
بخش اول : رای دهندگان 
تهران در آستانه  بار دیگر اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
شاید  که  انتخاباتی  میگیرند.  قرار  خود  مدیره  هیئت  انتخاب  و  انتخابات 
از جهاتی دارای اهمیت های ویژه ای باشد چرا که این اعضا شاهد تجربه 
انتخاب های گذشته  خود بوده اند و قطعا دریافته اند در صورتی که با بی 
همتی و یا هر دلیل دیگر پای صندوق های رای حاضر نشوند اقلیت برای 
آنها تصمیم خواهند گرفت که نتیجه آن مورد میل آنها نیست و در صورتی 
که پای صندوق های رای نیز حاضر شوند ولی انتخاب درستی نداشته باشند 
باز هم نه تنها نتیجه برای آنها تفاوتی ندارد بلکه افراد منتخب نسبت به 
انتخاب  دارند.  نیز  را  مهندسین  ارای  پشتوانه  خود  غلط  و  اشتباه  کارهای 
رفاه اعضای  ، عدم  های اشتباهی که ماحصل آن تخلفات میلیاردی مالی 
سازمان ، عدم توجه به خواسته های به حق اعضا ، عدم توجه به قانون و 
.... خواهد بود که البته در این موارد باید گفت خود کرده را تدبیر نیست.

چنانچه سعدی در باب هفتم گلستان چنین مینوسید:
مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار)دامپزشک ( رفت که دوا کن.  بیطار 
از آنچه در چشم چارپای میکند در دیده او کشید و کور شد حکومت به داور 

بردند. گفت برو هیچ تاوان نیست اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی.
شما  برای  دیگران  بدانید  دارید  ندادن  رای  به  تصمیم  اگر   ، عزیز  سروران 
تصمیم خواهند گرفت، و اگر در این دوره از انتخابات  همت می نمایید  و 
به پای صندوق های رای می روید برای آینده سازمان خود، افراد اصلح را 
انتخاب نمایید . تجارب گذشته راهنمای روشن برای این انتخابات  خواهد 
وا ااَلْماناِت ِإلى َأْهِلها . در انتخابات ها عالوه بر  بود. ِإنَّ اهّلَل َیْأُمُرُکْم َأْن ُتَؤدُّ
آنکه نتایج آن مستقیما بر سرنوشت حرفه ای و اجتماعی افراد تاثیر میگذارد 
وظیفه دینی و شرعی انتخاب کنندگان است که جایگاههای مدیریتی را به 
افراد شایسته به امانت بسپارند و در انتخابات ها افراد اصلح را برگزینند و 

آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب نکنند.
ندهد هوشمند روشن رای                              به فرو مایه کار های خطیر 
بوریا باف اگرچه بافنده است                                نبرندش به کارگاه حریر

بخش دوم: کاندیدای هیئت مدیره 
قطعا تمامی افرادی که در هر انتخاباتی تایید صالحیت میشوند از لحاظی 
واجدد الشرایط میباشند. ولی ذکر دو  نمونه در اینجا خالی از لطف نیست:

میطلبد،  را  اصلی  شاخصه  دو  کاندیدا  عنوان  به  انتخاباتی  هر  در  حضور 
قابلیت و مقبولیت. 

نشستن بر روی صندلی هایی که افراد آن به واسطه انتخاب تعیین میشوند 
باید  افراد  و  است  تر  سخت  انتصابی  های  مسئولیت  قبول  از  مراتب  به 
ادامه کار خود داشته  را در  مسئولیت پذیری بیشتر و نیز همت مضاعفی 
بیشترین  سایرین  به  نسبت  خود  های  توانایی  از  قطعا  فردی  هر  باشند. 
آگاهی را دارد پس شایسته است در صورتی که خود را آماده پذیرش این 
کار  این  قابلیت  تر احساس میکند  بیان روشن  یا در  و  نمیداند  مسئولیت 
به  نیاز  قبول هر مسئولیت  که  نگیرد چرا  قرار  انتخاب  ،در معرض  ندارد  را 
پذیرش  برای  کافی  نه  و  الزم  شروط  از  افراد  بودن  پاک  و  دارد  تخصص 
مسئولیت هاست. چنانچه به گفته شهید چمران: میگویند تقوا از تخصص 
باالتر است این را میپذیرم ولی کسی که تخصصی ندارد و کاری را میپذیرد 
بی تقواست. البته در بسیاری موارد افرادی هم هستند که تخصص باالیی 
دارند و قابلیت آنها نسبت به سایرین بیشتر است ولی به دلیل عدم شناخت 
انتخاب کنندگان از آنها و یا هر دلیل دیگر مقبولیت زیادی در جامعه ندارند  
که حضور این افراد باعث سردرگمی بخشی از اعضا در انتخاب و شکست 
ارای افراد قابل  و شایسته خواهد شد و ماحصل انتخاب حضور افرادی که 
شایستگی و تخصص کمتر در امورد دارند میشود پس در این موارد نیز بهتر 
است این افراد تصمیم مقتضی و شایسته ای بگیرند و در همراهی با افراد 

قابل و مقبول تالش کنند.
همواره در بسیاری از انتخابات ها شاهد برخی تخلفات انتخاباتی هستیم ، 
که قطعا  انتخابات هیئت میدره سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از آن 
مستثنا نیست ، کاندیدای محترم  بدانند که در بسیاری از موارد تخلفات 
بلکه  نمیکند  منتخبین  جمع  راهیابی  برای  کمکی  هیچ  تنها  نه  انتخاباتی 
نتیجه عکس خواهد داشت.پس شایسته است برای تصاحب کرسی های 
انتخاباتی از جمله هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به کارهای حقیرانه 
و غیر قانونی روی نیاورید که در صورت انتخاب بارها و بارها توسط اعضا 
نکوهش خواهید شد  و بدانید حضور شما و عدم حضور افراد شایسته تر 
ظلم بزرگی به خانه دوم مهندسین و اعضای این خانواده خواهد بود و در 
صورت عدم انتخاب نیز که عالوه بر عدم موفقیت ، بازنده اخالق نیز خواهید 

شد.
خبرنگاران رسانه ارمغان در روز رای گیری ) 12 مهر ماه( در  بسیاری از شعب 

رای گیری در کنار شما خواهند بود.
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انتخابات نظام مهندسی ساختمان و 
سخنی با مخاطبان مهندس

به  توجه  با  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
قوا  سران  به  انقالب  رهبر  که  حداکثری  اختیارات 
قوا(  )سران  آنها  داده اند  مردم  مشکالت  حل  برای 

باید پاسخگو باشند.
آیت اهّلل جنتی: رهبر انقالب برای حل مشکالت مردم 
اختیارات حداکثری به قوا دادند/ سران قوا پاسخگو 

باشند
آیت  تسنیم،  خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
اهّلل احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح 
اجالسیه  پنجمین  در  شهریور(   13 )سه شنبه  امروز 
دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در محل ساختمان 
اظهار  سخنانی  طی  اسالمی   شورای  مجلس  قدیم 
ماه  این  اعیاد  ذی الحجه  ماه  در  است  الزم  داشت: 
ماه  این  فضیلت  به  ماهی  هیچ  بگویم.  تبریک  را 
نیست، در این ماه اعیاد بسیار مهمی وجود دارد و 

آیات الهی مهمی در این ماه نازل شده است.
آیت اهّلل جنتی در ابتدای سخنان خود در این اجالسیه 
یادأور شد: در ماه های اخیر تالش گسترده رسانه ای 
مختلف  دستگاه های  ناکارآمدی  تا  گرفته  صورت 
انقالب  معظم  رهبری  پای  به  هماهنگ  به صورتی 
نوشته و ثبت شود، این در حالی است که در موارد 
متعدد، رهبر معظم انقالب بیشترین اختیارات را به 
دستگاهها اعطا فرموده و بیشترین پیگیری را برای 
تحقق آن به عمل آوردند. اعطاء اختیارات خاصه به 
دستگاه قضاء برای برخورد ویژه و سریع با مفسدان 
اقتصادی، قرار دادن خطوط قرمز ویژه در مذاکرات 
هسته ای، هنگام امضاء برجام و همچنین تصویب 
تحمیل  از  جلوگیری  برای  خارجی  کنوانسیون هایی 

خسارت به کشور از جمله این اختیارات است.
وی تصریح کرد: البته ایشان در سخنرانی اخیر خود 
نتوانستند بخشی  اعالم کردند که تیم مذاکره کننده 
از خطوط قرمز ترسیم شده را رعایت و محقق کنند. 
دستور  کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
اقتصادی  ویژه  کارگروه  تشکیل  برای  انقالب  رهبر 
به ریاست دولت، رئیس جمهور و حضور سایر قوا با 
دیگر  قوای  از  فراتر  آن  مصوبات  که  ویژه  اختیارات 
قابلیت اجرایی شدن داشته و راهی آسان و مهم برای 
حل بسیاری از مشکالت اقتصادی مردم است. آیت 
اهّلل جنتی در همین زمینه افزود: دستور ایشان برای 
اجتماعی  آسیب های  بررسی  ویژه  کارگروه  تشکیل 
پیگیری  دستگاه ها  دیگر  و  قوه  سه  سران  با حضور 
مستمر نتایج جلسات این کارگروه برای سامان دادن 
جلسات  برگزاری  اجتماعی،  و  فرهنگی  معضالت  به 

وظایف  و  تکالیف  تعیین  دولت،  هیئت  با  متعدد 
برای دولت، پیگیری انجام وظایف محوله برای حل 
مشکالت اقتصادی مردم و ارائه راهکارهای عملیاتی 
مسائل  بر  ویژه  نظارت  و  پیگیری  حساب شده،   و 
از  منطقه ای  متعدد  از خطرات  ایران  عبور  و  منطقه 
جمله تالش ها برای ایجاد ناامنی در کشور با اتخاذ 
راهبردهای دقیق و حساب شده منطقه ای و پیگیری 
زمینه  این  در  که  است  مواردی  دیگر  از  آن  اجرای 

قابل توجه است.
آیت اهّلل جنتی تأکید کرد: در حقیقت سیاست گذاری، 
راهبری و پیگیری اصلی اداره کشور به عهده رهبری 
معظم انقالب بوده و برای مقابله با مشکالت، ایشان 
اعطا  مختلف  دستگاه های  به  را  اختیارات  حداکثر 
که  هستند  ذی ربط  دستگاه های  اکنون   فرمودند. 

باید پاسخگوی مسائل کشور باشند.
برجام  عبرت های  از  آمریکا  **غیرقابل اعتمادبودن 

برای آیندگان است
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن 
انجام  وجود  با  گذشته  اردیبهشت ماه  گفت:  اروپا 
که  حالی  در  ایران،  توسط  برجام  تعهدات  تمامی 
این  از  رسمًا  بود،  نکرده  عمل  تعهداتش  به  آمریکا 
این  از  کرد  اعالم  اروپا  هرچند  شد.  خارج  پیمان 
اهرمی  به  اروپا  عماًل  ولی  نمی شود،  خارج  توافق 
برای پیگیری خواسته های آمریکا یعنی مذاکره بر سر 
مسائل موشکی و منطقه ای تبدیل شد. عبرت گیری 
از تجربه اعتماد به شیطان بزرگ و طواغیت عالم، و 
غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برای مذاکرات آینده از 
عبرت های برجام برای آیندگان است. رئیس مجلس 
خبرگان رهبری  در همین زمینه تصریح کرد:  اروپا 
بسته ای  ولی  است،  برجام  در  ماندن  باقی  مدعی 
آقای  خارجه  وزیر  انتقاد  که حتی  داد  ارائه  اخیرًا  را 
ظریف را هم برانگیخت. طبق فرمایش رهبر انقالب 

باید اروپا حسن نیت خود را اثبات کند.
اخیر  رفتارهای  به  اشاره  با  جنتی  اهّلل  آیت 
گفت:  ایران  ملت  به  نسبت  آمریکا   رئیس جمهور 
اعمال دو مرحله  و  برجام  از  با وجود خروج  ترامپ 
مردم  فریب  برای  مجددًا  ایران  مردم  علیه  تحریم 
بدون  ایران  مقامات  با  است  حاضر  که  کرده  اعالم 
پیش شرط مذاکره کند، حتی برخی شیطنت ها برای 
برقراری مالقات در حاشیه اجالس سازمان ملل میان 
ترامپ و آقای روحانی در جریان است. رهبر انقالب 
در دیدار اخیر با هیئت دولت این مذاکره و اساسًا 
هر مذاکره ای با آمریکا را  از این پس منع فرمودند. 

