
چهارمين اجالسيه رسمي مجلس خبرگان رهبري دوره 
پنجم راس ساعت ۸:۳۵ با قرائت آياتي از قرآن مجيد، در 
محل ساختمان اين مجلس آغاز به کار کرد. پس از قرائت 
قرآن، آيت ا... احمد جنتي در اين مراسم گفت: راجع به 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و دستاوردهاي 
انقالب اسالمي که غيرقابل شمارش است بايد خودمان 
توجه داشته باشيم و آن را از طريق صدا و سيما به مردم 
ه��م اعالم کنيم.ريي��س مجلس خبرگان افزود: پس از 
انق��الب دختران��ي که ميني ژوب پوش بودند و تا باالي 
زان��وي ش��ان برهنه ب��ود و در خيابان ها رژه مي رفتند و 
جوانان را گمراه مي کردند، از ميان رفتند و مظاهر فساد 
از ميان رفت، در همين تهران مشروب فروشي ها بيشتر 
از کتاب فروشي ها بود، اما امروز وضعيت تغيير کرده است 
و ما بايد اين را ببينيم ما بايد انقالبي باش��يم و انقالبي 
بودن را حفظ کنيم و آنجا که قرار اس��ت وحدت به هم 
بخورد حواسمان باشد آنهايي که مي خواهند توطئه کنند 
و شيعه آمريکايي و انگليسي را راه بيندازند وظيفه ماست 
که حواسمان به اين دسيسه ها باشد فرقي ميان شيعه و 
سني وجود ندارد و امام هم هرگاه کسي به دنبال ايجاد 

اختالف بين شيعه و سني بود با او برخورد مي کرد.
وي ب��ا اش��اره به اقدام��ات دولت هاي پس از انقالب در 
توس��عه خدمات به روس��تاها، گفت: با تمام وجود بايد 
بکوشيم وضع مردم فقير اندک ما برطرف شود. بعضي ها 
دنبال بهانه هستند که به هر بهانه اي نظام را زير سوال 
ببرند.دبي��ر ش��وراي نگهبان در ادامه ب��ا تاکيد بر اينکه 
حجاب از مسائل مسلم اسالم است، افزود: حجاب شرف 
، عفت و ش��رافت زن اس��ت که بايد آن را حفظ کنيم اما 
عده اي دنبال آن هس��تند که آن را خدش��ه دار کنند بايد 
جلوي کس��اني که مي خواهند تظاهر به فس��ق کنند و با 

رقصيدن و برداشتن روسري شان که در واقع برداشتن 
عفت و شرافت شان است محکم برخورد شود و جلوي 

شان گرفته شود.
وي اظهارک��رد :درص��د باالي��ي از دانش آم��وزان نماز 
نمي خوانند اين آمار که دروغ نيست خب چه کسي بايد 
اين کار را بکند که اين دانش آموزان نمازخوان باشند ما 
بايد از مس��ئوالن بخواهيم که درباره اين موارد جوابگو 
باشند و از آنان مطالبه گري کنيم و مسئوالن آموزش و 
پرورش بايد جواب دهند که چرا وضعيت اينگونه است اگر 

وضع از اينجا خراب شود تا آخر خراب مي شود.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه تحريم ها کار خ��ود را کرد، اما خدا 
ما را حفظ کرد و ما هنوز ايس��تاده ايم، افزود: مي دانيم 
ک��ه کمبود بودجه وج��ود دارد، ولي حقوق نجومي نبايد 
وجود داشته باشد بايد هرچه مي توانيم کمک کنيم و با 
مردم همدردي کنيم و به معيشت مردم رسيدگي کنيم، 
برخي ها جش��ن هايي مي گيرن��د و پولهاي زيادي خرج 
مي کنند که نبايد اينگونه باش��د. هزينه هايي ميلياردي 
مي شود و در حالي اين اتفاق مي افتد که در جاي ديگري 
ما نيازهاي فراوان داريم، نبايد اينگونه باش��د پس من 
گفته ام که به عنوان دبير شوراي نگهبان توصيه مي کنم 

هر جا که بودجه اضافي داده شده است به ما بگويند تا آن 
را تعديل کنيم و به جايي که نياز بيشتري به آن بودجه 
هست اضافه سازيم.جنتي ادامه داد: آقاي رييس جمهور 
که اينجا هستيد در دستگاه هاي شما کساني هستند که 
انقالبي نيستند يا الاقل با انقالب فاصله دارند با اين افراد 
که مردم نمي توانند اميد داشته باشند کسي به دردشان 
برسد. من نامه اي به دستم رسيده که در يکي از وزارت 
خانه هاي بزرگ کس��اني مس��ئوليت دارند که اعتقادي 
ب��ه انق��الب ندارند، آقاي روحاني نگذاريد که انقالب به 

