برنامه جديد دولت در حوزه بهداشت و درمان با حضور رئيس جمهور كليد خورد

گفتوگوي «جوان»
باعضوكميسيونصنايعمجلس

سالم نظام سالمت به مردم
گام بزرگ تحول نظام سالمت
با كاهش  27درصدي هزينههاي درمان برداشته شد

در توسعه صنعت خودرو
پسروي كردهايم

صفحه 3

يك هفتم نقدينگي موجود در كشور معوق شد!

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
سهشنبه  16ارديبهشت 1393
 6رجب 1435
سال شانزدهم ،شماره 4238
 16صفحه ،قيمت500:تومان
يادداشتهاي امروز

اقتصادي

اسامي  575بدهكاركالن بانكي
ازيكقوه به قوه ديگر رفت

بين الملل

صفحه 2

يك گام سازنده دولت يازدهم
صفحه 4

دنيا حيدري

وزير امور اقتص�ادي و دارايي
با بيان اينك�ه تولي�د اولويت
راهب�ردي و كانون�ي دول�ت
است ،تأكيد كرد :ساير اهداف
در مقايس�ه ب�ا توليد و رش�د
اقتصادي،اهداففرعيهستند.

عل��ي طيبني��ا در نشس��ت
همانديشي صنعتگران و فعاالن
اقتصادي تصريح كرد :از نظر دولت توليد يك موضوع يا يك
اولويت يا يك هدف در كنار ساير اولويتها نيست زيرا اگر به
دنبال ثبات در اقتصاد كالن ،مهار تورم ،برقراري آرامش در
بازارهاي سرمايه پول هستيم برقراري ثبات در بازار توليد از
اهميت بس��يار بااليي برخوردار است .وي درباره برنامههاي
نظام بانكي كشور در حوزه توليد نيز اظهار كرد:سيستم بانكي
مكلف ش��ده تمام تالش خود را صرف تأمين س��رمايه براي
توليد كند .البته نظام بانكي با چالشهايي نيز مواجه اس��ت
اما همكاران بانك مركزي تمام تالش خود را به اين معطوف
كردهاند كه مش��كالت توليد احصا و حل شود .وزير اقتصاد
اضافه كرد :در اين راستا ،تأمين سرمايه كافي براي بانكها،
رفع مشكالت بدهي دولت به بانكها و مطالبات معوق به طور
جدي در دستور كار قرار دارد.
--------------------------------------------

بنزين وارداتي هندي است؟

محموله بنزي�ن وارداتي كه در آزمايش�گاه پااليش�گاه
بندرعب�اس م�ورد آنالي�ز ق�رار گرفت�ه توس�ط
نفتكش�ي ب�ه ن�ام توپازي�س حم�ل ش�ده و احتم�ال
م�يرود اي�ن محمول�ه از هن�د ارس�ال ش�ده باش�د.

به گزارش تس��نيم ،يك نمون��ه از بنزين واردات��ي ايران در
آزمايشگاه پااليش��گاه بندر عباس مورد آناليز قرار گرفته و
نتايج آن در گزارشي به تاريخ  30بهمن  92منتشر شده است.
در اين آناليز جاي دو گزينه بنزن و آروماتيك كه شاخصههاي
مهم ميزان آاليندگي بنزين هستند خالي گذاشته شده است
كه اين مسئله اعتقاد به اس��تاندارد نبودن بنزين وارداتي را
تقويت كرده است .در اين گزارش نمونهاي از محموله بنزين
نفتكشي به نام توپازيس( )Topazisمورد آناليز قرار گرفته
است .بررس��يهاي خبرنگار تس��نيم حاكي از آن است كه
نفتكش توپازيس هشت روز قبل از انجام اين آناليز يعني در
تاريخ  11فوريه  2014برابر با  22بهمن  92در بندر وادينار
هند حضور داشته است .اين نفتكش با پرچم پاناما حركت
ميكند و مالك آن شركت كشتيراني و حمل بار اويسر مستقر
در دوبي عنوان شده است.

