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امیر حاتمی در نشست راهبردی وزارت دفاع:

احساس امنیت کنونی را مدیون ناجا هستیم

با حضور مدیران ارشد بانک گردشگری و باشگاه
پرسپولیس برگزار شد؛

آیین رونمایی از کارت
هواداری باشگاه پرسپولیس

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدردانی از تالش های
ارزشمند نیروی انتظامی برای تامین امنیت مردم گفت :این امنیت بوجود
آمده به میزان قابل توجهی مرهون زحمات نیروی انتظامی است.
به گزارش وزارت دفاع ،امیر سرتیپ حاتمی در نشست راهبردی وزارت
دفاع در بخشی از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی و با تقدیم
سالم و درود به ارواح طیبه تمامی شهدای سرافراز انقالب اسالمی به ویژه
شهدای واالمقام نیروی انتظامی گفت :با توجه به استمرار مأموریت های
خطیر نیروی انتظامی ،عم ً
ال شهادتها در صحنههای مختلف مستمرا ً اتفاق
میافتد و این باب در نیروی انتظامی همواره باز است و نیروهای مجاهد،
سربلند و عزیز نیروی انتظامی همیشه در مقابله با کسانی که شرارت
میکنند ،جانشان را در طبق اخالص گذاشته که در برخی موارد منجر
به شهادت آنان میشود ،به همین خاطر اظهار ارادت و سالم خود را در

این نشست به محضر شهدا ،خانواده شهدا و جانبازان نیروهای انتظامی که
جانفشانی میکنند تقدیم میکنیم.
وزیر دفاع ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد :امنیت
برای همه ملتها ،به ویژه ملت بزرگ ایران که با تهدیدهای متعددی از
سوی دشمنان خبیث روبهروست ،بسیار حائز اهمیت است و درک این نکته
برای مردم عزیز ما که دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ،شرارتهای منافقین
و اتفاقات مختلفی را پشت سر گذاشته اند  ،ساده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ذکر اینکه نیروهای مسلح
بهطور عموم و نیروی انتظامی به طور اخص در ایجاد و دفاع از امنیت نقش
برجستهای دارند ،گفت :در امنیت داخلی نیروی انتظامی در صدر بوده و
زحمات اصلی تأمین و صیانت از امنیت بر عهده کارکنان خدوم و پرتالش
نیروی انتظامی است.

عناوين مهم

بانک گردشگری حامی اصلی
تیم پرسپولیس تهران به پاس سالها
حمایت هواداران این باشگاه و قدردانی
از حضور آنها در میادین مختلف از
خدمت ویژه کارت هواداری رونمایی
کرد.
بانک گردشگری ،حامی اصلی
تیم پرسپولیس با تولید کارتهای هواداری و همچنین ارائه خدمات متنوع به
دارندگان این کارت به عنوان یک کارت هوشمند بانکی تالش کرده تا طیف
وسیعی از خدمات کاربردی را به عموم هموطنان و هواداران این باشگاه ارائه
دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ،طرفداران و هواداران تیم توانمند
و غرورآفرین پرسپولیس که در سال های متمادی حمایت خود را از تیم و نام
پرسپولیس دریغ نکردهاند ،میتوانند از این پس از امکانات و شرایط ویژهی باشگاه و
کارت هواداری پرسپولیس در سه سطح «هوادار»« ،حامی» و «دوآتیشه» بهرهمند
شوند.
پس از صعود تیم پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا که موجی از شادی
و خرسندی عمومی و ملی را در برداشت؛ بانک گردشگری نیز با همراهی باشگاه
محبوب پرسپولیس به پاس همراهی میلیون ها طرفدار پرسپولیس از کارت هواداری
این باشگاه رونمایی کرد.
مراسم رونمایی از کارت هوادارای پرسپولیس با حضور جمعی از پیشکسوتان این
تیم ،مدیران باشگاه و مدیران بانک گردشگری در سالن همایشهای بانک گردشگری
و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به دلیل شرایط کرونا برگزار شد و بسیاری از
فوتبالدوستان و هواداران این تیم از طریق ویدئوها ،الیو اینستاگرام و شبکههای
اجتماعی به تماشای این مراسم پرداختند.
عموم هموطنان و عالقهمندان میتوانند اخبار مربوط به رونمایی از کارت هواداری
پرسپولیس ،خدمات قابل ارائه کارت و غیره را از صفحه اینستاگرام بانک گردشگری
به آدرس  tourism.bankو وبسایت این بانک به نشانی tourismbank.ir
دنبال کنند.

