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ویترینآخر

گوناگون
روی خوش بازار به روحانی

همزمان با اولین روز اجرای بسته جدید ارزی و سخنان شب دوشنبه رئیس جمهور ،بازار
طال و ارز شاهد سقوط آزاد قیمتها بود.
به گزارش شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز تهران؛ سکه امامی با سقوط  250هزار
تومانی به  3میلیون و  185هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی با ریزش شدید  411هزار
تومانی از قله  3میلیونی به پایین پرتاب و  2میلیون و  850هزار تومان شد .و دالر نیز به
 9000تومان نزدیک شد.

جلسه استیضاح ربیعی امروز برگزار می شود

هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بررسی موضوع استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اعالم کرد :جلسه استیضاح علی ربیعی امروز  -چهارشنبه  -برگزار می شود .به
گزارش ایرنا ،پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیات رییسه خواستار
تعویق جلسه استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شدند .هیات رییسه مجلس شورای
اسالمی در جلسه ظهر دیروز با بررسی این تقاضا باردیگر تصویب کرد که جلسه استیضاح
فردا برگزار شود.

دالر آرام گرفت ،سکه س رازیر شد

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد گفت :در معامالت امروز بازار سکه و طال ،هر سکه
طرح امامی با قیمت  3میلیون و چهارصد هزارتومان و هرگرم طال  18عیار به قیمت
دویست وهفتاد و دوهزار و پانصد تومان به فروش میرسد.
باقر معبودینژاد دیروز در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص معامالت ارزی و نرخ دالر
اظهار کرد :نرخ خرید دالر  9هزار و چهارصد تومان و نرخ فروش آن نیز  9هزار و پانصد
تومان است.

ت رامپ :هرکس با ای ران تجارت کند ،آم ریکا با او تجارت نخواهد کرد
بهارنیوز :رئيسجمهوری آمریکا به طرفهای تجاری ایران هشدار داده است که
باید بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند .دونالد ترامپ در حساب توییتری خود
نوشت« :هرکس با ایران تجارت کند ،آمریکا با او تجارت نخواهد کرد».
گفتنی اینكه ،شب دوشنبه دونالد ترامپ با امضای فرمان بازگشت نخستین
مرحله تحریمها علیه ایران در بیانیه ای گفته است« :در این لحظه ما حداکثر فشار
اقتصادی را بر رژیم ایران اعمال می کنیم.

ت برخی خودروها
کاهش ۵میلیون تومانی قیم 
ت خودروهای داخلی همچنان ادامه
به گزارش خودرونویس ،روند کاهش قیم 
دارد و معامالت اندکی انجام میشود ،بر همین اساس قیمت دنا پالس در بازار
امروز  5میلیون تومان کاهش و با قیمت  73میلیون تومان ،پژو 206تیپ 2یک
میلیون تومان کاهش و با قیمت  46میلیون تومان ،پژو 207اتوماتیک 5میلیون
تومان کاهش و با قیمت  82میلیون و  500هزار تومان و ساندرو اتوماتیک 3
میلیون و  300هزار تومان کاهش و با قیمت  86میلیون تومان به فروش میرسد.

با عرض پوزش
افزایش ناگزی ِر قیمت نشریه
ِ
گرانی سرسام آور همه اقالم و کاالهای مصرفی،
موضوع تازه ای نیست و تکرار دلآزار آن هم جز
افسردگی و مالل چیزی نمی افزاید .مواد مصرفی چاپ
نشریات هم -شامل زینک و فیلم و کاغذ -همه وارداتی
و با دالر سرسام آور وارد میشود .بگذریم از این که
عده ای کالهبردار سودجو از بی تدبیری و بیکفایتی
مسووالن بانک مرکزی و ارشاد ،سوء استفاده کرده و با
ثبت سفارش کاغذ مقادیر هنگفتی ارز دولتی را دریافت
و صرف واردات کاالهای غیره نموده و در بازار به قیمت
آزاد فروخته اند .بدون این که کسی پیگیر شود آیا اینها
اصوال صالحیت و اهلیت دارند؟ و اصال کاغذی در قبال
آن ارز وارد کشور شده؟ نتیجه اش این که کاغذ تحریر
مصرفی مطبوعات که ابتدای سال هر بند حدود 90
هزارتومان بود اکنون نایاب و اگر قاچاقی یافت شود 185
هزار تومان (تا لحظه نگارش این متن) به دست مصرف
کننده میرسد .وضعیت فیلم و زینک هم شرایطی مشابه
دارد .قبول داریم که مطبوعات به عنوان یک کاالی
فرهنگی نمیتوانند و نباید انتظار سوددهی و کسب
درآمد آنچنانی داشته و به شکل کسب و کار و منفعت به
آن نگاه کرد .لیکن برای گردش همین چرخ مختصر هم
خواه ناخواه بایستی مخارج جاری و هزینه های ناگزیر
را به شکلی سر به سر کرد .از آخرین باری که نشریات
سیرجان افزایش قیمت داشتند آنقدر گذشته که زمان
دقیقش یادمان نیست اجماال همینقدر که هنوز دالر زیر
هزار تومان و کاغذ هربند  30هزار تومان بود!! هم اکنون
هم علیرغم همه مقاومت و اکراهی که از گران کردن
کاالی فرهنگی  -و از معدود و انگشت شمار چیزهایی
که با یک اسکناس هزارتومانی میشود خرید -داشتیم
؛ به دلیل این که فاقد هرگونه رانت یا حمایت مالی و
وابستگی اقتصادی (خوشبختانه) هستیم و برای حفظ
و تداوم فعالیت سالم ،ناگزیر از اتکا به تنها منبع درآمد
خود یعنی همین محصول کاغذی میباشیم ،لذا با عرض
پوزش و در کمال اکراه ،ناگزیر از افزایش قیمت نشریه
به  2000تومان شدیم .که از شماره آینده اجرا میشود.
امید این که بتوانیم با حفظ وارستگی و نرفتن زیر بار
هرگونه عامل بیرونی ،رسالت خود را ایفا و چشم بینا و
زبان گویای مردم باشیم.

