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اقتصادجامعهسیاست
 حمید بقایی، معاون رئیس  دولت دهم 
به دلیل اظهاراتی که پس از آزادی از 
زندان داشت پیش از ظهر روز گذشته در 
دادسرای عمومی انقالب تهران حاضر 
شد و طبق نظر بازپرس پرونده برای او 
قرار کفالت صادر شد که پس از معرفی 

کفیل او آزاد شد.
 الهه کوالیی، عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان با اشاره به 
ضرورت ایجاد تغییر در کابینه دوازدهم نسبت به کابینه قبلی و با بیان اینکه 
با تغییر کابینه می توان به بخش بزرگ تری از مطالبات مردم پاسخ داد، گفت: 
»پیروزی دولت فعلی ناشی از ائتالف اصالح طلبان و اعتدال گرایان بود، 
حال چطور ممکن است که برای رسیدن به پیروزی این ائتالف شکل گیرد 
اما برای اجرایی کردن شعارها و برنامه هایی که بر اساس آن، این جمع رأی 

گرفته اند، یک جریان کنار گذاشته شوند؟«
 محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس با تشریح مسائل 
مطرح شده در نشست صبح روز گذشته شورای مرکزی این فراکسیون، 
نحوه بررسی کارنامه و سوابق وزرای پیشنهادی به منظور اعطای رأی 
 اعتماد به آن ها را تشریح کرد و گفت: »بر اساس تصمیم شورای مرکزی، 
مقرر شد اعضای فراکسیون امید در هر یک از کمیسیون های تخصصی، 
کمیته بررسی وزرای مربوط به آن حوزه را تشکیل دهند و در روزهای 
آینده، نتیجه این بررسی ها به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. قرار شد 
پس از استماع گزارش های کمیته ها، درباره همه وزرای پیشنهادی در 
فراکسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد. در فرصت باقی مانده از زمان معرفی 
وزرای دولت دوازدهم تا آغاز جلسات رأی اعتماد در صحن علنی مجلس، 
کارنامه وزرای معرفی شده موردبررسی قرار می گیرد و با اولویت وزرای 
جدید و افرادی که درباره آن ها، سواالت بیشتری مطرح می شود، از این 
عزیزان برای حضور در جلسات فراکسیون دعوت می کنیم تا پیش از 
رأی گیری، پاسخ آن ها به ابهامات نمایندگان استماع و نسبت به نحوه 

اعطای رأی  اعتماد به هر یک از این وزرا، تصمیم گیری می کنیم.«
 حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در یادداشتی توییتری به 
برخی حواشی مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس واکنش نشان داد. 
در بخشی از این یادداشت آمده است: »مشکل سیاسی نیست، فرهنگی 
است. ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر در آن تصویر سلفی، 

مصاحبه ای عمیق گرفته شود.«
 علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرام خود 
نوشت: »بازی آقایان مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو بازیکن 
ایرانی تیم باشگاهی یونانی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین، 
قابل توجیه نیست؛ باید مانند آقای علیرضا جهانبخش در سال گذشته که در 
بازی رفت وبرگشت حاضر نشد، عمل می کردند. هر دو، ملی پوش خوب 

ما هستند. خوب است قول بدهند که تکرار نمی کنند تا غائله ختم شود.«

 محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در واکنش به 
اظهارات قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر رد شدن 
طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس با تکذیب این اظهارات گفت: 
»دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان 
و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر از طریق 
شناسایی معتادان و تأمین نیاز آن ها به نفع صحیح رابطه مصرف کنندگان 
مواد مخدر و قاچاقچیان را پس از الزم االجرا شدن این قانون قطع کند. 
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تائید 
رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود. این 
طرح تصویب شده است و بر اساس آیین نامه آنکه در دست بررسی است، 
قابل اجرا خواهد بود. زمانی که قانونی در مجلس تصویب می شود، همه 

نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند.«
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران   
»دریافت  گفت:  تهران  شهر  شورای 
هرگونه وجه نقد از شهروندان توسط 
پارکبان ها اقدامی غیرقانونی محسوب  
می شود. گاهی اوقات برخی پارکبان ها 
شهروندان را مجبور به دادن پول می کنند 
که این اقدام آن ها زورگیری محسوب 

