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ســـرمقــاله

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

کدام تولید
کدام صادرات
دو بانو در حاشــیه یکی از فروشگاههای بزرگ
شــهر در حال گفتگــو درباره گرانــی و نایابی
کاالهایی بودند که تا همین چند هفته گذشــته کسی فکرش
را نمیکرد گران و نایاب شوند .پس از گلهگذاری بسیار در این
مورد و انتقاد از عدم کنترل بازار توســط مسئوالن امر یکی از
بانوان ســخن پرمغز و پرمحتوایی گفت ،در واقع همه را واگذار
کرد به خدا .خیلی رک و پوســتکنده گفت :خدا خیلی بزرگ
است و صبرش زیاد است .به فکر ما نیز هست و گمان نمیکنم
ما را فراموش کرده باشــد .اینکه میگویند خدا کریمه سخن
ناســنجیدهای نیست .میگفت :خیلیها با هزار عنوان کارهای
خالف میکنند و معلوم نیســت چه مجازاتی در این دنیا برای
آنها دیده شــد ،اما باید به خدا پناه برد چــرا که این آموزه از
گذشته با ما بوده و خواهد بود...
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره ۵۱۷ :سال دوم ۱۲صفحه تکشماره2500 :تومان

ریلها از بوشهر به فارس میرسند

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر :سرمایهگذاری اولیه این پروژه براساس نرخ یوان چین حدود  ۳هزار میلیارد تومان میشود که  ۳۰درصد آن را دریافت کردیم
رئیس سازمان مدیریت بوشهر :عملیات اجرایی راهآهن بوشهر -شیراز تا دو ماه آینده آغاز میشود
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ادامه در صفحه 2

مدیرکل اوقاف فارس خبر داد:
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حاشیه شهر
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برگزاری بزرگترین تعزیه میدانی
کشور در فسا

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمیفارس خبر داد:

جشنواره ملی
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همتی اعالم کرد:

نقدینگی را مهار میکنیم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند نقدینگی را مهار خواهیم کرد ،گفت :حجم پولهایی را که در
اقتصاد وجود دارد ،به سمت تولید هدایت خواهیم کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ،عبدالناصر همتــی در دیدار با مدیران عامل بانکها،
بااشــاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی
هماهنگی اقتصادی در حضور ســران قوا ،بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاستهای بانک
مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
رئیــس کل بانک مرکزی در مورد درآمدهای ارزی کشــور تأکید کــرد :علیرغم تالش دولت ترامپ برای
قطع درآمدهای ارزی کشــور تدابیر مختلفی برای خنثی ســازی آن انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت
ارز موردنیاز کاالهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه و کاالهای واسطهای کارخانجات و نیازهای واقعی
مردم را تأمین میکند.
وی با اشاره به اینکه تالش دولت بر این است که در این جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم وارد
شــود ،ابراز امیدواری کرد :روند جاری حداقل منجر به اصالح الگوی مصرف و واردات کشور شود و کشور
در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرار گیرد.
در این جلســه بانکهای کشــور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانــک مرکزی در کنترل و مهار
نقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی را اعالم کردند و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاستهای
بانک مرکزی همراهی نمایند.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد:

