
با ابالغ آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 
س��ال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ، حذف 
یارانه نقدی سرپرستان خانوار با درآمد ساالنه حداقل 
۳۵ میلیون تومان رسما کلید خورد. به گزارش تفاهم، 
با تصویب آئین نام��ه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 
۹۵ مجوز ح��ذف یارانه خانوارهای با درآمد س��االنه 
حداقل ۳۵ میلیون تومان صادر ش��د که این مصوبه به 
تازگی توس��ط معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا 
ابالغ ش��د.در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به 
دولت اجازه داده ش��د در س��ال ۹۵ منابع مالی حاصل 
از اص��الح قیم��ت کااله��ا و خدمات موض��وع این 
قان��ون تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان را با اس��تفاده از 
ان��واع روش های پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به 
خانوارهای ه��دف و نیازمند، توزیع کرده و همچنین 
نسبت به ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید 
اقدام کند.بر این اس��اس، دولت طبق تبصره ۱۴ قانون 
بودجه سال جاری موظف شد یارانه نقدی خانوارهایی 
که سرپرست آنها دارای درآمد ساالنه حداقل ۳۵ میلیون 
تومان باشد را حذف کند. طبق این تبصره تمام تجار و 
صاحبان مشاغل آزاد با درآمد ساالنه حداقل ۳۵ میلیون 
تومان، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، قضات و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی 
و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان 

مشمول حذف یارانه نقدی می شوند.
همچنین تم��ام کارکنان دولت، قوای س��ه گانه، 
ش��هرداری ها، کلیه موسس��ات عمومی و موسسات 
عمومی غی��ر دولتی، کلیه کارکنان نیروهای مس��لح، 
بازنشستگان کش��وری و لش��گری، حقوق بگیران و 
مس��تمری بگیران مش��موالن تامین اجتماعی و همه 
دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر 
دولتی که درآمد س��االنه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان 
باشد، از ش��مول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند 
شد.در این میان، حذف یارانه نقدی شامل تمام مدیران، 

اعضای هیئت مدیره و بازرس��ان شرکت های دولتی 
و غیر دولتی وابس��ته به دولت و نهادهای عمومی غیر 
دولتی، تم��ام مدیران، اعضای هیئت مدیره، روس��ا و 
معاونان مناطق و شعب بانکها، بیمه ها و موسسات مالی 
و اعتباری و همچنین تمام کارکنان اشخاص حقوقی 
دولتی و غیر دولتی که دریافتی ساالنه آنها بیش از ۳۵ 
میلیون تومان باشد، نیز می شود. ایرانیان مقیم خارج از 
کشور و ۳ دهک درآمدی باالی کشور از شمول دریافت 
یارانه نقدی حذف می شوند.بر اساس قانون، در اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی، 
قرار اس��ت  ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف یارانه 
نقدی این افراد جهت یارانه سود تسهیالت اشتغال با 
اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت 

امام )ره(، بهزیس��تی، ایثارگران و رزمندگان معس��ر و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، ۳۵ درصد برای پرداخت 
یارانه سود تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط 
صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، 
گردشی و صادراتی اختصاص یابد. همچنین ۱۵ درصد 
منابع حاصل از این بخش مقرر است برای حمایت از 
نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی 
و ۲۰ درصد جهت ارائه مش��وق ها و زیرس��اختهای 
صادراتی هزینه شود.بر اساس مصوبه ابالغی،  وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اس��ت خانوارهای 
مش��مول حذف یارانه نقدی را شناس��ایی و نسبت به 
اع��الم حذف یارانه نقدی به این اف��راد اقدام کند. این 
اش��خاص ظرف یک ماه می توانند نسبت به موضوع 

حذف از ش��مول دریاف��ت یارانه اعت��راض کرده  و 
اطالعات و مستندات الزم را به وزارتخانه یادشده ارایه 
کنند؛  که در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت 
یارانه نقدی خارج می شوند. وزارت تعاون،  کار و رفاه 
اجتماعی باید پس از بررس��ی مس��تندات ارایه شده، 
اسامی سرپرستان خان�وارهایی که حذف می شوند را 
به سازمان اعالم کند.  همچنین نتایج به کلیه معترضین 
اعالم می شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی 
پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد ش��د.بر اساس این 
گزارش، آئین نامه اجرایی حذف یارانه این اش��خاص 
اخیراً از س��وی اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس 
جمهور به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابالغ شده 

