
ایجاد  را  شائبه  این  نباید  امسال  بهار  های  بارندگی 
در  خشکسالی  دهه  یک  از  ناشی  مشکالت  که  کند 

ایران مرتفع شده و خطر کم آبی از بین رفته است.
ملی  همایش  در  تيرماه   2 يكشنبه  روز  مطلب  این 
سازگاری با کم آبی که در تهران برگزار شد، مورد تأکید 

کارشناسان قرار گرفت.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در این همایش با اشاره 
که  وضعیتی  کرد:  اعالم  گذشته  های  به خشکسالی 
تاریخی  انباشت  محصول  هستیم  آن  شاهد  امروز 
انتخاب  ما و البته تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است. 
ما ناچاریم که با کم آبی سازگاری داشته باشیم و باید 
شرایط اقلیمی ایران را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و 

اقدام در بهره برداری از منابع آب قرار دهیم.
به گفته وی، کم آبی وضعیت کم و بیش ثابتی است 
که تغییرات ساالنه یا دوره ای در میزان بارش ها هم 
این  طبیعی  نتیجه  و  نمی دهد  تغییر  ماهیتًا  را  آن 
است که ساکنان این عرصه از جهان باید خود را با 
این وضعیت سازگار کنند. اصل کم آبی را بپذیرند و 
تا  را به کار گیرند  ابزار ها  با آن دانش ها و  متناسب 
ادامه  نیرو  را تضمین کنند. وزیر  پایداری منابع آب 
داد: بنابراین سازگاری با کم آبی به معنی کنار هم قرار 
گرفتن سرنوشت اقلیمی، نبود ساختار های سازمانی 
ساختار های  نبود  بخشی،  میان  فعالیت  با  سازگار 
در  مشترک  مسئولیت  بر  مبتنی  قانونی  حقوقی– 
بلند  سیاست های  تدوین  آب،  منابع  پایداری  قبال 
مدت مبتنی بر پایداری بدون تمهید کردن ملزومات 
اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی تحقق آن ها 
و فقدان شفافیت و پاسخگویی کافی در نظام نهادی 

مدیریت منابع آب است.
منابع  مدیریت  نظام  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
پردازش  آوری،  جمع  تولید،  نظام  فاقد  کشور  آب 
با  متناسب  آب  و مصارف  منابع  داد ه های  انتشار  و 
به  رسیدن  گفت:  است،  کشور  امروز  نیازمندی های 
اجماع و تحقق رویکرد همه با هم در مدیریت منابع 
متقن  ممکن  حد  تا  داده هایی  داشتن  نیازمند  آب 
بر  و  باشد  ذینفعان  وفاق همه  زمینه ساز  که  است 
اساس آن ها بتوان برنامه ریزی دقیق مدیریت منابع 
اجرای  اثر  بر  تغییرات  پایش  و  و همچنین سنجش 

اقدامات را انجام داد.
اردکانیان ادامه داد: کاربری نامناسب اراضی، سطح 
زندگی پرآب طلب، سرمایه گذاری ناکافی برای توسعه 
برنامه ریزی  و  آبی  کم  با  سازگاری  ساخت های  زیر 
اساس  بر  آبریز  حوزه های  آبی  منابع  از  بهره برداری 
فرض فراوانی با کم توجهی به مسائل محیط زیستی 
از مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی کم آبی در 
ایران محسوب می شود. همچنین مداخالت سیاسی 
و  آب  منابع  مدیریت  به  مربوط  کارشناسی  امور  در 
در مدیریت  غیر سازه ای  در وجه  غلبه وجه سازه ای 

منابع آب از عوامل سیاسی کم آبی هستند.
به  اشاره  با  هم  همایش  این  حاشیه  در  اردکانیان 
اینکه در تابستان امسال ۴ هزار مگاوات برق کمبود 
در  را   ۹۸ سال  تابستان  خبرنگاران،  گفت:  به  داریم 
صورتی می توانیم بدون خاموشی سپری کنیم که به 

همان عادات پرمصرف قبلی بازنگردیم.

فراگیر  و  شده  شروع  زودتر  گرما  گفت:  نیرو  وزیر 
است و این موضوع تأثیر خود را روی پیک مصرف 
نشان می دهد چرا که به ازای یک درجه افزایش دما، 
پیدا  افزایش  مگاوات   ۱۳۹۰ حدود  به  مصرف  اوج 

می کند.
دمای  درجه  یک  کردن  کم  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دستگاه سرمایشی اثر خود را بر روی خط تولید یک 
و  الزم  تمهیدات  گفت:  می گذارد،   نیروگاهی  واحد 
کار  به  تابستان  در  خاموشی  با  مقابله  برای  خوبی 
گرفته خواهد شد که در این راستا با صنایع صحبت 

شده و قراردادهایی هم امضاء شده است.
وزیر نیرو گفت: رشد مصرف برق در چند سال اخیر 
بین پنج تا هفت درصد بوده است که اگر این رشد 
به سبب رونق تولید و توسعه صنعت باشد، موجه 
است ولی اگر در شرایطی که کشور ما در اقلیم خشک 
گرفته، دمای محیط  های بسته  قرار  نیمه خشکی  و 

 ۱۷ روی  تابستان  در  را  خود 
و ۱۸ درجه نگه داریم طبیعتًا 
این عالمت بدمصرفی است 
چاره  را  مسئله  این  اگر  و 

نکنیم، گرفتار خواهیم شد.
دو  یکی  در  شد:  یادآور  وی 
تا  مصرف  رشد  اخیر  سال 
است  شده  کنترل  حدودی 
مصرف  میزان  همچنان  ولی 
باالست و هر چه بتوانیم در 
این جهت مصرف صحیح تری 
مطمئنًا  باشیم  داشته 
نیروگاه های  از  می توانیم 
توسعه  برای  شده  ساخته 
سایر  و  کشاورزی  صنعت، 
حتی  و  ببریم  بهره  مصرف 
اقدام  نداشتیم  مصرفی  اگر 
تا  کنیم  انرژی  صادرات  به 
از  ناشی  عواید  محل  از 
را  صنعت  این  برق  صادرات 

اداره کنیم.
اینکه  بر  تأکید  با  اردکانیان 
حدود  اخیر  سال   ۶ طی  در 
۱۱۰ هزار کیلومتر خط انتقال 
توزیع  شبکه  و  توزیع  فوق 
در کشور ساخته شده است، 
گفت: در مدت زمان فعالیت 
ساالنه  امید  و  تدبیر  دولت 
۱۸ هزار کیلومتر خطوط برق 
شبکه  این  که  شده  ایجاد 

قبض  پول  از محل  و  داخلی  منابع  با  وسیع عمدتًا 
برق پرداختی توسط مردم ایجاد شده است.

پاسخگویی  برای  ساله  هر  ما  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
ساخت  به  ناچار  تابستان  پیک  باالی  مصرف  به 
زیادی  بسیار  هزینه  صرف  با  متعدد  نیروگاه های 
را  مصرف  اوج  ساعت  صد  چند  بتوانیم  تا  هستیم 
بدون مشکل سپری کنیم. مطمئنًا اگر بتوانیم مصرف 
صحیح و بهینه تری داشته باشیم می توانیم از منابع 

صنعت،  توسعه  برای  بخش  این  در  استفاده  مورد 
حتی  و  تولید  نیازهای  به  پاسخگویی  و  کشاورزی 

صادرات برق استفاده کنیم.
وی با اظهار اینکه در سال آبی گذشته کاهش چشمگیر 
با  تابستان  تا در فصل  بود  بارندگی ها موجب شده 
کاهش چهار هزار مگاواتی تولید نیروگاه های برقابی 
و مشکل تأمین برق در کشور مواجه شویم، افزود: 
مسائل پیش آمده در تابستان سال گذشته موجب 
شده بود تا از مرداد ۹۷ برنامه ریزی برای عبور موفق 
از پیک تابستان ۹۸ در دستور کار قرار بگیرد. نحوه 
برنامه ریزی ها هم بر اساس شرایط سال آبی ۹۷-۹۶ 
طراحی شده بود؛ یعنی در سال آبی جاری با کاهش 
بارندگی ها و کمبود تولید نیروگاه های برقابی مواجه 

خواهیم شد.
به  تولید  مگاواتی  هزار   ۴ کسری  داد:  ادامه  وی 
برق ممکن است  افزایش مصرف غیرمتعادل  همراه 

رو  همین  از  شود؛  مشکل ساز  امسال  تابستان  در 
سعی شده است تا تعدادی از واحدها زودتر به مدار 
بیاید و با همکاری مردم بتوانیم تابستان ۹۸ را بدون 

خاموشی طی کنیم.
وی از تمامی مصرف کنندگان خواست این مسئولیت 
دستور  در  امسال  ویژه  به  را  جمعی  کار  و  مشترک 
کار خود قرار بدهند تا تابستان امسال را با همکاری 

آن ها بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

صنعت،  وزیر  معاون  نیا  صالحی  محسن  مهندس 
اینکه  بیان  با  همایش  این  در  هم  تجارت  و  معدن 
بخش صنعت و معدن مصرف کننده میزان محدودی 
از آب است، گفت: وزارت صنعت برای بحران کم آبی 
سه محور اساسی را در یک برنامه زمان بندی مشخص 

عملی خواهد کرد.
به گفته وی، به روز کردن و استفاده از فناوری نوین در 
صنایع، افزایش بهره وری در صنایع جدیدالتأسیس، 
تصفیه فاضالب و مدیریت پسآب صنعتی محورهای 

اصلی این برنامه را تشکیل می دهند.
آبی  کم  معرض  در  امسال  تابستان  نفر  میلیون   2۸

