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وزیراقتصاد:لوایحچهارگانهتصویبنشود
در فهرست سیاه FATFقرار می گیرد
وزیراقتصادباتاکیدبراینکهدولتاجرای FATFرادرحالت
تعلیقنگهداشتهاست ،گفت:اگرچهارالیحهدراینزمینهبه
تصویبنرسد،ایراندرلیستسیاهقرارمیگیرد.بهگزارش
ایبنا،مسعودکرباسیاندرنشستدیروزفراکسیوننظارت
براجرایبرنامههایتوسعهکشور باتاکیدبراینکهمجلس
باید در خصوص مبارزه با پولشویی به دولت کمک کند،
تصریح کرد :هدف تحریم های آمریکا نظام بانکی کشور
استودولتسعیکردهپیوستنایرانبه  FATFرادرحالت
تعلیقنگهداردوبیانکردهکهچهارالیحهدرمرحلهاجرایی
شدناست،امااگراینلوایحتصویبنشود،ایراندرلیست
سیاه قرار می گیرد و وضعیتی نامناسب ایجاد می شود و
فعالیتبانکیخارجازسوئیفترانیزنمیتواندانجامدهد.
وی درباره ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ارزی گفت :عمده
مجتمعهایپتروشیمیدراختیاروزارتدفاع،نفت،شستا
و تامین اجتماعی است و دولت به دنبال این بوده که به ارز
پتروشیمیهانظمدهد.وزیراموراقتصادیوداراییبابیان
اینکهدولتدرموضوعبازگرداندنارزجدیاست،افزود:
یکی از عواملی که می توانست به موفقیت گروه دوم ارزی
کمککند،بازگرداندنبهموقعارزپتروشیمیهاوفوالدی
هابود،لذادراینموضوعحسابرسیهابهصورتتکبهتک
صورتمیگیرد.

مدیر اداره کل ثبت آثار تاریخی خبر داد

اعالم آمادگی شهرداری برای خرید
«خانه فروغ»

مــدیــر اداره کــل ثبت آث ــار تاریخی از اع ــام آمــادگــی
شهرداری برای خرید «خانه فروغ»خبر داد .فرهاد نظری
در گفتوگو با خبرگزاری فــارس در خصوص آخرین
وضعیت ثبت خانه فروغ فرخزاد گفت« :پرونده در حال
تکمیل است و امیدواریم به زودی ثبت ملی انجام شود».
مدیر اداره کل ثبت آثار تاریخی تصریح کرد« :شهرداری
برای خرید خانه فروغ اعالم آمادگی کرده تا با تبدیل آن
به خانه موزه گامی مثبت را در جهت حفظ آثار تاریخی
بردارد».در روزهای اخیر خبرهایی از صدور جواز ساخت
در خانه پدری فروغ فرخزاد منتشر شده است و شنیده
شده این خانه قــرار است تخریب شــود.وی با تأکید بر
این موضوع که شهرداری هیچ مجوزی برای ساخت و
ساز خانه فروغ صادر نکرده است اعالم کرده که در حال
رایزنی برای حفظ این خانه هستیم.

