
بخش قابل توجهی از مشترکان پرمصرف برق 
ماه  ظرف  دولت  جدید  تمهیدات  با  پارسال 
تبدیل  مصرف  خوش  مشترکان  به  اخیر  های 

شدند.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه 26 
تيرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت با اعالم 
این مطلب و با اشاره به اینکه قطع برق برخی 
مصرف  اوج  زمان  در  پرمصرف  دولتی  ادارات 
افزود:  است،  کرده  تنبیه  و  توجیه  را  آن ها 
از  برخی  برق  تيرماه  هفته  آخرين  روز های  در 
استاندار  تصمیم  با  پرمصرف  دولتی  ادارات 
تهران در زمان اوج مصرف قطع و پس از پایان 
اوج مصرف دوباره وصل شده است که  زمان 
تنبیه  و  توجه  شده  ارسال  گزارش های  طبق 

کافی انجام شده است.
وزیر نیرو با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در 
و  خرداد   ۱۹ در  اداری  ساعات  تغییر  خصوص 
۱۳ تیر سال گذشته ادامه داد: در مصوبه اول 
اداری در ۴ استان و در مصوبه  تغییر ساعت 
شد  مصوب  کشور  استان های  همه  در  دوم 
از سوی  ارسال شده  اطالعات  به  توجه  با  که 
شرکت توزیع برق، دما و شرایط،  استانداران 
کنند.  وی  گیری  تصمیم  ساعت  تغییر  برای 
کاهش فشار دستگاه های سرمایشی به شبکه 
بروز  و  برق  قطع  و  کمبود  از  جلوگیری  و  برق 
خاموشی را هدف از اجرای این مصوبه دانست 
مصرف  مدیریت  سبب  طرح  این  افزود:  و 

معادل 2 هزارمگاوات برق در کشور شد.
اردکانیان با اشاره به پابرجا بودن این مصوبه 
در سال جاری گفت: امسال در هیأت وزیران 
تهران  در  اداری  ساعت  تغییر  درخصوص 
موضوعی مطرح شد که باتوجه به ویژگی های 
تهران، مراکز موجود و ارتباطات خارج از کشور، 
مشکالتی  بروز  سبب  می تواند  ساعت  تغییر 
مشترک  جلسه ای  برگزاری  از  پس  که  شود 
بین ما،  وزیر کشور و استاندار تهران، امسال 
نشد.   اجرا  شهر  این  در  اداری  ساعت  تغییر 
را  هوا  دمای  درجه  یک  هر  افزایش  نیرو  وزیر 
نیازمند افزایش ۱۳۹۰ مگاوات توان تولید در 
نیروگاه ها دانست و ادامه داد: امسال باوجود 
شروع زودهنگام فصل گرم و افزایش سراسری 
دمای هوا، باهمکاری مردم در وضعیت مناسبی 
توان  از  همزمان  استفاده  به  قرارداریم.  وی 
انرژی های نو در کنار توان نیروگاه ها برای تولید 
امسال ۳۰۰  پایان  تا  و گفت:  کرد  اشاره  برق 
نیروگاه ها اضافه  این  به ظرفیت  برق  مگاوات 

خواهد شد.
ای  مصوبه  بودن  دستورکار  در  از  نیرو  وزیر 
موضوع  درباره  دولت  اقتصاد  کمیسیون  در 
این  گفت:  و  داد  خبر  دیجیتال  ارز  استخراج 
مسأله به زودی به هیأت وزیران خواهد آمد و 
در صورت پذیرفته شدن اصل موضوع، درباره 

تعرفه آن تصمیم گیری خواهد شد.
صندوق  منابع  از  برداشت  با  رهبری  موافقت 

توسعه برای بازسازی مناطق سیل زده
رئیس  دفتر  رئیس  واعظی  محمود  دکتر 
هیأت  دیروز  جلسه  خاتمه  در  هم  جمهوری 
وزیران به خبرنگاران گفت: مقام معظم رهبری 
منابع  از  تومان  میلیارد  هزار   ۵ برداشت  با 
مناطق  بازسازی  برای  ملی  توسعه  صندوق 

سیل زده موافقت کردند.
وی همچنین با دشمنی های اخیر آمریکا با ایران 
گفت: برجام یک فرصت برای مذاکره به وجود 
دیدگاه  هم  هسته ای  مسأله  در  بود؛  آورده 
بحث  و  موضوع  است؛  روشن  کامالً  ایران 
دیگری مطرح نیست و االن هم طبیعی است 
اگر آمریکایی ها به برجام برگردند و تحریم ها 
از روی میز بردارند فرصت مذاکرات در این  را 
رئیس  دفتر  رئیس  می آید.   بوجود  چارچوب 
در   ۴+۱ گروه  اخیر  نشست  درباره  جمهوری 
بروکسل هم گفت: این نشست و بیانیه اخیر 
آنها نشان می دهد همه گروه چه اروپایی ها، 
حفظ  برای  ایران  همچنین  و  چین  و  روسیه 
برجام که حاصل مذاکرات طوالنی بوده تالش 
برای  ایران  منافع  همه  اگر  البته  که  کنند  می 
شده  دیده  برجام  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

لحاظ شود، می توانیم برجام را حفظ کنیم.
وی همچنین درباره ثبات در بازار ارز و قیمت 
ارز در  اخیر قیمت  کاالها گفت: در هفته های 
بازار کاهش یافته و بازار هم آرام شده است؛ 
در نتیجه مردم حتمًا باید انتظار داشته باشند 
انتظار دولت  و  یابد  کاالها کاهش  که قیمت 

هم همین است.
می کند  تالش  دولت  اینکه  بیان  با  واعظی 
آقای  گفت:  دهد،  کاهش  را  کاالها  قیمت   
رئیس جمهوری  وزیر اقتصاد را مسئول کردند 
تا به همراه دستگاه ها و وزیران ذیربط، تمامی 
هر  و  بنادر  در  ای  نقطه  هر  در  که  کاالهایی 
جای دیگر کشور قرار دارند یا در جایی احتکار 
جلوی  قانون  حکم  براساس  نوعی  به  یا  شده 
آنها گرفته شده، مشکالت شان حل و وارد بازار 

شود.
اشاره  بندرعباس  به  اقتصاد  وزیر  سفر  به  وی 
کرد و گفت: وزیر اقتصاد اخیرًا یک جمع بندی 
۱2، ۱۳ ماده ای به دکتر روحانی تقدیم کرده اند 
تمام  دادند  دستور  هم  جمهوری  رئیس  و 
اختیار  در  و  شود  آزاد  شده،  رسوب  کاالهای 

مردم قرار گیرد.
وی افزود: آنچه که به دولت و بانک ها از جمله 
توزیع منابع مربوط بوده، صورت گرفته است؛ 

از طرف دیگر اخیرًا نامه ای خدمت رهبرمعظم 
از  جدیدی  مبلغ  تا  کردیم  تقدیم  انقالب 
دستور  و  کنیم  برداشت  ملی  توسعه  صندوق 
ایشان آمده است و با برداشت ۵ هزار میلیارد 
دستگاه  به  آن را  که  اند  کرده  موافقت  تومان 
ابالغ کردیم و امیدواریم با این پول یک جهش 
به  زده  سیل  مناطق  در  زمینه  این  در  جدید 

وجود بیاید.
شورایاری ها  انتخابات  درباره  همچنین  وی 
بازرسی کل  گفت: آقای سراج )رئیس سازمان 
و  دادند  جمهوری  رئیس  برای  نامه ای  کشور( 
این  چون  اما  کردند  بیان  هم  استدالل هایی 
نخستین دوره انتخابات شورایاری ها نیست و 
۴ دوره دیگر بر همین اساس و اصول و قانون 
رئیس جمهوری  است،  شده  اجرا  انتخابات 
دستور دادند این موضوع در معاونت حقوقی 

رئیس جمهوری بررسی شود و نظر بدهند.
واعظی درباره تداوم روند کاهشی نرخ ارز گفت: 
سیاست و اعتقاد دولت این است که نرخ ارز 
کنونی در بازار با نرخ واقعی آن فاصله دارد و 
دلیل آن هم به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و 
روانی آمریکا و برخی کشورهای کوچک منطقه 
از سال گذشته است که مسائلی مانند تحریم 
و جنگ را مطرح کردند و این اقدامات در بازار 
ارز تأثیر داشت و نرخ ارز و کاال افزایش پیدا 
کرد.    وی بیان کرد: مردم متوجه شدند تبلیغات 
جنگ روانی دشمنان توخالی است؛ اعتمادشان 
در کشور  که  اقداماتی  اساس  بر  به مسئوالن 
خوشبختانه  و  است  شده  بیشتر  بینند،  می 
و  رادیوها  در  که  تحلیل هایی  تمام  برخالف 
رسانه های خارجی معاند مطرح می شد و برخی 
هم در داخل آن را ادامه می دادند که پس از 
ارز باال می رود و اتفاقات  ۱۸ اردیبهشت نرخ 
بدی می افتد، با همدلی و استقبال مردم و با 
همراهی، صمیمیت و همکاری قوای سه گانه 
و مسئولین نظام و مردم، نرخ ارز کاهشی شده 
مانند خودرو  کاالها هم  برخی  و قیمت  است 

کاهش یافته است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه نرخ 
کاهشی  روند  و  نیست  کنونی  نرخ  ارز  واقعی 
اظهارداشت:  کند،  پیدا  ادامه  باید  ارز  نرخ 
ارز دخالت کند و نرخ  بازار  بنا ندارد در  دولت 
تقاضا  و  عرضه  روند  و  کند  ایجاد  ارز  تصنعی 
را آزاد گذاشته تا به طور طبیعی روند نرخ ارز 

کاهش پیدا می کند.
دنبال جذب  به  که  هایی  دانشگاه  از  حمایت 

دانشجوی خارجی هستند  
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر 
دانشگاه  از  گفت:  خبرنگاران  به  هم  فناوری 
خارجی  دانشجوی  جذب  دنبال  به  که  هایی 
هستند، حمایت می شوند.  وی در واکنش به 
بر مافیاهایی  اظهارات برخی کارشناسان مبنی 
و  پزشکی  رشته های  ظرفیت  افزایش  از  که 
تأثیرپذیری وزارت  و  وکالت جلوگیری می کنند 
درس  کالس های  گفت:  موضوع  این  از  علوم 
ما و ظرفیت هر گروه و رشته یک استانداردی 
دارد.  وزیر علوم ادامه داد: آنچه که دانشگاه 
مرکز  یا  رشته  یک  ایجاد  و  گسترش  برای  ها 
دارد  استاندارد  شرایط  می گیرند  مجوز  جدید 
فلذا وزارت علوم تحت تأثیر هیچ گروهی برای 