دست نااهالن بيفتد.
رييس مجلس خبرگان با اشاره به حادثه خيابان گلستان 
هفت��م، گف��ت: عده اي به خود اجازه داده اند که با چاقو و 
قمه و چوب به خيابان بيايند و امنيت مردم را خدشه دار 
کنند. الحمدا... محاکمه آنان شروع شده و از قوه قضاييه 
مي خواهم که زودتر به اين موارد رسيدگي کند.وي گفت 
:امروز برخي موضوع حجاب اجباري را مطرح مي کنند 
و اين به نوعي ترويج فسق و فجور است، قانون اساسي 
بر پايه دين اس��الم اس��ت و اينکه موضوعي همچون 
حجاب اجباري را مطرح مي کنيم برخالف دين اس��الم 

و شرع است.
آيت ا... جنتي رئيس ماند ���

در ادامه اين اجالس، ايت ا... جنتي بارديگر با کسب ۶۶ 
راي ب��ه عن��وان رئيس مجلس خبرگان رهبري انتخاب 
شد.همچنين آيت ا... هاشمي شاهرودي با ۷۲ راي و آيت 
ا... محمدعل��ي موح��دي کرماني با ۷۰ راي به ترتيب به 
عن��وان ن��واب اول و دوم رئيس مجلس خبرگان انتخاب 
ش��دند.آيت ا... س��يداحمد خاتمي نيز با ۵۰ راي و آيت ا... 
کعبي با ۴۲ راي به عنوان منش��ي هاي هيئت رئيس��ه 

برگزيده شدند. 

تالش براي رفع فقر مردم 
جنتي در اجالس خبرگان تاکيد کرد؛

سخنگوي دولت با بيان اينکه دولت اقدام قانوني مجلس 
در استيضاح وزرا را به نفع کشور نمي داند، تصريح کرد: از 
مجلس مي خواهيم به وزرا اعتماد کند. به گزارش ايسنا، 
محم��د باقر نوبخت در نشس��ت خب��ري هفتگي خود، در 
واکنش به استيضاح سه وزير دولت، اظهار کرد: دولت اين 
اقدام قانوني مجلس، را به نفع کشور نمي داند. از مجلس 
مي خواهيم به وزرا اعتماد کند. دشمن از حوادث دي ماه 
اميدوار شده است، عده اي از هر فرصتي از جمله چهارشنبه 
سوري، براي متشنج کردن کشور استفاده مي کنند. در اين 
ش��رايط، اين اس��تيضاح چه پيامي براي جهان دارد که سه 
وزارتخانه دولت، وزير ندارد؟ وي با تاکيد بر اينکه استيضاح 
تاثير س��وء بر منافع ملي دارد، خاطرنش��ان کرد: ربيعي، 
حجتي و آخوندي از وزراي پرتالش هستند، مي گويند وزرا 
عذرخواهي کنند تا استيضاح نشوند، چرا وزرا براي کاهش 
نزوالت آسماني و کاهش ارتفاع هواپيما عذرخواهي کنند؟ 
من نمايندگان را افرادي فهيم، دلسوز و آگاهي مي دانم که 
ممکن است در يک فضايي مسائلي بيان کنند، مثل همين 
عذرخواهي. نوبخت گفت: يک خبرگزاري خبري منتشر 
کرد که نوبخت به عنوان رييس حزب اعتدال و توسعه از 
نمايندگان دعوت کرده و براي راي آوري وزرا البي کرده 
است. البته نمايندگان در جلسه اي آمدند و من حرف هاي 
آنها را شنيدم و از مواضع آنها استقبال کردم و اگر بتوانم 
حتما البي مي کنم که س��ه وزير راي بياورد. از تک تک 