کاالهای ممنوعالورود ترخیص میشوند

قالیباف در نشست با نمایندگان جوان مجلس:

روحانی:

در جنگ تمام عیار اقتصادی باید
مراقب هر تصمیم و اقدام باشیم

رئیس مجلس شورای اسالمی ،در جلسه با نمایندگان جوان مجلس بر ضرورت
تشکیل کارگروههای کاری میان جوانان مجلس تاکید کرد و از آنها خواست تا
پیشتاز زیست مومنانه در مجلس شورای اسالمی باشند.
محمدباقر قالیباف شامگاه دوشنبه  ۲۸مهرماه در نشست با نمایندگان جوان
مجلس بر تداوم و تکرار جلسات با نمایندگان جوان مجلس تاکید کرد و گفت :از
ویژگی های این جلسه جوانانه و مومنانه حضور تمامی مدعوین و پیگیری مباحث با
نشاط و اشتیاق است و اگر چه نظرات متضادی نیز وجود دارد ،اما صمیمیت و تعامل
به خوبی مشاهده می شود .وی همچنین با بیان اینکه باید پذیرفت در یک جنگ تمام
عیار اقتصادی قرار داریم ،افزود :در این جنگ اقتصادی نمی توان هرگونه تصمیمی را
گرفت ،لذا باید مراقب اقدامات خود باشیم .رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
پیش قراول حل بسیاری از مشکالت کشور جمع حاضر در این مکان است ،اضافه
کرد :رسیدن به فهم مشترک در این جمع ،نخستین کاری است که باید در مسیر حل
مشکالت کشور انجام دهیم تا از این فهم مشترک اولویت های مشترک استخراج و در
نهایت در روش پیاده سازی به توافق خواهیم رسید.
قالیباف از نمایندگان جوان حاضر در جلسه درخواست تشکیل کارگروه های
کاری را کرد و توضیح داد :بهتر است این کارگروه های کاری با همکاری کمیسیون
ها و مرکز پژوهش های مجلس و متناسب با عالقه و تخصص نمایندگان جوان تشکیل
شوند ،لذا درخواست دارم موضوعات مورد نظر همچون اصالح ساختار بودجه ،قاچاق
کاال و ارز ،بورس انرژی و ...را انتخاب کرده و شبانه روز بر روی این موضوعات کار
کنید .وی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه شما باید پیشتاز زیست
مومنانه در میان نمایندگان مجلس باشید ،گفت :پس از تشکیل کارگروه ها ،نباید در
جلسات بعدی مشکلی بدون ارائه راهکار آن مطرح شود ،در واقع نمایندگان جوان در
کنار هر مشکل ،راهکار را نیز ارائه کنند .هر گروه کاری گزارش کار دهد تا آن فهم و
اولویت مشترک مورد نظر ایجاد شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه وظیفه مجلس سیاستگذاری و ریل گذاری است
و البته این مهم زمانبر است ،حل و فصل طرح اخذ مالیات از خانه های خالی در
شورای نگهبان را ضروری دانست و افزود :طرح هایی همچون ساخت و تولید مسکن،
اختصاص سبد کاال به افراد نیازمند ،طرح دوفوریتی مربوط به بازار بورس و ...از جمله
اقدامات قابل توجه مجلس در چند ماه نخست آغاز کار آن به شمار می آیند .بنابراین
گزارش ،پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان ،مشخص کردن اولویت های مجلس
یازدهم ،برنامه ریزی برای مقابله با افزایش قیمت ارز ،خودرو و مسکن ،صیانت از گام
دوم انقالب ،شفافیت مواضع هیات رئیسه مجلس ،ایجاد پیوست رسانهای در مجلس،
فعال کردن فراکسیون انقالب ،ادامه نظارت های میدانی از مناطق محروم از سوی
رئیس و نمایندگان مجلس ،ضرورت کاهش مشکالت اقتصادی مردم در زمان کوتاه
و ...از جمله مباحث مورد تاکید نمایندگان جوان در جلسه با رئیس مجلس بود.

تامین ۲۰قلم کاال
در طرح توزیع
اقالم اساسی
صفحه 2

سبقت  ۱۲۰میلیون
متر مکعبی تولید
گاز ایران از قطر
صفحه 3

نسل پنجم
ارتباطات در
 ۵نقطه تهران
راهاندازی میشود

معاون گمرک خبر داد:

