان هواشناسی:

رئیس سازمان هواشناسی گفت :فاصله ایستگاهها در کشورهای توسعه
یافته  ۲۵کیلومتر است درحالی که این فاصله در ایران حدود  ۱۰۰کیلومتر
است و این وضعیت با استانداردها مغایرت دارد.
سحر تاجبخش در گفت و گو با ایسنا درباره اعتبارات سازمان هواشناسی
اظهار کرد :سازمان هواشناسی یک سازمان حاکمیتی است و بخش اعظمی
از هزینههای آن از طریق دولت تأمین میشود .طی دو سال گذشته شرایط
اعتبارات عمرانی ما خیلی مساعد نبود اما در جهت تأمین اعتبار تالش شد.
وی افزود :با توجه به ورود بیشتر تجهیزات از خارج از کشور هزینههای
ارزی برای خرید آنها افزایش یافته است ،با این حال تالش سه ساله ما
در مسیر بهبود شبکه ایستگاهها بوده است.
تاجبخش ضمن بیان اینکه در سازمان هواشناسی هنوز با استانداردها فاصله
داریم ،اظهار کرد :اگر روند افزایش اعتبارات ادامه یابد ،با اعتباراتی که در
اختیارمان قرار داده میشود شبکههای دیدبانی اعم از رادارها و ایستگاههای
خودکار و ایستگاه جو باال را میتوانیم تقویت و بهروزرسانی کنیم.
وی با بیان اینکه ضرورت توسعه تجهیزات کام ً
ال محسوس است،
گفت :طی بررسیهای انجام شده در  ۱۲کشور توسعهیافته دریافتیم
که ایستگاههای هواشناسی حدود  ۲۵کیلومتر از هم فاصله دارند این
درحالیست که در ایران این فاصله حدود  ۱۰۰کیلومتر است و این میزان
فاصله با استانداردهای پایش مغایرت دارد.تاجبخش ادامه داد :کار اصلی
سازمان هواشناسی پایش جو است .هرچه ایستگاههای بیشتری وجود داشته
باشد ،جو را بهتر مانیتور میکنیم و به تبع آن پیشبینیهای بهتر و

دقیقتری را میتوانیم انجام دهیم و اگر دادهها بهصورت آرشیو جمعآوری
شود ،ورودی خوبی برای مدلهای پیشبینی بعدی است بنابراین اساس
فعالیت ما توسعه شبکه پایش است که نیاز به زمان دارد تا به سرانجام
برسد.رئیس سازمان هواشناسی افزود :طی چندین سال گذشته اقدامات
خوبی انجام شده است اما به دلیل کمبود اعتبارات اتفاقات مثبتی نیفتاد و
ما به توسعه نرسیدیم البته امیدواریم با توجه دولت ،اعتبارات تأمین شود
تا بتوانیم تجهیزات الزم را تأمین کنیم.
وی با اشاره به تالش برای استفاده از ظرفیتها و توان داخلی گفت :منابع
مالی سازمان هواشناسی محدود است و استفاده از ظرفیت شرکتهای
دانشبنیان بهتنهایی برای ما مقدور نبود بنابراین با حمایت معاونت علمی
فناوری رئیسجمهوری و حمایت فنی سازمان هواشناسی  ۸۷پروژه را
برای ساخت تجهیزات داخلی در دستور کار قرار دادیم.
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