
ش��هردار تهران از برگزاری جلس��ه مش��ترک با رئیس 
بنیاد مس��تضعفان برای حل مش��کالت آسیب دیدگان 
پالسکو و تعیین خطوط اصلی همکاری تا دوهفته آینده 
خب��ر داد.به گزارش ایلنا، محمدعلی نجفی در حاش��یه 
مراس��م افتتاح یازدهمین نمایش��گاه زنان و تولید ملی 
ب��ا بی��ان اینکه موضوع ک��ار و کارآفرینی از مهم ترین 
مس��ائل امروز کش��ور است، گفت: با مس��ئولیتی که در 
ش��هرداری تهران داریم باید کاری کنیم زیرساخت ها 
و فضای مش��وق کارآفرینی در ش��هر تهران توسعه پیدا 
کند و افراد به این امر تش��ویق ش��وند.وی گفت: عالوه 
بر همه مسئولیت هایی که بر دوش یک زن در جامعه 
است، زنان سرپرست خانوار یک مسئولیت مضاعف بر 
دوش دارند. به این معنا که مسئولیت اداره یک خانواده 
با تعداد اعضای متفاوت بر دوش آنان سنگینی می کند. 
بنابرای��ن ش��هرداری ته��ران از سال های پیش در نظر 
داش��ته تا جائیکه امکان دارد کمک موثرتری به این از 
گروه از جمعیت ش��هر تهران کند.ش��هردار تهران ادامه 
داد: یکی از مهم ترین کمک ها ایجاد اش��تغال است. 
کاری که در ش��هرداری تهران انجام می ش��ود آموزش 

دادن و کمک کردن به این زنان است تا بتوانند در بازار 
اشتغال به طور مستقل عمل کنند.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته بخشی از زنان 
سرپرست خانوار به منظور اشتغال به  برندهای معروف 
معرفی شده اند عنوان کرد: در حال حاضر بیش از سه 
ه��زار نف��ر از این بانوان در مجموعه های تولیدی فعال 
هستند و انصافا کاالهای تولیدی شان بسیار با کیفیت 
است.شهردار تهران در مورد حل مشکل آسیب دیدگان 
پالسکو گفت: دو روز پیش با رئیس بنیاد صحبت کردم 
و قرار شد هفته آینده یا هفته بعد از آن، جلسه مشترکی 
برگزار کنیم و روی طرح ها و برنامه هایی که می تواند 

برای حل مشکل کسانی که در حادثه پالسکو خسارت 
دی��ده ان��د همفکری کنی��م. بر این اساس در عرض دو 
هفت��ه آینده حداقل خطوط اصلی برنامه ش��هرداری و 
بنیاد مس��تضعفان را در خصوص آسیب دیدگان حادثه 
پالسکو مش��خص خواهیم کرد.وی در خصوص ایراد 
شورا نسبت به بکارگیری سه فرد بازنشسته به عنوان 
مع��اون گف��ت: به موقع جواب این موضوع را می دهم.

ش��هردار ته��ران با اش��اره به اینک��ه در روزهای اخیر 
انتقادات درباره انتصابات اخیرم، بخصوص درباره عدم 
ب��ه کارگیری زنان مطرح ش��ده ک��ه آن ها را می پذیرم 
گفت: به قول خودم درباره توانمندسازی مدیریتی زنان 
در ش��هرداری متعه��دم وقول می ده��م در پایان دوره 
چهارسال��ه حداق��ل ۳۰ درصد مدیریت در ش��هرداری 
ته��ران از زنان باش��ند.نجفی ادام��ه داد: انتصابات در 
ش��هرداری یک روند اداری دارد و در انتصابات جدید 
در روزه��ای آینده به ش��رط رسی��دن پاسخ استعالم ها 
ش��اهد حضور زنان در مناص��ب مدیریتی خواهید بود. 
همچنین در حال ش��ناسایی زنان توانمند و متخصص 

برای مناصب مدیریتی در تهران هستیم. 

