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فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر داد:

برخورد با سگ گردانی در 
خودروها، پارک ها و معابر

دستپخت مشترک کالدرون و یحیی شاهکار بود

تیم رکوردها!

وقتی اکران آنالین و کرونا، خیر دارد

 پسرُکشی نه، 
پدرکشتگی با مخاطب

مسئولیتی که درنهایت به عهده شهردار است؛

شفاف سازی 
ساخت وسازهای پرابهام 

نهادهای پرقدرت 

بازنشستگان کارگری خواهان مشارکت در 
اداره تامین اجتماعی هستند

قانون شکنی در تعیین 
مستمری بازنشستگی و 
همسان سازی حقوق

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

سينما 8

دسترنج 4

سياست 2

 روایت عمویی از جلسه کمیسیون امنیت ملی؛

 ظریف: شایعه فروش 
 کيش غرض ورزی 
دشمنان است

سياست 2

 نماینده قصر شیرین:

 توهين کنندگان به ظریف 
 به تعداد انگشتان 

یک دست هم نبودند

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ايران »ايلنا«
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 رهبر انقالب: دولت تا روز آخر وظایفش 
را انجام می دهد؛

وی دست  آب پاکی ر
استیضاح طلبان

سياست 2

حتی یک هفته هم از خط و نشان شماری از نمایندگان مجلس برای 
استیضاح و فراهم کردن موجبات عزل رئیس جمهوری نگذشت که مقام 

معظم رهبری آب پاکی را روی دستشان ریخت. 
»می خواهیم حسن روحانی را همچون بنی صدر عزل کنیم«؛ این 
جمله را جواد نیک بین، نماینده عضو جبهه پایداری کاشمر گفت و در 
توئیتر خود تصویری از برگه مربوط به طرح جمع آوری امضا برای اعالم 
عدم کفایت روحانی منتشر کرد که اولین امضا را نیز خودش کرده بود. 
ســاعاتی بعد خبر داد که 15 امضا پای آن برگه نشســته است؛ آن 
هم در حالی که استیضاح رئیس جمهور با 10 امضا قابل انجام و اعالم 
وصول است.  در داخل و خارج مجلس به تدریج بر شمار اصولگرایانی 
که با شدت بیشــتری بر طبل اســتیضاح و برکناری رئیس جمهوری 
می کوبیدند، بیشتر شد. با باال گرفتن احتمال استیضاح روحانی، برخی 
رســانه ها ابتدای هفته خبر دادند که گویا محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس برای تعیین تکلیف موضوع ســوال از رئیس جمهوری و احیانا 

استیضاح او، درخواست دیدار با رهبری را مطرح کرده است. 
توهین و دشنام به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست

صبح دیروز امــا رهبر انقالب موضع خود در ایــن خصوص را نه در 
دیداری خصوصی با محمدباقر قالیبــاف بلکه در دیداری علنی و طی 
اظهاراتی صریح و شــفاف خطاب به نمایندگان مجلس اصولگرا، بیان 
کردند. آیت اهلل خامنه ای، در ارتباط تصویری با صحن مجلس شورای 
اسالمی، نه تنها نظر خود درباره کنار رفتن دولت را تصریح کردند، بلکه 
تلویحا به جلسه توهین آمیز نمایندگان با محمدجواد ظریف نیز اشاره 

کرده و فرمودند:...

3.4 میلیون مالک بر سر دوراهی عرضه واحد مسکونی یا پرداخت مالیات

تابستان متفاوت برای مالکان
چرتکه 3

جهان 5

  شورای امنیت به رغم وتوهای پی درپی
برسر کمک رسانی به سوریه به توافق رسید

حمایت  به شرط �تامین منافع!