صفحه 5

ريشه سانسور به غرب باز ميگردد

مادر سانسور جهان
براي ديگران
مميزينميخواهد
صفحه 16

شميم خوش
كارجهادي از دفتر
شهردار تهران

همزمان با تسلط كامل ارتش سوريه بر شهر مركزي حمص در پي آتش بس با گروههاي مخالف ،آزادسازي
يك شهر استراتژيك در حومه دمشق و درگيريهاي شديد بينگروههاي تكفيري در شرق اين كشور ،منابع
رسانهاي گزارش دادند ،امريكا به ايران و روسيه پيشنهاد داده بشار اسد در قدرت بماند اما انتخابات برگزار نشود.
يك روزنامه لبناني گزارش داد ،ايران و روسيه پيش��نهاد امريكا مبني بر ماندن اسد در قدرت بدون برگزاري
انتخابات را رد كردهاند|صفحه 15

محسنياژهاي خبر داد

اعالم وصول اسامي بدهكاران بانكي توسط قوه قضائيه
دادستان كل كشور گفت:
سياسي
اسامي بالغ بر  500بدهكار
بانكي ارسالي از بانك مركزي به قوه قضائيه واصل
شده است.

حجتاالسالم غالمحسين محسنياژهاي در گفتوگو با
ايسنا ،گفت :بانك مركزي ليستي را به قوه قضائيه ارسال
كرده كه اسامي موجود در آن بالغ بر  500نفر و خطاب به
قوه قضائيه اس��ت .وي ادامه داد :ليست اسامي بدهكاران
بانكي از طرف قوه قضائيه به دادگستري استان ارجاع شد
و رسيدگي خواهد شد .دادستان كل كشور گفت :ليست
اسامي بايد طبق دس��تهبنديهاي موجود تفكيك شود.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد :ما در مورد معوقات بانكي از
مدتها پيش اقداماتي را انجام دادهايم .افراد داراي معوقات
بانكي سه دسته هستند؛ يك دسته كساني هستند كه بر
اساس قانون و مقررات تسهيالت بانكي را دريافت كردند و
در جايي كه بايد هزينه كنند هزينه كردهاند كه اين موضوع
فاقد مشكل است .دادستان كل كشور دسته دوم را كساني
دانست كه بر اساس مقررات تسهيالت دريافت كرده اما در
جايي كه بايد هزينه كنند هزينه نكردهاند و دسته سوم نيز
كساني هستند كه تس��هيالت بانكي را برخالف قوانين و
مقررات دريافت كردند كه در اين ش��رايط هم بانك و هم
مشتري متخلف محسوب ميشوند.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل خبر داد

پرداخت تسهيالت  ۲۰ميليون توماني به خودروهاي فرسوده
رئيس ستاد مديريت حمل
جامعه
و نقل و سوخت از اعطاي
تسهيالت تا س�قف  ۲۰۰ميليون ريال به خودروهاي
فرس�وده خب�ر داد و گفت:بان�ك صادرات و س�تاد
مديريت حمل و نق�ل براي خروج  ۶۰هزار دس�تگاه
خودروي فرس�وده تفاهمنامه همكاري امضا كردند.

به گزارش تسنيم ،س��يد مجتبي ش��فيعي افزود :در اين
تفاهمنام��ه بانك صادرات تس��هيالت الزم ب��راي خروج
خودروهاي فرس��وده ،تاكسي و س��واري را تا سقف 200
ميليون ريال تأمين خواهد كرد .وي تصريح كرد :در اين
طرح ،خودروهاي س��واري  100ت��ا  150ميليون ريال و
خودروهاي تاكس��ي  200ميليون ريال تس��هيالت براي

اس��قاط خودرو فرس��وده و جايگزيني با خودروي جديد
دريافت خواهند كرد .شفيعي خروج تاكسيهاي فرسوده
از ناوگان حمل و نق��ل را از اولويتهاي اي��ن تفاهمنامه
دانست و گفت :در حال حاضر بيش��تر از  60هزار تاكسي
فرس��وده در ناوگان حمل و نقل عمومي وجود دارد كه با
توجه به توسعه حمل و نقل عمومي ،خروج اين تاكسيها در
اولويت اين تفاهمنامه خواهد بود .وي نظارت كامل ستاد
مديريت حمل و نقل و سوخت بر روند اسقاط و جايگزيني
خودروها را از م��واد اين تفاهمنامه ذكر ك��رد و ادامه داد:
بستر نرمافزاري براي اجراي اين طرح موجود است و همه
متقاضيان از طريق ثبتنام در سامانه ستاد مديريت حمل و
نقل و سوخت ميتوانند در اين طرح ثبتنام كنند.