است.
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ورزش

رویای شیرین 
نیمه تمام ماند

اجرای طرح ضربتی اشتغال در بخش های 

7 گردشگری و صنایع دستی 

 حمایت کامل ایران 

3 از تثبیت بازار نفت  

 مشارکت قطعه سازان ایرانی 

5 در تولید خودرو در عمان  

 ضرورت رعایت اصل سه جانبه گرایی 

2 در تنظیم الیحه اصالح قانون کار 

صفحه 2

 آکادمی علوم اجتماعی چین )CASS( اعالم کرد انتظار می رود اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال رشدی ۶.۶ درصدی داشته باشد 
و رشد کلی این کشور برای یک سال کامل به ۶.۷ درصد برسد 

نوبت اول 

شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از ۳ باب کانکس و ۳ باب کیوسک مطبوعاتی در سطح شهر به مدت یک سال بصورت اجاره 
بهای ماهیانه از طریق برگزاری مزایده به شرح زیر اقدام نماید. 

- سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
- مهلت و محل فروش اس��ناد مزایده: از تاریخ چاپ آگهی تا روز س��ه ش��نبه مورخ ۹۵/7/۲7 بنش��انی شهریار، شهر اندیشه، فاز ۳ ش��هرداری اندیشه، واحد امور 

قراردادها می باشد. 
- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵/7/۲۸ دبیرخانه شهرداری اندیشه 

- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله: روز شنبه مورخ ۹۵/۸/۱ ساعت ۱۲ سالن جلسات شهرداری اندیشه 
- ش��هرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیش��نهادات واصله مختار است، ضمنا برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت 

در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
- سایر اطالعات و جزئیات در کاربرگ مزایده درج گردیده است. 

عباس شوندی 
شهردار اندیشه

وزارت کشور 
استانداری تهران 
شهرداری اندیشه

آگهی مزایده عمومی

فرمانده معظم کل قوا :

نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش در صورت نیاز باشند
حض��رت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: امروز ملت ایران با 
جبهه وسیعی از دشمنان مواجه است و نیروهای مسلح باید همواره 
آماده ایفای نقش خود در صورت نیاز باش��ند. به گزارش تفاهم به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت 
ا... خامنه ای - فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز )چهارشنبه( در 
مراس��م دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان 
دانش��گاههای افسری ارتش جمهوری اس��المی ایران در دانشگاه 
علوم هوایی ش��هید س��تاری حضور یافتند.رهبر انقالب اسالمی 
در این مراس��م ب��ا تأکید بر لزوم آمادگی ه��ای روزافزون »ایمانی 
و اعتق��ادی«، »علم��ی و فنی« و» س��ازمانی و انضباطی« نیروهای 
مس��لح و انتق��ال تجربیات گرانبه��ای دفاع مقدس ب��ه نیروهای 
جوان، تاکید کردند: امروز ملت ایران به دلیل پافش��اری بر اسالم، 
اس��تقالل، ارزش��های واالی خود و اعتقاد به حاکمیت دین خدا، 
با جبهه وس��یعی از دشمنان مواجه اس��ت و نیروهای مسلح باید 
هم��واره آماده ایفای نقش خود، در صورت نیاز، باش��ند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای نیروهای جوان، مؤمن و کارآمد را ثروت بزرگ 
و واقعی کش��ور خواندند و با اشاره به دوران دفاع مقدس گفتند: 
دوران دفاع مقدس، آزمونی دش��وار بود ک��ه در آن، جوهر ارتش 
جمهوری اسالمی ایران آشکار، و کارهای برجسته و درخشانی به 
دس��ت نیروهای ارتش انجام شد.ایشان یکی از اقدامات ضروری 
در دانش��گاه های نیروهای مسلح را آشنایی با دوران دفاع مقدس 