ادامه از همین صفحه
...وي درپاس��خ ب��ه این سوال تج��ارت که آیا دراین دیدار 
ب��ه اظه��ارات اخیر آمانو درباره بازرسي نظامي از ایران نیز 
پرداخته ش��د یا خیر؟گفت:به صورت جزئي این موضوع 
مطرح نشد اما در این مالقات آقاي پوتین تاکید کرد که 
پایبندي ایران به برجام تا به حال ثابت شده است و روسیه 
مخالف هرگونه بازنگري در برجام است و دلیلي براي این 

موضوع وجود ندارد.گفتني است محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران روزچهارشنبه با والدیمیر پوتین رییس 
جمهوري این کشور در شهر سوچي دیدار و مذاکره کرد.در 
این دیدار که در اقامتگاه رسمي تابستاني پوتین در منطقه 
بوچاروف روچي با حضور سرگئي الوروف وزیر امور خارجه 
روسی��ه و مهدي سنایي سفی��ر جمهوري اسالمي برگزار 
شد، روابط دوجانبه و اوضاع منطقه اي مورد مذاکره قرار 

گرفت.ظری��ف پس از دی��دار با پوتین درجمع خبرنگاران 
گفت: رییس جمهوري روسیه عالقه مند به گسترش روابط 
است و روابط موجود مي تواند پیشرفت هاي بیشتري داشته 
باشد.ظریف خاطرنشان کرد: همکاري خوبي براي ایجاد 
آرامش در سوریه داش��تیم و امیدواریم در نشس��ت آستانه 
توفیق هاي بیش��تري براي ایجاد آرامش و ش��روع روند 

سیاسي در سوریه حاصل شود.

مديريت ۳۰ درصدي زنان در شهرداري تهران

حمايت قاطع پوتین از»برجام«درديداربا ظريف

شهردار تهران وعده داد؛

سفير ايران درروسيه درگفت وگوبا »تجارت«تشريح کرد؛

عض��و کمیس��یون بودح��ه مجلس، گف��ت:در پرونده 
حقوق هاي نجومي ۱۰۴ نفر در مجموع تس��هیالت زیر 
۵ درص��د اخ��ذ کرده بودند که رقم این تس��هیالت ۴.۵ 
میلیارد تومان ش��د.غالمعلي جعفرزاده در گفت وگو با 
خانه ملت؛ با بیان اینکه درباره حقوق هاي نجومي، برخي 
فضاهاي سیاسي حاکم مي ش��ود که این موارد فضاي 
کشور را ملتهب مي کند، گفت: بنده پرونده حقوق هاي 
نجومي را بررسي کردم که بر اساس آن متوجه شدم که 
به دیوان محاسبات کم لطفي مي ش��ود چرا که دیوان 
محاسب��ات ب��ازوي نظارتي قوي براي مجلس بوده که 
داراي یک ساختار حرفه اي و تخصصي منحصر به فرد 
اس��ت ل��ذا نباید با آن برخورد سیاسي کرد.وي با اش��اره 
ب��ه اینک��ه با این اوصاف حق��وق و مزایاي دریافتي 9۳ 
ه��زار و ۴2۰ نف��ر از مقام��ات، مدیران حرفه اي، ارش��د 
و میاني دستگاه هاي اجرایي کش��ور مورد بررسي قرار 
مي گی��رد، اظه��ار ک��رد: تعداد ۱۳هزار و 87۳ نفر در رده 
مقامات و مدیران ارش��د بودند که از این تعداد ۳97 نفر 
یعن��ي ۰.۴ درص��د در س��ال ۱۳9۴ از 2۰ میلیون تومان 
بیشتر دریافت کرده اند که این شامل دریافتي حقوق و 
مزایاي مستمر و غیر مستمر از جمله پاداش هایي نظیر 
پاداش هاي موضوع ماده ۱7 قانون مالیات هاي مستقیم، 
پرداخت ه��اي رفاه��ي و سایر که البته در اینجا وام هاي 