احتمال برگزاري حراجي كريستي در كيش
وزي�ر فرهنگ و ارش�اد
فرهنگي
اسلامي اعلام ك�رد:
مذاكرات با مقامات كريستي براي برگزاري حراجي
كريستي در ايران انجام ميشود.

به گزارش «ايس��نا» ،علي جنتي در پاسخ به پرسشي
مبني بر اينكه آي��ا قصد نظارت بر نحوه ش��ركت آثار
ايراني در حراجيهايي مانند كريس��تي توسط دولت
وجود ندارد ،اظهار كرد :ب��ر حراجيهايي كه در خارج
از ايران برگزار ميش��وند نظارت نميكنيم و البته در
خود كريس��تي فس��ادي هم وجود ندارد .اكنون اين
حراجي در نزديكي ما در دوبي برگزار ميش��ود كه در

آن هنرمندان ايراني شركت ميكنند و آثار خود را به
آن ارائه ميدهند.
او در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود اين حراجي
به دس��ت عدهاي از دالالن هنري محصور شده است،
گفت :اگر هنرمندي خود ،در شركت دادن آثارش در
ي مانند كريستي ناتوان است آن وقت آثار توسط
حراج 
واسطه ارائه ميشود.
جنتي بي��ان كرد :در ح��ال حاضر ت�لاش ميكنيم و
مذاكرات��ي با مقامات كريس��تي در حال انجام اس��ت
تا بتوانيم كريس��تي را در جزيره كي��ش برگزار كرده
و هنرمندان درگي��ر اين حوزه را به اي��ران وارد كنيم.

عکس  :ايرنا

برنامههاي جدي
براي رفع مشكالت نظام بانكي

بين الملل

محمدصادقعابديني

طيبنيا مطرح كرد

داليلش را بگويد

توافق جامع احتماالً يك «توافق گام به گام» خواهد بود كه ممكن اس��ت طب��ق آن ،در فاصلههاي زماني
مشخص ،برخي اقدامات مشخص انجام شود .به گفته يك منبع آگاه ،به طور مثال ،طرف ايراني پذيرفته كه
طي يك دوره پنج ساله سطح غنيسازي خود را در ميزان  5درصد كنوني حفظ كند و اورانيوم  5درصدي
توليد شده نيز ،ضمن استفاده در مواردي كه تا كنون مورد استفاده قرار ميگرفت ،در رآكتور اراك (در حالت
تعديل يافته) مورد استفاده قرار ميگيرد|صفحه 15

پيشنهاد امريكا و اروپا به تهران
اسد بماند ،بدون انتخابات!

صفحه 13

صفحه 16

معاون اول رئيسجمهور :وضعيت سيستم بانكي كشور بحراني اس��ت و دولت عزم جدي دربازپسگيري
مطالبات معوق دارد .هماكنون مجموع مطالبات معوق بانكها به  82هزار ميليارد تومان رس��يده است كه
در اين رابطه دولت از اول سعي كرد بررسي كند كه در اين مطالبات افراد مقصر هستند يا شرايط اقتصادي
تأثير گذاشته است 575 .نفر بهعنوان بدهكار كالن بانكي شناسايي شدهاند كه اسامي اين افراد به قوه قضائيه
ارسال شده است |صفحه 4

پيشرويهاي ارتش ،درگيري هاي شديد بين معارضان سوري

اشـتباهنابخشـودني
كه از ياد نميرود!