قرار دارند
نیرو  وزیر  معاون  خامسی  زاده  تقی  قاسم  مهندس 
در امور آب و آبفا نيز روز شنبه يكم تيرماه در جمع 
جویی  صرفه  برای  مردم  از  درخواست  با  خبرنگاران 
بارش  افزایش  وجود  با  کرد:  اعالم  آب  مصرف  در 
به  نسبت  امسال  های جوی 
های  بخش  قبل،  های  سال 
همچنان  کشور  از  وسیعی 
دارد  قرار  آبی  کم  معرض  در 
و تازه ترین بررسی ها نشان 
با  شهر   2۳۳ که  دهد  می 
جمعیتی بالغ بر 2۸ میلیون 
گرفته  قرار  آبی  تنش  در  نفر 
اند. وي افزود: ۱۳۰ میلیارد 
کشور  آب  کسری  مترمکعب 
که ظرف ۱۰ سال خشکسالی 
با  است،  شده  ایجاد  پیاپی 
ترسالی  و  بارندگی  سال  یک 
گفته  به  شود.  نمی  برطرف 
سیالب  در  اگرچه  وی، 
ورودی  میزان  امسال  های 
سدهای کشور به ۷۶ میلیارد 
به  ولی  رسید،  مترمکعب 
مخازن  فضای  کمبود  دلیل 
نتوانستیم  کشور،  سدهای 
تمام این آب ورودی را ذخیره 
تنها  میزان  این  از  و  کنیم 
 ۵۰ ذخیره سازی  به  موفق 
شدیم.  مترمکعب  میلیارد 
از  متأسفانه  دیگر  طرف  از 
حلقه  هزار   ۸۰۸ مجموع 
نقاط  در  حفرشده  آب  چاه 
 ۳2۰ حدود  کشور  مختلف 
است  مجاز  غیر  حلقه  هزار 
از  تعداد هم بیش  این  از  و 
عمق(  متر   2۰ از  )بیشتر  عمیق  چاه  حلقه  هزار   ۱۰۰
هستند که برداشت آب از آنها فشار زیادی به منابع 
سفره های زیرزمینی وارد می کند. تقی زاده خامسی 
مترمکعب  میلیارد  ۷ر۳  ساالنه  اینکه  به  اشاره  با 
این  که  برداشت می شود  از چاه های غیر مجاز  آب 
برداشت ها باعث شده تا آبخوان ها و منابع زیرزمینی 
آنها تصمیم  برای  باید  این  بنابر  قرار گیرند،  در خطر 
گیری کرد، ادامه داد: بالغ بر ۹۰ درصد از منابع آبی 

کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و با توجه 
بپذیریم که  باید  از شهرها  آبی در بسیاری  به تنش 
دوران کاشت محصوالت پرمصرف )آب بر( در استان 

های درگیر کم آبی سپری شده است.
وی افزود: نیمی از چاه های غیرمجاز در استان های 
کم  و  دارند  قرار  غربی  آذربایجان  و  گیالن  مازندران، 
خراسان  رضوی،  خراسان  نظیر  هایی  استان  در  آبی 
بهره  پروانه  ارزش  تا  باعث شده  و سیستان  جنوبی 
بالغ  تومان  میلیارد   ۳۰ از  بیش  به  ها  چاه  برداری 

شود.
معاون وزیر نیرو گفت: بهترین شیوه ساماندهی چاه 
های آب در ایران، راه اندازی بازار آب است. زیرا                                                                                                           برخی 
برای  بهره برداری                                                           پروانه  داشتن  وجود  کشاورزان  با 
در  آب  کردن  رها  به  اقدام  برداشت،  پروانه  حفظ 
زمین های خشک و بدون کشت می کنند، در حالی که 
با ایجاد بازار آب می توان به کشاورزان اطمینان داد 
که نه تنها پروانه بهره برداری آنها لغو نخواهد شد، 
خریداری  مختلف  مصارف  برای  آنها  آبی  منابع  بلکه 
خواهد شد. وی در واکنش به پیشنهاد انتقال آب 
از دریای عمان به کویر مرکزی گفت: این پروژه  برای 
انتقال ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال به استان 
و  سیستان  و  جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان  های 
بلوچستان تعریف شده که هزینه آن بالغ بر ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است. بنابر این انتقال آب 
صرفه  به  هرگز  دولتی  قیمت  با  شرب  مصارف  برای 
نیست و دولت با منابع مالی موجود یقینًا این آب را 
خریداری نمی کند، اما بخش خصوصی می تواند این 
پروژه را برای فروش آب به صنایع پرمصرف موجود 

در این سه استان اجرا کند.
وی تأکید کرد: طرح انتقال آب از دریای خزر به استان 
سمنان هم هنوز اجرایی نشده و صرفًا در حد مطالعه 
است، چرا که اجرای این پروژه بسیار هزینه بر خواهد 

بود و قیمت آب انتقال یافته به صرفه نیست.
آغاز افت فشار آب در تهران

مهندس محمدرضا احمدنسب قائم مقام مدیرعامل 
با  دیروز  هم  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
در  آب  مصرف  رویه  بی  افزایش  مورد  در  هشدار 
صرفه جویی  برای  گفت:  اخیر  روز  دو  ظرف  پایتخت 
مصرف آب در شهر تهران افت فشار را در دستور کار 

خود قرار داده ایم.
وی با اشاره به اینکه روند مصرف آب در شهر تهران 
کنند،  دقت  آب  مصرف  در  مردم  و  است  صعودی 
گفت: باید تالش کنیم تا با همراهی مردم آب موجود 
را  را به گونه ای مصرف کنیم که اوج گرما  در سدها 
پشت سر بگذاریم تا دچار مشکل نشویم. قائم مقام 
با  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تأکید بر اینکه مردم باید صرفه جویی در مصرف آب 
را جدی بگیرند، اظهار داشت: این گونه نباید تصور 
شود که چون بارش های خوبی داشتیم صرفه جویی 

آب فراموش شود.
وی ادامه داد: بیشترین مصرف آب در روزهای جاری 
مربوط به کولرهای آبی است بنابراین مردم نسبت به 
داشته  دقت نظر  خود  آبی  کولرهای  استانداردسازی 

باشند.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره 2۸2

نیمه اول تیر ۱۳۹۸

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱۳۷۴

وزیرنیرو:خطربازگشتخشکسالی،سازگاریباکمآبیراایجابمیکند

پسازطییکدورهبیماریسخت؛
نمایندهنطنزوقمصردرگذشت

۳۰هزارطرحاشتغالزایی
در۶هزارروستااجرا

میشود

ستادکنترلمجرمان
حرفهایدرتهران
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نحوهتأمینووارداتکاغذاعالمشد
ستاد تنظیم بازار مقررکرد: وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی مسئول نظارت بر عملکرد دریافت 
کنندگان ارز برای واردات کاغذ باشد.

به گزارش ارمغان، ستاد تنظیم بازار در نشست 
اخیر خود گزارشی از کمیته ...

همتی:ارزش
پولملی
راتقویت
میکنیم

نماینده مردم نظنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی پس از طی یک دوره 
بیماری سخت، بامداد روز چهارشنبه ۵ تيرماه دار فانی را وداع گفت.

از 2۶ خرداد در  پانکراس بود  مرتضی صفاری نطنزی که مبتال به سرطان 
بیمارستانی در تهران بستری و تحت مداوا قرار داشت، اما به دلیل شدت 

بیماری متاسفانه در نهایت بامداد روز چهارشنبه درگذشت.
و  نطنز  انتخابیه  از حوزه  اسالمی  دوره دهم مجلس شورای  نماینده  وی 

قمصر در استان اصفهان بود.
عصر روز پنجشنبه ۶ تير پیکر مرحوم مرتضی صفاری نطنزی در زادگاهش، 
شهر نطنز تشییع شد و در جوار امام زاده شاهزاده عبداهلل )ع( این شهر 

به خاک سپرده  شد. 
مجمع  ویژه  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  به  را  ضایعه  این 
برای  منان  خداوند  از  و  می گویيم  تسلیت  اصفهان  استان  نمایندگان 

بازماندگان صبر مسئلت دارم.
تخصصی  دکترای  دارای  نطنز  در   ۱۳۳۵ متولد  نطنزی  صفاری  مرتضی 
اقتصاد از آکادمی مطالعات اقتصادی بخارست رومانی و عضو کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم بود.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور های مجارستان، قزاقستان و اسپانیا، 
مدیرکل کشور های مشترک المنافع و همسایگان شمال غرب وزارت امور 
خارجه،  امور  وزارت  شمالی  و  مرکزی  اروپای  اول  اداره  ریاست  خارجه، 
معاون اداره دوم سیاسی و رئیس اداره دوم اروپای شرقی در وزارت امور 
کارشناس  و  بخارست  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  کاردار  خارجه، 
ارشد نهاد نخست وزیری در سال ۱۳۶۰ بخشی از مسئولیت های مرحوم 

صفاری در دوران خدمت است.
متن پیام رئیس مجلس بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام

صفاری  مرتضی  دکتر  آقای  جناب  پرتالش،  و   ارجمند  همکار  درگذشت 
فراوان  تأثر  و  تاسف  موجب  قمصر  و  نطنز  مردم  نماینده شریف  نطنزی، 
گردید. ایشان از نمایندگان ساعی و توانمند در دوره دهم مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودند که عالوه 
به  و رسیدگی  پیگیری  در  نظارت،  و  قانونگذاری  امر  در  بر حضور مستمر 

مسائل  مردم و حوزه انتخابیه همتی وافر داشتند .
اینجانب ضمن عرض تسلیت ضایعه درگذشت این نماینده خدوم به مردم 
شریف شهرستانهای نطنز و قمصر و دوستداران و خانواده محترم ایشان 
، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان،  از درگاه خداوند 

متعال، صبر و اجر مسألت می کنم.
جمعه هفتم تير در نطنز عزای عمومی اعالم شد

با اعالم عباس رضایی استاندار اصفهان، روز جمعه ۷ تیر ماه سال جاری 
به علت درگذشت مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم شهرستان نطنز و 
بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی در نطنز یک روز عزای عمومی اعالم 

شد.