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

واکنش قاضی القضات به توصیه های مراجع عظام تقلید
رئیسقوهقضاییهبااشارهبهتوصیههایاخیرجمعیازمراجع
معظم تقلید ،علما ،فضال ،ائمه جمعه و دلسوزان انقالب به
دستگاه قضایی برای رسیدگی قاطع ،سریع و شجاعانه به
پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی ،تصریح کرد :همه
این توصیه ها را از سر دغدغه و دردمندی می دانیم؛گرچه
لسان و ادبیات برخی از این توصیه ها متفاوت بود و گاه با
بی مهری هایی همراه شد اما برای ما آن چه اهمیت دارد،
محتوای این توصیه هاست و سخن این بزرگواران به ویژه
مراجع و علما را ،سخن حق می دانیم .به گزارش میزان،
آیت ا ...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی
افزود:قاطعانهاطمینانمیدهمکهضمناستقبالازچنین
توصیه هایی ،به آن ها عمل خواهد شد .رئیس قوه قضاییه
با بیان این که پرونده های قضایی به ویژه پرونده های بزرگ
مربوط به مفاسد اقتصادی از پیچیدگی های فنی و حقوقی
خاصی برخوردار است ،خاطرنشان کرد :این بسیار ساده
انگاری است که بگوییم مشخص است این متهمان مفسد
فی االرض هستند و قوه قضاییه باید اعدام شان کند .اگر
رسیدگی به جرایم این قدر ساده بود ،دستگاه قضایی این
مقداردرگیرپروندههانمیشد.رئیسقوهقضاییهباتاکیدبر
سرعتدررسیدگیهادرحدامکان،بهتماسیکیازعلمای
بزرگ با ایشان اشاره و اظهار کرد :این عالم بزرگ ،خواستار
قاطعیت در رسیدگی ها بودند و خواستند که ما اقدامات
انجام شده را به مردم اعالم کنیم .دستگاه قضایی از ابتدا
با ورود جدی به این موضوع و اختصاص قاضی و شعبه ویژه
برایهریکازموضوعاتمربوطبهخودرو،تلفنهمراه،سکه

و ارز ،رسیدگی قاطع و قانونی به این پرونده ها را در دستور
کار قرار داده است اما نباید با برخی اظهارات ،افرادی را که
دلسوزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی
از شب در پی کشف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل
پرونده ها هستند ،دلسرد کنیم .وی افزود :ما در رسیدگی
ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان
را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد .در روند تحقیقات
و رسیدگی ها باید ادعاهای دو طرف شنیده و اسناد ارائه
شده بررسی دقیق شود .این کار ،ساده نیست.اگر متهمی
مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است ،موظفیم
آنمجوزرابهدقتبررسیکنیم.شاهدتالشقضاتمتدین
وسختکوشوانقالبیماهمیناستکهدردوروزاخیرهفت
کیفرخواست برای مجرمان آماده ارسال برای دادگاه شده
است.آملیالریجانیدربخشدیگریازسخنانخودباانتقاد
از برخی دستگاه های اجرایی یا نظارتی ،افزود :از عجایب
است مسئول محترمی که در بعد نظارتی کم کاری داشته
حاال شروع کرده به توئیت کردن که فالن شخص دستگیر
شده است .شما بهتر است وظیفه خود را انجام دهید .وی
همچنین افزود :در دستگاه اجرایی ،قوه قضاییه و مجلس،
هزاران نیروی متدین ،دلسوز ،تالشگر و پاکدست مشغول
خدمترسانیهستند.چگونهمیتوانهمهاینافرادرامتهم
به فساد کرد؟ این که برخی افراد ،قضات شریف را متهم به
حرام خواری می کنند ،در نظر ندارند که با این سخن ،حق
هزاران قاضی شریف را تضییع می کنند و با این کار ،آب به
آسیابدشمنمیریزند.

عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به درآمد های هنگفت موسسات کنکورمطرح کرد:

پرداخت ۳۲میلیارد توسط یک موسسه کنکوری به صداوسیما
یکیازمؤسساتآموزشیطیقراردادیبرایپخشآگهیو
تبلیغاتدردورهیکماههپخشمسابقاتجامجهانیمبلغی
برابر با  ۳۲میلیارد تومان به سازمان صداوسیما پرداخت
کردهاست.بهگزارشایلنا،غالمرضاکاتب عضوکمیسیون
فرهنگیمجلس بااعالماین مطلبافزود:مبالغپرداختی
ازسویمراکزآموزشیبرایتبلیغاتنشاندهندهدرآمدهای
هنگفتاینمؤسساتاست؛ازآنجاکهمؤسساتآموزشی
درآمدهایبسیاریازبرگزاریکالسها،امتحاناتو...دارند
طبیعت ًا اجازه اجرای قانون را نمیدهند .کاتب با بیان این
که براساس قانون مصوب سال  92باید  85درصد ورودی
دانشگاههابراساسسوابقتحصیلیانجامشود؛اعالمکرد:
براساس این قانون تمام دستگاهها مکلفند اقدامات الزم

