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الریجانی: شرایط فعلی کشور ربطی به تحریم ندارد  

بخش صنعت نیاز به مراقبت ویژه دارد

کشور« کل  »دادستان   واکنش 
فیلتر رفع  برای  وزرا  برخی  نامه  به 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 250 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

نوبخت: بسته حمایتی اقشار 

ضعیف نهایی شده است

بانک مرکزی، مسئول سیاست گذاری 
قیمت خوراک پتروشیمی ها

پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به 

بازنشستگان دولت از مهر امسال
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسته حمایتی اقشار ضعیف جامعه 
در حوزه حمایت های غذایی، اقتصادی و مالی نهایی و آماده شده است 

و گزارش آن در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.
 ادامه در همین صفحه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: سیاست گذاری 
ثانویه  بازار  در  آنها  که  ارزی  و  پتروشیمی ها  قیمت خوراک  درباره 

عرضه می کنند، با بانک مرکزی است.

 ۵ وام  پرداخت  از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
از  این صندوق  بازنشستگان تحت پوشش  به  تومانی  میلیون 

مهر امسال خبر داد.
ادامه در همین صفحه 2
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سرمقاله
  چرا آمریکا وارد 

جنگ با ایران نمی شود؟

نگاه روز
تحلیل سیاست های ارزی از 

منظر اقتصاد سیاسی  

توضیح وزارت ارشاد درباره 
کنسرت خیابانی شجریان

کنند،  شروع  را  جنگ  اگر  بدانند  آمریکایی ها 
تمام شدن جنگ دیگر دست آنها نخواهد بود، ثانیا 
شاید ضربه اول را بتوانند بزنند اما حجم، اندازه و 

عمق و شدت ضربه دوم را ما تعیین می کنیم.
آمریکایی ها با طرح احتمال وقوع جنگ می خواهند 
دل مردم ایران را خالی کنند اما رهبر معظم انقالب 
با تحلیل و اطالع دقیق از اوضاع منطقه و جهان 
طراحی های آنها را بر هم زد. امروز در رفتار آمریکایی 
ها عالئم، شواهد و قرائنی دال بر حمله نظامی دیده 
نمی شود. آمریکایی ها باید بنشینند و فکر کنند 
در حمله به افغانستان و عراق چه عایدشان شد؟ 
این اشتباهات مکرری که برای اقدامات نظامی در 
سوریه انجام دادند، چه دستاوری برای شان داشت؟ 
دفاع از تجاوزات سعودی های خون خوار به یمن 
چه منفعتی برای واشنگتن رقم زد؟ اینها سئواالتی 
است که دیر یا زود مقامات کاخ سفید مجبورند 

پاسخ دهند.
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2 منصور حقیقت پور

3 علیرضا سلطانی 

 تشکیل ستاد مبارزه با احتکار 
کاالهای اساسی در کشور

روحانی: توافق در بخش امنیت دستاورد بزرگ مذاکرات خزر بود

آمریکا خودش پل ها را خراب کرد

 سفر به خارج از کشور با افزایش قیمت 
بلیت هواپیما گران شدن نرخ دالر و یورو 
و باال رفتن نرخ عوارض خروج از کشور 
جزو آن دسته از سفرهای الکچری شد که 

دیگر هر کسی توان انجامش را ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اگر تا همین 
چند ماه پیش می شد با یک میلیون تومان به 
ترکیه رفت و با نصف قیمت آن سرزمین 
گرج ها را دید و با رفتن به اروپای شرقی 
پا در سرزمین صربها گذاشت و یا با کمی 
هزینه بیشتر ویزای اروپا را گرفت حاال دیگر 
نمی توان به راحتی بار سفر بست و با سبک 

زندگی مردم کشورهای دیگر آشنا شد. 
عوارض خروج از کشور جریمه ای برای 

سفر به خارج
نرخ  که  شد  تصویب   ٩٧ سال  از  قبل 
عوارض خروج از کشور از ٧۵ هزار تومان 
به ٢٢٠ هزار تومان افزایش پیدا کند و اگر 
کسی قصد سفر برای بار دوم به هر دلیلی را 
داشت باید ٣٣٠ عوارض بدهد و برای بار 

سوم ۴۴٠ هزار تومان. دلیل این افزایش نرخ 
هم تعداد زیاد سفرهای خارجی نسبت به 
سفرهای گردشگری ورودی به کشور بود 
چون سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد که 
٩ میلیون ایرانی در سال ٩۶ از کشور خارج 
شدند و در ازای آن تنها ۵ میلیون گردشگر 
آن  از  بعد  که  هم  چقدر  هر  شدند  وارد 

مسئوالن سازمان مصاحبه  و گفتگو کردند 
تا این گفته شان را اصالح کنند دیگر تاثیری 
نداشت آنها بعدا گفتند که  از این ٩ میلیون 
گردشگر خروجی تنها دو و نیم میلیون نفر 
به سفر زیارتی کربال می روند اما دیگر این 

آمارها تاثیرش را گذاشته بود.
ادامه در صفحه 3

حیرتدرنرخبلیتهواپیما؛

سفربهخارجازکشورکامالالکچریشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل ستاد 
مبارزه با احتکار و اختفاء کاالهای اساسی مردم 
مصوبه  جزئیات  و  داد  خبر  کشور  سراسر  در 
واردکنندگان  از  حمایت  برای  دولت  دیروز 

کاالهای اساسی را تشریح کرد.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هیئت  دیروز  جلسه  حاشیه  در  شریعتمداری 
دولت در جمع خبرنگاران، درباره برنامه و تدبیر 
دولت برای توزیع کاالهای اساسی مردم اظهار 
داشت: ستادی برای مبارزه با احتکار و اختفای 
کاالهای با ارز ۴٢٠٠ تومانی و مایحتاج عمومی 
سایر  آن  بر  عالوه  است؛  شده  تشکیل  مردم 
کاالهای مورد نیاز مردم هم که ممکن است با 

ارز آزاد وارد کشور شده باشد، به هیچ وجه نباید مخفی 
بر اساس ضوابط و  شود و در خصوص آنها نیز حتماً 
مقررات موجود در قانون نظام صنفی و قانون حمایت 
نظارت می شود.وی  تولیدکنندگان  از مصرف کنندگان و 
تأکید کرد: حتماً ما باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم؛ به 
همین دلیل این ستادها در استان ها نیز زیر نظر استانداران 
و با دبیری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  مباشرت  با  و 
سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.وی با تأکید 
بر لزوم بررسی های کارشناسانه برای جلوگیری از تضییع 
حق افراد، گفت: تنها در مورد کاالهایی که باید به صورت 

منظم و زمانبندی شده به بازار مصرف عرضه شود، در 
صورتی که مردم احتکار یا اختفا را گزارش کنند یا احیانًا 
بازرسان ما به آن برخورد کنند، با هماهنگی هایی که با 
نهادهای نظارتی دیگر نیز به عمل آمده، حتماً به وضعیت 
آنها رسیدگی می شود.شریعتمداری تصریح کرد: این قبیل 
قیمت  با  و  حکومتی  تعزیرات  محاکم  حکم  با  کاالها 
می رسد.وی  فروش  به  معین  توزیع  شبکه  در  مصوب، 
افزود: سه مرکز برای اینکه مردم شکایت هایشان را در 
این خصوص ارائه کنند، تعیین شده است که از جمله آنها 
شماره ۱٣۵ تعزیرات حکومتی و ۱٢۴ سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 

باید  اقتصادی  فعاالن  اطالع  برای  داشت:  اظهار 
اعالم کنم که در بسته ارزی ارائه شده به هیئت 
وزیران، ماده ای وجود داشته که صراحت داشته 
با ارز ۴٢٠٠ تومانی  است که کلیه کاالهایی که 
تأمین  جدید  بسته  در  اگر  می شدند،  وارد  قباًل 
ارز آنها به بازار ثانویه احاله داده شده و االن به 
گمرکات رسیده اند اما ترخیص نشده اند، مکلف 
هستند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی 
و نرخ ارز روز ترخیص کاال، نسبت به ترخیص 
اقدام کنند.شریعتمداری ادامه داد: این مسئله برای 
بود،  کرده  ایجاد  تولیدکنندگان مشکالتی  برخی 
تقدیم هیئت  را  پیشنهادی  امروز  دلیل  به همین 
وزیران کردیم که بر اساس آن، کلیه کسانی که 
آنها،  واردات  موضوع  و  رسیده  گمرکات  به  وارداتشان 
از  با اخذ گواهی  تولید است،  ماشین آالت  تجهیزات و 
وزارتخانه تولیدی ذیربط می توانند به گمرمات مراجعه 
کنند.وی  اقدام  کاالهایشان  ترخیص  به  نسبت  و  کرده 
خاطرنشان کرد: در مورد مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز 
خط تولید برای آن دسته از واردکنندگانی که محصول 
نهایی آنها با ارز ۴٢٠٠ تومانی به بازار عرضه می شود و 
اسم آنها جزو کاالهای گروه یک تحت کنترل دولت است 
نیز مجاز هستند با دریافت گواهی از وزارتخانه ذیربط، 
به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت، 

نسبت به ترخیص کاالیشان اقدام کنند.

وزیر صنعت اعالم کرد: مصوبه جدید برای واردکنندگان

تشکیل ستاد مبارزه با احتکار کاالهای اساسی در کشور

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
پرداخت ٢۸٠ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
داد و  تعاون« خبر  به طرح »روستا  روستایی 
دریافت  برای  تعاونی   ۴٠٠٠ تاکنون  گفت: 

تسهیالت اشتغال روستایی ثبت نام کرده اند.
سیدحمید  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به   
روستا  طرح  اجرای  روند  درباره  کالنتری 
 ۴٠٠٠ به  نزدیک  تاکنون  کرد:  اظهار  تعاون، 
اشتغال  طرح  منابع  از  استفاده  برای  تعاونی 
پایدار روستایی در سامانه کارا ثبت نام کردند که 
بخشی از آن ها طرح هایشان در کارگروه های 
اشتغال تصویب شده است.وی ادامه داد: در 
حال حاضر حدود ۱٠٠٠ روستا طرح هایشان 
یا منعقد شده و یا موفق به دریافت وام شده اند 

تسهیالت  تومان  میلیارد   ٢۸٠ به  نزدیک  و 
است.معاون  شده  پرداخت  روستایی  اشتغال 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاونی های  امور 
است  این  ما  پیش بینی  کرد:  تاکید  اجتماعی 
که درصورت موفقیت طرح، تا پایان اجرای 
آن، تعاونی های روستایی تا سقف هزار میلیارد 
تومان از این تسهیالت بهره مند شوند.کالنتری 
ارائه  برای  محدودیتی  هیچ  اینکه  بیان  با 
طرح های اشتغالزا وجود ندارد، گفت: در هر 
زمینه ای که ظرفیت های استانی اجازه بدهد، 
از رسته های دامداری و کشاورزی، شیالت و 
آبزیان و محصوالت دامی تا پوشاک و فرش 
کرد. خواهیم  استفاده  غذایی  فراورده های  و 

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح زمینه 

جلوگیری از مهاجرت به شهرها و ماندگاری 
کند.طرح  فراهم  را  روستاها  در  روستاییان 
»روستا تعاون« با هدف توانمندسازی اقتصادی 
و معیشتی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی 
اجرا  به  روستاها  ظرفیت های  از  استفاده  با 
درآمده است. سامانه کارا نیز بر اساس مصوبه 
خرداد ۱٣٩۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر ارائه تسهیالت به طرح های اشتغالزا 
و در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه 
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
توسعه  منابع صندوق  از  استفاده  با  عشایری 
ملی، به منظور تسهیل در فرایند ارائه تسهیالت 
به سرمایه گذاران و کارآفرینان راه اندازی شده 
است.مدیرکل سرمایه گذاری اشتغال فراگیر و 
روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیش تر از ثبت نام ٢٣٠ هزار متقاضی دریافت 
تسهیالت بانکی در سامانه کارا تا تیرماه امسال 
میلیارد  از ۱٧٠٠  بیش  بود  گفته  و  داده  خبر 
تومان طرح در مرحله انعقاد قرارداد در قالب 
طرح اشتغال روستایی قرار گرفته و بیش از 
شده  پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
است. برابر اعالم اتحادیه تعاونی های سراسری 
فرش دستباف نیز بیش از ۱٠۵۸ طرح تعاونی 
در زمینه فرش و صنایع دستی در سامانه کارا 
ثبت نام شده و ۸٢ میلیارد تومان از این طرح ها 
با سرانه ٣۵میلیون تومان در بانک های عامل 

مصوب شده و در حال عقد قرارداد هستند.

