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سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

سیاست اقتصادی
گاهی فرمولهای رایج اقتصادی پاســخگوی
مشکالت مالی دولتها و ملتها نیستند .علم
بازار بر این نکته تأکید میورزد که با گسترش
عرضه ،شــاهد رکود قیمتها و حکمفرمایی ثبات خواهیم
بود .اما اجرایی شــدن این راهکار بنیادین ،نتوانست اقتصاد
هیجانی ایــران را در ماههای اخیر از چنگ حبابها نجات
داده و سدی در برابر افزایش لحظهای نرخ ارزهای خارجی و
تمام بهارهای آزادی بنا کند .در تابستان  97دولت با تکیه بر
این فرمول اقتصادی ،اقدام به پخش گسترده ارز و سکههای
طال در بازار کرد ،به امید آنکه تب تقاضا و هیجانهای مردم
اندکی فرونشســته و ثبات به معیشت ایرانیان بازگردد .این
رویکرد علمینتوانست آن چنان که انتظار میرفت ،وضعیت
بازارهای ایران را به ساحل آرامش هدایت کرده و از افزایش
لحظهای نرخ کاالهای اساسی جلوگیری کند...
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کمیته مبارزه با فساد در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :اخیراً کمیته مبارزه
با فساد را در شورای عالی امنیت ملی فعال کردیم تا به
شکل دقیق و همه جانبه به کمک قوه قضائیه بیاییم و
با فساد مبارزه جدی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی شمخانی دبیر شورای عالی
امنیت ملی در بازدید از کارخانه ایران خودرو با طرح این
سؤال که چه ارتباطی میان شورای عالی امنیت ملی و
کارخانه ایران خودرو وجود دارد ،گفت :بازدید ما از این
کارخانه به دلیل تمرکز دشمن بر روی حوزه اقتصادی و
تولیدی ماست .وی افزود :اخیراً ما کمیته مبارزه با فساد
را در شــورای عالی امنیت ملی فعال کردیم تا به شکل
دقیق و همه جانبه به کمک قوه قضائیه بیاییم و با فساد
مبارزه جدی صورت دهیم ،به همان شکل هم هر آنجا
که نقطه تالشــی وجود دارد و دشمن قصد تخریب آن
نقطه را دارد ،حتماً حضور خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سابقه همکاری
بخش صنعــت ،اقتصاد با حوزههــای دفاعی و امنیتی
کشور گفت :این مســئله امری نیست که امروز شروع
شده باشد ،من یادم هست در دوران دفاع مقدس بخشی
از نیازمندیها و ملزومات جنگی رزمندگان توسط ایران
خودرو ساخته میشد ،به همین دلیل ایران خودرو مورد
بمباران دشمن قرار گرفت.
شــمخانی تصریح کرد :امروز موضــوع تحریم خودرو،
اقتصاد و صنعت کشور از جمله دستورکارهای دشمنان

به استقبال روز نقرهفام میرویم

ما بــه ویژه آمریکا اســت بــه همین منظــور ما باید
پتانســیلهای موجود در کارخانه ایران خودرو را بیش
از پیش فعــال کنیم تا برخی توانمندیهای داخلی که
در طول  ۴۰سال اخیر بعضاً مورد غفلت واقع شده فعال
شــوند و دارای انگیزه بیشــتری برای تحرک و فعالیت
باشــند .وی گفت :مــا بایــد از دوران تحریم به عنوان
فرصتی جهت فعال کردن توانمندیهای داخلی استفاده
کنیم و تحریم را تبدیل به فرصت سازیم .ما امروز اینجا
هســتیم تا ببینیم تا چه حد میتوانیم به مدیران این
مجموعه کمک کنیم.
شمخانی در پاسخ به این سؤال که چرا دشمنان علیرغم
این ادعا که هدف تحریمها مســئوالن ایران هستند و
نه مردم ،صنایعی همچون صنعت خودروســازی کشور
را مورد تحریم قــرار دادهاند ،گفت :این تحریمها صرفاً
مربوط به صنعت خودروســازی نیست بلکه در صنعت