دریافتي مدیران حس��اب نشده است.این نماینده مردم 
در مجل��س ده��م با بیان اینک��ه پیگیري هاي سازماني 
منجر به اصالح، واریز و تسریع پرداخت مازاد دریافتي 
وجوه به خزانه شد، افزود: مبلغ 2۴ میلیارد و 6۳۰ میلیون 
تومان تمام پولي بوده که به خزانه بازگشته و ۱۰۴ نفر 
نی��ز تس��هیالت مازاد بر مبل��غ 8۰ میلیون تومان با نرخ 
کمت��ر از ۵ درص��د دریاف��ت کرده اند یعني اظهار کردند 
که همه تسهیالت اخذ مي کنند لذا اخذ این تسهیالت 
باید به گونه اي محاسبه  ش��ود که تمامي افرادي که زیر 
۵ درصد وام دریافت کرده اند، متخلف محسوب شوند، 
بنابراین ۱۰۴ نفر نیز تس��هیالت زیر ۵ درصد اخذ کرده 
بودن��د ک��ه مجموعًا نف��ري 8۰ میلیون تومان وام با این 
ن��رخ س��ود دریاف��ت کرده بودند ک��ه مجموعا رقم این 
تس��هیالت ۴.۵ میلیارد تومان ش��د و ۴.۵ میلیارد تومان 
نی��ز وام ه��اي دریافتي مغایر ضواب��ط و مقررات بود که 
تمام این مبالغ به حس��اب بیت المال عودت داده ش��د و 
وام 2، ۳، ۴ و ۵ درصد که به ۱۰۴ نفر پرداخت شده بود 
به بیت المال بازگشت.جعفرزاده با اشاره به اینکه در این 
مرحل��ه صرف��ا بر اس��اس قوانین و مقررات عام و خاص 
حاکم بر دستگاه هاي اجرایي حقوق و مزایا بررسي شد، 
ادامه داد: البته باید گفت که قانوني برخورد نشد و به دلیل 
فضاي عمومي در جامعه اظهار شد که تمامي حقوق هاي 

باالي 2۰ میلیون که قانوني بوده باید به خزانه بازگردد 
و در مرحل��ه دوم ب��ه پرونده ه��اي دریافتي هاي خالف 
قانون رسیدگي ش��د که حدود ۱۱۳ پرونده از پرداخت  
کنندگ��ان و دریافت کنندگان حقوق هاي غیرقانوني که 
مرتکب خالف شده بودند به دادسراي دیوان محاسبات 
کش��ور ارسال ش��د که تمام اضافه دریافتي هاي خالف 
قانون ۱.۵ میلیارد تومان ش��د.عضو کمیس��یون برنامه، 
بودج��ه و محاسب��ات مجلس ش��وراي اسالمي با بیان 
اینک��ه نتیج��ه رسیدگي به پرونده ها در دادسراي دیوان 
محاسب��ات و هیأت ه��اي مستش��اري عالوه بر الزام به 
استرداد وجوه قانوني به بیت المال حسب مورد منجر به 
مجازات هاي اداري موضوع تبصره »ز« ماده 2۱ قانون 
دیوان محاسبات کشور نظیر توبیخ کتبي، کسر حقوق، 
انفصال از خدمت دولتي ش��ده است یعني دیوان براي 
برخي از این پرونده ها رأي صادر کرده که این ش��امل 
۱۱۳ پرونده اي مي شود که خالف قانون عمل کرده اند.
وي با اش��اره به اینکه تمام پرونده ها در حال رسیدگي 
ب��وده اس��ت و اگر مقامي مي توان��د از خود دفاع کند که 
اقدامات��ش مطابق با قانون ب��وده مي تواند حکم برائت 
دریافت کند، یادآور شد: در صورت تأیید اقدامات خارج 
از محدوده قانون این فرآیند اجازه صدور حکم تبرئه را 

به هیچ متخلفي نمي دهد.

دريافت تسهیالت زير ۵ درصدي توسط ۱۰۴ نفر
جعفرزاده آخرين وضعيت حقوق هاي نجومي را تشريح کرد؛
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مه��دي سنای��ي سفیرایران درروسیه بعد ازدیدارهاي روزگذش��ته محمد جواد ظریف 
در سوچ��ي روسی��ه ب��ا پوتی��ن والوروف درگفت وگ��و با تجارت برخ��ي ازابعاد مهم 
دیداروزیرخارجه ایران و رئیس جمهور روسیه را تش��ریح کرد.سفیر ایران در روسیه 
ضم��ن مثب��ت ارزیابي کردن اب��ن دیدارگفت: دراین دیدار پیام آقاي روحاني به آقاي 
پوتین ابالغ ش��د که موضوعاتي چون روابط دو جانبه، مس��ائل منطقه اي و برجام را 
ادامه  در همین صفحه شامل مي شد...  