ثبت نام 4۰۰۰ تعاونی برای دریافت وام اشتغال

ادامه از صفحه ۱
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدباقر نوبخت« دیروز پس 
از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: امیدواریم 
تا  را  ارز  بازار  نوسانات  بار  حمایتی،  بسته  کمک  به  بتوانیم 
حد مقدور کاهش دهیم. وی درخصوص برنامه تیم اقتصادی 
به  امروز  آنچه  کار گفت:  بهبود فضای کسب و  برای  دولت 
عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح می شود باید با توجه 
این  متاسفانه  افزود:  نوبخت  باشد.  زمان تحریم  مقتضیات  به 
روزها شاهد برخی رفتارهای غیرحرفه ای تاجرانی بودیم که 
ارز ۴٢٠٠ تومانی دریافت کردند؛ انتظار داریم همان نرخ ارز 

دریافتی، کاال وارد و براساس همان قیمت باشد. 
عملکرد  بودجه خاطرنشان ساخت:  و  برنامه  سازمان  رییس 
های  دستگاه  سوی  از  پیگیری  نیازمند  که  داد  نشان  برخی 
نظارتی است.وی افزود: این نظارت ها و اقدامات می تواند 
امیدواریم  باشد؛  داشته  منفی  تاثیر  کار  و  کسب  فضای  بر 
برسیم. وی  ثبات  به  و  کنیم  عبور  این شرایط  از  به سرعت 
درباره پاداش فرهنگیان نیز گفت: همانطور که هفته گذشته 
ذینفعان واریز و  به حساب  تومان  میلیارد  اعالم شد، ۱٢٠٠ 
٢۵٠٠ میلیارد تومان نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد. 
نوبخت اظهارداشت: امروز یارانه نقدی به حساب سرپرست 

خانوار واریز می شود. 

نوبخت: بسته حمایتی اقشار ضعیف 

نهایی شده است

ادامه از صفحه ۱
مدیرعامل  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 ۵ وام  پرداخت  از  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
این  پوشش  تحت  بازنشستگان  به  تومانی  میلیون 
متقاضیان  از  و  داد  خبر  امسال  مهر  از  صندوق 
این تسهیالت  از  استفاده  نام و  ثبت  برای  خواست 
با سود ۴ درصد از اول شهریور به سامانه صندوق 
بازنشستگی کشوری مراجعه کنند.جمشید تقی زاده 
پیش  اعتبارات  مجموع  خبرنگاران  با  مصاحبه  در 
بینی شده برای اعطای وام کم بهره به بازنشستگان را 
دوهزار میلیارد تومان دانست و گفت : بازنشستگانی 
قبال  که  هستند  تسهیالت  این  دریافت  اولویت  در 
به  اشاره  با  نکردند.وی  استفاده  بازنشستگی  وام  از 
ترمیم   ، کشوری  خدمات  قانون  تصویب  ضرورت 
قدرت خرید  افزایش  و  دولت  بازنشستگان  حقوق 
بینی شده در  پیش  ترین محورهای  مهم  از  را  انان 
این قانون دانست و گفت : در صورت تصویب این 
قانون در مجلس شورای اسالمی بسیاری از نیازهای 
سازی  همسان  طرح  طریق  از  بازنشستگان  مالی 

حقوق برطرف می شود.

صندوق  نیاز  مورد  اعتبارات  مجموع  زاده  تقی 
همسان  طرح  اجرای  برای  را  کشوری  بازنشستگی 
میلیارد  هزار   ٣٠ دولت  بازنشستگان  حقوق  سازی 
میزان  این  با تخصیص   : افزود  و  کرد  اعالم  تومان 
بودجه حداقل حقوق بازنشستگان با ٣٠ سال سنوات 
از ٢ میلیون و ۱٠٠ هزارتومان به ۴ میلیون تومان می 
 ۴ گذشته  دوسال  در  دولت  اینکه  بیان  با  رسد.وی 
هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان از مبلغ ٣٠ هزار میلیارد 
تومان مورد نیاز را پرداخت کرده است ، گفت : در 
بازنشستگان  درصد   ۸٣ حقوق  حداقل  دوسال  این 
به ٢ میلیون و ۱٠٠ هزار تومان افزایش یافته است.
تقی زاده ابراز امیدواری کرد دولت در سال ٩۸ مبلغ 
تا  دهد  قرار  بازنشستگی  صندوق  دراختیار  خوبی 
از این طریق تا حدودی حقوق بازنشستگان ترمیم 
شود .وی خروج از بنگاهداری را از برنامه های با 
 ٩٧ سال  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق  اولویت 
دانست و گفت : صندوق تالش می کند ۶٧ شرکت 
زیان ده و کم بازده را از طریق بورس و فرابورس 

در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

 پرداخت وام ۵ میلیون تومانی
 به بازنشستگان دولت  از مهر امسال

به گزارش زمان، رئیس جمهور گفت: در حال حاضر با همه دنیا در حال مذاکره ایم و در همین سفر با همسایگان خودمان مذاکرات بسیار صمیمانه و خوبی داشتیم. روحانی در نشست هیأت دولت افزود: 
امریکا خودش کاری کرده که شرایط مذاکره را از بین برده، خودش پل ها را تخریب کرده و آن طرف پل ایستاده است و داد می زند و می گوید چگونه عبور کنم.وی افزود: اگر امریکا راست می گوید پل 

را دوباره درست کند تا رفت و آمد شروع شود اما خودش مؤثر، مخرب و عامل این کار است.



2 اخبارپنجشنبه 25 مرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3831  

 چرا آمریکا وارد جنگ با ایران نمی شود؟
* منصور حقیقت پور

آمریکایی ها بدانند اگر جنگ را شروع کنند، تمام شدن جنگ دیگر 
دست آنها نخواهد بود، ثانیا شاید ضربه اول را بتوانند بزنند اما 

حجم، اندازه و عمق و شدت ضربه دوم را ما تعیین می کنیم.
آمریکایی ها با طرح احتمال وقوع جنگ می خواهند دل مردم ایران 
را خالی کنند اما رهبر معظم انقالب با تحلیل و اطالع دقیق از 
اوضاع منطقه و جهان طراحی های آنها را بر هم زد. امروز در رفتار 
آمریکایی ها عالئم، شواهد و قرائنی دال بر حمله نظامی دیده نمی 
شود. آمریکایی ها باید بنشینند و فکر کنند در حمله به افغانستان و 
عراق چه عایدشان شد؟ این اشتباهات مکرری که برای اقدامات 
نظامی در سوریه انجام دادند، چه دستاوری برای شان داشت؟ دفاع 
از تجاوزات سعودی های خون خوار به یمن چه منفعتی برای 
واشنگتن رقم زد؟ اینها سئواالتی است که دیر یا زود مقامات کاخ 
سفید مجبورند پاسخ دهند.توانمندی های نظامی برای مانورهای 
قدرت خوب است، آمریکایی ها می دانند ما راهکار الزم را برای 
مقابله با آنها داریم. به قدر کافی آمریکایی ها در منطقه ما پهن شدند، 
البته آنها فکر می کنند این اتفاق به نفع شان است اما غافل از آن 
هستند که هر چقدر به ما نزدیک تر شوند با سالح های کوچک تر 
راحت تر توانیم آنها را بزنیم. اگر آمریکایی ها درباره ایران اشتباهی 
مرتکب شوند، النه های فسادشان در بحرین، عراق، امارات طعمه گاه 
خوبی است.آمریکایی ها بدانند اگر جنگ را شروع کنند، تمام شدن 
جنگ دیگر دست آنها نخواهد بود، ثانیا شاید ضربه اول را بتوانند 
بزنند اما حجم، اندازه و عمق و شدت ضربه دوم را ما تعیین می 
کنیم بنابراین اگر عقل داشته باشند دنبال راهکار نظامی نمی روند. 
البته این حرف به آن معنا نیست که خصومت آمریکایی ها با ما 
تمام خواهد شد، در واقع ابزارشان عوض می شود، تانک و موشک 
را کنار می گذارند و دالر را سالح می کنند. کما اینکه مشاهده می 
کنیم امروز آمریکایی ها با دالر به اقتصاد ایران، ترکیه و روسیه شلیک 
می کنند.جنگ های نوین امروز آمریکا اقتصادی و فرهنگی است و 
با این ابزارها دل مردم کشور هدف را خالی می کنند. تحلیل مقام 
معظم رهبری کامال روشنگرانه بود. آمریکایی ها دنبال جنگ نظامی 
نخواهند رفت. احساس می کنیم سلسله حماقت های آمریکایی ها 
در منطقه موجب می شود که در نهایت آنها سکه یک پول شوند. 
انشاءاهلل باید به سمتی برویم که آمریکایی ها را از منطقه اخراج کنیم، 

تا آنها بروند و در خانه های خودشان بنشینند.
email: zamandaily@yahoo.com

عرضه کاال های احتکار شده به شبکه توزیع

هماهنگی  با  شده  احتکار  کاال های  حکومتی:  تعزیرات  معاون 
اتحادیه ها و سازمان صنعت به شبکه توزیع عرضه می شود.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، بهمن حسن بیگی در حاشیه 
نظارت و بازرسی تعزیرات  افزود: قانون تشدید مجازات محتکران 
و گرانفروشان مصوب سال ۶٧ است و به روز نیست اما با وجود 
محدودیت های قانونی اختیاراتی به قاضی داده شده است که می 
تواند اشد مجازات را برای محتکران برقرار کند. معاون حقوقی 
تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مجازات های سنگینی در 
انتظار محتکران است و کاالهای احتکار شده با هماهنگی اتحادیه 
ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به شبکه توزیع عرضه می 
شود.وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان احتکار کاالها تا ۵ 
برابر ارزش ریالی کاالهای احتکار شده می توانیم مجازات در 
نظر بگیریم. رئیس مرکز گشت های مشترک اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان تهران گفت: اقدامات ما فوری و ضربتی است و 
دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با همه کسانی که قصد اخالل 
مصرف  از  حمایت  قانون  و  دارند  را  کشور  اقتصادی  نظام  در 
کنندگان را زیر سوال می برند برخورد قاطع می کند. وی گفت : 
آنها هم که با اقدامات متخلفانه خود قصد ضربه زدن به تولیدات 
داخلی را بویژه در سال حمایت از کاالی ایرانی دارند، بدانند که 

شدیدترین مجازات ها در انتظار آنهاست.

هفته آینده؛ بررسی طرح دعوای ایران علیه 
آمریکا در دادگاه الهه در کمیسیون امنیت ملی

رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از جلسه این کمیسیون برای بررسی موضوع طرح دعوای 
ایران در دیوان بین المللی دادگستری الهه درباره اعمال تحریم های 

آمریکا در برجام خبر داد.
با  اظهار کرد:  ازایسنا، هادی شوشتری  نقل  به  به گزارش زمان 
و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  بشر  کمیته حقوق  تالش های 
کمیسیون  در  جلسه ای  آینده  هفته  است  قرار  مجلس  خارجی 
پیرامون بررسی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان بین المللی 
دادگستری الهه علیه آمریکا به دلیل اعمال تحریم ها برگزار شود.
به گفته وی، این جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی 
رییس جمهور، معاونت حقوقی و بین المللی وزارت خارجه، دفتر 
بین الملل ریاست جمهوری و معاون حقوقی و  خدمات حقوق 
سیاسی مرکز پژوهش های مجلس تشکیل خواهد شد.این عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یادآور شد: بعد از 
طرح دعوای وزارت خارجه در دیوان بین المللی دادگستری الهه 
علیه آمریکا پیروزی برای جمهوری اسالمی تا همین مقطع کسب 
شد چون الهه قرار موقتی مبنی بر خودداری از اعمال تحریم ها تا 
اطالع ثانویه را به وزارت خارجه آمریکا ابالغ کرد. ما در جلسه 
می خواهیم این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی کنیم که 

گزارش نهایی آن به مقامات ذیربط داده خواهد شد.

آیت اهلل جنتی:

 دادگاه مجرمان اقتصادی علنی 
و سریع باشد

دبیر شورای نگهبان گفت: دادگاه های مجرمان اقتصادی 
باید علنی و سریع برگزار شود و قضاتی انتخاب شوند 
که تهدید و تطمیع مفسدان اقتصادی بر آنان مؤثر واقع 

نشود تا به سرعت به نتیجه برسد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل احمد جنتی 
دیروز در نشست هفتگی اعضای این شورا با ابراز 
نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصادی کشور و 
ام که  تاکید کرده  بارها  معیشت مردم، اظهارداشت: 
راه حل برون رفت از مشکالت فقط تفکر و روحیه 
و  مقدس  دفاع  انقالب،  این  که  چرا  است  انقالبی 
شکست فتنه های گوناگون دشمنان با حرکت مؤمنان 
مؤمنان  کارگیری  به  رسید.وی  پیروزی  به  انقالبی 
انقالبی در قوای مقننه، مجریه و قضاییه برای مبارزه با 
فساد و مفسد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در 
مواقع اضطراری، انقالبی عمل کردن عین قانون است 
و گاهی برای مقابله با فساد، روال عادی مبارزه نتیجه 
بخش نیست.رییس مجلس خبرگان رهبری با تشکر 
از اقدام اخیر رییس قوه قضاییه در ارائه طرح جدید 
دادگاه های مبارزه با فساد اقتصادی و تأکید بر نقش 
حساس و اهمیت کارکرد قوه قضاییه در مقطع کنونی، 
گفت: برای این که احکام قضایی مجرمان اقتصادی 
در مسیر رسیدگی و اجرا فلج نشود باید دادگاه های 
مجرمان اقتصادی، علنی و سریع باشد.آیت اهلل جنتی 
در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر بیانات 
امیدآفرین و روشنگرانه  رهبر معظم انقالب به ویژه در 
موضوع مذاکره با آمریکا، اظهار داشت: کدام کشوری 
که از منظر آمریکا ضعیف است، توانسته از مذاکره با 
این کشور سود ببرد.وی همه کسانی را که هنوز در فکر 
مذاکره با آمریکا هستند، دعوت به هوشیاری و بیداری 
از خواب غفلت کرد و افزود: مذاکره با کسی که همه  
معاهدات بین المللی را زیر پا می گذارد و به وعده های 
خود عمل نمی کند، عاقالنه نیست و از این رو و بنا بر 
فرمایش امام راحل )ره( و رهبر معظم انقالب، مذاکره 

با آمریکا به علت خسران قطعی، ممنوع است.