اخبار

برایتحققاینقانونراانجامدهند.ویبهخانهملتگفت:
طی نظرسنجیهای انجام شده  85درصد مردم خواهان
برگزاری کنکور هستند و با نظرسنجیهای انجام شده در
صداوسیما نمیتوان قانون را لغو کرد؛ قانون باید مجاری
خودراطیکندکارشناسانومؤسساتکنکورینمیتوانند
برایاجرایقانونتصمیمبگیرند؛البتهبهنظرمیرسداین
نظرسنجیهابیشترنظرسازیاست.ویبابیاناینکهبرخی
از مؤسسات کنکوری ساالنه مبلغی حدود  400میلیارد
تومانگردشمالیدارند،تاکیدکرد:مؤسساتکنکورسعی
میکنندباجوسازیمانعاجرایقانونشوند؛مردممیتوانند
نظردهندامانمیتوانبانظرسنجیقانونرازیرسوالبرددر
صورتلزوممیتوانآنرااصالحکرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اعالم آمادگی برخی ایرانیان مقیم
خارج برای تکمیل طرح های نیمه تمام مطرح کرد:

اتمام حجت با دستگاه ها برای واگذاری طرح های
عمرانی نا تمام
معاون اول رئیس جمهوری گفت :دستگاه های اجرایی
برای واگذاری طرح های نیمه تمام باید به سرعت آن ها
را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ بهانه
ای پذیرفته نیست.
به گــزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری ،ظهر دوشنبه
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید
کــرد :با توجه به این که بــرای تکمیل طرح های نیمه
تمام در کشور بیش از  450هــزار میلیارد تومان
اعتبار الزم اســت و بودجه دولــت امکان تامین این
میزان از نقدینگی را نــدارد  ،باید راهــی بــرای تأمین
مالی اجرای این طرح ها پیدا کنیم که یکی از بهترین
مسیرها واگـــذاری آن ها به بخش خصوصی اســت.
جهانگیری با تاکید بر ایــن که باید شرایطی فراهم
شــــود تـــا بــخــش خــصــوصــی انــگــیــزه ک ــاف ــی بـــرای
مشارکت در اجــرای طــرح هــای نیمه تمام را داشته
بــاشــد ،خــاطــرنــشــان کـــرد :معافیت هــا و امــتــیــازات

خوبی بــرای بخش خصوصی در نظر گرفته شــده و
در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قــوا نیز اختیارات کافی به کــارگــروه واگـــذاری طرح
ها تفویض شده تا با شرایط سهل و آســان طرح های
عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگــذار شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت :دستگاه های اجرایی با
توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده برای واگذاری طرح
های نیمه تمام باید به سرعت این طرح ها را به بخش
خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ گونه بهانه ای
پذیرفته نیست.
جهانگیری با یادآوری این که برخی ایرانیان مقیم خارج
از کشور نیز اعالم آمادگی کرده اند که در تکمیل طرح
های نیمه تمام مشارکت داشته باشند از همه دستگاه
های اجرایی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه خواست
زمینه و بسترهای الزم را برای مشارکت بخش خصوصی
و نیز فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم کنند.

وزیر آموزش و پرورش:حجم کتب درسی کاهش مییابد
وزیر آموزش وپــرورش گفت :در راستای سیاست مهارت
افزایی و تقویت برنامههای پرورشی ،کاهش حجم کتابها
و افزایش اردوهــا ،تفریحات و انجام برنامههای نشاطآور
از برنامههای این وزارتخانه است .به گزارش فارس ،سید
محمد بطحایی در جمع بیش از  1500مربی و دانشآموز
درهشتمیناردویملیدانشآموزانجشنوارهمهارتهای
تشکیالتی دانش آموزان پیشتاز سراسر کشور در اردوگاه
شهید باهنر تهران ،اظهار کرد :آمــوزش و پــرورش باید به
سمتی برود که بخش عمدهای از فعالیتهای آن اردویی
و نشاطآور باشد و دانش آموزان در چنین فضایی زندگی
را تمرین کنند.وی افزود :دانشآموزان در اردو همدیگر را
تحمل میکنند و با یکدیگر تعامل دارند ،به درددل یکدیگر
گــوش میدهند ،نظم فرامیگیرند و همدیگر را درک
میکنند؛اینیعنیتمرینزندگیوآنچهدرسیاستهایمان
دنبال میکنیم در چنین فضاهایی محقق میشود .وزیر
آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :وقتی افراد در دوران
دانشآموزیزندگیکردنراتمرینکنند،درآیندهمیتوانند
زندگی خود را بهخوبی مدیریت کنند و جامعه دیگر شاهد

