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خروج یا ورود سرمایه؛ مساله این است

 دو روی سکه 
مهاجرت کارگران
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در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
سران سه قوه با حضور ســران قوا و به ریاست 
حسن روحانی، درباره سازوکار تعیین قیمت 

حامل های انرژی تصمیم گیری شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، رئیس جمهوری در این 
جلســه تاکید کرد: هرگونــه عواید حاصل از 
هرگونه اصالح ساختاری قیمت ها صرفاً باید 
به اقشــار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت 
انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با 
توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران 
شود. در این جلسه و در ادامه مباحث مربوط 
به اصالح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و 
بودجه گزارش خود را درباره سازوکار تعیین 
قیمت حامل های انرژی با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشور را ارائه کرد و تصمیمات الزم 
براســاس اســتفاده بهینه از مزیت نسبی در 

انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، 
اتخاذ شد.

در ایــن راســتا رئیس جمهــوری تأکید 
کرد که »هرگونــه عواید حاصــل از هرگونه 
اصــالح ســاختاری قیمت ها صرفــاً باید به 
اقشــار کم درآمد و افــراد دارای درآمد ثابت 
انتقال داده شــود تا کاهش قدرت خرید آنان 
 با توجه به نوســانات تورمــی در حد ممکن

 جبران شود.«
در بخش دیگری از طرح اصالح ساختاری، 
پیشــنهادهای مربــوط بــه اصــالح نظام 
مالیاتی کشــور مورد بررســی قرار گرفت و 
اصــول و جهت گیری های اساســی از قبیل 
کاهــش معافیت هــای مالیاتــی، افزایش 
شــفافیت و حمایــت از تولید با اســتفاده از 
 تخفیف هــای هدفمند مالیاتــی مورد بحث 

قرار گرفت.

  تعیین اعضای هیات حمایت و نظارت 
بر واگذاری طرح های نیمه تمام 

در این جلســه همچنین رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه، رئیس ســازمان بازرسی کل 
کشــور و رئیس دیوان محاســبات به عنوان 
اعضای هیأت ســه نفره حمایت و نظارت بر 

واگذاری طرح های نیمه تمام تعیین شدند.
این هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص 
انطبــاق تصمیمات واگذاری در اســتان ها با 
مقررات مربوط را بر عهده دارند. این تصمیم 
جهت سرعت بخشــیدن و رفع ابهامات برای 
واگــذاری و تســریع در تکمیــل طرح های 
نیمه تمام اتخاذ شده است. همچنین مسایل 
مربوط بــه بازپرداخت اقســاط نیروگاه های 
بخش غیردولتی به صندوق توســعه ملی در 
راستای سیاست  حمایت از مصرف کنندگان 
به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد.

رئیس جمهوری از وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی خواســت تا با 
گسترش صنعت گردشــگری، تنوع صنایع 
دســتی و بهبود شــرایط صنعتگران ملی، به 
گونه ای تالش کند که ایــن وزارتخانه بتواند 
نقش بسزایی در زمینه اشــتغال و تولید ایفا 

کند. 

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری،   حســن روحانی دیروز 
در پاســخ به نامه »علــی اصغر مونســان« 
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی با موضوع »خط مشــی های 
 کلــی ایــن وزارتخانــه«،  دســتور داد: 
ن  ینــدگا نما ی  ا ر بــا  کنــون کــه  »ا
مســئولیت جدیــد را برعهــده گرفته اید، با 
 روحیــه ای تــازه و قــوی برای گســترش 
صنعــت گردشــگری و ورود بیشــتر بخش 
خصوصی در این زمینه و تنوع صنایع دستی 
و آبادانــی شــرایط صنعتگران ملی کشــور 
تالش کنید، بــه گونه ای که ایــن وزارتخانه 
 در زمینــه اشــتغال و تولید نقش بســزایی 

داشته باشد.«

وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در بخشــی از نامــه خود به 
رئیس جمهوری نوشته اســت: »بر خود الزم 
می دانــم در راســتای سیاســت های دولت 
محتــرم تدبیر و امیــد و برنامه هــای دولت 
دوازدهــم کــه در دوران انتخابات ریاســت 
جمهوری به مردم ارایه شــده اســت به ویژه 
ابالغ جهت گیری هــا و اولویت های عمومی 
و تخصصی جهت تنظیــم برنامه اجرایی این 
وزارتخانه از ســوی حضرتعالی، در مســیر 
اعتــدال و رعایت کامــل منشــور اخالقی 
و تحقــق اهــداف و برنامه های دولــت و در 
انجام شایســته وظایف قانونــی و خدمت به 
 اسالم و ملت شــریف ایران، اهتمام مضاعف 

به عمل آید.«
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خبر
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دستور رئیس جمهوری به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری:

نقش بسزایی در تولید و اشتغال ایفا کنید

 ترامپ: می توانم دستور حمله 
به 15 نقطه ایران را بدهم، اما نمی دهم

بازی با کارت 
»جنگ« سوخته 

سياست 2

»ســاده ترین کاری که می توانم انجام دهم، این اســت که بگویم، 
بچه ها بیایید شروع کنیم و این یک روز بسیار بد برای ایران خواهد بود. 
ساده ترین کاری که می توانم انجام دهم این است که بگویم بیایید به 
15 نقطه در ایران حمله کنیم. من می توانم این کار را انجام دهم و همه 
چیز آماده است. من می توانم این کار را در یک دقیقه انجام دهم، درست 
در اینجا، برای شما و شما یک داستان عالی برای نوشتن در این مورد 

خواهید داشت؛ اما نمی خواهم آن را انجام بدهم.«
آنچه خواندید ترجمه ای از حرف های تازه دونالد ترامپ خطاب به 
خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید اســت. بعد از حمله به آرامکوی 
عربستان در شنبه هفته گذشــته، جنگ طلبان بار دیگر دست به کار 
شــده اند تا ایران و آمریکا را تا آستانه یک درگیری نظامی پیش ببرند. 
گرچه جان بولتون از کاخ سفید رفته است، اما ماجرای آرامکو نشان داد 
که جنگ طلبان همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهند؛ نمونه اش 
هم لیندســی گراهام، ســناتور جمهوری خواه آمریکاست که بعد از 
حمله پهپادی گســترده انصاراهلل یمن به عربستان، خواستار حمله به 
تاسیسات نفتی ایران شده است.  او بعداز  سقوط پهپاد آمریکایی توسط 
نیروهای سپاه پاسداران ایران نیز گفته بود که ناکامی ایاالت متحده در 
تالفی ساقط شدن پهپادش نشان »ضعف« بود و ترامپ نیز در پاسخ به 
خبرنگاران گفته بود »از لیندسی بپرسید چطور وارد خاورمیانه شدیم 
و چطور از آب درآمد؟ رفتن به عــراق چطور بود؟ بنابراین، ما روی این 
موضوع اختالف نظر داریم.«  این اختالف نظرها در آمریکا باعث شده تا 
طی یک هفته گذشته سیاست آمریکا و خاورمیانه حول محور جنگ و 

البته الف زدن های مربوط به جنگ بگذرد...

تحریم دوباره بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا؛ 

همتی: از »دور زدن تحریم ها« به دوره »تحریم ناپذیری« ورود کرده ایم
چرتکه 3

همين صفحه
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تصمیم گیری درباره سازوکار تعیین قیمت 
حامل های انرژی