رئیس کل بانک مرکزی:

 دخالتی در نرخ ارز نداریم

رییس کل بانک مرکزی گفت: »همانطور که از ابتدا 
گفته ایم، در نرخ ارز دخالت نمی کنیم و بازار در این 

خصوص تصمیم می گیرد.«
همتی«  »عبدالناصر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دبروز پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، 
گفت: »کار اصلی تعادل بخشی ارزی ما »بازار ثانویه« 
است و این بازار به تدریج عمق می یابد.« وی افزود: 
»قبول داریم که قیمت های ارز در بازار ثانویه برای 
واردکنندگان قابل قبول نیست؛ صادرکنندگان نیز باید 
متوجه این موضوع شوند که با این قیمت ها خریداری 
ندارند و باید نرخ ها کاهش یابد.« رییس کل بانک 
مرکزی گفت: وزن اصلی بازار روی بازار ثانویه است و 
حدود ٩٠ درصد معامالت در این بازار انجام می شود؛ 
بنابراین تاثیر خود را می گذارد. وی همچنین درباره 
تاثیر پیش فروش سکه بر نرخ آن در بازار نیز گفت: 
در گذشته سکه به تعداد زیاد پیش فروش کردیم که با 
همان قیمت سابق تحویل می دهیم و به تدریج وارد 

بازار می شود. 

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط 
بندی در فضای مجازی

مجازی  فضای  امور  در  کشور  کل  دادستان  معاون 
گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته 
و حدود ۱٢٠٠ مورد را دادستان کل کشور شناسایی 

کرد و به مراجع قضایی اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالصمد خرم آبادی 
در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای 
مجازی  گفت: این سومین همایشی است که با حضور 
دادستان های استان ها در امور مجازی تشکیل می 
شود و اولین همایش با همکاری پلیس فتا در سال 
٩۵ برگزار شد و همایش دوم در سال ٩۶ برگزار شد 
که یک دوره تربیت مربی برای همکارانی که معاون 
دادستان در امور فضای مجازی اند، تشکیل شد.وی 
افزود: در هر شهرستانی یک شعبه ویژه رسیدگی به 
جرایم رایانه ای داریم و با توجه به اینکه جرایم رایانه 
ای و فناوری اطالعات در زوایای زندگی انسان نفوذ 
پیدا کرده است و برهمین اساس یک شعبه ویژه در 
هر شهرستانی تشکیل دادیم و معاونین دادستان استان 
بر این شعب نظارت می کنند.وی با اشاره به سومین 
همایش که امروز در زمینه مقابله با جرایم مالی در 
فضای مجازی و  با همکاری بانک مرکزی برگزار 
مرکزی سعی  بانک  همکاری  با  گفت:  است،  شده 
کردیم سامانه کاشف را ایجاد کنیم. با راه اندازی این 
سامانه قضات رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای از 
طریق بانک مرکزی با تمام شعب بانک ارتباط مستقیم 
برقرار می کنند و حساب های بانکی که به جرایم مالی 
اختصاص می یابد را مسدود می کنند. قضات می 
توانند وجوه حاصل از جرم را توقیف کنند. حدود 
۱٠ فرم را تهیه کردیم که در این سامانه قرار می گیرد و 
۱٠ فرم هم پاسخ به این استعالمات است.خرم آبادی 
افزود: معاونین مرکز استان این سامانه در اختیارشان 

است ولی این سامانه مربوط به کل استان است.

اخبار

سرمقاله

اگر به آنچه که می خواستی نرسیدی، 

از آنچه هستی نگران مباش.
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رئیس جمهور گفت: در حال حاضر با همه 
دنیا در حال مذاکره ایم و در همین سفر با 
همسایگان خودمان مذاکرات بسیار صمیمانه 

و خوبی داشتیم.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افزود:  دولت  هیأت  نشست  در  روحانی 
امریکا خودش کاری کرده که شرایط مذاکره 
تخریب  را  ها  پل  خودش  برده،  بین  از  را 
داد  و  است  ایستاده  پل  طرف  آن  و  کرده 
می زند و می گوید چگونه عبور کنم.وی 
را  پل  گوید  می  راست  امریکا  اگر  افزود: 
دوباره درست کند تا رفت و آمد شروع شود 
کار  این  عامل  و  مخرب  مؤثر،  اما خودش 
است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز 
صادرات غیرنفتی رقم قابل مالحظه ای دارد 
گفت: رئیس بانک مرکزی گله دارد که در 
واردکننده و  اما  داریم  زیاد  ارز  نیما  سامانه 

تولیدکننده نمی خرند؛ خب قیمت را پایین 
بیاورید تا مردم بخرند ما که ارز داریم و در 
این زمینه مشکلی هم نداریم.آقای روحانی 
اولویت  ترین  مهم  تولید  اینکه  بر  تاکید  با 
است که باید باال برود خاطرنشان کرد: باید 
زیاد  را  اشتغال  دهیم،  افزایش  را  صادرات 
کنیم چرا که در این شرایطی که هستیم یک 
عده بیکار می شوند که مسأله اشتغال باید 
حل شود.وی به شفافیت اشاره کرد و گفت: 
بانک مرکزی هر چه هست به مردم بگوید 
اگر به کسی ارز می دهند یا ارز وارد می کنند 
به مردم بگویند؛ گمرکات، وزارت صنعت، 
وزارت  و  کشور  وزارت  بهداشت،  وزارت 
کشاورزی همه اطالعاتی را که دارند به مردم 
بدهند تا آنها نیز در جریان قرار بگیرند که 
ما به چه کسی پول می دهیم و چکار می 
کنیم.رئیس جمهور به ماه ذی الحجه که ماه 

ساالر  و  سرور  ماه  که  محرم  ماه  و  نعمت 
شهیدان است گریزی زد و افزود: ما موفقیم 
و پیروزیم و تنها راه کمک به یکدیگر زیر 
همچنین  است؛  گرفتن  را  یکدیگر  بازوی 
خدا ما را کمک خواهد کرد چرا که امروز 
باالترین  شفافیت  و  بازار  تنظیم  اشتغال، 
عبادت و انقالبی بودن است.رئیس جمهور 
با اشاره به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر 
تصریح کرد: بیش از ٢٠ سال است که در 
دریای  ساحلی  کشور  پنج  با  مذاکره  حال 
خزر هستیم، بخشی از مسائل را حل کردیم 
است. مانده  باقی  دیگری  های  بخش  اما 
با اشاره به توافق روسیه، آذربایجان و  وی 
قزاقستان در بخش شمالی دریای خزر افزود: 
روسیه ای که روزی در زمان شوروی ادعای 
را  خزر  دریای  از  اعظمی  بخش  مالکیت 
داشت امروز به ۱٧ درصد از این دریا اکتفا 

قسمت  در  کرد:  خاطرنشان  روحانی  کرد 
ترکمنستان  ایران،  بین  خزر  دریای  جنوب 
و  است  مانده  باقی  مسائلی  آذربایجان  و 
با  و  ایم  داشته  خوبی  های  پیشرفت  البته 
که  دادیم  انجام  خوبی  توافقات  آذربایجان 
عمل می کنیم، اما هنوز برخی از این مسائل 
امنیت دریای  نشده است.وی موضوع  حل 
خزر را یکی از مسائل بسیار مهم و از نگرانی 
گفت:  و  خواند  ساحلی  کشورهای  های 
مذاکرات  در  ملی  امنیت  بخش  در  توافق 
قزاقستان دستاورد بسیار بزرگی بود، توطئه 
امریکایی ها و حتی ناتو این بود که پوتین 
های سربازانشان به ساحل دریای خزر برسد 
و ناوچه ها و بالگردها و هواپیماهایشان به 
اینجا برسد اما ما در این توافق ایجاد پایگاه 
ممنوع  خزر  دریای  سواحل  در  را  نظامی 

کردیم.

 روحانی: توافق در بخش امنیت دستاورد بزرگ مذاکرات خزر بود

امریکا خودش پل ها را خراب کرد

دادستان کل کشور گفت: ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع 
فیلتر برخی شبکه ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول 

نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
والمسلمین  ازایسنا، حجت االسالم  نقل  به  به گزارش زمان 
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی 
در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب ها در جامعه 
تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران 
افکار جامعه هم مسئولند.  وی افزود: امروز استفاده از فضای 
مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی 
از مسایل بسیار مهم است و الزم است خود را بروزرسانی 
این  ما مقداری در  استفاده کنیم.  امر  از متخصصان  کنیم و 
زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای 
عالی فضای مجازی هستند و می دانند که چقدر مورد اهتمام 
مقام معظم رهبری است.دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز 
ملی فضای مجازی به وجود آمد و تالش های زیادی می 
شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای 
کوتاهی  نظرم  به  کردیم؟  استفاده  مجازی  فضای  مدیریت 
کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تالش زیادی می کنند ولی 
اراده  باید  ایشان است. آنجا که  از کار دست  اندکی  بخش 
قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بالیی 
که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک 
کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در 
دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی 
که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می 
تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.منتظری 
افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق 
مجرمانه می بندیم و فیلتر می کنیم می بینیم بعضی از آقایان 
صدایشان بلند می شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و 
می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم 
زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.منتظری 

داخلی  تحقق شبکه های مجازی  مردم می خواهم  از  افزود: 
یک  ولی  داریم  را  الزم  ابزار  ما  زیرا  شود،  عمومی  مطالبه 
به  می کنم  تقاضا  فیروزآبادی  دکتر  از  من  مخالفند.  عده ای 
عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات الزم را داشته 
نظام جمهوری  پای  به  این ملت  اکثریت  افزود:  باشد. وی 
اسالمی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین 
از دست داده اند و یکی از نشانه های آن این است که مردم 
و  ایستادند  و  می کنند  تحمل  اقتصادی  فشارهای  همه  با 
دشمن چقدر تالش کرد که عده ای را به خیابان ها بکشاند 
ولی موفق نشد.وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها 
پای نظام ایستاده اند و به مِن مدیر انتقاد دارند ولی من که 
نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در 
و  مردم  مطالبه  تحقق  در جهت  دارند  مسئولیت  زمینه  این 
خواست رهبری تالش کنند.دادستان کل کشور تصریح کرد: 
قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان های داخلی را راه 
بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ٢۴ 
مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان شاءاهلل تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم 
و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل 
و نماینده حرف های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط 
مطالبه گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی ها نجات 
یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی 
کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است 
نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه 
عرصه های زندگی لطمه وارد می شود.وی افزود: ما مکلفیم 
در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با 
شرایط  باشد و با اسلحه و کالشینکف نمی توانید به مبارزه 
با سالح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سالح های 
میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود 
مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی 

از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی توانیم بر 
این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حمالت برخورد 
شود  می  خیلی  مجازی  فضای  این  از  افزود:  کنیم.منتظری 
کل  شود.دادستان  ساماندهی  باید  ولی  کرد  خوب  استفاده 
کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم 
در  رباخواری  از  بدتر  بالیی  هیچ  و  است  رباخواری  مالی 
جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این 
آسیب و بال به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. 
قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که 
فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کالهبرداری هایی که 
در فضای مجازی صورت می گیرد خیلی زیاد است. مردم 
برای رفتن به کربال پول به سایت می ریزند ولی متاسفانه بعد 
کالهبرداری می شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که 
از طریق رایانه انجام می شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از 
جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که 
هم افزایی کنند تا بتوانند ان شاءاهلل بر این آسیب ها فایق آیند.

واکنش »دادستان کل کشور« به نامه برخی وزرا برای رفع فیلتر برخی شبکه ها

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان: بانک سینا ساری با وکالت سید ابراهیم ساداتی فرزند سید باقر- بهشهر 

– بلوار امام رضا نبش خیابان سجاد طبقه فوقانی خیابان مهدی 
خوانده/خواندگان: ۱- اسماعیل نجفی فرزند یعقوب آدرس: بهشهر- خ صدقی 

پالک ٩٣ 
قاسمی  المکان ٣- حسن  آدرس: مجهول  قربان  فرزند  اسدی  ابراهیم  ٢- محمد 
اول  واحدی  چهار  فرهنگیان  مجتمع  قائم  خ  بهشهر-  آدرس:  تقی  فرزند  امیری 

طبقه همکف
خواسته: مطالبه وجه

به طرفیت خوانده/ با وکالت سیدابراهیم ساداتی  بانک سینا  پیرامون دادخواست 
المکان بودن خوانده  با توجه به مجهول  خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه 
ردیف دوم بنام محمد ابراهیم اسدی به تجویز ماده ٧٣ قانون آئین دادرسی مدنی 
خواننده ضمن  تا  میگردد  چاپ  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  مشارالیه  اخطاریه 
اطالع از دعوی مطروحه در روز سه شنبه مورخ ٩٧/۶/٢٧ راس ساعت ۱۱ صبح 
روبروی  پاسداران  خیابان  در  مستقر  بهشهر  اختالف  شورای حل  دهم  شعبه  در 
بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود صمنا در فرض عدم حضور خوانده و 
کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت 
تدارک  را جهت  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  به شورا  رسیدگی 

مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهردفاع اخذ نماید.

