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دعوت از 150 فعال بخش خصوصی 

11 برای توسعه کشور 

 تقلب در لوازم 

12 آرایشی قاچاق 

رشد 42 درصدی ورود سرمایه گذاران 

3 خارجی به بورس 

 ورود 1۹ خودروساز بزرگ به کشور  

۹ نقش من در کاهش بعد از لغو تحریم ها 
آلودگی هوا 

تک تک افراد جامعه 
در کاه��ش آلودگی هوا 
نقش دارند و نقش��ی که 
ما در کاهش آلودگی هوا 
ایفا می کنیم از مقوالت 
رعایت حقوق شهروندی 
است. اهمیت روز افزون موضوع محیط زیست 
و روند رو به ازدیاد آالینده های زیست محیطی، 
مس��ئوالن امر را بر آن داشت تا افکار عمومی و 
اقشار مختلف جامعه را نسبت به داشتن هوای 
پ��اک، برانگیزند چرا که راه��کار اصلی کاهش 
آلودگی هوا، مشارکت مردمی و تشریک مساعی 
 بین نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی است.
علیرغ��م تصویب قوانی��ن و مق��ررات الزم و 
تالش مس��ئولین متأس��فانه با گذشت 20 سال 
از تصوی��ب قانون جلوگی��ری از آلودگی هوا،  
توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است 
ک��ه علت این امر را باید در میزان مش��ارکت و 
نحوه دخالت و مسئولیت پذیری آحاد مختلف 
 مردم در جای جای این مرز و بوم جستجو کرد.
لذا شایسته است با سرلوحه قرار دادن اصل 50 
قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه 
همگانی قلمداد می کند، نس��بت به ایفای نقش 
 خود در این باره، حساسیت وی   ژه ای داشته باشیم.
باید توجه داش��ت که یک فرد میتواند هم نقش 
منف��ی و هم نقش مثبت در آلودگی هوا داش��ته 
باش��د؛ به عنوان مثال خودروهای تک سرنشین 
به روند افزای��ش آلودگی هوا دامن می زنند اما 
افرادی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند 
 در جه��ت کاهش آلودگی هوا گام بر می دارند.
الزم به یادآوری اس��ت، نقشی که ما در کاهش 
آالینده های زیست محیطی و باالخص کاهش 
آلودگ��ی هوا، ایفا می کنی��م از مقوالت رعایت 
حقوق شهروندی است و از این جنبه هم، تمام 
اش��خاص حقیقی و حقوق��ی در قبال یکدیگر 

مسئولیت قانونی و حقوقی دارند.
ادامه در صفحه 4

 قیمت تصاعدی گاز 
در ماه های سرد سال

م��ردم در هفت��ه ه��ای اخیر ب��ا دریافت 
قبض ه��ای گاز از افزای��ش قابل توجه رقم آنها 
ش��گفت زده شدند و نس��بت به اطالع رسانی 
نش��دن از افزایش قیمت گاز گله مند بودند.اما 
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره چرایی 
افزایش قیمت گازبه��ا در ماه های اخیر، گفت: 
در چهار ماه فصل سرد سال، قیمت گاز به طور 
تصاعدی محاس��به می شود و امسال هم همین 
روش مبنای محاس��به است و با پارسال تفاوتی 
ن��دارد. حمیدرضا عراقی با تکذی��ب تغییر در 
روش محاسبه قیمت گاز خانگی، افزود: قیمت  
گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به 
ازای هر مترمکعب 1500 ریال و ثابت اس��ت. 
مع��اون وزیر نف��ت در امور گاز بی��ان کرد: در 
روش پلکانی، برای نمونه به ازای مصرف 100 
مترمکعب گاز 120 هزار ریال گازبها محاس��به 
می شود که هم اکنون با ثابت شدن قیمت 1500 
ری��ال به ازای هر متر مکع��ب گاز، این رقم در 
تابس��تان به 150 هزار ریال می رس��د. عراقی با 
توضیح این که سرمای آذرماه امسال در 20 سال 
گذشته بی س��ابقه بوده است، اذعان کرد: بر اثر 
س��رما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری مصرف 
کردند، به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه امس��ال 
در مقایس��ه با آذرم��اه 1394 رقم باالتری بود و 
این ابهام به وجود آم��ده که افزایش قیمت رخ 
داده اس��ت. وی با بیان این که مبنای محاس��به 
قیمت گاز در دو فصل س��رد )چهارماه( و گرم 
سال )هشت ماه( متفاوت است، اضافه کرد: این 
تفاوت روش س��بب می شود مردم در مصرف 
گاز بیش��تر صرفه جویی کنند که این موضوع 
ه��م به نفع خود م��ردم و هم موجب مدیریت 