سفير ایران درروسيه درگفت وگوبا »تجارت«تشریح كرد؛

حمایت قاطع پوتين از»برجام«دردیداربا ظریف

حکایت ای��ن روزهاي 
جاده هاي کشور نگران 
کنن��ده اس��ت. آمار تلف��ات جاده اي در 
ح��ال افزای��ش است و اق��دام عاجل و 
محس��وسي در پیش��گیري و کاه��ش 
ای��ن آمار وجود ندارد. علیم یارمحمدي 
عضو کمیس��یون عمران مجلس، تعداد 
تلفات ساالنه جاده هاي کش��ور را رقم 
۱6ه��زار تن اعالم کرده است. این آمار 
منهاي تعداد زخمي ها و کس��اني است 
ک��ه در اث��ر حوادث ج��اده اي معلول و 
ناق��ص العضومي ش��وند و ب��ه غی��ر از 
آالم و درده��اي جانک��اه و طاقت سوز، 
هزینه هاي هنگفتي را به اقتصاد کشور 
و خانواده ه��ا تحمیل مي کنند. ش��رایط 
نامساعد و ایمني سطح پایین جاده ها و 
همینطور خس��تگي و خواب آلودگي، و 
از س��وي دیگر نقص فني وسائط نقلیه 
دس��ت به دست ه��م داده اند تا عفریت 
م��رگ را روان��ه جاده ها ساخته و ضمن 
داغ��دار ک��ردن خانواده ه��ا، ایران را در 
 شمار کشورهاي داراي بیشترین تلفات 

جاده اي به دنیا معرفي کنند...
ادامه در صفحه 8 

ارزش دالر ب��ر خالف 
آنچه عده زیادی تصور 
م��ی کردن��د، در سال ج��اری میالدی 
کاهش یافت. این کاهش ارزش، بعد از 
افزایش نسبی قیمت دالر در اواخر سال 
2۰۱6 میالدی به دنبال پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخاب��ات ریاست جمهوری 
ب��ود. برخ��ی کارش��ناسان اقتص��ادی 
معتقدن��د که کاه��ش اخیر ارزش دالر 
را می ت��وان تحول مثبتی ارزیابی کرد. 
از س��ال 2۰۱۴ می��الدی، دالر ب��رای 
بخش تولی��دی اقتصاد ایاالت متحده 
بسیار قوی بوده است. صادرات تولیدی 
آمریکا به عنوان بخشی از تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سال 2۰۱۵ و 2۰۱6 

میالدی کاهش یافت و ...
ادامه در صفحه ۱2

جوالن عفریت مرگ 
در جاده ها

آیا كاهش قيمت دالر 
هشدارآميز است؟ 
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رهبر انقالب در ديدار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام :

مجمع تشخيص بايد انقالبی بماند

صنعت،معدن و تجارت

آرمان خالقی در گفت وگو با »تجارت«: سود تسهیالت مانع بزرگ مقابل تولید ملی است 

بهره بانکی رمق تولید را گرفت
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»تجارت« در گفتگو با ابراهیم رزاقی بررسی کرد؛

نابودی اشتغال 
با واردات  انحصارطلبانه

رئيس مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد:

 معماري راه
 نسخه کاهش تلفات جاده اي

نشست اتحاديه عرب به تنش کشيده شد؛

دفاع تمام قد 
دوحه از تهران

روحاني در جلسه هيات دولت:

فضاي جامعه
 بايد امن باشد، نه امنيتي

رییس  جمهور، ضرورت اتخاذ و پیمودن مشي اعتدال و میانه روي را توسط استانداران 
و همه مسئولین رده هاي مختلف دستگاه هاي اجرایي مورد تأکید قرار داد و آنان را به 
لزوم توجه به شایس��ته ساالري، رش��د و رونق اقتصادي، ایجاد اش��تغال پایدار، توجه به 
اقتصاد مقاومتي و استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان فرا خواند.حجت االسالم حس��ن 
روحاني در جلسه هیأت دولت با تبریک و آرزوي موفقیت براي 7 استاندار جدید که در 
صفحه۵ جلسه هیأت وزیران معرفي و...  
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