 دکتر مرتضی
 صفاری نطنزی
 ، نماینده مردم
 شهرستان نطنز
 و بخش قمصر ،

درگذشت



سیاسی۲

مدیرعامل بنیاد برکت از ایجاد 2۸ هزار شغل در سال گذشته 
طرح  ۳۰هزار  امسال  گفت:  و  داد  خبر  بنیاد  این  توسط 
اشتغال زایی در 2۵ استان کشور در دستور کار بنیاد برکت قرار 

دارد.
آموزش  دوره  دومین  در  جعفری  سعید  ارمغان،  گزارش  به 
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  اجتماعی  اقتصادی-  گران  تسهیل 
فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به آموزش 2۱۰ مجری و تسهیل 
گر جوان، متخصص و آموزش دیده در این طرح گفت: هدف 
از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت، فعال کردن توانایی های 

روستاییان و قابلیت های این مناطق است.
جعفری افزود: فاصله طبقاتی، فقر و محرومیت هنوز در کشور 
اما  ناعادالنه فرصت ها به چشم می خورد  وجود دارد و توزیع 
از ظرفیت های  استفاده  بکارگیری روش های جدید،  با  فقر جز 
مختلف و بهره مندی از تجارب دیگر کشورها ریشه کن نخواهد 

شد.
مدیرعامل بنیاد برکت به اقدامات این بنیاد برای اشتغال زایی 
با  برکت  بنیاد  گفت:  و  کرد  اشاره  روستاها  پایدار  توسعه  و 
الگوهای اجتماع محور در حوزه اشتغال اقداماتی را انجام داده 

و از سال گذشته شاهد دگرگونی در حوزه اشتغال بوده ایم .
 ۱۵ در  گر  تسهیل   2۰۰ آموزش  با   ۱۳۹۷ سال  در  افزود:  وی 
استان و ۸۰ شهرستان ۱۰ هزار طرح اشتغال زایی را با بیش از 
2۸ هزار اشتغال اجرا کردیم. باور ما این است که تسهیل گر 
پیام آور توسعه و پیشرفت در روستا است و می تواند فضای 
روستا را متحول کرده و آن را به سمت تعالی پیش ببرد. رسالت 
وی کمک به مردم روستا و راه انداختن چرخه رشد در روستا 

است چرا که حلقه اصلی کار را می شناسد.
آموزش  دوره  دومین  در  برکت،  بنیاد  مدیرعامل  گفته  به 
تسهیل گران اقتصادی- اجتماعی 2۱۰ نفر از شرکت کنندگان به 

عنوان حلقه های ارتباطی این بنیاد با مردم و دست اندرکاران 
اشتغال زایی در مناطق محروم، مهارت ها و تکنیک هایی چون 
کارآفرینی، نحوه ارتباط مؤثر با متقاضیان اشتغال، رهیافت های 
و  نامه ها  آیین  هدف،  مخاطبان  جامعه  شناسایی  مشارکت، 
طرح های اشتغال زایی برکت، تسهیل گری اشتغال و طرح های 
کسب و کار، تهیه مقدمات و ابزار تسهیل گری و نظایر آن را در 

قالب ۸۰ ساعت آموزش می بینند.
تمرکز بر توسعه روستاها برای ایجاد اشتغال پایدار

در بخش دیگری از این مراسم، رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت 
با بیان این که جمعیت روستایی کشور در ۵۰ سال اخیر از ۷۵ 
درصد به 2۵ درصد رسیده است گفت: یکی از اهداف توسعه 
ایجاد  محوریت  با  روستاها  توسعه  بر  تمرکز  برکت،  بنیاد  ای 

اشتغال پایدار است .
کم  تعداد  را  اشتغال  حوزه  چالش   ۳ آزاد  عسگری  محمود 
اشتغال  پی  در  مهاجرت  و  وری  بهره  بودن  پایین  شاغلین، 
به  نسبت  شاغل  افراد  تعداد  ما  کشور  در  گفت:  و  دانست 
شاخص های جهانی پایین است و به ازای هر ۳٫۳ نفر، یک نفر 
شغل دارد. در حالی که این شاخص در دنیا 2٫2 نفر است و در 

برخی کشورها مثل چین به ۱٫۸ نفر می رسد.
نیازمند  استاندارد جهانی  به  برای رسیدن  که  این  بیان  با  وی 
ایجاد ۱2 میلیون شغل هستیم گفت: اکنون 2۴ میلیون نفر 
در کشور شاغل هستند که باید تعداد آنها به ۳۶ میلیون نفر 

برسد.
مهاجرت  موجب  اشتغال  ما  کشور  در  افزود:  آزاد  عسگری 
می شود چرا که ظرفیت های ایجاد اشتغال در مناطق برخوردار 
و توسعه یافته ایجاد شده و سرمایه گذارها ترجیح می دهند 
یافته  مناطق توسعه  در  را  بیشتر، مشاغل  بهره وری  دلیل  به 
توسعه  بیشتر  را  یافته  توسعه  مناطق  نتیجه  در  کنند  ایجاد 

می دهیم و از مناطق کمتر توسعه یافته غافلیم .
رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت با بیان این که مشکل اشتغال 
فقط با پول حل نمی شود گفت: یک و نیم میلیارد دالر برای 
توسعه روستاها اختصاص داده ایم اما این منابع را از طریق 
سازمان های توسعه ای در اختیار مردم قرار نداده ایم بلکه از 

طریق بانک ها بین مردم پول پخش کرده ایم.
را مدل جدیدی در توسعه  بنیاد برکت  اقدامات  آزاد  عسگری 
زایی  اشتغال  در  بنیاد  این  گفت:  و  دانست  کشور  پایدار 
در  مالی  و  طبیعی  اجتماعی،  انسانی،  ظرفیت های  از  استفاده 
مناطق روستایی را در نظر داشته است. ما از فضای خانه مردم 
تومان  یک  هر  و  کردیم  استفاده  روستاها  موجود  امکانات  و 

سرمایه گذاری ما ۱۰ تومان ارزش افزوده داشته است.
اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در روستا

محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
در  شغلی  فرصت  هزار   ۱۵۰ ایجاد  به  اشاره  با  نیز  جمهوری 
روستاها گفت: یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی 
برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده که با اعتبار بانک ها، 
حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود که عملیات اجرایی آن از 
سال گذشته آغاز شده است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
با  داده  انجام  بزرگی  کارهای  روستاییان،  به  عرصه خدمت  در 
این وجود شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم و این نشان 
روستاها  در  جدیدی  ظرفیت های  نتوانسته ایم  که  می دهد 

ایجاد کنیم.
دولت  گفت:  روستاها  به  دولت  ویژه  نگاه  بر  تأکید  با  امید 
را  گر  تسهیل  هزار   ۱۰۰ توسعه  ششم  برنامه  در  شده  مکلف 
در کشور پرورش دهد که بنیاد برکت و ستاد اجرایی تاکنون 

پیشتاز بوده اند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اجرایی کردن فرمایشات 
کارکنان  و  مسئوالن  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  و 
رونق  مردم،  معیشت  را  کشور  اول  اولویت  قضایی،  دستگاه 
ملی  پول  ارزش  از  صیانت  و  ایستادگی  و  مقاومت  تولید، 
به  پرداختن  ضمن  که  خواست  مسئوالن  همه  از  و  دانست 
اولویت ها از طرح هرگونه مباحث حاشیه ای که اذهان عمومی 

را مشوش می سازد، پرهیز کنند. 
جلسه  در  رئیسی  سیدابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
هفته  گذاشتن  سر  پشت  به  اشاره  با  قضایی  عالی  مسئوالن 
قوه قضائیه، شاخص ترین برنامه این هفته را دیدار مسئوالن 
با  و  دانست  رهبری  مقام معظم  با  کارکنان دستگاه قضایی  و 
در  باید  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه  تأکیدات  که  این  بیان 
همه بخش ها و زوایای قوه قضائیه اجرایی شود، محور دوم 
مسئوالن  همه  دغدغه  که  را  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات 
قضایی است، مسأله فساد در قوه قضائیه اعالم کرد و گفت: 

و  نیست  قابل تحمل  به هیچ وجه  قوه قضائیه  درون  فساد 
اولین مدعی فساد نیز خود قضات شریف و مسئوالن قضایی 

هستند.
قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده های 
قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد هستند. در این راستا 
نظیر  قضائیه  قوه  داخل  نظارتی  بخش های  همه  همکاری  با 
مرکز حفاظت اطالعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین 
بخشهای بیرونی از جمله نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی 
کمیته ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار 

شده است. 
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این مسیر، باید شاهد همکاری 
فعال همه بخش های مرتبط با پرونده ها از جمله کانون وکال، 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضائیه 
با  مبارزه  واقعا همه حس  باشیم. می خواهیم  و سایر بخشها 
فساد را داشته باشند و هیچکس در این میدان، غایب نباشد.

تا  شد  خواهد  تشکیل  بخشها  همه  حضور  با  مذکور  کمیته 
موضوع فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم هم مطمئن باشند 
که در برخورد با فساد داخل قوه قضائیه هیچ رحمی نخواهیم 

داشت. 
اظهارداشت:  دادرسی،  اطاله  رفع  موضوع  به  اشاره  با  رئیسی 
اما  نیستند  مواجه  دادرسی  اطاله  مشکل  با  پرونده ها  عموم 
کثرت  دلیل  به  خاص  استان های  برخی  در  پرونده ها  بعضی 
ورودی و کمبود نیروی انسانی به این مشکل دچار هستند و 
ما معتقدیم این نگرانی دغدغه مندان دادرسی عادالنه، باید 
با انجام کار جدی کارشناسی و مطالعات دقیق، هر چه زودتر 

رفع شود. 
وی با بیان این که قوه قضائیه عالوه بر صبغه سلبی و برخوردی، 
آزادی های  و  عدالت  از  دفاع  بخش  در  ایجابی  چهره ای  واجد 
لزوم فراهم ساختن ساز و کارهای الزم برای  بر  مشروع است، 
از معاونت حقوقی می خواهم که  امر تأکید کرد و گفت:  این 
ساز و کار این بند مهم از اصل۱۵۶ قانون اساسی را که مورد 

تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، فراهم کند تا گسترش 
و  قاعده مند  شکلی  به  مشروع  آزادی های  از  دفاع  و  عدل 

مشخص به مرحله اجرا درآید. 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عدم انجام تعهدات برجامی از 
اروپا همچنان متعهد است مشکالتی  اروپایی ها گفت:  سوی 
را که به ناحق برای ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. 
ایجاد یک خط اعتباری نظیر اینستکس، بی فایده نیست اما به 
هیچ عنوان کفایت نمی کند و کسی نباید به این قبیل اقدامات 

جزیی دلخوش باشد.
بر همین اساس امیدواریم کشورهای اروپایی با حفظ استقالل 
خود در برابر زیاده خواهی های ایاالت متحده آمریکا، به آنچه 