کم یا زیاد کردن ظرفیت ها قرار نمی گیرد.
به  کنکور  حوزه های  جابجایی  خصوص  در  وی 
دلیل سیل و زلزله تصریح کرد: آزمون سراسری 
ارشد و کارشناسی که در تیر انجام شد قانونی 

بوده و نتایج آن هم اعالم می شود.
انتخابات شورایاری ها برگزار می شود

در  هم  تهران  شهردار  حناچی  پیروز  دکتر 
برگزاری  بازرسی،  سازمان  اینکه  به  واکنش 
انتخابات شورایاری ها را خالف قانون می داند، 
به خبرنگاران گفت: مرجع قانونی برگزاری این 
حقوقی  معاونت  دولت،  بخش  در  انتخابات، 
رئیس  مقننه،  قوه  در  و  جمهوری  ریاست 
مجلس شورای اسالمی است.  وی با بیان اینکه 
برگزاری  عدم  تشخیص  مرجع  بازرسی  سازمان 
نیست،  خاطرنشان  شورایاری ها  انتخابات  
برگزاری  نگفتند جلوی  ما  به  که  زمانی  تا  کرد: 

انتخابات را بگیرید، ما آن را برگزار می کنیم.
قیمت کتب درسی ارزان تر از سایر اجناس

وزارت  سرپرست  حسینی  سیدجواد  دکتر 
با  گفت:  خبرنگاران  به  هم  پرورش  و  آموزش 
توجه به اینکه کاغذ با ارز دولتی ۴2۰۰ تهیه 
کتاب های  قیمت  ارزش  میانگین  است،  شده 
درسی از سایر اجناس با ارز دولتی کمتر است.

وی درباره کمبود و مراحل چاپ کتاب درسی 
حدود۱۴۰  گفت:  آینده  تحصیلی  سال  برای 
در  رشته  از ۸۰۰  بیش  در  کتاب  میلیون جلد 
مهر چاپ  اول  برای  متوسطه  و  ابتدایی  دوره 

شده است.
افزود:  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
کتاب های درسی در تمام مقاطع آماده توزیع 
در  اینترنتی  صورت  به  کتب  از  بخشی  است، 
هم  ها  شهرستان  در  دیگر  بخشی  و  مدارس 
توسط برخی مراکز ثبت و توزیع می شود که 
به مدارس و مراکز می  با مراجعه  خانواده ها 
توانند برای ثبت نام و دریافت کتاب ها اقدام 
در  بی سوادی  آمار  درباره  همچنین  وی  کنند.  
و  تعریف  سوادی  بی  از  داشت:  اظهار  کشور 
اما جمهوری  آمارهای بسیاری در دست است 
ابتدایی  مقطع  در  کلی  بطور  ایران  اسالمی 
۵ر۹۸ درصد پوشش تحصیلی دارد، در واقع 
۵ر۱درصد از دانش آموزان تحصیل نمی کنند.

۵ر۱  نکردن  تحصیل  علت  حسینی،  گفته  به 
درصد دانش آموزان، آموزش و پرورش نیست، 
که دانش آموزی وجود  این کشور  در هر جای 
داشته باشد، مدرسه دایر است اما در بسیاری 
از مواقع خانواده ها تمایل چندانی به تحصیل 
فرزندان خود ندارند.  سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش  با اشاره به عدد   ۹ میلیون بازمانده 
از تحصیل در کشور خاطرنشان کرد: جمهوری 
مناسب  بسیار  زمینه  این  در  ایران  اسالمی 
عمل کرده و سه بار از طرف یونسکو به دلیل 
قدردانی  تحصیل  از  بازماندگان  سهم  کاهش 
برای  جهانی  میانگین  افزود:  وی  است.   شده 
برگزاری کالس درسی هفت هزار ساعت است 
های  شیوه  درسی  برنامه های  و  ها  کالس  اما 
مدیریت و یادگیری باید براساس سند تحول 
بنیادین به گونه ای متحول شود که بهره گیری 
رود،  پیش  شدن  کاربردی  سمت  به  دروس 
در  وری کالس های درسی  بهره  افزایش  البته 

دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره 2۸۳

نیمه دوم تیر ۱۳۹۸

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱۳7۴

به دستور رئیس  جمهوری همه کاالهای 
رسوب شده در گمرک ترخیص می شوند

رهبر معظم انقالب ۳ عضو فقهای 
شورای نگهبان را منصوب کردند

پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل حسینی شاهرودی

ادامه روند سقوط 
قیمت ارز و طال

وزیر بهداشت:  با فساد 
سازمان یافته در دارو و 

تجهیزات پزشکی مواجهیم

گردشگری را از نطنز شروع کنیم: 
اقامتگاه بوم گردی سرای 
جواهر و موزه کلوک نطنز

رئیس جمهوری در جمع مردم 
شیروان: شرایط سختی داریم اما 

درکنار هم از آن عبور می کنیم

رئیس قوه قضائیه: خودروسازان 
موظفند به تعهداتشان عمل کنند

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی 
بر ضرورت پایبندی شرکت ها به تعهدات خود و 
حقوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازمانی به 

خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به ...

افق پیش بینی 
بودجه ۲ ساالنه 

می شود

و  یزدی  آیت اهلل  آقایان  جداگانه ای  احکام  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
در  آنان  یافتن دوره عضویت  پایان  به  توجه  با  را  آملی الریجانی  آیت اهلل 
این  فقهای  عضو  به عنوان  جدید  دوره  یک  برای  مجددًا  نگهبان،  شورای 
دیگری،  حکم  در  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر  کردند.  منصوب  شورا 
به  مؤمن  اهلل  آیت  مرحوم  جای  به  را  اعرافی  والمسلمین  حجت االسالم 

عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
متن احکام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیت اهلل جناب آقای حاج شیخ محّمد یزدی دامت توفیقاته

با توجه به پایان یافتن دوره ی عضویت جنابعالی در تاریخ  ۱۳۹۸/۴/2۵، 
بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجددًا جنابعالی را به عنوان عضو 

فقهای شورای نگهبان برای یک دوره  جدید منصوب می کنم.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
سّیدعلی خامنه ای
2۴ تیر ۱۳۹۸

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیت اهلل جناب آقای حاج شیخ صادق آملی الریجانی دامت توفیقاته

با توجه به پایان یافتن دوره  عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۴/2۵، بر 
اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجددًا جنابعالی را به عنوان عضو 

فقهای شورای نگهبان برای یک دوره  جدید منصوب می کنم.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
سّیدعلی خامنه ای
2۴ تیر ۱۳۹۸

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت 

توفیقاته
با توجه به فقدان مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محّمد مؤمن)ره( در مجموعه 
فقهای محترم شورای نگهبان، جنابعالی را بجای ایشان به استناد اصل نود 

و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم نصب می کنم.
دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.

سّیدعلی خامنه ای
2۴ تیر ۱۳۹۸

حسینی  سیدمحمد  آیت اهلل  درگذشت  پیامی  در  انقالب  معظم  رهبر 
شاهرودی را تسلیت گفتند.

آیت اهلل  رهبری، حضرت  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
را  شاهرودی  حسینی  سیدمحمد  آیت اهلل  درگذشت  پیامی  در  خامنه ای 

تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلت فقیه ربانی آیت اهلل آقای حاج سیدمحمد شاهرودی را که از فقهای 
قم  ساکن  انقالب  از  پس  سالهای  در  و  نجف  علمیه  حوزه ی  برجسته ی 
آن  شاگردان  و  ارادتمندان  عموم  به  و  نجف  و  قم  حوزه های  به  بودند، 
مرحوم و به خصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشان و وابستگان به بیت 
شریِف والد ایشان مرحوم آیت اهلل العظمی شاهرودی از مراجع دوره ی قبل 
در نجف، تسلیت عرض می کنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را 

برای آن مرحوم مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای
۱۸ تیر ۹۸

گفتنی است در پی رحلت فقیه ربانی مرحوم آیت اهلل سیدمحمد حسینی 
رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  سوی  از  بزرگداشتی  مراسم  شاهرودی، 
معظم انقالب اسالمی روز سه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ بعد از نماز مغرب و 

عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد.



اقتصادی۲

عالی قضایی  در جلسه شورای  قوه قضائیه  رئیس 
و  خود  تعهدات  به  شرکت ها  پایبندی  ضرورت  بر 
به  سازمانی  اگر  گفت:  و  کرد  تأکید  مردم  حقوق 
مشتری  به  نسبت  تعهدش  که  دهد  اجازه  خود 
مرتکب  واقع  در  کند،  نقض  یکطرفه  صورت  به  را 
نقض حقوق عامه شده است. مثالً فرض کنیم یک 
که خودرو  است  متعهد شده  شرکت خودروسازی 
با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری  را 
میل  با  و  یکطرفه  صورت  به  اگر  دهد.  تحویل 
تغییر دهد،  را  زمان تحویل خودرو  و  خود قیمت 

اقدامش خالف حقوق عامه است.
رئیسی  ابراهیم  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
مقام  فرموده  به  بنا  ابتدا  از  ما  تأکید  داد:  ادامه 
معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری 
کرده  ایستادگی  نفوذها  مقابل  در  که  است  بوده 
اساس،  بر همین  می کنند.  و عدل حکم  به حق  و 
دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به 
همه زیرمجموعه های دستگاه قضایی ابالغ شد تا 
ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، 
ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و 

پاسداری شود.
وی گفت: دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم 
محکومان  و  متهم  رجوع،  ارباب  به  احترامی  بی 

نیست.
بر  علی الدوام  نظارت  ضرورت  بر  تأکید  با  رئیسی 
از جانب مدیران افزود: مدیریت بدون  دستگاه ها 
مختلف  بخش های  خصوصًا  ندارد.  معنا  نظارت 
و  فساد  با  مبارزه  مقدم  خط  در  امروز  که  اجرایی 

ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم اجرای هر چه 
حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون  بهتر 
حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به 
معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین 
اجرای قانون و تداوم اعتماد است. براین مبنا، هرگز 
مچ گیری  یا  مانع  ایجاد  مزاحمت،  را  نظارت  نباید 
تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است 
و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار 

دارد.
دسترسی مردم به عدالت

رؤسای  با  جلسه  در  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که مردم بتوانند 

برای احقاق حق خود به راحتی به عدالت دسترسی 
داشته باشند و درباره حق خود دادخواهی و تظلم 

کنند.
رئیسی افزود: باید به گونه ای کار شود که اگر کسی 
در هر منطقه از کشور و در هر استانی نتوانست به 
مسئوالن مربوط دسترسی یابد، بتواند به راحتی به 
عدالت دسترسی پیدا کند و اگر کسی پول نداشت 

وکیل بگیرد واقعًا بتواند حقش را پیگیری کند.
وی درباره گزارش های تحقیق و تفحص در مجلس 
نمایندگان  اسالمی  شورای  مجلس  در  باید  افزود: 
گزارش های تحقیق و تفحص را به خوبی و محکمه 
تهیه  از  بعد  منظور  بدین  و  کنند  تهیه  پسند 
افراد حقوقدان در مجلس داده  به  باید  گزارش ها 
شود تا با زبان حقوقی و مستند تنظیم شود تا در 
است  قرار  زیرا  برسد  نتیجه  به  زودتر  قضائیه  قوه 

قاضی بر اساس آن تصمیم بگیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: درباره گزارش های تحقیق 
این  همه  که  کرده ایم  مقرر  مجلس  تفحص  و 

گزارش ها بازنگری شوند.
نتیجه  در  گفت:  بورسیه ها  مسأله  درباره  وی 
پیگیری دیوان عدالت اداری نسبت به برخی موارد 
تشخیص حق داده شده است و در این چارچوب با 

بورسیه ها جلسه داشتیم.
احکام  اجرای  ضرورت  درباره  قضائیه  قوه  رئیس 
مقرر  قانونگذار  کرد:  تأکید  اداری  عدالت  دیوان 
کرده است کسی که از اجرای حکم دیوان استنکاف 
این به منظور  باید مورد تعقیب قرار بگیرد و  کند 
مردم  حقوق  احقاق  منظور  به  اجرا  ضمانت  ایجاد 

است.
شهرداری هاست  درباره  که   ۱۰۰ ماده  درباره  وی 
جلوگیری  برای  ماده  این  واقعًا  ببینیم  باید  گفت: 
بودجه  تأمین  یا  شهرسازی  در  تخلفات  از 
شهرداری هاست؟! و واقعًا قرار قانونگذار این بوده 
است؟! ما در حال پیگیری وضع ماده ۱۰۰ هستیم 
تا این موضوع در مجلس به صورت الیحه بررسی 
شود تا معلوم شود که ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از 
تخلفات در قانون شهرسازی است نه تأمین بودجه 

شهرداری ها.
بازداشتگاه های  بر  نظارت  ضرورت  به  رئیسی 
قانون  اساس  بر  ما  افزود:  و  کرد  تأکید  مختلف 
در  دائمی  نظارت  به  را  خود  شهروندی  حقوق 

بازداشتگاه های مختلف مکلف کرده ایم. 
وی درباره آیین نامه مربوط به اموال مسئوالن هم 
از  که  است  آن  کار  اساس  هم  باره  این  در  افزود: 
مدیران و مسئوالن صیانت شود تا کسی نتواند به 

سهولت به آنان اتهام بزند.
نیازمند مدیران خالق

رئیسی گفت: در شرایط کنونی کشور ما از مدیران 
مبتکر و شجاع که در شرایط تحریم کشور را پیش 
به مدیر خالق  زیرا  واقعًا حمایت می کنیم  می برند 

سخت نیازمندیم.
گفت:  مجازی  فضای  درباره  قضائیه  قوه  رئیس 
در  آن  از  باید  که  دارد  زیادی  حسن های  فضا  این 
جهت تسهیل امور استفاده شود اما اگر این فضا 
نباید  و  می کند  ایجاد  مشکالتی  نشود،  مدیریت 

اجازه دهیم که فضای مجازی به خانه امن و حیاط 
خلوتی برای مجرمان تبدیل شود. درباره سیل های 
اخیر هم آسیب شناسی را در دستور کار داریم و با 

قوت پیگیری می کنیم.
آسیب های  و  فرهنگی  مسائل  درباره  افزود:  وی 
اجتماعی هم که واقعًا زیبنده نظام اسالمی نیست 
باید علت ها را دنبال کرد. مواد مخدر علت بسیاری 
جنایت  و  جرم  و  اخالقی  اجتماعی،  ناهنجاری  از 
سازمان  کاالی  قاچاق  همچنین  است.  جامعه  در 
اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  علت های  از  یافته 
برای  دستگاه ها  و  قوا  همه  بنابراین  است  کشور 
را جستجو و  باید علت ها  حل مسائل و مشکالت 

برطرف کنند.
اهدای  بر  مبنی  منتشره  اخبار  برخی  درباره  رئیسی 
عضو زندانی های اعدامی گفت: در این باره نه هیچ 
اقدامی انجام گرفته نه هیچ تصمیمی گرفته شده 

است. 
برقراری صلح و سازش

حل  شورا های  گفت:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
روی  مردمی  ظرفیت های  از  گیری  بهره  با  اختالف 

برقراری صلح و سازش متمرکز شوند.
محسنی  غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
اژه ای در مراسم تکریم و معارفه رؤسای مرکز امور 
با  برخورد  در  افزود:  کشور  اختالف  حل  شورا های 
تربیتی  جنبه  از  که  بدانیم  باید  همیشه  مجرمان 
موضوع نباید غافل شد و در برخورد با آن ها باید با 
زبانی صحبت کرد که تربیت شوند و شرمنده تکرار 

تخلفات خود باشند. 
اهداف  مهم ترین  از  را  سازش  و  برقراری صلح  وی 
تشکیل شورا های حل اختالف خواند و گفت: ثواب 

و نتیجه این کار بسیار باالتر از حکم قاضی است.
نداشتیم  بنا  وقت  هیچ  افزود:  اژه ای  محسنی 
تبدیل  اداری  سازمانی  به  اختالف  حل  شورا های 
کند  استفاده  عمومی  بودجه  از  بخواهد  که  شود 
و همه هدف ما این بود که این شورا ها با حضور 
سازش  و  صلح  امر  به  دلسوزان  و  خیرخواهان 

بپردازند.
فاصله  فلسفه  این  از  قدری  ما  کرد:  اضافه  وی 
تجارب  از  و  مردمی  از ظرفیت های  اگر  و  گرفته ایم 
شورا های  در  بازنشسته  معلمان  و  فرهنگیان  همه 
پرونده ها  از  بسیاری  شود  استفاده  اختالف  حل 
در شورا های حل اختالف خاتمه پیدا می کند و به 

دستگاه قضایی وارد نمی شود.
عامل  بیشترین  توهین  و  شتم  و  ضرب  همچنین 
ایجاد پرونده های قضایی است که قطعًا با صلح و 

سازش رفع می شود.
اژه ای گفت: از رئیس جدید شورا های حل اختالف 
تا  باشد  داشته  جدی  مطالعه  می کنم  درخواست 
ببینند چگونه می توان از ظرفیت های مردمی بیش 
کرد.  استفاده  اختالف  حل  شورا های  در  این  از 
حجت االسالم  ساله   ۱۰ خدمات  از  مراسم  این  در 
والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی، قدردانی 
به  مظفری  حکمتعلی  حجت االسالم والمسلمین  و 
عنوان رئیس جدید مرکز امور شورا های حل اختالف 

معرفی شد. 

قطع  برای  بودجه  ساختار  اصالح  محور  چهار  کلیات 
وابستگی به نفت در ۹ بسته اجرایی به تأیید سران 

قوا رسیده است.
رئیس سازمان  نوبخت  ارمغان، محمدباقر  گزارش  به 
مطلب  این  اعالم  ضمن  توئیتی  در  بودجه  و  برنامه 
رویکرد  با  بودجه  ساختار  اصالح  اولیه  طرح  نوشت: 
نظرات  از  برخورداری  از  نفت پس  به  وابستگی  قطع 
عالی هماهنگی سه  در شورای  نخبگان  و  کارشناسان 
بسته   ۹ و  محور  چهار  در  آن  کلیات  و  مطرح  قوه 
به  که  طرح  این  اجرای  رسید.  تأیید  به  اجرایی 
نیازمند  است،  ضرورت  یک  صاحبنظران  تشخیص 

وفاق و همکاری ملی است.
توئیتی  در  همچنین  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
دیگر نوشت: مقرر شد برنامه های کوتاه  مدت، میان 
مدت پروژه ها و اقدامات پیشنهادی هر یک از بسته ها 
در کارگروه ویژه ای از سه قوه بررسی و به شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شود.
در همین حال وی در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس 
برای اصالح ساختار بودجه ریزی کشور هم ضمن بیان 
به  نسبت  بیشتری  اطمینان  دو ساالنه  بودجه  اینکه 
از  بخشی  امر  این  گفت:  کرد،  خواهد  ایجاد  آینده 

ابالغیه مقام معظم رهبری بود.
محمدباقر  ملت،  خانه  از  نقل  به  ارمغان  گزارش  به 
ساختار  اصالح  چارچوب  در  داشت:  اظهار  نوبخت 
بودجه ۹ بسته تعریف شد که هر یک از این بسته ها 
عالی  شورای  جلسه  در  و  دارد  برنامه  تعدادی  هم 
ارائه  مجلس  در  و  رسید  تصویب  به  قوا  هماهنگی 

شد.
این  اجرای  چگونگی  برای  شد  مقرر  کرد:  تأکید  وی 
اقدامات  و  برنامه ها  پروژه ها،  طریق  از  محورها 
پیشنهادی توافقی فی مابین دولت و مجلس صورت 

گیرد.
نوبخت همچنین درباره ایده تدوین بودجه دو ساالنه 
توضیح داد: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر 
شد افق پیش بینی را برای منابع و مصارف به صورت 
دوساله در نظر بگیریم تا با اطمینان بیشتری نسبت به 
امر جزو  این  البته  آینده تصمیم گیری داشته باشیم. 
ساله  دو  بودجه  که  بود  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه 