گزینه  که  کند  اعالم  دارد  تالش  آمریکا  گفت:  وی 
صراحتًا  انقالب  رهبر  است.  جنگ  مذاکره،  مقابل 
فرمودند که »مذاکره نمی کنیم و جنگ هم نخواهد 
شد«. ایشان علت عدم وقوع جنگ را غیرقابل کنترل 
آمریکا  برای  احتمالی  دامنه جنگ  و  بودن خسارات 

عنوان کردند.
رئیس مجلس خبرگان در ادامه به دستور رهبر معظم 
انقالب به قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی 
اشاره کرد و اضافه کرد: رهبر معظم انقالب هرآنچه 
است،  بوده  الزم  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  برای 
اجرا کردند. قوه قضائیه در شرایطی که اعمال فشار 
خارجی، سودجویی و رانت خواری داخلی، دو بازوی 
بسیار  با سرعت  است،  مردم شده  نارضایتی  ایجاد 
مفسدان  می تواند  تمام تر  هرچه  قاطعیت  و  زیاد 
مقامی  هر  در  و  دسته  و  جناح  هر  از  دانه درشت 
عدالت  دست  به  ملت  پیشگاه  در  و  کند  احضار  را 
بسپارد تا عماًل راهبرد دشمن برای ایجاد نارضایتی 

را مختل کرده باشد.
وی تأکید کرد: برخورد سریع و قاطع با مفسدان و 
تحمل  برای  مردم  به  می تواند  داخلی،  رانت جویان 
شرایط دشوار اقتصادی روحیه بدهد و این حس را 
اسالمی  که حاکمیت جمهوری  کند  منتقل  مردم  به 
درد مردم را فهمیده و با آن همراه است. قوه قضائیه 
ریشه کن  برای  تاریخی  موقعیت  این  از  می تواند 
کردن فساد در کشور حداکثر بهره را ببرد. آیت اهّلل 
جنتی در ادامه راجع به موضوع نوسانات غیرمعمول 
استفاده  سوء  و  مدیریت  سوء  ارز،  و  سکه  بازار  در 
سودجویان گفت: در ماه های گذشته نوسانات بازار 
از مردم عادی  اقتصادی بسیاری  ارز شرایط  و  سکه 
رهبر  است.  کرده  دشواری  و  تالطم  دستخوش  را 
انقالب تأکید داشتند که این اتفاقات ناشی از »سوء 
اگر نگوییم  مدیریت« و ندانم کاری مسئوالن است، 
از خیانت است. الزم است مسئوالن این  که ناشی 
وضعیت هزینه اقدام خود را بپردازند. برخی افراد که 
غالبًا از رانت اطالعاتی بهره مند بودند، توانستند در 
این بازار سودهای کالن و هزاران میلیاردی به جیب 
وارداتی  خودروهای  پرونده  آن  مهمترین  که  بزنند 
بود. وی تأکید کرد: الزم است با مسئوالن رانت خوار 
در این سطح محکم ترین برخوردهای قضائی صورت 
پذیرد. سیاست های دقیق و درست ارزی و پولی در 
کشور حاکم شود. مدیریت عاقالنه ارز جلوی اتفاقات 
مشابه در آینده را می گیرد. احتکار سودجویان خون 
پوشاک  که  تا حدی  است  کرده  در شیشه  را  مردم 

نوزاد را هم در انبارها نگه داشتند تا قیمتش افزایش 
یابد، برخورد با سودجویان اهتمام جدی می طلبد و 

می تواند از نارضایتی عمومی جلوگیری کند.
مردم  شد:  متذکر  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
که  بپذیرند  نمی توانند  اقتصادی  تنگنای  شرایط  در 
مسئوالن حقوق های نجومی بگیرند و زندگی اشرافی 
مردم  مثل  روزها  این  مسئوالن  باید  باشند.  داشته 
رهبری  چندباره  تأکید  این  کنند.  حس  را  دردها 
است  مسئولین  به  اخیر  ماه های  در  انقالب  معظم 
همچنین  وی  می طلبد.  را  تریبون  اصحاب  تکرار  و 
از  اقتصادی  ویژه  کارگروه  تأسیس  موضوع  درباره 
در  انقالب  رهبر  گفت:  انقالب  معظم  رهبر  جانب 
ماه های اخیر فرمان تأسیس کارگروه ویژه اقتصادی 
را با حضور سران سه قوه صادر فرمودند. این کارگروه 
بر اساس فرمان رهبر  اختیاراتی فراقانونی داشته و 
کالن  تصمیمات  می تواند  به راحتی  انقالب،  معظم 
برای اصالح اوضاع اقتصادی مردم اتخاذ کند. این 
موقعیت بسیار مهم و فراهم کردن همه شرایط الزم 
برای اهتمام جدی مجلس و دولت و دستگاه قضائی 

برای حل مشکالت مردم است.
به  ادامه  در  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس  
تصریح  و  اشاره  منطقه  در  مقاومت  پیروزی های 
جمهوری  و  مقاومت  محور  اخیر  ماه های  در  کرد: 
اسالمی در منطقه پیروزی های چشمگیری داشته که 
از جمله پایان تقریبی بحران سوریه بود. این پیروزی 
نشان داد روی پای خود ایستادن مقاومت و جهاد 
پیروزی های بزرگ را نتیجه می دهد، در مقابل تفکر 
به  تبدیل شدن  و  دالر  میلیاردها  هزینه  با  سعودی 
گاو شیرده آمریکا در منطقه روز به روز بی نفوذتر و 
الهام بخش  یمن  مردم  مقاومت  بی تأثیرتر می شود، 
و بر همین اساس است، حتی مقابل وحشی گری و 
کشتار کودکان مثل حمله به اتوبوس دانش آموزان، 
کلیدی  مناطق  رفتن  دست  از  مانع  و  ایستادند 

همچون بندر الحدیده شدند.
**با حمایت از تولید داخلی وضعیت به مراتب بهتر 

خواهد شد
آیت اهّلل جنتی در پایان به موضوع حمایت از کاالی 
ایرانی و اتکای به داخل به عنوان کلید حل مشکالت 
کاالی  از  حمایت  امسال  شعار  کرد:  اضافه  و  اشاره 
آن  خرید  و  ایرانی  کاالی  روی  باید  است.  ایرانی 
و  بگیرد  رونق  کشور  تولید  تا  باشیم  داشته  تعصب 
سیاه نمایی ها،  به خالف  بایستیم.  خود  پای  روی 
هفدهم  رتبه  ایران  است  کرده  اعالم  جهانی  بانک 
تولید ناخالص ملی را داراست و تا 2024 به رتبه 15 
از تولید داخلی وضعیت  می رسد.، یعنی با حمایت 
شرایط  از  عبور  راهکار  شد.  خواهد  بهتر  به مراتب 
دشوار، تدبیر و مجاهدت مسئوالن و فهم درد مردم 

و درک آنهاست.

و  تحقیق  شدن  رد  درباره  امید  فراکسیون  عضو  یک 
تفحص از شهرداری تهران از سوی مجلس ...

اوپک: توافق نفتی باید حفظ شود

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری 
تهران دوباره به جریان می افتد

سعیدی:زیر بار فشارها نمی رویم
بازگشت  سینماگر 

جنجالی

یادتان هست رئیس دولت 
قبلی با5میلیون تومان،رای 

نمایندگان را خرید؟

برانکو: بازیکنانم 
برابر الدحیل از 

جان مایه گذاشتند

تجمع طالب در قم
خودجوش بود؟!

آیت اهلل جنتی: سران قوا پاسخگو باشند

 صفحه ۲

 صفحه ۳

دالرهای دالالن از کجا 
می آید؟

رهبر انقالب : دعوا و ایجاد تشکیالت 
موازی با دولت، اصالح کار نیست

 صفحه ۳
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ایران در یادداشتی به قلم حسین مرعشی نوشت:انگیزه  های جماعتی که روز 
به دست، هجمه های  پالکارد  و  کرده  تجمع  قم  فیضیه  در مدرسه  پنجشنبه 
البته  را علیه دولت شکل داده اند حداقل برای من قابل فهم نیست.  زیادی 
گمان هم نمی برم که برای بسیاری دیگر نیز قابل تحلیل باشد تا دریابند که 
چرا باید در شرایط فعلی کشور، چنین حرکاتی را از یک اجتماع خاص شاهد 

باشیم.
گرفت.  نظر  در  را  فهم هم دو فرض  غیرقابل  اقدام  برای همین  اما می توان 
فرض نخست اینکه، دوستانی که برگزاری چنین اجتماعی را ساماندهی کرده 
و شعارهایی را علیه دولت و مسئوالن دولتی سرداده و اقدامات چندین ساله 
آنان را نقد می کنند، اساسًا درکی از شرایط ایران چه در داخل مرزهای کشور 

و چه بیرون از آن ندارند.
تجمع طالب در قم

گردانندگان اینگونه اجتماعات آنقدر به مسائل واقعی و فشارهای بین المللی 
پشتوانه  شدن  ضعیف  و  کشور  داخل  در  مردم  خستگی  مهمتر  همه  از  و 
مردمی همه نهادهای نظام بی توجه هستند که بدون در نظر گرفتن عواقب 

رفتارها شان محکم بر طبل اختالفات می کوبند.
فرض دومین تحلیل از اتفاقات نامیمون روز پنجشنبه مدرسه فیضیه می تواند 
هدف طالب از تجمع شان باشد. بعید نیست که گردانندگان این اجتماعات 
دنبال این هستند تا فضا را برای کنار زدن آقای دکتر روحانی و دولت دوازدهم 
مهیا کنند. چه کسی می تواند باور کند آنچه که در مدرسه فیضیه قم رخ داده 
همچون ادعاهای پیش از این برخی تجمع کنندگان، اقدامی خودجوش بوده 

و هیچ دستی از پشت پرده در کار نبوده باشد؟
قطعًا اینگونه است و چه زود و چه دیر در جایی دیگر خود را نشان خواهد 
داد. اگر قرار بر خودجوش بودن چنین اقداماتی بوده باشد، این حق مردم 

بی پناه است که دست به چنین اعتراضاتی بزنند نه طالب حوزه علمیه. معنا و 
مفهوم این اقدام این است که حتمًا در جایی تصمیمی گرفته شده و به مرحله 
عملیاتی درآمده و تصمیم گیرندگان نیز قصد دارند کشور را به سمتی هدایت 

کنند تا تغییرات سیاسی زودهنگامی در رده های مدیریتی آن رخ دهد.
البته اگر فرض دوم ما، قصد و نیت معترضان حوزوی باشد، فکر می کنم که 
طالب بازی خطرناکی را شروع کرده اند. بازی ای که قطعًا شروع آن با آقایان 

است اما پایان آن را ممکن است خدای نکرده دشمنان ایران رقم بزنند.
من به عنوان یک هشدار به دوستان می گویم که ادامه حرکت در این مسیری 
و  داشت  خواهد  کشور  در  را  سنگینی  بسیار  هزینه های  سرگرفته اند،  از  که 
خسارات زیادی به ملت ایران تحمیل خواهد کرد. به گونه ای که شاید بتواند 

همه دستاوردهای انقالب را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

آیت اهّلل  حضرت 
رهبر  خامنه ای 
انقالب  معظم 
دیدار  اسالمیدر 
نمایندگان  و  رئیس 
خبرگان،  مجلس 
وظیفه ی  مهم ترین 
کنونی،  خطیر  شرایط  در  را  نخبگان  و  مردم 
با  مردم  انسجام  تعمیق  و  در جهت حفظ  حرکت 
دستگاه های دولتی و پرهیز از ایجاد فضای یأس 
و ناامیدی و احساس بن بست دانستند و گفتند: 
بدخواهان ملت ایران به موازات جنگ اقتصادی، 
جنگ رسانه ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود 
قرار داده اند، بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح 
در  اسالمی  انقالب  رهبر  باشند.  خیرخواهانه  و 
ابتدای سخنانشان با اشاره به ایام پر برکت و مهم 
نیمه دوم ماه ذی حجه و مناسبت های تاریخی روز 
کردند:  خاطرنشان  دهر  سوره  نزول  روز  و  مباهله 
بر  تکیه  و  ایمانی  اقتدار  مظهر  واقع  در  مباهله 
ایمانی  اقتدار  نیازمند  حقانیت است و ما همواره 
و تکیه بر حقانیت نظام اسالمی در مقابل استکبار 
هستیم و در شرایط کنونی نیز برآیند گرایش های 
بودن  حق  بر  به  نسبت  اطمینان  عمومی،  افکار 

