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دهه کرامت گرامی باد

تیم ملی والیبال ایران ب��ا پیروزی مقتدرانه 
برابر آمری��کا به دومین برد خود در مس��ابقات 
قهرمانی جهان دست یافت.ملی پوشان ایران بعد 
از یک شروع طوفانی در آغاز مسابقات قهرمانی 
جه��ان و پی��روزی مقابل ایتالی��ا، در گام دوم از 
س��اعت 15:30 دیروز)سه ش��نبه( برابر آمریکا 
به میدان رفتند و توانس��تند قهرمان لیگ جهانی 
2014 را به زان��و درآورند.تیم ملی والیبال ایران 
با نتیجه 3 بر صفر و امتیازهای 23-25، 19-25 
، 19-25 ، 18-25 و17 ب��ر15 براب��ر آمریکا به 
پیروزی رسید.والیبال آمریکا یکی از قدرت های 
این رشته ورزشی در جهان است که چهار مدال 
المپیک را نیز در پرونده خود دارد. ملی پوش��ان 

والیب��ال ای��االت متح��ده آمری��کا در بازی های 
المپیک س��ال های 1984 )لس آنجلس(، 1988 
)س��ئول( و 2008 )پکن( موفق به کس��ب مدال 
طالی مسابقات والیبال المپیک شده اند.تیم ملی 
والیبال آمریکا همچنین مدال برنز المپیک 1992 
بارس��لونا را نیز در گنجینه افتخارات خود دارد.
این تیم پنج مدال لی��گ جهانی والیبال را نیز به 
دست آورده اس��ت که دو مدال آن در سال های 
)فلوران��س(   2014 و  )ریودوژانی��رو(   2008
خوش رنگ ترین بوده اس��ت. یک مدال نقره در 
س��ال 2012 صوفیه و دو نشان برنز لیگ جهانی 
در س��ال های 1992 و 2007 از دیگر افتخارات 

این کشور در این رشته ورزشی است.

ابرقدرت والیبال جهان تسلیم ایران شد

 رقم واقعی خصوصی سازی 
53 هزار میلیارد تومان اعالم شد

نایب رییس مجلس خبرگان گفت: مجلس 
خب��رگان رهبری یک��ی از خطیرتری��ن وظایف 
و جایگاه ه��ا را در نظام ش��کوهمند اس��المی بر 
عهده دارد.چراکه با ش��ناخت عمیقی که اعضای 
آن از مع��ارف اس��المی دارن��د، انتظ��ار می رود 
خ��ط تام والی��ت که در عرص��ه ی غیبت وجود 
دارد را تحصیل کرده و فقیهی جامع الش��رایط را 
به جمهوری اس��المی معرفی کند. آیت ا... س��ید 
محمود هاش��می ش��اهرودی در مراسم افتتاحیه 
ش��انزدهمین اجالس خب��رگان رهب��ری که در 

س��اختمان مجلس قدیم برگزار ش��د، با بیان این 
که در ای��ن دور از اجالس خب��رگان رهبری به 
دلیل کسالت آیت ا... مهدوی کنی جلسات بدون 
حضور وی برگزار می ش��ود به س��وابق آیت ا... 
مهدوی کنی اش��اره کرد و گفت:ایش��ان سوابق 
درخش��انی قبل و پ��س از انقالب اس��المی در 
کارنامه ی افتخارات خود دارد. این بزرگوار هم در 
رکاب امام خمینی _)ره( بوده و هم در کنار مقام 
معظم رهبری. وی که ریاست جلسه شانزدهمین 
دوره اجالس خبرگان رهبری را برعهده داشت، 

اف��زود: حضور ایش��ان در عرصه های خطیب و 
جای��گاه علم��ی و تقوایی عملی ایش��ان موجب 
شده است که چهره ای موجه و معقولی از ایشان 
در میان همه ی اقش��ار ایجاد ش��ود. نایب رئیس 
اول مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اش��اره به 
ارتحال 4 نفر از اعضای خبرگان رهبری طی یک 
سال اخیر به جایگاه و شخصیت علمی و معنوی 
این 4 نفر تاکید کرد و برای آنها از درگاه خداوند 

طلب رحمت و مغفرت کرد. 
ادامه در صفحه 2

رئی��س کل س��ازمان خصوصی س��ازی، در 
نشس��ت خبری که به مناس��بت گرامیداشت هفته 
دولت برگزار ش��د،  آمار واقعی خصوصی سازی 
از ابتدای تاس��یس این س��ازمان تا نیمه دوم س��ال 

92 را ح��دود 53 ه��زار میلیارد توم��ان اعالم کرد 
و گف��ت: تنها 54 درصد س��هام واگذار ش��ده در 
 12.5 س��ال گذشته، خصوصی سازی واقعی تلقی 
می ش��ود. علی اشرف پوری حسینی، با بیان اینکه 

از سوی شخصیت های دولتی و غیر دولتی تاکنون 
ارقام مختلفی در خصوص رقم خصوصی سازی در 

کشور اعالم شده...
شرح در صفحه 4

وزی��ر صنعت ، مع��دن و تج��ارت گفت : با 
وجود ح��دود 90ه��زار واحد صنعتی در کش��ور 
2.5 میلیون ش��غل ایجاد شده اس��ت که به راحتی 
و ب��ا رفع مش��کالت واحدهای موج��ود و تامین 
س��رمایه در گردش و رفع موانع تولید تا 300هزار 

 ش��غل جدید ایجاد می شود.  مهندس محمد رضا
 نعمت زاده در جمع استانداران سراسر کشور افزود 
: از بی��ن حدود 90 هزار واحد صنعتی در کش��ور 
،  ح��دود 81 ه��زار واحد کوچک ) زی��ر 50 نفر 
اش��تغال ( داریم که حدود یک میلیون اشتغال را در 

بر دارد و 1.5 میلیون اش��تغال هم به صنایع متوسط 
و کوچک مربوط اس��ت.وی اضافه کرد : حدود 18 
درصد ارزش افزوده بخش صنعت از صنایع کوچک 

حاصل می شود و بقیه از صنایع متوسط و بزرگ.
شرح در صفحه 6

هاشمی شاهرودی در مراسم شانزدهمین دوره اجالس خبرگان رهبری:

دولت در مدت یکساله کارهای خوبی انجام داده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

فعالیت 700 هزار صنف بدون مجوز


