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ماهی که تمام لحظههایش غنیمت است؛

آمد بهار دلها

افزایش قیمت خردهفروشی  ۹گروه کاالیی؛

مرغ یکساله  ۲۰درصد گران شد
رمضان یک نشانه است برای تبلور این حقیقت که جوان ایرانی پیوندش با
مفاهیم قرآن کریم تمامی ندارد .رمضان تمام لحظهها ،ساعتها و ثانیه هایش
قدر و غنیمت است؛ قدر و غنیمت و اندازهای به وسعت تمام افکار و رفتارمان.

قاسم افشار دار فانی را گفت؛

صدای ماندگاری
که خاموش شد

خبر
هشدار به خودروسازان؛

مجاز نبودن خودروسازان به
افزایش قیمت بیش از %۶/۹

وزیر صنعت در خصوص قیمت
برخی خودروهای داخلی :افزایش بیش
از  ۶/۹درصدی قیمت خودروهای داخلی
مجاز نیست.
محمد شریعتمداری با بیان این
مطلب ،افزود :خودروسازان داخلی حق
افزایش بیش از این میزان را ندارند و
مردم تخلفات را گزارش کنند.
وی گفت :سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان گزارش ها
را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد
کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

آخرین وضعیت تشکیل سامانه
بررسی حقوق های دولتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور
از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی
تمامی حقوق های دولتی خبرداد.
ناصر سراج در گفتگو با خبرگزاری
مهر در خصوص نظارت سازمان بازرسی
بر حقوق های دولتی گفت :قرار بود
سامانه ای برای بررسی حقوق های
دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی
بتواند به کار نظارت خود با دقت
بیشتری ادامه دهد.
وی افزود :وظیفه تشکیل این
سامانه بر عهده دولت است و قرار بود
دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا
کنون اقدامی انجام نداده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
تصریح کرد :به آقای نوبخت هم این
مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ
اعالم کرد که پیگیر هستیم و این سامانه
را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم
رخ نداده است.
سراج افزود:طبق قانون قرار
است اطالعات حقو قها از سال ۸۸
به بعد در آن سامانه ثبت شود تا
بر اساس آن سامانه ،سازمان بازرسی
کل کشور و دیوان محاسبات،
حقو قها را بررسی و نسبت به
شناسایی تخلفات اقدام کند.
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رأی موافق نمایندگان به افزایش  20درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت

تعیین مصادیق معامالت مشکوک به پولشویی

مجلس در بررسی اصالح قانون مبارزه با پولشویی،
مصادیق معامالت و عملیات مشکوک در جرم پولشویی
را مشخص کرد.
نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس شورای
اسالمی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس درخصوص الیحه اصالح قانون مبارزه با
پولشویی با اصالح بند (پ) ماده  7این الیحه با 134
رأی موافق 16 ،رأی مخالف و  3رأی ممتنع از مجموع
 211نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده  7بر ارائه گزارش معامالت یا
عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا
یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی ،ثبتی ،سرمایه
گذاری صرافی ،کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطالعات
مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است :معامالت و عملیات
مشکوک شامل هر نوع معامله ،دریافت یا پرداخت مال
اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر
اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم
را ایجاد کند:
 -1معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع
که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 -2کشف جعل ،اظهار کذب یا گزارش خالف واقع
از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات
مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
 -۳معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب
مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص
دیگری است.
 - 4معامالت یا عملیات مالی که بیش از سقف
مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان
قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف
داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ
قرارداد قدام نمایند.

تغییرات مجلس در تبصره های ماده ۲
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصالحات سه
گانه ماده  ۲الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی که
مربوط به «ظن نزدیک به علم» است ،موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان
بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
پیرامون الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی با
اصالحات تبصره های سه گانه ماده  2این الیحه با
 143رأی موافق 11 ،رأی مخالف و  2رأی ممتنع از
مجموع  211نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره های اصالح شده ماده  2الیحه
مذکور؛
تبصره  -۱هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت
معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد ،مانند
آن که نوع و با توجه به شرایط ،امکان تحصیل آن
میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد،
مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.

منظور علم در این تبصره و تبصره  3همان است که
در قانون مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف شده
است.
تبصره  -۲دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط
به ارائه اسناد مثبته می باشد .عالوه بر این چنانچه
ارزش اموال مزبور بیش از  10میلیارد ریال باشد ،وجود
سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و
مقررات الزم است .عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل
راستی آزمایی باشد ،به حکم دادگاه مستوجب جزای
نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود،
در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی
قضایی توقیف می گردد .چنانچه پس از رسیدگی اثبات
شود ،دارا شدن مشروع بوده ،از مال رفع توقیف و در
غیر اینصورت ضبط می گردد.
تبصره  -3چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل
مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد ،در حکم مال
نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات
شدیدتری نباشد ،به حبس درجه  6محکوم می گردد.