صفحه 2

دلیلی برای محدودیت در تامین کاالهای ضروری و دارو وجود ندارد

رییس جمهوری گذر از شرایط کنونی اقتصادی
با هدف کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار را به
عنوان هدف اصلی دولت امکان پذیر دانست و گفت :در
وضعیت فعلی ،با امکانات موجود ،دلیلی برای محدودیت
در تامین کاالهای ضروری و دارو وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس
جمهوری ،روز سهشنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی ،پس از گزارش رئیس
کل بانک مرکزی و وزرای صنعت ،معدن و تجارت و
اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در
۶ماهه نخست و اقدامات برنامه ریزی شده برای مدیریت
بخش پولی ،ارزی و تجاری کشور در ماه های باقیمانده
سال ،گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن
فشار بر اقشار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت
امکان پذیر دانست.
رییس جمهوری حفظ سالمت و جان مردم اولویت
اول دانست و گفت :دولت تمام توان خود را برای حمایت
از سالمت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاههای

مسوول موظف هستند هماهنگی الزم را در چرخه
تولید ،پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و
سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود.
روحانی گفت :در شرایط خاص کنونی ،استفاده
از ظرفیتها و ساز و کارهای اقتصادی کشور و اتخاذ
تدابیر ویژه برای تامین کاالهای اساسی مردم و مواد
اولیه کارخانجات و مقابله با تحریمهای ظالمانه دشمن
که به قصد فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شدهاند ،از
اولویتهای برنامه اقتصادی دولت است.
رییس جمهوری تمهیدات الزم در حوزه

سیاستهای تجاری کشور ،تامین منابع الزم برای ادامه
طرحهای عمرانی کشور با فروش سهام ،داراییهای مازاد
دولت و اوراق ،اصالح قانون مالیاتها ،مدیریت نقدینگی
برای کاهش نرخ تورم و جهتگیری به سمت تولید را از
دیگر راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.
روحانی ضمن اشاره به دیگر برنامههای دولت برای
برقراری ثبات در بازار ارز و کاال و کنترل گرانی افزود:
اولویت بندی واردات متناسب با جریان درآمدی ارزی
و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات
برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب
ماههای اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه
سیاستهای ارزی و کاالیی کشور است.
رییس جمهوری با اشاره به وضعیت و شرایط تامین
اقالم اساسی مورد نیاز مردم و تامین دارو در کشور
گفت :در وضعیت فعلی ،با امکانات موجود ،دلیلی برای
محدودیت در تامین کاالهای ضروری و دارو وجود ندارد.
دستگاه های ذیربط در تامین کاال و دارو موظف و مکلف
هستند با تالش مضاعف ،دسترسی مردم به این کاالها
را فراهم کنند.

معاون وزارت صمت:

 ۱۵۳هزار خودرو تا پایان سال عرضه میشود

معاون صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت گفت :عرضه  ۱۵۳هزار دستگاه
خودرو به بازار تا پایان سال در برنامههای
فروش فوقالعاده خودروسازان قرار دارد.
مهدی صادقینیارکی روز سهشنبه
درباره گرانی خودرو در بازار اظهار کرد:
نخستین وظیفه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در حوزه خودرو ،توجه به تولید
و عرضه خودرو از طریق ساماندهی
وضع موجود خودروسازان است ،این
وزارتخانه با پیگیری موضوعات درصدد
تداوم تولید در این شرکتها است.
معاون صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با بیان اینکه تولید به ریال

امیر حاتمی در نشست راهبردی وزارت دفاع:

احساس امنیت کنونی را مدیون ناجا هستیم

ادامه از همین صفحه
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با اذعان به
اینکه مأموریت نیروی انتظامی با مأموریت سایر نیروهای مسلح
تفاوت هایی دارد ،خاطرنشان کرد :نیروهای مسلح در زمان صلح
باید آماده باشند تا دیگران بدانند که نیروی مسلح چشمان تیز
بین و بیدار و آماده کشور است و نمیشود به حریم آنها تعدی
کرد ،در حالی که نیروی انتظامی وسط میدان بوده و مأموریتش
مستمر و هر روز در حال اجرا است.
وی پشتیبانی از نیروهای انتظامی را مأموریت همیشگی
وزارت دفاع دانست و اظهار کرد :یکی از گزارههای مهم طرحی
که تقدیم نهاد ریاست جمهوری و فرماندهی محترم کل قوا
شده شده است «تجهیز و تأمین نیازهای نیروی انتظامی» بود
که بحمداهلل در سه سال گذشته با یک روال بسیار خوبی این امر
دنبال شده و هر ساله ستاد وزارت دفاع و ستاد نیروی انتظامی

