      والدت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مباركباد
باید تعریف درستی از مدیران دوتابعیتی ارائه شود

رییس دفتر رئیس جمهوری گفت :بحث دوتابعیتی را باید تعریف کنیم .به کسی که دو کارت
اقامت دارد در هیچ جای دنیا ‹دوتابعیتی› گفته نمی شــود .به گزارش ایرنا  ،محمود واعظی روز
چهارشــنبه در حاشیه جلســه هیات دولت درجمع خبرنگاران درمورد گزارش مجلس شورای
اسالمی از مدیران دوتابعیتی ،افزود :دوتابعیتی را باید تعریف کنیم .گفته شده است که اگر اسامی
دوتابعیتی ها به دولت داده شود یا اگر خودمان هم متوجه بشویم بالفاصله اقدام می کنیم .وی با
اشاره به اینکه تاکنون لیستی به دولت نداده اند ،ادامه داد :من آن گزارش را نخواندم،به نظر من
آنها بحث دوتابعیتی و اقامت کوتاه مدت را مخلوط می کنند.
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عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

رییس دفتر رئیس جمهوری:

عارف با  123رای از تصدی ریاست مجلس بازماند

الریجانی با کمک تندروها رئیس مجلس ماند
کواکبیان خطاب به الریجانی :حاجی بابایی به نفع شما تبلیغ کرد
اصالح طلبان پیروز انتخابات مجلس هستند
وفاداری اعضای فراکسیون به عارف نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشت

نوبخت :

در صفحه 2

دولت به وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری حادثه مدرسه
تهران ماموریت داد
ســخنگوی دولت گفت :دولت به وزیر آموزش و پرورش ماموریت
داده تا جنایت در یکی از مدارس تهران را که باعث تاســف و نگرانی
است به سرعت و قاطعیت پیگیری کند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در حاشــیه جلسه صبح دیروز هیئت
دولت ،اظهار داشت :دولت قصد دارد با ایجاد سامانهای مناسب مشکل
کولبران و مرز نشینان را حل کند که جمع بندی آن در دستور کار جلسه
آینده هیئت دولت (یکشنبه  ۱۳ -خرداد) مطرح میشود .وی افزود :در
خصوص برخی از تجارتها که تحت عنوان کولبری مطرح است ،تمام
تالش دولت این است که در اصالح آیین نامه مربوطه به گونهای عمل
شود تا کسانی که در مرزها ساکن هستند عالوه بر برخورداری از درآمد
پایدار ،زحماتی که برای کولهبران ایجاد می شود را رفع کنیم .نوبخت با

اشــاره به وقوع یک جنایت در مدرسهای در غرب تهران ،گفت :دولت
به وزیر آموزش و پرورش ماموریت داده تا جنایت در یکی از مدارس
تهران را که باعث تاسف و نگرانی است به سرعت و قاطعیت پیگیری
کند .وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برخورد جدی
با سو استفادهکنندگان از نوسانات نرخ ارز و گرانفروشان با بیان اینکه
این وظیفه بر عهده دستگاههای نظارتی در امر تجارت و داد و ستدهای
بازار اســت ،خاطرنشــان کرد :امروز هیچ دلیلی وجود نــدارد که مردم
عزیزمان هنگام خرید و فروشها با امتناع از فروش برخی کاالها به بهانه
اینکه قیمت این کاال در نوسان است یا آن کاال با قیمت غیرواقعی عرضه
شود ،مواجه شــوند؛ گرچه ممکن است در یک کوچه و پس کوچهای
رقمی برای دالرهای محدود مورد معامله قرار بگیرد.
ادامه در همین صفحه

صفحه 9
وزیر جهاد کشاورزی:

صفحه 3
روایت خودسوزی کارگر شهرداری آبادان

عامل گرانی گوشت
نبود تعادل عرضه و تقاضا است

«زامل» دیگر به خانه بازنمیگردد

صفحه 4

صفحه 10

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

توافق مالیاتی با اصناف
بابت عملکرد سال ۹۶

عكس :كاروكارگر -مصطفی صفری

وزیر نفت:

مانع کاهش صادرات نفت می شویم

معاون اول رئیس جمهوری:

اعتماد عمومی نباید دچار فرسایش شود

در صفحه 2

نوبخت :

دولت به وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری حادثه مدرسه تهران
ماموریت داد

ادامه از همین صفحه
سخنگوی دولت ادامه داد :با توجه
بــه اینکه دولت در فاصلــه دو ماه اول
ســال بیش از  ۱۹میلیــارد دالر کاال را
ثبت ســفارش کــرده و پرداختها و
تخصیصهای مربوط به این موضوع
نیز در حال انجام اســت و همچنین با
توجه به اینکه تامین ارز نسبت به سال
قبل افزایش یافته ،امروز هر کاالیی که
میخواهد در اختیار مردم قرار بگیرد یا
آن را با نرخ  ۳۸۰۰تومان برای کاالهای
اساســی عرضه میکنیم یا برای سایر

کاالها ،این اتفــاق با نرخ  ۴۲۰۰تومان
رخ میدهد.
رییس ســازمان برنامــه و بودجه با
بیان اینکــه در همه کاالهــا به گواهی
ارقام نســبت به ســال قبل با افزایش
ثبت سفارش و واردات مواجه هستند
و همچنین پرداختها نیز بیشتر شده
است ،تصریح کرد :به تبع این موضوع
ما باید حتی انتظار داشــته باشــیم که
برخی از کاالها ارزانتر نیز شوند چون
کاالهایی که واردکنندگان میخواستند با
دالر  ۴۷۰۰الی  ۵۰۰۰تومان وارد کنند،
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وبسايت جدید روزنامه

ما آن را به  ۴۲۰۰تومان تقلیل دادیم.
نوبخت با بیان اینکه در این مرحله
اســت که دســتگاههای نظارتــی باید
وارد عمــل شــوند ،خاطرنشــان کرد:
باید تصریح کنم که ما از عموم کســبه
و تجارمان که افرادی متدین هســتند
و مــال حالل بــه منزل خــود میبرند
قدردانــی میکنیــم امــا اگر عــدهای
بخواهنــد گرانفروشــی کننــد حتما
ســازمان تعزیرات و سازمان حمایت
از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید
قویا نظارتها و اقدامات خود را انجام

دهند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه باید با
همه وجود از مردم حمایت کنیم و اجازه
ندهیم که تخلفاتی نظیر گرانفروشی یا
کم فروشــی انجام شــود ،گفت :واقعا
گناه دارد به ویژه در ماه مبارک رمضان
بخواهیم مردم خوب و شریفی که همه
بار سنگینی کشور را در مواقع خاص بر
دوشمیگیرند،بیپناهبگذاریم.بنابراین
از دستگاههای نظارتی میخواهیم که با
دقت ،انصاف و قاطعیت در این زمینه
نظارت و در صورت لزوم برخورد کنیم.

تسليت

جناب آقای دکتر باشتی

مدیر عامل محترم شرکت سیمان هرمزگان
ضایعه درگذشت دایی گرامیتان را به جنابعالی تسلیت عرض نموده و
از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم سفر کرده غفران و رحمت الهی و
برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
موسی داوری -سرپرست روزنامه کاروکارگر در استان هرمزگان

مدیریت و کارکنان
شرکت یزدباف (سهامی عام)

گروه ستاره کویر یزد