حرکت و مسیر نظام اسالمی است.
از  تشکر  با  سپس  خامنه ای  آیت اهّلل  حضرت 
و  اهمیت  به  جلسه،  در  شده  بیان  گزارش های 
ضرورت وحدت و انسجام ملی و شکل دهی افکار 
عمومی در این جهت اشاره کردند و افزودند: شرایط 
امروز ما، شرایط حساسی است اما این حساسیت 
به دلیل تعداد زیاد دشمنان و یا قدرت باالی آنها 
نیست زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی همواره بوده اند و حتی در آن زمان قدرت 
بیشتری نیز داشته اند اما با وجود همه اقدامات 
تحمیل  طبس،  نظامی  حمله  جمله  از  خصمانه 
مسافری  هواپیمای  سرنگونی  ساله،  جنگ هشت 
و محاصره اقتصادی، هیچ کاری از پیش نبرده اند 
ای  طیبه  شجره  همچون  اسالمی  نظام  اکنون  و 
است که با پایه های مستحکم، در حال گسترش 

و ثمردهی است.
این  از  شرایط  حساسیت  کردند:  تأکید  ایشان 
در  گذاشتن  قدم  با  اسالمی  نظام  که  است  جهت 
یک راه نو و طرح دیدگاهها و نظریات متفاوت، در 
چهل سال گذشته، برخالف جریان کلی استکبار و 
نظام سلطه حرکت کرده است و در چنین شرایطی، 
در جنگل پر از تعارض سیاست بین المللی، شرایط 
و اقتضائات گوناگونی به وجود می آید که باید در 
عمل  کامل  دقت  با  و  آن  تناسب  به  شرایطی  هر 

کرد.
اوضاع  هر  در  اگر  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  نسبت  نخبگان،  بویژه  مردم  آحاد  اقتضایی،  و 

ضربه  قطعًا  کنند،  غفلت  نظام  جایگاه  و  شرایط 
خواهیم خورد.

حضرت آیت اهّلل خامنه ای در ادامه به تبیین شرایط 
فعلی و اقتضائات آن پرداختند و گفتند: امروز نظام 
اسالمی با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه 
است که از یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل 
هدایت می شود اما در کنار این جنگ، یک جنگ 
نیز در جریان است که  تبلیغاتی  مهم رسانه ای و 

بیشتر اوقات از آن غفلت می شود.
از  ای،  رسانه  جنگ  این  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
قبل هم وجود داشته ولی اکنون شدت آن بیشتر 
در  که  اطالعاتی  براساس  افزودند:  است،  شده 
اختیار داریم، دستگاههای جاسوسی آمریکا و رژیم 
منطقه  های  قارون  مالی  حمایت  با  صهیونیستی 
جنگ  این  برای  را  تشکیالتی  ما،  کشور  اطراف 
به طور جدی در  و  اند  اندازی کرده  راه  ای  رسانه 
حال برنامه ریزی و تالش برای آلوده کردن فضای 

تبلیغاتی و فکری جامعه هستند.
این  اهداف  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
ناامیدی  یأس،  اضطراب،  ایجاد  ای،  رسانه  جنگ 
و احساس بن بست و بدبین کردن مردم نسبت 
و  مسئول  دستگاههای  به  نسبت  و  یکدیگر  به 
مشکالت  دادن  نشان  بزرگ تر  و  بیشتر  همچنین 

اقتصادی در ذهن جامعه است.
اشاره  نمونه  یک  به  خامنه ای  آیت اهّلل  حضرت 
به سکه  و گفتند: در همین مسائل مربوط  کردند 
و ارز و کاهش ارزش پول ملی، جنگ رسانه ای و 
فضاسازی های تبلیغاتِی بدخواهان، تأثیرگذار بوده 
از دشمن توقعی جز رذالت نیست  البته  است که 
اما باید مراقب باشیم، ما به این فضاسازی ها برای 

آلوده کردن ذهن مردم، کمک نکنیم.
بیان  در  اوقات  گاهی  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
مشکالت و یا انتقادها مبالغه می شود، خاطرنشان 
افکار  اضطراب  تشدید  مبالغه موجب  این  کردند: 
»ویروس  گسترش  موجب  همچنین  و  عمومی 

بدبینی« در جامعه خواهد شد.
از  همواره  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
ابتدای مسئولیت رهبری، به دولتها در زمینه های 
گوناگون انتقاد و یا اعتراض داشته اند که در برخی 
موارد هم تند بوده است، گفتند: بنده خودم اهل 
مشکالت  با  برخورد  در  مسامحه  اهل  و  انتقادم 
که  دارم  تأکید  اما  نیستم  مسئول  دستگاههای  و 
نحوه گفتن و نحوه اقدام کردن نباید به گونه ای 

باشد که مردم دچار بیماری بدبینی شوند.
حضرت آیت اهّلل خامنه ای خاطرنشان کردند: نباید 
فضای عمومی کشور بگونه ای شود که اقدامات و 
دروغ  اما سخن  نباشند  باور  قابل  مثبت  تبلیغات 
بسیار  وضعیت  این  زیرا  شود  باور  قابل  دشمن 

خطرناک است.
ایشان با تأکید بر اینکه ویروس بدبینی نسبت به 

انقالبی،  نهادهای  و  قضاییه  قوه  مجلس،  دولت، 
بد است، در عین حال، انتقاد خیرخواهانه را برای 
اوقات  گاهی  گفتند:  و  دانستند  الزم  امور  اصالح 
انتقاد باید عمومی باشد و نباید همیشه در گوشی 
باشد اما اینکه بگونه ای صحبت کنیم که بنِد دِل 
شنونده پاره شود و همه چیز را از دست رفته تلقی 

کند، کار صحیحی نیست.
در  اوقات  برخی  ما  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
نحوه انتقاد اشتباه می کنیم زیرا دستگاههایی که 
مورد انتقاد قرار می گیرند، کارهای خوب هم دارند 

که باید آنها هم دیده و گفته شوند.
لزوم  بر  تأکید مجدد  با  حضرت آیت اهّلل خامنه ای 
دیگر  و  دولت  منفی  و  مثبت  نکات  شدن  دیده 
دستگاهها در کنار یکدیگر، گفتند: بیان عمل سیئه 
در کنار عمل صالح موجب می شود که مردم بدانند 
ناامید  و  دارد  وجود  هم  خوب  اقدامات  و  کارها 

نشوند.
با وجود همه فضاسازی  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
های تبلیغاتی بدخواهان و همه مشکالت، انقالب  
و کشور در حال پیشرفت است، افزودند: بیان این 
موضوع به عنوان رجزخوانی نیست بلکه با اطالع 
دقیق می گوییم که کشور در حال حرکت به سمت 
اگرچه  است،  انقالبی  حقایق  و  آرمانها  و  مفاهیم 
ممکن است سرعت حرکت، آنگونه که انتظار می 
رود نباشد اما نظام در زمینه های گوناگون علمی، 
معنوی،  و  فکری  رشد  سیاسی،  عزت  صنعتی، 
حرکت رو به جلو دارد و پیشرفت های خوبی روی 

داده است.
حضرت آیت اهّلل خامنه ای سپس به یک نکته مهم 
و  مردم  »انسجام  یعنی  کشور  فعلی  شرایط  در 
گفتند:  و  پرداختند  کشور«  مدیریتی  دستگاههای 
در  اعتماد  جلب  و  اعتمادسازی  از  مهمی  بخش 
البته  است  مختلف  دستگاههای  اقدامات  گرو 

تریبون داران نیز باید به این کار کمک کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هیچ دولتی 
فعالیت  به  قادر  مردم  پشتیبانی  و  کمک  بدون 
نیست و نباید اعتماد مردم از دستگاههای دولتی، 
قضایی و نیروهای مسلح سلب شود، افزودند: راه 
عالج مشکالت کشور، خالی کردن پشت دولت و 
ابراز برائت از فعالیت دستگاه های مسئول نیست، 
بلکه راه عالج، ایجاد رابطه سالم بین افکار عمومی 
و دستگاههای مسئول، سخن گفتن و انتقاد کردن، 

و در عین حال کمک فکری و عملی کردن است.
نظرات  از  استفاده  به  را  دولتی  مسئوالن  ایشان 
مردم و راه حل های متخصصان اقتصادی از جمله 
نقدینگی  هدایت  و  ملی  پول  ارزش  مسئله  در 
توصیه کردند و گفتند: وظیفه دولتی ها، استفاده 
از نظرات کارشناسان و تحرک برای حل مشکالت 
نگرانی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر  است. 
افکار  فکری  های  گره  قبال  در  برخی ها  بجای 

به  بودن  خوشبین  و  کارآمدی  به  نسبت  عمومی 
ما، هدایت دولتی  افزودند: وظیفه  حل مشکالت 
ها به سمت استفاده از دیدگاههای کارشناسان و 
به  نسبت  مردم  کردن  خوشبین  و  مشکالت  حل 
تالشهای آنها است که در چنین صورتی، گره های 

افکار عمومی باز می شوند.
برخی  به  پاسخ  در  خامنه ای  آیت اهّلل  حضرت 
با  بنده  خصوصی  جلسات  گفتند:  اظهارنظرها 
مسئوالن دولتی، قضایی و نظامی ده برابر جلسات 
عمومی و رسانه ای است و در این جلسات مسائل 
جلسات  آن  از  عموم  که  می شود  بحث  مختلفی 
انقالب اسالمی تأکید کردند:  مطلع نیستند. رهبر 
ایجاد  همچنانکه  نیست،  اصالح  راه  کردن  دعوا 
و  صالح  به  نیز  دولت  با  موازی  کار  و  تشکیالت 
کار  است  کرده  ثابت  تجربه  و  بود  نخواهد  موفق 
قانونی  مجاری  در  آن،  مسئوالن  وسیله  به  باید 
انجام بگیرد. ایشان افزودند: مسئوالن باید کار را 
جهادی انجام دهند، البته در موارد خاص همچون 
نامه اخیر رئیس قوه قضائیه که ممکن است قانون 
باشد،  رهبری  اجازه  به  احتیاج  و  نباشد  جوابگو 

یقینًا همراهی و کمک خواهیم کرد.
از  به نمونه ای  پایان  حضرت آیت اهّلل خامنه ای در 
پیشرفت نظام اسالمی در عرصه معنویت و شرح 
حال یکی از شهیدان مدافع حرم اشاره و با استناد 
به آیاتی از قرآن کریم تأکید کردند: اگر در مقابل 
به عقب نشینی خواهند  بایستیم، مجبور  دشمنان 
بود و به توفیق الهی استکبار را به زانو در خواهیم 
آورد و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم داد 
مجاهدت  و  دفاع  آماده  اسالم  طرفداران  اگر  که 

باشند، قطعًا پیروز خواهند شد.
آیت اهّلل  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
هیات  تشکیل  به  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی 
اندیشه ورز در این مجلس اشاره کرد و گفت: عالوه 
بر تدوین آیین نامه اجرایی هیئت های اندیشه ورز، 
فرهنگ،  و  دین  موضوعات  با  نیز  کارگروه هایی 
و  فناوری  و  علم  سیاسی،  اجتماعی-  اقتصادی، 
فعالیت  حال  در  و  شده  تشکیل  قضایی  حقوقی- 

هستند.
را  کشور  اصلی  مسئله  خبرگان  مجلس  رئیس 
گرانی ها خواند  و  ارز  بازار  نابسامانی های  اقتصاد، 
به  توجه  با  فعلی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  و 
و  انقالبی  حرکت  نیازمند  مردم،  گرفتاری های 

جهادی برای عبور از مشکالت هستیم.
رئیس  نایب  کرمانی  موحدی  آیت اهّلل  همچنین 
سخنان  محورهای  برشمردن  با  خبرگان  مجلس 
به  گفت:  اخیر  اجالسیه  در  خبرگان  نمایندگان 
اجالس  موضوع  مردم،  اقتصادی  مشکالت  دلیل 
اخیر مجلس خبرگان به مسائل اقتصادی و میزان 
موفقیت قوای سه گانه در حل آنها اختصاص داده 

شد.