بليتفروشيبراينمايشگاهكتاب
تاچهحدتوجيهپذيراست؟

اگر كسي از تحقير خوشش ميآيد

گزارش ويژه «جوان» از محورهاي احتمالي
توافق هستهاي در متن نهايي

دستياريبرايجنجالسازي
مهرانابراهيميان

هيچكس از تحريم
و تحقير خوشش نميآيد

تيم هستهاي ايران و 5+1به دنبال آمادهسازي مرحله سياسي نگارش متن

محمدجواداخوان

حس��ين گروس��ي :
از تولي��د ي��ك ميلي��ون
و 260ه��زار دس��تگاه
خودرو در سال  2011به
740هزار دستگاه خودرو
درسال  2014رسيديم.
همزماني كاه��ش توليد
با اعم��ال تحريمه��ا نش��ان داد كه برخ�لاف ادعاي
خودروسازان در اين صنعت،به خودكفايي نرسيديم و
در اين سالها بر توان داخلي تكيه نكرديم .اگر در اين
صنعت خودكفا بوديم با اعمال تحريمها 10،تا20درصد
توليد كاه��ش مييافت ،ن��ه 50درص��د| صفحه 12

جمعي از مسئوالن جمعيت مامايي ديروز با آيتاهلل خامنهاي ديدار كردند

رهبر انقالب  :برنامه حياتي تكثير نسل
به طور جدي پيگيري شود
صفحه 3
شميم خوش كارجهادي از دفتر شهردار تهران

عمل به فرمان اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقالب اين
روزها در ميان برخي مدي��ران نظام كه به كار جهادي
مشهورترند ،به يك رقابت تبديل شده و نويد موفقيت و
شميم خوشي از آن به مشام ميرسد.
گفت��ه ميش��ود محمدباقر قاليب��اف ب��راي آنكه كار
جهادي را در شهرداري از مديران و كاركنان آغاز كند،
مديران بخشهاي مختلف را ب��ه اردوهاي توجيهي و
گزارشگيري ميبرد كه حداقل امكانات رفاهي براي
اين اردوها در نظر گرفته شده است.
همچنين طي دس��تور ش��هردار ته��ران ،از اين پس
اضافهكار فقط به كاركناني تعلق ميگيرد كه در ساعات
كاري خود ،كار اضافه كرده باشند ،در حالي كه پيش از
اين به تمامي كاركنان شهرداري تهران بدون حساب
 120ساعت اضافهكاري تعلق ميگرفته است.
ش��هردار تهران درباره اين تصميمات خود گفته است
درآمد بااليي از حذف اين خدمات نصيب ش��هرداري
شده است و كساني كه از خدمات رفاهي حداقلي و حذف

اضافهكاري ،ناخرسندند ،ميتوانند در مسئوليت خود
تجديدنظر كنند .همچنين گفته ميش��ود شهرداري
تهران در سال  93نيروي جديد استخدام نكرده است و
با اعالم ممنوعيت در اين باره و صرفهجويي تصميم به
عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي گرفته است.
در خبر ديگري شنيده شده با دس��تور مستقيم قاليباف،
قراردادهاي غيرضروري و هزينهبر عمدتاً فرهنگي كه خرج
زيادي روي دوش ش��هرداري تهران گذاشته بود و نتيجه
ملموسي هم نداشته است ،در سال  93تجديد نشده است.
اين اقدامات جهادي ش��هردار ته��ران و اولويت دادن
به كم كردن هزينههاي مدي��ران و كاركنان در حالي
است كه شنيده ميشود در جاهاي ديگر حقوق برخي
مسئوالن تا  250درصد افزايش داشته است.
به نظر ميرس��د بهترين راه اثبات تصميم واقعي براي
عمل جهادي و باور كردن اقتصاد مقاومتي ،ش��يوهاي
است كه در آن به كاستن از هزينههاي اجرايي اولويت
داده شود.

هشداركارشناس سازمان هواشناسي درباره بروز گرد و غبار

تابستان زودرس اكثر نقاط كشور را در بر ميگيرد
كارش�ناس س�ازمان
جامعه
هواشناس�ي با اشاره به
بروز پدي�ده گرد و غب�ار انتقالي از عراق و ش�مال
عربستان به شهرهاي مرزي كشور گفت :دماي هوا
در اكثر نقاط كشور از اواخر هفته جاري افزايش قابل
توجهي مييابد بهطوري كه ش�بهي از تابستان در
كشور ظهور ميكند.

