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 جوان جنجالی دولت احمدی نژاد 
رئیس دیوان محاسبات شد؛

بذر نامرغوب در 
زمین انتصابات

سياست 2

جناب بذرپاش بخشــی از پروژه جوانگرایی رئیس جمهور ســابق 
بود؛ پروژه ای که البته محدود به دوران محمود احمدی نژاد نیســت 
و اساســا در هر دوره ای وقتی می خواهند رانت و امتیــازی را به یکی 
از نورچشــمی های جوان اعطا کننــد، نامش را مزیــن می کنند به 

جوان گرایی. 
آقای مهــرداد بذرپاش را بیشــتر از زمانی به یــاد می آورند که در 
27 ســالگی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شــد و این حجم از 
جوان گرایی همه را به حیرت فرو برد که چه معجزه ای جوانی که سابقه 
مدیریت در هیچ مجموعه صنعتی ندارد را، یکباره به سکوی مدیرعاملی 
یک گروه خودروسازی بزرگ کشور پرتاب کرد!سال ها بعد وقتی دولت 
تغییر کرد؛ اما گزارش های خوبی از آن مدیریت دو ساله آقای بذرپاش 

منتشر نشد. 
روزنامه ایران حدود هفت ســال بعد از پایان مدیریت بذرپاش در 
سایپا، طی گزارشــی نوشــت: »نگاهي به صورت های مالی شرکت 
خودروسازی سایپا نشــان می دهد که طي سال های 87 و 88 مهرداد 
بذرپاش )صاحب امتیاز فعلي روزنامه وطن امروز( به عنوان مدیرعامل 
به همراه 4 عضو دیگر هیأت مدیره مبلــغ 600 میلیون تومان پاداش 
دریافت کرده اند که با احتســاب نرخ تورم به مقدار کنونی معادل یک 
میلیارد و 600 میلیون تومان برآورد می شود.«گرچه برخی می توانند 
این گزارش را سیاسی کاری دولت روحانی در قبال دولت احمدی نژاد 
قلمداد کنند؛ اما موضوع این بود که شائبه ها و حرف و حدیث ها درباره 

بذرپاش به همین گزارش ختم نمی شود...

جسد قاضی منصوری به کشور منتقل شد
سياست 2

گردشگری 8

 باید فکری به حال  ابن بابویه کرد 

 همسطح سازی یا محو 
آ�ثار و بقایای مشاهیر؟

رئیــس جمهور بــا بیــان اینکــه بانک 
مرکزی در حال تالش برای متعادل ســازی 
قیمــت ارز اســت، از کمک ســه کشــور به 
 ایــران در زمینه تعادل بخشــیدن به نرخ ارز

 در بازار خبر داد.
حســن روحانی در جلســه دیروز هیات 
دولت بــا بیان اینکــه دولت مســأله ازدواج 
و تشــکیل خانواده را بســیار مهم می داند، 
اظهار کــرد: تســهیالت بهتــری در زمینه 
وام ازدواج یعنــی ۳0هزار میلیــارد تومان 
 پرداخــت شد.امســال هــم همیــن رقم 

پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: دولــت درخصوص اجاره 
نشــینان دو گام مهــم در هفته هــای اخیر 
برداشــت که اولیــن گام دولت ایــن بود که 
نســبت به اضافه اجاره بها که روند صعودی 
و غیرمنطقی داشــت در ســتاد ملی کرونا،   
تصویب کردیم که افزایش اجاره بهاد در شهر 
تهران حداکثــر تا 2۵ درصد، در شــهرهای 
بزرگ تا 20 درصد و در ســایر شــهرها تا ۱۵ 
درصد مجاز اســت و بیش از آن مورد پذیرش 

نیست.
رییس جمهوری اقدام دیگــر دولت را که 
امروز اول مرداد ۹۹ تصویب و به زودی اجرایی 
و عملیاتی خواهد شد را دادن ودیعه از طرف 
بانک به مســتاجران دانســت و گفت: دولت 
تصمیم گرفته برای آن دســته از مستاجرانی 
که دارای حقوق ثابت هســتند، و همچنین 
برای خانوارهایی که تحــت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی هستند، در 
تهران ۵0 میلیون تومان در شــهرهای بزرگ 
۳0 میلیــون تومان و در شــهرهای کوچکتر 
۱۵ میلیــون تومان، کمک ودیعه مســکن، 

