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نوسازی  ۲۰۰هزار
دستگاه خودرو
شماره  8 / 2441صفحه  /قيمت  1000تومان

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه حداقل مزد تعیین کردند؛

هزینه معیشت خانوار  ۲/5میلیون تومان
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رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد؛

اجرای استانداردهای جدید
خودرویی از دی ماه ۹۷

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:
در تالش هستیم شرایط به گونه ای پیش
برود که از ابتدای دی ماه  ۹۷با اجرای
استانداردهای جدید خودرویی ،خودروهای
تولید داخلی بتوانند این استانداردها را پاس
کنند.
نیره پیروزبخت در مراسم تحویل ۲۰۰
دستگاه خودروی تجاری سایپا دیزل با بیان
اینکه اجباری شدن  ۸۵استاندارد جدید از
ابتدای دیماه سال  ۱۳۹۷به معنای توقف
تولید همه خودروها از آن زمان نیست ،گفت :از این تاریخ بازرسیها بر اساس استانداردهای
جدید آغاز میشود و طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت ،معدن و تجارت زمانی را
برای اجرایی شدن استانداردهای جدید در نظر میگیریم تا از یکم دیماه  ۹۷که بازرسیها
آغاز میشود ،خودروها بتوانند استانداردهای مربوطه را پاس کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود :سازمان ملی استاندارد از سال  ۱۳۸۲به
طور جدی وارد بحث خودرو شد و قبل از آن بیشتر برروی قطعات خودرو متمرکز بود .با
این حال از این زمان مجموعه خودرو به عنوان یک مجموعه کامال مرتبط با حوزه ایمنی
مدنظر سازمان استاندارد قرار گیرد.
پیروزبخت با تصریح کرد :در سالهای اخیر تعداد استانداردهای اجباری صنعت
خودرو به  ۵۵مورد رسید ،با این حال باز هم با این موضوع مواجه شدیم که مردم همچنان
نارضایتی خود را از خودرو اعالم میکنند.به همین دلیل در جلسات شورای سیاستگذاری
خودرو در دولت قبل و دولت فعلی به این نتیجه رسیدیم که باید به خواست مردم
احترام گذاشته و به سمت تولید با کیفیتتر حرکت کنیم که راهکار آن نیز افزایش تعداد
استانداردهاست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود :در گام اول استانداردهای  ۵۲گانه بازنگری
شد تا کامال منطبق بر استانداردهای روز اروپا باشد و استانداردهای جدید نیز از اول دی
ماه  ،۹۶اول تیر  ۹۷و اول دی ماه  ۹۷اجباری خواهد شد که پس از آن بازرسیها بر اساس
استانداردهای جدید صورت خواهد گرفت.

خبر
براي زيارت اهل قبور

خط يك متروي تهران
براي پنجشنبه آخر سال 1396
رايگان است

سرویس شهری -مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری
تهران و حومه گفت :شركت
بهرهبرداری متروي تهران و حومه براي
پنج شنبه آخر سال ( 24اسفندماه
 )1396تمهیدات و برنامه های ویژهای
را برای سرویس دهی به شهروندان
مسافران برای زیارت اهل قبور به
بهشت زهرا در نظر گرفته است.
به گزارش امتیاز و به نقل از
مديريت ارتباطات و امور بینالملل
شركت بهرهبرداری راه آهن شهري
تهران و حومه ،مهندس نوبخت افزود:
با عنايت به فرارسیدن سال نو از آنجا
که مردم شریف تهران بر اساس یک
سنت قدیمی و حسنه در روز پنجشنبه
آخر سال برای زیارت اهل قبول به
بهشت زهرا میروند ،همه ساله در این
روز ترافیک بسیار سنگینی در جاده
های اطراف بهشت زهرا حاکم میشود،
از این رو شرکت بهرهبرداری راه آهن
شهری تهران و حومه برای رفاه حال
شهروندان گرامي و كاهش ترافيك در
آن روز تمهیداتی به عمل آورده و به
صورت ويژه در خط يك مترو سرويس
دهي خواهيم داشت.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
راه آهن شهری تهران و حومه تصريح
كرد :طبق برنامه ریزی به عمل آمده
برای ارائه سرویس به ایستگاه حرم
مطهر (بهشت زهرا) در آخرین پنج
شنبه سال از ابتداي صبح تا ساعت
 ۱۹بعدازظهر همه قطارها به صورت
رايگان از ايستگاه تجریش تا ايستگاه
كهريزك و بالعكس تردد خواهند
داشت و بعد از آن فاصله حركت
قطارها با توجه به تاریکی کامل هوا
طبق برنامه زمانبندي حركت قطارها
اجرا مي شود.
مدير عامل شركت بهرهبرداری
متروي تهران گفت :روز جمعه 25
اسفندماه  96نيز تمامي قطارها به سمت
حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند
داشت.
نوبخت خاطرنشان كرد :برنامه
حرکت قطارها در ساير خطوط متروی
تهران در روز مذکور تغییری نداشته
و طبق جداول زماني حركت قطارها
خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد :شرکت
بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و
حومه آمادگي اين را دارد كه در صورت
نياز قطارهاي فوق العاده نيز در تمامي
خطوط اعزام نمايد.