و تبیین آن ش��رایط برای نیروهای جوان دانستند و افزودند: جنگ 
تحمیلی هشت ساله در واقع یک جنگ بین المللی و تهاجم همه 
جانب��ه قدرت های بزرگ و دنباله روهای جهانی و منطقه ای آنها 
به مرزها، هویت، ارزش��ها، نظام اسالمی و انقالب ملت ایران بود.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: در این قیامت کبری و معرکه 
عظی��م، ملت ب��زرگ ایران و نیروهای مس��لح با ات��کاء به نیروی 
ایم��ان و مقاومت و اعتم��اد به خدا و متکی ب��ه روح ا...، قیامِ هلل 
کردند و توانس��تند بر همه قدرت ه��ا غلبه کنند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای خطاب به دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش گفتند: 
نس��ل گذشته شما چنین نسل پرافتخاری بود و اکنون شما جوانان 
میراث بَر آنها هستید.ایشان با تجلیل از رشادت ها و جانفشانی ها و 
مجاهدت های سرداران و امیران ارتش همچون صیادها و بابایی ها، 
خاطر نشان کردند: امروز همه دنیا اعم از دوست و دشمن، بر زبان 
و در دل خود به عظمت، هوشمندی، شجاعت و اقتدار ملت ایران 
و نظام اسالمی معترف هستند.رهبر انقالب اسالمی ضمن تشکر از 
فرماندهان ارتش و فرماندهان دانشگاه های ارتش، در پایان سخنان 
خود تاکید کردند: به لطف و توفیق الهی، فردای کش��ور به مراتب 
بهتر و درخش��ان تر از امروز آن خواهد بود.در ابتدای این مراسم، 
رهبر انقالب اسالمی با حضور در یادمان شهدا، به شهیدان سرافراز 
ادای احترام و با قرائت فاتحه علّو درجات آنان را از خداوند متعال 

مسألت کردند.

فرمان��ده کل قوا، س��پس از یگان های حاضر در میدان س��ان 
دیدند.در این مراسم، یک روحانی نمونه، یک ایثارگر نمونه، سه 
تن از فرماندهان، دو تن از اس��اتید و پژوهشگران و شش نفر از 
دانش آموختگان نمونه دانش��گاه های ارت��ش هدایای خود را از 
دس��ت فرمانده معظم کل قوا دریافت کردن��د. همچنین فرمانده 
دانشگاه شهید س��تاری دانشنامه دانش آموختگان دانشگاه را اخذ 
کرد و نماینده دانش آموختگان و نماینده دانش��جویان دانش��گاه 
ش��هید س��تاری نیز مفتخر به دریافت درجه و سردوش��ی شدند.
قرائت سوگند نامه دانشجویان جدید، اجرای سرود دسته جمعی، 
و رزمای��ش میدانی »مدافعان حریم والی��ت« از دیگر برنامه های 
مراس��م ب��ود.در این مراس��م، همچنی��ن امیر سرلش��کر عطاءا... 
صالحی فرمانده کل ارتش با تاکید بر آمادگی ارتش، خاطرنش��ان 
کرد: ارت��ش انقالبی ملت ایران بر تهدیدات اس��تکبار جهانی به 
س��رکردگی آمری��کا و توطئه های انگلیس و رژیم صهیونیس��تی 
به خوبی اشراف دارد و آماده پاسخگویی و دفع هر گونه تجاوز و 
تهدید دشمن در دورتر از مرزها هستیم.امیر سرتیپ دوم هادیان 
فرمانده دانش��گاه علوم هوایی شهید ستاری نیز گزارشی از روند 
تحصیل��ی و آموزش های تخصصی، علم��ی و برنامه های تربیتی 
دانش��جویان و دانش آموختگان دانشگاه های افسری ارتش بیان 
کرد.در ادامه مراس��م، یگان های حاضر در میدان از مقابل جایگاه 

رژه رفتند.

 کارت های اعتباری به تدریج 
جایگزین تسهیالت خرد می شوند 

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه کارت های اعتباری موجب افزایش پایه پولی کش��ور 
نخواهد ش��د، گفت: تأمین مالی این طرح از منابع پرقدرت بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از محل 
تس��هیالت و منابع داخلی بانک هاست و تس��هیالت خرد قبلی درقالب کارت های اعتباری پرداخت 
شرح در صفحه 4 خواهد شد ... 

رئیس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم قزوین:

  رشد اقتصادی تا پایان امسال 
به باالی 5 درصد می رسد

رئیس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم قزوین با بیان اینکه قول می دهم تا پایان س��ال، رش��د 
اقتصادی باالی ۵ درصدخواهد بود گفت: همگان در کشور باید خود را برای ساختن ایران آماده کنند 

