ورزش��ي

حمله سايبري رژيم صهيونيستي
به ايران را پيگيري بينالمللي ميکنم

ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم(ص) ،امام رضا(ع) و امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
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جمعیتبیکاران
به3/3میلیون نفر رسید

گ�روه اقتصادی :بررسي جزئيات نرخ بيکاري
نش��ان ميدهد که اس��تان کرمانشاه با ۱۶.۴
درصد بيش��ترين نرخ بيکاري و اس��تانهاي
کهگيلويه و بوير احمد و سيستان و بلوچستان
با  ۴.۹و  ۴.۷درصد بيشترين درصد...

رئیسجمهو ر در همایش مدیران وزارت اقتصاد تاکید کرد؛

بایدشعار«مرگ برآمریکا»راعملیکنیم
صفحه2

ضرورت ايمن سازي زمين با ايجاد تونلهاي تاسيسات شهري

سريال فرونشست زمین در پايتخت

صفحه3

گروه اجتماعي :خاک تهران سس��ت
است و هر لحظه ممکن است حفرهاي
در زي��ر خ��اک پايتخت ايجادش��ود،
قناتهاي متروک و برداش��ت بيرويه
از آبهاي زير زمين��ي  ۲عامل اصلي
است که ميگويند زيرپاي تهرانيها
را خالي کرده است .پنجشنبه شب بود
که بازهم در خيابان مولوي زمين فرو نشس��ت و حفرهاي  ۸متري ايجاد
شد .سريال فروريزشهاي خيابان مولوي تماميندارد .علي بيت اللهي در
گزارشي که پس از اين حادثه تهيه کرده...

مرزبانان ربوده شده
در سالمت هستند
صفحه2

پس از اعالم تحريمها عليه ايران؛

سرمايهگذارانخارجي
گردشگري در ايران ماندهاند

گ�روه فرهنگ�ي :معاون س��رمايه گ��ذاري و
طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي گفت :پس
از اعالم تحريمها هيچ س��رمايه گذار خارجي
گردشگري اعالم برگشت سرمايه...

صفحه5

واکنش منفی جهان به تحریمهای
ظالمانه آمریکا علیه ایران

صفحه6

صفحه2

خودکفايي ۹۰درصدي ايران
در ساخت قطعات نيروگاهي

ایرانیان فقط با

قهرمانیپرسپولیس
راضی میشوند
صفحه7

کاهش  25درصدي طالق
در  4استان کشور
صفحه5

توسعه صنعت و معدن درگرو فرآوری
توسعهعلمیوبازاریابیاست

همین صفحه

توسعه صنعت و معدن درگرو فرآوری ،توسعه علمی و بازاریابی است

نماینده رهبرانقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی از
نمایشگاه بین المللی معدن بازدید کرد.دکتر جلیلی،
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهردیروز با
حضور در محل نمایشگاه بین المللی تهران ضمن
بازدید از غرفه های فعال در صنعت معدن ،ماشین
آالت ،تجهیزات و راهسازی در جریان فعالیت ها و
دستاورد های فعالین این حوزه قرار گرفت.نماینده
رهبرانقالب در شورایعالی امنیت ملی در این باره
گفت :همزمان با  13آبان که آمریکا سعی کرد تا
تمام فش��ار اقتصادی خ��ود را علیه مردم ایران به
کار ببرد ،این نمایش��گاه و س��ایر نمایشگاه های
صنعتی مش��ابه آن یک س��یلی بزرگ به صورت
دشمنان اس��ت.جلیلی افزود :این نمایشگاه نشان

صفحه3

جلیلی در بازدید از نمایشگاه بین المللی معدن:

جلیلی در بازدید از نمایشگاه بین المللی معدن:

میده��د که فرصت ها و توانمن��دی های ملی ما
بس��یار فراتر از آن اس��ت که کس��انی بخواهند با
یک فش��ار اقتصادی مانع رشد و پیشرفت ملت ما
بشوند.عضو شورای راهبردی روابط خارجی عنوان
ک��رد :یک��ی از توانمندی های ملی م��ا ،ظرفیت
معادن در کنار س��رمایه انسانی متخصص و ماهر
در این زمینه اس��ت که خوش��بختانه امروز دارای
توانایی های علمی و مهارتی شایس��تهای اس��ت
و میتوان��د ب��ا اتکا به توانمندی ه��ای خود از این
فرصت خدادادی به بهترین شکل استفاده بکنند.
دکتر جلیلی در تکمیل اظهارات خود به ایراد چند
نکت��ه پرداخت .وی گف��ت :در بازدیدی که امروز
از چندین غرفه در این نمایش��گاه صورت گرفت،