زوم

رفراندوم؛ دریچه ای که روحانی باز نگه داشته

عصر ایران؛ مهرداد خدیر -ساعاتی
قبل از آغاز مرحلۀ نخست بازگشت
تحریم های آمریکا  -که شامل طال و
خودرو می شود و هنوز سراغ بانک و نفت
نرفته اند -حسن روحانی رییس جمهوری
ایران در یک برنامۀ تلویزیونی شرکت کرد
و دربارۀ وضعیت جدید توضیحاتی ارایه
کرد.
هر چند در مجموع گزارش روحانی
مثبت بود زیرا نمی توان انتظار داشت یک
رییس جمهور در آغاز جنگ ارزی آمریکا
علیه ایران ،از موضع ضعف سخن بگوید اما
برخی انتظارات را برآورده نساخت اگرچه
می توان حدس زد که آقای روحانی بیان
برخی حقایق را که وعده داده به جلسۀ
مجلس موکول کرده تا جناح پایداری و
دلواپسان خود را برندۀ ماجرا نپندارند و
نگویند دیدید؟ نگفته بودیم؟
باید در نظر داشته باشیم این یک جنگ
است و در جنگ ،رهبران امید می دهند و
توی دل مردم را خالی نمی کنند .چندان
که بالفاصله پس از شروع جنگ عراق
علیه ایران و حمله جنگنده های عراقی
به فرودگاه مهرآباد در  31شهریور 1359
خورشیدی امام خمینی گفت :دیوانه ای
آمده سنگی انداخته و رفته...
با این حال روحانی در این گزارش نه از
بستن تنگه هرمز گفت و نه احتمال هر
گونه مذاکره با آمریکای ترامپ را رد کرد
و منتفی دانست .بلکه گفت با بازگرداندن
تحریم ها چاقو را روی بازوی ما گذاشته

اغلب معتادان مواد را برای اولین بار در
جمع دوستاشان مصرف کرده اند
دوستان فرزند خود را بشناسید.

اند و می گویند بیایید مذاکره کنیم .حال
آن که اول باید چاقو (تحریم) را بردارند
و بعد برای مذاکره اعالم آمادگی کنند
و تازه مگر ما مذاکره نکردیم و به توافق
نرسیدیم؟ کی خارج شد؟ کی میز مذاکره
را ترک کرد؟ کی زد زیر توافق؟ همین
حاال هم اگر می خواهند درباره پرداخت
بدهی ها و غرامت های شان به ما از
سال  32تا کنون مذاکره کنند آماده ایم
ولی مذاکرات برجامی منوط به برداشتن
تحریم هاست.
جدای این اشاره مجدد و در واقع برای
سومین بار روحانی به ظرفیت اصل 59
قانون اساسی که همانا برگزاری همه
پرسی در مواقع کالن است اشاره کرد.
مهم ترین کلمۀ این مصاحبه را همین
«رفراندوم» می توان دانست که به رغم
اشاره صریح به آن در قانون اساسی
اقتدارگرایان ایرانی به آن حساسیت دارند
و فورا واکنش نشان می دهند و به تعبیری
مگر این کلمه چه دارد که برخی کهیر
می زنند؟
شاید برای این که روحانی می داند
چقدر به این واژه چه در شکل فرنگی
(رفراندوم) و چه برساخته داریوش آشوری
(همه پرسی) آلرژی دارند این واژه ها را به
کار نبرد و گفت اصل که در عرف سیاسی
به رفراندوم تفسیر می شود و مثال
سوییس را هم آورد تا برخی نگران نشوند
و گمان نکنند رفراندوم الزاما دربارۀ کلیت
ساختار سیاسی برپا می شود.

