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فرصت  ۳ماهه برای تهیه آیین نامه اجرایی
حذف  ۴صفر از پول ملی

بــر اســاس الیحــه دولــت ،بعــد از الزم االجــرا شــدن
حــذف صفــر از پــول کشــور ،بانــک مرکــزی ســه مــاه
فرصــت خواهــد داشــت تــا آییــن نامــه اجرایــی ایــن
طــرح را تهیــه کنــد.
بــه گــزارش تســنیم ،جزییــات الیحــه دولــت درخصوص
حــذف صفــر از پــول کشــور نشــان میدهــد ،بایســتی
ظــرف ســه مــاه از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ،آییــن
نامــه اجرایــی قانــون ،توســط بانــک مرکــزی تهیــه و بــه
تصویــب هیئــت دولــت برســد.
گفتنــی اســت ،الیحــه دولــت دارای مــاده واحــده و 5
تبصــره میباشــد کــه برابــر تبصــره  1برابــری پــول
هــای خارجــی نســبت بــه تومــان و نــرخ خریــد و فروش
ارز توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در
چهارچــوب نظــام ارزی حاکــم و بــا رعایــت ذخایــر ارزی
و عنداللــزوم تعهــدات کشــور در مقابــل صنــدوق بیــن
المللــی پــول ،محاســبه و تعییــن میشــود.
بــر اســاس تبصــره  2دوره گــردش مــوازی و اعتبــار
همزمــان «تومــان» و «ریــال» کــه در ایــن قانــون
«دورهگــذار» نامیــده میشــود ،حداکثــر دو ســال
خواهــد بــود .طریقــه جمــعآوری و شــرایط خــروج
اســکناسها و ســکههای ریــال از جریــان ،بــر طبــق
قانــون پولــی و بانکــی کشــور حســب مــورد ،تعییــن یــا
اجــرا میشــود.
همچنیــن بــر مبنــای تبصــره  ،3پــس از پایــان دوره
گــذار ،تعهداتــی کــه پیــش از ایــن براســاس واحــد پــول
ریــال ایجــاد شــده اســت ،تنهــا بــا واحــد پــول تومــان
قابــل ایفــا خواهــد بــود.
معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد

انتقال دانشجویان علمی کاربردی دستگاههای
دولتی به مراکز معین
معــاون دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا اشــاره بــه
توقــف پذیــرش دانشــجو در مراکــز علمــی کاربــردی
وابســته بــه دســتگاههای دولتــی گفــت :دانشــجویان،
مــدارک و ســوابق ایــن مراکــز بــه مراکــز معیــن
منتقــل میشــوند.
محســن محمــدزاده در گفتگــو بــا مهــر ،دربــاره
اجــرای مصوبــه شــورای عالــی اداری مبنــی بــر
واگــذاری مراکــز مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بــه
دســتگاههای دولتــی بــه بخــش غیردولتــی گفــت:
مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بــه دســتگاههایی
دولتــی تــا پایــان شــهریور  ۹۸فرصــت داشــته و بعــد
از آن یــا واگــذار شــده و یــا تعطیــل مــی شــوند.
از اول شهریورماه:

سوختگیری با کارت جایگاهها محدود شد
ســوختگیری بــا کارت آزاد جایگاههــای ســوخت از
اول شــهریور در هــر بــار ســوختگیری از  ۶۰لیتــر بــه
 ۳۰لیتــر کاهــش یافت.بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر
بــه نقــل از شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی
ایــران و پیــرو اطــاع رســانی هــای قبلــی بــه اطــاع
مــی رســاند از تاریــخ  ۱/۶/۹۸میــزان ســوختگیری
بــا کارت آزاد جایــگاه در هــر بــار ســوختگیری از ۶۰
لیتــر بــه  ۳۰لیتــر کاهــش یافتــه اســت.بر اســاس ایــن
اطالعیــه ،بدینوســیله بــه هموطنــان عزیــز تاکیــد
میگــردد جهــت ســهولت در ســوختگیری از کارت
ســوخت شــخصی خــود اســتفاده نمایند.یــادآوری
میشــود ،میــزان لیتــراژ در هــر بــار ســوختگیری بــا
کارت ســوخت شــخصی همــان  ۶۰لیتــر اســت.در این
اطالعیــه آمــده اســت :ضمنــا چنانچــه بــه هــر دلیلــی
مراجعــان محتــرم کارت ســوخت بهمــراه نداشــته
باشــند در کلیــه جایگاههــا کارت آزاد موجــود اســت.