که در برجام متعهد شده اند عمل کنند. 
 اطاله دادرسی؛ درد مزمن قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اطاله دادرسی را به عنوان یک درد 
مزمن در قوه قضائیه قبول داریم. واقعًا در این قسمت گالیه 
کمبود  با  و  پرونده  ورودی  با سیل  گرچه  است،  به حق  مردم 
منابع مواجه هستیم اما مردم حق دارند و ما در برابر مردم سر 
تعظیم فرود می آوریم. یک بخشی از این مشکل با کار جهادی 
قوانین  برخی  اصالح  با  شده  قرار  اما  است  حل  قابل  قضات 
اطاله  قانون موجب  که  را  امور  برخی  و قضازدایی،  مقررات  و 
افزود:  اسماعیلی  کنیم.  غالمحسین  اصالح  دادرسی می شود، 
 به عنوان مثال فردی دادخواست می دهد و کنار دادخواست 
ابتدا  که  نیز مطرح می کند  دادرسی  هزینه  از  اعسار  خود یک 
باید اعسار رسیدگی شود و سپس به تجدیدنظر برود و سپس 

رسیدگی به اصل پرونده را آغاز کنیم. 
او اضافه کرد: در الیحه ای که با عنوان »تحول قضایی« تهیه 
از هزینه دادرسی یک  ارائه می شود اعسار  شده و به مجلس 
مرحله ای می شود و با این کار زمان دادرسی پرونده ها حداقل 
۵۰ درصد کاهش می یابد. سعی کردیم به سمت راهکارهایی 
برویم که هیچ تضییع حقی در آن وجود ندارد و اطاله دادرسی 

را کوتاه کنیم. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در احکام جداگانه ای 
ِسمت  به  را  آشتیانی  محمدرضا  سرتیپ  امیر 
و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  جانشین 
به سمت  را  سلیمانی  غالمرضا  سرتیپ  سردار 
سپاه  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.
متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح 

است:
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  پیشنهاد  به  بنا 
را  و شایستگی، شما  تجارب  به  نظر  و  مسلح 
به ِسمت »جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح« منصوب می کنم.
توانمندی های  ارتقای  در  شایسته  تالش 
بهره گیری  با  نیروهای مسلح  امنیتی  و  دفاعی 
از ظرفیت های نخبگی و کارشناسی با لحاظ نظر 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار 

است.
از زحمات و تالشهای امیر سرلشکر صالحی در 

این مسئولیت قدردانی می کنم.
توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سّیدعلی خامنه ای
۱۱ تیر ۱۳۹۸

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیما نی

به  نظر  و  سپاه  کّل  فرمانده  پیشنهاد  به  بنا 
را  در بسیج و شایستگی، شما  ارزنده  تجارب 
به ِسمت »رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
منصوب  اسالمی«  انقالب  پاسداران  سپاه 

می کنم.
تقویت  و  مقاومت  فرهنگ  و  بسیج  اعتالی 
بسیجیان  ابتکار  و  خالقیت  بروز  زمینه های 
بویژه نوجوانان و جوانان در گسترش، تعمیق 
و حفاظت از ارزشهای انقالبی و ارتقای حضور 
در  تجارب  بر  تکیه  با  آنان  سازمان یافته تر 
عرصه های مورد نیاز انقالب اسالمی، گسترش 

گروه های جهادی و هم افزایی و تقویت بسیج 
اقشار در تعامل سازنده و هم افزا با مجموعه 
لشکری  و  کشوری  سازمان های  سایر  و  سپاه 
انتظار  با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد 

است.
سردار  انقالبی  مواضع  و  ارزنده  تالشهای  از 
در  غیب پرور  غالمحسین  پاسدار  سرتیپ 
قدردانی  و  تشکر  این مسئولیت  دوره تصدی 

می کنم.
مسئلت  متعال  خداوند  از  را  شما  توفیقات 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۱ تیر ۱۳۹۸

ستاد تنظیم بازار مقررکرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول نظارت 
بر عملکرد دریافت کنندگان ارز برای واردات کاغذ باشد.

به گزارش ارمغان، ستاد تنظیم بازار در نشست اخیر خود گزارشی از کمیته 
ساماندهی کاغذ دریافت و مقرر کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اخذ 
تاکنون،  از سال گذشته  کاغذ  واردات  برای  ارز  کنندگان  فهرست دریافت 
نسبت به کنترل عملکرد آنها و ارائه گزارشی از رفع تعهد ارزی و تحویل کاال 

در شبکه تحت نظارت به تفکیک شرکت اقدام کند.
رفع  راستای  در  مرکزی  بانک  های  مسئولیت  بازار  تنظیم  ستاد  همچنین 
تعهد ارزی و آزاد سازی تضامین دریافت کنندگان ارز ۴2۰۰ تومانی کاغذ 

در سال ۹۷ و ۹۸ را تعیین کرد.
به این ترتیب ثبت سفارش های تأمین ارز شده با نرخ ۴2۰۰ تومان که قبل 
از شانزدهم مرداد سال گذشته ترخیص شده اند، منوط به ارائه تأییدیه 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شد. در این راستا تمامی 
ترخیص کنندگان کاغذ با ارز ۴2۰۰ تومانی قبل از تاریخ فوق الزم است با 
مراجعه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ارائه فاکتور 

فروش و فهرست توزیع نسبت به اخذ تأییدیه اقدام کنند.
ارز  با  کاغذ  های  ترخیص  تمام  کرد  مقرر  حال  عین  در  بازار  تنظیم  ستاد 
۴2۰۰ تومان بعد از شانزدهم مرداد سال گذشته منوط به ارائه تأییدیه 
تحویل و توزیع کاال با نرخ مصوب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.
مسئولیت  به  اشاره  با  بازار  تنظیم  ستاد  اعضای  نشست  این  ادامه  در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص سهم ۸۰ میلیون دالری کاغذ 
ارز ۴2۰۰ تومانی مقرر کردند  با نرخ  روزنامه، چاپ و تحریر در سال ۹۸ 

کمیته ساماندهی کاغذ از این پس هم با مسئولیت این وزارتخانه، تمام 
فرآیندهای الزم برای اطمینان از تأمین به موقع کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه 
و رسیدن آن به دست مصرف کنندگان را از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص 

و توزیع به قیمت مصوب پیش بینی کند.
از سوی  ارز ۴2۰۰ تومانی  با  همچنین در صورت تخصیص سهمیه کاغذ 
کمیته ساماندهی به متقاضیانی از جمله تولیدکنندگان کتب دانشگاهی، 

روزنامه و مقرر شد فروش محصول بعدی مشمول نرخ گذاری باشد.
وارداتی  کاغذ  از  تولید شده  کاالی  نرخ  است  بینی شده  پیش  همچنین 
با ارز ۴2۰۰ تومانی با درج بر روی کاال و یا اطالع رسانی فراگیر به اطالع 

مصرف کنندگان نهایی برسد.
با توجه به تغییر گروه ارزی برخی کاالهای اساسی ضروری از گروه یک به 
برای  تومان   ۴۸۰۰ التفاوت  مابه  پرداخت  لزوم  و  کاغذ  جمله  از   2 گروه 
ترخیص کاالهای وارد شده با ارز ۴2۰۰ تومان، مقرر شد بانک مرکزی ضمن 
پیش بینی فرآیندها و تضامین مربوطه نسبت به ابالغ آن به بانک های 

عامل اقدام کند.
در عین حال بانک مرکزی مؤظف شد با اولویت نسبت به تأمین ارز مورد 

نیاز کاغذ اقدام و گزارش آن را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.
بر این اساس مقرر شد گزارشی در خصوص وضعیت تأمین کاغذ مورد نیاز 
آموزش و پرورش برای تولید کتب درسی سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ و همچنین 
تا  ارائه شود  رئیس جمهوری  اول  معاون  به  آموزی  دانش  های  دفترچه 

مبنای تصمیمات آتی ستاد در این خصوص باشد.

الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان پس از گذشت 
بیش از دو سال از زمان ارایه به مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسید که مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان 
محیط زیست از افزایش حمایت های قضایی و بیمه ای از 

این گروه ها در پی تصویب این الیحه خبر داد.
از  حمایت  الیحه  اینکه  بیان  با  حسین پور   معصومه 
حمایت  الیحه  به  نام  تغییر  با  جنگل بانان  و  محیط بانان 
دستگاه های  حفاظت  یگان  مأموران  بیمه ای  و  قضایی 
مجلس  علنی  صحن  در  تيرماه  سوم  دوشنبه  روز  اجرایی 
تصویب شد، اظهارکرد: امیدواریم شورای نگهبان هم آن 

را تأیید کند.
از  قضایی  حمایت  بر  بیشتر  الیحه  این  داد:  ادامه  وی 
محیط بانان و بیمه ای تأکید دارد. بر اساس آن دستگاه های 
اجرایی مکلف می شوند که مأموران خود را مطابق آیین نامه 
انجام وظایف و مأموریت های محوله حمایت و  در قبال 
در قبال مسائلی مثل شهادت، بیماری های صعب العالج، 
حین  حوادث  وقوع  اثر  بر  کارافتادگی  از  و  عضو  نقص 

مأموریت ها بیمه کنند.
امور مجلس سازمان حفاظت محیط  و  مدیر کل حقوقی 
سوی  از  الیحه  این  تأیید  صورت  در  کرد:  تأکید  زیست 
به  صدمات  جبران  و  درمانی  هزینه های  نگهبان  شورای 
پرداخت  زیست  محیط  همیاران  و  افتخاری  محافظان 

می شود.

هشتم  جنگل بانان  و  محیط بانان  از  حمایت  الیحه   
اسفندماه ۱۳۹۵ در هیأت وزیران به تصویب رسید و در 
راهی  روحانی  از سوی دولت  ماه سال ۱۳۹۶  اردیبهشت 
به  انتظار  سال  دو  از  بعد  و  اسالمی شد  مجلس شورای 
تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهیان ارسال  شد.

