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صفحه 7

 آمریکا بار دیگر به ایران
درخواست مذاکره داد

رویترز: 
صفحه 6

ضحاک و بنیامین در جشنواره 
سی وهفتم روایت می شوند

 با انیمیشن های جشنواره فیلم فجر بیشتر آشنا شویم 

  تبعات حذف چند صفر ناقابل؟!
حذف صفر از پول ملی

ما نه از لحاظ شرایط داخلی مانند آلمان و ترکیه دچار ابرتورم هستیم و 
نه االن دهه ۹۰ یا سال های پس از جنگ جهانی است. باید در نظر داشت که 
زمانه تغییر کرده است و این قبیل راهکار ها به اقتضای شرایط و در دوره های 
مشخص انجام می شد و االن دیگر تاریخ آن گذشته است. یعنی شک نکنید 
که اگر االن آلمان یا ترکیه دچار همان وضعیت شوند، اقدام به حذف صفر ها 
نمی کنند. فرارو- تقریبا ۹۰ سال از آن روزی که ریال جایگزین تومان در 

اقتصاد ایران شد می گذرد، اما هیچ گاه افکار عمومی واحد ریال را قبول 
نکرد و همچنان با تاکید بر تومان به معامالت خود ادامه داد. اما حدود 
۲۰ سال پیش که شرایط اقتصادی متالطم شد، کارشناسان بانک مرکزی 
پیشنهادی مبنی بر حذف صفر از پول ملی را مطرح کردند که هیچ گاه هم 
عملی نشد، اما با این حال رئیس بانک مرکزی روز گذشته از ارائه الیحه 
حذف صفر از پول ملی به دولت خبر داد. روز گذشته بار دیگر مسئله حذف 

۴ صفر از پول ملی توسط عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مطرح شد. 
وی که در نشستی به دعوت فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی، 
سیاست های پولی و ارزی دولت را تشریح می کرد، گفت: »الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی روز شنبه از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده 

است و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.«

پشت پرده سخنان واعظی علیه اصالح طلبان
عبداهلل ناصری: واعظی پیام همبستگی به اصولگرایان می دهد
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صفحه 5

 اقدام دیرهنگام سازمان عفو بین المللآب خزر به سمنانی ها می رسد؟
بعد از چهار سال ائتالف عربی - آمریکایی به یمنپس از سال ها انتظار

 جانشین رئیس پلیس پیشگیری ناجا: سرپرست وزارت بهداشت: 

دارو
در ماه ها و
سال آینده

نگرانی ندارد

سامانه کنترل 
هوشمند گشت های 

 نیروی انتظامی
راه اندازی شد
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جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز 
جمهور  رییس  اول  معاون  ریاست  به  )دوشنبه( 

برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با 
اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر تدوین برنامه 
ای برای اصالح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه 
ها و حمایت از برنامه های اقتصاد مقاومتی، گفت: اصالح 
ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و 

در جهت منافع کشور است.
معاون اول رییس جمهور الزمه اصالحات ساختاری در 
بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افزود: 
یکی از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی 
آن است و در حال حاضر شاهد شکل گیری وفاق ملی و 
فرصتی مناسب هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای 
و  فراهم کرده  را  بودجه کشور  در  اصالحات ساختاری 
زمینه های الزم برای مشارکت در این کار به خوبی ایجاد 

شده است.
وی همچنین با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسالمی 
برای کمک به اصالح ساختاری بودجه، خاطر نشان کرد: 
الزم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصالح 
ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی جامع و منسجم به 
همراه برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت 
قوای سه گانه و سایر نهادها و دستگاه ها بتوانیم این کار 

بزرگ و ضروری را به انجام برسانیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکالت 
کشور امروز پیچیده و دشوار می باشد، خاطر نشان کرد: 
البته حل این چالش ها غیرممکن نیست و می توان با 

اصالحات مناسب در ساختار بودجه، برنامه ها و راه کارهای 
مناسب برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.

های  صندوق  مسائل  جمهور  رییس  اول  معاون 
آبی  کم  مسئله  زیست،  محیط  چالش  بازنشستگی، 
اصلی  های  چالش  جمله  از  را  بیکاری  موضوع  و 
و  ها  برنامه  در  باید  کرد:  تصریح  و  برشمرد  کشور 
هدفگذاری های خود به دنبال رشد اقتصادی پایدار 
مستمر اشتغال زا باشیم چرا که یکی از اصلی ترین 
چالش های کشور بیکاری است و در این مقطع، رشد 
اقصادی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی شود، 

امری ضروری است.
رییس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی بر لزوم برنامه 
های  شرکت  های  دارایی  مناسب  بازدهی  برای  ریزی 
دولتی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه مجموع 
دارایی این شرکت ها رقم بسیار بزرگی است اما گزارش ها 
نشان می دهد که مجموع بازدهی و سودآوری این شرکت 
ها پایین تر از سطح انتظارات است که باید در این زمینه 

چاره اندیشی شود.
در این جلسه دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس 
شورای اسالمی نیز با اشاره به اهمیت اصالح ساختاری 
اجرای  اقصاد کشور، گفت:  آثار مثبت آن در  و  بودجه 
این کار نیازمند هماهنگی میان همه قوا و نهادها است 
و مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد در این برنامه مهم 