می شود، درحالی که باید مطابق قانون از مردم پول بگیرند. مگر می شود 
هرکسی دور یک فضای عمومی حصار کشیده و برای ورود به آن از مردم 
پول مطالبه کند، این اقدام غیرقانونی است. این شرکت های مافیایی هستند 
که پارکبان ها را استخدام می کنند که باید به شدت با این شرکت ها برخورد 
شود. پلیس راهور و معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از دو 
سال پیش اعالم کرده بودند که پرداخت هرگونه وجه نقد به پارکبان ها 
تخلف است، با این حال کماکان شرکت ها اقدام به استخدام و به کارگیری 

پارکبان ها می کنند.«
 فرید براتی، رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: »56 تا 60 درصد معتادان از تریاک و مشتقات آن 
استفاده می کنند و مشتقات حشیش، هروئین و کراک در رتبه های بعدی و 
شیشه در رتبه چهارم مصرف قرار دارد. گروه سنی 28 تا 35 سال بیشترین 
افراد درگیر با مسئله اعتیاد هستند. میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 
در مردان 22 تا 23 سال است. طبق آخرین بررسی از سال 92 تا 94 سه 

درصد از جمعیت 14 تا 60 سال کشور معتاد هستند.«
کوالیی،  »الهه  گفت:  تهران  شهر  شورای  عضو  نظری،  حجت   
محمدعلی افشانی، محسن مهر علیزاده، محمدعلی نجفی و حسین 
مرعشی، پنج نامزد شهرداری تهران تاکنون برنامه های خود را به 
هیئت رئیسه ارائه کرده اند و این در حالی است که آقایان بیطرف و 
شریعتمداری به علت احتمال حضورشان در دولت، هنوز برنامه ای به 

هیئت رئیسه ارائه نکرده اند.«

 رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: »موسسه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه 
کوثر تجمیع و یک بانک ایجاد خواهد شد. این موسسات هیچ مشکلی 

نداشته و امور آن ها پیش خواهد رفت.«
 طبق آخرین مشاهدات از بازار مصرف، قیمت پیاز هنوز به وضعیت 
تعادل نرسیده و هر کیلوگرم آن به طور متوسط 3500 تومان در سطح 
شهر عرضه می شود. این در حالی است که باوجود کاهش صادرات این 
محصول، قیمت هر کیلوگرم پیاز صادراتی بیش از پنج برابر ارزان تر از 

بازار داخلی است.
 پس از گذشت سه ماه وقفه، آمارهای تجارت خارجی کشور منتشرشده 
و بر این نکته تأکید دارد که میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 
13.48 درصدی در وزن و 23.97 درصدی در ارزش دالری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته مواجه شده است و همچنان چین، امارات متحده عربی 

و جمهوری کره در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند.
 وزارت راه و شهرسازی جدیدترین آمارها از وضعیت پروازهای 
انجام شده از فرودگاه های مختلف ایران به مقصد عربستان سعودی در 
عملیات حج تمتع سال 1396 را اعالم کرد. طبق آمارهای ارائه شده تا 
پایان روز 13 مردادماه 48 پرواز به مقصد عربستان سعودی انجام گرفته که 
از این تعداد 38 پرواز را هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( انجام 

داده است.
 اعظم آقایی پور، رئیس  گروه نظارت 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
مبالغ  تشخیص  امکان  »برای  گفت: 
برای روشندالن، عالمات  اسکناس ها 
برجسته ای در گوشه  سمت چپ پایین 
اسکناس ها جهت ایجاد امکان تشخیص 
مبالغ به شرح زیر به چاپ رسیده است.«

 گمرک جمهوری اسالمی ایران آمار مقدماتی چهارماهه نخست 
سال 1396 را منتشر کرده که بر این اساس در این مدت 26 هزار و 666 
دستگاه خودروی سواری به ارزش 752 میلیون و 689 هزار و 53 دالر به 
کشور وارد شده است. ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از 
کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و 140 میلیون دالر 