بازگشت همه به سوی اوست

بانهایتتالموتاثردرگذشت ناگهانیهمسریمهربانو پدریدلسوز

شادروان محمدصادق طاهر

را به اطالع دوستان ،آشنایان و اقوام می رسانیم.
مراسم تشییع چهارشنبه  97.05.17از ساعت  10:00در حرم
مطهر ( صحن آزادی) و سپس عــازم مــزار ابــدی اش در بهشت رضا
خواهیم شد .ضمنا مجالس ترحیم در روزهای پنج شنبه 97.05.18
وجمعه 97.05.19ازساعت 17الی 19درمسجد امام حسن مجتبی(ع) واقعدربولوارسجاد،
خیابان بهار 9میالد 12برگزارخواهدشد .
خانواده های طاهر -اجاللی و سایر فامیل وابسته

اینهمهاختالفوناسازگارینخواهدبودزیراآستانهتحمل
افراد افزایش مییابد.وی ادامه داد :آستانه تحمل یعنی
تحمل سختیها ،ناامید نشدن از مشکالت خود و دیگران،
بنابراین افراد دارای مهارتهای زندگی ،افرادی هستند
که همواره میگویند باعقل و درایتی که خداوند به من داده
مشکالت را حل میکنم.بطحایی تصریح کرد :آموزش و
پرورش قصد دارد چنین برنامههایی را که نشاطآور بوده
و نوعی تمرین زندگی است افزایش دهد ،بنابراین فضای
مدرسه نباید حالت خستهکننده و کسالتآور داشته باشد
و باید طــوری باشد که دانـشآمــوز بــرای ورود به مدرسه
لحظهشماری کند.وی افزود :در راستای سیاست مهارت
افزایی و تقویت برنامههای پرورشی ،کاهش حجم کتابها
و افزایش اردوها و تفریحات و انجام برنامههای نشاطآور از
برنامههای آموزش و پرورش است.وزیر آموزش و پرورش
گفت :مدرسه خانه دوم شما دانش آمــوزان است و نباید
با دلشوره و نگرانی به مدرسه بروید؛ سعی خواهیم کرد
مدرسهرابهکانونفعالیتهایتربیتیوتمرینمهارتهای
زندگیتبدیلکنیم.