از  حمایت  الیحه  تصویب  و  بررسی  در  وقفه  به  توجه  با 
محیط بانان و جنگل بانان، مطالبه اصلی آن است که مراحل 
قانونی برای نهایی شدن این قانون طی شود تا بخشی از 
بیمه ای سربازان محیط زیست حل و  مشکالت قضایی و 

فصل شود.
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انتصابجانشینرئیسستادکلنیروهایمسلحورئیسبسیجبهحکمفرماندهکلقوا

مراسم تشییع پیکر های مطهر ۱۵۰ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع 
مقدس با حضور خانواده های معظم شهدا و مردم شهیدپرور و با سخنرانی 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه از مقابل دانشگاه تهران به سمت 

معراج الشهداء برگزار شد.
این  در  رئیسی  ابراهیم  والمسلمین  االسالم  حجت  ارمغان،  گزارش  به 
آیین که روز پنجشنبه ششم تيرماه انجام شد اظهار داشت: شهداء به ما 
آموختند که با تمامی قدرت در برابر دشمنان بایستیم و امروز این آمادگی 

را داریم که آنها را پشیمان کنیم.
وی با اشاره به شهادت امام صادق )ع( با عرض تسلیت به این مناسبت 
حدیث  این  در  صادق  امام  گفت:  و  پرداخت  امام  آن  از  حدیثی  ذکر  به 
اول،  است.  ضروری  سالک  انسان  برای  نکته  چهار  دانش  می فرمایند 
و عمل  ایمان  برای  آنچه  دین شناسی. سوم شناخت  دوم،  خداشناسی. 
صالح ضروری است و چهارم شناخت جامعه و آنچه که وظیفه هر انسانی 

برای شکل دادن به زندگی سعادتمندانه است.
رئیسی ادامه داد: بر این مبناء انسان سالک باید وظایف خود و آسیب هایی 

که یک زندگی سعادتمندانه را تهدید می کند به خوبی بشناسد.
رئیس قوه قضائیه افزود: شهداء مظهر شناخت و سلوک در راه حقیقت 
می دهند.  ما درس خداشناسی  به  و  می گویند  ما سخن  با  آنها  هستند. 
خودشان در راه خدا بودند و ما را به این راه دعوت می کنند. شهداء مظهر 
اخالص و مظهر عبودیت پروردگار بودند و ما در مظهر مقدس شهیدان 

درس عبودیت و خداشناسی می گیریم.
وی با اشاره به دومین درس اظهار داشت: شهداء حقیقتًا دین را خوب 
در  مهم  نکته  آنها چه می خواهد.  از  دین  که  و می دانستند  اند  شناخته 
اینجا، زمان شناس بودن شهداست. آنها در دین شناسی و دین شناسی 
شان، زمان شناس بودند. سخن امام و ولی خود را خوب شنیدند و آن را 
به جان خریدند و در این راه تجارت بزرگی کردند، تجارتی که تمامًا سود 
خدا  نزد  و  بهشت  در  سعادتمند  آینده ای  و  دادند  را  جانشان  آنها  بود. 
بودن شهداء  زمان شناس  بر  تأکید  با  رئیسی  االسالم  را خریدند. حجت 
دادند.  انجام  انجام شود،  درست  زمان  در  باید  اقدامی را  افزود: شهداء 
شما برای »توابین« مجلس عزاداری نمی گیرید. آنها شعارشان، نیتشان و 
هدفشان خوب بود اما سخن این است که زمان شناس نبودند اما شهدای 
ما مظهر زمان شناسی هستند و در زمان درست اقدام درست را رقم زدند.
وی با تأکید بر سومین درسی که امام صادق به ما گوشزد می کند، اظهار 
آنها  شناختند.  خوب  خیلی  را  جامعه  نیاز  ما  شهدای  همچنین  داشت: 
تهدیدهای دین، تهدید علم، تهدید استقالل و شکل دادن به یک زندگی 

سعادتمندانه را به درستی فهمیدند و آسیب شناسی خوبی کردند.
رئیس قوه قضائیه گفت: شهدای ما هم دشمن شناس بودند، هم دشمن 
ستیز، به ما آموختند که انسان سالک باید هم دشمن شناس باشد، هم 
دشمن ستیز، چرا که دشمن ستیزی فرع بر دشمن شناسی است. شهدای 

ما در این راه هر چه داشتند در طبق اخالص گذاشتند.
عزت  و  اقتدار  از  کشور  این  امروز  آنچه  رئیسی،  االسالم  گفته حجت  به 
دارد به برکت خون شهداست، به برکت بصیرت آفرینی های امام امت و 
مقتدای بصیرمان امام خامنه ای حفظه اهلل تعالی است. وی با بیان این که 
در موقعیت حساسی قرار داریم، خاطرنشان کرد: دلیل آنکه امروز دشمن 
ما  که  این است  و می توانیم  ما می خواهیم  اما  نمی تواند،  و  می خواهد 
دلداده خدا هستیم. رمز این توانستِن ما در دلدادگی به خدا و به ایمان 
و  روشن  آینده ای  دیدن  در  برای خداست،  کردن  آمادگی خطر  در  است. 

امیدآفرین است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: تردیدی ندارم که آینده کشور و نظام بسیار 
درخشان است و خون شهیدان چنان آن را تضمین کرده است که مطمئنیم 
آینده از آن این کشور و این نظام خواهد بود. خداوند وعده داده است 
آینده از آن متقین و صالحان است. وی افزود: آینده نه برای پولداران و 
زرداران و زراندوزان و نه برای قدرت های استکباری است. قرآن به ما وعده 
داده است که آینده از آن متقین، صالحین و مستضعفان است. مفسدان 

بدانند که در این کشور هیچ جا و جایگاهی نخواهند داشت.
دفاع  دوران  شده  شناسایی  و  گمنام  شهید   ۱۵۰ پیکرهای  است  گفتني 
شهداپیکرهای  تعداد  این  از  تشییع  شد.  کشور  استان   ۱۷ در  مقدس 
از  نفر شناسایی شده است و ۱۱۶ شهید هم گمنام هستند که پس   ۳۴
بین  این شهدا  داده خواهند شد.  به خانواده هایشان تحویل  شناسایی 
سال های ۶۰ تا ۶۷ در عملیات کربالی پنج، والفجر۸،والفجر یک، رمضان، 
محرم، مسلم ابن عقیل، تک دشمن در زبیدات، پنجوین و بیت المقدس 
روز  از  استان ها  در  گمنام  تشییع شهدای  تاریخ  اند.  رسیده  به شهادت 
هشتم تیر انجام گرفت كه در استان های اصفهان، سمنان، چهار محال و 
بختیاری و تهران شهدای گمنام و شناسایی شده، در استان های خراسان 
رضوی، فارس، بوشهر، گیالن، قزوین و خوزستان شهدای شناسایی شده و 
در استان های مرکزی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل، هرمزگان و 

قم شهدای گمنام تشییع شدند.
همچنين روزچهارشنبه پنجم تيرماه بعد از نماز مغرب و عشا مراسم وداع 

با شهدا در موزه انقالب و دفاع مقدس برگزار  شد.



۳گوناگون

افزایش سرقت ها در کشور سبب شد تا دادستان کل 
انتظامی  فرمانده  و  تهران  دادستان  همراه  به  کشور 
مبارزه  ضربتی  قرارگاه  راه اندازی  به  اقدام  بزرگ  تهران 
وکنترل  برخورد  از  تا پس  کنند  پایتخت  در  با سرقت 
سایر  برای  را  آن  خروجی  ویژه،  به صورت  مجرمان 

استان ها هم به کار ببرند.  
منتظری  محمدجعفر  والمسلمین  حجت االسالم 
دادستان کل کشور در حاشیه همایش مشترک پلیس 
تهران و دادستانی درخصوص مبارزه با سرقت گفت: 
بدست  کشور  سراسر  از  که  گزارش هایی  به  توجه  با 
سرقت هاهستیم،  افزایش  شاهد  متأسفانه  رسیده 
بنابراین الزم بود که گردهمایی و تبادل نظری با نیروی 

انتظامی داشته باشیم.  
وی با اشاره به برگزاری این همایش که برای افزایش 
انتظامی  نیروی  و  قضایی  مسئوالن  میان  هم افزایی 
برگزار شد، گفت: خروجی آن برای سایر  استان تهران 
استان ها نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد چرا که بحث 
امنیت مهم است و هم در دستگاه قضا و هم در نیروی 

انتظامی الزم است امنیت از هر جهت تأمین شود.  
وی گفت: زندانی کردن سارقان را مصلحت نمی دانیم 
تازه  راهکارهای  باید  سرقت  پدیده  کنترل  برای  و 

اندیشید. 
وی در رابطه با وضع حاشیه نشینی شهرها و ارتباط آن 
موضوعات  از  موضوع حاشیه نشینی  گفت:  با سرقت 
از  مهمی است که در محضر رهبری بحث شد و یکی 
محورهایی است که باید در مورد آن کار شود اما به 
و  نیست  قضا  دستگاه  در  آن  حل  که  است  گونه ای 
باید دستگاه های اجرايی وارد عمل شوند و فکر کنند 
البته نیروی انتظامی و قوه قضائیه اقدامات الزم را با 

همکاری دولت انجام خواهند داد.  
امنیت اخالقی

بحث  به  پلیس  ورود  درباره  کشور  کل  دادستان 
ناهنجاری های اجتماعی و حمایت دادستانی از پلیس 
با جرائم مشهود وظیفه قانونی پلیس  گفت: برخورد 
است. دستگاه قضایی نیز وظیفه دارد هر جا که پلیس 
داشت،  مجوز  به  نیاز  و  کرد  مراجعه  ضابط  عنوان  به 
به آنها مجوز دهد.  وی با بیان اینکه دستگاه قضایی 
کرد:  اضافه  می کند،  و  کرده  حمایت  مقتدر  پلیس  از 
خاطر  به  را  اجتماعی  و  اخالقی  امنیت  نمی توانیم 
توسط  گرفته  انجام  اقدامات  بعضی  یا  برخی حرف ها 
فدای  جوسازی ها،  یا  مجازی  فضای  در  بدخواهان 

حرکات مذبوحانه کنیم. 
  افزایش ۳۱ درصدی سرقت  

دادستان کل کشور دراین همایش گفت: افزایش۳۱ 
انتظامی  نیروی  به  جدی  هشداری  سرقت  درصدی 
راحتی  به  آن  کنار  از  نباید  و  است  و دستگاه قضایی 

بگذریم.
منتظری با اشاره به اینکه امنیت مالی یکی از جنبه های 
خصوص  در  باید  شهروندی  هر  گفت:  است،  امنیت 
اموالش امنیت داشته باشد و سرقت یکی از عناصری 

است که امنیت شهروندان را مخدوش می کند.
وی مبارزه با پدیده شوم سرقت و برخورد با سارق را 
صحیح  اجرای  و  ریزی  برنامه  تدبیر،  مطالعه،  نیازمند 
نگران  اخیر  سال های  در  سرقت  آمار  گفت:  و  خواند 