هواپیماسازی ،قطار ،دارو و غذا هم وجود دارد؛ باید گفت
متأسفانه مجموعه غرب که مردم ایران را در زمان جنگ
با پشتوانه سالحهای شیمیایی دچار خسران بزرگی کرد
و امروز شعار حقوق بشر میدهد ،هرگز در به کارگیری
سختترین فشارها بر مردم ایران دچار تردید نمیشود.
وی در پایان گفت :ما هم ثابت خواهیم کرد همان طور
که صدام در تکریت دفن اســت و بغداد امروز در اختیار
نیروهای آزادیخواه منطقهای قرار دارد ،راهبرد تحریم
را با مجموعــه اقدامات داخلی ،اقتصادی و سیاســی،
خنثی کرده و آمریکا را در این زمینه مأیوس کنیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،قبل از این نشســت ،دبیر
شورای عالی امنیت ملی و هیئت همراه از خطوط تولید
ایران خودرو از جمله ســالنهای پرس ،بدنه ســازی،
موتورســازی ،رنگ ،مونتاژ و مرکز طراحی و توســعه
محصوالت جدید ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک با
دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو و روند تولید در
خطوط مختلف آشنا شد.
در نشســت نماینــدگان و مدیــران خودروســازی و
قطعهســازی کشور با دبیر شــورای عالی امنیت ملی،
شرکت کنندگان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تأمین
مــواد اولیه ،تولید قطعه و خــودرو و برنامههای تدوین
شده برای عبور از بحران ناشی از تحریمها ،راهکارهایی
را برای تأمین مالی از بازار سرمایه و توسعه روند تولید
قطعه عنوان کردند.

رئیس مجلس شورای اسالمیدر نیریز:

وقتی  ۹۰درصد بودجه جاری است
دیگر جای عمرانی نیست

رئیس مجلس شورای اسالمیگفت :وقتی  ۹۰درصد بودجه جاری است دیگر جای عمرانی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی الریجانی شامگاه دوشنبه در نشست مسئوالن و مردم شهرستان نیریز اظهار
داشت :کمبود قیر به مشکل بسیاری از استانهای کشور تبدیل شده و پیگیری میشود.
ی بیان کرد :همه در کشــور دنبال عمران و آبادانی هستند و آبادانی کشور
رئیس مجلس شــورای اسالم 
به این نیســت که چهار طرح اجرا شود .آبادانی وقتی انجام میشود که اقتصاد دست مردم باشد و دولت
تسهیل کننده باشد.
وی افزود :در مملکت ما رهبری وجود دارد و این افتخاری است که رأس کشور والیت فقیه است و ایشان
روی امــور توجه دارند .الریجانی در ادامه گفت :وقتی  ۹۰درصد بودجه جاری اســت دیگر جای عمرانی
نیست کشور ما باید با یک چهارم حجم نیروهای اداری اداره شود؛ قبول کنیم اقتصاد کشور وقتی سازنده
است که دست مردم باشد و دولت جاهایی که بخش خصوصی را حمایت کند.
وی افزود :حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور است و باید به بخش خصوصی
واگذار شود درحالیکه برخی ادارهها نمیخواهند اتفاق بیفتد و باید این انجام شود.
ی تصریح کرد :این دید باید در ذهن ما تغییر کند و در کالن کشور تا تصورات
رئیس مجلس شورای اسالم 
ما از اداره کشور تغییر نکند پیش نرفتن و اقتصاد زاینده نمیشود.
رئیس مجلس شــورای اسالمیبیان کرد :همه در کشــور دنبال عمران و آبادانی هستند و آبادانی کشور
به این نیســت که چهار طرح اجرا شود؛ آبادانی وقتی انجام میشود که اقتصاد دست مردم باشد و دولت
تسهیل کننده باشد .وی با بیان اینکه سختگیریهایی که میکنند به ملت فشار میآید ،تأکید کرد :توافق
هستهای را قبول کردیم برای اینکه به دنبال اقدام دشمن ،فشار به مردم نیاید.
الریجانی با اعالم اینکه امروز دشــمن در حال انجام عملیات روانی برای مضطرب کردن مردم است ،ادامه
داد :دشــمنان هدفشــان برای از بین بردن استقالل و امنیت کشور هستند و این فشار برای این است که
مردم را به هم بریزند؛ در جنوب شــرق و شــمال غرب ایران در حال توطئهچینی و اقدام تروریستی برای
برهم زدن امنیت هستند .رئیس مجلس با این وجود عنوان کرد :نمیفهمند ملت مقتدر است؛ فکر میکنند
با تحریمها میتوانند مردم را به زانو در بیاورند ،اما اشتباه میکنند و این باعث اتحاد ملت میشود.
وی تأکید کرد :اینقدر تبلیغات را زیاد میکنند که ذهنها متفرق شود اما نمیدانند امروز ایران الگو است
و به آن توجه میکنند.
الریجانی تصریح کرد :دشــمنان هر چند روز تحریم جدید برای کشورهای مختلف از جمله روسیه دارند،
ایران کشــور متمدن و ریشــهدار است و روی پای خود ایستاده اســت ،بنابراین در این شرایط باید همه
بهدنبال همافزایی باشند ،فضاهای شک و گمان کشور را ناتوان میکند و باید اتحاد داشته باشیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه باید امروز از توان نیروهای جوان در کشور استفاده کرد و به دنبال کارآفرینی
بود ،افزود :ایران دارای امنیت کامل است و باید قدر شرایط را دانست.