بهتر عرضه گاز ازسوی دولت می شود. 
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یادداشت 

انرژی

ورزش
 فدراسیون

 مشکل کی  روش 
 و برانکو را 
حل می کند

 رونمایی از 
 100 دستاورد دولت 

در 100 روز آینده

صفحه 3

اعطای وام به 
شرکت های دانش بنیان 

»خیانت« است

زنان  با 20 سال 
 سابقه کار 

بازنشسته می شوند
هم��ه زن��ان کارگ��ر و کارمن��دی که 20 
س��ال س��ابقه خدم��ت داش��ته باش��ند بدون 
هیچ محدودیت س��نی می توانند درخواس��ت 

بازنشستگی کنند.
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صفحه 5

صفحه 4

حجت االس��الم حس��ن روحان��ی دیروز 
در نهمین نشس��ت خبری خ��ود با خبرنگاران 
گف��ت: خوش��حالم امروز فرصت فراهم ش��د 
که در خدمت رس��انه ها باش��م. م��ن در آغاز 
صحبت الزم می دانم از مردم قدرشناس، فهیم 
و زمان ش��ناس ایران که در ضایعه درگذش��ت 
حض��رت آیت ا... هاش��می با حضورش��ان، با 
اشک شان، با آهش��ان و با حرکت پرشورشان 
در خیابان ها در مراس��م نماز، در مراسم بدرقه 
پیکر پاک ایش��ان حضور یافتند، تش��کر کنم.

رئیس جمه��ور ادام��ه داد: مردم م��ا به خوبی 
قدر ب��زرگان، خادمان و آنهایی که در پیروزی 
انقالب و استقرار این نظام و توسعه و آبادانی 
کش��ور و از همه مهم تر نشان دادن راه صحیح 
در مس��ائل مه��م جمه��وری  اس��المی تالش 
کردند را می دانند. وی افزود: آیت ا... هاش��می 
رفس��نجانی عالوه بر خدمات شایان به اسالم 
و انقالب و ایران با صبرش��ان، متانت ش��ان و 
سکوتشان، آنجا که برای نظام الزم می دیدند و 
با آرامش ش��ان در مسائل مهم سیاسی با روش 
اعتدال و خردش��ان با حوصله و سعه صدرشان 
به ما نشان دادند بهترین روش و راه برای اداره 
کش��ور و تعامل با افکار و اندیشه های مختلف 
ک��دام اس��ت.رئیس جمهور اف��زود: امروز آن 
م��رد بزرگ در کنار ما نیس��ت و ما نمی توانیم 
مستقیمًا از افکار آن مرد بزرگ استفاده کنیم اما 
از ش��یوه، راه و نصایح او و آنچه از نوشته ها و 
آثار ایش��ان باقی مانده، می توانیم استفاده کنیم 

و در راه اعتدال و خرد با صبر و حوصله برای 
حل معضالت کش��ور تالش کنیم.روحانی از 
همه فعاالن سیاسی و اجتماعی کشور خواهش 
کرد ش��یوه ایش��ان برای آبادانی کشور را ادامه 
دهن��د و گفت: از همه چیز مهم تر این اس��ت 
که در فض��ای آرام و اعتدالی، اخالق و فرمان 
اله��ی زیر پ��ا گذاش��ته نش��ود.روحانی اظهار 
داشت: ما در بسیاری از زمینه ها پیشرفت های 
خوبی داش��تیم و در بس��یاری از زمینه ها نیاز 
به ت��الش بیش��تر داریم؛ راه تالش، کوش��ش 
و پیگیری برای دس��تیابی ب��ه اهدافی که هنوز 
نرسیدیم، باز است. به گزارش خبرنگار تفاهم، 
رئیس جمهور تاکید کرد: نکند به خاطر برخی 
مسائل فردی و جناحی بخواهیم راه درست و 
ش��یوه هایی که خداوند توصیه کرده به دس��ت 
فراموش��ی بس��پاریم.رئیس جمهور از مردم به 
خاط��ر حمایت ش��ان از دولت تش��کر کرد و 
گف��ت: اگر ما در فضای سیاس��ی، اقتصادی و 
علمی، دستاوردهایی داشتیم، به خاطر حضور، 
تالش، ایس��تادگی، اس��تقامت، اندیشه، صبر، 
حوصله و امید مردم به آینده این کشور و نظام 
بوده است.روحانی تصریح کرد: خوشحالم که 
در آغاز س��ال به مردم وع��ده داده بودم تالش 
من برای دس��تیابی به رشد پنج درصدی است 
و امروز ش��اهد رش��د ۷.4 درصدی هستیم که 
در منطق��ه نظیری برای آن نمی شناس��یم و در 
س��طح جهان نیز نمونه ای وجود ندارد.رئیس 
جمهور اظهار داشت: سپاسگزارم از کارآفرینان 