شود.
ساختار  اصالح  این  محور  چهار  گزارش،  اين  پايه  بر 
عبارت از تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمد 
زایی پایدار، ثبات سازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار 

است.
بر این اساس هر کدام از این محورها با رویکردهای 
میان  و  مدت  کوتاه  برنامه های  همراه  به  متفاوت 
برای  ذکر  قابل  نکته  و  است  شده  تهیه  آنها  مدت 
نبود  بودجه،  ساختار  اصالح  چارچوب  و  برنامه  این 
اين  است.  کمی  اهداف  گرفتن  درنظر  و  زمان بندی 
برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس  است،  حاكي  گزارش 
سال  بودجه  و  کشور  شرایط  دوم سال ۹7  نیمه  در 
۹۸ اقتضاء می کرد که سناریوهای مختلف به همراه 
شرایط  و  تحریم ها  از  عبور  برای  متنوع  پیشنهادهاي 

سخت ایجاد شده طراحی شود.
از همین رو آذر گذشته همزمان با ارائه الیحه بودجه 
از سوی مقام معظم رهبری مطرح  سال ۹۸ تدابیری 
شد تا نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار عمومی 
افق دوساالنه یعنی سال  با  و کاهش کسری بودجه 
۹۸ و ۹۹ در نظر گرفته شود. عمده چالش  بودجه، 
وابستگی بخشی از منابع عمومی به درآمدهای نفتی 
تأمین  جدید  شرایط  به  توجه  با  که  بوده  پرنوسان 
روبرو شده است.  اگر  و  اما  با  نفتی  ارزی  درآمدهای 
و  اقتصادی  هماهنگی  عالی  اساس شورای  بر همین 
چارچوب  تهیه  بر  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 

اصالح ساختار بودجه هم تأکید کرد.
ساختار  اصالح  چارچوب  کلیات  گزارش  این  طبق 
تأیید شده  اجرایی  بودجه در چهار محور و ۹ بسته 
ویژه  کارگروه های  توسط  گام  به  گام  آن  جزئیات  و 
بررسی و جمع بندی می شود. سازمان برنامه و بودجه 
با  است  معتقد  کرده،  ارائه  که  برنامه ای  طراحی  در 
آسیب شناسی وضع موجود این برنامه ارائه شده و هر 
زمانی مشخص شده دارند.  اولویت  از محورها،  یک 
برخی از این برنامه ها با توجه به شرایط محیطی حاکم 
بر اقتصاد و بودجه دولت در سال ۹۸ اولویت اجرایی 

باالیی دارند.
هزینه  پایدار،  درآمدزایی  شامل  اصلی  محور  چهار 
کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات سازی اقتصاد 
کالن و توسعه پایدار است. همچنین ۹ بسته اجرایی 
در قالب محورهای یاد شده و در دسته بندی کوتاه 

مدت و میان مدت قابلیت اجرایی دارد.
از: اصالح نظام  محور درآمدزایی پایدار عبارت است 
نظام  اصالح  برق(،  و  گازوئیل  )بنزین،  انرژی  یارانه 
یکپارچه سازی مالیاتی و تأمین اجتماعی و مولدسازی 

و مدیریت دارایی های مالی دولت.
ساختار  اصالح  شامل  هم  کارا  هزینه کرد  محور 
اصالح  و  دولت(  )چابک سازی  اجرایی  دستگاه های 
سیاست های  اصالح  و  دولتی  شرکت های  ساختار 
معیشتی،  حداقل های  تأمین  بر  )مشتمل  حمایتی 
اصالح یارانه نقدی، کاهش هزینه های بیمه سالمت( 

است
ها  بدهی   گاز، ساماندهی  و  نفت  مالیه  نظام  اصالح 
و تعهدات دولت و اصالح نظام بانکی هم جزو محور 
وعدالت  پایدار  توسعه  و  کالن  اقتصاد  ثبات سازی 

است.
از سوی دیگر، همچنین محور تقویت نهادی بودجه 
شامل اصالح نظام بودجه ریزی و ارتقاء سند بودجه 
محورها  این  تمامی  است.  حاکمیت  مالی  سند  به 
دارای جزئیات و ریزبرنامه ها بوده که به تأیید سران 

قوا خواهد رسید.
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از  با داخلی سازی بیش  پژو ۳۰۱  آزمایشی  تولید  خط 
رئیس  آوری  فن  و  علمی  معاون  حضور  با  درصد   6۰
جمهوری و نمایندگان مجلس در ایران خودرو به بهره 

برداری رسید.
به گزارش ارمغان، پس از ترک بازار ایران توسط شرکای 
خارجی، ایران خودرو عزم خود را جزم کرد تا با تقویت 
صورت  به  را   ۳۰۱ پژو  محصول  تولید،  ارزش  زنجیره 
مستقل و بدون حضور شریک خارجی به تولید برساند.
در  که  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی ها  با  اساس  براین 
شرکت های قطعه سازی صورت گرفته، پژو ۳۰۱ در حال 
آماده سازی برای تولید انبوه بوده و این آمادگی وجود 
دارد تا با سطح داخلی سازی باالتر از 6۰ درصد تولید و 
روانه بازار شود. این میزان به مرور زمان افزایش یافته 
و بخش زیادی از تولید این محصول به صورت خودکفا 

شده تولید خواهد شد.
برنامه ریزی و هدف ایران خودرو در پنج سال نخست، 
است.  محصول  این  از  دستگاه  هزار   ۴۰۰ تولید 
محصول پژو ۳۰۱ در قالب سه تیپ و واریانت شامل 
یک  و   EC۵ موتور  و  دستی  گیربکس  با  واریانت  دو 
به   EC۵ موتور  و  اتوماتیک  گیربکس  با  نوع  و  تیپ 

تولید خواهد رسید.
آن  قدرت  حداکثر  لیتر،  6ر۱  خودرو  این  موتور  حجم 
۱۱۵ اسب بخار و حداکثر گشتاور آن ۱۵۰ نیوتن متر در 
دور موتور چهار هزار است. در تیپ تولیدی پژو ۳۰۱ 
تعبیه  سرعته  پنج  دستی  گیربکس  نخست،  سال  در 
خواهد شد. گنجایش صندوق عقب آن با ظرفیت 6۴۰ 
لیتر نیازهای یک خانواده ایرانی را مرتفع می کند. پژو 
۳۰۱ سطح آالیندگی استاندارد یورو ۵ را پاس کرده و 

دوستدار محیط زیست به حساب می آید.
جلو،  ایربگ   ،ESP ایمنی  سیستم   ،ABS ترمز  سیستم 
چراغ های مه شکن جلو و عقب، چراغ های دی الیت 
رینگ  و  دستی  مطبوع  تهویه  رانندگی،  هنگام  به 
آلومینیومی ۱۵ اینچ از جمله مشخصات اصلی خودرو 

است.
با   ۳۰۱ پژو  محصول  بدنه  تولید  خط  حال  همین  در 
ظرفیت اسمی 2۰ دستگاه در ساعت و ساالنه ۱۰۰ هزار 
دستگاه که برای نخستین بار در صنعت خودرو کشور 
بهره   CMTو لیزر  جوشکاری  تکنولوژی  از  خاورمیانه  و 
می برد، در ایران خودرو به بهره برداری رسید. بیش از 
۳۸ میلیون یورو برای راه اندازی این خط تولید سرمایه 

گذاری شده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری درمراسم افتتاح 
این خط تولید با تشریح مخاطرات ناشی از نگاه سنتی 
به صنعت خودرو، گفت: ساختار اقتصاد ما نفتی بوده 
و در واقع وارداتچی هستیم که برای رفع این مشکل 

باید بسیاری از ساختارها شکسته شود.
بر پايه اين                                                                                                                    گزارش، سورنا ستاری اظهار                                                                                                                                                                                  داشت                                                                 : اینکه خط 
مونتاژ راه بیندازیم، اسمش کارخانه است نه صنعت و 
و  کرد  نخواهد  اشتغال  ایجاد  افراد تحصیل کرده  برای 

فقط با یک تکنیسین مشکلش حل می شود.
وی با بیان اینکه زمانی می شد کشور را با خام فروشی 
گفت:  نیست،  امکان پذیر  حاال  کار  این  ولی  کرد  اداره 
به  نمی شود.  افزوده  ارزش  ایجاد  باعث  خام فروشی 
عنوان مثال بابت واردات یک شیشه عطر باید ۳۰۰۰ 
میلی لیتر نفت از کشور خارج شود. تا زمانی که خودمان 
طراحی نکنیم، روند رشد فناوری، بسیاری از صنایع را در 

آینده فلج خواهد کرد.
به  اگر  افزود:  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
این  شود،  توجه  سنتی  نگاه  با  خودروسازی  صنعت 
صنعت هم کنار زده خواهدشد. خودروهای کانسپت که 
گوگل و آمازون طراحی کرده اند به زودی صنعت خودرو 
خودروسازان  که  زمینی  در  اصوالً  و  می کند  متحول  را 

ایران بازی می کنند، این شرکت ها حضور ندارند.
و  پژوهش  از  محصولی  است  قرار  اگر  داد:                                                                                                                                                        ادامه  وی 
تحقیق بیرون بیاید، در آن پروژه                                                                           بخش خصوصی باید 
حضور داشته باشد و با بودجه های دولتی محصولی از 

تحقیقات بیرون نمی آید.
خودروسازی ها  به  فناوری  تزریق  راه  ستاری،  گفته  به 
این است که با شرکت های دانش بنیان همکاری کنند. 
در زمان تحریم ها متوجه شدیم چیزی که ما را نجات 
می دهد، دارایی های فکری است، در حالی که به خاطر 
باندهای وارداتی که در سراسر کشور وجود دارند، این 

