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خیابان مولوی-نبش مولوی21
سرپرستی زاهدان:
054 33217866
تلفن آگهیواشتراک:
054 33217869
تلفن مسئول تحریریه:
054 33217864
نمابر تحریریه:
054 33217862 -3
تلفنهای تحریریه:
تلفن ونمابرسرپرست دفتر054 33217865 :

چاپخانه:
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوق پستی:

شهرچاپخراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمد سعید احدیان
علی ولی زاده
مشهد ،بلوارسازمان آب
511-91735

اخبار
تصمیم انتقال سفارتخانه
آمریکا به قدس شریف،
بنزین در آتش منطقه ریخت
رئــیــس جمهور در دیـــدار «بــوریــس
جانسون» وزیر امور خارجه انگلستان،
بــا اشـــاره بــه ضـــرورت توسعه روابــط
دوستانه و متوازن ایران و انگلیس با
هدف تأمین و تضمین منافع مشترک ،گفت :مناسبات
دو کشور با وجــود فضای پس از برجام متناسب با
ظرفیتهای همکاری نبوده و باید برای رسیدن به نقطه
مطلوب در روابــط و همکاریهای فی مابین ،تالش
بیشتری انجام شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حسن روحــانــی خاطرنشان کــرد :شرایط منطقه به
گونهای است که نباید در آتش آن دمیده شود و تصمیم
اخیر رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارتخانه این
کشور به قدس شریف ،تصمیمی نادرست و بنزینی بود
که در آتش منطقه ریخته شد .جانسون وزیر امور خارجه
انگلستان هم تأکید کرد:برجام توافق مثبتی است که
باید ادامــه پیدا کند و مــردم ایــران بتوانند از منافع
اقتصادی آن بهرهمند شوند.

دریافت مالیات از فعاالن
اقتصادی فضای مجازی
کلید خورد

رئــیــس ســـازمـــان امــــور مالیاتی
میگوید :سازمان امور مالیاتی در
صدد است که از فعاالن اقتصادی
فضای مجازی مالیات دریافت کند.
به گزارش ایسنا ،سید کامل تقوینژاد در چهاردهمین
کنفرانس فنی ســاالنــه مجمع مقامات مالیاتی
کشورگفت :درباره اقتصاد و خدمات دیجیتال باید
بگویم که دیجیتالی شدن در ایران روز به روز در حال
گسترش است .شناسایی فعاالن اقتصادی فضای
مجازی و تعیین مالیات برای آنها یکی از چالشهای
ماست که سازمان امور مالیاتی اقدامات الزم را برای
شناسایی آنها کلید زده است.

توافق برای افزایش تعرفه
خودرو
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تجلیل رهبر معظم انقالب اسالمی
از عزتآفرینی پهلوان علیرضا کریمی

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس
گفت :برف و بوران  ۳۵تخته چادر مردم زلزله زده
کرمانشاه را برده است ،اما رئیس بنیاد مسکن ۴۸
ساعت است که تلفنش را جواب نمیدهد .به گزارش
مهر ،حشمت ا ...فالحت پیشه در جلسه علنی دیروز
مجلس شورای اسالمی اظهارکرد :مردم در زلزله
کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند اما برخی از دولتیها
قولهایی دادند که به آنها عمل نکردند.

روی خط سیاست
اظهارنظر رئیسی درباره ورود به
انتخابات ریاست جمهوری:

یکدرصدپشیماننیستم

حضرت آیت ا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،ظهر دیروز (یک شنبه) در دیدار
آقای علیرضا کریمی کشتیگیر سرافراز کشورمان در مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳
سال جهان و خانواد ه او ،از خودگذشتگی و عزتآفرینی این پهلوان جوان را مورد تجلیل
و تقدیر قرار دادند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیت
ا ...خامنهای با تحسین اقدام علیرضا کریمی ،کار بزرگ او را از سنخ کار پهلوانان نامداری
همچون پوریای ولی دانستند و گفتند :من از این که نشان دادید جوانی از جوانهای
ما حاضر است برای یک هدف بزرگ و بلند پا روی نفس خود بگذارد و از حق قطعی و
قهرمانی مسلم صرفنظر کند ،واقع ًا احساس عزت کردم .ایشان افزودند :قدر این کار را
بدانید و اجر معنوی آن را از خدا بخواهید ،البته مسئوالن نیز نباید در تجلیل و پاداش
مادی کوتاهی کنند.