مشارکت و همراهی الزم را با دولت انجام دهد.
شورای  مجلس  اول  رییس  نایب  که  جلسه  این  در 
اسالمی، وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه 
و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون 

رییس جمهور در امور زنان و خانواده، ریس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی، رییس اتاق بازرگانی ایران، فرمانده 
نیز حضور داشتند،  االنبیا)ص(  قرارگاه سازندگی خاتم 
نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش نویس 
برنامه اصالح ساختاری بودجه بر اساس سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
ضرورت  و  بودجه  موجود  وضعیت  از  گزارشی  وی 
اصالحات ساختاری آن ارائه کرد و گفت: هزینه های ناشی 
از چالش های مختلف نظیر مسائل محیط زیست، مسائل 
نظام بانکی، مشکالت صندوق های بازنشستگی و بدهی 
دولت، منجر به ناترازی مستمر بودجه با ساختار فعلی شده 
است که تاکنون برای رفع این ناترازی یا از منابع بانک 
مرکزی استفاده شده که منجر به تورم می شود و یا از 
پس اندازها و ثروت ملی استفاده شده که به افزایش بدهی 

دولت منجر می شود.
در این گزارش همچنین چارچوب اصالحات بودجه ای 
شامل ثبات اقتصاد کالن، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد 
کارا و تقویت نهادی بودجه تشریح شد و اعالم گردید که 
اصالحات ساختار بودجه بر اساس این چهار مولفه که هر 
کدام شامل زیرمجموعه هایی است، می تواند پشتیبان 

رشد پایدار اقتصاد کشور باشد.
در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون 
این گزارش و برنامه اصالح ساختاری بودجه، مقرر شد 
و  قوا  سایر  مشارکت  با  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان 
نهادهای مرتبط هرچه سریعتر این برنامه را در قالب نقشه 
راهی منسجم و با تنظیم برنامه زمانبندی اجرا، تدوین و 

آن را به دولت ارائه دهد.

وزیر دفاع: غرب دیگر محور امنیت سازی در منطقه نیست
و  دوران هژمونی  امروز  گفت:  نیروهای مسلح  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
تسلط غرب به پایان رسیده است و آنها باید به خواست ملت های منطقه 

تن دهند.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
صبح دوشنبه در همایش بین المللی »دفاع و امنیت در غرب آسیا« با بیان اینکه 
»این منطقه پس از جنگ دوم جهانی زیارتگاه اردوگاه شرق و غرب شد و ایجاد 
رژیم صهیونیستی مانند یک دمل چرکین در ذهن ملت های منطقه مانده است« 
خاطرنشان کرد: مرور تحوالت امنیتی غرب آسیا به ما می آموزد که حرص و طمع 
استکباری غرب از اندیشه منفعت طلبی ناشی شده است. پس از فروپاشی شوروی 
این منطقه محلی برای اهداف جاهالنه آمریکا شد؛ با همه این تاریخ دردناک 
وضعیت کنونی حکایت از آن دارد که منطقه ما هنوز روی آرامش به خود ندیده و 

در همه تحوالت پای آمریکا و غرب در میان بوده است.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی منطقه شرایط حساسی دارد؛  البته در منطقه 
با ثبات فاصله چندانی نداریم  و مردم منطقه ما برنده و پیروز واقعی این جریان 
خواهند بود. نظم جدید در غرب آسیا تفاوت جدی با نظم بازیگران قبلی خواهد 

داشت و نظم جدید استکبار ستیز و بومی خواهد بود.
وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه »نظم غربی و حاکم 
کردن دیکتاتورها به پایان رسیده است« تاکید کرد: مقاوت ملت های ایران، سوریه، 

عراق و یمن و شکست طرح تجزیه منطقه نشان دهنده این است که غرب دیگر 
محور امنیت سازی در منطقه نیست. امروز دوران هژمونی و تسلط غرب به پایان 

رسیده است و آنها باید به خواست ملت های منطقه تن دهند.
حاتمی گفت: در صورت تداوم دنیای استکبار بر روند گذشته جز اخراج آنها از 
غرب آسیا نتیجه دیگری نخواهد داشت. پیام روشن ما به دوستان و همسایگان 
آن است که زمان همکاری مشترک برای رفع مشکالت منطقه فرا رسیده و صلح 

و ثبات حق همه ملت های منطقه است.
وی افزود: هیات حاکمه آمریکا در یک بن بست گیر افتاده است و حاضر به 
سرمایه گذاری در منطقه نیست و با این دیدگاه به تجارت امنیت روی آورده 
است؛ همه شاهد بودند آمریکایی ها عراق را در مقابل داعش تنها گذاشتند، اما 
جمهوری اسالمی عراق را بدون چشمداشت کمک کرد و این کمک یک برادر 

به برادر دیگر بود.
وزیر دفاع با بیان اینکه »ما در منطقه برای کمک به برادران سوری به دعوت 
دولت شان شتافتیم و تا ریشه کنی تروریسم کنارشان می مانیم«، اظهار کرد: 
برخی هم پیمانان آمریکا در منطقه که به او دل خوش کرده اند بدانند خروج 
آمریکا از تعهدات بین المللی خود این پیام را دارد که شما را هم در لحظات 
حساس کنار می گذارند. آمریکا بازیگری خود شیفته و غیر قابل اعتماد است و 

تصمیماتش یک جانبه است.