دارایی ها تا حاال مورد استفاده قرار نگرفته اند.
فناوری  با  را  خودرو  صنعت  اینکه                                                           اگر  بر  تأکید                                                                                                                                                                                             با  وی 
همراه نکنیم، از چهارتا بچه شکست خواهیم خورد، زیرا 
آنها شرکت های بزرگ استارت آپی دنیا را دارند، خطاب 
به  که  می کنند  اعتراض  مردم  گفت:  خودروسازان  به 
خاطر ۴ قطعه خودرو شما کف کارخانه مانده ولی این 
بحران ها باعث می شود شما دوست و دشمن خود را 
بشناسید. اینکه شریکی خارجی داشته باشید و با یک 
راهبردی  شریک  که  می دهد  نشان  برود،  ایران  از  اخم 
فناوری  و  علمی  معاون  نکرده اید.  انتخاب  خود  برای 
رئیس جمهوری اظهار                                                                                                                                                                                   داشت                                                                 : اقالم تحریمی را در لیست 
تولیدات قرار داده ایم و از شرکت هایی که بتوانند این 

اقالم را تولید کنند، حمایت خاص خواهیم کرد.
مدیرعامل ایران خودرو هم درمراسم افتتاح خط تولید 
با اعالم دریافت ۱۵۰ میلیون یورو  آزمایشی پژو ۳۰۱ 
خسارت از پژو طی مدت پنج سال، از داخلی سازی یکی 
تولید  جرأت  کسی  تاکنون  که  استراتژیک  قطعات  از 
از  سری  اولین  گفت:  و  داد  خبر  است،  نداشته  را  آن 
خودروهای پژو ۳۰۱ اردیبهشت سال آینده به مشتریان 

عرضه خواهد شد.
داخلی سازی  از  امسال  مهر  افزود:  زارع  هاشم یکه 

از  یک  هیچ  که  کرد  خواهیم  رونمایی  قطعه ای 
آن  و  نداشته  را  آن  تولید  جرأت  داخلی  قطعه سازان 
این  اکنون  اما  دانسته اند؛  قطعات  تولید  قرمز  خط  را 
قطعه به کمک مدیران جوان ایران خودرو داخلی سازی 

شده است.
وی با یادآوری دیدار خود با مدیران پژو در اواخر سال 
گذشته تصریح کرد: در این دیدار مدیران پژو به ایران 
خودرو اعالم کردند که نباید خودرو پژو ۳۰۱ را بدون 
گفتیم  آنها  به  ما  که  حالی  در  کند؛  تولید  آنها  حضور 
شما از قرارداد خارج شده اید؛ بنابراین ما به هر ترتیب 
را داخلی سازی و تولید خواهیم کرد.  خودرو پژو ۳۰۱ 
که  کرد  پلتفرم  یک  صاحب  را  ایران   ۳۰۱ پژو  تولید 

می توان خودروهای زیادی را بر روی آن تولید کرد.
مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت: ۳۰۰ قطعه ساز 
به  سال  آخر  در  مطمئنیم  و  هستند  پروژه  این  درگیر 
رسید.  خواهیم  آن  تولید  در  درصد   ۸۰ داخلی  سازی 
دراین راستا نخستین سری این خودروها در اردیبهشت 
۹۹ به مشتریان عرضه خواهد شد. ما توانستیم موتور 
این محصول را با ۸۰ درصد داخلی سازی تولید کنیم که 
عالوه بر پژو ۳۰۱ می توان در سایر خودروها هم از آن 

استفاده کرد.
وی گفت: هدف گذاری تولید پژو ۳۰۱ تولید 2۵۰ هزار 
دستگاه در سال است. این در حالی است که پژویی ها 
اعالم کردند که اجازه تولید در ایران را ندارید که تأکید 
می کنیم می توانیم خود این پروژه را جلو برده و صاحب 
که  است  مهمی  بسیار  نکته  این  شویم.  پلتفرم  یک 
پلتفرم سوار  این  بر روی  می توان خودروهای مختلفی 
کرد. در قرارداد دوم منعقده با پژو هم موضوع دریافت 
دفاتر  در  یورو  میلیون  از ۱۵۰  و بیش  خسارت مطرح 
کردن  ترک  بازنده  پژو  نشان می دهد  که  منعکس شد 
هم  ساپکو  مدیرعامل  منصوری  منصور  است.  ایران 
دراین مراسم گفت: خودرو پژو ۳۰۱ در دو مدل وارد 
بازار می شود. نخست مدل دستی را خواهیم داشت. 
فعالیت ساخت مدل اتوماتیک هم آغاز شده و بعد از 
گیربکس دستی به بازار می آید. وی با بیان اینکه این 
محصول استانداردهای ۸۵ گانه را پاس می کند، اظهار 
داشت: طراحی و تولید بر اساس شرایط رقابتی، یکی 
از نخستین اهداف این پروژه است. سطح فناوری این 
جدید  قطعات  تولید  و  است  متفاوت  بسیار  خودرو 
آن  دیگر  اهداف  جمله  از  بین المللی  استانداردهای  با 

است.
رشد  برای  الزم  بستر  اینکه  بیان  با  ساپکو  مدیرعامل 
زنجیره تأمین در پروژه ۳۰۱ تحقق یافت، گفت: تولید 
قطعات با حداکثر خودکفایی و کمترین میزان ارزبری در 
این پروژه انجام خواهد شد و خودکفایی این محصول 
در حال حاضر 6۱ درصد است که به ۸۰ درصد خواهد 
رسید و در واقع پژو ۳۰۱ بدون کمک پژو ساخته شده 

است.
وی تصریح کرد: در بحث خودکفایی، موتور و گیربکس 
این خودرو تولید ایران خودرو است. این خودرو قطعًا 
۴ ستاره کیفی را دریافت خواهد کرد. این نکته را هم 
بنیان برای ساخت  از شرکت های دانش  باید گفت که 

داخل قطعات استفاده کرده ایم.

دژپسند: از درآمدهای نجومی بادآورده آغاز تولید پژو ۳۰۱ در ایران بدون مشارکت فرانسه
طبق قانون مالیات می گیریم

رئیس قوه قضائیه:
خودروسازان موظفند به تعهداتشان عمل کنند

نوبخت: افق پیش بینی بودجه ۲ ساالنه می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین الیحه مالیات 
بردرآمد فعالیت های اختالل زا است.

بر عایدی سرمایه در  مالیات  به مطرح بودن طرح  اشاره  با  ارمغان، فرهاد دژپسند  به گزارش 
کمیسیون اقتصادی، گفت: مقرر شده وزارت امور اقتصادی و دارایی نقطه نظرات تکمیلی خود 
درباره این طرح را به نمایندگان ارائه دهد، اما بحث دیگر موضوع مالیات بر عملکرد و مالیات 
مستقیم است که در این راستا قرار شده که در این حوزه تجدید نظر صورت گرفته و برخی از 

معافیت ها اصالح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه شاید در برهه ای از تاریخ اعمال برخی از معافیت 
ها ضروری بود، افزود: در حال حاضر برخی از این معافیت ها ضرورت خود را از دست داده که 
باید اصالح شود، اما در برخی دیگر از بخش ها باید قانونی همانند مالیات بر عواید سرمایه یا 
مالیات بر فعالیت های اختالل زا وضع شود، بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی از دو طرف 

پایه های مالیاتی را اصالح و افزایش می دهد.
مالیات بر سکه بر اساس قانون دریافت می شود

وی با اشاره به اینکه در بحث مالیات تأکید بنده این است که از ورود به مصادیق خودداری 
کنم، ادامه داد: ورود به مصادیق آثار خوبی در اقتصاد ندارد، چراکه ممکن است وزارت اقتصاد 
پیشنهادی را مطرح کند که  در دولت و مجلس تغییر کند که  بر این اساس از زمان پیشنهاد تا 
تصویب یک دوره زمانی طول می کشد، لذا دلیلی ندارد در این دوره زمانی اختالل یا نااطمینانی 
در اقتصاد کشور ایجاد شود، اما آنچه که مسلم است عزم و اراده جدی  برای سامان دادن بحث 

مالیات وجود دارد.
دیوان عدالت اداری می تواند بررسی خود را درباره مالیات بر سکه انجام دهد، چرا که بخشی از 
مجرای قانونی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در برابر قانون تسلیم است، اما آنچه 
که در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می دهد بر اساس تکالیف قانونی است.

دژپسند با بیان اینکه مالیات بر عملکرد از گذشته اخذ می شده است، تأکید کرد: قانون به  ما 
اجازه داده است که ۵ تا ۱۰ سال به گذشته رجوع کرده و پرونده ها را نیز بررسی کنیم که بر این 
اساس همکاران ما مالیات بر سکه را بر اساس قانون دریافت کرده و با استناد تکالیف قانونی 

مالیات اخذ می کنند و نمی توانند بدون قانون مالیات اخذ کنند.
وضع و یا معافیت مالیات با مجلس است

وی افزود: یکی از مواردی که در قانون اساسی ذکر و تصریح شده که وضع و معافیت آن باید 
با مصوبه مجلس انجام شود موضوع مالیات است، یعنی اگر وزارت اقتصاد بخواهد مالیات 
وضع کرده و یا معافیت ایجاد کند باید بر مبنای قانون باشد و در این زمینه دولت هیچ اختیار 

خاصی ندارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، درباره شکایت برخی افرادی که سکه پیش خرید کرده اند به 
دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه چرا باید پس از 2 سال مالیات پرداخت کنند، در حالی که در 
قرارداد اخذ مالیات ذکر نشده است، ادامه داد: دیوان عدالت اداری می تواند بررسی خود را 
درباره مالیات بر سکه انجام دهد، چرا که بخشی از مجرای قانونی است و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نیز در برابر قانون تسلیم است، اما آنچه که در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی 

انجام می دهد بر اساس تکالیف قانونی است.
ساز و کار اخذ مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا تنظیم شده است

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین الیحه مالیات بردرآمد فعالیت 
های اختالل زا است، تصریح کرد:  منظور از فعالیت های اختالل زا این است که در برهه ای از 
زمان بخشی از نقدینگی برای خرید کاالیی کوچ و تقاضای مصنوعی ایجاد می کند و بازار آن کاال 
نیز دچار اختالل می شود که این موضوع طبیعی نیست و درآمدهای بادآورده ایجاد می کند، 

لذا این درآمدها نیز مشمول مالیات می شود.
درآمدهای  که  بوده  این  الیحه  اصلی  هدف  اینکه  بر  تأکید  با  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر 
نجومی بادآورده که از طریق این نوع فعالیت ایجاد شده مشمول مالیات شوند و از این نوع 
فعالیت ها جلوگیری شود، گفت: ساز و کار اخذ مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا در الیحه 
تنظیم شده است و  این الیحه باید ابتدا در دولت بررسی و  سپس به مجلس ارسال شود، 
ابتدا دستگاه های اجرایی در این باره مشارکت کرده و نظر  البته ما به دنبال این هستیم که 

بدهند و سپس در دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شود.