آستان نیوز :تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با
دبیران تشکلهای دانشجویی سراسر کشور ،گفت:
آستان قدس از پروژه تجاری «مشهد مال» خارج شد.
حجت االســام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
همچنین به موضوع ورود خود به عرصه انتخابات
ریاست جمهوری سال  96اشاره و بیان کرد :ورود
اینجانب به عرصه انتخابات به دلیل انجام وظیفه بود
و این اتفاق نیفتاد مگر بعد از درخواستهای متعدد
مــردم و نخبگان ،بنابراین اگر به گذشته برگردم،
همان تصمیمی را خواهم گرفت که آن روز گرفتم .در
صحت تصمیم خود ذرهای تردید ندارم و یکدرصد
پشیمان نیستم.

رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه بودجه سال  97مطرح کرد:

بودجه  97بودجهای بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت
رئیس جمهور تصریح کرد :اگر بخواهم بودجه امسال را
در یک جمله خالصه کنم ،بودجه سال  ،97بودجهای بر
مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االس ــام والمسلمین دکتر حسن روحــانــی روز
گذشته هنگام تقدیم الیحه بودجه سال  97کل کشور به
مجلس شورای اسالمی گفت :اشتغال ،رشد اقتصادی،
رفع فقر ،کاهش نابرابری ها ،تحرک در طرحهای اصلی
و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به عنوان
خواستههای اصلی مردم در انتخابات  ،96در این الیحه
پیگیری شده اند.
وی در این جلسه به تقدیم اولین بودجه دولت دوازدهم در
موعد قانونی به مجلس اشاره و ابراز امیدواری کرد :طبق
آیین نامه مجلس در روند بررسیهای  40روزه ،در اواخر
دیماه این الیحه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی
بررسی شود و تا آغاز دهه فجر قانون این الیحه در اختیار
دولت قرار گیرد.
وی با بیان این که الیحه بودجه امسال کام ً
ال متفاوت با
لوایح بودج ه سالهای گذشته است ،افزود :در واقع در این
الیحه بودجه به خوبی روشن شده که بودجه یک لیست
درآمدی و هزینهای تنها نیست ،بلکه بودجه ساالنه برشی