مشاهده شد که ش��رکت هایی که متکی به یک
کار واقعی بودند ،موفقیت های بیش��تری داشتند.
در ادامه جلیلی اظهار داشت :این نشان دهنده آن
اس��ت که وقتی توانمندی ها خوب شکل بگیرد و
هس��ته های علمی ،کاری و مالی بتوانند به خوبی
با هم مش��ارکت داشته باش��ند ،میتواند چرخهی
مناس��بی را برای تولید ش��کل بدهد.عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت معادن
کش��ور گفت :فرصت های خوبی درکشور داریم و
چه بس��ا بتوان با اس��تفاده از هرکدام آنها کش��ور
را اداره کرد .درس��ت اس��ت که ام��روز بزرگترین
ذخای��ر گاز و نفت جه��ان را در اختی��ار داریم اما
این تنها فرصت ما نیس��ت .توانمندی ما به گونه
ای اس��ت که میتوان از دریچه صنعت معدن هم
نگاه ویژهای به اشتغال و ارزآوری کرد .کما اینکه
کشاورزی و گردشگری نیز همین فرصت را به ما
میدهند.دکتر جلیلی در پایان س��خنان خود عنوان
کرد :آنچه بنظر بنده حائز اهمیت است آنست که
یک عزم ملی فراتر از نگاه های بخشی میتواند از
یکایک فرصت ها یادشده موفقیت های بزرگی را
برای ملت ایران به ارمغان بیاورد .جذب نقدینگی
از طریق فعال کردن مش��ارکت ه��ای مردمی و
شروع فعالیت برای حرکت بزرگ فرآوری ،ارتباط
دانشگاه با معدن و موضوع مهم آموزش صادرات
از جمله نیاز های ما در حلقه مفقوده صنعت معدن
کشور است.

ایران ایر تحریم شد

فهرست کامل تحریمهای ضد ایرانی آمریکا

در جری��ان بازگش��ت تحریمهای آمریکا علی��ه ایران تعدادی از ش��رکتها و
موسس��ات ،افراد و گروههای جدیدی نیز مورد تحری��م قرار گرفتند که در آن
نام ایران ایر به چش��م میخورد .به گزارش ایس��نا ،در این لیست که به ادعای
دول��ت آمری��کا علیه دولت ایران اس��ت اما در واقع تاثیر مس��تقیم آن بر مردم
بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار داده اس��ت .در این لیس��ت  ۵۰بانک
و زیرمجموعهه��ای آنها مورد تحریم قرار گرفتند که میتوان در این زمینه به
بانک ملی ،تجارت ،آینده ،کارگش��ا ،دی ،پس��ت بانک ،قوامین ،سپه و  ...اشاره
کرد.همچنین در این تحریمها خطوط کش��تیرانی ایران نیز به چشم میخورد
که در این زمینه میتوان به شرکت نفتکش ملی ایران اشاره کرد .همچنین در
این لیس��ت ایران ایر نیز به چش��م میخورد.وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه
خود درباره بازگش��ت تحریمها علیه ایران نام افراد ،سازمانها ،موسسات مالی
و نهادهای مربوطه را که به فهرس��ت تحریمی خود اضافه کرده است ،منتشر
کرد .در این بیانیه آمده اس��ت که بیش از  ۷۰موسس��ه مالی و مرتبط با ایران
و وابس��تههای داخلی و خارجیشان در این فهرست قرار گرفتهاند.همچنین در
فهرستی که وزارت خزانهداری آمریکا از تحریمهای ایران منتشر کرده نام بیش
از  ۶۰هواپیمای جمهوری اس�لامی متعلق به ایران ایر هم به چش��م میخورد
که مش��خصات جزئی آنها ،از جمله ش��ماره س��ریال هم در فهرست تحریمها
دیده میش��ود.در فهرس��ت جدید آمریکا از تحریمهای جدید علیه ایران ،این
نامها به چشم میخورد :بانک ملی ایران ،بانک تجارت ،بانک سپه ،بانک سپه
اینترنشنال ،بانک کشاورزی ،بانک بینالمللی کیش ،بانک قرضالحسنه رسالت،