مدیرعامل سازمان صنایع الکترونیک ایران:

«باور  »۳۷۳برتر از سامانه پاتریوت آمریکاست

مدیرعامــل ســازمان صنایــع الکترونیــک ایــران بــا
اشــاره بــه اینکــه ســامانه پدافنــدی «بــاور »373
برتــر از ســامانه پاتریــوت آمریکاســت ،گفــت :مــا بــه
ســامانهای قویتــر از اس  300نیــاز داشــتیم.
بــه گــزارش فــارس ،امیــر ســرتیپ شــاهرخ شــهرام
مدیرعامــل ســازمان صنایــع الکترونیــک ایــران در
برنامــه گفــت و گــوی ویــژه خبــریشــب شــبکه دو
ســیما بــا اشــاره بــه رونمایــی از ســامانه بــاور ۳۷۳
بــا حضــور رئیــس جمهــور افــزود :ایــن ســامانه بــا
توجــه بــه نیــاز کشــور بــه پدافنــد دفاعــی بــا بــرد بــاال
طراحــی و ســاخته شــد و بــا توجــه بــه اینکــه تنفیــذ
ســاخت ایــن ســامانه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب
و اینکــه بــا میــاد پیامبــر اکــرم (ص) همزمــان شــد،
عــدد  ۳۷۳عــدد ابجــد پیامبــر اکــرم (ص) اســت و
کلمــه «بــاور» هــم بــه تبــرک از کالم مقــام معظــم
رهبــری مبنــی بــر خودبــاوری ،نامگــذاری شــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه افزایــش تهدیــدات ،بــه
ســامانه ای قویتــر از اس  ۳۰۰نیــاز داشــتیم از ایــن
رو ســامانه بــاور  ۳۷۳طراحــی و ســاخته شــد.
امیــر ســرتیپ شــهرام افــزود :ایــن ســامانه در مقایســه
بــا ســامانه اس  ۳۰۰از بــرد ردگیــری ،کشــف و بــرد
درگیــری و قــدرت جنگندگــی و کشــندگی بیشــتری
برخــوردار اســت.
معــاون وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه
ابرســامانه اســت و زیرســامانه هایــی را همــراه خــود
دارد و متحــرک اســت ،گفــت :یــک رادار جســتجو
دارد کــه بیــش از  ۳۲۰کیلومتــر بــرد دارد و یــک رادار
ردگیــر بــا بیــش از  ۲۵۰کیلومتــر بــرد دارد و بــا دقــت

بســیار بــاال ،هــدف را دنبــال میکنــد.
امیــر ســرتیپ شــهرام افــزود :ایــن ســامانه بیــش از ۱۰
هــزار اِلمــان (چشــم مرکــب) دارد کــه هــر کــدام یــک
رادار محســوب مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه در مقابلــه بــا موشــک
هــای بالســتیک کاربــرد دارد ،اضافــه کــرد :ســامانه
موشــکی بــاور  373از ســامانه «پاتریــوت» آمریــکا
بســیار برتــر اســت.
معــاون وزیــر دفــاع گفــت :ســامانه موشــکی «تــاد»
بیشــتر ســامانه مراقبتــی اســت و خانــواده ســامانه بــاور
 373در کالس باالتــر از آن اســت.
امیــر ســرتیپ شــهرام افــزود :پــس از تســت موفــق
ســامانه ،خــط تولیــد آن بــا نــگاه توســعه و تحقیــق،
عملیاتــی و محقــق مــی شــود.
وی افــزود :همــگام بــا طراحــی و تولیــد ،نیروهــای بهــره
بــردار همــراه تولیدکننــده بــوده اســت و بــا ایــن کار
هزینــه نگهــداری و خدمــات پشــتیبانی را بــه شــدت
کاهــش مــی دهیــم.
رئیــس ســازمان صنایــع الکترونیــک وزارت دفــاع گفت:
فرازهایــی برتــر از ســامانه بــاور  373را در دســتور کار
داریــم کــه در آینــده دربــاره آن خبررســانی مــی کنیــم.
امیرســرتیپ شــهرام بــا اشــاره بــه پیشــرفتهای
طراحــی و ســاخت رادار در کشــورمان افــزود :عــاوه
بــر اینکــه رادارهــای جنگنــده هــا را ارتقــاء دادیــم
رادارهــای بومــی هواپایــه را ایجــاد کردیــم تــا تهدیــد
دشــمن را بــا تهدیــد و آفنــد را بــا آفنــد پاســخ دهیــم
کــه بــه زودی و پــس از تولیــد انبــوه ،رســانهای خواهــد
شــد.