از برنامه  4ساله دولت است.
دکتر روحانی افزود :پایه اصلی بودجه امسال ،شفافیت
است و پرداخت اعتبار به دستگاهها بر مبنای عملکرد سه
ماهه آنها خواهد بود.
وی با بیان این که بر اساس این بودجه در بخش استانی،
صد در صد آن عملیاتی خواهد بــود ،بر ضــرورت تمرکز
زدایی از بودجه تاکید کرد و گفت :بودجه ما به گونهای
تنظیم میشود که همه اعتبارات و هزینهها در اختیار
تهران است و  2تا  3درصد اعتبارات هزینهای با کمی
بودجه عمرانی را به استان میدهیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :برای سال آینده در بخش
هزینهای به جای  4درصد 24 ،درصد و در بخش عمرانی
نیز بیشتر از  30درصد بودجه در اختیار استانها قرار
میگیرد .به گفته وی در بودجه امسال ردیفها کاهش
پیدا کرده است.
رئیس جمهور اضافه کرد :اگر روند سالهای گذشته ادامه
پیدا کند ،فرض محال که دولت دوازدهــم کشور را اداره
کند ،دولت بعد حتم ًا نمیتواند کشور را اداره کند و در
یک بنبست قرار میگیریم .در بودجه امسال ،برای تمام
چالشهای اصلی کشور ،وارد عمل شدیم و این روند را در
 4سال آینده ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور با بیان این که در زمینه اشتغال مشکل
بزرگی پیش روی ما قرار دارد ،افزود :در زمان انتخابات
یکی از خواستهای اصلی مردم ،مسئله اشتغال بود و به
حق میگفتند و همه کاندیداها هم به مردم قول اشتغال
زایی میدادند و میگفتند ما روند اشتغال زایی را سرعت
و بیکاری را کاهش میدهیم و اگر الیحه پیشنهادی دولت
در مجلس شورای اسالمی به همین صورتی که ما پیشنهاد
دادیم به تصویب نمایندگان برسد به ملت اعالم میکنم،
سال آینده ما شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال
خواهیم بود.
وی اظهار کرد :این که خواهش میکنم بودجه را تا 12
بهمن به دولت برگردانید ،به این دلیل است که امسال،
برای تدوین آییننامههای این بودجه ،نیاز به وقت بیشتری
داریم و باید تالش بیشتری انجام دهیم تا این آییننامهها
را تصویب کنیم و در بخش اشتغال موارد خاص بیشتری
مورد نظر ماست.
دکتر روحانی تصریح کرد :ما سازمان هدفمندی یارانه را
در این بودجه تغییر میدهیم .این سازمان به صندوق رفاه
اجتماعی امید تبدیل میشود و شرایط جدیدی برای یارانه
نقدی به وجود میآید .هر آن چه در تبصره  14به دست
بیاوریم برای رفع فقر مطلق تالش و هزینه میکنیم.

یکسوممدیراندارایدریافتیباالی۴میلیونتومانیارانههممیگیرند

با توافق وزرای اقتصاد ،صنعت و کشاورزی و روسای
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ،تعرفه واردات
خــودرو با حجم موتور  ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰سیسی
که تاکنون  ۵۵درصد بوده به  ۱۳۰درصد افزایش
مییابد .به گزارش مهر ،واردات خودرو مدت هاست
که متوقف شده و از تیرماه امسال ،دولت به دلیل
مثبت شدن تراز تجاری و جلوگیری از واردات بیرویه
خودروها ،ثبتسفارش را ممنوع اعالم کرده است.
اکنون بر اساس توافق  ۵عضو کابینه ،پیشنهادی به
هیئت وزیران ارائه شده که بر مبنای آن ،تعرفه واردات
خودرو از کف  ۴۰درصدی به  ۵۰درصد افزایش یابد.

برف و بوران  ۳۵تخته چادر
مردم زلزله زده کرمانشاه را
برده است

051 - 37634000
تلفن:
نمابرشهرستانها051 37674334 :
2000999
پیامك:

رئیـس دیـوان محاسـبات بـا اشـاره بـه ایـن کـه یـک سـوم
مدیـران کـه دریافتـی آنهـا بـاالی  ۴میلیـون تومـان اسـت
یارانـه نقـدی دریافـت میکننـد ،گفـت ۳۰ :میلیـون نفـر از
دهکهـای بـاالی درآمـدی بایـد از دریافـت یارانـه حـذف
شـوند.
به گزارش فارس ،عادل آذر گفت :طی مطالعات به عمل
آمده مدیرانی داریم که با حقوق باالی  18میلیون تومان،
یارانه نقدی هم دریافت میکنند لذا آنها را شناسایی
کرده و تذکر داده ایم تا به صورت داوطلبانه به حذف یارانه
خود اقدام کنند.

کمتر از  ۱۰درصد اختراعات ملی ثبت جهانی میشوند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،بر لزوم ایجاد
تسهیالت برای افزایش ثبت بین المللی اختراعات ملی
تاکید کــرد و گفت :در حــال حاضر کمتر از  ۱۰درصد
اختراعات ملی ،ثبت جهانی میشوند .به گزارش مهر،
دکتر رضا ملک زاده در کارگاه ملی پروژه توانمندسازی
محیط مالکیت معنوی  -مدیریت مالکیت معنوی و تجاری
سازی فناوری برای مدیران فناوری افزود :هرچند روند
اختراعات در کشور در حال افزایش است اما ثبت بین
المللی از مهمترین مشکالت مخترعان در این زمینه است.