سهم آالیندگی مردم نیریز از گلگهر پرداخت شود

نماینده مردم اســتهبان و نیریز در مجلس شــورای اســامیگفت :مردم منطقه قطرویه در همجواری
ی از آالیندگی ندارند.
کارخانه گلگهر سیرجان هستند اما هیچ سهم 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از نیریز ،اصغر مســعودی عصر دیروز در نشســت مردم و مســئوالن این
شهرستان که با حضور رئیس مجلس برگزار شد ،اظهار داشت :نیریز ظرفیتهای زیادی در بخش صنعت
و کشاورزی دارد اما قوانین در حوزه صنعت و معدن به درستی اجرا نمیشود و با وجود اینکه حقوق معادن
باید کامل تخصیص یابد اما این قانون اجرا نشده است.
مســعودی افزود :ســهم آالیندگی نیریز نیز پرداخت نشــده و با توجه به اینکه مردم منطقه قطرویه در
همجواری کارخانه گلگهر ســیرجان هستند اما هیچ سهمیاز آالیندگی ندارند .حق مردم است که سهم
آالیندگی را از گلگهر بگیرند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به قانون احیای تاالبها نیز اشاره کرد و گفت :برای احیای بختگان
هیچ اقدامینشده فقط روی آن زخم ،نمک زدهاند.
وی به وضعیت نامناســب راهها در شهرستان نیریز اشاره کرد و افزود 400 :کیلومتر جاده خاکی داریم و
خواستار پیگیری و رفع مشکالت موجود هستیم.

حیاط خلوتـــــــــــــ
فرزاد وثوقی -دبیر خبر

احزاب 2میلیارد تومان یارانه گرفتند

دبیر کمیســیون ماده  ۱۰احزاب با بیان اینکه  ۲میلیارد تومان
بعنوان یارانه به حســاب خانه احزاب واریز شد ،گفت :این یارانه
میان احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق دادهاند تقســیم
میشود .سرمست گفت :احزابی که خود را با قانون جدید احزاب
تطبیق ندادهاند نباید انتظار گرفتن یارانه را داشته باشند.

مصباح یزدی دعوت به مناظره شد

در روزهای گذشــته ،محمدجواد حجتیکرمانی در پی حادثه
اخیر مدرســه فیضیه قم به آیتالله مصباحیزدی هشدار داد که
در حال حاضر ،انگشت اتهام به سوی او و جبهه پایداری است و
در همین راستا او را به مناظره دعوت کرد .وی گفت :خبر ندارم
که ایشــان از قبول پیشــنهاد مناظره امتناع کردند یا نه؛ حتی
نمیدانم به اطالعش رسیده یا خیر.

طرفداری از ورزش آمریکا

نشــریه آتالنتیک نوشــت :محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
سابق ایران هفته گذشته با انتشار یک توئیت وارد دنیای فصل
تازه شــروع شده  NFLشد .او نوشــت :متأسفانه یک بار دیگر
(کالین کاپرنیک) در لیست هیچ کدام از تیمهای  NFLنیست.
این درحالی است که او یکی از بهترین کوارتربکهای این لیگ
است .ممکن است احمدی نژاد طرفدار ورزش آمریکا شده باشد.

معاون هنری ارشاد پیگیر وضعیت
بازداشتشدگان است

بازداشــت دو چهره تئاتری همچنــان واکنشهایی را به همراه
دارد .معاونت هنری ارشــاد جدیدترین فردی اســت که به این
اتفاق واکنش نشان داده است .انتشار یک تیزر از نمایش «رؤیای
شــب نیمه تابستان» که مونتاژی از چند تصویر مختلف و شب
آخر اجرای آن بوده عامل بازداشت این دو چهره تئاتری است.
وکیل مدافع محمدرضا شجریان:

شکایت میکنیم

وکیل محمدرضا شجریان در رابطه با پرونده مربوط به شکایت
محمدرضا شجریان از صدا و سیما ،گفت :در تیر ماه سال ۱۳۸۸
به علت پخش آثار اســتاد شجریان بدون کسب اجازه از ایشان،
علیه صدا و سیما طرح شکایت کردیم .وکیل مدافع محمدرضا
شــجریان گفت که به رأی صادره مبنی بر بیحقی موکلش در
پرونده شــکایت از صدا و سیما به دلیل پخش بدون اجازه آثار
این استاد آواز ایران اعتراض خواهد کرد.

یک ماجرای مشکوک درباره دالر

در شــرایطی که قیمت دالر افت قابــل توجهی پیدا کرده بود،
ناگهان انتشار یک خبر درباره  ،FATFنه تنها جلوی این توقف
را گرفت بلکه نرخ دالر را بار دیگر باالتر برد.