معاون اول رییس جمهوری گفت: به تصدیق غالب نخبگان 
کشور در مقطع کنونی با توجه به سیاست های خصمانه و 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی  احترامی دولت  با بی  توأم 

ایران مذاکره با این کشور پذیرفتنی نیست.
ازپایگاه اطالع رسانی معاون اول  به نقل  به گزارش زمان 
رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی با 
روسای ۱٣ دانشگاه برتر کشور و برخی از اساتید دانشگاه با 
اشاره به جنگ تبلیغی و روانی آمریکا و رسانه های وابسته 
آنان علیه ملت ایران اظهار داشت: دشمنان تمام تالش خود 
را به کار بسته اند تا با یک جنگ روانی و رسانه ای، افکار 
عمومی در ایران را با تشویش، نگرانی و ناامیدی نسبت به 
آینده کشور و نظام مواجه سازند. وی افزود: دشمنان سرمایه 
اجتماعی کشور را نشانه گرفته اند که همه دلسوزان کشور 
باید با وحدت و همدلی نگذارند سرمایه اجتماعی کشور 
دچار فرسایش شود.معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: 
آینده نگرانی  به  به ویژه نسل جوان نسبت  امروز مردم و 
هایی دارند و تالش ما باید بر محوریت رفع نگرانی مردم 
امید و نشاط در جامعه متمرکز شود. جهانگیری  ایجاد  و 
تاکید کرد: در فضای بی اعتمادی و ناامیدی نسبت به آینده 
هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی برای کشور با مشکل 
مواجه می شود بنابراین ایجاد امید و اعتماد نسبت به آینده 
فرماندهی  ستاد  رییس  باشد.  ما  همه  اولویت  باید  کشور 
اقتصاد مقاومتی با اشاره به آگاهی دولت از وجود ضعف 
در ساختار ارتباطی دولت با نخبگان و مردم گفت: باید این 
اختالل ارتباطی با کمک صاحبنظران و هم اندیشی دولت 
با نخبگان مرتفع و مناسبات ارتباطی میان دولت و نخبگان 

با  را  دشمن  روانی  جنگ  بتوانیم  تا  شود  تقویت  مردم  و 
شکست مواجه کنیم.معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: 
به سمتی حرکت کنیم که  باید  در شرایط حساس کنونی 
نخبگان، دانشگاهیان و دانشگاه ها بتوانند نقش واقعی خود 
را در کشور ایفا کنند و به کانون حل و فصل مشکالت و 
مسایل کشور تبدیل شوند. جهانگیری با بیان این که پس 
از برجام کشور در مسیر توسعه قرار گرفت، یادآور شد: به 
دنبال جذب و تأمین منابع مالی برای رفع نیازهای دانشگاه 
ها و نوسازی و تجهیز بخش های مختلف علمی و اقتصادی 
در مسیر توسعه کشور بودیموی ادامه داد: اولویت نخست 
همه ما برای اداره مطلوب کشور با توجه به شرایط تحریم 
به نحوی باشد که به زندگی مردم کمترین آسیب وارد شود 
چرا که آمریکا در تالش است با اعمال فشارهای مختلف بر 
جامعه ما را به عقب نشینی و تسلیم وادار کند اما به فضل 
الهی و با تالش و همت مردم و مسئولین این مشکالت را 

به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت و از این شرایط عبور 
خواهیم کرد. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان 
اینکه در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با چهار ماه 
ابتدای سال گذشته هم به لحاظ فروش نفت و درآمدهای 
نیازهای  تأمین  برای  ارز  اختصاص  لحاظ  به  هم  و  ارزی 
اساسی کشور در وضعیت مطمئن تری هستیم تاکید کرد: 
همه تدابیر الزم برای مواجهه با شرایط مختلف اندیشیده 
شده است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.معاون اول 
رییس جمهوری با تأکید بر اهمیت وحدت مسئوالن کشور 
و قوای سه گانه در مدیریت شرایط خطیر کنونی و تسهیل 
فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی تصریح کرد: خوشبختانه 
با تدبیر رهبر معظم انقالب و تشکیل جلسات مستمر شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شاهد وحدت رویه در 
مواجهه با مسایل مختلف کشور هستیم و دولت نیز در این 
راستا آمادگی الزم را برای اصالح فرایندهای تصمیم گیری 
دارد.جهانگیری  را  مختلف  شرایط  با  متناسب  اجرایی  و 
همچنین حل و فصل اختالفات داخلی را ضروری خواند و 
گفت: همه نخبگان سیاسی و اجتماعی و گروه ها و جریان 
های سیاسی مختلف باید برای انسجام و وحدت در کشور 
بیش از پیش تالش کنند تا اعتماد و امید مردم را ترمیم کنیم. 
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود 
ضمن انتقاد از سیاست های خصمانه آمریکا علیه کشورمان 
و خروج غیرقانونی از برجام تصریح کرد: به تصدیق غالب 
به سیاست های  توجه  با  کنونی  مقطع  در  نخبگان کشور 
خصمانه و توأم با بی احترامی دولت آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ایران مذاکره با این کشور پذیرفتنی نیست. 

جهانگیری: مذاکره اب آمریکا پذیرفتین نیست
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اقتصادی

تحلیل سیاست های ارزی از منظر اقتصاد سیاسی  
* علیرضا سلطانی 

سیاست های جدید ارزی دولت پس از کش وقوس ها و روندهای پرنوسان 
و پرحاشیه ارزی، از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی رونمایی شد. 
سیاست هایی که به نظر اکثر صاحب نظران می توانست زودتر تدوین و اجرایی 

شده و از هزینه های اقتصادی و اجتماعی التهابات ارزی اخیر بکاهد.
رویکرد کلی و البته مثبت این سیاست ها ، توجه به سازوکار عرضه و تقاضا 
در بازار ارز ، دوری از سیاست های هیجانی ، واکنشی ، ایستا و کنترل خارج 
از منطق در این بازار و کاهش بسترهای رانتخواری و سفته بازی ارزی در 
شرایط تحریم های جدید است. اما نکته ای که باید در مورد این سیاست ها 
اشاره کرد این است که نباید از آن انتظار معجزه برای اقتصاد ایران و بهبود 
شرایط اقتصادی را داشت. این سیاست ها به طور طبیعی در شرایط بحران 
و التهاب اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم 
ها طراحی و به اجرا درآمده است. هدف واقعی این سیاست ها ایجاد ثبات 
نسبی در بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کشور آنهم در یک مقطع زمانی کوتاه 
است. .بنابراین انتظار کارکرد بلند مدت و حتی میانمدت برای این سیاست ها 
، انتظاری عبث وبیهود است چه اینکه انتظار جبران پیامدها و رنج های ایجاد 
شده ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی و همچنین قدرت خرید مردم 
نیز ، انتظاری غیرواقعی است. این سیاست ها قرار نیست قدرت خرید مردم 
و ارزش پول ملی را برگرداند.به واقع این سیاست ها قرار است از بدترشدن 
اوضاع اقتصادی کشور جلوگیری نماید. قطار لجام گسیخته کشور با این 
سیاست ها فعال متوقف می شود اما مکان این توقف با جایی که عموم مردم 
از آن پیاده شدند بسیار فاصله دارد . در این شرایط قرار هم نیست این قطار 
به عقب برگردد بلکه این مردم هستند که باید رنج رسیدن به قطار اقتصادی 
متوقف ایران را برای مدتی طوالنی بکشند و به آن برسند آنهم به شرطی که 
این قطار دوباره حرکت نکند و فاصله را بیشتر نکند. البته هستند مسافرانی 
که با استفاده از رانت قدرت و ثروت در قطار سوار هستند و با آن جلو می 
روند و اگر این قطار بخواهد به سمت مردم برگردد از آن جلوگیری می کنند. 
یکی از ابهامات بزرگ سیاست های ارزی جدید ، هزینه های اجرای این 
سیاست ها از جیب دولت و ملت است. اصوال هر نوع سیاست و اقدامی در 
این شرایط غیرطبیعی توام با هزینه است آنهم هزینه های سنگین سرسام آور 
که یکی از نمادهای آن کاهش قدرت اقتصادی و از بین رفتن منابع کشور 
است . منابعی که می بایست صرف توسعه و آبادانی کشور شود و موجبات 
رفاه نسل های کنونی و آینده کشور گردد. از سوی دیگر این سیاست ها از 
ابهامات زیادی رنج می برد که مهترین آن توانایی مهار غول بزرگ نقدینگی 
است که با تهدیدات ترامپ از خواب بیدار شده است. ابهام دیگر سازوکار 
ارتباطی این سیاست ها با قانون بودجه سال جاری و منابع و هزینه های ارزی 
و ریالی کشور است. بی توجهی به سازوکارهای نوین کنترلی و نظارتی بازار 
ارز به ویژه در مورد صرافی ها دیگر ابهام موجود در این زمینه است. فارغ 
از این ابهامات ، به طور کلی سیاست های جدید ارزی با دو چالش بزرگ 
مواجه است . چالش نخست ، کارکرد این سیاست ها در فضای کلی اقتصاد 
ایران است . در واقع در شرایطی که حال کلی اقتصاد ایران خراب است ، 
پیچیدن نسخه برای یک بخش از این اقتصاد و بدون توجه به بخش ها دیگر 
و اثراتی که این نسخه بر دیگر بخش ها می گذارد، چالش برانگیز است . 
اگرچه التهاب بازار ارز در مقایسه با دیگر بخش ها در روزهای اخیر بیشتر 
است اما به طور منطقی بی توجهی به دیگر بخش های مریض ، نمی تواند 
التهاب بازار ارز را به طور کامل فرونشاند. در شرایط کنونی هم فساد اقتصادی 
و اداری ، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که مشخص نیست در این فضا، آیا 

سیاست های ارزی جدید کارایی دارند یا نه؟
اما چالش مهمتر و جدی تر که این سیاست ها و هر سیاست اقتصادی دیگر 
را با خطر مواجه ساخته و آن را از اثر می اندازد، فضای سیاسی و مناسبات 
خارجی کشور است. اگرچه اقتصاد ایران به دلیل بی توجهی و سوتدبیر در 
سال های اخیر ، به شدت آسیب پذیر و ضعیف است اما عواملی که باعث 
بروز التهاب و چالش می شود، مسائل و عوامل سیاسی است. باید بپذیریم 
که نبض اقتصاد ایران و به طور خاص بازار ارز ، در رگ های سیاست می 
زند. حالل اصلی مشکالت ارزی و اقتصادی کشور ، بهبود مناسبات سیاسی 
ایران با دنیاست. تا زمانیکه مشکالت و چالش های سیاسی ایران با دنیا حل 
و فصل نشده و در شرایطی عادی قرار نگیرد ، کارکرد این سیاست ها ماهیت 
تسکینی و موقت با هزینه زیاد داشته و هیچ تاثیری در اقتدار و توانمندی 
اقتصادی کشور نخواهد داشت. در این شرایط اقتصاد روز به روز کوچکتر و 
در مقایسه با دیگر کشورها ضعیف تر و ناتوان تر می شود. با چنین شرایطی، 
دیگر برای قدرت های جهانی اقدام نظامی توجیهی نخواهد داشت.با این 
تفاسیر باید اذعان کرد که سیاست های جدید ارزی در یک فضای خال 
سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده و و به طور طبیعی در این فضای خال هم نمی 

تواند اثربخشی الزم و بلندمدت را داشته باشد.

مخالفت سازمان چای با ممنوعیت صادرات

ساالنه حدود ۱۴ هزار تن چای ایرانی صادر می شود که از ابتدای شهریور 
صادرات آن به منظور تنظیم بازار ممنوع خواهد شد، اما باتوجه به مخالفت 
دست اندرکاران این بخش، رییس سازمان چای این موضوع را قطعی نمی داند 

و می گوید اجرایی نشدن آن را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصرف چای در داخل کشور تقریبا ۱۱٠ 
هزار تن در سال است که حدود ٣٠ هزار تن آن در داخل تولید و بقیه 
از طریق واردات تامین می شود. البته از ٣٠ هزار تن تولید داخلی ساالنه 
حدود ۱۴ هزار تن صادر می شود که براساس بخش نامه جدید گمرک مبنی 
بر ممنوعیت صادرات پنج قلم کاال که چای فله و بسته بندی هم جزو آن 
است،   از نخستین روز شهریورماه صادرات این محصول ارگانیک ایرانی 
ممنوع می شود؛ موضوعی که رییس سازمان چای با آن مخالف است.حبیب 
جهانساز درباره ممنوعیت صادرات چای که قرار است از ابتدای ماه آینده 
اجرایی شود، به ایسنا، گفت: ممنوعیت صادرات چای به ضرر تولیدکنندگان 
داخلی و تجار است.پیشنهاد او به دولت این است که ارز صادرات چای مانند 
کاالهای دیگر در بازار ثانویه عرضه و وارد بازار رقابت شود.جهانساز افزود: 
ممنوعیت صادرات چای را خیلی قطعی تلقی نمی کنیم و اجرایی نشدن آن 
را پیگیری می کنیم، چراکه موافق هستیم که رقابتی به نفع چای داخلی ایجاد 
شود و صادرات که یک فرصت برای تولید است، نباید به تهدید تبدیل شود.