تختروانچی:جلساتفرماندهانسپاهبا
شخصرئیسجمهوربهطورمرتببرگزارمیشود

تسنیم -مجید تختروانچی معاون سیاسی دفتر
رئیسجمهورگفت:جلساتفرماندهانسپاهبادولت
و با شخص رئیسجمهور در سطوح مختلف مرتب
برگزار میشود .وی افــزود« :دولت ارتباط نزدیکی
با سپاه دارد...شما وقتی میخواهی سیاستی را در
کشور جاری کنی طبیعی است که باید با نیروهای
مسلح ارتباط نزدیک داشته باشی ،از جمله سپاه که
خوشبختانه این ارتباط بسیار حسنه و نزدیک است و
جلسات مشورتی فراوانی است که بین دولت و سپاه
یشود».
برگزارم 
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مردم در انتظار پاسخ سران قوا به مطالبات
معیشتی و اقتصادی
مجلس خبرگان رهبری طی بیانیهای بهبود اوضــاع
اقتصادی کشور و حل مشکالت معیشتی مردم از سران
قوا را مطالبه و تاکید کرد« :افکار عمومی در انتظار آن
است که سران سه قوه ،به ویژه رئیس جمهور و مدیران
ارشد اقتصادی در عمل و نه صرف ًا شعار و سخن ،چگونه به
مطالبات مکرر والیت و مرجعیت و علما و استادان و خبرگان
ملت در بهبود اوضاع اقتصادی و حل معضالت معیشتی
مردم پاسخ میدهند ».به گزارش فارس ،در این بیانیه که
شب گذشته منتشر شد با اشاره به ابتکار عمل و دستور رهبر
انقالب اسالمی برای تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی
با حضور سران سه قوه و معاونان آنان با اختیارات ویژه تاکید
شد« :فراخوان دولت توسط معظم له و بیان توصیهها و
رهنمودهاودستورهایدقیق،اقدامیبسیارمهمدرترسیم
نقشه راه اصالح اوضاع اقتصادی و حل مشکالت معیشتی
مردم است و رهبری حجت را بر همگان به ویژه دولتمردان
تمام کرده است ».مجلس خبرگان در بیانیه خود تصریح
کــرد« :خبرگان ملت در این شرایط حساس و به دنبال
مطالبات و رهنمودهای مستمر رهبری و بیانات صریح
مراجع معظم ،با صراحت و شفافیت به ملت عزیز اعالم می
کند که آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی و مدیران ارشد
مالی و پولی و دیگر قوا ،باید پاسخ گوی اوضاع نابه سامان
اقتصادی پیش آمده باشند .از آقای رئیس جمهور انتظار
میرود بدون مالحظه ،با ایجاد تحول و تغییرات در بخش
وسیعی از کابینه و مدیران ارشد اقتصادی و مالی و استفاده
از نیروهای بانشاط ،با انگیزه ،دارای برنامه ،کارآمد و
توانا ،به بهبود اوضــاع اقتصادی کمک کند ».مجلس
خبرگان تاکید کرده است« :همچنین باید در خصوص حل
معضالت معیشتی ،بیکاری ،گرانی و تورم سرسام آور که
اقشار گوناگون جامعه را به ستوه آورده است ،پاسخ شفاف
و روشنی به ملت بدهند .ملت همچنان در انتظار اقدام
عملی و تقویت کننده اعتماد و رضایت عمومی توسط رئیس
جمهور محترم و ایجاد تغییر و تحول انقالبی و امیدبخش
در حــل معضالت هستند ».مجلس خبرگان رهبری
همچنین به قوه قضاییه نیز پرداخته و در بیانیه خود آورده
است« :خبرگان ملت از قوه قضاییه به عنوان ملجأ مردم در
احقاق حق و اقامه عدل ،انتظار دارند ،پرچم احیای حقوق
عامه و عدالت قضایی را برافراشته نگه دارند و درخصوص
کشف جرم و مجازات اخاللگران و مفسدان اقتصادی با
سرعت ،دقت و شفافیت عمل کنند .دیگر برای مردم قابل
تحمل نیست به طور مکرر خبر اختالسهای کالن و فرار
غارتگران بیت المال و تاراج سرمایههای مردم را بشنوند.
الزم است قوه قضاییه و دادستانیها و ضابطان خاص و عام
قضایی جهت احقاق حقوق عامه در بخش پولی و مالی و
بانکی بیش از پیش و با حساسیت ویژه اقدام و راههای نفوذ
و اختالس و اخالل و آشفتگی اقتصادی و سوءاستفاده
از بیت المال را سد کنند ».در پایان این بیانیه تاکید شده
است« :ملت هوشیار و دشمن شناس ایران اسالمی هرگز
اجازه نخواهند داد بدخواهان و اخاللگران نظم و امنیت
عمومی ،مسیر مطالبات به حق خویش را در جهت بهبود
اوضاع اقتصادی و حل مشکالت معیشتی منحرف کنند
و از مسئوالن امنیتی و انتظامی میخواهیم که شبکههای
توطئه و دست های پلید پشت پرده اخالل در امنیت عمومی
را شناسایی و تعقیب کنند».
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