فراز قابل توجه دیگر آنجا بود که از
«تعمیق دموکراسی» سخن گفت و نه
حتی اصطالحی چون «مردم ساالری
دینی» .ساز و کار دموکراسی روشن است
و با قلع و قمع کاندیداها و کاری که در
آستانه هر انتخابات انجام می شود سازگار
نیست یا انتخابات بدون احزاب واقعی.
تا همین جا همین که روحانی سخن
گفت گام مثبتی است و شاید برخی
حرف ها را گذاشته برای مجلس تا نقش
دلواپسان را در حذف یک ضلع مهم از
برجام به آنها یادآور شود که آن قدر به
ظریف و عراقچی گیر دادند که ناچار
شدند برخی تاکتیک ها و پیچاندنها را
لو دهند و همین دست مایه ترامپ شد یا
پاره ای تحرکات که به تحریک تعبیر شد.
مهمترین فراز اما همان اصل  59است
و بحث همه پرسی .روحانی تا میتواند
باید این دریچه را باز نگاه دارد ولو مجال
استفاده از ان را فعال به دست نیاورد .با این
حال این جمله او که کاهش محبوبیت او
در مقابل اتفاقات دیگر مهم نیست نیز از
این منظر مهم است که او مانند رجالی
چون محمد علی فروغی یا احمد قوام این
آمادگی را دارد که برای ایران از محبوبیت
هزینه کند.
در مجموع می توان گفت پالس های
مثبت روحانی بیشتر بود و به نظر می
رسد با کنترل اوضاع درصدد برداشتن
گام بعدی است .عجله نکنیم .امید داشته
باشیم[ .نداشته باشیم چه کنیم؟!]

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود
و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

خانواده محترم فروزنده
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حاج سید ی ،ید ن و
سید محمد فروزنده
جناب آقایــــان؛

ضایعه درگذشت حاج سید مرتضی فروزنده را به شما بزرگواران
تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

اسماعیل عربزاده

جناب آاقی حاج سید مجتبی فرزونده

ضایعه درگذشت ابوی گرانقدرتان را تسلیت عرض

درگذشت پدر گرانقدرتــــــان را به شما و اخوان محترم تسلیت
می گویم .برای ایشان رحمت الهی و برای شما صبر مسئلت دارم.

سید مسعود رضوی

نموده ،از درگاه احدیت برای آن مرحوم علو درجات و
برای شما صبر مسئلت داریم.

حمیدرضا جهانشاهی و کارکنان بانک ملت حوزه سیرجان

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپــاس خود را
از تمامی سروران بزرگواری که ما را در غم از دست دادن

تض
ف
مرحوم حاج سید مر ی روزنده
پدر مهربانمان؛

آگهي استعالم عمومي شماره /97/9س
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « خدمات عكاسي ويژه از مكانهاي صنعتي »
خود را از طريق استعالم عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان

همراهی کرده و تسلی بخش دلهای سوگوارمان شدند و با قدوم مبارک خود و یا ارسال تاج گل و درج پیام تسلیت در نشریات
همدردی نموده اند و َگرد غم از چهره غمگین ما زدودند اعالم می داریم .برخــود الزم می دانیـــــم قدردان زحمــات تمامی

ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR :مراجعـــــــه و

دوستــان ،آشنایــــان ،بستگــــان و خصوصا ً عزیزانی که قبول زحمت نموده و از راههــــای دور و نزدیک جهت همراهی ما تشریف

اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان

آورده اند ،باشیم .در همین راستا از امام جمعه معظم ،نماینده محترم شهرمان ،فرماندار محترم ،فرماندهی نیروی انتظامی ،فرماندهی سپاه

و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه

پاسداران ،فرماندهی نداجا سیرجان ،گردان  416امام حسین(ع) ،کارکنان بهداشت و درمان ،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های

مــورخ  97/5/23در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

تابعه ،شرکت پاریز پیشرو صنعت ،پرسنل نشریات ،کارکنان آموزش و پرورش ،شهرداری و شورای شهر سیرجان ،کارمندان بانکها ،اتاق اصناف

سیرجان،کسبه و بازاریان و عموم همشهریان گرانقدر کمال امتنان را داریم.وظیفه خود می دانیم که در ایامی به دور از رخت سیاه و نغمه ی
عزا ،برخوان شادی های یکایک شما بزرگواران پاسخگوی این همه مهر و خوبیتان باشیم .روزهایتان دور از غم و همراهی تان مستدام...

خانواده آن مرحوم