کننده است و نباید به راحتی از کنار آن بگذریم. 
سارقان حرفه ای را نباید آزاد کرد

قرارهای  گفت:  هم اندیشی  دراین  تهران  دادستان 
باشد؛  سرقت  پدیده  با  متناسب  باید  صادره  تأمین 
در  است،  وثیقه  اخذ  سارق  برای  تأمین  قرار  حداقل 
مواردی که سارق، جرم را تکرار کرده است نباید وی را 

آزاد کرد و حتمًا باید بازداشت موقت شود. 
جرائمی  از  یکی  اینکه سرقت  بیان  با  القاصی مهر  علی 
اظهار  می دهد،  رواج  جامعه  در  را  ناامنی  که  است 
در جامعه  نخواهیم  و چه  بخواهیم  داشت: جرم چه 
تولید می شود، هر جا که وظایف اشخاص و ارگان ها 
درست انجام شود، شاهد کمترین وقوع جرم هستیم. 
القاصی مهر ادامه داد: افزایش سرقت موجبات نگرانی 
زده  دامن  شهروندان  در  را  ناامنی  احساس  و  شده 
است و رئیس قوه قضائیه نسبت به این مقوله تذکر 

جدی داد و از افزایش سرقت نگران است.
دادستانی  مجموعه  در  کرد:  اضافه  تهران  دادستان 
تهران بنا به تشکیل کارگروه های ویژه ای را داریم؛ یکی 
تهران  استان  در  سرقت  رصد  بحث  کارگروه ها  این  از 
راه اندازی  نیز  حرفه ای  مجرمان  کنترل  ستاد  و  است 

خواهد شد.  
پرونده های  باید  اینکه  بر  تأکید  با  تهران  دادستان 
سرقت در دادسرا در مدت یک یا دو ماه جمع شده و 
به دادگاه ارسال شود، خطاب به قضات و پلیس های 
حاضر در همایش افزود: باید خودمان را جای مالباخته 

بگذاریم و پای کار بیاییم. 
افزایش سرقت خرد در تهران 

گفت:  همایش  این  درحاشیه  تهران  پلیس  رئیس 
در  خرد  سرقت  درصدی   ۹ افزایش  شاهد  امسال 

قطعات و لوازم خودرو و تلفن همراه هستیم. 
سردار حسین رحیمی افزود: استان تهران سال ۹۷ در 
جایگاه ۳۱ در امر سرقت بود اما در جرائم خرد، شاهد 

افزایش سرقت هستیم.  
قرار  سرقت  آخر  رده های  در  تهران  هرچند  گفت:  وی 
دارد، اما این امر راضی کننده نیست و پلیس برای از 
بین بردن کامل آن به ویژه سرقت خرد تالش می کند. 

او افزود: قرارگاه ویژه و ضربتی مبارزه با سرقت متشکل 
از پلیس و دستگاه قضایی شکل گرفته است و بحث 
تحت تعقیب قرار دادن مجرمان فراری در دستور کار 

مقام قضایی قرار دارد. 

با  شهر«  »امید  عنوان  تحت  تازه ای  مجموعه 
و  سپه  بانک  منجمد  اموال  از  بخشی  از  استفاده 
راه اندازی  نزدیک  آینده  در  شهر  بانک  همکاری  با 
بخشی  خروج  ضمن  تواند  می  که  شد  خواهد 
واحد   ۴۰۰۰ عرضه  با  رکود،  از  دولت  اموال  از 
مسکونی، به کاهش قیمت مسکن هم کمک کند.

امور  وزیر  دژپسند  فرهاد  دکتر  ارمغان،  گزارش  به 
اقتصادی و دارایی در نخستین نشست خبری خود 
پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  از  رسانه،  اصحاب  با 
هدایت  و  دولت  دارایی های  سازی  مولد  بزرگ 

نقدینگی در آینده نزدیک خبر داد.
برای  شده  اندیشیده  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
اسالمی  گمرک جمهوری  از سوی  تسهیل صادرات 
اظهار داشت: خوشبختانه با وجود همه فشارها و 
از محل صادرات غیر نفتی  تنگناها، در آمد کشور 
در سال ۱۳۹۷ تقریبًا به طور کامل تحقق پیدا کرد 
و همین روند در سه ماهه اول امسال هم به لحاظ 

وزنی و ارزشی ادامه دارد.
فرهاد دژپسند با اعالم اینکه با توجه به آمار و ارقام، 
مالیاتی  شده  بینی  پیش  درآمدهای  تحقق  روند 
کشور هم در سه ماهه امسال، مطلوب بوده است، 
سیاست های  مجموع  مثبت  نتیجه  کرد:  تأکید 
دولت را می توان در این آمار و ارقام، مالحظه کرد. 
وزیر اقتصاد با یادآوری فشارها و مضایق تحمیلی 
در  گذاری  از سرمایه  جلوگیری  برای  نظام  دشمنان 
اقتصاد  وزارت  به  که  روزی  داشت:  اظهار  کشور، 
رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب، معادل  آمدم، 
۷ر۱ میلیارد دالر بود که با تمهیدات و تالش های 
صورت گرفته، در چهار ماهه آخر سال ۹۷ این رقم 

به چهار میلیارد دالر افزایش یافت.

مقابل  در  ما  که  است  ای  نشانه  این  افزود:  وی 
مسیرهای  انسداد  برای  دشمن  های  تالش  همه 
تأمین مالی کشور عملکرد مناسبی داشته ایم. وزیر 
اقتصاد در باره پیمان های پولی دوجانبه با کشورها 
اولیه  پیش نویس  گفت:  تحریمی،  شرایط  در 
با حدود هفت  دوجانبه  مالی  و  پولی  قراردادهای 
کشور برای آنها فرستاده شده و رئیس جمهور هم 

در جریان است.
وی افزود: با جدیت این موضوع را پیگیری می کنیم 
داریم  مشترک  کمیسیون های  که  کشورهایی  از  و 
بازخوردهای مثبتی گرفته شده اما اجازه بدهید به 
زمینه  این  در  رسانی  اطالع  موجود  شرایط  دالیل 

صورت نگیرد و شما هم همراهی کنید.
بهبود  اهمیت  بر  تأکید  با  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
سیاست های  با  تقابل  در  کار  و  کسب  فضای 
که  است  درست  داشت:  اظهار  دشمن،  خصمانه 
رتبه ما در شاخص بهبود فضای کسب و کار چهار 
رتبه کاهش پیدا کرده است اما این نزول رتبه به 
خاطر کاهش امتیاز ما نیست، کما اینکه در برخی 
رتبه   ۴۹ مرزی  برون  تجارت  جمله  از  ها  شاخص 

صعود داشته ایم.
کرد،  بیان  نمی توان  را  راهکارها  اینکه  بیان  با  وی 
که  بود  مقامی  در  دشمن  که  شرایطی  در  گفت: 
کردیم  سعی  کند  وارد  جدی  فشار  منابع  ناحیه  از 
برنامه هایی طراحی کنیم که مانع از تحقق اهداف 
دشمن باشد یکی از برنامه ها این بود که اگر درآمد 
جایگزین  درآمدهای  سمت  به  یابد  کاهش  نفتی 

حرکت کنیم.
امور  سازمان  مؤثر  تالش های  با  افزود:  دژپسند 
 ۱۰۹ می شد  که  پیش بینی هایی  رغم  به  مالیاتی، 

یعنی  داشتیم؛  مالیاتی  تحقق  تومان  میلیارد  هزار 
وی  شد.  محقق  پارسال  مالیاتی  درآمد   ۹۷ سال 
از  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  ارزی  درآمدهای  به 
تسهیل صادرات  در  که  گمرک خواستیم  همکاران 
هیچ مضیقه ای ایجاد نکنند و این امر محقق شد 
و درآمد صادرات غیرنفتی ما در سال ۹۷ به رغم 

تمام فشارها با کمترین کاهش محقق شد.
ظرفیت  از  برداری  بهره  نرخ  افزایش  افزود:  وی 
رونق  جامع  بسته  و  است  کار  دستور  در  تولید 
دژپسند  کردیم.  طراحی  رویکرد  همین  با  را  تولید 
گفت: روان سازی تأمین مالی برای بخش خصوصی 
در بسته رونق تولید مورد توجه قرار گرفته است 
تقویت بازار سرمایه را هم مورد تأکید قرار داده ایم 
را  معوق  مطالبات  می توانند  بانک ها  همچنین 
وصول کنند و از سویی دیگر دارایی های منجمد را 

به صفر برسانند.
و  اشاره  دولت  دارایی های  مولدسازی  به  دژپسند 
تأکید کرد: اگر چه دارایی های مولد در درآمدهای 
در  نیست،  توجه  قابل  چندان  اما  دارد  اثر  دولت 
مولدسازی  هدف  دو  با  را  بزرگ  پروژه  یک  آینده 
افتتاح می کنیم  نقدینگی  و هدایت  دارایی دولت 
اقتصاد  وزیر  دارد.  هم  تولید  رونق  جانبی  آثار  که 
در  همکارانمان  گفت:  مالیاتی  درآمد  به  اشاره  با 
سازمان امور مالیاتی در تالش هستند که کمترین 
فشار به مؤدیان مالیاتی وارد شود تا فضای کسب 
از سویی  و کار مختل نشود. وی همچنین افزود: 
مورد  اقتصاد  در  دولت  مداخالت  کاهش  دیگر 
توجه است خوشبختانه خصوصی سازی مورد تأکید 
همه ارکان نظام است در این مورد انتقادات زیادی 
به خصوصی سازی وارد بود که سعی کردیم آسیب 
شناسی کرده و راهکارهایی در هیأت واگذاری ارائه 

کردیم.
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رئیس کل بانک مرکزی بابیان اینکه قول می دهيم ارزش پول ملی 
ذخائر  افزایش  بوده،  بهبود  به  رو  شرایط  گفت:  کنیم،  تقویت  را 
اسکناس کشور بی سابقه است اما در شرایط فعلی نمی توان ارز را 

تک نرخی کرد.
عبدالناصر همتی در پاسخ به این پرسش که دغدغه مردم بیشتر از 
همه معیشت است و به نظر می رسد که این امر با مباحث ارز گره 
می خورد و ارز در صدر موضوعات تحلیل های اقتصادی قرار گرفته 
است؟، افزود: بحث معیشت دغدغه مسئوالن و دست اندرکاران 
گذشته  اقدامات سال  با  مردم  معیشت  و  است  کشور  اقتصادی 
ترامپ برای برخورد با ایران به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی که 
با تحریم شروع کرد و فشارها را افزایش داد و می خواست سیستم 