به گفته رئیس سازمان چای،  ساالنه بین ۱٢ تا ۱۴ هزار تن چای از کشور 
صادر می شود که حدود ٢٠ درصد از این مقدار با قیمت ۱٣ تا ٢٠ دالر به 
فروش می رسد که برای کشور ارزآوری دارد. اما بقیه چای که صادر می شود 
محصول ضعیفی است و با قیمت دو دالر صادر می شود. این در حالی است 
که این محصول در بازار داخلی مشتری کمی دارد و فروش آن دشوار است و 
حدود نصف قیمت صادرات به فروش می رسد.جهانساز همچنین اظهار کرد: 
جایگاهی که تجار و کارخانه ها تاکنون در بازار کسب کردند از سود حاصل از 
صادرات مهم تر است؛ لذا نباید این بازار را از دست بدهیم تا بتوانیم آن را ارتقا 
دهیم.وی همچنین با تاکید بر اینکه برگ سبز چای ارزان خریداری می شود، 
گفت: باید قیمت ها را منطقی کنیم، زیرا با این قیمت چایکار سود آنچنانی 
نمی برد. چراکه چای مثل مواد پروتئینی و لبنیات نیست که نقش عمده ای در 
سبد خانوار داشته باشد و هر ایرانی در سال حدود یک تا یک و نیم کیلوگرم 
چای مصرف می کند پس اگر این محصول کیلویی٢٠٠٠ تومان هم گران شود 
به جایی برنمی خورد؛ در عوض از تولید داخل حمایت شده است.رئیس 
سازمان چای در پایان درباره میزان تولیدات فعلی کشور گفت: تاکنون تقریبا 
۸٠ هزار تن برگ سبز خریداری و حدود ۱٧هزار تن چای خشک تولید شده 

است. البته اکنون فصل برداشت است و تولید هنوز ادامه دارد.

خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت ها

گفت:  قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
خودرو  خروج  برای  قطعه سازان  و  خودروسازان 
با  را  جلساتی  دستوری،  قیمت گذاری  شمول  از 
مسووالن دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار 
و درخواست خود را برای آزادسازی فیمت خودرو 

ارائه کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آرش محبی نژاد اظهار 
کرد: در حال حاضر که نرخ دالر در بازار ثانویه به 
قطعات  قیمت  است  رسیده  تومان   ٩٠٠٠ حدود 
تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای 
دالر ٣٢٠٠ تومانی چند سال پیش محاسبه می شود.
وی با بیان اینکه برآورد ما این است که برای حفظ 
بقای صنعت قطعه سازی، قیمت قطعات تحویلی به 
به  تا ۱۴٠ درصد نسبت  باید بین ۸٠  خودروسازان 
قیمت های فعلی افزایش یابد، ادامه داد: به دنبال افزایش 
باید  نیز  قیمت قطعات، قیمت خودروهای تولیدی 
اصالح و خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری که 
باعث ایجاد اختالف فاحش در قیمت کارخانه و بازار 
خودروها شده است، خارج شود.او در پاسخ به اینکه 
آیا در صورت افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای 
داخلی خریداری برای این محصوالت وجود خواهد 
داشت!؟ اظهار کرد: احتماال در آن صورت بازار خودرو 
همچون  اقداماتی  با  باید  دولت  و  می رود  رکود  به 
افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهیالت، قدرت 
آن که  کند؛ ضمن  تقویت  را  خرید مصرف کنندگان 
در صورت افزایش قیمت های رسمی، شاهد کاهش 
قیمت های فعلی در بازار آزاد خودرو خواهیم بود.دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: در این زمینه 
در یکی دو هفته اخیر جلساتی را با مسووالن دولتی 
مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برگزار و با تشریح وضعیت صنعت خودرو 
و قطعه سازی درخواستهای خود را برای عبور از این 
وضعیت عنوان کرده ایم.وی افزود: همان طور که در 
بسته جدید ارزی دولت نرخ ارز صنایع از ۴٢٠٠ تومان 
به حدود ٩٠٠٠ تومان بازار ثانویه افزایش یافته، قیمت 
فروش قطعات و خودروهای تولیدی نیز باید به همان 
نسبت افزایش یابد.محبی نژاد با بیان اینکه اخیرا نامه ای 
نیز به رییس جمهوری برای آزادسازی قیمت خودرو 
و خارج شدن این محصول از شمول قیمت گذاری 
دستوری ارسال شده است، تصریح کرد: برآورد ما از 
جلسات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر این است 
که مسووالن دولتی مربوطه با توجه به شرایط نسبت 
اقناع شده اند. به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو 
وی اظهار کرد: ما به مسووالن مربوطه از جمله در 
تجارت  و  معدن  و وزارت صنعت،  اقتصاد  وزارت 
اعالم کرده ایم که با شرایط فعلی و افزایش رخ داده در 
نرخ ارز و مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت صنایع خودرو 
و قطعه سازی با قیمت های فعلی وجود ندارد؛ مگر 
آنکه قیمت ها متناسب با رشد نرخ ارز و دیگر هزینه ها 
افزایش یابد.در حال حاضر اختالف قیمت کارخانه و 

بازار خودروهای داخلی به شدت افزایش یافته است.

 اعالم موجودی انبار ۳۸ قلم کاال
 الزامی شد

نکردن  اعالم  گفت:  تعزیرات  سازمان  سخنگوی   
موجودی انبارها به سازمان صنعت به معنای احتکار 

کاال و قابل پیگرد است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدیاسر رایگانی در 
گفتگو با خبر ٢۱ شبکه یک سیما افزود: بنا به دستور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان ٣۸ قلم کاال 
باید موجودی انبارهای کاال را اطالع دهند. وی گفت: 
با توجه به شرایط بازار این تعداد اقالم ممکن است 
کاهش یا افزایش یابد.وی با اشاره به برخی کشفیات 
های  استان  در  شده  احتکار  کاالهای  اخیر  بزرگ 
مختلف کشور افزود: در چند روز گذشته ۱٩۶ هزار 
تن آهن و میلگرد احتکار شده در استان اصفهان، یک 
انبار لوازم کفاشی در شهر ری با موجودی مصرف 
یک سال تمام واحدهای تولید کفش کشور و یک انبار 
انواع لوازم خانگی یک نشان خارجی در استان البرز به 
ارزش ٢۱ میلیارد تومان از جمله این کشفیات است.
رایگانی گفت: ماموران تعزیرات حکومتی موفق به 
کشف یک میلیون پوشاک بچه در استان البرز شدند که 
صاحب آن از سال گذشته آنها را با ارز ٣۸٠٠ تومانی 
به کشور وارد و تاکنون احتکار کرده بود.سخنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی افزود: محتکران عالوه بر 
الزام به عرضه کاالهای احتکار شده شان به بازار به 
تا ٧٠  از ۱٠  میزان تخلف  پرداخت جریمه حسب 
درصد مبلغ اجناس احتکار شده محکوم می شوند و 
عالوه بر این مدعی العموم هم به پرونده های احتکار 

ورود می کنند.

خرید و فروش کارت سوخت غیر قانونی است

درپی انتشار برخی اخبار مبنی بر خرید و فروش کارت 
های هوشمند سوخت ازجانب برخی افراد سودجو 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور اطالعیه 
ای هرنوع خرید و فروش کارت سوخت را غیر قانونی 
اعالم کرد. به گزارش زمان به نقل ازمهر،  درپی انتشار 
بر خرید و فروش کارت های  مبنی  اخبار   برخی 
هوشمند سوخت ازجانب برخی افراد سودجو شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور اطالعیه ای 
هرنوع خرید و فروش کارت سوخت را غیر قانونی 
اعالم کرد.دراین اطالعیه ضمن تاکید بر برخورد قانونی 
با متخلفان آمده است: کارت های هوشمند سوخت 
فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و 
ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ برنامه 
ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند 
نفتی  های  فراورده  پخش  ندارد.شرکت  سوخت 
همچنین تاکید کرده است: در صورتی که اشخاص 
تعداد غیر متعارف کارت سوخت حمل کنند قابل 

پیگرد قانونی از سوی سازمان های ذیصالح است.

نگاه روزخبر

رئیس مجلس با اشاره به اینکه اشکاالتی که در 
شرایط فعلی وجود دارد مربوط به درون کشور 
است، گفت: برای جلوگیری از فشار بر مردم و 

تولیدی ها مذاکره با اروپا را پذیرفتیم.
دکتر  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
علی الریجانی اظهار داشت: تالش های شما 
برای ارتباط با مردم همیشه دیده می شود و 
در شرایط دنیای امروز ضروری است و می 
و  دارید  زیادی  بسیار  های  که سختی  دانیم 
نشده  حل  تاکنون  شما  مشکالت  از  برخی 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  است.رئیس 
مشکالت  رفع  و  بیمه  برای  اقداماتی  اینکه 
خبرنگاران انجام داده ایم اما به علت داشتن 
بار مالی مجلس نمی تواند تصمیم گیری کند، 
گفت: خوشبختانه دولت الیحه مطبوعات و 
الیحه سازمان نظام رسانه ای را تنظیم کرده 
است که دو سوم آن تصویب شده در صورتی 
که این لوایح به مجلس برسد هرچه زودتر 
آن را تصویب می کنیم.الریجانی با اشاره به 
اینکه افرادی باید باشند که صحبت های آن 
ها بتواند سپهری از منطقه را در بربگیرد، ادامه 
داد: هیکل زمانی که مقاله می نوشت نشان می 
داد که به زوایای مخفی توجه دارد.وی با تاکید 
بر اینکه در مسائل اجرایی دخالت نمی کنیم 
عنوان کرد: بنای ما باید این باشد که در قوه 
مجریه دخالت نکنیم و باید در صورتی که 
کمک بخواهند و قصد داشته باشند مشورت 
بگیرند به آن ها کمک و مشورت دهیم، هر 
دهد.رئیس  انجام  را  خود  کار  باید  بخشی 
اینکه وظیفه  بیان  با  مجلس شورای اسالمی 
همه ما آبادانی قم است و آن میزان که بتوانیم 
آن را انجام می دهیم، تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری شب گذشته مطالب مهمی را مطرح 

کردند که عصاره مسائل و مشکالت کشور 
بود و چارچوب های نظری محکمی داشت، 
در شرایط فعلی در مصافی قرار داریم که باید 
مختصات آن را بدانیم این مصاف از جنس 
مصاف های سخت گذشته نیست و قدری 
پیچیده و همه جانبه است، پیچیده بودن آن 
مسائل  روانی  عوامل  با  تا  شود  می  باعث 
جور دیگری مطرح شود.وی ادامه داد: برخی 
اشکاالتی که در شرایط فعلی داریم مربوط به 
نقدینگی زیاد  درون کشور است، زمانی که 
است و آسیب می زند ربطی به تحریم ندارد 
باید راهکارهایی برای حل این مسائل داشته 
باشیم و برخی از تصمیمات شورای اقتصادی 
در این راستا است.الریجانی با اشاره به اینکه ۴ 
سال است که در بودجه اعالم می کنیم طرح 
های نیمه تمام را واگذار کنید، اگر این اتفاق 
نقدینگی  از  حجم  این  گرفت  می  صورت 
وجود نداشت، ادامه داد: ساختار بانک ها باید 
عوض شود و باید به این موضوع پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه کشور باید با مالیات اداره 

شود و راه دیگری نداریم، اما اینکه در شرایط 
سخت مالیات برخی اقالم کاهش یابد، اقدامی 
قانون  در  کاغذ  کرد:  عنوان  است،  مناسب 
مالیات بر ارزش افزوده در مجلس استثناء شده 
است و کاغذ جزء کاالهای اساسی قرار گرفته 
شده  ممنوع  نیز  آن  صادرات  همچنین  شد، 
گرفته  تصمیم  اقتصادی  در شورای  و  است 
شد تا کاالهایی که کم داریم صادرات آن ها 
ممنوع و این اختیار به وزیر صنعت داده شده 
است.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور گره هایی 
وجود دارد که باید با صبر آن ها را باز کرد، 
ادامه داد: برخی رسانه ها جنس منفی اخبار را 
پوشش می دهند و اثرگذاری زیادی نیز دارد.
الریجانی با بیان اینکه آیا راهی وجود داشت 
که می توانستیم به سمت آن برویم و نرفته ایم، 
با قبول غنی سازی اورانیوم در ایران  گفت: 
توسط آمریکا مذاکرات آغاز شد و بعد از ٢ 
سال به توافق هسته ای رسیدیم، این یک راه 
بود که آن را رفتیم اکنون نیز برای جلوگیری 

از فشار بر مردم و تولیدی ها مذاکره با اروپا 
را پذیرفتیم در حال حاضر باید وحدت داشته 
باشیم برخی افراد مسائلی را مطرح می کنند که 
انگار نظام مسیر غلطی را طی می کند.رئیس 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تنها راه ما 
این است که به تولید داخل تکیه کنیم تا اقتصاد 
ما ثروت زا شود، تصریح کرد: در گذشته بعد 
از انقالب براساس روح عدالتخواهی پول خود 
را صرف آبادانی کرده و آب، برق و تلفن را به 
روستاها بردیم اما چرخه اقتصادی به روستاها 
برده نشد و پولی که باید باعث تولید ثروت و 
ایجاد کارخانه شود ضعیف بود.وی با تاکید بر 
اینکه میزان ثروتی که بعد از انقالب اسالمی 
به سمت ایجاد زیربنا رفت براساس روحیه 
را  اجرایی  که بخش های  بود  عدالتخواهانه 
اگر  فعلی  داد: در شرایط  ادامه  سنگین کرد، 
ظرفیت  کردن  بالفعل  سمت  به  ما  رویکرد 
اقتصادی حرکت کند تاب آوری اقتصادی را 
افزایش می دهد. الریجانی با تاکید بر اینکه 
می توانیم بر روی زنده کردن اقتصاد درونی 
تاکید کنیم و آن را انجام دهیم باید امکان های 
موجود را به کار ببریم، اظهار داشت: بخش 
زیادی از دستورالعمل ها در ادارات مانع انجام 
کارها می شود و رسانه ها باید این موضوع 
می  فعلی  سخت  شرایط  که  کنند  تبیین  را 
تواند زایش مبارکی را صورت دهد و آینده 
روشنی را داشته باشیم.رئیس مجلس شورای 
اسالمی در پایان با بیان اینکه اگر هم رأی و 
هم فکر باشیم و تئوری داشته باشیم می توانیم 
شرایط سخت پیش رو را پشت سر بگذاریم، 
خاطرنشان کرد: رسانه ها بیشتر از بقیه دردها را 
می بینند از شما می خواهیم دردها را به سمتی 

ببرید که راهی را پیش رو بگذارید.