برخی  نوشت:عملکرد  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
عناصر مجلس به ویژه در طیف همیشه در صحنه 
نشان  وضوح  به  کابینه  وزرای  استیضاح  برای 
می دهد که آنها بدون رعایت مصالح نظام و بی اعتنا 
به منافع ملی مایلند یا دولت را به زمین بزنند و یا 

حداقل آنرا زمین گیر کنند.
با  کابینه  وزرای  زنجیره ای  استیضاح  راستی  به 
فاصله ای کمتر از یک ماه و یا یک هفته، چه معنائی جز این دارد که کسانی 
سعی دارند رفتاری را در پیش بگیرند که یک دولت ناتوان داشته باشیم که در 
اداره امور، فاقد تمرکز باشد و در برخورد با مسائل همواره منفعل ظاهر شود؟

اگرچه استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور و یا کشاندن وزرا به مجلس برای 
پاسخگوئی به سواالت، از حقوق نمایندگان مجلس است ولی تکرار و استمرار 
آن به ویژه در شرایط حساس که دولت باید تمام توان و ظرفیت خود را برای 
مقابله با دشمنان شرور و خنثی کردن توطئه های پرتعداد آنها بسیج کند، به 

نوعی است که چندان قابل درک و توجیه به نظر نمی آید.
به راستی نمایندگانی که از بسیاری مسائل آشکار و نهان آگاهند و به منابع 
متنوع اطالع رسانی و اطالعات طبقه بندی شده هم دسترسی دارند، آیا پاسخ 
متقنی درباره آن 5 سوال مطروحه از رئیس جمهور را در اختیار نداشتند؟ این 
نکته به ویژه زمانی معنی دار خواهد بود که رفتار رئیس جمهور روحانی و رئیس 
دولت های نهم و دهم با مجلس را مقایسه کنیم و رفتار متقابل مجلسیان با 

این دو را مدنظر قرار دهیم.
با پرداخت 5 میلیون ناموت  را در ذیل امور هم نمی دانست و  یکی مجلس 
پول توجیبی به برخی نمایندگان، رای و نظر آنها را معامله می کرد و دیگری 
با تکریم و حفظ حرمت مجلسیان برای رای و نظر آنها احترام خاصی قائل 
را به افشاگری علیه خاندان رئیس  می شود. یکی فرصت حضور در مجلس 
مجلس و دیگران اختصاص می داد و دیگری با حفظ عزت و حرمت مجلس 
به تکریم آنها پرداخته است. به وضوح باید اذعان کرد که در مجلس متناسب 

با نجابت رئیس  جمهور با وی رفتار نشد.
نمایندگان به خوبی و پیشاپیش، از پاسخ به سواالت 5 گانه خود آگاه بودند 
بازدارنده سیاسی – اخالقی و رعایت  با در نظر گرفتن مالحظات و موانع  و 
مصالح کشور و منافع ملی، آنگونه نبود که از پاسخ های رئیس جمهور روحانی 

قانع نشده باشند.
باره فراوان است و خدا نکند که نمایندگان سابق و الحق به  این  سخن در 
تناسب مصلحت اندیشی های شخصی، گروهی و جناحی و همچنین منافع 
خاصی که در این قبیل مخالف خوانی ها مستتر است، مصالح کشور و منافع 

ملی را قربانی کنند.
دشمن این روزها به صراحت سخن می گوید. عربده می کشد و اهداف پلید 
خود را با وقاحتی بی نظیر رسانه ای می کند. عقل و منطق ایجاب می کند یاران 
نماینده ملت می دانند،  را  که خود  ویژه کسانی  به  نظام  و  انقالب  یاوران  و 
تاسی به ملت غیرتمند و سلحشور ایران کنند و منافع ملی و مصالح کشور را 
نه فقط در گفتار بلکه در عمل هم مقدم بر هر انگیزه و هدف دیگری قرار دهند. 
تنها در این صورت است که عملکرد مجلسیان و رفتار متقابل رئیس جمهور 
مقدس  نظام  در  ورزی  سیاست  و  سالمت  و  اقتدار  از  نشانه ای  قوا  سایر  و 

جمهوری اسالمی خواهد بود .

در  گفت:  مجلس  شورای  کمیسیون  رییس 
وزیر  از  تهدید رییس جمهور  ماجرای  خصوص 
کشور، وزارت اطالعات و دستگاه های سیاسی 
و امنیتی می خواهیم موضوع را پیگیری کنند. 

محمدجواد کولیوند درباره استیضاح وزیر کشور 
گفت: ما جلسه بررسی استیضاح ایشان را برگزار 
کردیم و وزیر با حضور در کمیسیون توضیحاتشان را به نمایندگان ارائه 

دادند. 
به  همکاران  از  تعدادی  داد:  ادامه  مجلس  شورای  کمیسیون  رییس 
از  تعدادی  و  استیضاح کنندگان در جلسه حضور داشتند  از  نمایندگی 
آنها از توضیحات وزیر کشور اقناع شده و امضاهایشان را پس گرفتند 
در نتیجه به این علت که تعداد امضاکنندگان از حد نصاب افتاد، ما 
هم گزارش را برای خارج شدن از دستور به هیات رییسه اعالم کردیم.

وزیر  از  سوال  و  فیضیه  مدرسه  در  داده  رخ  مسائل  در خصوص  وی 

کشور در این خصوص گفت: وزیر کشور توضیح دادند به این علت که 
ماجرای فیضیه در مکان های سربسته رخ داده است، نیازی به مجوز 
نداشته اما با توجه به ساختارشکنانه بودن برخی شعارها و شبهاتی 
که برای مردم ایجاد شده است، به استاندار قم دستور دادیم که از نظر 

امنیتی موضوع را بررسی کرده و با خاطیان برخورد شود. 
ارسال  با  خصوص  همین  در  هم  ما  افزود:  مجلس  در  کرج  نماینده 

نامه ای از وزیر کشور خواستیم با خاطیان برخورد شود.
در  رییس جمهور  مجدد  تهدید  و  عرفه  روز  ماجرای  خصوص  در  وی 
و  نمی کنیم  برخورد  سیاسی  موضوعات،  با  ما  گفت:  هم  مراسم  این 
امنیت کشور را باید با دقت مدنظر داریم؛ چراکه برای ما دولت، دولت 
جمهوری اسالمی است و مردم، مردم جمهوری اسالمی هستند و نباید 
بگوییم این داستان را پیگیری می کنیم و دیگری را پیگیری نمی کنیم. 
ما حتما از وزیر کشور، وزارت اطالعات و دستگاه های سیاسی و امنیتی 

می خواهیم موضوع را پیگیری کنند.

رهبر انقالب : دعوا و ایجاد تشکیالت موازی با دولت، اصالح کار نیست یادتان هست رئیس دولت 
قبلی با5میلیون تومان،رای 

نمایندگان را خرید؟

استیضاح وزیر کشور از دستور کار مجلس خارج شد
 تهدید رییس جمهور 

تجمع طالب در قم، 
خودجوش بود؟!

پزشکیان   مسعود 
برخی  رفتار  درباره 
سوال  امضای  در 
و  رئیس جمهور  از 
این که عنوان می کنند 
از  سوال  که  کسانی 
امضا  را  رئیس جمهور 
می کنند طرف مردم هستند و آن کسانی که 
مردمی اند،   غیر  اصطالح  به  نکرده اند  امضا 
معتقدم  مخالفم،  مرزبندی ها  این  با  گفت: 
همین  امروز  گرفتاری های  این  عوامل 
حرف هایی است که می زنیم. وی خاطرنشان 
که  تصمیم هایی  و  رفتارها  این  با  کرد: 
چالش  با  را  حاکمیت  و  سیستم  می گیریم، 
این  چرا  می گوییم  بعد  و  می کنیم  روبرو 
چالش را داریم،  برای این  است که خودمان 

این تصمیمات را گرفته ایم!
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی با 
طور  به  گفت:  کار  وزیر  استیضاح  به  اشاره 
مثال وزیر کار را استیضاح کردند، شما خیال 
می کنید یک فرد بهتر خواهد آمد؟ قبال هم 
را  بهتری  فرد  یقین  و  قطع  طور  به  گفته ام 
وزیر  اگر  داد:  ادامه  وی  بیاورند.  نمی توانند 
جدید آمد و مشکل حل نشد چه؟ او را هم 
استیضاح  خب  کنند؛  استیضاح  می خواهند 
آیا مشکل  کنند،  وزیر عوض  باز هم  و  کنند 
کار  وزیر  بیکاری  مشکل  آیا  می شود؟  حل 
دارد  وجود  کشور  در  که  مسائلی  مگر  بود؟ 
مقصر  مگر  می شود؟  مربوط  کار  وزیر  به 

مشکالت امروز رئیس جمهور است؟
پزشکیان ادامه داد:  سوال این جاست آیا در 
حال حاضر همه قوانین، سیاست، مقررات، 

است؟  نقص  بی  ما  تعامل  و  گفت وگو  نوع 
که  دارند  وجود  کشور  در  هم  دیگری  افراد 
باید پاسخ دهند. نماینده مردم تبریز تاکید 
مردمی  غیر  و  مردمی  ذهنیت  این  کرد: 
درست نیست، چه کسی گفته کسانی که من 
مردم خطاب شان می کنم مردم هستند؟ چرا 
را قبول ندارند، نمی گویم  به آن هایی که ما 
نفری هستند  مردم؟ مگر مردم همان چهار 

که دور خودمان جمع کردیم؟
و  مسئوالن  از  برخی  به  خطاب  پزشکیان 
نمایندگان گفت: بیایید شاخصه مردمی قرار 
مقایسه  آنان  با  را  زندگی خودمان  و  دهیم 
می کنیم  زندگی  آنان  مثل  ببینیم  و  کنیم 
را  کار  نمی شود  که  دادن  شعار  با  خیر؟  یا 

پیش برد.
 منبع:ایلنا

پزشکیان: فقط رئیس جمهور مقصر مشکالت امروز نیست
 افراد دیگری هم باید پاسخگو باشند
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موضوع  اجرایی  گمرکات  تمامی  به  بخشنامه ای  در  شامانی  اکبر  علی 
ممنوعیت صادرات چند قلم کاال و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته 

بندی و کاغذ تیشو را ابالغ کرد.
در نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است:

بخشنامه  به  منتهی  شده  ابالغ  محدودیت های  و  ممنوعیت ها  پیرو 
نامه  تصویر  پیوست  به   ،97  /06  /12 مورخ   191  /97  /696451 شماره 

شماره 158527/ 60 مورخ 15/ 6/ 97 وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال 
و اعالم می گردد: صادرات اقالم مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره 
شده )با کدهای طبقه بندی مذکور در آن فهرست( ممنوع میباشد. لیکن 
صادرات اقالم مذکور از محل مواد اولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت 
نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه )از جمله بخشنامه شماره 
724977/ 97/ 203 مورخ 19/ 06/ 97( امکانپذیر می باشد. بدیهی است 

با عنایت به مفاد نامه صدر االشاره، صادرات کاالهای مذکور، حتی در 
صورتی که تحت کدهای طبقه بندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد 

این بخشنامه خواهد بود.
ضمنًا پیرو بخشنامه شماره 613737/ 97/ 175 مورخ 24/ 05/ 97 اعالم 
می دارد: صادرات انواع کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو )پس از تعیین 
دقیق کدطبقه بندی آنها( با رعایت مفاد کلیه بخشنامه های مربوطه )از 
جمله بخشنامه محرمانه شماره 9450/ 105/ 912/ 5/ 71/ م مورخ 30/ 

4/ 97 از فهرست ممنوعیت صادرات خارج می گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز 

ابالغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.