رئیس جمهــوری گفــت: 
صادرکننــدگان و واحدهای 
تجــاری فعــال و متعهــد به 
سیاســت های تجاری کشور، 
مورد تشــویق و حمایت دولت 
هستند و اقلیت متخلف مورد 

پیگرد قرار می گیرند.
ه  یــگا پا رش  ا گــز بــه 
ســت  یا ر نی  ســا ع ر طال ا
جمهــوری، حســن روحانی 
روز یکشــنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت با 
تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی 
تولید کننــدگان و بازرگانان 
بخــش خصوصــی در اقتصاد 
کشــور و جایگاه ممتاز آنان در 
شرایط تحریم، گفت: سیاست 
دولت تقویت و پشــتیبانی از 
شرکت هایی است که در صف 
اول مقابله با تحریم قرار دارند 
و برای تامین کاالهای ضروری 
و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه 

تولید، تالش می کنند.
رئیس جمهوری با اشاره به 
نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها 
و محدودیت های ناشی از شیوع 
ویــروس کرونا تصریــح کرد: 
وزارت صمت مســئول ایجاد 
انضباط در بخــش صادرات و 
واردات کاال در کشــور است و 

در این مسیر با همکاری بانک 
مرکزی سیاســت های تعادل 
ارزی کشور را با بیشترین دقت 

و شفافیت اجرا می کند.
روحانی سیاست کلی دولت 
را حمایــت از بخش خصوصی 
و مشــارکت فعال بازرگانان و 
تولید کنندگان برشمرد و تاکید 
کرد: بــا توجه بــه گزارش ها و 
ارزیابی مثبــت وزارت صمت 
و بانک مرکــزی از همکاری و 
فعالیت های سازنده بازرگانان 
دلسوز و متعهد و دارای کارنامه 
روشــن اقتصادی، مقررات و 
ضوابط باید در مســیر حمایت 
و تشویق صادرکنندگان و وارد 
کنندگان باشــد و به آن دسته 
ازکســانی که رفتار قانونمند 

داشــته و بــه تعهد خــود در 
چارچوب قانون عمل کرده اند، 
تسهیالت تشویقی ارائه دهند.

روحانــی تصریــح کــرد: 
در کنــار تشــویق و تقویــت 
صادرکنندگان و واردکنندگان 
فعال و متعهد به سیاست های 
تجاری کشــور، در چارچوب 
همــان ضوابط و سیاســت ها 
گروه اندکی که با هدف ســوء 
اســتفاده از این شــرایط و به 
قصد ســوداگری ارز صادراتی 
خــود را بــه چرخــه اقتصاد 
کشــور برنمی گرداننــد مورد 
پیگرد قانونی  قــرار می گیرند 
و با هماهنگی اتــاق بازرگانی 

فعالیت آنها محدود می شود.
در این جلســه »عبدالناصر 

همتــی« رئیــس کل بانــک 
مرکــزی مصوبــات کمیتــه 
بازگشت ارز صادراتی را جهت 
تسریع برگشــت ارز صادرات 
ارائه کــرد که براســاس آن، 
صادرکنندگان برای برگشت 
ارز از تاریــخ صــدور پروانــه 
صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و 
اگر ظرف ســه ماه بعد از تاریخ 
صدور پروانه صادراتی گمرک، 
ارز خود را برگردانند به عنوان 
تشویق مبنای برگشت ارز آنها 
۹0 درصد ارزش پایه صادراتی 

خواهد بود.
براســاس ایــن مصوبــه 
درصورت تاخیر در برگشــت 
ارز بــه چرخــه اقتصــاد، 
صادرکنندگان مکلف هستند 
باقیمانده تعهــدات خود را در 
ســامانه نیما با نرخ روز پایان 
مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه 
نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام 
کمتر باشــد، به بانک مرکزی 

بفروشند.
عبدالناصر همتــی در این 
جلســه همچنین گزارشی از 
روند عرضه ارز در سامانه نیما 
ارائه کرد که بر اساس آن، طی 
دو هفته گذشــته این عرضه 

روند افزایشی داشته است.

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

صادرکنندگان متعهد تشويق می شوند 