الریجانی: شرایط فعلی کشور ربطی به تحریم ندارد 

بخش صنعت نیاز به مراقبت ویژه دارد

بانک مرکزی، مسئول سیاست گذاری 
قیمت خوراک پتروشیمی ها

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
گفت: سیاست گذاری درباره قیمت خوراک 
پتروشیمی ها و ارزی که آنها در بازار ثانویه 

عرضه می کنند، با بانک مرکزی است.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیدرضا نوروززاده، درباره نرخ ارز گفت: 
ارز موجود در کشور از صادرات نفت خام، 
محصوالت پتروشیمی و کاالهای غیرنفتی 

دولت  موجود،  شرایط  به  توجه  با  است. 
برای ساماندهی قیمت ارز، نرخ ارز را برای 
مشخص  تومان   ۴٢٠٠ ضروری  کاالهای 
کرده و بقیه موارد که در بازار ثانویه عرضه 
تومان  هزار   ۸ حدود  هم اکنون  می شود 
یا  کاال  می خواهند  که  هم  افرادی  است. 
خدمات وارد کنند از طریق بازار ثانویه به 
ارز دسترسی خواهند داشت.وی ادامه داد: 
پیش بینی می کنیم بر اساس آمار سال گذشته 
ارز حاصل از پتروشیمی ها که در بازار ثانویه 
عرضه می شود ماهانه یک میلیارد دالر باشد 
هزینه های جاری  آن صرف  از  بخشی  که 
خودشان مانند تجهیزات و کاتالیست شده 
می شود.مدیرعامل  عرضه  بازار  در  بقیه  و 
درباره  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
مقابله  راهکارهای  و  احتمالی  تحریم های 
را پشت سر  آن گفت: کشور تحریم ها  با 
می گذارد و با برنامه مقابل آن ها می ایستد. 
با وجود تاثیر تحریم ها، برنامه های پیش بینی 
شده در صنعت پتروشیمی را ادامه می دهیم. 
این در حالی است که صادرات در چند ماه 
نخست امسال افزایش داشته و نگران تحریم 

نیستیم.

 ورود کمیسیون اقتصادی مجلس
 به نحوه اجرای سیاست های جدید ارزی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت 
جدید  سیاست های  اعالم  از  پس  صرافی ها 
کمیسیون  در  موضوع  این  بررسی  از  ارزی 
اقتصادی خبر داد و پیشنهاد کرد کمیته ای در 
بانک مرکزی برای بررسی مشکالت مربوط به 

اجرای سیاست های ارزی تشکیل شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، زهرا سعیدی 
اجرای  از  پس  صرافی ها  فعالیت  درباره 
اظهار  عدم  و  ارزی  جدید  سیاست های 
این است که هر  قیمت ها، گفت: نکته مهم 
تغییری تا رسیدن به تعادل نیازمند یک زمان 
مشخص است. در بسته ارزی دولت یکی از 
نقاط مثبت توجه به صرافی ها بود اما نظارت 
بر فعالیت آنها هم از نکات مهمی است که 
می طلبد بانک مرکزی به آن توجه ویژه ای داشته 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  باشد.سخنگوی 
افزود: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی 
برای بررسی نحوه اجرای سیاست های جدید 
ارزی کمیته ای تشکیل دهد و برخی مسائل و 
مشکالتی که گزارش می شود را با شفافیت 
رصد کند تا ببینیم مشکل در کدام بخش است 
که هنوز وضعیت به روال قبل بازنگشته است. 

مربوط  مشکالت  باید  همچنین  کمیته  این 
به صرافی ها و ارز مسافرتی را گزارش کند.
ادامه داد: پیگیری هایی در این زمینه در  وی 
امیدواریم  و  شده  انجام  اقتصادی  کمیسیون 
فعالیت صرافی ها هر چه زودتر با نظارت به 
روال اصلی برگردد. کمیسیون اقتصادی پس از 
تعطیالت هفته جاری مجلس هم این موضوع 

را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ادامه از صفحه 1
میراث  سازمان  اندازه  هر  هم  آن  از  پس 
از  عوارض خروج  نرخ  افزایش  با  فرهنگی 
کشور اعتراض کرد و حتی رئیس سازمان در 
نامه ای پیشنهادی اعالم کرد که بهتر است این 
عوارض از ٧۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان 
برسد اما کسی توجهی نکرد. این افزایش چند 
برابری نرخ عوارض خروج از کشور موجب 
ها  سلبریتی  حتی  مردم   از  بسیار  اعتراض 
شد و بسیاری آن را جریمه سفر به خارج از 
کشور خواندند و برخی دیگر به این معترض 
بودند که مگر همه سفرها به خارج از کشور 
جزو سفرهای تفریحی است؟! با این وجود 
اکنون اگر کسی بخواهد از کشور خارج شود 
باید این افزایش نرخ عوارض چند صد هزار 

تومانی را بپردازد.
دالر و یوروی گران در مقابل ریال ارزان

در همین سال ٩٧ نوسانات نرخ ارز به حد 
تومانی  هزار  چهار  دالر  رسید.  اعالی خود 
در بازار به ۱٠ هزار تومان رسید و یوروی ۵ 
هزار تومانی هم به ۱٢ هزار تومان. صرافی ها 
بسته شدند و برای ورود گردشگران به کشور 
هم مشکالت زیادی ایجاد شد هنوز هم این 
نوسانات به نرخ ثابتی در بازار ثانویه نرسیده 
است و در هر حال تنها اکنون می توان ارز 
دولتی را آن هم برای کاالهای خاص به نرخ 
افزایش  با  کرد.  دریافت  تومانی  دالر ۴٢٠٠ 
نرخ دالر و یورو و کاهش ارزش پولی ریال 
در ایران. هزینه های سفر به خارج از کشور به 
طور مسلم افزایش یافته است. حاال یک شیشه 

آب معدنی در خارج از کشور حتی اگر یک 
یورو باشد به پول ایران ده هزار تومان قیمت 
دارد. این موضوع هم باعث می شود تا هزینه 

سفر در خارج از کشور باال برود.
حیرت در نرخ بلیت هواپیما

اگر کسی هم بخواهد به سفر برود اکنون چند 
هواپیمایی  های  بلیت  نرخ  که  است  روزی 
موجب شده تا در انجام این سفرها چه تفریحی 
باشد و چه به منظور تحصیلی و یا غیره، با 
بلیت  کند.  تعلل  کمی  ها  بلیت  نرخ  دیدن 
هواپیمای تهران به پاریس تا همین چند روز 
پیش در نهایت یک میلیون و ۶٠٠ هزار تومان 
بود اکنون به ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسیده 
است این افزایش چند برابری نرخ  در بسیاری 

از مسیرهای دیگر نیز قابل مشاهده است.
پایانی برای ارز مسافرتی 

ارز مسافرتی سالهای سال است که با چالش 

رو به روست. ایران همیشه به کسانی که بنا 
به هر دلیلی از کشور خارج می شد، ارز به 
نرخ دولتی می داد حاال این سهمیه برای هر 
مسافر هر بار تغییر می کرد و شیوه آن نیز با 
بخش نامه های متفاوت تغییر شکل می داد 
اما در نهایت هر مسافر می توانست از ارز 
دولتی برای انجام سفرهایش استفاده کند . اگر 
کسی عید نوروز امسال به سفر خارجی رفته 
باشد نتوانسته از سهمیه ارز مسافرتی استفاده 
کند چون حدود ۶ ماهی بود که بانک مرکزی 
اختصاص ارز برای سفر را لغو کرده بود اما 
دوباره تصمیم بر این شد که بعد از عید به هر 
مسافر هزار یورو ارز دولتی تعلق بگیرد و آن 
هم با شرط و شروطی. به عنوان مثال اعالم 
المنافع  که مسافران کشورهای مشترک  شد 
۵٠٠ و کشورهای دورتر هزار یورو دریافت 
خواهند کرد که این موضوع نیز با باال و پایین 

رفتن نرخ ارز دچار چالش شد چون برخی 
از افراد از تفاوت قیمت زیاد بین ارز دولتی 
و ارز در بازار استفاده کردند و به سفرهای 
غیر ضروری رفتند تا از این اختالف قیمت 
سود ببرند. دولت هم دید که چنین رویه ای 
نادرست است پس اختصاص ارز مسافرتی 
را لغو کرد و گفت که هر کسی برای سفر به 
خارج از کشور از همان بازار ثانویه ارز مورد 
نیازش را تامین کند اما قضیه به همین سادگی 
هم نبود چون گفته شد با این وجود هر مسافر 
تنها ۵ هزار یورو می تواند از صرافی ها با ارائه 

مدارک سفر ارز خریداری کند.
تحریم ایران در سایت های گردشگری و اقامتی

برخی از سایت های گردشگری و خدمات 
اقامتی که ایرانی ها می توانستند با مراجعه 
به آنها بدون داشتن کردیت کارت اقدام به 
رزرو هتل و یا دریافت خدمات گردشگری 
آمریکا  بازگشت تحریم های  از  کنند، پس 
بسته  یا  کشور  مردم  روی  به  ایران،  علیه 
شد و یا اینکه شرط داشتن کارت های بین 
المللی را برای استفاده از هر نوع خدماتی 
اجباری کردند. این موضوع باعث شده افراد 
هزینه ای را به آژانسهای مسافرتی و یا افراد 
برایشان  تا  بدهند  المللی  بین  کارت  دارای 
این خدمات قبل از سفر رزرو شود. این هم 
یک نوع دیگر از افزایش نرخ خدمات برای 
باعث می شود  سفرهای خارجی است که 
در کنار همه هزینه های دیگر سفر به خارج 
از کشور جزو سفرهای الکچری به حساب 

بیاید.