سیاسی و اقتصادی را بر هم بزند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی بهم زدن نرخ ارز و منبع درآمدی نفتی 
اظهار  ارز است،  نرخ  افزایش  برای  و بستن مبادالت مالی و پولی 
داشت: نرخ ارز متغیر اقتصادی است و بر روی بخش تولید و سایر 
بخش ها تأثیر دارد و با افزایش نرخ ارز تورم داشته ایم و عمده 
فشار به طبقه متوسط و پایین می آید که البته تالش داریم فشارها 
را به حداقل برسانیم و در مقابل با فشار حداکثری در حال مقاومت 

هستیم و اجازه نمی دهیم وضع بدتر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت نمی خواهد اقتصاد 
سال  در  که  می دهم  اطمینان  مردم  به  افزود:  بخورد،  بهم  کشور 
افزایش درآمدی  ارز، دولت هیچگونه  از محل  گذشته و حاال هم 
نداشته است. سال گذشته نتیجه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز 

منفی بود و در واقع خرید بیشتر از فروش بود.
وی ادامه داد: دولت کاالهای اساسی را با نرخ ۴2۰۰ تومان تأمین 
کرده و بنابراین مقدار کمی از نرخ نیمایی اتفاق افتاد و البته این 
توسعه  و صندوق  مرکزی  بانک  طریق  از  و  نبود  دولت  برای  ارزها 
ملی و عمده هم برای صادر کننده ها بود که عرضه شد. چرا دولت 
باال  دالر  نرخ  وقتی  برود؟  باال  ارز  نرخ  که شاخص  کند  کاری  باید 
می رود، خانه و ماشین گران می شود، بنابراین دولت چنین کاری 

را نمی کند.
و  گرفته  تماس  من  با  بارها  جمهوری  رئیس  کرد:  تصریح  همتی 
خواستار تالش بیشتر برای کاهش نرخ ارز بود و مقام معظم رهبری 
هم بر حفظ ارزش پول ملی تأکید دارند. از این رو ما تالش می کنیم 
که ارزش پول ملی تقویت و شرایط بهتر شود. این دوره هم تمام 
می شود و ما قله مقاومت را طی کردیم و از این به بعد جمهوری 

اسالمی برای اداره اقتصاد کشور تصمیم می گیرد.
وی گفت: اگر بتوانیم و هر زمان که بشود، دالر را از نرخ فعلی هم 
پایین تر می آوریم؛ در واقع بخشی از فشار به نرخ ارز تقاضاهایی 
است که فقط در داخل کشور نیست و بیشتر در کشورهای همسایه 
ایران است و تقاضاهایی از طریق نرخ سازی ایجاد می شود. وقتی 
و در هرات  ایجاد می شود  برای درهم  تقاضای سنگین  در دوحه 
و سلیمانیه و – این اقدامات انجام می شود بر نرخ دالر تأثیر می 

گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: فشارها از جایی مشخص است 
که هدایت می شود ولی بانک مرکزی مقاومت می کند. بانک مرکزی 
تمام تالش خود را به کار می گیرد که در بازار ارز اجازه آربیتراژ داده 
نشود و ما تقریبًا نزدیک نرخ بازار حرکت می کنیم. در مواقعی که 
بازار کاهش می یابد. در ماه های  بانک مرکزی وارد می شود نرخ 
اخیر تالش برای قطع کامل صادرات نفت، تروریستی اعالم کردن 
سپاه و – برای این بود که نرخ ارز از کانال خود خارج شود ولی با 
تدابیر بانک مرکزی اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد. چند ماه است 
که نرخ حول و حوش ۱۳ هزار تومان مانده و من این نرخ را هم 

ارزش ذاتی دالر نمی دانم.
وی افزود: کسانی که در این کارها نیستند، در ارز سرمایه گذاری 
نکنند. ممکن است دو روز نفع ببرند ولی بعد از آن ضرر می کنند. 
مردم عادی در بازار نیستند و مطمئن هستم که با منابع درآمدی 
جدید از ناحیه صادرات نفت و ذخایر ارزی و ارز صادرکنندگان وضع 

بهتری داریم و وقتی در حواله و پرداخت های ارزی در تجارت دست 
باال را داشته باشیم، نرخ ارز در صرافی ها تحت تأثیر قرار می گیرد. 
ارز کردیم و ۵  تأمین  ۱۱ میلیارد دالر  اخیر  برای سه ماهه  چنانکه 
میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تومانی برای تأمین کاالهای اساسی از این 

رقم بود و مابقی نرخ نیمایی بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ذخایر اسکناس کشور در چند 
سال اخیر بی سابقه است، در پاسخ به اینکه کارشناسان معتقدند 
چند نرخی بودن ارز موجب رانت در بازار و اقتصاد کشور می شود، 
گفت: معتقدم که باید تک نرخی باشد اما بنابر شرایطی که داریم 
را  اقدامات  برخی  ما  داد،  را توضیح  این شرایط  تمام  نمی توان  و 
بانکی  های  راه  که  شرایطی  در  می دهیم.  انجام  بازار  کنترل  برای 
ما بسته است، در این شرایط نمی توان از تک نرخی یا آزاد سازی 
نگرانی  و  کردیم  بحث  خیلی  اساسی  کاالهای  درباره  کرد.  صحبت 

است  این  دارد  وجود  که  جدی 
معلوم  شود،  رها  ها  نرخ  اگر  که 
نیست تکلیف چه خواهد بود اما 
اگر کنترل درست و توزیع صحیح 
نخواهد  ایجاد  مشکلی  باشد، 
شد. من این اطمینان را می دهم 
و  شود  نیاز  احساس  هرگاه  که 
تک  سمت  به  باشد  مهیا  شرایط 
خواهیم  حرکت  ارز  شدن  نرخی 

کرد.
به گفته وی، هم اکنون بازار آزاد 
به نرخ نیما بسیار نزدیک شده و 
و  است  اسکناس  نرخ  آزاد  بازار 
اما  بود  تومان   ۱۳ حدود  امروز 
االن در نیما حدود ۱۱ هزار تومان 

است.
ارز ۴2۰۰  ادامه درباره  همتی در 
کاالهای  میانگین  گفت:  تومانی 
مشمول ۴2۰۰ تومانی به جز مرغ 

و گوشت، پارسال ۴۰ درصد رشد داشته است. در این خصوص 
قیمت ارز در سال ۹۶ برای کاالهای اساسی ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان 
بود که از این سال تا سال ۹۷ قیمت ارز رسمی رشد 2۰ درصدی 
داشته، پس 2۰ درصد از این ۴۰ درصد مربوط به نرخ ارز رسمی 
و 2۰ درصد مابقی هم به هزینه های مبادالتی تعلق دارد. با این 
وجود ضعف هایی بود که در حال تقویت و رفع است به طوری که 
اخیرًا مقرر شده تا توزیع و واردات در یک جا انجام شود. وی در 
ادامه تأکید کرد: همانطور که آمار نشان می دهد آمار تورم نقطه به 
نقطه و ۱2 ماهه در خرداد کاهش یافت که این نشان می دهد تورم 
حاصل از شوک ارز در حال تخلیه است و ایجاد شوک جدید در این 
شرایط به صالح نیست و آرامش و ثباتی که در اقتصاد وجود دارد 
نباید برهم بخورد و مسئوالن جدید بازرگانی هم همت می کنند تا 

این وضعیت سر و سامان گیرد.
گفت:  ارز  معامالت  متشکل  بازار  درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بازار در کشورهای همسایه شکل  در  کنونی  ارز  نرخ های  از  خیلی 
و  است  ارز  نرخ  سازی  واقعی  بدنبال  متشکل  بازار  و  می گیرد 
وی  باشد.  کشور  داخل  در  ارز  نرخ  تعیین  محوریت  می خواهیم 
بازار  اینکه عرضه و تقاضای عمده اسکناس صرافی ها در  بیان  با 
متشکل ارزی اتفاق خواهد افتاد، افزود: امسال امتیازات بزرگی را 
به صادرکنندگان داده ایم و عرضه خیلی خوبی هم در جریان است.
هرکجا صادرکنندگان نتوانند ارز صادراتی خود را در بازار بفروشند، 
بانک مرکزی آن را خریداری خواهد کرد زیرا ما می خواهیم خرید و 
فروش ها شفاف باشد و نمی خواهیم این طور باشد که خرید ۱۰ 

هزار دالری مبنای تعیین نرخ خرید یک میلیون دالری باشد.
همتی با بیان اینکه در سامانه نیما حواله های ارزی خرید و فروش 
شده و در بازار متشکل اسکناس معامله خواهد شد، اظهار داشت: 

بازار متشکل  هدف ما در میان مدت آن است که سامانه نیما و 
ارزی بر روی یک پلتفروم قرار بگیرد. وی با برشمردن دالیل عدم راه 
بازار  مرکزی شرکت  بانک  ارز گفت:  بازار متشکل معامالت  اندازی 
متشکل را راه اندازی کرده است اما این شرکت برای راه اندازی نیاز 
به یکسری از حداقل ها دارد از جمله اینکه بانک ها باید حساب های 
ریالی و ارزی باز کنند و سوئیچ های آنها با هم هماهنگ شود که 
در این زمینه برخی از بانک ها برای حضور در بازار متشکل آمادگی 
رئیس  داشتند.  آموزش  به  نیاز  ها  صرافی  از  برخی  و  نداشتند 
واقعی شدن  را  بازار  این  راه اندازی  از  اعتبار هدف  و  پول  شورای 
نرخ ارز و سر و سامان دادن به نرخ های کوچه و بازار دانست و در 
ادامه با اشاره به فشارهای زیاد برای تعطیلی سامانه نیما، گفت: 
بانک مرکزی برای تعطیل نشدن سامانه نیما مقاومت کرد و از اول 
سال تا االن هم در این سامانه مقدار قابل توجهی پول جابه جا 

شده است.
عنوان سامانه  با  نیما  تکمیلی  اندازی سامانه  راه  از  وی همچنین 
ایفای تعهدات واردات خبر داد و توضیح داد که این سامانه به 
سامانه جامع تجارت وصل خواهد بود و باعث شفافیت خواهد 