هر  که  دارد  اقسام  و  انواع  اقتصادی  فساد 
ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار 
آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی 
چرا  می ماند  اذهان  از  که  است  موضوعی 
موسسات  البته  برابراست.  چند  آن  قبح  که 
خیریه طی سال های گذشته رشد داشته اند و 
اقدامات شایسته ای هم انجام داده اند. رابطه ایرانیان با مراکز خیریه، 
رابطه ای عاطفی بوده و ریشه در تاریخ و فرهنگ مردمان ما دارد و 
اگرچه اکنون هم از کارها و فعالیت های مردم دارانه در همین خیریه ها 
انجام می شود، فعالیت هایی مانند کمک به کودکان سرطانی و  زیاد 
هر  از  سودجویان  که  زمانه ای  در  اما  حمایت،  به  نیازمند  سالمندان 
استفاده  می کنند،  استفاده  خود  مطامع  به  رسیدن  برای  وسیله ای 
نادرست از اسم خیریه گاه زمینه ای شده که سودجویان نگاه خاصی 

داشته باشند.
نمی توان فراموش کرد که مراکز ریشه داری مانند کمیته امداد، سازمان 
چنان  دارای  خصوصی  مراکز  از  بسیاری  و  احمر  هالل  و  بهزیستی 
وجاهتی هستند که همچنان مورد وثوق مردم قرار دارند. در این گونه 
بنیادها و مراکز خیریه و کمک رسان، فعالیت ها و نیز تعداد کسانی که 
تحت حمایت قرار دارند، مشخص است. در کنار فعالیت این مراکز که 
سازوکارهای مالی روشنی دارند، برخی با سوءاستفاده از اسمی تحت 
عنوان خیریه در تالش برای بازکردن راه و ایجاد بستری هستند که با 

پوشش قرار دادن این عنوان پول و سرمایه خود را تمیز کنند.
شیک پوش ها و گدایی مدرن!

برخی موسساتی دایر کرده و در زمینه های بی ربط نسبت به فلسفه 
تعداد  افزایش  می کنند.  پنهان  را  خود  فعالیت  خیریه،  وجودی 
موسسات و عدم نظارت جامع، دقیق و مستمر بر نحوه فعالیت این 
حوزه  این  در  تخلفات  یافتن  عمق  و  گسترش  سبب ساز  موسسات 
و  دلسوز  و  فعال  بنیادهای  دیگر  اعتبار  به  که  خواهد شد. موضوعی 
متعهد در امور حمایتی ضربه می زند. برخی از آنها اقدام به جمع آوری 
کمک های مردمی می کنند، اما وجوه دریافتی از مردم برای نیازمندان 

درست محاسبه و هزینه نمی شود.
پوشش  گذشته تحت  که طی سال های  برخی  میان هستند  این  در 

این اسم قابل احترام، اقدام به کارهایی می کنند که ظاهرا به پولشویی 
تمامی  میان  در  شده اند.  عمومی  اعتماد  سلب  سبب  و  است  شبیه 
از شهروندان برای جذب کمک های مردمی،  روش های سوء استفاده 

چند روش رایج تر از سایر راهکار ها شده است.
افرادی شیک پوش و با ظاهر آراسته  از این راهکارها،  در قالب یکی 
در اماکن مختلف از جمله معابر پر تردد حاضر شده و با نشان دادن 
برگه هایی که حاوی اطالعاتی مرتبط با کودکان و یا سالمندان است، 
منازل،  در  به  مراجعه  با  دیگر  عده ای  می کنند.  جمع  مردمی  کمک 
قلک هایی را در اختیار آنها قرار می دهند تا صدقات و یا سایر کمک های 
خود را در داخل آن بیندازند و بعد از مدتی برای جمع آوری قلک ها 
به محل مراجعه می کنند و یا مانند دیگر شیک پوش های خیابانی با 
نشان دادن برگه های درهم و مغشوش ادعا می کنند که به فالن خیریه 
مربوط هستند که از کودکان سرطانی حمایت می کنند. اگرچه برخی 
از خیریه های دارای مجوز نیز طی سال های گذشته برای جذب کمک 
اقدام کرده اند، اما آنها حساب و کتاب دارد. اخیرا استفاده از این روش 
برای برخی سبب سودجویی شده است. روشی ساده برای تحت تاثیر 

قرار دادن شهروندان و دریافت کمک به نام دیگران به کام خود!
ر  وش های عاطفی

درصد  خیریه  موسسات  خصوص  در  شده  جمع آوری  گزارش  طبق 
کمی از آنها صرفا امور حمایتی خود را انجام می دهند. درصد باالیی 
تنها مشغول جمع آوری صدقات و نذورات مردمی  به صورت حرفه ای 
از مبالغ ۱۰ هزارناموت  هستند و برخی با شگردهای خاص از خیرین 
به باال را جمع می کنند و با ر  وش های عاطفی آنها را ملزم به پرداخت 
ماهیانه  درآمد  اینها  از  برخی  که  می شود  گفته  می کنند.  ماهیانه 
میلیاردی دارند. موسساتی هم هستند که وابستگی مستقیم به برخی 
سال  در  باالیی  درآمد  مستمر  به طور  موسسات  این  دارند.  مسئوالن 
این  ازای  در  باید  و  دارند  منظمی  بودجه های  موسسات  این  دارند. 
اقدام  نمایند که عمال  اجرا  تعریف شده و خاصی  برنامه های  بودجه، 
کاملی در این زمینه صورت نمی گیرد. درصدی هم به صورت نادیدنی 
اقدام به پولشویی می کنند که به اصصالح به آقازاده ها نزدیک هستند. 

این بخش رقم چند هزار میلیارد ناموت را شامل می گردد.
برگه فروشی در خیابان

مدیرکل توسعه موسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی گفت: 
را  کسی  جلوی  و  نمی شوند  خیابان  وارد  معتبر،  خیریه  موسسات 
رادیویی صحبت می کرد  برنامه  در یک  که  نمی گیرند. جهان حیدری 
با بیان اینکه سازمان بهزیستی باید تنها سازمانی باشد که به صورت 

قانونی به موسسات خیریه و غیر خیریه و مراکز مجوز بدهد، گفت: 
مجوز  صدور  برای  ارگان ها  سایر  که  بود  این  بر  قرار  پیش  چندسال 

تجمیع شوند.
مجوزها باید بین بخشی بوده، بانک اطالعاتی وجود داشته باشد که 
نشان دهد این مجوز را چه سازمانی صادر کرده است؟ ایسنا نوشت؛ 
وی با تاکید بر این که تعدد مراجع صدور مجوز باعث ایجاد مشکالت 
یک  خودش  مجوز  صدور  مراجع  تعدد  افزود:  است،  شده  بسیاری 
است،  کرده  مواجه  با مشکل  نظارتی  بحث  در  را  ما  و  است  مشکل 
در  که  مواردی  ندارند.  مجوز  خیریه ها  همه  گفت  باید  هم  طرفی  از 
خیابان ها مشاهده می کنید که مشابه تکدی گری یا برگه فروشی است، 
اینها اصال مجوز ندارند. با این وجود در حال حاضر درصدد ساماندهی 
مراکز  و  موسسات  توسعه  کل  مدیر  هستیم.  موسسات  و  خیریه ها 
غیردولتی سازمان بهزیستی در پاسخ به این سوال که مردم می توانند 
به کدام خیریه ها اعتماد کنند؟ گفت: مردم قطعا باید این را بدانند که 
موسسات معتبر، وارد خیابان نمی شوند و جلوی کسی را نمی گیرند. 
حیدری یادآور شد: نباید آنقدرها هم به خیریه ها و موسسات بدبین 
باشیم، آنها خیلی کمک حال ما هستند. در همه قشرها اینچنین موارد 
و سوء استفاده هایی دیده می شود. از بین این ۱۰ یا ۱۵ هزار خیریه، 
هستند کسانی که زحمات دیگران را خدشه دار کنند. با این وجود به 
را  اطالعاتیشان  بانک  و  ساماندهی  را  آنها  که  می رویم  پیش  سمتی 

جمع آوری کنیم.
در همسایگی پولشویی

طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت ها 
در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت 
آن هستند، یعنی کسانی که می خواهند پو لشویی کنند از این حوزه ها 
استفاده می کنند. مثال کسانی که می خواهند پولشویی کنند ناچار باید 
است  از جاهایی  یکی  نیز  بیایند. موسسات  بانکی  به سراغ سیستم 
که در مجاورت آنها قرار دارند. زیرا وقتی نام خیریه به میان می آید، 
یعنی با اهداف خیر تشکیل شده و بناست که کمک های عام المنفعه 
کنند. ورودی منابع برخی از این موسسات کمک هایی است که مردم 
می کنند. شاید در ثبت این کمک ها حساب و کتاب و دفاتری مطابق 
با استانداردهای بانک مرکزی و سیستم بانکی و پولی وجود نداشته 
کمک  شرایطی،  تحت  که  شده  اشاره  هم  مالیات ها  قانون  در  باشد. 
به برخی موسسات جزء هزینه های قابل قبول محسوب و به کاهش 

مالیات شرکت ها منجر می شود.

دالل هایی  تعداد  به  روز  هر 
که در حوالی میدان فردوسی 
قدم می زنند اضافه می شود. 
که  اینجاست  سؤال  اما 
کجا  از  را  ارز  دالل ها،  این 
دریافت  برای  می آورند؟ 
سری  سؤال  این  پاسخ 
میدان  اطراف  پیاده روی  زده ایم.  فردوسی  میدان  به 
فردوسی چنان شلوغ و پرازدحام است که مسافران مترو 
را به ایستگاه می رسانند. یک دلیل  با زحمت خودشان 
این همهمه غریب، تکه کاغذهایی است که روی شیشه 
مضمون  و  شده  چسبانده  راسته  این  صرافی های  همه 
از  مرکزی،  بانک  دستور  »به  که  است  این  آن ها  همه 

فروش دالر معذوریم«.
ابالغیه ای، خرید  با  بانک مرکزی  21 فروردین ماه امسال 
اما  کرد  اعالم  ممنوع  را  صرافی ها  توسط  ارز  فروش  و 
گرفتن  اوج  نه تنها جلوی  پرحرف و حدیث  این تصمیم 
بازار آشفته  را نگرفت، بلکه ورود دالل ها به  قیمت دالر 
از  را  ارز  را هموار کرد و خرید و فروش  ارز  و پرمخاطره 
پیاده روی  به  دارند  مرکزی  بانک  مجوز  که  صرافی ها 
خیابان فردوسی منتقل کرد و باعث شد خیلی از دالل ها 

این روزها از این آب گل آلود ماهی درشتی صید کنند.
طی چند ماهی که از التهاب بازار ارز سپری شده، بانک 
مرکزی طرح های مختلفی برای کنترل وضع موجود اجرا 
کرده، اما هیچکدام از آن ها نسخه شفابخشی برای بازار 
در  که  تعداد دالل هایی  به  روز  و هر  نبوده  ارز  پرالتهاب 
حوالی میدان فردوسی قدم می زنند اضافه می شود. اما 
سؤال اینجاست که این دالل ها، ارز را از کجا می آورند؟ 
فردوسی  میدان  به  این سؤال سری  پاسخ  دنبال  به  ما 

زده ایم.
افزایش جمعیت دالل ها

فردوسی  میدان  شرقی  ضلع  در  مرور  و  عبور  افزایش 
جلب  را  رهگذری  هر  توجه  که  است  نکته ای  اولین 
می کند و عده ای با تعجب به گروه های چند نفره ای که 
در پیاده رو جمع شده اند و هرکدام یک ماشین حساب و 
دستگاه کارتخوان در دست دارند نگاه می کنند. اینجا از 
کمبود دالر خبری نیست؛ هرچقدر بخواهید می فروشند 

و هرچقدر داشته باشید می خرند.