حیرت در نرخ بلیت هواپیما؛ 

سفر به خارج از کشور کامال الکچری شد                



 آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای 
شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 
 ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من

روی رنگین را به کس می نماید همچو گل 
 ور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من

امروز با حافظ

انتشار ۲ کتاب درباره مشروطه

»مکتوبات  کتاب های 
خیالی« و »مشروطه، زنان 
اجتماعی«  تغییرات  و 

منتشر شد.
کتاب  ایسنا،  گزارش  به 
»مکتوبات خیالی: اسنادی 
از گفتمان سیاسی عصر 
 ٢٣۶ در  دلگشا  باغدار  علی  نوشته  مشروطه« 
صفحه با شمارگان ٣٠٠ نسخه و قیمت ٣٠هزار 
تومان در انشارات روشنگران و مطالعات  زنان 

عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: »مکتوبات 
خیالی، اسنادی از گفتمان سیاسی عصر مشروطه« 
با  انتقادی  مکتوب  پنج  از  مندرج  متن  شامل 
نام های ندای طفل مشروطه، ناله وطن، جواب 
میرزا ترسوی کاشانی از مال بی پروای خراسانی، 
مکالمه میرزا سعید سمنانی با ابومفید کرمانی 
و حمام جنیان چاپ شده در روزنامه استبداد، 
فاصله  پروانه، خورشید، چهره نما و تمدن در 

سال های ۱٢۸۵ تا ۱٢٩٠ شمسی است.
این مکتوبات از مجموع بررسی ۱۵٠۵۵ برگ 
مطبوعاتی مستخرج شده اند. موضوع آن ها نقد 
جامعه و سیاست در ایران اواخر دوره قاجار است 
و اشخاص گفت وگوکننده در این مکالمات نیز 
افرادی خیالی هستند. مکالمات مندرج در این 
مکتوبات را وجه انتقادی نو در گفتمان مطبوعاتی 

دوره مشروطه می توان دانست.
تغییرات  و  زنان  »مشروطه،  کتاب  همچنین   
در ٢٢٧  دلگشا  باغدار  علی  نوشته  اجتماعی« 
صفحه با شمارگان ٣٠٠ نسخه و قیمت ٣٠هزار 

تومان در نشر یادشده راهی بازار شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۴/52   طلوع آفتاب 6/2۴ 
اذان ظهر 13/۰9  اذان مغرب 2۰/12
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مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
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تلفن: 88101873  /   88481890-91 
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نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم
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اوقات شرعی

قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین آغاز به کار کرد

آیین آغاز به کار قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین 
امور  روز سه شنبه ٢٣ مرداد ماه در ساختمان معاونت 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد.
هنری  فرهنگی  سازمان  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهرداری تهران، آیین آغاز به کار قرارگاه فرهنگی هنری 
مردمی اربعین روز سه شنبه ٢٣ مرداد ماه با حضور مدیران 
فرهنگی و چهره های هنری در ساختمان معاونت امور 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد. 
در این مراسم محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، آیت اهلل حیدرعلی جاللی 
خمینی نماینده ولی فقیه در شرق تهران، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران 
بزرگ، حجت االسالم جواد صادق زاده رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و 
مشاور شهردار تهران، بهمن نوری شهردار منطقه ۸، عباس سلیمی معاون فرهنگی آستان 
حضرت عبدالعظیم)ع(، سردار سلیمانی رییس ستاد راهیان نور، سردار حسن پالرک 
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات، سردار آذین، سردار دینی، معاونان و مدیران سازمان 
فرهنگی هنری و هنرمندانی مانند رسول نجفیان، جهانبخش سلطانی، عبدالجبار کاکایی، 

امیرحسین شفیعی حضور داشتند. 
حجت االسالم جواد صادق زاده مشاور شهردار و رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری 
تهران نخستین سخنران مراسم بود که عنوان کرد: در زیارت جامعه کبیره می گوییم ای 
اهل بیت پیامبر، خدا به شما چیزهایی داده که به هیچ کس دیگری نداده است. اما خداوند 
به امام حسین )ع( چیزهایی داده که به دیگر معصومان هم نداده. مثاًل خوردن خاک حرام 
است، ولو به اندازه عدس، به جز تربت امام حسین )ع( که در آن شفاست. تنها خاکی که 

روی زمین می تواند شفابخش باشد، خاک کربالست. 
وی اضافه کرد: زیارت اربعین در کربال اتفاق عجیبی است. مسئله کثرت جمعیت یک 
طرف، عشق و ایثار یک طرف. هنرمندان باید از این ظرفیت استفاده کنند و آن را برای 
کسانی که اربعین در کربال نیستند به تصویر بکشند. در جریان اربعین همه مردم عراق 
و بخش عمده ای از مردم ایران درگیر هستند و شهرداری تهران نیز در سال های اخیر 
فعال بوده است. آقای افشانی شهردار فعلی تهران نیز به شدت معتقد و مذهبی است 
و نسبت به اهل بیت )ع( ارادت خاصی دارد و قطعا از قرارگاه فرهنگی هنری مردمی 

اربعین حمایت می کنند.
حجت االسالم صادق زاده با اشاره به خألیی که در سال های گذشته وجود داشته است، 
بیان کرد: پذیرایی زیاد و متنوع است و غذاهای رنگارنگ وجود دارد، ولی در بخش 
فرهنگی کمبود حس می شود. امروز می توان از ظرفیت امام حسین )ع( استفاده کرد و 
به مستکبران نشان داد که ملت ما ملت اربعین است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران می خواهد این خأل را پر کند و این کار ارزشمندی است. برای آقای اوحدی 
و همکارانشان در این راه آرزوی توفیق روزافزون دارم. سعید اوحدی رییس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با ابراز خرسندی از مصادف شدن آغاز به کار قرارگاه 
فرهنگی هنری مردمی اربعین با روز مقاومت و سالروز ورود آزادگان دفاع مقدس به میهن 
اسالمی عنوان کرد: در دوران اسارت رزمنده های دفاع مقدس سخت ترین محدودیت ها 
از هر لحاظ تحمیل شد ولی عزتمندی و مقاومت در آنها هویدا بود، طوری که مقام معظم 

رهبری آزادگان را الماس های درخشان نظام دانستند.
وی افزود: سال گذشته بنده توفیق پیدا کردم مسئولیت قرارگاه اربعین در استان تهران را 
به عهده گرفتم و در این راه سپاه پاسداران همکاری بسیار خوبی داشت. چه رازی در 
پیاده روی اربعین هست؟ آن سفره ۸٧ کیلومتری باشکوه که در مسیر پیاده روی گسترده 
می شود، چه عظمتی دارد؟ همه اهل بیت )ع( چراغ های هدایت و کشتی های نجات 
هستند، ولی طبق روایت، کشتی امام حسین )ع( ما را سریع تر به سرمنزل مقصود 

می رساند. 
اوحدی تصریح کرد: آیت اهلل وحید خراسانی به بنده امر کردند و گفتند هر وقت در جمع 
زائران اربعین و خدمت گزاران به اربعین بودید، این حدیث قدسی را نقل کنید. کسی که 
سیدالشهدا )ع( را در کربال زیارت کرد، مانند این است که خدا را در عرش زیارت کند. 

در واقع کسانی که در اربعین خدمت می کنند، به خود خدا خدمت می کنند. 
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران خالقیت بی نظیری در استفاده از مناسبت های 
مذهبی داشته است، بیان کرد: اربعین سیدالشهدا )ع( به تعبیر مقام معظم رهبری جاذبه 
حسینی است. امیدوارم خدا توفیق دهد با کمک همکاران این قرارگاه را با نگاه مردمی 
پیش ببریم و اراده مان این است که یک ریال بودجه دولتی نگیریم. هر گاه به مردم مراجعه 

کردیم، ما را یاری کردند و کار را به بهترین نحو پیش بردند.  
رییس سازمان فرهنگی هنری در پایان گفت: انشاهلل اربعین امسال سوگواره هنر اربعین را 
در همه رشته ها برگزار می کنیم تا اهالی شعر و ادب، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و... 

در این عرصه هنرنمایی کنند. 

تابستان داغ در تماشاخانه ایرانشهر

بیش از ٢۵ هزار مخاطب تنها از سه نمایش »یک روز 
تابستانی«، »بی تابستان« و »خاموشی دریا« در تماشاخانه 
ایرانشهر دیدن کردند. به گزارش روابط عمومی و امور 
روز  »یک  نمایش های  ایرانشهر،  تماشاخانه  بین الملل 
تابستانی« به کارگردانی پارسا پیروزفر، »خاموشی دریا« 
به کارگردانی نیما دهقان در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی 
و »بی تابستان« به کارگردانی امیررضا کوهستانی در سالن 

استاد سمندریان این روزها در حالی با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه رو شده است 
که تا روز دوشنبه ٢٢ مردادماه بیش از ٢۵ هزار مخاطب به تماشای این آثار نشسته اند. 
این استقبال در حالی است که از ابتدای سال ٩٧ تماشاخانه ایرانشهر با دو سالن دکتر 
ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان میزبان بیش از ۶۵ هزار مخاطب بوده است. در 
روزهای اخیر یکی از خبرگزاری های جنجالی و متاسفانه با داعیه اصولگرایی، عزم دارد 
با اخبار و تیترهای کاذب و جعلی ناشی از توهم بافی خبرنگاری مغرض، تماشاخانه 
فعال و پرمخاطب ایرانشهر را ورشکسته قلمداد کند و مهمالت دیگری نیز در باب »بر 
سر دوراهی خانه هنرمندان ایران بین ارشاد یا شهرداری« بافته و منتشر نماید. این در 
حالی است که مطابق اساسنامه خانه هنرمندان ایران، این نهاد، کانون فرهنگی، مستقل، 
غیرسیاسی و غیردولتی بوده و متعلق به کلیت جامعه هنری کشور است و در ۱٩ سال 
فعالیت خود همواره از حمایت ها و کمک های شهرداری تهران و بعضاً وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برخوردار بوده است. کاماًل طبیعی است که در شرایط اقتصادی سخت 
کنونی این مجموعه برای تداوم فعالیت خود اقدام کند و انتظار داشته باشد که از حمایت 

جدی تر این دو نهاد عمومی و دولتی برخوردار باشد.

خبر

نظر به ایجاد ابهاماتی در خصوص 
برپایی کنسرت مردمی توسط هنرمند 
ارجمند جناب آقای همایون شجریان، 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی توضیحاتی را ارائه کرد.
نظر به ایجاد ابهاماتی در خصوص 
برپایی کنسرت مردمی توسط هنرمند 
ارجمند جناب آقای همایون شجریان، 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی توضیحاتی را ارائه کرد.
دفتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
موسیقی، بنابراین توضیحات، صدور 
مجوز برگزاری کلیه کنسرت های 
کوچک و بزرگ مستلزم تامین سه 

شرط الزم است.
در درجه اول تقاضای مدیر سالن یا 

مکان برگزاری و در درجه دوم اعالم 
آمادگی سرپرست گروه و سپس ارائه 

محتوای موسیقایی آثار قابل اجرا در 
اجرای  مورد  در  که  است  کنسرت 

مذکور، جناب آقای شجریان عالوه 
بر اعالم آمادگی، عنوان قطعات مورد 

نظر خود را نیز اعالم کرده و حتی 
پیشنهاد مکان برگزاری را هم مطرح 

کرده است.
براین مبنا و با توجه به اینکه تا این 
لحظه پیشنهاد مکتوبی از سوی هیچ 
یک از مدیران اجرایی در شهرداری 
نشده  ارائه  موسیقی  دفتر  به  تهران 
است، در تاریخ سه شنبه ٩٧/۵/٢٣ 
امور  محترم  معاونت  برای  نامه ای 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
ارسال و تقاضا شد تا چنانچه مراتب 
مورد تایید شهرداری تهران هست، 
توسط مدیریت یکی از اماکن مذکور، 
اعالم  مکتوب  و  رسمی  شکل  به 
آمادگی شود تا انجام فرایند قانونی 

صدور مجوز امکان پذیر باشد.

کاریکاتور

 فیلم کوتاه »فرمیسک« در جشنواره هالیووددریمز کاندیدای دریافت 
جایزه شد. 

تهیه کنندگی مج سم  پیربند و  به کارگردانی مریم  »فرمیسک« 
پروداکشن که در کشور آمریکا و شهر لس آنجلس تولید شده 
است، در سه بخش در جشنواره هالیووددریمز کاندیدای دریافت 
جایزه شد.به گزارش بانی فیلم ،این جشنواره از شانزده تا بیست و 
چهارم آگوست در الس وگاس برگزار می شود و فیلم فرمیسک 
در سه بخش بهترین فیلم کوتاه درام، بهترین کارگردان زن و 

جسورترین فیلمساز جشنواره کاندید دریافت جایزه شده است.
مریم پیربند ماه گذشته موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردان 
زن از جشنواره فیلمسازان مستقل آمریکا شد.به گزارش بانی فیلم 
؛»یسک« مراحل فیلمبرداری را در آمریکا و مراحل پس از تولید را 

در ایران به انجام رساند.
»فرمیسک« به معنای اشک چشم، داستان دختری است که پس از 
حمله داعش به روستای شان در کردستان عراق زنده مانده است و 

برای ادامه زندگی مشکالتی دارد.
در این اثر که تولید مج سم پروداکشن است بازیگرانی چون نازو 
براوو، مریم شخ ماموندی، لیال میر، رامین مدنی ایفای نقش کردند. 
برخی از عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مریم 
پیربند، مشاور پروژه: همایون اسعدیان، دستیار کارگردان: مهدی 

سلسله، فیلمبردار: برنا جعفری، تدوینگر: سیاوش کردجان.

»فرمیسک« کاندیدای دریافت 
جایزه شد

افزایشبلیتهواپیماباشیبمالیم۵۰درصد!

توضیح وزارت ارشاد درباره کنسرت خیابانی شجریان

آلبوم موسیقی »َدریاب وُدریاب« در ادامه  انتشار آثار موسیقیایی 
فاخر ایرانی به همت مرکز موسیقی حوز هنری منتشر شد.  به 
آلبوم  در  هنری،  حوزه  خبری  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش 
موسیقایی »َدریاب و ُدریاب« که با صدای محی الدین شعبانی )هیوا( 
و تنظیم حمید حاصلی منتشر شده است، شاهد هنرنمایی دیگری 
از گروه »راه سوم« هستیم تا باز گوشه ای از ظرافت های این هنر 

اصیل ایرانی تقدیم عالقه مندان موسیقی فاخر شود.
در این آلبوم، آرمان عامری)نی(، فرزاد عندلیبی)دف و دایره(، پیمان 
عاشقان)تار(، وحید سلیمانی نژاد)کمانچه(، مسعود انتظاری)سنتور(، 
پویان رعنایی)تنبور(، مجید علیزاده)تنبک( و پارسا عاشقان)کمانچه 
قطعات  که  هستند  سوم  راه  موسیقی  گروه  هنرمندان  آلتو( 
َدریاب  )شور(  دردانه  کرد(،  بهاران)مقام  ساقی  سرگرد)ماهور(، 
وطن)ماهور(،  کرد(،  نیست)مقام  خبری  ُدریاب)شوشتری(،  و 
گل افشان)ماهور(، بال سوخته)اصفهان(، گنج نهان)مقام کرد( را 
اجرا می کنند. گروه »راه سوم« که در سال ۱٣۸٧ کار خود را آغاز 
کرده است. در این چند سال توانسته کنسرت های موفقی را اجرا 
کند. »َدریاب و ُدریاب« اولین آلبوم رسمی گروه محسوب می شود 

و دو آلبوم دیگر نیز در دست ضبط و انتشار دارد.
عالقه مندان برای تهیه آلبوم موسیقی »َدریاب و ُدریاب« به صورت 
نسخه اصلی می توانند به مراکز معتبر فروش محصوالت فرهنگی 
 beeptunes.com و هنری سراسر کشور و همچنین سایت

مراجعه کنند.