در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه
تحصیل مشروع آن اثبات گردد.
رأی موافق نمایندگان به افزایش  20درصدی
حداقل حقوق کارکنان دولت
نمایندگان مردم به طرح استفساریه مربوط به
افزایش  20درصدی پایین ترین میزان حقوق کارکنان
دستگاه های اجرایی رأی موافق دادند.
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت طرح
استفساریه جزء ( )1بند الف تبصره ( )12قانون بودجه
سال  97کل کشور با موافقت نمایندگان به تصویب
رسید.
موضوع طرح استفساریه این است که آیا منظور
از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء ( )1بند
الف تبصره ( )12قانون بودجه سال  97کل کشور که
طبقات پایین تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند،
میزان افزایش پایین ترین طبقه به  20درصد است؟
پاسخ :بلی
روز گذشته دو فوریت این طرح به تصویب
نمایندگان رسیده بود و امروز این استفساریه تصویب
شد.
اعالم وصول سؤال نمایندگان از وزیر علوم
در خصوص علل رواج فروش مقاله و پایان نامه
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی سواالت
ملی نمایندگان از وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری را
اعالم وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی دیروز مجلس
شورای اسالمی موارد اعالم وصولی را به این شرح
قرائت کرد:
سؤال ملی محمدرضا صباغیان و محمدجواد
ابطحی نمایندگان بافق و خمینی شهر از وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری در خصوص علل رواج فروش مقاله
و پایان نامه و گسترش بی رویه دانشگاه ها.

تصمیم جدید دولت برای حمایت از تولید ملی

ممنوعیت خرید کاالی خارجی به  ۴۸۶قلم رسید

در راستای حمایت دولت از تولید ملی ،ممنوعیت خرید تعداد کاالهای
خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کاالی
جدید به  ۴۸۶رسید.
هیأت وزیران در جلسه  ۳.۲.۱۳۹۳به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰.۶۰
مورخ  ۲۶.۱۲.۱۳۹۲وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد که خرید
کاالهای خارجی (اعم از کاالی ساخته شده ،قطعات ،ملزومات ،تجهیزات
و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی ،مندرج در فهرست
پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ،توسط تمامی دستگاه
های دولتی (موضوع مواد ( )۴( ،)۳( ،)۲و ( )۵قانون محاسبات عمومی
کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب
۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده ( )۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری)
و سایر دستگاه ها ،نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی
یا دولتی استفاده می کنند ،در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی
از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کاالها به صورت مستقیم
یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای ،ممنوع بوده و ذی
حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار

خرید کاالهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت
وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
این در حالی است که تیرماه سال گذشته بود که هیئت وزیران با
حضور رییس جمهوری تشکیل جلسه داد که در این جلسه ،با اضافه شدن
تعداد  ۱۱۴قلم کاال به فهرست کاالهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای
ممنوعیت خرید توسط دستگاههای دولتی موافقت شد.
سال گذشته اعالم شد که در سال  ۱۳۹۳معادل  ۱۸۰قلم کاال ،در سال
 ۱۳۹۴معادل  ۱۸۴قلم کاال و در سال  ۱۳۹۵نیز  ۱۱۴قلم کاال برای ممنوعیت
واردات از سوی دستگاههای دولتی معرفی شدهاند که در مجموع طی این
سالها  ۴۷۸ردیف کاال برای دستگاههای دولتی ممنوعالواردات اعالم شدهاند.
انواع تجهیزات مخابراتی ،برخی انواع فوم (اسفنج نسوز) ،تجهیزات
تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو ،پرههای متحرک و ثابت توربین،
مولدهای تولید گاز صنعتی ،ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)،
سیم و کابل برق روکشدار و بدون روکش مسی و آلومینیومی ،چسب
زخم ،خمیر دندان ،کیتهای تشخیص سریع بارداری ،کیتهای تشخیص
سریع مواد مخدر و روانگردان ،کابلهای فیبر نوری ،فالکس آب و چای،
کرکرههای فلزی ،طناب و سیمخاردار فوالدی ،سیم جوش ،انواع هود و

هواکش ،مشعلهای گازسوز برخی از اقالمی بودند که در لیست سال
گذشته ،به دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آنها ممنوع شد.
در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیئت وزیران ،به پیشنهاد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی فهرست تکمیلی
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف
به فهرست تصویب نامه مورخ  ۱۱خرداد  ۹۳و اصالحات بعدی آن الحاق کرد.
این هشت نوع کاالی جدید شامل شبکههای نسل جدید  ،NGNسیستم
مدیریت شبکه مخابراتی ( ،)HSS/SBC/OSS/BSS/NMSرادیو ترانک،
 DWDM/ROADMتا طول موج  ۱۰۰G، SDHنوری تا ،STM ۱۶
تجهیزات پسیو دسترسی نوری ( ،)FTTXتجهیزات اکتیو FTTX ( (ONU/
 ،ONTمفصلهای مخابراتی و متعلقات(مسی و نوری) هستند.
از سال  ۱۳۹۳جهت حمایت از تولید ملی در چند نوبت لیستهایی
برای ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل از سوی دستگاههای
دولتی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد شده است .هر ساله
پس از آنکه این لیستها از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و
تایید شده ،برای عملیاتی شدن ابالغ میشوند که بدین ترتیب واردات آنها
برای دستگاههای دولتی ممنوع میشود.