چشم  به  افرادی  یورو  و  دالر  فروشندگان  میان  در 
اولین  در  و  دارند  متفاوتی  ظاهر  و  تیپ  که  می خورند 
دیالوگی که بین آن ها و مشتری برقرار می شود تازه کار 
بودنشان آشکار می شود. خیلی از فروشندگان دالر و یورو 
همان کسانی هستند که از چند ماه قبل دالر را به قیمت 
قیمت دو  به  و حاال می خواهند  ارزانی خریده اند  نسبتًا 
برابر و حتی بیشتر بفروشند اما با قواعد خرید و فروش 
ارز بیگانه اند و بعضًا به مشتریانی که قصد خرید دارند 

می گویند: »چند می خری؟!«
بین برخی از فروشندگان افرادی هم هستند که سرمایه 
اولیه شان طی 6 ماه اخیر سه برابر شده و به این آسانی 

حوالی میدان فردوسی را ترک نمی کنند.
هر  نوسان  ارز،  بازار  آشفتگی  از  قبل  و  قبل  ماه  چند  تا 
دالر بین 20 تا 30 ناموت بود، اما حاال برخی فروشندگان 
افزایش تدریجی قیمت دالر منتفع شده اند  از  به حدی 
قابل توجهی به مشتریان می دهند. فرهاد،  که تخفیف 
یکی از دالل های قدیمی راسته میدان فردوسی می گوید: 
»تا حدود یکسال قبل تعداد فروشندگان ارز که در این 
محدوده کاسبی می کردند به زحمت به 20 نفر می رسید، 
از  بسیاری  و  رسیده  نفر   200 از  بیش  به  روزها  این  اما 
آن ها  از  برخی  شده اند.  اضافه  ما  جمع  به  عادی  مردم 
و  می دهند  مشتری  به  غریبی  و  عجیب  تخفیف های 

باعث هرج و مرج در بازار شده ان!«
دالرهایی که از داخل تامین می شوند

جمعیت فروشندگان یا دالل های ارز از ضلع شرقی میدان 
فردوسی  خیابان  ابتدای  در  جهانی  پاساژ  به  فردوسی 
در  گل پرور  کوچه  به  دالر  خرید  برای  خیلی ها  و  رسیده 
تا چند ماه  همین حوالی مراجعه می کنند. کوچه ای که 
قبل محل رفت و آمد تولیدکنندگان کیف و کفش چرم 
بود، این روزها در قرق فروشندگان دالر است و دالل های 

دانه درشت، همین کوچه را پاتوق کرده اند.
شیوه کارشان این گونه است که معمواًل مثل پدرخوانده ها 
داخل ماشین می نشینند و دالرها را به طور قطره چکانی 
به دالل های خرده پا تزریق می کنند. در حقیقت در حوالی 
دالالنی  برای  که  دارند  حضور  دالالنی  فردوسی،  میدان 
بزرگ تر کار می کنند و پورسانت می گیرند. در روزهایی که 
قیمت دالر با افت و خیز بیشتری همراه می شود و تب 
خرید ارز باال می رود، رقابت بین دالل های دانه درشت و 

غریبه هایی که به تازگی شغل داللی ارز را پیشه کرده اند 
باال می گیرد و هر دو طرف تالش می کنند خریداران دالر 
که  وقتی  از  افراد  این  تعداد  بکشانند.  به سوی خود  را 
اعالم شد خرید و فروش تا سقف 10 هزار دالر جرم نیست 
بیشتر شده است. یکی دیگر از فروشندگان دالر در میدان 
کند،  بیان  را  رسمش  و  اسم  ندارد  دوست  که  فردوسی 
عده ای  ظهر  از  بعد   2 ساعت  حوالی  روز  »هر  می گوید: 
غریبه با ظاهری متفاوت در این حوالی آفتابی می شوند 
هم  را  دالر  قیمت  است.  بازار  به  دالر  تزریق  کارشان  و 
آن ها تعیین می کنند و کسی خبر ندارد این افراد از سوی 
چه کسانی می آیند و این حجم دالر را از کجا می آورند.«

تقریبًا هیچ یک از صرافان و دالالن میدان فردوسی خبر 
ندارند یا نمی گویند که این افراد از کجا می آیند. برخی 
سامانه  در  که  هستند  صرافانی  همان  آن ها  می گویند 
این  البته  تزریق می کنند،  بازار  به  و  را می خرند  ارز  نیما 
از  10درصد  قانون حداکثر می توانند  صرافی ها هم طبق 
کنند؛  وارد  کشور  داخل  به  را  نیما  از  شده  خریداری  ارز 
یعنی این پول باید بیشتر خرج حواله های وارداتی شود. 
برخی هم می گویند که آن ها کسانی هستند که مستقیم 

با بانک مرکزی در ارتباط اند.
دالرهایی که از کشورهای همسایه می آید

و سودآور  دردسر  کم  یک شغل  به  دالر  فروش  و  خرید 
برای  هم  را  همسایه  کشورهای  جوانان  و  شده  تبدیل 
در  حضور  صرافت  به  هنگفت  سودهای  زدن  جیب  به 
این بازار انداخته است. تعدادی از اهالی سلیمانیه عراق، 
دالرهایی را که به طور قاچاق وارد ایران کرده اند در میدان 
فردوسی به ریال تبدیل می کنند و در بازگشت، با خرید 
دینار ارزش پول خود را باال می برند. عده ای دیگر هم بعد 
از فروختن دالرهای قاچاق در میدان فردوسی راه دیگری 
را در پیش می گیرند. با توجه به لهجه اهالی سلیمانیه 
در  که  حرفه ای  دالل های  از  را  آن ها  می توان  راحتی  به 
داد.  تمیز  می کنند  فروش  و  خرید  دالر  فردوسی  میدان 
کاالهای  با  دالر  تهاتر  مریوان، مسیر  مرز  بسته شدن  با 
اساسی برای اهالی سلیمانیه مسدود شده، اما دالل های 
سودجویی  برای  را  دیگر  راه های  همیشه  درشت  دانه 
از مهاجران  تازگی عده ای  به  جست وجو می کنند. آن ها 
ازای دریافت دالرهایی  را استخدام کرده اند و در  افغان 
که به دالر هرات معروف شده به آن ها دستمزد پرداخت 

می کنند. دالرهای قاچاق با عبور از مرز ایران و افغانستان 
به مشهد می رسند و از آنجا به تهران منتقل می شوند و 
بخش قابل توجهی از آن ها در میدان فردوسی به دست 

مشتریان می رسد.
رواج دالرهای تقلبی

مثل  ارز  بازار  پرالتهاب  روزهای  در  دالر  فروش  و  خرید 
تیغ دولبه است و کسانی که در این روزهای پرتالطم و 
بدون توجه به هشدارهای گاه و بیگاه اقدام به خرید دالر 
تاوان سنگینی پرداخت می کنند.  اوقات  کرده اند، گاهی 
مشتریان  به  دالر  نوع  دو  معمواًل  فردوسی  میدان  در 

عرضه می شود؛ دالر سفید و آبی یا جدید و قدیم.
دالرهای قدیمی 50 ناموت از دالرهای جدید ارزان تر است 
و همین تفاوت قیمت برخی مشتریان را برای خرید آن 
وسوسه می کند، غافل از اینکه حجم قابل مالحظه ای از 
دالرهای قدیمی موجود در بازار تقلبی است و تشخیص 
آن برای افراد عادی که برای خرید و احتکار دالر در خانه 

اقدام به خرید آن می کنند آسان نیست.
می گوید:  فردوسی  میدان  حوالی  صرافان  از  یکی 
»تعدادی از فروشندگانی که در میدان فردوسی می بینید، 
تهیه  عادی  مردم  از  خرید  با  یا  صرافی  از  را  خود  ارز 
می کنند، اما عده ای سودجو در این حوالی پرسه می زنند 
و بعد از فروختن دالرهای تقلبی محل را ترک می کنند. 
و  کرده  باز  فردوسی  به میدان  را  پلیس  پای  کار  همین 
را  خود  اعتبار  که  شده  دالرفروش هایی  بدنامی  موجب 
از  خروار  خروار  روزها  این  و  آورده اند  دست  به  ذره ذره 

دست می دهند.«
صرافی ها همچنان منتظر

صرافی ها همچنان در شوک چند ماه اخیر بازار ارز هستند. 
به هر حال به نظر می رسد آن ها هنوز نتوانسته اند خود 
دبیرکل  ترکاشوند،  رضا  دهند.  وفق  جدید  شرایط  با  را 
کانون صرافان نیز این حرف را تأیید کرده و گفته است: 
به  زمین،  روی  و  فعالیت های شفاف  ماه  این چند  »در 
اعمال  علت  هرچند  شد؛  سپرده  زیرزمینی  و  داللی  بازار 
به  را  بازار  می خواهیم  اگر  اما  نمی دانم  را  سیاست  این 
شرایط گذشته بازگردانیم، باید صبر کنیم صرافان خود را 

با شرایط جدید تطبیق دهند.«
او گفته که در این مدت برخی صرافان نیروهای خود را 
تعدیل یا فعالیت ها را راکد کرده اند؛ حداکثر 30 صراف 

در سامانه ارزی نیما فعال بودند و بقیه نتوانستند با نیما 
کار کنند و در نتیجه صراف ها به یک دوره تعطیلی و رکود 
وارد شدند. صراف ها معمواًل حاضر نیستند درباره شرایط 
که  بفهمند  اگر  مخصوصًا  کنند،  صحبت  کسی  با  فعلی 
آن فرد برای تهیه خبر و گزارش به میدان فردوسی آمده 
است. یکی از صرافی ها خیابان فردوسی درباره شرایط 
دست  در  فعاًل  »بازار  می گوید:  صرافی ها  فعالیت  فعلی 
دالالن است. ما خیلی نقشی در قیمت ها نداریم و خرید 
و فروشمان هم محدود است. صرافی هایی که به بانک ها 
وابسته اند، کاًل صبر کرده اند تا ببینند وضعیت آینده چه 
می شود. صرافی های رسمی دیگر هم فقط به مسافران و 
افراد خانه دار ارز می دهند که محدودیت هایی هم دارد. 
البته خرید ارز هم گاهی توسط صرافی ها انجام می گیرد 

که بسیار محدود است.«
وعده ای که محقق نشد

مسئوالن جدید بانک مرکزی تاکنون طرح ها و بسته های 
ارائه  دالر  قیمت  کنترل  برای  را  مختلفی  پیشنهادی 
داده اند، اما هیچ کدام از آن ها تا امروز به آرامش بازار 
طرح ها  این  جمله  از  است.  نکرده  کمک  ارز  پرتالطم 
می توان به واگذاری ارز مسافرتی به صرافی ها و بانک ها، 
و  صادرکنندگان  توسط  ارز  اسکناس  ورود  شدن  مجاز 
بازار  اما  ارزی اشاره کرد،  اختصاص سود به سپرده های 

واکنش مثبتی به آن ها نشان نداده است.
به  ارز  بازار  دادن  سامان  هدف  با  که  همتی  عبدالناصر 
جای ولی اهّلل سیف روی صندلی پرماجرای ریاست بانک 
با  شهریورماه   17 که  گویی  و  گفت  در  نشسته  مرکزی 
روند کاهش  کرد  اعالم  داد  انجام  خبرگزاری های رسمی 
نرخ ارز آغاز شده اما در همین بازه زمانی نسبتا کوتاه، 

قیمت دالر حدود هزار ناموت افزایش پیدا کرده است.
به  ارز  بازار  آشفتگی  از  مالحظه ای  قابل  بخش  چه  اگر 
تحریم های ظالمانه و جوسازی کشورهای بیگانه مربوط 
می شود اما به نظر می رسد اگر تصمیمات بانک مرکزی 
شود،  همراه  بیشتری  تدبیر  با  دولت  اقتصادی  تیم  و 
دست کم از ملتهب تر شدن بازار ارز جلوگیری خواهد شد. 
حوالی  در  روزها  این  که  بی سامانی  و  ازدحام  شلوغی، 
اوضاع  تمام قد  آینه  فردوسی مشاهده می شود،  میدان 

بازار ارز است.
مهرداد رسولی

دالرهای دالالن از کجا می آید؟

کاالهایی که به ممنوعیت های صادراتی پیوستند

به  باید  اوپک  کرد  اظهار  اوپک  دبیرکل 
نفت  تولیدکنندگان  سایر  با  هماهنگی 
برای مدیریت عرضه جهانی ادامه دهد 
زیرا تقاضا برای نفت با موانعی مواجه 

است.
 محمد بارکیندو در مصاحبه با بلومبرگ 
سایر  و  روسیه  سعودی،  عربستان  میان  تاریخی  توافق  گفت: 
تولیدکنندگان که در اواخر سال ۲۰۱۶ برای محدودیت عرضه منعقد 
حال  این  با  است  قوی  نفت  برای  تقاضا  شود.  دائمی  باید  شد، 

استفاده از نفت با موانعی روبرو شده است.
این  کردن  نهادینه  بجز  بادوامی  گزینه  هیچ  گفت:  اوپک  دبیرکل 
توافق و دائمی کردن همکاری میان اوپک و شرکایش وجود ندارد. 
از  را  آن  و  زد  آسیب  نفت  صنعت  به  که  نفت  پایین  قیمت های 
را  تولیدکنندگان  میان  همکاری  ادامه  کرد،  محروم  سرمایه گذاری 

به عنوان تنها راه برای حفظ ثبات بازارها مبرم می کند.
بوده است  امسال حدود ۷۲ دالر  نفت  قیمت هر بشکه  میانگین 
قیمت های  داد  هشدار  گذشته  هفته  انرژی  بین المللی  آژانس  و 
باالی ۸۰ دالر در هر بشکه صعود کند، مگر  به  نفت ممکن است 
اینکه تولیدکنندگان تولید کمتر ایران و ونزوئال را که از اعضای اوپک 
هستند، جبران کنند. اگرچه اختالفات تجاری و مشکالت مالی در 
برخی از بازارهای نوظهور، ریسکی برای تقاضا برای نفت به شمار 
ریسک های  که  داده  هشدار  انرژی  بین المللی  آژانس  اما  می رود 