بوده است که چیزی در حدود 3700 میلیارد تومان است.
 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از اقدامات جدید دولت در 
حوزه تسهیالت مسکن خبر داد و گفت: »بخش اصلی مسکن کشور 
مربوط به قدرت خرید است، هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد 
بازار مسکن به رونق نزدیک تر می شود. یکی از اقدامات اصلی در این 
بخش طوالنی تر شدن دوره بازپرداخت تسهیالت است که با این اقدام 
میزان اقساط کاهش می یابد. شدن دوره های اقساط و نیز کم شدن 
مدت سپرده گذاری میزان دسترسی خانوار ها به پرداخت تسهیالت 

بلندمدت افزایش می یابد.«

فرهنگ
 ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابی و 
نظارت سازمان سینمایی با اشاره به روند 
تشکیل کمیته رفع توقیف فیلم ها گفت: 
»بعد از نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تأکید  و  سینمایی  سازمان  رئیس  به 
محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان 
سینمایی، کمیته ای با حضور نماینده ای 

از طرف خانه سینما، یکی از کار شناسان سینما و من به عنوان 3 عضو ثابت 
تشکیل شد. در صورت لزوم و در مواردی از کارگردان یا تهیه کننده هم برای 
گفتگو دعوت می شود. همان طور که پیش از این اعالم شده بود در جلسات 
این کمیته حدود 12 فیلم موردبحث و بررسی قرار گرفت و فیلم هایی 
همچون خانه پدری، آشغال های دوست داشتنی، عصبانی  نیستم، نازنین 
بهاره تینا، خانه دختر، پارادیس، صد سال به این سال ها و چند فیلم دیگر 
موردبررسی قرار گرفتند. وظیفه ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
سازمان سینمایی و به طبع به کمیته محول شده بود حتی زود تر از زمان مقرر 
انجام شده و جمع بندی نظرات در مصاحبه رسانه ای دو هفته قبل به سمع و 
نظر اهالی سینما رسیده است و از این هفته شورای پروانه نمایش بازبینی 

مجدد فیلم های مذکور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.«
 شهرام گیل آبادی، کارگردان نمایش »یک دقیقه و سیزده ثانیه« گفت: 
»آسیب های اجتماعی قصه پیچیده ای است که از بستر خانواده و جامعه 
و سیاست گذاری های غلط خودش را در جامعه ما نشان می دهد. این 
زخم هایی که روی سینه و صورت تک تک ما هست و در کشور خود 
را به صورت وسیع نشان می دهد، حاصل عدم برنامه ریزی درست و 
سیاست گذاری غلطی است که در این سال ها در پیش گرفته شده و ما 

امروز آن ها را به صورت تشدید شده در جامعه می بینیم.«
 طرح تابستانه کتاب با شعار »این چنین دوست کتاب است از او دست 
مدار« که با استقبال پرشور و درخواست مشارکت 936 کتاب فروشی از 
سراسر کشور همراه بود، با تائید ثبت نام 828 کتاب فروشی از روز 15 
مرداد آغاز شد. بر این اساس، از بین 828 کتاب فروشی تائید شده در 
تابستانه کتاب، 631 کتاب فروشی از مراکز استان ها و 197 کتاب فروشی 
از شهرستان ها عضو طرح شده اند. عالقه مندان و خریداران کتاب 
می توانند با همراه داشتن کارت ملی تا پنجم شهریور در مراکز استان ها 
و تا پانزدهم شهریور در شهرستان ها به کتاب فروشی های عضو طرح 
مراجعه و از تخفیف 20 تا 25 درصدی خرید کتاب در این طرح 
تا سقف یک صد هزار تومان استفاده کنند. عالقه مندان می توانند با 
استفاده از اپلیکیشن کتاب فروشی، کتاب فروشی های سطح شهر را بر 
روی نقشه مشاهده کنند. همچنین این اپلیکیشن با امکان به روزرسانی 
خودکار، شماره تماس و آدرس تمامی کتاب فروشی های دارای مجوز 
را در اختیار کاربران قرار می دهد. این اپلیکیشن را می توانید از سایت 

ketab.ir دانلود کنید.