روحانی به ترکیه سفر میکند

برای سال
آینده در بخش
هزینهای به
جای  4درصد،
 24درصد و در
بخش عمرانی
نیز بیشتر از 30
درصد بودجه در
اختیار استانها
قرار میگیرد

مهر :حجت االســام حسن روحانی رئیس جمهور
به منظور شرکت و سخنرانی در اجالس فوق العاده
سران سازمان همکاری اسالمی در خصوص قدس
شریف ،عصر فردا به ترکیه سفر میکند .این اجالس
از صبح چهارشنبه در استانبول آغاز میشود.

از گوشه و کنار
ضرب االجل دیوان عدالت
اداری به شرکت ملی گاز
ایرنا :دیوان عدالت اداری به دلیل استمرار دریافت
آبونمان از مشترکین گاز در برخی شهرها و عدم اجرای
حکم دیوان ،ضرب االجل  48ساعته برای شرکت ملی
گاز صادر کرد .دیوان عدالت اداری در نامهای ضمن
اخطار به شرکت ملی گاز ایران 48 ،ساعت فرصت داد
مطابق با رأی ابالغی دیوان ،اقدامات عملیاتی برای
حذف آبونمان از قبض مشترکان گاز انجام و نتیجه به
دیوان عدالت اداری اعالم شود .بر پایه این گزارش
دیوان عدالت اداری در نامه ابالغی شرکت ملی گاز
را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت
عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.

دالر به باالترین نرخ امسال
رسید
ایسنا :در بازار روز یک شنبه ،دالر آمریکا با  ۲۷تومان
افزایش به قیمت  ۴۲۱۷تومان عرضه میشود که
باالترین نرخ امسال اســت .همچنین قیمت سکه
تمام طرح جدید مجدد ًا افزایش یافت و با افزایش ۲۲
هزار تومانی به یک میلیون و  ۴۱۹هزار تومان رسید.

اقتصادی
سکه افزایشی شد
ایسنا -سکه تمام طرح جدید مجدد افزایشی شد و روز
گذشته با افزایش  ۲۲هزار تومانی به یک میلیون و ۴۱۹
هــزار تومان رسید .همچنین دالر آمریکا با  ۲۷تومان
افزایش به قیمت  4هزار و  217تومان عرضه میشود
که باالترین نرخ امسال است .در بازار ارز پوند انگلستان با
بیشترین کاهش رو به رو شد و  5هزار و  813تومان قیمت
داشت .همچنین یورو  5هزار و  23تومان عرضه شد.

افزایش  ۲۰تومانی قیمت
هر مترمکعب آب

تولید نباید تسلیم خواست
سیاستمدارانشود

ایسنا-بر اساس الیحه بودجه  ،۹۷وزارت نیرو از طریق
شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالو ه
بر دریافت نرخ آببهای شهری ،بــهازای هر مترمکعب
آب شرب مبلغ  ۲۰۰ریال از مشترکان آب دریافت و به
خزانهداری کل کشور واریز کند.

صــدا و سیما« -کــانــتــری» رئــیــس ســازمــان حفاظت
محیط زیست گفت :در تولید محصوالت کشاورزی باید
ظرفیتها و توان منابع آب و خاک کشور هم لحاظ شود
و نباید هرقدر سیاست گــذاران کشور خواستند تسلیم
آنها شد.

دیدار برگشت استقالل و
پرسپولیس ۱۰اسفند
مهر :سازمان لیگ فوتبال ایران ،برنامه زمان بندی
نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فصل ۹۶-۹۷ را
اعالم کرد که بر این اساس ،دیدار برگشت استقالل
و پرسپولیس ساعت  ۱۷:۲۰پنج شنبه  ۱۰اسفند
برگزار میشود .همچنین مسابقات این دوره لیگ،
جمعه هفتم اردیبهشت ماه به اتمام میرسد.