و تمام شاخص ها به ما می گوید که روند حرکت اقتصادی رو به رشد است.
حجت االس��الم والمسلمین حس��ن روحانی در سی و یکمین سفر اس��تانی خود در ورزشگاه 
ش��هید رجایی قزوین با تمجید از اس��تقبال باشکوه مردم این اس��تان اظهار کرد: مردم عزیز و بزرگ 
اجازه بدهید یک نکته را خدمت شما عرض کنم، در سفر اخیر به نیویورک، دیدیم تمام کشورهای 
تولید کننده و صادرکننده نفت بخاطر افت ش��دید قیمت این ماده، در یکس��ال و چند ماه گذش��ته 
دچار چه مش��کالت عظیمی شدند.وی به ذکر مثالی دراین باره پرداخت و افزود: در کشور ونزوئال 
در مدت یکس��ال و چند ماه گذشته تورم ۴۸۵ درصدی داشته و قیمت اجناس پنج برابر شده است. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: عربس��تان سعودی بخاطر شرایط اقتصادی و کاهش قیمت نفت حقوق 
همه کارمندان دولت را کاهش داده اس��ت و کش��وری که ۱۰ میلیون بش��که تولید نفت دارد، س��ال 
 گذش��ته ۱۰۰ میلیارد دالر کسری بودجه داشته و از ذخایر ارزی خود برای اداره کشور استفاده کرد. 
روحانی تصریح کرد: در یکس��الی که گذش��ت با افت قیمت نفت، نه تنها از ذخایر ارزی برداش��ت 
نکردیم و بلکه ۲۰ درصد هم بر ذخایر ارزی خود افزودیم. رئیس جمهوری گفت: در همه کشورهای 
تولی��د کنن��ده نفت، قیمت پول ملی آنها به نصف و در برخی از کش��ورها به یک پنجم کاهش و در 
ونزوئ��ال به یک هفتم تنزل پید ا کرده اس��ت .روحانی تصریح کرد: قیم��ت نفت از ۱۲۰ به ۴۰ دالر 
 کاهش پیدا کرد یعنی به یک سوم رسید، ولی کشور بی دغدغه اداره شد، چرا شکر نعمت نمی کنیم؟ 
رئیس جمهوری گفت: وقتی من به برخی از رهبران کش��ورهای صادر کننده نفت گفتم کش��ور ما 
در یکس��ال گذش��ته هم رش��د اقتصادی داش��ته و هم تورم آن کاهنده بود و از اینکه از ذخایر مالی 
استفاده نکرده و بلکه به آن افزودیم، دچار حیرت شدند.روحانی اضافه کرد: من گزارش کار دولت 
نمی دهم، بلکه گزارش کار مقاومت و ایس��تادگی ش��ما ملت رشید را را می دهم .وی اظهارکرد: ما 
امروز باید همه همت خود را برای س��اختن ایران آماده کنیم، اکنون همه ش��اخص ها بیان از روند 
اقتصادی رو به رش��د دارد.روحانی تصریح کرد: خرید گندم در س��ال گذش��ته هشت میلیون تن و 
 امس��ال ۱۱ و نیم میلیون تن بوده اس��ت که این رشد به برکت تالش کش��اورزان ایران زمین است .
وی اضافه کرد: در صنعت حرکت رو به رش��د اس��ت، اس��تاندار قول داد در قزوین تا پایان امس��ال 
۱۰۰۰ مرک��ز اقتص��ادی نیمه فعال و راکد، فعال خواهد ش��د. رئیس جمهوری گف��ت: مردم عزیز، 
صادرات ما ، صنعت و خدمات ما نش��ان می دهد امس��ال همانگونه که در پیام نوروزی اعالم کردم 
با رهنمودها و حمایت های مقام معظم رهبری به دنبال رش��د ۵ درصدی در اقتصاد هس��تیم و االن 
 ه��م قول می دهم در ماه هفتم س��ال تا پایان س��ال رش��د اقتصادی ما ب��االی ۵ درصد خواهد بود . 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه کش��ور با وجود کاهش قیمت نفت به یک سوم در طول یکسال 
و نیم گذش��ته بدون دغدغه اداره ش��ده است، گفت: چرا بزرگان کش��ور، نویسندگان، روزنامه ها و 
 صدا و س��یما واقعی��ت ایران را به مردم نمی گویی��د؟* اکنون جهان به دنبال تعامل با ایران اس��ت
وی گف��ت: امروز س��خن این اس��ت که چگونه در ایران س��رمایه گذاری و چگونه ب��ا کار آفرینان 
ایران��ی هم��کاری ش��ود و چگونه نقش خ��ود را برای ثبات منطق��ه بهتر ایف��ا کند.روحانی یادآور 
 ش��د: ام��روز ملت ایران توانس��ته اس��ت چه��ره واقعی این س��رزمین را ب��ه جهانیان نش��ان دهد. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: گذشت زمانی که ایران را به تروریسم متهم می کردند؛ اکنون جهان به 
دنبال تعامل با ایران در فضای پسابرجام است.وی افزود: اگر بین مردم ۲ دستگی، اختالف و شکاف 
حاکم بود و در گوش��ه و کنار ش��عار می دادند و کمر همت برای ایثار و فداکاری نمی بستند و ملت 
ایران در برابر متجاوزان عفلقی استقامت و صبر را پیشه نمی کرد؛ آیا می توانستیم به پیروزی بزرگ 
و پرافتخار در دفاع مقدس دس��ت یابیم.روحانی با اش��اره به اینکه امروز راه پیشرفت و تعالی ما در 
سایه وحدت، انسجام و برادری برای حفظ منافع ملی امکان پذیر است افزود: من در اینجا به مردم 
غیور و شهید پرور این خطه و مردم ایران عرض می کنم، پیام سفر به اجالس غیرمتعهدها و سوغات 
س��فر از سازمان ملل، آثار اتحاد مردم و ایستادگی و فداکاری شما و اجرایی شدن رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب بود. رئیس جمهوری اظهار کرد: سه سال قبل که مقامات ایران به سازمان ملل و سایر 
اجتماعات جهانی می رفتند، ش��اهد وحدت غرب و ش��رق و مزدوران آنها برای اتهام زدن به ملت 
بزرگ ایران بودیم و درهمه نطق ها و جلس��ات، لحن آن ها نصیحت به مسئوالن ایرانی بود که چرا 
در امور داخلی دیگران مداخله می کنید، چرا س��الح کشتار جمعی تولید و جهان را تهدید می کنید 
و سایر اتهامات ناروا و بی اساس. روحانی تصریح کرد: اما امسال در سراسر اجتماعات بین المللی، 
سخنرانی ها، جلسات و دیدارها با ۲۲ نفر از رهبران جهان، اولین سخن آن ها تبریک به ملت ایران 