امیر سرتیپ حاتمی امنیت و احساس امنیت بوجود آمده در جامعه را
ارزشمند دانست و ادامه داد :نیل به این مهم به میزان قابل توجهی مرهون
زحمات نیروی انتظامی است.
امیر سرتیپ حاتمی این احساس امنیت و آرامش را مدیون چند نکته
دانست و یادآور شد :بخش قابل توجهی از این عالئم و نشان ها که به نیروی
انتظامی باز میگردد شامل برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی است که این
برخورد با حضور به موقع در برخورد با مجرمین ،خالفکاران و بزهکاران،
برخورد قاطعانه را در چارچوب مقررات لحاظ کرده و در کنار آن «پلیس»
با مردم و شهروندان قانونمند با احترام ،عزت و محبت برخورد میکند و
باز هم مردم احساس آرامش داشته و این احساس را دارند که بایک پلیس
فهیم ،مقتدر و شجاع طرف هستند و ما نیز به عنوان یک شهروند چنین
حسی داشته و نسبت به زحمات آنان قدردان هستیم.

یک برنامه خوبی را در چارچوب برنامه چهارساله اصلی آماده
کرده و پس از بررسی و تحلیل آن ،به مرحله اجرا میرسد که
امسال سومین نمونه آنان در حال اجرا است.
امیر سرتیپ حاتمی با اعالم به اینکه این برنامهها به خوبی
بررسی و اجرا میشوند ،ادامه داد :حدود  5درصد از پشتیبانی
در سالهای  94تا  96از بین تمام پشتیبانیهایی که انجام
میدادیم متعلق به نیروی انتظامی بود و این رقم در سالهای
 97و  98به  7تا  11درصد پشتیبانی از نیروی انتظامی افزایش
یافت که شامل رشد قابل توجهی در زمینههای مختلفی میشود.
امیر سرتیپ حاتمی نیروی انتظامی را نیرویی مقتدر ،امین
و هوشمند توصیف کرد و ادامه داد :هفته نیروی انتظامی را به
تمامی جوانان و نیروهایی که مرزداری میکنند و حافظ مرزهای
ملی این کشور که مورد طمع دشمنان این مرز و بوم است،
تبریک عرض کرده و برای همگی آرزوی موفقیت میکنیم.

نیاز داشته و در حوزه قطعات وارداتی
نیازمند ارز است ،افزود :پس از پیگیری
تداوم تولید در خودروسازیها ،وزارت
صمت نحوه عرضه خودرو به بازار را
پیگیری میکند که برای تحقق این مهم
برنامهای تحت عنوان «عدالت در توزیع
و واقعی کردن تقاضا» تدوین شده است.
عرضه  ۱۵۳هزار دستگاه خودرو به
بازار تا پایان سال در برنامههای فروش
فوقالعاده خودروسازان
صادقینیارکی خاطرنشان کرد:
مقرر است تا پایان سال  ۱۵۳هزار
دستگاه خودرو با تحویل سه ماهه،
(ماهانه حدود  ۲۵هزار دستگاه) در

برنامه فروش فوق العاده خودروسازان
به بازار عرضه شود تا بخشی از تقاضای
بازار پاسخ داده شود.
صادقینیارکی با بیان اینکه فاصله
حاشیه بازار و قیمتهای مصوب توسط
شورای رقابت ناشی از نقدینگی و
سوداگری است و این امر موجب رشد
چشمگیر قیمت خودرو شده است،
ادامه داد :این موضوع در طرحی که در
کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحت
عنوان طرح ساماندهی و تحول بازار
خودرو در دست بررسی دارد ،پیگیری
میشود ،ما نیز پیشنهادات مشخصی
مانند عایدی سرمایه و گسترش

پایههای مالیاتی جدید داریم تا خودرو
به دست مصرفکننده واقعی به عنوان
کاالی مصرفی بادوام برسد.
وی تصریح کرد :در تالش هستیم
با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن
مجلس مدل و فرمولی برای ساماندهی
بازار خودرو تدوین کنیم تا از یک سو
خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و
سود منطقی به دست آورند تا بتوانند در
پلت فرمهای جدید سرمایهگذاری کنند
و از سوی دیگر نحوه عرضه بهگونهای
باشد که سرمایههای سرگردان وارد این
بازار نشده و انگیزهای برای سوداگری در
بازار ایجاد نشود.