ظریف پس از دیدار با رییس جمهور فرانسه:

تماس ها بین روحانی و مکرون
ادامه خواهد داشت

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان مذاکــرات
اخیــر خــود بــا رئیــس جمهــور فرانســه
را ســازنده و خــوب عنــوان کــرد و گفــت
ایــران و فرانســه بــه گفتگوهــای خــود
ادامــه خواهنــد داد و تمــاس هــا بیــن آقایان
مکــرون و روحانــی ادامــه خواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد ظریــف
عصــر روز جمعــه بعــد از دیــدار بــا رئیــس
جمهــور فرانســه در کاخ الیــزه در جمــع
خبرنــگاران در توضیــح گفتوگوهــای
انجــام شــده خاطرنشــان کــرد :گفتوگــو
هــای بــا آقــای مکــرون در ادامــه
گفتوگــو هــا و تمــاس هــای تلفنــی
اســت کــه بیــن آقــای روحانــی و مکــرون
صــورت گرفتــه اســت ،فرانســه پیشــنهادی
را ارائــه داده مــا هــم پیشــنهادهایی را
داشــتیم کــه همــه آن هــا در مــورد
نحــوه اجــرای برجــام و گام هایــی اســت
کــه نیــاز از ســوی طرفیــن بــرای اجــرای
برجــام برداشــته شــود.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا بیــان
ایــن کــه گفتوگــو هــای صــورت گرفتــه
بیــن وی و رئیــس جمهــور فرانســه در
روز جمعــه گفتوگوهــای خــوب و
ســازندهای بــوده اســت ،ادامــه داد :البتــه
ایــن موضــوع بســتگی بــه ایــن دارد کــه
اتحادیــه اروپــا چگونــه بتوانــد بــه تعهــدات
برجامــی خــود و تعهداتــی کــه بعــد از
خــروج آمریــکا از برجــام داده اســت،

عمــل کنــد .
ظریــف همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه
ایــن گفتوگــو در آســتانه برگــزاری
اجــاس« جــی  »۷انجــام شــده اســت ،
خاطرنشــان کــرد :ایــن اجــاس فرصتــی
را بــرای آقــای مکــرون فراهــم میکنــد
کــه بــا ســایر اعضــای اروپایــی برجــام
و دیگــر اعضــای گــروه جــی  ۷در ایــن
ارتبــاط رایزنــی و گفتوگــو کنــد .وی
خاطرنشــان کــرد  :مــا گفتوگوهــای
خــود را بــا فرانســه ادامــه میدهیــم و
تماسهــا بیــن آقایــان مکــرون و روحانــی
نیــز ادامــه خواهــد داشــت.وزیر امورخارجه
ایــران بــا بیــان اینکــه دیــدگاه ایــران در
مــورد برجــام کامــا مشــخص اســت،
افــزود  :مــا برجــام را غیــر قابــل مذاکــره
مجــدد میدانیــم ،امــا بــرای اجــرای
برجــام همانطــور کــه در کمیســیون
مشــترک برجــام گفتوگــو مــی کردیــم
آمادگــی داریــم کــه در ســطوح مختلــف
گفتوگــو کنیم.ایــن دیپلمــات عالــی
رتبــه کشــورمان در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود در جمــع خبرنــگاران
بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از مــوارد
مــورد بحــث در ایــن جلســه بحــث آزادی
کشــتیرانی بــود ،تصریــح کــرد :جمهــوری
اســامی ایــران کامــا شــفاف گفتــه کــه
آزادی کشــتیرانی بایــد بــرای همــه باشــد
و ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه دارای
ســواحل طوالنــی بــا دریــای عمــان و
خلیــج فــارس اســت و بخــش شــمالی
تنگــه هرمــز را در اختیــار دارد ،مطمئــن
تریــن نیــرو بــرای ایجــاد امنیــت در خلیــج
فــارس و تنگــه هرمــز اســت و همــواره
عالقــه منــد بــه تامیــن آزادی کشــتیرانی
در ایــن منطقــه بــوده اســت.