برای حفظ حقوق ایران عزیز بود.
وی اضافه کرد: سران کشورهای غیرمتعهد در دیدارهای خود به ما می گفتند پیروزی ملت ایران در 
مذاکرات هسته ای تنها دفاع از حقوق خود نبود بلکه دفاع از حقوق جهان در حال توسعه و کشورهای 
در حال پیشرفت بود. رئیس جمهوری گفت: ما در مذاکرات هسته ای به جهانیان گفتیم شما نمی توانید 
 فناوری های پیشرفته را در چند کشور محدود کنید و به سایر کشورها بگویید نباید به این عرصه وارد شوید.
روحانی تصریح کرد: امسال در سازمان ملل اگر سخنی تند و حمله ای مطرح شد به آن هایی مربوط بود که از 
 فرصت برجام به خوبی استفاده نمی کنند و اگر سخن تندی گفته شد به آنهایی بود که به مردم یمن تجاورز می کنند.
وی خطاب به ملت ایران خاطرنشان کرد: شما ملت غیور و بزرگ در این سه سال با ایثار و ایستادگی 
خود، چهره ایران در برابر دیدگان جهانیان را عوض کردید و به آن عزت بخش��یدید. روحانی تاکید 
 کرد: دولت اگرهر پیشرفتی داشته در سایه حمایت شما ملت و هدایت های رهبر معظم انقالب بود. 
رئی��س جمه��وری اف��زود: ما ام��روز در تم��ام مذاکرات در سراس��ر جهان س��خنمان این اس��ت 
ک��ه از فرص��ت پس��ابرجام در فض��ای ای��ران و منطق��ه اس��تفاده کنی��د. روحان��ی با بی��ان اینکه 
ای��ران ب��ه عنوان س��د دفاع��ی در برابر تروریس��م ایس��تاده اس��ت تصری��ح کرد: دیگر گذش��ت؛ 
 آن زم��ان ک��ه ای��ران را ب��ه حمای��ت از تروریس��م و س��اخت بمب هس��ته ای متهم م��ی کردند.
قزوین مهد بزرگان، علما، دالوران و ایثارگران، شهدا، سرداران و امیران، فالسفه و اندیشمندان، پاسداران 
 از زبان فارسی و پایتخت خوشنویسی کشور و همچون آفتابی در آسمان ایران اسالمی می درخشد.
وی با ارائه گزارش دس��تاورد مقاومت و ایس��تادگی ملت بزرگ ایران افزود: شهید رجایی آن چهره 
ماندگار و اس��طوره صبر و ایس��تادگی که همواره به فرزندی ملت ایران افتخار می کرد و بار سنگین 
اداره و سیاست کشور در شرایط بسیار سخت سال های ۵۹ و 6۰ را تا روز شهادت بر دوش گرفت، 
ادامه در صفحه 2 فرزند این دیار است. 
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