اصالح قانون بانک مرکزی پایان یافت

رئیس کمیسیون اقتصاد از پایان بررسی طرح اصالح قانون بانک مرکزی در کمیسیون خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمیدر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان بررسی طرح اصالح قانون بانک مرکزی
در کمیسیون اقتصاد گفت :قانون بانک مرکزی مربوط به سال  ۱۳۵۱بود و امروز پس از  ۴۰سال اصالح
شــد .نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشــت :با تصویب این طرح ارکان بانک مرکزی اصالح شد و
ارکان جدید شامل هیئت عالی ،شورای فقهی و سازمان نظارت بر مؤسسات مالی شکل گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :عالوه بر این رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی تعیین
شد که به استقالل بانک مرکزی از دولت کمک میکند.
پور ابراهیمیافزود :افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری بانک مرکزی نیز از مصوبات مهم این طرح بود.
وی ادامه داد :وظایف جدیدی برای بانک مرکزی بر اســاس ساختارهای جدید تدوین شد تا بتواند نقش
ذاتی خود را برای کنترل تورم انجام دهد .رئیس کمیسیون اقتصادی گفت :همچنین سیاستهای ارزی از
تصمیمات بانک مرکزی مستقل شد و دولت دیگر نمیتواند برای انتفاع از افزایش نرخ ارز برای تسعیر ارز
اقدام کند .وی گفت :تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی از مواد مهم این طرح بود پیش از این جایگاه
نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف بود و بانک مرکزی نمیتوانست بر بازار پولی و ارزی نظارت دقیق داشته
باشد لذا از تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده شد.
پور ابراهیمیتأکید کرد :وزارت اقتصاد ،وزارت اطالعات ،بانک مرکزی و مرکز پژوهشها برای بررسی بند
بند این طرح در کمیسیون حضور داشتند.
وی گفت :استقرار هیئت عالی سیاستگذار برای  ۶سال که با تغییر دولتها تغییر نمیکنند از مواد مهم
طرح اســت .رئیس کمیســیون اقتصادی گفت :دو کمیته تخصصی سیاستگذاری پولی و ارزی و کمیته
مقرراتزدایی و نظارت شــکل خواهد گرفت .امیدواریــم تصویب نهایی این طرح منجر به تحول در نظام
بانکی کشور شود .وی ادامه داد :طرح اصالح قانون بانکداری هم پس از تعطیالت در دستور کار کمیسیون
قرار خواهد گرفت و ظرف یک ماه بررسی این به پایان خواهد رسید.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحلهای (نوبت دوم)
اداره كل راه و شهرسازی الرستان
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حیاط خلوتـــــــــــــ
فرزاد وثوقی -دبیر خبر

گزارش شوراهای منحله

سید ســلمان ســامانی گفت :اقدامات نظارتی وزارت کشور بر
عملکرد شوراها منجر به انحالل  ۸شورای شهر و سلب عضویت
 ۲۸۳نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.
ســخنگوی وزارت کشــور افزود :در پرونده تعدادی از اعضای
شورای شهر بابل ،موضوع اساساً مرتبط با وظایف شورایی افراد
نبوده لذا این پروندهها در دســتگاه قضایی در حال رســیدگی
است.

یک میلیارد دالر برای اشتغال

ی گفت:
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالم 
یک میلیارد دالر اعتبار دیگر از صندوق توســعه ملی با موافقت
مقام معظم رهبری به بخش اشــتغال کشــور اختصاص یافت.
پیشــتر نیز  ۱.۵میلیارد دالر با موافقت مقام معظم رهبری به
موضوع اشتغال روستایی و پایدار در کشور اختصاص یافته بود
کــه روند تصویب و اجرای طرحهــای این بخش در حال انجام
است.

تلفات کارگری
از مرز 15هزار نفر گذشت

پزشــکی قانونی اعالم کرد :طی  ۱۰ســال گذشــته ( ۱۳۸۷تا
 ۱۵ ،)۱۳۹۶هزار و  ۹۹۷نفر در حوادث ناشــی از کار جان خود
را از دســت دادنــد که  ۱۵هزار و  ۷۶۷نفــر از این افراد مرد و
۲۳۰نفر زن بودند.

بازنشستگان تجمع کردند

چند صد نفر از بازنشستگان فرهنگی در مقابل سازمان برنامه و
بودجه تجمعی اعتراضی برگزار کردهاند .همزمان با این تجمع،
در یزد و مشــهد نیز تجمعاتی از ســوی بازنشستگان فرهنگی
برگزار شد.

احتمال کاهش زوار ایرانی
در مراسم اربعین

یک کارشناس عراقی گفت :مجموعه عوامل اخیر در بصره باعث
کاهش زوار ایرانی در مراســم راهپیمایی روز اربعین خواهد شد.
این مســئله بخاطر وضعیت اقتصادی و کاهش ارزش ملی پول
ایران است اما من بعید میدانم مسئله حمله به کنسولگری ایران
تأثیر چندانی داشته باشد.

نامه احمدینژاد به رهبر

محمود احمدینژاد در نامهای به مقام معظم رهبری با اشــاره به
شرایط جســمیحمید بقایی در زندان ،درخواست کرد مقامات
قضایی ضمن پذیرش اعاده دادرســی ،نســبت به برقراری امکان
تماس تلفنی بقایی با خانواده و مرخصی وی اقدام نمایند.