استیضاح وزراء رأی نیاورد؛

ابقای ربیعی در رفاه
و آخوندی در راه
2
سخنگوی دولت مطرح کرد؛

اختصاص  ۳۳هزار و  ۴۵۴میلیارد تومان به طرحهای عمرانی

سخنگوی دولت :دولت تا  ۲۱اسفند امسال
 ۳۳هزار و  ۴۵۴میلیارد تومان به طرحهای عمرانی
اختصاص داده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۷۹درصد رشد داشته است.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود در جمع
خبرنگاران افزود :دولت در سال جاري براي تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتي و دستيابي به رشد اقتصادي
دو مسير جداگانه را طي کرده است.
وي ادامه داد :مسير اول توجه ويژه و فعال کردن
واحدهاي توليدي بخش خصوصي از طريق منابع نظام
بانکي و مسير دوم اتمام و بهره برداري طرح هاي
عمراني دولتي و با استفاده از خزانه دولت است.
نوبخت درباره آخرين وضعيت پرداخت در عرصه
واحدهاي توليدي در بخش خصوصي گفت :براساس
گزارشي که از سوي نظام بانکي و وزارت صنعت ارسال
شده است تا  21اسفند  96مبلغ  17هزار و 474
ميليارد تومان به  26هزار و  678بنگاه توليدي از طريق
نظام بانکي پرداخت شده است که اين پرداخت ها به
تفکيک استان ها در سامانه وزارت صنعت مشخص
است.
وي افزود :مبلغ پرداختي به طرح هاي عمراني از
سوي دولت  33هزار و  454ميليارد تومان است که
اين رقم در مقايسه با مشابه سال گذشته که  18هزار
و  643ميليارد تومان بود  79درصد رشد داشته است.
امسال کسري بودجه نداريم
سخنگوي دولت گفت :برخي رسانه ها از کسري
بودجه دولت در سال جاري سخن مي گويند اما ما
امسال کسري بودجه نداريم.
محمدباقر نوبخت افزود :معموالً در بودجه يک
رقمي از منابع پيش بيني مي شود اما ممکن است اين
رقم کامل تحقق پيدا نکند و ما در صورتي که اين منابع
کامل تحقق پيدا نکند مصارف مان را به اندازه منابع
مي رسانيم و به همين دليل کسري بودجه نداريم.
وي ادامه داد :در صورتي که دولت دچار کسري
بودجه باشد از طريق استقراض از بانک مرکزي مي
تواند جبران کند و در صورتي که منابع مان کامل
تحقق پيدا نکند مصارف را به اندازه منابع مي رسانيم.
سخنگوي دولت گفت :آنچه در تمام اين سال ها
صورت گرفته اين است که پيش بيني منابع صد در صد
تحقق پيدا نمي کند اما ما هميشه مصارف را به مقدار
منابع تقليل مي دهيم.
نوبخت افزود :اگر منابع کامل تحقق پيدا نکند
مصارف را کامل نمي دهيم اما حقوق کارمندان را نمي
توانيم کم کنيم.
وي با اشاره به اينکه ما هر سال براساس منابع
واقعي بودجه را مي بنديم گفت :گاهي مجلس سقف
بودجه را افزايش مي دهد مث ً
ال در اليحه بودجه سال
 96ما منابع بودجه را  319هزار ميليارد تومان مشخص
کرديم اما مجلس منابع بودجه را به  346هزار ميليارد
تومان افزايش داد و وقتي اين رقم در مجلس به تصويب
مي رسد بين دستگاهها تقسيم مي شود اما تخصيص ما
به دستگاه ها هميشه کمتر است اما برخي از دستگاه ها
را نمي توانيم کمتر بدهيم مثل صندوق ها و يا آموزش
و پرورش که نمي توانيم بودجه شان را کم کنيم.
نوبخت افزود :امسال اعتبار را به طرح هاي عمراني