وزیر بهداشت با اشاره به هزینه های میلیونی برای تخریب شخص وزیر و وزارت بهداشت 
از پیگیری،  تأکید کرد:  یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی،  و همچنین فساد سازمان 

شناسایی و افشاگری علیه این شبکه رانت و فساد عقب نشینی نمی کنم.
در  والیی  فراکسیون  نمایندگان عضو  در جمع  دیروز  نمکی  دکتر سعید  ارمغان،  گزارش  به 
مجلس شورای اسالمی گفت: از قرار مؤثق شبکه رانت و فساد اقتصادی بین برخی افراد و 
شبکه های مجازی هزینه میلیاردی می کنند که مثالً بنده و وزارت بهداشت را تخریب کنند؛ 
2۰ میلیون تومان برای هر توییت علیه نمکی خرج می کنند، این پول ها از کجا آمده است؟ 
از جیب آن مادری که گوشواره دختر بچه سرطانی خود را در خواب در آورد و فروخت تا فالن 
داروی قاچاق یا تقلبی اینها را تهیه کند؟ وی در ادامه سخنرانی خود که متن آن از طریق 
روابط عمومی وزارت بهداشت در اختیار رسانه ها قرار گرفت، گفت: جو سنگینی را تحمل 
کردم و می کنم، حتی زن و بچه من به تخریب و مرگ تهدید می شوند. شبکه رانت، فساد 
و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده اند، داروی مورد نیاز مردم را در 
بازار سیاه عرضه می کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می کنند و داروی تقلبی در بازار 

توزیع می کنند.
وزیر بهداشت افزود: در کنار سازمان غذا و دارو سامانه ای درست کرده بودند که سرور آن 

در خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطالعات آن دسترسی داشتند.
۴ ماه است روی این موضوع کار می کنیم.

۱۳۰۰ میلیون دالر ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقًا معلوم نیست چه کسی برده است 
و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. بنده در سرازیری عمر خود هستم و البته از 

پیگیری، شناسایی و افشاگری علیه این شبکه رانت و فساد عقب نشینی نمی کنم.
وی ادامه داد: با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت های 
وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری این شرکت های وابسته 
به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از 
آن هم اغلب این شرکت ها منحل خواهند شد. یک جریان از بیرون وزارت بهداشت هدایت 
می شود و عده ای را تطمیع می کند که اتفاقًا من را مصمم تر کرده تا با جدیت و سرعت 

بیشتری برخورد کنم.
وزیر بهداشت افزود: در طول سال هایی که کار اجرایی کردم، هرگز چنین چیزی ندیدم. اهل 
با معوقات  و  گرفتاری  از  پر  و  امروز می گویم مجموعه ای آشفته  اما  نیستم،  ناله و ضجه 
را تحویل گرفتم. بیمه تأمین اجتماعی چیزی حدود ۱7 ماه پول وزارت بهداشت  سنگین 
عهده  از  نمی توانست  خود،  منابع  رشد  درصد   ۴۰۰ با  حتی  سالمت  بیمه  بود،  نداده  را 
مخارجش برآید همزمان هم انبوهی از کارها و وعده های ناتمام وجود دارد. وزیر بهداشت 
اظهار داشت: وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل کانون فساد رخنه کرده بودند، 
هیأت امنای ارزی و سازمان غذا و دارو. روز اولی که سرپرست وزارت بهداشت شدم به هر 
دو وادی با علم به پیامدهای آن ورود کردم. عده ای از دوستان گفتند که این ها این جا و 
آنجا آدم دارند و من هم گفتم که ما و این ملت هم خدا را داریم. از کجا معلوم که فردا به 
عنوان وزیر معرفی شوم و از کجا معلوم وزیر بهداشت شوم و از کجا معلوم که فردا صبح زنده 

باشم، آیا فردا نمی پرسند که چرا با این موارد برخورد نکردی؟
وی بیان کرد: برخی فکر می کردند بنده که به وزارت بهداشت آمده ام قرار است گونی گونی 
پول به من بدهند، اما شب عید امسال ۵ هزار میلیارد پول ما از طرف سازمان برنامه و 
داشتیم،  اجتماعی  تأمین  از  تومان مطالبه  میلیارد  هزار   ۱۰ نشد، همزمان  پرداخت  بودجه 
بیمه سالمت هم پنج هزار میلیارد تومان بدهی معوقه داشت و با 2۰ هزار میلیارد تومان 
فریاد  و  داد  بازهم  البته  گرفت؛  را  ما  گریبان  هم  سیالب  که  شدیم   ۹۸ سال  وارد  کسری 

نکردیم.

۳اقتصادی

افشار  مهناز  آهنگرانی،  پگاه  پسغام های  و  پیغام  ماجرای 
جنجالی شد،  گذشته  هفته  اواخر  در  که  منیژه حکمت  و 
 - سیاسی  اظهارنظرهای  از  افشار  موقت  خداحافظی  به 

اجتماعی انجامیده است.
خراسان در ادامه نوشت: دقیقًا یک هفته پیش ویدئوی 
کوتاه از صحبت های پگاه آهنگرانی بازیگر سینما منتشر شد 
که می گفت: »مگر ما که هستیم و چه برتری نسبت به دیگر 
مردم داریم که باید راجع به همه چیز نظر دهیم؟ بازیگران 
فکر کرده اند چون چند میلیون فالوئر دارند، حق دارند راجع 

به همه چیز حرف بزنند«.
حرف های او با واکنش های زیاد و عمومًا مثبتی مواجه شد 
این  که  سینما  بازیگر  دیگر  افشار  مهناز  میان  این  در  اما 
با او مخالفت کرد و  از کشور حضور دارد،  روزها در خارج 
در توئیتی که بازتاب فراوانی داشت، با کنایه به آهنگرانی 
رو همه شنیدن؛  پیغامت  آهنگرانی عزیزم،  نوشت: »پگاه 

امیدوارم هرچه زودتر حکم ممنوع الخروجی ات لغو بشه«.
در پاسخ به این توئیت، منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی 
توئیتی  در  سینماست،  سرشناس  تهیه کنندگان  از  که 
پگاه گفت  ولی  نداشتم  »مهناز جان قصد جواب  نوشت: 
این پیغام رو بهت بدم، اول این که این مصاحبه مربوط 
به دو سال و اندی پیش است، پس نه به ممنوع الخروجی 
من ربط دارد و نه به خاطر عافیت طلبی است و به غلط این 
شائبه را جا نیندازید که پگاه عافیت طلب یا به هر طریقی 

به دنبال رفع ممنوع الخروجی بود«.
مهناز افشار اولین سلبریتی نیست که پس از رخ دادن هر 
اتفاقی در جامعه، به آن واکنش نشان می دهد و مخالفت 
فرد  یک  ژست  این  می کند.  اعالم  را  خودش  موافقت  یا 
کند  فداکاری  شده  حاضر  مردم  خاطر  به  که  نیز  معترض 
برای مخاطبان بسیار  بیندازد،  به خطر  را  و منافع خودش 
آشناست. اکنون سؤال مهم این است که مگر رسالت اصلی 
یک بازیگر جز پرداختن به مسائل حوزه مربوط به خودش 

چیست؟
با  صرفًا  می تواند  هنرپیشه  یک  آیا  که  این  مهم تر  سؤال 
اش،  موضع  اعالم  و  مجازی  فضای  در  پست  یک  انتشار 
تصور کند که صدای درد مردم و جامعه بوده و کاری انجام 
داده؟ آیا سلبریتی ها در این میان به فکر خطاهای اجتماعی 

اظهارنظرهایشان هستند؟
ترند  اثر  بر  نوعی  به  همدانی  طلبه  که  نکرده ایم  فراموش 
شدن یک توئیت مجعول اتفاقًا توسط همین خانم مهناز 
بازیگرانی  نیست  رسید. حاال مشخص  به شهادت  افشار، 
که در دوره خاصی به هر دلیلی احساس می کنند باید به 
همه اتفاقات عکس العمل نشان دهند و بعد از مدتی به 
هر دلیلی از این کار پشیمان می شوند، چرا منت آن را بر سر 

مردم می گذارند؟!
بیشتری  مسئولیت  احساس  با  اوالً  سلبریتی ها  کاش  ای 
به اظهارنظرهای سیاسی - اجتماعی بپردازند و ثانیًا دست 
سکوت  به  تصمیم  اگر  و  بردارند  فداکارانه  ژست  این  از 

گرفتند، از کسی طلبکار نباشند.