فرمانده مرزبانی ناجا:

هوشمندسازی مرزها در دستور کار است

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به تشدید امنیت و اقتدار
پایدار در دریای خزر ،گفت :هوشمند سازی مرزها در دستور
کار قرار دارد.
سردار احمدعلی گودرزی پیش از ظهر سه شنبه در آئین
الحاق شناور کالس حیدر به ناوگان شناوری مرزبانی گیالن،
اظهار کرد :نیروی انتظامی کشور به صورت هوشمندانه ،تأمین
امنیت و سالمت جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود :نیروی انتظامی با وجود همه تهدیدات دشمنان
قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی خصوصاً آمریکای
جنایتکار موفق شده امنیت پایدار و توسعه یافتهای را در همه
سطوح فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در منطقه تأمین کند.
سردار گودرزی با بیان اینکه رونمایی شناور کالس حیدر
نمایش اقتدار و امنیت پایدار ایران اسالمی است ،تاکید کرد:
رونمایی از این شناور برای اولین بار در خزر و در حالی صورت

میگیرد که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی
احساس میکردند محاصره اقتصادی و تحریمها ،ایران اسالمی
را به زانو در میآورد .وی با اشاره به اینکه  ۹۰درصد از کاالهای
مورد نیاز دنیا از طریق دریا مبادله میشود ،تصریح کرد :مرزبانی
در تالش است با توسعه امنیت پایدار با هوشمند سازی پلیس در
هشت هزار و  ۷۵۵کیلومتر مرز زمینی و دریایی کشور موجبات
رونق اقتصادی و توسعه گردشگری با استفاده از مواهب الهی برای
مردم را فراهم آورد .سردار گودرزی با اشاره به نبود مشکل خاص
در  ۸۳۵کیلومتر مرز دریایی در خزر ،گفت :مرزبانی و دریابانی
ایران همانند گاردهای ساحلی کشورهای پیشرفته دنیا در دریا
حضور مقتدرانهتری داشته و برای رونق بخشیدن به اقتصاد دریا
محور کمک میکند .وی با اشاره به لزوم ساماندهی شناورهای
متفرقه در شمال کشور ،افزود :انضباط بخشی در دستور کار
مرزبانان قرار دارد.

صفحه 8

خبر

قدردانی عبداهلل عبداهلل
از مقامات ایران پس از
بازگشت از تهران

رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان
سفر اخیرش به ایران را موفقیت آمیز تلقی
کرد.
عبداهلل عبداهلل رئیس شورای عالی
مصالحه افغانستان در صفحه توییترش سفر
اخیرش به تهران و دیدار با مقامات کشورمان
را «سفر موفقیت آمیز دو روزه به جمهوری
اسالمی ایران» خواند.
او در ادامه از حسن روحانی ،رئیس
جمهور کشورمان و محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه ،محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس ،رضا اردکانیان وزیر انرژی ،علی
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
و دیگر «مقامات عالی رتبه» به خاطر
«استقبال گرم ،مهان نوازی سخاوتمندانه
و حمایت مداومشان از صلح در افغانستان»
تشکر کرد.
عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی
صلح افغانستان در راس هیاتی از مقامات
شورایعالی مصالحه ملی ،نمایندگان مجلس
ملی افغانستان و مقامات وزارت خارجه آن
کشور روز یکشنبه به تهران سفر کرد.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
خارجه کشورمان با اعالم خبر حضور عبداهلل
در تهران و دیدارش با ظریف در توییتی
نوشت :آغاز گفتوگوهای دکتر ظریف با
دکتر عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی
صلح افغانستان در محل وزارت امورخارجه.
افغانستان آباد ،مستقل ،توسعهیافته و با
صلح و ثبات خواست همیشگی ایران بوده
است .تمامی مساعی خود را برای کمک به
گفتگوهای اصیل بیناالفغانی به کار خواهیم
گرفت.
ظریف نیز در دیدار با عبداهلل حمایت
جمهوری اسالمی ایران از دولت جمهوری
اسالمی افغانستان و روند صلح به رهبری و
مدیریت افغان ها و توافقات شرکت کنندگان
در گفتوگوهای بین االفغانی را مورد تاکید
مجدد قرار داد و از مشارکت عبداهلل در روند
سیاسی و پذیرش مسئولیت شورای عالی
مصالحه ملی افغانستان قدردانی و مشارکت
طالبان در ساختار سیاسی افغانستان را مورد
حمایت کشورمان ذکر کرد.
عبداهلل عبداهلل رئیس هیئت شورای عالی
مصالحه ملی جمهوری اسالمی افغانستان نیز
در این دیدار آخرین تحوالت جاری در صحنه
داخلی افغانستان و آخرین وضعیت مربوط به
گفتوگوهای بین االفغانی را تشریح کرد.
عبداهلل عبداهلل در سفر سه روزه خود
به ایران عالوه بر رایزنی با ظریف با حسن
روحانی ،رئیس جمهور اسالمی ایران ،محمد
باقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی،
علی شمخانی ،دبیر شورلی عالی امنیت
ملی و مقامات دیگری از کشورمان دیدار و
گفتوگو داشت.

