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سرمقاله

هفتتیر بیگلوله
ششلولبند موطالیی

پرو

نده

براس��اس گفته معاون پارلمانی رئیسجمهوری ،رئیسجمهوری پس از بررس��یهای وس��یع و دقی��ق در نهایت علیرضا
رزمحس��ینی را بهعنوان وزیر پیش��نهادی صنعت ،معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد .به گزارش جماران،
حس��ینعلی امی��ری ،معاون پارلمان��ی رئیسجمهوری گفت :رئیسجمهوری پس از بررس��یهای وس��یع و دقیق در نهایت
رزمحسینی را بهعنوان وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد .از جمله سوابق اجرایی
علیرضا رزمحسینی ،قائممقامی فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل کرمان (حاج قاسم سلیمانی) ،جانشینی عملیات قرارگاه خاتماالنبیا،
ریاست ستاد فرماندهی سپاه هشتم صاحب الزمان (عج) در دوران جنگ ،مدیرعاملی مجتمع صنعتی و شرکت ماشینآالت
راهس��ازی ،عضویت در هیات مدیره ش��رکت س��رمایهگذاری و توسعه اس��تان کرمان ،مش��اور بازرگانی بنیاد مستضعفان،
مدیرعاملی ش��رکتهای تکنوپروم ،کاترپیالر تکنوپروم و جنرال تریدینگ ،ریاس��ت انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان
ماشینآالت ساختمانی و معدنی کشور و استانداری کرمان بوده است .وی اکنون استاندار خراسان رضوی است.
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طرح:

واکنش اقتـصاد به شـکسـت «اسنپ بک»
شرایط سختتر از وضعیت فعلی نمیشود
«مدیریت» بیش از رفع تحریم کارساز است
تکیه بر تولید داخل ،تحریمها را کمرنگ میکند
«اسنپ بک» قانونی نیست
بدون ماشه در نقطه صفر ارزی
بازار بیماشه چگونه خواهد بود؟!
فوالد در دور زدن تحریمها حرفهای است
وضع معدن از این بدتر نخواهد شد
مکانیسم ماشه ارز را گران کرد؟
ماشه نچکید ولـی بورس ریخت
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کلیه درآمدها صرف امور خیریه و سیستان و بلوچستان میشود.
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