عرضه بر نگرانی های مذکور سنگینی می کند.
عربستان سعودی و روسیه کشورهای اوپک و غیراوپک را در توافق 
به  عرضه  مازاد  برای حذف   ۲۰۱۷ سال  ژانویه  از  که  تولید  کاهش 
کردند  توافق  ژوئن  در  کشورها  این  کرده اند.  درآمد، هدایت  اجرا 
کمیته  دهند.  افزایش  روز  در  بشکه  میلیون  یک  را  تولیدشان 
نمایندگان اوپک و غیراوپک قرار است هفته آینده در الجزایر برای 
بازنگری پایبندی تولیدکنندگان به اهداف تولید دیدار کند اما هنوز 
مشخص نیست این کمیته درباره نحوه توزیع افزایش تولید میان 

تولیدکنندگان چه توصیه ای خواهد کرد.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان و الکساندر نواک، همتای روسی 
برای  بر تعهدشان  با یکدیگر دیدار کرده و  وی، شنبه هفته جاری 

تضمین عرضه کافی به بازار تاکید کردند.
روسیه  بود  گفته  گذشته  هفته  نواک  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
افزایش  باالیی  رکورد  به  را  تولیدش  است  آماده  لزوم،  درصورت 
۱۱ میلیون بشکه در روز  از  باالتر  دهد. عربستان سعودی که هرگز 
تولید نکرده است، اعالم کرد می تواند حداقل ۱۲ میلیون بشکه در 
روز تولید کند. عربستان که بزرگ ترین تولیدکننده عضو اوپک است، 

عمده ظرفیت تولید شناور این گروه را در اختیار دارد.

اوپک: توافق نفتی 
باید حفظ شود

پولشویي به اسم »خیریه«!
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سیر صعودی  اخیر  ماه های  در  سیگار  قیمت 
را طی کرده است. قیمت هر نخ سیگار 3 الی 
4 برابر شده تا این بار رسما این سیگار باشد 
افزایش  این  ِبِکشد.  را  مصرف کنندگانش  که 
قیمت تا آنجا ادامه داشته که در حال حاضر 
می توان قیمت هر ُپک از سیگاری را که اهل 

دخانیات به درون می برند، محاسبه کرد.
فرآیند، فرآیند خنده داری است اما این افزایش قیمت سیگار باعث 
شده تا بسیاری به سیگارهایی با قیمت های پایین تر روی آورند یا به 
تعبیری از تولید داخل حمایت کنند؛ حال اینکه سالمت آن ها بیش از 
پیش در خطر خواهد بود. مصرف سیگار که شاید به چشم یک تفریح 
به آن نگاه شود، این روزها یکی از معضالت انسان ها روی این کره 

خاکی است که ساالنه بسیاری را به کام مرگ می ِکشد.
یک سیگار که تا ماه گذشته نخی 300 ناموت بود امروز 1000 ناموت 
به فروش می رسد. با مشاهده افراد سیگاری خواهید دید هر سیگار 
برای  عبارتی  به  می دهد.  تشکیل  ُپک  یا  کام   10 متوسط  طور  به  را 
هر ُپکی که این روزها برای این نوع مشخص از سیگار می زنند، 100 
ناموت هزینه می شود؛ این روزها سیگاری ها مبلغ زیادی برای مصرف 

این استوانه مرگ هزینه می کنند!
جامعه شناختی  و  روان شناختی  دوجنبه  از  را  سیگار  مصرف  علل 

قصد  پیش رو  گزارش  در  هرچند  داد؛  قرار  بررسی  مورد  می توان 
نداریم موعظه کنیم و یا به تبلیغ مصرف سیگار بپردازیم با این حال 
مثال هایی را از علل گرایش مصرف سیگار در افراد، ذکر و سپس به 
تبعات تغییر ناگهانی نوع سیگار در مصرف کنندگان خواهیم پرداخت.

من بزرگ شده ام و سیگار می کشم؛ این جمله را بیشتر به نوجوانان 
نسبت می دهند. افسرده  هستم، در زندگی شکست خورده ام، ظرفیتم 
برای این حجم از بدبیاری پر شده است؛ پس به سیگار پناه می برم! 
مورد اول ساده ترین مثال جامعه شناختی مصرف سیگار در نوجوانان 
و موارد بعدی ابعاد گره خورده روانی و اجتماعی مصرف سیگار است. 
این دل خوش ُکنک که به گفته روانشناسان میل به آن به این هدف 
صورت می گیرد که شخص قصد پنهان کردن بخشی از افسردگی خود 
را دارد، این روزها بسیاری از سیگاری ها را به فکر ترک انداخته است.

هرچند همه کسانی که سیگار می کشند، می دانند که ترک سیگار کار 
آسانی نیست. در نتیجه این شعار)ترک سیگار( ممکن است هیچگاه 
است  این  دهد  رخ  می تواند  که  بدتری  اتفاق  نپیوندد.  واقعیت  به 
که چون افزایش قیمت ها و این وضعیت اقتصادی تنها معطوف به 
سیگار نیست و بسیاری از مایحتاج روزانه را نیز در بر می گیرد، فرد 
در مواجهه با این وضعیت که به زبان ساده می توان آن را بی پولی 
رو حتی  این  از  کند.  پیدا  به مصرف سیگار  بیشتری  گرایش  نامید، 
ممکن است دست به تغییر سیگاری که پیش از این می کشیده بزند! 

چه اتفاقی در انتظار او خواهد بود؟
سیگار منو ترک نمی کنه!

رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  و  دخانیات  مصرف کننده  فرهاد 
ژئوفیزیک است. او روزانه بیش از 10 نخ سیگار می کشد و به گفته 

استفاده می کند.  برند سیگار  از یک  تنها  که  است  4 سال  او حدود 
سیگار مصرفی او این روزها از قیمت بسته ای 5 هزار و پانصد ناموت 
»ابتکار«  به  گفت وگویی  در  فرهاد  است.  رسیده  ناموت  هزار   12 به 
می گوید: »گاهی سیگار را نخی می خرم که قیمت  آن 4 برابر حالت 
عادی می شود. در وسط همین گرانی ها، فکر کنم دو هفته پیش بود 
اصال  ارزان تر خریدم؛  کنم. سیگاری  را عوض  کردم سیگارم  که قصد 

بدنم جواب نداد و نهایتا توانستم چند نخ بکشم.«
فرهاد ادامه می دهد: »برای فرد سیگاری از مضرات سیگار نگویید. 
بعضی از عوامل دست به دست می دهند تا من نوعی رو به مصرف 
سیگار بیاورم. به طور مثال برای من فشار درسی و زندگی در شهر 
تا  برویم  اقتصادی و همین طور  برای دوستم مشکالت  بود.  غربت 
آخر. به نظر من سیگار یک مرهم است برای دردی که نتوانستم از 

پسش بر بی آیم و اینطور خودم را تخلیه کردم.«
ندارد،  را  سیگار  ترک  قصد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  او 
ترک  منو  که  سیگاره  این  کردم،  ترک  را  سیگار  که  »من  می گوید: 
نمی کنه! جوان امروز برای فرار از مشکالت به سراغ سیگار رفته، حاال 

برای فرار از این قیمت نجومی سیگار باید کجا بره خدا می دونه!«
تاثیر ناگهانی تعویض سیگار بر سالمتی

خرداد ماه امسال بر اساس موضوع ماده ۲۲ و ۵۳ قانون مبارزه با 
اعالم  جاری  سال  در  سیگار  فروشی  خرده   قیمت  ارز،  و  کاال  قاچاق 
شد؛ بر این اساس هر نخ سیگار از ۷۵ تا حدود ۱۱۵۰ ناموت است. 
در حال حاضر اما بازار سیگار رنگ جدیدی به خود گرفته؛ این تنها 
سیگار نیست که قیمت امروزش با روز گذشته متفاوت است. قیمت 
سیگار های مصوب خردادماه سه تا چهار برابر شده است و مطمئنًا 

سازمان های ناظر هیچ کنترلی روی آن نمی توانند داشته باشند.
در چنین شرایطی افراد سیگاری در یک سیکل معیوب قرار گرفته و 
همگام با افزایش سیگار هم ریه و هم جیب شان به سمت نابودی 
می رود. سیگار، اعتیاد آور و موجب بروز سرطان می شود. این جمله 
سیگاری ها  از  بسیاری  سیگاری ها.  زبان  از  حتی  شنیده ایم؛  بارها  را 
سیگاری ثابت دارند؛ می گویند فقط از فالن مارک استفاده می کنند 
و در غیر این صورت به سرفه می افتند و یا عالئم دیگری را در خود 
برند  از یک  تنها  به مدت چند سال  اینکه  نتیجه  مشاهده می کنند. 
را  خود  افراد  این  سیگار  قیمت  افزایش  با  حال  می کنند.  استفاده 
متضرر می دانند. هم توانایی خرید سیگار با قیمت چندین برابری را 
ندارند و هم دلشان نمی خواهد سیگار همیشگی خود را ترک کنند؛ 
این همان سیکل معیوب است. در چنین شرایطی عده ای به فکر ترک 
سیگار افتاده اند. عده ای سیگار خود را عوض کرده اند و سعی می کنند 
از این شرایط اقتصادی  سیگاری با قیمت همان سیگاری که پیش 
آن ها  سالمتی  شرایطی  چنین  در  اینکه  حال  بخرند.  می پرداختند، 
دوچندان به خطر می افتد. محمدرضا چند وقتی است که سیگار خود 
را به طور رسمی تغییر داده؛ او اختالف شدیدی میان  قیمت سیگار 
پیشین خود و سیگار جدید حس نمی کند و نهایتا آن را در هر بسته 
»مزخرف  می گوید:  باره  این  در  او  می کند.  عنوان  ناموت  هزار   4-3
است. به زودی مجبورم برگردم به سیگار همیشگی ام. این سیگارهم 
از نظر کیفیت بد است هم از نظر مزه. انگار داخل آن کاه می ریزند. 
تازه از نظر سایز هم باریک تر است در نتیجه مجبور می شوم تعداد 

بیشتری بکشم؛ در نتیجه حتی گران تر هم برایم می افتد!«
منبع:ابتکار

از  تفحص  و  تحقیق  شدن  رد  درباره  امید  فراکسیون  عضو  یک 
شهرداری تهران از سوی مجلس شورای اسالمی گفت: نمی  دانم چرا 

این طرح رد شد اما دوباره آن را به جریان می اندازیم. 
در  تهران  از شهرداری  تفحص  و  تحقیق  رد  درباره  فاطمه سعیدی  
و  تحقیق  که  است  بار  چندمین  این  گفت:  شورای  مجلس  سوی 

تفحص از شهرداری از سوی مجلس شورای اسالمی رأی نیاورد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای فراکسیون امید بسیار موافق این تحقیق 
و تفحص بودند اما متاسفانه نمی دانم چه اتفاقی افتاد که رأی نیاورد. 
پیگیری  را  مسئله  این  دوباره  ما  کرد:  تاکید  تهران  مردم  نماینده 
را  شهرداری  از  تفحص  و  تحقیق  درخواست  دوباره  و  کرد  خواهیم 
می دهیم. وی با بیان این که نگاه ما به تحقیق و تفحص از شهرداری 
افتاده  اتفاقی  چه  بدانیم  می خواهیم  کرد:  بیان  است،  غیرسیاسی 

تهران  مردم  حق  این  کرد:   تاکید  امید  فراکسیون  عضو  این  است. 
بزرگ است که بدانند چه اتفاقی افتاده است اما متاسفانه تحقیق 
و تفحص رأی نیاورد. ما بر روی این مسئله نگاه غیرسیاسی داریم 
می خواهیم شفاف سازی صورت گیرد که منابع مالی در شهرداری چه 
شده است؟ مردم تهران بزرگ باید بدانند که بودجه شهرشان چگونه 

خرج شده است؟
این نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اعمال 
پس  را  خود  درخواست  و  امضاء  که  است  نمایندگان  روی  فشاری 
می گیرند، بیان کرد: من در جریان چنین قضیه ای نیستم؛ این افراد 
بار  ارتباط نیستند و به خوبی می دانند که ما زیر  با ما در  مشخصا 