اي داديم که تا  95درصد کارشان انجام شده بود و ما
اين اعتبار را به آنها تخصيص داديم تا کار خود را به
اتمام برسانند و در همين راستا به برخي از طرح هاي
عمراني نيز اعتباري داده نشد.
وي ادامه داد :مث ً
ال به راه آهن همدان و کرمانشاه
بيش از صد در صد اعتبار داديم.
سخنگوي دولت افزود :اينکه برخي از افراد مي
گويند دولت دچار کسري بودجه است استفاده از واژه
هايي است که باعث تشويش اذهان عمومي مي شود و
ما کسري بودجه نداريم اما ممکن است منابع ما صد
در صد کامل نشود.
رشد اقتصادي  9ماهه امسال  4و  7دهم
درصد
سخنگوي دولت گفت :براساس گزارش مرکز آمار
رشد اقتصادي  9ماهه امسال با نفت  4و  4دهم درصد
و بدون نفت  4و  7دهم درصد است.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود در جمع
خبرنگاران افزود :در گزارشي که مرکز آمار ارسال کرده
رشد اقتصادي بخش کشاورزي يک درصد ،صنعت  3و
يک دهم درصد ،خدمات  7درصد مشخص شده است
( 9ماهه امسال ).
وي ادامه داد :رشد سرمايه گذاري در  9ماهه
نخست امسال  3و  9دهم درصد است و مصارف نهايي
خصوصي  7و نيم درصد و مصارف نهايي دولتي  7و 6
دهم درصد اعالم شده است.
سخنگوي دولت با بيان اينکه براي اعتبارات
جاري  209هزار ميليارد تومان پرداخت کرديم ،گفت:
در سال گذشته اين رقم  184هزار ميليارد تومان بود
و امسال نسبت به سال گذشته  14درصد در اعتبارات
جاري رشد داشته ايم.
نوبخت ادامه داد :در اعتبارات عمراني نيز امسال
 79درصد رشد داشته ايم و اين رقم نشان دهنده اين
است که ما به دنبال رشد اقتصادي هستيم.
وي گفت :ما ادعا نمي کنيم که تمام مشکالت
را حل کرديم و اين ارقام بدست آمده ارقام ايده آل
ما نيست ولي دولت اقدامات زيادي انجام داده و رشد
اقتصادي ما نسبت به گذشته مثبت شده است.
حقوق همه دستگاه ها پرداخت شد
سخنگوی دولت گفت :حقوق همه دستگاه ها از

 15اسفند آغاز و تا دیروز پرداخت شد.
نوبخت افزود :امروز از خزانه پرسیدم و پاسخ
دادند که پرداخت ها به دستگاه ها انجام شده است
در عین حال اگر دستگاهی ابهامی دارد می تواند از
طریق سازمان برنامه و بودجه مطالبات احتمالی را
پیگیری کند.
وی همچنین گفت :خزانه اعالم کرد حقوق
نیروهای مسلح هم دیروز پرداخت شده است و
ستادهای مسئول در نیروهای مسلح هم ظاهرا صبح
امروز حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده اند.
سخنگوی دولت در عین حال خاطرنشان کرد:حق
التدریسی های آموزش و پرورش هم مزایای خود را
طی چند روز آینده دریافت خواهند کرد.
نوبخت افزود :پرداختی بودجه عمرانی هم از مرز
 30هزار میلیارد تومان گذشت و قرار است حدود
 5000میلیارد تومان دیگر هم در چند روز آینده توزیع
شود.
قوه قضائیه مدارک کافی درمورد اشیای
خارج شده از موزه ها دارد
سخنگوی دولت گفت :قوه قضائیه مدارک و
مستندات کافی درخصوص  6هزار شی خارج شده از
موزه ها در اختیار دارد.
محمدباقر نوبخت درخصوص سوالی مبنی بر
خارج شدن  6هزار شی از موزه ها افزود :قوه قضائیه
دستش در این زمینه پر است و مدارک و مستندات
کافی در اختیار دارد.
وی ادامه داد :درخصوص اتفاقاتی که قبل از دولت
یازدهم افتاده ،بسیاری به ما سفارش کرده بودند که
درخصوص اتفاقات آن دوره اگر اطالعاتی داریم در
اختیار مردم بگذاریم ولی ما ترجیح می دهیم اگر
اطالعات و مدارکی درخصوص قبل از دولت یازدهم
در اختیار داریم به قوه قضائیه ارائه بدهیم و از طریق
قانونی رسیدگی کنیم.
سخنگوی دولت افزود :با توجه به اینکه قوه قضائیه
مدارک و مستندات کافی درخصوص خارج شدن این 6
هزار شی در اختیار دارد ما امیدواریم که با دقت به این
مسئله رسیدگی کند و نسبت به روشن کردن اذهان
جامعه تالش کند.
نوبخت گفت :قوه قضائیه خودش اعالم کرده که