رئیس جمهوری در جمع مردم شیروان: شرایط سختی داریم اما درکنار هم از آن عبور می کنیم
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ادامه روند سقوط 
قیمت ارز و طال

وزیر بهداشت:  با فساد سازمان یافته در 
دارو و تجهیزات پزشکی مواجهیم

وزیر صنعت: شرکت های خودروسازی دولتی 

امسال و سال آینده واگذار می شوند

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی با ابراز 
ابن  علی  مبارک حضرت  میالد  در  اینکه  از  خرسندی 
موسی الرضا )ع( میهمان مردم غیور استان خراسان 
دولتی،  اعتبارات  مجموعه  اظهارداشت:  است، 
این  در  دولتی  غیر  نهادهای  و  ملی  توسعه  صندوق 
خراسان  توسعه  برای  تومان  میلیارد   ۵۵۰۰ سفر 

شمالی خواهد بود.
جز  راهی  امروز  که  این  بر  تأکید  با  جمهوری  رئیس 
روی  پیش  در  یکدیگر  به  کمک  و  اتحاد  وحدت، 
اگر  ایران  اظهار داشت: ملت  ندارد،  قرار  ایران  ملت 
و  اما دل زنده هستند  دارند  و مشکالت  چه سختی 
از روحیه بلندی در برابر دشمنان برخوردارند. روحانی 
 ۱۴ که  این  بیان  با  مردم شیروان  پرشور  اجتماع  در 
ایران تحمیل  به  را  ماه است که سخت ترین تحریم 
ملت  هر  علیه  چنانچه  تحریم ها  این  گفت:  کردند، 
دیگری بود، بی تردید آن ملت را از پا در می آورد، اما 
ملت غیور و مقاوم ایران اسالمی طی این ۱۴ ماه با 

قدرت در برابر آن ایستادگی کرده است.
 ۱۴ این  طول  در  آمریکایی ها  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سیاسی،  از  اعم  شدند،  وارد  که  مسیری  هر  در  ماه 
در  شدند.  مواجه  شکست  با  حقوقی  و  اقتصادی 
سازمان ملل و در اجتماعات گوناگون بین المللی و در 
هفته اخیر در اجالس شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، جز آمریکا و چند کشور، همه کشورهای 
جهان از ملت ایران حمایت کردند و این نشان داد که 
هیچ کشوری در جهان به ادعای آمریکایی ها توجهی 
ندارد و این به معنای پیروزی و موفقیت ملت ایران 

و نظام جمهوری اسالمی است.
روحانی خطاب به ملت ایران گفت: اگر کسی امروز 
ادعا کند که در اراده ملت ایران در سایه این فشارها 
ناصحیح  ناروا،  این سخنی  قطعًا  ایجاد شده،  تزلزل 
در  که  امروز کسی مدعی شود  اگر  و  است  دروغ  و 
ایران اسالمی، نظام، ملت و دولت ناکارآمد است و 
نتوانسته به مشکالت مردم توجه کند، بی تردید این 

سخن هم ناصحیح و نارو است.
رئیس جمهوری با بیان این که مردم ایران با مشکالتی 
مواجهند و در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند، 
گفت: به رغم همه این مشکالت، ملت ایران دست 
از  و  ایستاده اند  هم  کنار  در  و  یکدیگر  دست  در 
مشکالت عبور خواهند کرد و این یک سخن شعاری و 
تبلیغاتی نیست، بلکه مبتنی بر آمار و دالیل منطقی 

است.
فشار  که  ماهی   ۱۴ در  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
کشورمان  خارجی  بدهی  شده،  تشدید  تحریم ها 
 ،۹6 سال  در  که  نحوی  به  است؛  یافته  کاهش 
حدود ۱2 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بدهی خارجی 
داشتیم و امروز رقم بدهی خارجی کشورمان به ۵ر۹ 
میلیارد دالر رسیده و این بدان معناست که حدود 
است  یافته  کاهش  خارجی مان  بدهی  از  درصد   2۵
ایران است و نشان  و این موفقیت و پیروزی ملت 
و  بیگانگان  سمت  به  سختی ها،  علیرغم  می دهد 
صندوق های بین المللی دست دراز نکردیم و روی پای 
از  بخشی  توانستیم  حال  عین  در  و  ایستادیم  خود 
کنیم.  پرداخت  را  خود  گذشته  بدهی های سال های 
در طول  آیا  که  این سئوال  طرح  با  رئیس جمهوری 
یک سال گذشته علیرغم تمام فشارها، رقم اشتغال 
در کشورمان افزایش داشته است، اظهار داشت: از 
کاهش  آمار  براساس  بیکاری  امروز  تا  گذشته  سال 
یافته است، به نحوی که آمار بیکاری در سال گذشته 
۱ر۱2 درصد بود و امروز ۸ر۱۰ درصد است و در بهار 
امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳2۱ هزار اشتغال 
ایجاد شده است و این در سایه تالش همه مردم، 
و  کشاورزان  کارگران،  کارآفرینان،  صنعتگران،  از  اعم 
جوانان است که توانستیم اشتغال را افزایش دهیم، 
آباد کنیم و در گندم خودکفا  را  زمین های کشاورزی 

شویم.
روحانی خاطر نشان کرد: مردم ایران در همه شرایط 
یکدیگر  از  و  دارند  قرار  یکدیگر  کنار  در  سختی ها  و 
سیل  در  که  همچنان  می کنند،  پشتیبانی  و  حمایت 
به  مردم  همه  که  بودیم  آن  شاهد  اخیر،  بنیان کن 
صحنه آمدند و به هموطنان خود یاری رساندند؛ لذا 
ملت بزرگ ایران در همه شرایط در هوای گرم و سرد 
و در روز روشن و شب تاریک در کنار هم قرار داشته 

و همه با هم برادر هستیم .
پیروزی  آغاز  در  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رئیس 
انقالب اسالمی فقط 7 هزار و ۵۰۰ مگاوات برق در 
کشور تأمین می شد و در آغاز دولت یازدهم این رقم 
مگاوات  هزار   ۸۱ به  امروز  و  بود  مگاوات  هزار   6۹
افزایش یافته است، یعنی در طول 6 سال گذشته 
اضافه  کشور  برق  ظرفیت  به  برق  مگاوات  هزار   ۱2

شده است.
ملت  می کنند  ادعا  که  آنها  کرد:  تصریح  روحانی 

ایران را از مسیر پیشرفت بازداشته اند و عده ای که 
در کاخ سفید مدعی هستند که اقتصاد ایران را به 
شکست کشانده اند، بدانند این حرفشان ناصحیح و 

نارواست.
رئیس جمهوری اضافه کرد: در آغاز پیروزی انقالب ۱۹ 
سد در کشور وجود داشت و در آغاز دولت یازدهم 
۱۴۴ سد و امروز ۱7۹ سد ملی در کشور فعال است، 
و  تکمیل  سد   ۳۵ گذشته  سال   6 طول  در  یعنی 
افتتاح شده و این بدان معناست که ملت ایران در 
را  خود  تالش های  کشور  احیای  و  پیشرفت  مسیر 

روزافزون کرده است.
روحانی خاطر نشان کرد: مجموع اعتباراتی که در این 

ملی  توسعه  و صندوق  دولتی  اعتبارات  از  اعم  سفر 
استان  برای  که  غیردولتی  نهادهای  اعتبارهای  نیز  و 
حدود  یافت،  خواهد  اختصاص  شمالی  خراسان 
این  و  بود  خواهد  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۵
نشان می دهد که دولت به فکر مردم استان است و 
امیدوارم با تالش همگانی شاهد استانی سرافرازتر و 

آبادتر باشیم.
با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  رئیس جمهوری 
الرضا)ع(  موسی  بن  علی  سعادت  با  میالد  تبریک 
به ملت بزرگ ایران و با قدردانی از استقبال پرشور 
گرم  هوای  این  در  شما  حضور  گفت:  شیروان  مردم 
نشاندهنده وحدت و اتحاد ملی و مشتی محکم به 
توطئه گری  ایران  علیه ملت  آنهایی است که  دهان 

می کنند.
موسی  بن  علی  حضرت  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 

انتخاب  که  سیاسی  مسیر  در  و  درایت  با  الرضا)ع( 
با روش و شیوه ای که در آن شرایط بسیار  کردند و 
این  در  را  مردم  توانستند  گرفتند،  پیش  در  سخت 

دیار به راه حق هدایت کنند.
دکتر روحانی تصریح کرد: در پناه امام هشتم در برابر 
تمام قدرت ها خواهیم ایستاد و پیروزی نهایی از آن 

ملت ایران است.
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  بخار  بخش  واحد   2 افتتاح 

شیروان
میالد  سالروز  با  همزمان  و  دیروز  جمهوری  رئیس 
و  امامت  آسمان  تابناک  اختر  هشتمین  مسعود 
نیروگاه  در  حضور  با  )ع(،  رضا  امام  حضرت  والیت 
سیکل ترکیبی شیروان، واحدهای ۱و 2 بخش بخار و 
همچنین افزایش توان عملی واحدهای این نیروگاه 

را افتتاح کرد.
ظرفیت هر واحد بخار این نیروگاه ۱6۰مگاوات است 
که با ۱۳۰ میلیون یورو سرمایه گذاری، امروز به بهره 
واحد  میزان صرفه جویی سوخت هر  رسید.  برداری 
بخار این نیروگاه ساالنه ۳7ر۵ میلیون یورو است. 
نفر   6۰۰ برای  دوره ساخت  در  نیروگاهی  پروژه  این 

اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
دو  واحد  افتتاح  آیین  در  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا 
ترکیبی شیروان، سرمایه  نیروگاه سیکل  بخار  بخش 
را  تاکنون   ۹2 سال  از  کشور  برق  بخش  در  گذاری 
و  دولتی  بخش  منابع  از  تومان  میلیارد  2۳۰هزار 
به طور متوسط در 6  افزود:  خصوصی عنوان کرد و 
سال گذشته ساالنه ۴۰هزار میلیارد تومان در صنعت 
تجهیزات  درصد   ۹۵ و  شده  گذاری  سرمایه  برق 
از  نیروگاه ها ساخت داخل بوده است. روحانی که 
سوی وزیران اطالعات و  نیرو همراهی می شد پس 
از افتتاح این طرح نیروگاهی با کارکنان و مهندسان 
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دیدار و گفتگو کرد و 

با آنان عکس یادگاری گرفت.
جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی

شورای  جلسه  در  تيرماه   2۳ یکشنبه  عصر  روحانی 
که  این  بیان  با  هم  شمالی  خراسان  استان  اداری 
سخت  شرایط  در  اقتصادی  فعاالن  از  کمی  تعداد 
کرد:  تأکید  کردند،  ظلم  ملت  به  و  سوداگری  کشور 
با تمام قوا تالش کرد؛  را گواه می گیرم دولت  خدا 
مردم و اکثر مسئوالن همراهی، اما عده ای هم ما و 

ملت را دور زدند.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم استان خراسان 
از  نظام،  و  اسالم  قدرت نمایی  هدف  با  که  شمالی 
خدمتگزار و منتخب خود حمایت کردند، گفت: هر 
چه فشار خارجی ها بیشتر می شود، مردم ما بیشتر به 
صحنه می آیند و در حمایت از نظام و مسئوالن خود 

سنگ تمام می گذارند.
رئیس  سخنان  برجسته  نکات  آید  می  درپی  آنچه 

جمهوری دراین جلسه است:
*اگر مردم بدرستی دعوت شوند، مشتاقانه به دین 

رو می آورند.
*برای جذب مردم، بیان زیبایی های دین کافی است 

و بگیر و ببند هم الزم نیست.
صاحب  و  مردم  اما  نبود،  قدرت  در  )ع(  رضا  *امام 

منصبان به ایشان اقتداء می کردند.
را  بزرگ  قدرتهای  و  المللی  بین  سازمانهای  برجام   *

تسلیم حق ایران کرد.
شکن  عهد  طرف  نشکستیم؛  عهد  برجام  در   *
آمریکاست و از نظر حقوقی نتوانست هیچ موفقیتی 

علیه ایران کسب کند.
حقوقی  و  سیاسی  قدرت  ای  هسته  مذاکرات  *در 

ایران به دنیا اثبات شد.
*اگر برجام به ضرر ما بود، آمریکا ۱۴ماه پیش از آن 

خارج نمی شد.
*برجام زمینه ساز افتتاح سریع ۱۴ فاز پارس جنوبی 

شد.
*تولید بنزین در این دولت بیش از 2 برابر شد.