پرداخت کند.
به گفتــه رییس جمهوری، افــراد واجد 
شــرایط اجاره نشــین در تهران، ودیعه ۵0 
میلیون تومانــی با بهــره ۱۳ درصد دریافت 
می کنند که کمک خوبی برای مســتاجران 

تهرانی اســت. این افــراد، می تواننــد تا ۵0 
میلیون تومان برای مدت یک سال که اجاره 
نامه گواه خواهد بود از بانک ودیعه مســکن، 
قرض بگیرنــد. همچنین ســود ۱۳ درصد 
را به بانک به شــکل ماهانــه پرداخت کنند. 
پایــان کار باید اجاره نشــین هایی که ودیعه 
مسکن دریافت کرده اند اصل پول را به بانک 

برگردانند.
روحانی تصریح کرد: از هفته آینده، جزئیات 
و ویژگی های ودیعه اجاره مسکن توسط وزارت 
راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به مردم اعالم 
می شــود. همچنین از هفته آینده، مقررات 
اجرایی شدن این طرح به تمامی بانک ها ابالغ 
خواهد شد و مردم از طریق صدا و سیما مردم از 
جزئیات طرح، آگاه می شوند. این گام جدیدی 
است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای 

مستاجران برمی دارد.
رییس جمهور در ادامه با اشــاره به اینکه 
در پاییز همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
را عملیاتی می کنیم، افــزود: دولت ۳2 هزار 
میلیارد تومان بدهی خود به ســازمان تامین 
اجتماعــی را پرداخت کرد کــه ین بدهی در 

۱4سال ایجاد شده بود.
وی همچنین گفت: باید برای شرایط بازار و 
گرانی ها چاره اندیشی کرد وبانک مرکزی در 
حال تالش برای متعادل سازی قیمت ارز است.

صادرکنندگان باید ارز را به سامانه نیما عرضه 
کنند که این کار شروع شده است.

باید کاری کنیم که از ارز خود در کشورهای 
دیگر اســتفاده کنیم. حداقل ســه کشور در 

روزهای اخیر اقدام خوبی انجام داده اند و بر این 
اساس باید شــاهد قیمت بهتر ارز در روزهای 

آینده باشیم.
روحانی خاطرنشان کرد: یک وزارت خانه 
قادر نیســت صنعت،معدن و بازرگانی را در 
شرایط ســخت تحریم اداره کند، ما بیش از 
سه سال منتظر تصمیم مجلس برای تفکیک 
وزارتخانه صمت هستیم. باید روند چرخه کاال 
به صورت آنالین اعالم شود. باید اطالعات در 
این زمینه به روز باشد. باید مشخص باشد ارز 
چگونــه در حال چرخش اســت.باید نظارت 
دقیق بر صادرات و واردات انجام شود تا قیمت 

ارز و اجناس متعادل شود.
شــرکت های دولتی حق ندارند، کاالها را 
گران تر از قیمت مصوب بفروشند. نباید اجازه 
دهیم که با کاغذبازی و مقررات گذشته،مردم 

تحت فشار قرار گیرند.
روحانی با بیان اینکــه راه باقی مانده ما در 
مبارزه با کرونا بیشتر از آنی است که از آن عبور 
کرده ایم، گفت: پیشــبینی های دقیق علمی 
این است که بســتری ها در ماه های آینده در 
بیمارستان بیشتر از ماه های گذشته  خواهد 
بود و ما باید خود را به لحاظ امکانات پزشکی 
آماده کنیم. پیش بینی می شود بار این بیماری 
ســنگین تر شــود. داروی قطعی برای کرونا 
وجود ندارد، ولی در روزهــای پیش رو از یک 
دارو که کمک کننده است، استفاده می شود. 
باید بدانیم راه طوالنی پیش روی ما است و هیچ 
راهی نداریم جز این که آداب و رســوم خود را 
عوض کنیم. نمی شود با این بیماری جنگید، 
ولی برای مراسم عروســی یا عزا همه اقوام را 
دعوت کرد. شستن دست و استفاده از ماسک 
توصیه می شود.مردم در هفته های اخیر خیلی 
بهتر همکاری کردند.شعار مقاومت و بهداشت 
و معیشــت باید گفتمان ما را تشکیل دهد. ما 
باید در برابر فشــار خارجــی مقاومت کنیم، 
بهداشــت را مراعات کرده و معیشت مردم را 

تامین کنیم.
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