شد.
درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
از  صادراتی  ارز  بازگشت  روند 
نفت  فروش  از  حاصل  ارز  جمله 
گفت:  غیرنفتی  صادرات  و 
امروز در جنگ  صادرکنندگانی که 
خود  صادرات  ارز  اقتصادی 
به  بازمی گردانند،  کشور  به  را 
آنها  از  و  کنند  می  کشور خدمت 
برخی  البته  می کنیم.  قدردانی 
به  را  خود  ارز  صادرکنندگان  از 
کشور باز نگردانده اند و ما هم بر 
اسامی  قوا  سران  مصوبه  اساس 
شخصیت های حقوقی و حقیقی 

را به قوه قضاییه داده ایم.
وی با اشاره به اینکه ۱۵۰ شرکت 
 ۴ حدود  حقوقی  و  حقیقی 
داشته اند  صادرات  دالر  میلیارد 
را به کشور  که حتی یک دالر آن 
به  آنها  پرونده  و  اند  بازنگردانده 
طور جدی در حال پیگیری است، از پتروشیمی ها برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: بیشترین 

ارزی که به کشور بازنگشته، برای صادرکنندگان غیرنفتی است.
توسعه  باعث  صادرکنندگان  اگرچه  حقیقت  در  داد:  ادامه  همتی 
فعالیت های کشور می شوند اما باید به بانک مرکزی ثابت کنند 
وارد  کشور  داخل  در  اگر  است.  رفته  کجا  به  آنها  وارداتی  ارز  که 
شده باید مشخص شود این ارز کجا وجود دارد و آیا به صرافی ها 
منتقل شده است؟ و اگر حتی در خارج از کشور است، باید تعیین 
شود قرار است چه اتفاقی برای آن رخ بدهد و بانک مرکزی باید 

دقیقًا در جریان این تحوالت قرار بگیرد.
وی گفت: در حال حاضر اتحادیه خشکبار، پتروشیمی ها و فوالدی 
فعالیت های صادراتی خود  به  مرکزی  بانک  با  کامل  با هماهنگی 
مشغول هستند و همه رویدادهای خود را به اطالع بانک مرکزی 

می رسانند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: طبیعی است که کاهش درآمد نفتی 
در بودجه تأثیر گذار است اما افزایش صادرات نفت با تالش های 
وزارت نفت و با روش های متفاوت و متنوع از مسیرهای گوناگون 
احیای وضع  توانیم شاهد  می  اواسط سال  در  و  است  جریان  در 

فعلی باشیم تا مشکالت کسری کمتری داشته باشیم.
وی اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ که 
ما  و  نشد  استفاده  بود  شده  گرفته  نظر  در  اضطراری  وضع  برای 
برای سال جاری این اجازه را داریم تا در صورت لزوم بتوانیم از این 
ظرفیت استفاده کنیم، در عین حال انتشار اوراق اسناد خزانه هم 

دیگر ابزاری است که می تواند به بانک مرکزی کمک کند.
نامبرده با اظهار اینکه امسال اجرای عملیات بازار باز را هم در نظر 
داریم عملیاتی کنیم، اظهار داشت: کسری بودجه نباید پولی شود 

از محل  که  تدبیری هستیم  اندیشیدن  در حال  دیگر  از سویی  و 
و  بودجه  برنامه  با سازمان  با هماهنگی  و  ارزهای صندوق  فروش 
دولت موارد را حل و فصل کنیم و باید سیاستی اتخاذ کنیم که 
رونق تولید بر اساس شعار سال رهبری به سمت توسعه حرکت کند 
و در کمیته نقدینگی بانک مرکزی برای این اهداف برنامه ریزی های 
مورد نظر را انجام می دهیم تا بخش های مولد فعال تر از همیشه 
بتوانند سیاست های تولیدی خود را با سرعت بیشتری به پیش 
برای  اروپایی  با کشورهای  اینستکس و همکاری  ببرند. وی در باره 
اینستکس  خصوص  در  مرکزی  بانک  گفت:  تحریم  اثرات  کاهش 
اقدامات الزم را انجام داده و در همین رابطه هم ساتما به عنوان 
نهاد متناظر اینستکس آماده و مذاکراتی میان دو طرف انجام شده 

است.
اینستکس قرار نیست معجزه کند  تأکید کرد: معتقدم که  همتی 
باید  یا  بخش  این  در  شود؛  انجام  مالی  مبادالت  آن  در  باید  و 
در  که  یونان  و  ایتالیا  مانند  کنند  خریداری  نفت  ما  از  اروپایی ها 
که  صورتی  در  یا  می کردند  خریداری  نفت  ایران  از  هم  گذشته 
مشتری نفت ایران نیستند، به جمهوری اسالمی ایران خط اعتباری 
۱۰ یا ۱۵ میلیارد دالری بدهند تا همکاری در این بخش و مبادالت 
انجام شود تا نیازهای ایران در زمان تحریم های آمریکا برطرف شود. 
البته ما منتظر همکاری اروپایی ها نیستیم و در صورتی که اقداماتی 
انجام دهند بسیار مؤثر و خوب خواهد بود ولی جمهوری اسالمی 
با  همکاری  باره  در  وی  داد.  خواهد  انجام  را  الزم  اقدامات  ایران 
روسیه  تمایل  داشت:  اظهار  تحریمی  اثرات  کاهش  برای  روسیه 
برای همکاری با ایران را در اخبار مرور کرده ام و در صورتی که قرار 
اعتباری  خط  و  دهد  انجام  اقداماتی  بخش  این  در  روسیه  باشد 
یا خرید نفت را عملیاتی کند، خبری خوب است چرا که جمهوری 
اسالمی ایران بر روی ظرفیت های روسیه و تأمین بخشی از کاالهای 
اساسی از طریق این کشور حساب کرده و در صورت عملیاتی شدن، 

قدم مثبتی در راستای توسعه روابط با روسیه خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: موضوع سودآوری بانک ها از خرید 
و  دارایی ها  بانک ها  نیست؛  درست  عنوان  هیچ  به  ارز  فروش  و 
بدهی های ارزی دارند. در واقع بانک ها باید منابع را با نرخ ۷ هزار 
بانک ها سود  که  نیست  این  مفهوم  کنند،  تسویه  تومان   ۵۰۰ و 
تا  گیرد  قرار  اندوخته ها  در بخش  منابع  این  باید  بلکه  داشته اند 
بانک مرکزی برای افزایش سرمایه تصمیم گیری کند. وی همچنین با 
تأکید بر اینکه اتفاقات مؤسسات مالی و اعتباری دیگر رخ نخواهد 
به  تا  است  ناترازی  کنترل  دنبال  به  مرکزی  بانک  کرد:  تأکید  داد، 
که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  دهیم؛  کاهش  را  ناترازی  تدریج 
سیستم بانکی ایران بسیار حساس بوده و دشمن به دنبال حساس 
کردن سیستم بانکی است چرا که سیستم بانکی در ایران اهمیت 

باالیی دارد.
همتی با اشاره به سود مرکب تأکید کرد: بانک مرکزی با همکاری 
وزارت اقتصاد و بانک های دولتی و خصوصی در حال آماده سازی 
طرحی است تا از سود مرکب در سیستم بانکی جلوگیری کند. در 
این رابطه شورای فقهی در بانک مرکزی در حال نظارت است و به 
مراجع هم وعده داده ایم تا وجه التزام و جریمه تأخیر را به حداقل 

برسانیم و اثر مخرب را از بین ببریم.
وی رقم اضافه برداشت بانک ها را در حال حاضر مطلوب دانست 
هم  اگر  و  نبود  برداشتی  اضافه  تاکنون   ۹۷ سال  تیر  از  افزود:  و 
االن وجود دارد به دلیل ناترازی بانک ها است که برای مدیریت 
البته االن  آن هم سرپرست تعیین کردیم که دیگر افزایش نیابد. 
بانک ها به سمت بازار بین بانکی رفته اند به طوری که سال ۹۷ 
همین موقع ۳2 هزار میلیارد تومان در این بازار تأمین شد و طبق 
آمار این رقم امروز ۷2 هزار میلیارد تومان شده که بانک ها به جای 

قرض گرفتن از بانک مرکزی از یکدیگر می گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سکه مؤثر 
است یا خیر؟ گفت: شاید خیلی ها به بانک مرکزی درباره دریافت 
نکته توجه شود که  این  به  باید  اند.  اعتراض کرده  مالیات سکه 
بر ارزش افزوده دریافت نشود و این  قول داده شده که مالیات 
مالیاتی که اعالم شده، مالیات بر عایدی است. وی درباره سهمیه 
بندی بنزین گفت: من بعید می دانم که سهمیه بندی بنزین اجرایی 

شود.

همتی:ارزشپولملیراتقویتمیکنیم

وزیراقتصاد:بستهجامعرونقتولیدتدوینشدستادکنترلمجرمانحرفهایدرتهرانتشکیلمیشود

به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان شهرستان نطنز، چندرویدادورزشیشهرستاننطنز
چند رویداد فرهنگی ورزشی در این شهرستان برگزار شد:

روی  پیاده  صادق)ع(  جعفر  امام  شهادت  سالروز  در 
خانوادگی در بادرود برگزار شد

امام  صبح روز شنبه ۸ تیرماه ۹۸ و در سالروز شهادت 
همگانی  های  ورزش  هیأت  همت  با  )ع(  صادق  جعفر 
بادرود و همکاری نمایندگی ورزش و جوانان این شهر، 
طرح  عنوان  تحت  اطهار  ائمه  به  ارادتمندان  از  جمعی 
مسجد  کیلومتری   ۶ مسیر  پیاده  پای  با  جماران  بزرگ 
عباس  علی  آقا  مقدس  آستان  )ع(تا  ابوالفضل  حضرت 
)ع(پیمودند و در پایان در رثای آن امام همام به مرثیه 

سرایی و سینه زنی پرداختند.
متر   ۴۴۵۹ قله  به  کاراکال  باشگاه  نفره   ۵ تیم  صعود 

قاش مستان سمیرم
کاراکال  باشگاه کوهنوردی  ادامه تقویم شش ماهه  در 
بادرود؛ در روز جمعه ۷ تیر ماه تیم ۵ نفر این باشگاه 
برنامه(،  )سرپرست  حیدری  مرتضی  آقایان  از  متشکل 
نصراهلل شهنازی؛ امیرحسین گودرزی؛ حامد نرجسیان و 
ابوالفضل سپهری از مسیر روستای خفر موفق به صعود 

به قله ۴۴۵۹ متری قاش مستان شدند.
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