*رئیس رژیم صهیونیستی رسمًا اعالم کرد که خروج 
آمریکا از برجام نتیجه فشارهای ما بود.

*نقض در برابر نقض و اجرا در برابر اجرای تعهدات 
برجامی را ادامه می دهیم.

*به ملت عرض می کنم که دولت، سایر قوا، نهادها و 
نیروها برای خدمت به شما کاهلی نکردند.

*رؤسای قوا تمرکز امور بازرگانی را تصویب کردند.
*روزانه بیش از 6۰۰ میلیون متر مکعب گاز از پارس 

جنوبی برداشت می کنیم.
*قدرشناسی مردم، بار مسئولیت دولت را سنگین تر 

می کند.
*برداشت نفت از میدان مشترک با همسایه در این 

دولت از ۵۰ هزار به ۳6۵ هزار بشکه در روز رسید.
به  آبرسانی  و  در سال  روستا  به ۳هزار  رسانی  *گاز 

۳۰روستا در هفته، افتخار بزرگ این دولت است.

وزیر صنعت معدن و تجارت از اجرای بسته ساماندهی 
وقتی  از  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  خودرو  صنعت 
به  فروش  پیش  مجوز  آمده ام  صنعت  وزارت  به  من 

خودرویی ها نداده ام.
به گزارش ارمغان، رضا رحمانی دیروز در اولین نشست 
اینکه  با اظهار  تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو 
بسته ساماندهی صنعت خودرو به خودروسازان ابالغ 
شده تا با اجرای آن ایراد صنعت خودرو برطرف شود، 
مورد  هفتگی  به صورت  محور   ۵ راستا  این  در  گفت: 
پایش وزارت صنعت قرار می گیرد که آمار تولید و گزارش 

تعهدات خودروسازان از جمله این محورها است.
آمده ام  صنعت  وزارت  به  من  وقتی  از  داد:  ادامه  وی 
اگر  و  نداده ام  خودرویی ها  به  فروش  پیش  مجوز 
خودروسازی غیر از این عمل کرده، حتمًا تخلف کرده و 

سازمان حمایت باید با آن برخورد کند.
تولید  افزود:  ۸۰ درصد  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
روزانه خودروسازان باید بابت پاسخگویی به تعهدات 
تخصیص  فوری  فروش  بابت  بقیه  درصد   2۰ و  قبلی 

یابد.
ارائه گزارش هفتگی در مورد خودروهای  وی همچنین 
دیگر  از  را  خودروسازان  پارکینگ  کف  در  موجود 
محورهای مورد توجه وزارت صنعت عنوان کرد و ضمن 
کف  خودروهای  تعداد  درصدی  ۱ر6  کاهش  به  اشاره 
اموال  پارکینگ ها در هفته گذشته، واگذاری امالک و 
مد  خودرو  صنعت  وضع  بهبود  جهت  در  خودروسازان 
اقتصاد  وزیر  به  که  نامه ای  طی  گفت:  و  داد  قرار  نظر 
بانک  در  خودرو  ایران  سهام  که  کردیم  اعالم  نوشتم، 
غیرتولیدی  اموال  همچنین  شود.  واگذار  پارسیان 
خود  و  آنها  مجموعه  زیر  شرکت های  خودروسازان، 
شرکت های خودروساز نيز باید طی امسال و سال آینده 

واگذار شوند.
با بیان اینکه میزان داخلی سازی خودروها به  رحمانی 
می شود،  پایش  صنعت  وزارت  توسط  هفتگی  صورت 
سازان  قطعه  با  خودروسازان  رابطه  تقویت  لزوم  بر 
کار  دنبال  نباید  خودروسازان  گفت:  و  کرد  تأکید 
ساخت  تقویت  برای  همچنین  باشند.  سازی  قطعه 
داخل با انجمن های مختلف تولیدی توافق کرده ایم تا 
نیازهایشان را از طرق مختلف از جمله وب سایت های 

خودشان اعالم کنند.
واردات در صنعت خودرو خیلی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می کنیم،  تصور  ما  آنچه  از  بیشتر  حتی  و  است  زیاد 
برای  فرصت  ایجاد  تحریم،  آثار  از  یکی  داد:  ادامه 
افزایش داخلی سازی است و ما هم در آذر این اخطار را 
به خودروسازان دادیم که باید قطعات وارداتی چین را 
داخلی سازی کنند که خودروسازان این قطعات را برای 

داخلی سازی معرفی کردند.
یک  از  بیش  خودروسازان  اینکه  بیان  با  صنعت  وزیر 
گفت:   داشتند،  خودرو  تحویل  برای  تعهد  میلیون 
که  بودند  وابسته  واردات  به  خودروها  از  بخشی 
تحریم ها مشکل آفرین شد ولی ما سیاست اورژانسی را 
در پیش گرفتیم و خودروهای پرتیراژ را تولید کردیم تا 

به تعهدات مردم پاسخ داده شود.
خبرنگاران  درجمع  این نشست  درحاشیه  وی همچنین 
گفت: کاالهای ممنوعه گروه چهار که در گمرک رسوب 
با  عنوان  هیچ  به  و  است  شناسایی  حال  در  کرده 
کابینه  عضو  این  شد.  نخواهد  موافقت  آنها  ترخیص 
گمرک  در  شده  رسوب  کاالهای  وضعیت  درباره  دولت 
گمرک،  با  شده  انجام  هماهنگی  طبق  داشت:  اظهار 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در امور ترخیص کاالها از 
گمرک تسریع شده و اکثر کاالها فرایند طبیعی ترخیص 

را طی می کنند.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد کاالهای وارداتی به کاالهای 
اساسی، مواد اولیه و نهاده های دامی اختصاص دارد، 
رقم  چهار،  گروه  ممنوعه  کاالهای  حجم  داشت:  اظهار 
پایینی است و تمهیداتی اندیشیده شده تا جایی که 

امکان دارد، این کاالها از مبادی حرکت نکنند.

به  صادرات  برابری  دو  افزایش  از  ادامه  در  رحمانی 
انبار در سامانه  کشورهای همسایه و ثبت ۵۳۸ هزار 
انبارها خبر داد. بر پايه اين گزارش، وی که در حاشیه 
در  تولید  رونق  و  نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
مجلس  امور  کل  مدیران  و  معاونین  شورای  نشست 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی سخن می گفت، با 
اشاره به تقاضاي محور بودن نمایشگاه ساخت داخل 
گفت: روز شنبه 2۹ تيرماه قرارداد ۸۵ میلیون یورویی 
در حوزه قطعه سازان و خودرو سازان برای تولید ساخت 

داخل در این نمایشگاه منعقد شد.
وزیر صنعت  با اشاره به برنامه های وزارت صنعت بیان 
کرد: وزارت صنعت برنامه های خود را در 7 محور و با 
۳۵ برنامه طراحی کرده که یکی از آنها تعمیق و توسعه 
ساخت داخل است که ما از آن به عنوان نهضت ساخت 

داخل یاد می کنیم.
گفت:  الکامپ  نمایشگاه  در  حضور  با  همچنین  وی 
سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات می تواند در 
جهت کنترل قیمت ها در بازار نقش مؤثری ایفاء کند. 
رئیس جمهوری  تأکید  مورد  رسانی  اطالع  سامانه  این 
هم است تا مردم بتوانند روزانه از قیمت کاالها اطالع 
رسانی  اطالع  را  ها  قیمت  سامانه  این  باشند.  داشته 
می کند و مردم می توانند مشکالت را به مراجع نظارتی 
تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  مانند 

کنندگان برای پیگیری اعالم کنند.
اولین  در  هم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نشست تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفت: 
و  شده  خنثی  کشور  اقتصاد  در  تحریم  روانی  آثار 

بخش های مختلف اقتصادی حرکتی رو به رشد دارند.
علی آقامحمدی اظهار داشت: جنگ اقتصادی با آمریکا 
موضوع  در  ما  و  است  بلندمدت  و  قطعی  جنگ  یک 
برداشتن  قصد  دیگر  آمریکا  که  کردیم  مالحظه  برجام 

تحریم ها را از ایران ندارد.
وی با تأکید بر اینکه باید از زیر چتر تحریم بیرون بیاییم، 
افزود:  حمایت از تولید داخل به یک استراتژی در کشور 

تبدیل شده و قرار نیست موقتی و کوتاه مدت باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
ساخت  به  تولید  زنجیره   ۱2 در  باید  صنعت  وزارت  در 
داخل برسیم، گفت: قرار است قائم مقامی در زنجیره 
تا  شود  منصوب  صنعت  وزارت  در  توزیع  و  تولید 
بازرگانی به صورت یکپارچه مورد پیگیری قرار  موضوع 

گیرد و یک مسئول مستقیم داشته باشد.
روانی  لحاظ  از  تحریم  آثار  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
خنثی شده است، گفت:  اقتصاد ایران در اسفند سال 
گذشته زمین خورد و تغییر وضعیت پیدا کرد ولی حاال 

در حرکت به سمت باال هستیم.
وی ادامه داد: صنعت خودرو هم با تحریم صنعت نفت 
رفتن  باال  و  حرکت  حال  در  موقع  به  ولی  خورد  زمین 

است.
درهمین حال، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت 
 ۳2 بین  قرارداد  انعقاد  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خودرو  قطعه   ۳۵ داخلی سازی  برای  کشور  قطعه ساز 
میلیارد  قراردادها معادل 7۴۰  این  ارزش  که  داد  خبر 

تومان است.
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