محمد اصغري با اشاره به افزايش محسوس دماي هوا از
روزهاي پاياني هفته جاري گفت :پيشبيني ميشود از
روزهاي پاياني هفته جاري و اوايل هفته آينده دماي هوا
در اكثر مناطق كشور افزايش يابد بهطوريكه ميتوان
گفت شبهي از تابستان وارد كشور ميشود.

اين كارشناس سازمان هواشناسي در ادامه متذكر شد:
بر همين اساس بدون شك در ماههاي آينده با معضل
كمآبي روبهرو ميش��ويم؛ بر همين اساس الزم است
شهروندان نسبت به صرفهجويي در مصرف آب توجه
كافي داشته باشند .اصغري گفت :طي ماههاي خرداد،
تير و مرداد سال جاري دماي هوا به طور ميانگين يك
تا  1/5درجه سانتيگراد نسبت به شرايط عادي افزايش
مييابد .وي همچنين با بيان اينكه طي روزهاي آينده
براي كالنش��هر تهران پديده جوي خاصي پيشبيني
نميشود ،اظهار داش��ت :پيشبيني ميشود به سبب
وزش باد در عراق و شمال عربستان شاهد گرد و خاك
انتقالي از اين كشورها به شهرهاي مرزي باشيم.

سازمان آگهيهاي
روزنامه جوان
تلفنيآگهيميپذيرد

021 - 88542075

(پنج خط)

همين صفحه

امام «شيروخورشيد» را
نماد طاغوت ميدانست
آقاي دستيار!
صفحه 2

ايران رئيس و امريكا معاون
سيستم كدگذاري بينالمللي
افزودنيهاي غذايي شد

س�ازمان غ�ذا و داروي اي�ران بهعن�وان
رئي�س و امري�كا ب�ه عن�وان معاون سيس�تم
ش�مار هگذاري بينالملل�ي كدك�س
افزودنيه�اي غذايي جه�ان انتخاب ش�دند.

لوششم
س��ازمان غذا و داروي ايران در جلسه چه 
اجالس كميته كدكس افزودنيهاي غذايي و كميته
عمومي افزودنيهاي غذايي در ش��هر هنگكنگ
چين و با ش��ركت  211نماينده از  51كشور عضو،
اتحاديه اروپا ،نمايندگاني از  33سازمان بينالمللي
مانند سازمان غذا و داروي اياالت متحده ،سازمان
ارزيابي ريس��ك اروپا ،بهداش��ت كانادا و سازمان
بهداشت جهاني ( )WHOبه همراه سازمان غذا
و كش��اورزي ( ،)FAOبه عنوان رئيس سيس��تم
ش��مارهگذاري بينالمللي كدك��س افزودنيهاي
غذايي انتخاب شد .در اين كميسيون نماينده امريكا
معاون ايران محس��وب ميشود .اس��تانداردهاي
بينالمللي در چند سال اخير نقش مؤثري در ارائه
نظرات و حضور پر رنگي در اجالس جهاني كدكس
افزودنيها داشته اس��ت ،بر همين اساس ايران به
عنوان رئيس سيس��تم ش��مارهگذاري بينالمللي
انتخاب ش��د .در اين راس��تا حضور شايسته بهزاد
مرندي به عنوان س��ر گروه اعزامي س��ازمان غذا و
داروي ايران در اي��ن اجالس و ايج��اد هماهنگي
بين كش��ورها و عضوهاي غيردولت��ي ()NGO
س��بب ايجاد فضاي مناس��ب جهت بحث و تبادل
نظر و جمعبندي مطالب و تصميمگيري براساس
اجماع اكثريت ش��د .فعاليت كدكس يك آگاهي
جهاني در ارتباط با ايمني و كيفيت غذا و حمايت
مصرفكنن��ده ايجاد ك��رده و به ي��ك اجماع نظر
عمومي دست يافته اس��ت كه چگونه با اين موارد
يك برخ��ورد علمي ب��ا توجه ب��ه جنبههاي خطر
داشته باشد.