مستندات کافی در این خصوص در اختیار دارد.
همه مقامات زیر ده میلیون تومان می گیرند
سخنگوی دولت گفت :همه مقامات کشور زیر ده
میلیون تومان حقوق می گیرند.
محمد باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به
سوالی در خصوص انتقاد احمد توکلی در فضای مجازی
از منتشر نشدن میزان حقوق مسئوالن افزود :دولت و
شخص آقای روحانی به شدت تاکید بر شفاف سازی
دارد و این موضوع را پیگیری می کند.
وی ادامه داد :البته دستگاه های نظارتی به صورت
ریز میزان حقوق همه مقامات و مسئوالن را می دانند
و سال بعد نیز افزایشی برای حقوق مقامات در نظر
گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این مطلب که چرا آقای توکلی
تهدید به دعوت مردم به تجمع خیابانی در صورت
تحقق نیافتن اعالم حقوق مقامات کرده است؟ گفت:
اجازه بدهید سکوت کنم.
وی به کنایه ادامه داد :قرار بود این موضوع در
شب چهارشنبه سوری اتفاق بیفتد .
نوبخت گفت :آقای توکلی انسان فهیمی هستند
و خودشان اطالع دارند که دولت در این باره در پی
شفاف سازی است.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به سوالی درباره
اینکه آیت اهلل جنتی از یکی از وزارت خانه ها به علت
فاصله گرفتن افراد آن از مشی انقالبی انتقاد کرده است
گفت :البته من این مطلب را نشنیده ام ضمن اینکه
با کلی گویی نمی شود نتیجه گرفت و باید مصداقی
نتیجه گرفت تا امکان بررسی و پاسخ داشته باشد.
وی گفت :باالخره باید بررسی شود اگر کسی
انقالبی نبود باید اخراج شود ،تکلیفش چیست؟ هر چه
باشد قانون مشخص کرده است.
وی ادامه داد :وزرای کنونی خود سابقه خدمت به
جامعه به ویژه در دوره دفاع مقدس دارند و معاونان نیز
همان مشی را می روند و اگر مشکل در بدنه باشد بدنه
همان قبلی است و فرقی نکرده .
اختصاص  20هزار ميليارد تومان براي
ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز
سخنگوي دولت گفت :براي ساماندهي موسسات
اعتباري غير مجاز  20هزار ميليارد تومان هزينه کرديم
ولي اميدواريم منافع آن براي مردم آنقدر زياد باشد که
هزينه ها را جبران کند.
نوبخت افزود :يکي از اقداماتي که بانک مرکزي
در جهت انجام آن قدم برداشت ساماندهي موسسات
اعتباري غير مجاز بود.
وي ادامه داد :آقاي سيف اعالم کرد که اين
موسسات يکي از مشکالت موجود در جامعه هستند
و از ما خواست تا براي ساماندهي آنها کمک کنيم زيرا
در اين ميان منافع عده اي مخدوش مي شود و ممکن
است مردمي که دارايي خود را به اين موسسات سپردند
آسيب ببينند چون بانک مرکزي مي خواست در جهت
سالم سازي و شفاف سازي قدم بردارد.
سخنگوي دولت گفت :ما براي اينکه شفاف سازي
انجام دهيم بايد هزينه مي داديم و براي اين امر  20هزار
ميليارد تومان هزينه کرديم و اميدواريم منافع اين کار براي
مردم آنقدر زياد باشد که هزينه ها جبران شود.

