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 پای ناطق هم به پرونده معاون سابق الریجانی 
باز شد

دادگاه طبری؛ 
آبستن بازی های 

سیاسی پیچیده

سياست 2

اینکه چگونه اکبر طبری بیخ گوش رئیس یک قوه فسادها کرده و 
»محبوب دل مفسدان اقتصادی« بوده اســت، اساسا در این بلبشوی 
تحریم و دالر 20 هزار تومانی و سکه ای که یک تکان دیگر به خودش 

بدهد، ده میلیونی می شود، برای افکار عمومی محلی از اعراب ندارد. 
افکار عمومی حاال دیگر حتی با شنیدن اعداد و ارقام سرسام آور در 
دادگاه طبری هم انگشت حیرت به دهان نمی گزد؛ چراکه حاال دیگر 
چشم و گوشش پُر است از این فسادها.   از آن طرف اما دادگاه »سلطان 
رشوه« سیرکی جذاب و ســاحی کارآمد است برای آقایان سیاسی تا 
به مدد آن پنجه به صورت یکدیگر بکشــند و با راه انداختن بازی های 

سیاسی، کام خود را از این تراژدی غم انگیز بگیرند.  
فرافکنی های دلپذیر

پرونده طبری هنوز از مرگ مشکوک قاضی منصوری ملتهب است و 
هنوز حدس و گمان ها درباره او به یقین نرسیده اند که جبهه پایداری ها 
پای چهره تازه ای را به این آش شــله قلمکار باز کرد ه اند؛ چهره ای که 
برای خودش وزنه ای است در تاریخ جمهوری اسامی؛ هرچند وزنه ای 

عزلت نشین.
ماجرا از توئیت علیرضا زاکانی شروع شــد. او در شبکه فیلترشده 
توئیتر ادعا کرد که اکبــر طبری، ابتدای انقاب بــه دلیل فعالیت در 
گروهک منافقین دستگیر و زندانی شد، اما بعد با ساده انگاری عده ای، 

فرماندار شهرستان نور مازندران شد و بعد...

 موافقت رهبر انقالب با »کمک ویژه مالیاتی«
به شرکت های تازه وارد بورس

چرتکه 3

شهرنوشت 6

زیر آب رفتن »پرنوشته« و »تلخاب« پس از آبگیری یک سد

وستاییان حواشی گتوند به حاشیه ها  رانده شدند ر

رئیس جمهــور از رئیس کل بانک مرکزی 
خواســت به حضور پرقــدرت در تامین ارز 
مورد نیاز کاالهای ضروری مردم و واحدهای 
تولیدی ادامه داده و در عین حال با همکاری 
نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت 
دنبال کند تا بازار دستخوش بازی های روانی 
و عملیات رسانه ای مخرب بعضی سودجویان 

نشود.
به گــزارش ایســنا، حســن روحانی، در 
گفت وگو با دکتر عبدالناصــر همتی، رئیس 
کل بانک مرکــزی در واکنش بــه اقدامات 
بانک مرکزی برای ثبات بخشــی به بازار ارز 
گفت: اقدامــات بانک مرکــزی از نظر تأمین 
گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان 
در ســامانه نیمــا و نیز مداخــات هدفمند 
و علمی در بــازار ارز در روزهای گذشــته و 

همچنین اقدامــات ویژه بانــک مرکزی در 
 تأمین ارز کاالهای اساسی و دارو باید با قدرت 

ادامه یابد.
رئیس جمهور خواســتار تــداوم حضور 
پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای 
ضروری مــردم و واحدهای تولیدی شــد و 
اظهار داشــت: اطمینان دارم صادرکنندگان 
با همکاری وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 

با عرضه ارز حاصل از صادراتشــان به چرخه 
اقتصاد، بانک مرکــزی را در تأمین نیازهای 
ارزی فعاالن اقتصادی و مدیریت بازار همراهی 
خواهند کــرد. بانک مرکزی بایــد عرضه ارز 
نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز 
کاالهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات 

متمرکز شود.
دکتــر روحانی از بانک مرکزی خواســت 
تاش ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع 
ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها 
را با جدیت بیشــتر پیگیری کنــد و تصریح 
کرد: با توجه به بازگشــایی تدریجی مرزهای 
کشور بعد از مراقبت های دوران شیوع کرونا 
و بازگشــت صادرات و واردات کشور به روال 
قبل، امیدواریم هر چه سریع تر تعادل به بازار 

ارز بازگردد.

خبر

روحانی در گفت وگو با رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد

تامین ارز موردنیاز کاالهای ضروری و واحدهای تولیدی 

ســازمان مدیریت حمــل ونقل بارومســافر 
شــهرداری کرج درنظــر دارد به اســتناد ماده 
3 دســتورالعمل اجرایی آئین نامــه حمل ونقل 
دانــش آموزان مصــوب هیئت محتــرم وزیران 
 وبراســاس مصوبــات مــورخ 15 / 12 / 96 و

04 / 02 / 97 کارگــروه مــاده 18 شهرســتان 
کرج امــر ســاماندهی وارائه خدمات ســرویس 
درسال تحصیلی 1400 -  99 مدارس شهرکرج 
را ازطریــق فراخوان بــه شــرکتها وپیمانکاران 
صاحیت دارواگذارنمایــد .لــذا متقاضیــان 
 می توانند ظــرف مــدت 10 روزکاری از تاریخ

 08 / 04 / 1399 جهــت دریافــت اســناد 
فراخــوان وارائــه موارد درخواســتی بــه امور 
قراردادهــا ســازمان واقــع درکــرج - میدان 
اســتاندارد - بعــداز موسســه اســتاندارد - 
 ســاختمان مرکزی مراجعه ویا با شــماره تلفن

 32800843 - 026 تماس حاصل نمایند .
- محل تحویل اسناد : دبیرخانه سازمان 

- آخرین مهلت قبول پیشنهادات : پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 18 / 04 / 1399 

- ســایر اطاعات وجزئیات دراســناد مندرج 
است . 
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