
 نوبخت:

به بهانه تحریم نباید در انجام کارها کوتاهی کنیم

 50 هزار تومان جریمه در کمین شماست
برپایه اعالم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خودروهای 
فاقد معاینه فنی که از امروز) شنبه( وارد هر محدوده از پایتخت شوند 

روزانه 50 هزارتومان جریمه خواهند شد.
به گزارش ایرنا این اقدام در قالب مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا یا مناطق 

کم انتشار )LEZ( اجرایی شده است.
فاز نخست این طرح از 17 مهرماه سال 1395 با ابالغ وزارت کشور در پایتخت 
اجرایی شد که به دنبال آن خودروهای فاقد معاینه فنی پس از ورود به محدوده زوج 

و فرد و نیز طرح ترافیک روزانه 50 هزارتومان جریمه می شدند.
با اجرای مرحله دوم طرح کاهش، رانندگان خودروهای فاقد معاینه فنی اجازه 

ورود به هیچکدام از محدوده های شهر تهران را ندارند.
فاز دوم این طرح قرار بود از ابتدای آبان ماه امسال اجرایی شود و شهرداری تهران 
نیز آغاز آن را اعالم کرد اما به دنبال هجوم مردم مقابل مراکز معاینه فنی در پایتخت 
و تشکیل صف خودروها، پلیس اجرای طرح و جریمه خودروها را به تعویق انداخت.
باید  بود:  گفته  باره  این  در  پایتخت  پلیس  رئیس  رحیمی  حسین  سردار 
زیرساخت های اجرای چنین طرحی آماده شود و مردم بتوانند براحتی معاینه فنی 
را دریافت کنند اما خبرهایی به ما رسیده که صف های طویل برای دریافت معاینه 

فنی ایجاد شده است.

به دنبال تعویق اجرای فاز دوم این طرح شهرداری تهران اعالم کرد که شورای 
عالی ترافیک تهران اجرای مرحله دوم را تصویب کرده و مقرر شده که از 26 آبان ) 

امروز( اجرای آن آغاز شود.
سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروها در تهران در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آمادگی کامل تمامی نهادهای متولی و فراهم شدن 
زیرساخت ها برای اجرای مرحله دوم طرح کاهش اظهارداشت: عالوه بر دوربین های 
سطح شهر تهران، دوربین های نظارتی در ورودی و خروجی پایتخت نیز نصب و 

کنترل شده اند و آماده پالک خوانی هستند.
رئیس پلیس راهور پایتخت نیز چندی پیش اعالم کرد: به دنبال اجرای طرح 
کاهش خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه خواهند شد و با هیچکس اغماض نمی 

شود.
سردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: رصد خودروهای 
فاقد معاینه فنی به صورت روزانه، در تمامی معابر و ساعات شبانه روز انجام می شود 

و از این پس نباید خودرو فاقد برگه سالمت فنی در پایتخت تردد کند.
رئیس پلیس راهور پایتخت همچنین عنوان کرد که براساس قانون مالکانی که 
بیش از چهار سال از عمر خودرو آنها گذشته باشد باید برگه سالمت خودرو )معاینه 

فنی( داشته باشند درغیر این صورت به طور حتم جریمه می شوند.
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صفحه 5

 ۸۲ هزار شغل کشاورزی
ایجاد می شود

با تامین بیش از ۱۸ هزار میلیارد
صفحه 4

 »کاهش سقف تراکنش« الزم
اما ناکافی برای مدیریت بازار ارز

به بهانه نزولی شدن قیمت ارز بررسی شد

امنیت کامل و توسعه عراق به نفع دو کشور و منطقه است
روحانی در نشست هیأت های عالی رتبه ایران و عراق:

در  عراق  و  ایران  برادرانه  و  دوستانه  روابط  به  اشاره  با  رئیس  جمهور 
بخش های مختلف، بر ضرورت تالش در راستای توسعه، تقویت و تحکیم 

همه جانبه مناسبات تهران- بغداد تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی روز شنبه 
در نشست هیأت های عالی رتبه ایران و عراق، با تبریک برگزاری موفق 
انتخابات در عراق و انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید به دولت 

و ملت این کشور، گفت: خوشحالیم که امروز شخصیتی در عراق به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شده که نسبت به مسایل منطقه و روابط دو کشور 
آگاهی کامل دارد. رئیس جمهور روابط و همکاری های ایران و عراق را در 
سال های اخیر صمیمانه و برادرانه دانست و افزود: حضور مردم ایران در 
مراسم اربعین حسینی و میهمان نوازی و پذیرایی شایسته دولت و ملت 

عراق موجب استحکام بیشتر روابط دو کشور شده است.

روحانی با بیان اینکه ایران و عراق در بخش های مختلف سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی روابط رو به رشدی با هم دارند، اظهار داشت: روابط 
تجاری دو کشور در حال حاضر ساالنه حدود ۱2 میلیارد دالر است که 
امیدواریم با تالش و همکاری گسترده مسئوالن دو کشور بتوانیم در مدت 

زمانی کوتاه آن را به 20 میلیارد دالر در سال برسانیم.