نمايندگان هم درخواست مي کنم که به وزرا اعتماد کنند 
اما به عنوان دبيرکل اعتدال و توسعه از نمايندگان دعوت 
نکردم. من اصال وقت کار حزبي ندارم. سخنگوي دولت 
ادامه داد: ديداري با نمايندگان درباره استيضاح داشته ام و 
براي راي آوري وزرا با نمايندگان البي مي کنم البته البي 
به اين معنا که نمايندگان را قانع کنم که ادامه کار وزرا به 
نفع کشور است نه اينکه امتيازي به نمايندگان داده شود 
تا نمايندگان به وزرا راي موافق بدهند. نوبخت در پاسخ به 
اين که آيا اين استيضاح به دليل اختالف در دولت است؟ 
بيان کرد: چنين صحبتي مطرح شده است که کامال اشتباه 
اس��ت.  وي درباره مطرح ش��دن موضوع کس��ري بودجه 
دولت، تصريح کرد: کس��ري بودجه با عدم تحقق بودجه 
متفاوت است. کسري بودجه يعني منابع تامين نشود و ما 
بر مصارف طبق بودجه تاکيد داشته باشيم اما وقتي منابع 
تامين نشود و ما مصارف را کم کنيم، ديگر کسري بودجه 
نداري��م و ع��دم تحقق بودج��ه داريم. وي ادامه داد: درباره 
پرداخت حقوق اسفند نيز به خزانه ابالغ کرده ايم که مبالغ را 
به دستگاه ها بدهد. اگر دستگاهي دريافتي نداشته است، به 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کند. از نظر ما همه تخصيص 
حقوق ها داده ش��ده اس��ت. نوبخت در واکنش به سخنان 
آيت ا... جنتي درباره حضور افراد غير معتقد به انقالب در 
وزارتخانه ها گفت: به جاي کلي گويي مصداق بيان شود. 
الزم است بدانيم در کدام وزارتخانه، غير انقالبي ها حضور 

دارند. وزرا و معاونين آنها داراي سوابق قابل اتکايي هستند. 
بدنه وزارتخانه ها نيز که از قبل وجود داشته است، اگر کسي 
انقالبي نبود نمي دانم بايد اخراجش کنيم يا تبعيد. قانون 
هم��ه چيز را مش��خص مي کند. نوبخ��ت در مورد ادعاي 
يکي از مسئوالن دولت احمدي نژاد مبني بر خروج اشياي 
تاريخي در زمان مسئوليت بقايي، گفت: در خصوص دولت 
قبل از يازدهم، سياست ما اين شد که اطالعات و مدارک 
خود را به جاي آنکه منتشر کنيم به قوه قضاييه بدهيم تا 
از طريق قانوني پيگيري ش��ود. البته اين انتقاد به ما وارد 
است که اگر واقعيت ها را مي گفتيم، جامعه متوجه مي شد 
که ما چه چيزي را تحويل گرفته ايم. البته عالوه بر دولت، 
دستگاه هاي نظارتي و ديده بان ها نيز حضور دارند و انتظار 
داش��تيم که آنها هم در اين زمينه به مردم اطالع رس��اني 
کنند. به هر حال پرونده ها در قوه قضاييه است و آنها هم 
مي گويند دست شان از مدارک و مستندات پر است.  وي 
درب��اره اي��ن که يک��ي از اعضاي خانه احزاب گفتند دليل 
عدم تخصيص يارانه احزاب، سفارش واعظي به شخص 
نوبخت درباره پرداخت نکردن اين يارانه بوده اس��ت که 
سخنگوي دولت در پاسخ گفت: من و واعظي در اين باره 
صحبتي با هم نداشتيم و از کسي که اين حرف را زده است 
م��درک بخواهي��د. تالش دولت اين بود که پرداخت هاي 
اجتناب ناپذير را انجام دهد و اينگونه نيس��ت که دولت به 

دنبال پرداخت يارانه احزاب نباشد.

افراد غير معتقد به انقالب را معرفي کنيد
نوبخت از جنتي خواست کلي گويي نکند؛

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

چهارمين اجالسيه رسمي مجلس خبرگان رهبري دوره پنجم 
راس س��اعت ۸:۳۵ ب��ا قرائ��ت آياتي از ق��رآن مجيد، در محل 
ساختمان اين مجلس آغاز به کار کرد. پس از قرائت قرآن، آيت 
ا... احمد جنتي در اين مراسم گفت: راجع به چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اس��المي و دس��تاوردهاي انقالب اسالمي که 
غيرقابل شمارش است بايد خودمان توجه داشته باشيم و آن را 
از طريق صدا و سيما به مردم ...                  همين صفحه 

تالش براي
 رفع فقر مردم 

رئيس جمهوري آمريکا رکس تيلرس��ون را از س��مت وزارت 
خارجه برکنار و رييس سيا را جايگزين او کرد. ترامپ همچنين 
يک زن را به عنوان رييس جديد سيا برگزيد.به گزارش ايسنا، 
به نقل از اس��کاي نيوز، دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا 
روزسه ش��نبه رکس تيلرس��ون را از سمت وزارت خارجه برکنار 
کرد.وي مايک پامپئو، رئيس آژانس اطالعات مرکزي آمريکا 
)سيا( را به جاي تيلرسون در اين سمت...             صفحه 8