یادداشت
جشن بگیریم اما به این جنگ
خیابانی خاتمه بدهیم

احسان محمدی

اگر اتفاقی که به اسم چهارشنبه سوری این
چند سال در خیابان ها رخ می دهد واقعاً یک
جشن ایرانی است ترجیح می دهم نژادم برگردد به
یکی از قبایل آفریقایی که هنوز با نیزه برای ُکشتن
حیوانات وحشی و خوردن گوشت خام گندیده
شان به بیابان می روند .بسیاری از ما ،از ترس حمله
برخی زامبی های خود کوروش پندار که گمان می
کنند خود خشایارشاه با ُسرنگ خون پاک آریایی
را در رگ های پدربزرگان شان تزریق کرده ساکت
می شویم وگرنه باید فریاد بزنیم این اتفاقی که
در چهارشنبه سوری رخ می دهد اسمش جشن
و سور نیست ،جنگ خیابانی است .آنچه در این
چند سال در چهارشنبه سوری شاهدش هستیم
پرتاب نارنجک ها و بمب های دست ساز ،شکستن
شیشه ها ،آتش گرفتن ماشین ها ،وحشت زن ها و
بچه های خردسال ،دست و پاهای سیاه و سوخته،
چهره های جزغاله شده و جنازه های دوداندود
است ،این چه نسبتی با گفتارنیک ،پندارنیک و
کردار نیک دارد که می گویم راه و روش ایرانیان
باستان بوده؟ دست برداریم از این چاپلوسی مداوم،
از این وحشت که مبادا بگویند :نباید رسم های ملی
را نادیده گرفت .این چه رسمی است که جنازه
تولید می کند؟ چه رسمی است که زن باردار بچه
سقط می کند؟ چه رسمی است که موقع رد شدن
از خیابان باید وحشت کنی که یک بچه دماغو یا
جوانکی با شلوار لیز خورده تا زانو با بمب دست ساز
تو و ماشین ات را آتش نزند؟ این رفتار و گفتار
و کردار شرم آور است .از آن تحت هیچ عنوانی
دفاع نکنیم .واقعاً این اسمش جشن است؟ سال
گذشته در چهارشنبه سوری  16نفر کشته شدند.
دقت کنید!  16جنازه در جشن تولید کردیم .البد
بعدش هم روی شانه هم زدیم که دست مریزاد
که نگذاشتیم رسم نیاکان مان به فراموشی سپرده
شود! سال ها پیش نوشتم که راه پایان دادن به این
جنگ خیابانی نه حمله پلیس به مردم است و نه
انکار چهارشنبه سوری از سوی حاکمیت .بلکه باید
این جشن به رسمیت شناخته شود .خود نهادهای
قدرت مثل شهرداری مکان های خاصی را برای این
جشن مهیا کنند تا مردم جمع شوند ،از روی آتش
بپرند ،بگویند و بخندند و عکس یادگاری شان را
بگیرند و بروند .اما به شرطی که برخی از خوشحالی
مردم ،تحریک نشوند .هیچ راه دیگری جواب نمی
دهد .نه آماده باش کامل پلیس و آتش نشانی و
اورژانس و نه پخش مکرر فیلم های سینمایی
هالیوود و نصیحت درمانی سلبریتی ها! (دردناک
است که پویان برادر نوجوان ترانه علیدوستی ،در
چهارشنبه سوری سال  83در نتیجه همین بمب
افکنی های خیابانی جان باخت) .راهی وجود ندارد
جز به رسمیت شناختن این جشن و مدیریت آن
با کمک مردمی که هر سال میلیون ها نفرشان
خودجوش برای برگزاری مراسم محرم به خیابان
می آیند .برخی از همان نوجوان ها و جوانانی که
هیات گردانی می کنند کسانی هستند که خیابان
ها را در چهارشنبه سوری به میدان جنگ تبدیل
می کنند می شود آنها را برای شادمانی هم به
میدان آورد .با کمک مردم به جنگ خیابانی
چهارشنبه سوری خاتمه بدهید .اندازه کافی در
سال  96اشک ریختیم .جنازه به خاک سپردیم...