فشارها نمی رویم اما در خصوص دیگران اطالعاتی ندارم .
نیست  بار  اولین  این  این که  بر  مبنی  به سوالی دیگر  پاسخ  در  وی 

مشابه  موارد  در  و  می زنند  کارهای  چنین  به  دست  نمایندگان  که 
عملکردشان را تغییر داده اند مانند پس گرفتن امضا و یا استیضاح، 
عنوان کرد: بله، این نوع برخورد نمایندگان در مجلس جای تحقیق 
و تفحص دارد این که چرا برخی ها نسبت به مسائل نگاه سیاسی 
و  گیرد  باید شفاف سازی صورت  می گویم  ما  افزود:  دارند. سعیدی 
و  بودجه  بیت المال،  که  بدانند  باید  آنان  است  مردم  حق  دانستن 

پول شان چه شده است؟
ادامه داد:  متاسفانه مشاهده می کنیم که امضاء برای تحقیق  وی 
و تفحص، استیضاح و سوال جمع می شود اما وقتی به رده های باال 
باید در خصوص  می رسد دیگر فعالیتی مشاهده نمی کنیم معتقدم 
این رفتار نمایندگان تحقیق و تفحص صورت گیرد و مردم بدانند چه 
اتفاقی افتاده است.                                                   منبع:ایلنا

بیان  با  خبری  نشستی  در  لطفی  مرتضی 
در  گذشته حرکت جدی  ماه  چند  در  اینکه 
داشتیم،  انسانی  نیروی  ساختار  اصالح 
گفت: طی انتصابات مدیریتی ۱۷۰ نفر مورد 
از  بیش  و  گرفتند  قرار  آموزش  و  ارزیابی 
و  مدیره ها  هیات  در  که  افرادی  درصد   ۸۰
شدند  منصوب  مدیریتی  مسئولیت های 
افرادی بودند که درون سازمان کار می کردند و از بیرون نیامده بودند.

همچنین حدود پنج نفر از همکاران زن را در هیات مدیره ها منصوب 
کردیم.

وی افزود: برای آنکه متناسب با مسئولیت و ماموریت ها که حفظ 
ذخایر بیمه شدگان است، حرکت کنیم، ایجاد یک صندوق سرمایه 
گذاری را در دستور کار قرار دادیم و مراحل اولیه آن که ثبت شرکت 
است را انجام داده ایم و قرار است سهامی از تعدادی از شرکت ها در 

این صندوق تجمیع و در بورس عرضه شود.
بازنشستگان  این صندوق  طریق  از  اینکه  بیان  با  مدیرعامل شستا 
طی  از  پس  واقع  در  گفت:  می کنیم،  سهامدار  را  اجتماعی  تامین 
به صورت  که  کرد  خواهیم  تعریف  را  سهامی  سبد  مربوطه،  مراحل 
اقساط در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد و ارزش آن از حقوق شان 

کسر خواهد شد.
رقمی  گفت:  و  داد  ارائه  خصوص  این  در  بیشتری  توضیحات  وی 
معادل بیش از ۳۰۰۰ میلیارد در برخی صنایع سهام مازاد داریم که 
امسال  واقع  در  و  ارائه می شد  بورس  طریق  از  خرد  به صورت  قبال 
از  شرکت  سهام  و  شد  ثبت  و  تاسیس  گذاری  سرمایه  شرکت  این 
طریق بازار بورس ارائه می شود. بیش از ۱۰۰ نوع سهم در حوزه نفت، 
گاز، سیمان و ... وجود دارد و بخشی از این سهام متناسب با تقاضای 
واگذار  اقساط  صورت  به  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  و  همکاران 
تبدیل  قابل  و  دارد  ارزش  رشد  بازار سرمایه  در  این سهام   می شود. 

به ریال است.
این  که  شود  عرضه  خوبی  سهام  سبد  می کنیم  سعی  افزود:  وی 
نیز  اقدام دیگر  بود. یک  داری هم خواهد  بنگاه  از  نوع خروج  یک 
انجام داده ایم و تفاهم نامه ای با تامین اجتماعی انجام شده که سه 
محصول یخچال، جاروبرقی و لباسشویی تولیدی کارخانه پارس در 

قالب وام بانکی و با تخفیف به بازنشسته ها ارائه می شود.
مدیرعامل شستا با بیان اینکه سهامداری استراتژی اصلی ماست، از 

ادغام و یا انحالل سه هولدینگ زیرمجموعه شستا خبر داد و گفت: از 
۹ هولدینگی که در گذشته داشتیم اکنون ۶ هولدینگ داریم. البته به 
این معنا نیست که درآمدهای حاصله از محل فروش و تبدیل ریالی 
برنامه  و مستمری شود. طبق یک  پرداخت حقوق  دارایی ها صرف 
آینده پژوهانه ۴۰ تا ۲۰ شرکت در بورس را بررسی کردیم که به لحاظ 
سودآفرینی در رتبه اول قرار دارند. قرار است درآمد حاصل از فروش 

دارایی ها را در این شرکت ها سرمایه گذاری کنیم.
این  در  سهم  درصد   ۴۰ و  نمی کنیم  بنگاهداری  البته  افزود:  لطفی 
این  هستیم.  آفرینی  ارزش  دنبال  به  و  داشت  خواهیم  شرکت ها 
شرکت ها در حوزه هایی چون صنعت مس، فوالد، نفت و گاز هستند.

وی با بیان اینکه با ادغام تعدادی از شرکت ها ساختمان هایی آزاد 
از نیروها کاهش پیدا کردند، گفت: منابع حاصله  شدند و تعدادی 
صرف مشارکت در پروژه های ملی می شود و برنامه ریزی هایی در این 
خصوص در حال انجام است. با توجه به تاکید رئیس جمهور وزیر 
رفاه سابق و سرپرست فعلی وزارتخانه در حال برنامه ریزی در این 

خصوص هستیم و اقتضای زمانی شستا هم همین است.
لطفی با بیان اینکه همه سهم ما از بازار سرمایه ۸ تا ۹ درصد است 
گفت:  تالش می کنیم از این سرمایه با توجه به مسئولیتی که داریم 

حفاظت کنیم.
مدیرعامل شستا در پاسخ به پرسشی درباره قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان و اینکه آیا آقای ترکان که رئیس هیات مدیره است با 
در  قانونی  از شستا خارج خواهد شد؟، گفت: هر  قانون  این  ابالغ 
کشور تصویب شود همه اجزای شستا تمکین می کنند. قانون قبلی 
اجازه استفاده به عنوان مشاور و عضو غیرموظف را مجاز دانسته بود 
که ما رعایت کردیم اما در قانون جدید این موضوع نیست که البته 
پس از تایید شورای نگهبان و ابالغ آن جاری و ساری خواهد شد. 
به قانون مداری اهمیت می دهیم. آقای ترکان هم در جلسات هیات 

مدیره به این موضوع تاکید کرده اند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه در حال حاضر آقای محمدرضا رستمی 
عضو  هم  و  بازنشستگی  صندوق  نصب  هولدینگ  مدیرعامل  هم 
هیات مدیره شماست و آیا این قانونی است یا خیر؟ گفت: اعضای 
هیات مدیره توسط هیات مدیره تامین اجتماعی منصوب می شوند. 
آقای رستمی هم خودش استعفاء داده و منتظریم مراجع مربوط در 

این خصوص تصمیم گیری کنند.

سرمربی پرسپولیس درباره بازی با الدحیل و نیز مصاف با السد در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به صحبت پرداخت.

به  گزارش  ایسنا   به نقل از سایت اسپورت کرواسی، تیم    فوتبال 
پرسپولیس موفق شد در یک دیدار سخت با شکست الدحیل قطر 

راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود.
صحبت  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی  ایوانکوویچ،  برانکو 
هواداران  با  گفت :  بازی،  این  درباره  کشورش  رسانه  این  با 
فوق العاده ای که داشتیم کار برای ما بهتر شد. فکر می کنم  که باالی 
۷۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند و احساسات و هیجان 
سرایت  هم  بازی  زمین  به  احساسات  این  که  بود  هم  نیز  زیادی 
می کرد. در نهایت خوشحال هستم که تیمم توانست این هواداران 

را خوشحال به خانه بفرستد.
سرمربی پرسپولیس در ادامه  صحبت هایش اضافه کرد: بازیکنان 
مایه  جان  از  مسابقه  زمین  در  و  هستند  احساساتی  بسیار  من 
می گذارند و در بازی با تیم های عربی یک رقابت خاصی وجود دارد 
واهمه  آزادی  ورزشگاه  در  کردن  بازی  از  عربی  تیم های  و همیشه 
دارند که آن هم به خاطر همین جو و احساساتی است که بازیکنان 

ایرانی دارند.
تا  هفته  دو  از  کمتر  حاضر  حال   در  تیمش  و  ایوانکوویچ  برانکو 
دیدار نیمه نهایی با السد زمان در اختیار دارند، در این رابطه مربی 
دنبال  به  ما  نمی کند.  فرقی  بازی هم  این  در  گفت :   ، پرسپولیس 

پیروزی و برد هستیم.
ثروتمندترین  قطری ها  اگر  حتی  نوشت:  کرواسی  اسپورت  سایت 

کشور در جهان باشند ولی هیچ چیز غیرممکن  نیست.

عبارت کارگردان جنجالی را که در موتور جست و جو گوگل سرچ کنید یکی 
او  است.  کاهانی  عبدالرضا  می خورد  چشم  به  دفعات  به  که  نام هایی  از 
از جمله کارگردان هایی است که پیش از اکران رسمی فیلم هایش، اغلب 
است.  سرگذاشته  پشت  را  نمایش  پروانه  دریافت  برای  جدی  مجادالت 
آنها مثل »اسب حیوان نجیبی است«، »بی خود و بی جهت« و  از  برخی 
اما  بوده اند  اکران مواجه  با چالشی جدی در  اگر چه  »استراحت مطلق« 
روزها  این  را دیده اند و برخی فیلم هایش که شاید  پرده  نهایت رنگ  در 
معروف تر از فیلم های اکران شده اش باشد یعنی »ارادتمند؛ نازنین، بهاره، 

تینا« همچنان در محاق توقیف هستند.
خود او معتقد است که دوران سانسور و توقیف تمام شده و حتی با این 
فضای  در  بزودی  را  فیلم  این  کامل  متن  که  کرد  اعالم  قبل  مدتی  شعار 
نازنین،  »ارادتمند؛  که  روزهایی  در  داد.  خواهد  قرار  دسترس  در  مجازی 
سر  کارگردان  این  اینستاگرامی  پست  تازه ترین  با  دیگر  بار  تینا«  بهاره، 
زبان ها افتاده خبر رسیده که تازه ترین فیلم این کارگردان قرار است اکران 
فیلم  اکران  کارگروه  و  نمایش  صنفی  شورای  اعالم سخنگوی  طبق  شود. 
»خانم یایا« با نام قبلی »ما شما را دوست داریم، خانم یایا« قرارداد اکران 
خود را ثبت کرده و پاییز اکران می شود. این فیلم با حضور حمید فرخ نژاد، 

امین حیایی و رضا عطاران به طور کامل در تایلند تولید شده است.
اوایل مردادماه کاهانی با انتشار پوستر انگلیسی این فیلم در توئیتر خود 
با انتشار متنی کنایی عنوان کرد که »کسانی که یکی از منابع درآمدشان - 
سانسور فیلم های من است- درآمدشان را دست داده اند« حاال در فاصله 
را  اکران  قرارداد  و هم  گرفته  نمایش  پروانه  فیلم هم  این  دوماه  از  کمتر 
رئیس  که  کرد  اعالم  توئیتری  در  پیش  روز  دو  کاهانی  است.  کرده  ثبت 
فیلم  بود  داده  پیشنهاد  او  به  ایوبی(  )حجت اهّلل  سینمایی  سازمان  وقت 
سینمایی  بنیاد  بودجه  با  و  بگذارد  کنار  را  تینا«  بهاره،  نازنین،  »ارادتمند؛ 

فارابی فیلم دیگری بسازد.
روزنامه ایران

پُکی چند؟

برانکو: بازیکنانم برابر بازنشستگان تامین اجتماعی »سهامدار« می شوند
الدحیل از جان مایه گذاشتند

بازگشت  سینماگر جنجالی

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دوباره به جریان می افتد
سعیدی:زیر بار فشارها نمی رویم