که در زمینه اشتغال توانستیم قدم های بلندی را 
برداریم اینکه در طول یک س��ال بیش از ۷00 
هزار شغل خالص در کشور ایجاد شود که در 
دنی��ا هم نظایر زیادی ندارد. ۷00 هزار ش��غل 
بس��یار زیاد است اما برای کش��ور ما به خاطر 
انباش��ت مش��کالت کم اس��ت.وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه موفقیت 
ما در مذاکرات هس��ته ای و برج��ام متعلق به 
دولت یازدهم  و شخص خاصی نیست، گفت: 
برجام از آن ملت ایران، رهبری مقتدر، شهیدان 
هسته ای، دیگر فداکاران و استقامت یک ملت 
اس��ت.روحانی برجام را دستاورد بزرگ ملت 
ایران خواند و گفت: کسی فکر نکند به خاطر 
انتخابات س��ال آین��ده باید از برج��ام بیش از 
حد س��خن بگوید یا کمتر از حد الزم س��خن 
بگوی��د. از برج��ام مهم تر حق م��ا و موفقیت 
ملت ما اس��ت. چرا در پیشگاه خداوند نسبت 
به موفقیت مان ش��اکر نباشیم. هر کاری ممکن 
اس��ت نقصی داشته باشد اما جمع این کار یک 
موفقی��ت بزرگ ب��رای ملت م��ا بود.روحانی 
برج��ام را پیروزی بزرگ ملت ایران در عرصه 
اخ��الق خواند و گفت: ب��ه دنیا گفته بودیم که 
بدنبال سالح کشتار جمعی و هسته ای نیستیم 
و م��ا در برجام برای دنیا اثبات کردیم که ملت 
ایران و نظام ایران راس��تگو است و آنهایی که 
علیه مل��ت ایران به ن��اروا س��خن گفتند باید 
سرافکنده باش��ند.رئیس جمهور اظهار داشت: 
کمتر کس��ی از صاح��ب نظران فک��ر می کرد 

مشکل حل شود اما آژانس اعتراف کرد مسئله 
هسته ای ایران  پایان یافته و از این پس نسبت 
به آینده موضوع بررس��ی می ش��ود.وی پایان 
پرونده هس��ته ای ایران را موفقیت ملت ایران 
از نظر سیاس��ی خواند و گف��ت: ما بدنیا اعالم 
کردیم ایران کش��وری نیس��ت که ب��ا آن رفتار 
امنیتی ش��ود و ایران در مس��ائل مختلف جهان 
م��ی تواند در صحنه باش��د و غیب��ت ایران در 
صحنه منطقه وجهان یک خسارت برای جهان 
بود.روحانی تصریح کرد: می خواستیم بگوییم 
ایران هراس��ی نادرست اس��ت و ایران بدنبال 
صلح و امنیت در جهان اس��ت. می خواس��تیم 
بگوییم ایران نباید تحت فصل ۷ شورای امنیت 
به عنوان کشوری خطرناک برای صلح و امنیت 
جهان��ی قرار می گیرد.رئیس جمهوربا تاکید بر 
اینکه ما از نظر سیاس��ی موفق و پیروز شدیم، 
گفت: قطعنامه های ظالمانه را بدس��ت کسانی 
که آنها را صادر کرده بودند لغو کردیم. ما برای 
احق��اق حقوق ملی مان موفق ش��دیم. ما غنی 
سازی را حق ملت ایران می دانیم. می گفتیم ما 
حق داریم در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای 
تالش کنیم.وی ادامه داد: امروز سازمان ملل و 
جهان فعالیت صلح آمیز هس��ته ای ایران را به 
رسمیت ش��ناخته و این موفقیت حقوقی ملت 
ایران اس��ت. بنابراین بازگش��ت به گذشته معنا 
ندارد و هیچ گونه مذاکره دیگری وجود ندارد 

و این توافق در سازمان ملل سند شده است.
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در راستای وصول مطالبات معوق؛

پولی در کار نیست که وصول شود!
رئیس جمهور در نشست با خبرنگاران:

 ساالنه بیش از 
 ۷۰۰ هزار شغل 

ایجاد شد