ترامپ
 تيلرسون را بركنار كرد

با وجودي که هنوز زماني 
از م��اه مارس نگذش��ته 
بازيگ��ران ب��ازار درباره 
س��ناريوي اقتصادي ماه آوريل صحبت 
مي کنند. اين عقيده کلي وجود دارد که ماه 
مارس و آوريل چشم انداز اقتصادي ترکيه 
را مشخص خواهد کرد. اما انتظارات درباره 
اقتصاد ترکيه متفاوت است. به نظرميرسد 
تجار از س��ناريوهاي خوشبينانه حمايت 
کنند. تجار کشور مدتهاست از »تجارت 
خوب اس��ت ولي پولي در بازار نيس��ت« 
ش��کايت دارند. درعين حال انتظار دارند 
فعاليت ه��اي اقتصادي افزايش داش��ته 
باشند و پول بيشتري را در بازار به همراه 

داشته باشد...
ادامه در صفحه8

چشم انداز اقتصادي 
تركيه در ماه آوريل

اردال ساجالم
حريت

يادداشت

ش��عار س��ال يک��ي از 
راهکارهايي اس��ت که 
مق��ام معظ��م رهبري در نظر گرفته اند تا 
بيانات ابتداي سال ايشان به عنوان ريل 
گذاري در طول س��ال مد نظر مسووالن 
قرار گيرد. رهبر انقالب چند سالي است 
که از مباحث سياس��ي فاصله گرفته و بر 
مباحث اقتصادي تاکيد دارند به نوعي که 
اقتص��اد مقاومتي را با توجه به تحريم ها 
وتهديدها پيشنهاد کردند و در ادامه توليد 
مل��ي و اش��تغال را نيز ب��ر آن افزودند. اما 
اکنون پس از گذشت يک سال چه اتفاقي 

افتاده است؟...
ادامه در صفحه3 

انتقاد همراه
 با مطالعه و ارايه راهكار

کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

سرمقاله

ربيعي و آخوندي ماندنی شدند

روز ناکامی استيضاح

صنعت، معدن و تجارت

مرشد سلوک در گفتگو با »تجارت«:
 قانون واردات خودرو براي دالالن اجرا نمي شود

افشای  تخلف در سايت ثبت سفارش
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بررسي »تجارت« نشان داد؛

تخريب اقتصاد با اوراق بدهی
گروه اقتصاد کالن: سياست هاي دستوري دولت ها حاال نه تنها 
سقف اقتصاد را از ابرچالش ها متراکم کرده بلکه گسترش اقتصاد 

سياه را در دل معادالت غيرشفاف گسترش داده است.
توسعه بازارهاي اوراق بدهي يکي از تصميماتي بوده که توسط 
سياست گذاران موسوم به نئو کالسيک ها گرفته شده و در دولت 
دوازدهم براي اجرا در اولويت قرار گرفته است. اين در حالي است 

که هنوز هيچ معادله شفافي براي جهت دهي و نحوه پرداخت 
س��ود س��پرده هاي آن مشخص نشده است. بر پايه بودجه سال 
9۷، دولت مجاز به انتش��ار ۳۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق 
مش��ارکت ش��ده اس��ت. حاال چگونه اين حجم سودسپرده هاي 
بانکي پرداخت مي ش��ود و بر اس��اس کدام فعاليت اقتصادي. از 
همه مهمتر ش��کاف کنوني س��پرده ها و تس��هيالت چگونه رفع 

مي شود. بر اساس آمارهاي استخراج شده از مراکز آماري، در 
پايان آذر ماه سال جاري، از کل حجم نقدينگي 1۴۴۵۰ تريليون 
ريالي کشور ۸۲ درصد آن )11۸۰۶ تريليون ريال( در بانک ها 
به صورت س��پرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نگهداري شده 
اس��ت. در اين ماه نس��بت پول به حجم نقدينگي به 1۲ درصد 

کاهش يافت که يکي از کمترين نسبت ها در...   صفحه 3

گزارش تورم آمريکا رقم زد؛

رشد معامالت بورس آسیا

معاون نظارتي بانک مرکزی:

۲۰۰ صرافي متخلف 
تعطيل شد

عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با »تجارت«:

عدم نظارت همکاري هاي 
نفتي را کم اثر مي کند

گروه انرژي – مجتبي آزاديان: احمد صفري نماينده مردم کرمانشاه درمجلس شوراي اسالمي و 
عضو کميسيون انرژي در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار »تجارت« در خصوص امضاي ۵ پروژه کالن 
نفتي در حوزه اکتشاف ميان وزارت نفت و دانشگاه ها و اينکه چرا چنين همکاري هايي معموال نتايج 
درخشاني ندارد و چگونه ميشود اين وضعت را تغيير داد، اظهار داشت: متاسفانه هميشه همينطور است 
و چنين اقداماني به نتايج خوب و درخش��ان منجر نمي ش��ود. آمار بيکاري روز به روز بيش��تر مي ش��ود و 

چين همکاري هايي نيز تاثيري در کاهش نرخ بيکاري ندارد...                                        صفحه 7
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