 آلبوم »َدریاب وُدریاب« 
منترش شد

از استقبال خوب کودکان و  پیام زمان،  پس  به گزارش 
خانواده ها از فیلم سینمایی »فیلشاه« تازه ترین اثر گروه 
»هنرپویا«، هم اکنون محصوالت جانبی این انیمیشن روانه 

بازار شد.
این محصوالت شامل نوشت افزار، لوازم التحریر، پوشاک، 
بازی فکری و... است که با نزدیک شدن به فصل مدارس، 
روز سه شنبه ٢٣ مردادماه با حضور وزیر آموزش و پرورش، 
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر مسئولین در نمایشگاه 
»ایران نوشت« رونمایی شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
خانواده ها و کودکان می توانند برای تهیه این محصوالت 
از ٢٢ مرداد الی ٢ شهریور از ساعت ۱۱ صبح تا ٢٣ شب 
به محل این نمایشگاه در »کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان« در خیابان حجاب تهران مراجعه نمایند.
گروه »هنرپویا« پیش از این و همزمان با اکران انیمیشن 
سینمایی »فیلشاه«، کتاب نقاشی »فیلشاه« را توسط انتشارات 
سوره مهر منتشر کرد و موفق شد عنوان پرفروش ترین کتاب 
کودک و نوجوان سوره مهر در سی و یکیمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران را نیز به کارنامه افتخارات »فیلشاه« 

بیافزاید.
عنوانی که پیش از آن در اختیار »شاهزاده روم«، محصول 

قبلی گروه »هنرپویا« قرار داشت.

آغاز عرضه و رومنایی از 
محصوالت جانیب »فیلشاه«

آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي
)فراخوان ارزیابي کیفي پیمانكاران(

شماره مناقصه: 308496          شماره مجوز: 1397/2238
شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورتامین خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی، کامپیوتر، خدمات عمومی، تنظیفات، آبدارخانه ، نگهداشت 

ساختمان ، راهنمای تلفن ، تخلیه و بارگیری، باغبانی، اشتراک پذیری، فضای سبز و بازبین اداری از طریق مناقصه اقدام نما ید .
لذا از کلیه شرکتهاي ارائه دهنده خدمات فوق الذکر که داراي تایید یه ازاداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی درزمینه  خدمات عمومی با اخذ مجوز فعالیت از اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی 
استان یزد     و همچنین گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاران مورد تایید اداره تعاون ، کارو                     رفاه اجتماعی  می باشند،  دعوت به عمل مي آید که از تاریخ نشر این 

آگهي  به منظور دریافت اسناد ارزیابي توان اجراي کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی :  WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس: 31922319-035 نمابر 035-36238538

تذکر: شرکتهای پیمانكاری که در پیمانهای تأمین نیروی خدمات اداری ، حراست و قرائت کنتورجزء برنده    می شوند فقط مجاز به اخذ همان یک پیمان می باشند )شرکت هایی که 
قراردادهای قبلی خدماتی دارند که تازمان ارزیابی85 درصد زمان پیمان آنها سپری شده به شرط ارائه رضایتنامه کتبی از نماینده کارفرما می توانند در این مناقصه شرکت کنند.(وشرکتهایی 

که در پیمانهای خدماتی به جز موارد عنوان شده برنده می شوند سقف مجاز کار خدماتی همزمان واگذارشده به آنها دوعدد می باشد.
ضمناً آخرین مهلت تكمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابي کیفي به امور قراردادهاي شرکت گاز استان یزد حداکثر )دو هفته (14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهي فرا خوان مي با شد.

 *وصول اسناد ومدارک تكمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي کند .
*فرم آگهي الكترونیكي مناقصه از طریق پایگاه اینترنتي www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است.

روابط عمومی 

 نوبت دوم

شرکت گازاستان یزد

*هوشنگ ابتهاج

ای عشق همه بهانه از توست 
من خامش ام این ترانه از توست 

آن بانِگ بلنِد صبح گاهی 
وین زمزمه ی شبانه از توست 

من اندهِ خویش را ندانم 
این گریه ی بی بهانه از توست 

ای آتِش جاِن پاک بازان 
در خرمن من زبانه از توست 

افسون شده ی تو را زبان نیست 
ور هست همه فسانه از توست 

کشتیِّ مرا چه بیم دریا؟ 
طوفان ز تو و کرانه از توست 

گر باده دهی وگرنه، غم نیست 
مست از تو، شراب خانه از توست 

می را چه اثر به پیش چشم ات؟ 
کاین مستی شادمانه از توست 
پیش تو چه توسنی کند عقل؟ 
رام است که تازیانه از توست 
من می گذرم خموش و گم نام 

آوازه ی جاودانه از توست 
چون سایه مرا به خاک برگیر 
کاین جا سر و آستانه از توست

یک جرعه شعر 

سریال ها را با متن ناقص شروع می کنیم
مرجانه گلچین بازیگر سریال »آرماندو« بیان کرد که این مجموعه ایده زیبایی 

داشت اما در اجرا موفقیت چندانی کسب نکرد.
مرجانه گلچین در گفتگو با  مهر درباره سریال »آرماندو« که به کارگردانی 
احسان عبدی پور این شب ها از شبکه یک پخش می شود و بازی خود در این 
سریال بیان کرد: من هنوز این سریال را ندیده ام ولی در کل نمره خوبی هم به 
آن نمی دهم. وی درباره کیفیت این سریال بیان کرد: »آرماندو« ایده بسیار زیبایی 
درباره سیاه لشگرها و هنروران داشت اما در خروجی، کار قابل دفاعی نشد که 
این هم به اختالف سلیقه میان عوامل سازنده کار از جمله نویسنده، کارگردان و 

بازیگران برمی گشت که باعث شد در اجرا قابل قبول نباشد.
این بازیگر با اشاره به آماده نبودن متن این سریال در زمان تولید اظهار کرد: 
هنگام ساخت سریال »آرماندو« تا لحظات آخر متن را روتوش می کردیم ولی 
باز هم آنچه که مورد انتظارمان بود، نشد. البته مشکل نبود متن کامل در ابتدای 
ساخت یک سریال به یک رویه تبدیل شده است و ما گاهی با یک متن پنج 
قسمتی برای یک مجموعه ٣٠ قسمتی قرارداد می بندیم که اختالف سلیقه و 

مشکالتی را در کیفیت کار بوجود می آورد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج در جشن روز 
خبرنگار گفت: ماندگارترین دوران خدمتی 
خود را در تعامل با رسانه ها تجربه کرده 
ام و اهمیت ویژه ای برای حوزه رسانه و 
روابط عمومی قائل هستم، تا اکنون نیز با 
فعال سازی پورتال فرمانداری کرج سعی 
و  برطرف  موجود  نواقص  تا  است  شده 
زمینه تعامل هر چه بیشتر با رسانه ها فراهم 

شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
شهرستان کرج، »مهندس سیروس شفقی« 
با  که  خبرنگاران«  از  تجلیل  آیین   « در 
مدیران  از  جمعی  و  خبرنگاران  حضور 
رسانه ها  در تاالر اسپیدا کرج برگزار شد؛ 
روز   « نامگذاری  شمار  روز  به  اشاره  با 
خبرنگار« اظهار داشت: هفدهم مرداد سال 
٧٧ ،مصادف با شهادت عزیزی سختگوش 
در عرصه آگاهی رسانی به همراه ۸ تن از 
ایران در مزار شریف  اعضای کنسولگری 
افغانستان است که بعدها از طریق شورای 

روز   « بعنوان  روز  این  عمومی  فرهنگ 
خبرنگار« نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه تالش های فعاالن عرصه 
رسانه تنها محدود به یک روز خاص دیده 
نمی شود؛ با قدردانی از تالش های یکساله 
خبرنگاران گفت: امروز در شرایط سختی 
به   که  دشمن  اقتصادی  جنگ  جهت  از 

نوعی به کشورمان تحمیل شده هستیم.
دشمن معیشت مردم را نشانه گرفته است/ 

رسانه ها جامعه را اگاه سازند
بیان  با  کرج  شهرستان  ویژه  فرماندار 
قرار  اینکه دشمن معیشت مردم را هدف 
مرزهای  کنار  در  کرد:  تصریح  است  داده 
داده  آموزش  افرادی سازماندهی و  کشور 
طراحی  که  ای  ضربه  بتوانند  تا  اند  شده 
شده را به اجرا بگذارند که در این شرایط 
تنها آگاهی بخشی که همانا رسالت و ذات 
اصلی رسانه ها است می تواند توطئه های 

دشمنان را نقش برآب سازد.
مهندس شفقی بیان کرد: در چنین وضعیتی 

نظام جمهوری  از خدمات  آگاهی رسانی 
اسالمی و دولت در قبال بزرگنمایی های 
اجرا  به  باید  که  است  استراتژی  دشمنان 
با  افزود:  استاندار  معاون  شود.   گذاشته 
اتحاد و همدلی به ویژه اگاه سازی و اطالع 
رسانی صحیح است که می توانیم  بر توطئه 

دشمن فائق شویم.
دانست  جامعه  پویایی  منشاء  را  امید  وی 
هر  با  یکدیگر  کنار  در  باید  کرد:  بیان  و 
باید زمینه  نشاط  سالیقی که وجود دارد 
و امید را که الزمه کشور است رقم بزنیم، 
چرا که اگر امید جامعه کم رنگ باشد نتیجه 
مطلوبی را  از زحمات ما به جای نخواهد 
فرماندار کرج در بخش دیگری  گذاشت. 
روابط  ساختار  و  بدنه  احیاء  به  اشاره  با 
عمومی فرمانداری کرج به تحلیلی از آمار 
خبرهای منتشر شده در پورتال فرمانداری 
اعالم  و  پرداخت  اخیر  ماه  کرج طی یک 
که  است  شده  سعی  مدت  این  در  کرد: 
نقایص بخش روابط عمومی را با حمایت 
رسانه ها برطرف سازیم بنحوی که در ٧ 
ماه اخیر نزدیک به ٣٠٠ خبر در این پورتال 

اطالع رسانی منتشر شد.
وی بار دیگر با قدردانی از رسانه ها افزود: 
خبرهای  از  تحلیلی  های  ارزیابی  طبق 
تعداد  ۸٠  اخیر  ماه  یک  در  شده،  منتشر 
خبر در سایت فرمانداری کرج منتشر شده 

است.
اهمیت  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار  معاون 
ویژه ای برای حوزه رسانه و روابط عمومی 
قائل هستم، گفت: به این جهت سعی می 

به  و  کرده  بیشتر  را  ها  توانمندی  تا  شود 
های  توانمندی  و  ظرفیت  از  آن  موازات 

رسانه ها نیز بهره مند شویم.
لزوم  بر  تاکید  با  کرج همچنین  فرماندار   
تقویت ارتباط مدیران با رسانه ها تصریح 
کرد: یکی از مالک های ارزیابی مدیران نیز 

تعامل و همراهی با خبرنگاران است.
تاکید  نیز  جلسات  تمامی  در  افزود:  وی 
به  را  خود  عملکرد  مدیران  که  ام  داشته 

رسانه ها اطالع رسانی کنند. 
بهترین دوران خدمتی خود را در تعامل با 

رسانه ها تجربه کرده ام
خبرنگاران  اینکه  بیان  با  شفقی   مهندس 
در  همیشه  هستندگفت:  افراد  دلسوزترین 
بهترین  ام،  داشته  که  دوران خدمتی  طول 
لحظات را در کنار رسانه ها تجربه کرده ام.
تا روز  امیدواری کرد  پایان اظهار  وی در 
به روز شاهد تعامل بیشتر با اهالی رسانه 
در جهت تحقق اهداف و خدمت رسانی 

به مردم باشیم.
در مراسم روز خبرنگار کرج، خبرنگاران، 
و  ها  خبرگزاری  مدیران  خبری،  عکاسان 
و  کرج  فرماندار  توسط  فعال  مطبوعات 
جمعی از معاونان مورد تجلیل قرار گرفتند. 
برش کیک مراسم روز خبرنگار،  تجلیل 
و  ها  دغدغه  طرح  ها،  رسانه  از  ویژه 
مطالبات صنفی خبرنگاران و  ثبت لحظات 
و  رسانه  خبر،  اهالی  جمع  در  ماندگار 
مطبوعات بخشی از جشن روز خبرنگار در 

کرج را به خود اختصاص داد.

  فرماندار کرج در آیین تجلیل از خبرنگاران:

رسانـه ها جـامعه را آگـاه سـازند