بانک قوامین ،موسس��ه مالی و اعتباری قوامی��ن ،بانک خاورمیانه ،بانک میدل
ایس��ت ،بانک صنعت و معدن ،آریان بانک ،بانک شهر ،بانک توسعه صادرات،
بانک رفاه و کارگران ،بانک توس��عه صادرات ،ش��رکت پتروش��یمی بندر امام،
شرکت مهندسی سوخت هستهای ،ش��رکت آذر پاد قشم ،شرکت ساختوساز
آذربایجان ،شکرت توسعه نفت و گاز پارسیان ،شرکت توسعه حمل و نقل ریلی
پارسیان ،خطوط کشتیرانی ایران ،شرکت ملی نفتکش ایران ،شرکت کشتیرانی
والفجر ،ش��رکت کشتیرانی حافظ دریای آریا ،ش��رکت کشتیرانی سفیران پیام
دریا ،ش��رکت کشتیرانی اطلس کیان قشم ،بعالوه سازمان انرژی اتمی ایران و
 ۲۳فرد و نهاد وابسته به آن از جمله شرکت پیشرو.

قانون استثناء ندارد
میرزای�ی نیکو -عضو کمیس�یون
امور داخلی و شوراها در مجلس

روزنامهصبحايران

نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی شد

یادداشت

امیرعبداللهیان:

حکم حبس ابد برای
شیخ علی سلمان نشانگر حکومت
وحشت در بحرین است
صفحه2

متاسفانه برخی از شهرداران اصرار به
ماندن در سمت خود و عدم کنارهگیری
ت��ا تعیین تکلی��ف طرح استفس��اریه
مجل��س دارند اما مدیریت ش��هری را
نباید ب��ا این حرکته��ا متزلزل کنند
زیرا وضعیت دشوارتر خواهد شد.قانون
صریح و روش��ن است ،معاون حقوقی
رئیسجمه��ور نیز رس��ما بیانیه داده و
نظر خود را اعالم کرده است ،معاونت
قوانین مجلس شورای اسالمی نیز نظر
خود را درباره ل��زوم اجرای قانون منع
به کارگیری بازنشستگان اعالم کرده
است.اصالح قانون به موجب استفساریه
درست نیس��ت ،این اصالح در جریان
تصویب قانون بای��د انجام میگرفت،
لذا هماکنون که قانون تصویب شده،
بدون هیچ استثنایی باید اجرا شود ،البته
اگر این استفس��اریه تنها برای شهردار
تهران اس��تثناء قائل نمیش��د ،امکان
رأی آوری بیش��تری داشت.اس��تثناء
کردن ش��هردار تهران از قانون منع به
کارگیری بازنشستگان به معنای تامین
ش��رایط متفاوت برای شهردار تهران
اس��ت ،از این رو نمایندگان به فوریت
آن ه��م رأی ندادن��د ،ای��ن عدم رأی
نمایندگان باید ثبت تاریخی شود زیرا
هر موضوعی همانند این طرح درباره
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان
تهیه ش��ود ،به نتیجه نخواهد رسید.به
لحاظ قانونی هم شهردار تهران نباید
منتظر تعیین تکلیف این استفس��اریه
بماند لذا شورای شهر با قاطعیت الزم
باید روند قانونی کنارهگیری شهرداری
تهران و انتخاب شهردار جدید را طی
کند.وی با بیان اینکه طرح استفساریه
در دس��تور کار کمیس��یون قرار گرفته
اس��ت و با این حال بازنشس��تگان از
جمله ش��هردار تهران نباید منتظر این
طرح بمانند ،ش��ورا اگر بر ماندن آقای
افشانی اصرار دارد باید هماکنون روند
قانونی بازنشس��تگی وی را طی و در
صورت تصویب استفس��اریه نسبت به
بازگشت مجدد وی اقدام کنند.آخرین
مهلت قانونی برای مان��دن این افراد،
 28آبان است ،رئیس جمهور نیز قانون
را ابالغ و دس��تور الزم را داده اس��ت،
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان
مشمول ش��هردار تهران هم میشود
لذا همانند س��ایر افراد ،وی هم باید از
سمت خود کناره گیری کند.