 بن سلمان در بن بست!
یک خبر و چند نکته
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 اسب زین کرده دولت برای جان بخشی به تخت جمشید بوتاکس، سم زیبایی به دست زنگی مست
امیدهایی که نباید این بار رنگ ببازداستفاده نابجا از بوتاکس عوارض روز افزون و غیر بازگشتی دارد

یک عصو مجمع:میرزایی : 

راهکار حل 
مشکالت امروز 
تشکیل کمیته و 

ستاد نیست

تذکر به احمدی نژاد 
 در جلسه

 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
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تمام  نباید  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
کارها  انجام  در  و  ربط دهیم  تحریم  به  را  مسائل 

کوتاهی کنیم.
به گزارش ایرنا، »محمد باقر نوبخت« روز شنبه در آیین 
امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال میان سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت جهادکشاورزی که در محل این سازمان 
برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه آمریکا، جهانی را 
درخصوص تحریم معطل کرده و تمام تالش خود را برای 
به زانو در آوردن ایران به کار بسته است، ما مصمم و با 

اراده پیش می رویم.
وی افزود: ممکن است آمریکا مزاحمت هایی برای ایران 
ایجاد کند، ولی ما متوقف نمی شویم و با سرعت راه خود 
را ادامه می دهیم و من بسیار امیدوارم که سرافرازانه این 

مسیر را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: اکنون دغدغه همه ما این است که با توجه 
به شرایط موجود کشور و بدخواهان نظام در خارج، ثبات 

را در کشور حاکم و خواسته آنها را خنثی کنیم.
نوبخت با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی در 
کشور هستیم، گفت: بخشی از اقتصاد به خاطر متغیرهای 
برون زا که اثر گذار است زودتر تحت تأثیر تکانه ها قرار 

گرفته آمد که ارز و متغیرهای ارزی یکی از آنها است.
وی در ادامه سخنان خود ضمن عذرخواهی از مردم، از 

بانک مرکزی بابت ایجاد ثبات ارزی تشکر کرد.
معاون رییس جمهوری با اعالم اینکه ایران کشور بزرگ 
و ثروتمندی است،که می تواند حتی در شرایط تحریم 
به مسیر خود ادامه دهد، اظهار داشت: خود آمریکایی ها 
اذعان دارند که ایران کشور ثروتمند و با اقتصادی بزرگ 
است. بنابراین آنها نمی توانند حرکت ایران را متوقف کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نظرسنجی 
یک  در  گفت:  ها،  تحریم  از  عبور  درخصوص  مردم  از 
نظرسنجی 70 درصد مردم اعالم کردند که ما می توانیم با 
برنامه ریزی به سالمت از این شرایط عبور کنیم و من نیز 
معتقدم آمریکا نمی تواند ایران را با تحریم های خود به زانو 

درآورده و پشت میز مذاکره بنشاند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: باید به آمریکا 
گفت که نتیجه مذاکرات قبلی شما چه بود؟ و از تعهدات 
خود سر باز زدید. در صورتی که بنا به اعالم سازمان ملل 

ایران به پیمان خود پایبند بوده است.
 ۸2 هزار و 300 فرصت شغلی ایجاد کردیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درخصوص امضای 
این سازمان و وزارت جهادکشاورزی،  نامه میان  تفاهم 
گفت: براساس این تفاهمنامه ۸2 هزار و فرصت شغلی 

جدید با سه برنامه اجرا می شود.
وی افزود: در 10 رسته سرمایه گذاری کردیم که 6 
رسته از این فعالیت ها برای حفظ اشتغال موجود بوده و 
برنامه دیگر مربوط به توسعه باغ ها در مناطق مرزی است.
نوبخت در پایان به پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره 
کرد و گفت: تاکنون 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای 
خرید تضمینی گندم پرداخت کرده ایم که هفت درصد 
بیشتر از پارسال است. وی افزود: این میزان در 2 دوره و 
در فاصله 6 ماه پرداخت می شود که امسال نیز نسبت به 
پارسال زودتر انجام شد و پایان مهرماه اعالم کردیم که اگر 

فردی شکایت دارد اعالم کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: دلیل این 
فاصله 6 ماهه پرداخت مستمری بازنشستگان، امور جاری 
و پرداخت مطالبات طرح تحول سالمت است عالوه بر آن 

امسال 31 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به 
صورت نقد و اسنادی پرداخت کردیم.

 کشت گلخانه به ۱3 هزار و 500 هکتار رسیده
در ادامه این آیین »محمود حجتی« وزیر جهادکشاورزی 
به تحوالت در بخش کشاورزی در استان ها اشاره کرد و 
گفت: در ابتدای دولت یازدهم حدود 70 هزار هکتار زمین 
کشاورزی در ایالم داشتیم که اکنون به 200 هزار هکتار 
رسیده و این خود نشان دهنده انقالبی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه 1۸ درصد اشتغال مروبط به بخش 
کشاورزی است، گفت: وقتی کشت آبی داریم به ازای هر 
هکتار 10 اشتغال ایجاد می شود و در کاشت گلخانه ای به 

ازای هر هکتار 10 شغل نیاز است.
حجتی گفت: در 6 ماهه اول کاشت گلخانه ای 1400 
هکتار رشد داشتیم و در رکورد جدید به 13 هزار و 500 
هکتار رسیدیم اما باز هم نسبت به رکورد جهانی عقب 

هستیم.
نامه  تفاهم  مبادله  و  امضا  آیین  در  ایرنا،  گزارش  به 
برنامه تولید و اشتغال در حوزه جهاد کشاورزی مرتضی 

شهیدزاده رییس صندوق توسعه ملی نیز حضور داشت.
در این تفاهم نامه برای ایجاد ۸2 هزار و 300 فرصت 
شغلی برنامه ریزی شده که اعتبار مورد نیاز آن 1۸ هزار و 
140 میلیارد تومان است؛ سهم صندوق توسعه ملی از این 

رقم چهار هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
از اعتبار مورد نیاز این برنامه، هفت هزار و 500 میلیارد 
تومان نیز از محل تسهیالت بانکی، چهار هزار میلیارد 
تومان از محل قانون اعطای تسهیالت مناطق روستایی و 
٨٨٧ میلیارد تومان نیز توسط یارانه ای که سازمان برنامه 

و بودجه می دهد، تامین خواهد شد.