طرح  :رحیمی /تسنیم

قاسم افشار گوینده توانمند و با سابقه خبر صدا و
سیما دار فانی را وداع گفت.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی رسانه
ملی ،قاسم افشار که از سالهای اول انقالب ،گویندگی
در بخشهای خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و
در بحبوحه سالهای دفاع مقدس با صدایی حماسی بارها
اخبار مربوط به پیروزیهای رزمندگان اسالم را به اطالع
هموطنان رسانده بود ،بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار
فانی را وداع گفت .قاسم افشار از استادان گویندگی و فن
بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو
و تلویزیون حذف نخواهد شد .روابط عمومی رسانه ملی درگذشت این گوینده پیشکسوت
را به خانواده وی و جامعه رسانه و ارتباطات کشور تسلیت میگوید.
روزنامه امتیاز درگذشت گوینده باسابقه رادیو و تلویزیون را به خانواده آن مرحوم و
اهالی رسانه تسلیت میگوید.

سرمقاله
..و دیگر در هیچ زمینی نخواهد دوید

مهدی یزدانی خرم

افیون
میگویند به طعنه فوتبال
ِ
تودههاست .و البته که من افیونزدهام اگر
چنین است .میگویند کسی هافبکهای
دفاعی را به خاطر نمیسپارد ،کم گل میزنند،
موقع شادی گل دیرتر میرسند
خطا میکنند و ِ
جلوی دوربین و من شیفتهی هافبکهای
جویان جهان فوتبالاند.
دفاعیام که جنگ
ِ
میگویند جی،لوید ساموئل که سه سال در
استقالل درخشید بیجان شده و من به یاد
ِ
مرگ
میآورماش .پسر سیهچردهی تاج را.
فوتبالیستها عجیب است ،از بس تنشان در
جانداری و عرق و تپش روایت شده کمتر
کسی می تواند تصور کند ،مردهگیشان را .در
دنیای به گندکشیدهشدهی امروز فوتبال ،بردها
و باختها آال م بسیاری چون من را تسکین
موقتی میدهند .جنگی میانهی میدان حال هر
کس هر چه می خواهد بگوید که فالن است
و بهمان .چه اهمیتی دارد؟ چهطور می توانم
ِ
هافبک آرام را که در بدترین
فراموش کنم این
سالهای بعد قصهی هشتاد و هشت به تاج امد.
استقالل آن سالها یکی از دلخوشیهای من
بود که تما ِم نشریاتی که درشان کار میکردم
توقیف شده بود ،بسیاری به زندان بودند و نش ِر
محاق تعلیق .تنها بودم در خانهی
چشمه هم در ِ
نارمکام .مریم هنوز نبود .فقط می خواندم و
می نوشتم و گاه بازیهای تاج را میدیدم
که درشان این مرد میدرخشید .از انگلیس
آمده بود ،از بولتون و استونویال .قوی بود و
زورمند و گلساز .گلهای نابی هم زد برای
مثل همهی بازیکنها روزی رفت و
استقالل .و ِ
حاال خبر آمد بعد رساندن فرزندش به مدرسه
تصادف کرده و دیگر در هیچ زمینی نخواهد
دوید .و این کلمات احترام من هستند به او.
مردی که بازیهای درخشاناش کمی تحمل،
برخی از بدترین روزهای زندهگی را برایام
آسانتر کرد .شاید بسیاری بخندند و بگویند
مگر میشود؟ بله شدنیست .ایمان دارم همین
حریفان خود را
دو شب که پرسپولیس و تاج
ِ
شکست دادهاند قلبهای بسیاری شادترند.
بگذارید افیون باشد ،چه باک .فکر کنید این
ساز و کاریست برای فراموشی ،چه باک.
فراموشیای که یک فوتبالی دچارش میشود
ِ
مناسک
خلسهایست محض ،ناگهان در یک
باستانی با زندهها و ُمردهها خیره میشود به
جایی سبز که مردانی جوان درش می تازند و
عیش و غم رقم میزنند .مثل ساموئل ،هافبکی
میانی و قدرتمند که از کشوری دور به ایران
قالب یک
آمد و در روزهایی تلخ درخشید در ِ
تی ِم باشکوه و حاال ُمرده.همه میمیرند ،همه
فراموش میشوند و همه شکاریام یکسر پیش
مرگ .اما در این قطعیت شکافی وجود دارد و
آن اینکه من و هزاران چون من هافبکی را به
خاطر خواهیم سپرد که مبارزی تمامعیار بود،
جان خوش .و این جبر فوتبال است که
یک ِ
همه را در خود غرق میکند و از نو میآفریند.