وی گفــت :در حــوزه ســامانههای توپخانــه ای کــه
بتوانیــم حجــم آتــش و تحــرک را بیشــتر کنیــم و
هــم دقــت را بــاال ببریــم ،در  2بُعــد از لیــرز اســتفاده
میکنیــم یکــی بــرای آمــاده ســازی ســامانه
توپخانــهای و دوم در حــوزه ُکشــندگی بــا لیــزر
توانســتیم بــه جایــی برســیم کــه اهدافــی را کــه از
جنسهــای خاصــی هســتند ماننــد هواپیماهــای
رادارگریــز بــا بدنههــای کامپوزیتــی کــه در برابــر لیــزر
آســیب پذیــر هســتند ،بــا لیزرهــای پرتــوان بتوانیــم
منهــدم کنیــم.
امیــر شــهرام گفــت :امــروز ایــن ســامانه در اختیــار
اســت و در مناطــق حســاس و حیاتــی اســتفاده
میشــو د .
مدیرعامــل ســازمانصنایــع الکترونیــک ایــران بــا
بیــان اینکــه لبــه تکنولــوژی دنیــا در حــوزه لیــزر بــرای
ســامانههای دفاعــی در دســت نیروهــای مســلح و
وزارت دفــاع جمهــوری اســامی ایــران اســت ،گفــت:
در موضــوع ماهــواره و ماهوارهبــر جــزو  10کشــور
مطــرح جهــان هســتیم.
وی افــزود :توســعه و تحقیــق ســاخت موشــکهای
ماهــواره بــر و ســاخت ماهــواره بــا ماموریتهــای
مختلــف از برنامههــای ماســت و در صــورت نیــاز ،آن
هــا را پــس از ســاخت ،آزمایــش مــی کنیــم و نیــازی
نیســت حتمــا رســانهای کنیــم.
سخنگوی وزارت کشور:

سامانه پایش عملکرد شهرداریها
راهاندازی شد

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت ۵۸۵ :طــرح و
 ۱۹۰میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان قیمــت
بــرای اجــرای طــرح هــای درآمــدزای دهیــاری
هــای کشــور بــه تصویــب رســیده اســت کــه
زمینــه اشــتغال حــدود هــزار و پانصــد نفــر را
فراهــم مــی کنــد.
بــه گــزارش مهــر ،ســید ســلمان ســامانی
ســخنگوی وزارت کشــور بــا اشــاره بــه اقدامات
ایــن وزارتخانــه بــا هماهنگــی ســایر دســتگاه
هــا در زمینــه توانمندســازی شــهرداری هــای
کــم درآمــد و دهیــاری هــای کشــور اظهــار
کــرد :در طــول دو ســال گذشــته اقدامــات
بســیار خوبــی بــرای کمــک بــه توانمندســازی
شــهرداری هــای کــم درآمــد و دهیــاری هــای
کشــور بــا پیگیــری وزارت کشــور بعمــل آمــده
اســت.
وی در ادامــه افــزود :طبــق آخریــن گــزارش
دریافتــی تعــداد  ۱۲۶۲دســتگاه انــواع ماشــین
آالت عمرانــی و خدماتــی خریــداری و بیــن
شــهرداری هــای کــم درآمــد و دهیــاری هــای
کشــور توزیــع شــده اســت.
ســخنگوی وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه
شــهرداری هــای زیــر  ۵۰هــزار نفــر جمعیــت
بــرای تامیــن و خریــد قیــر بــا توجــه بــه
محدودیــت هــای منابــع مالــی بــا مشــکالتی
مواجــه هســتند ،گفــت :دولــت بــرای حــل
ایــن مشــکل و در جهــت کمــک بــه ایــن نهــاد
خدماتــی ،اقــدام بــه تامیــن  ۱۱هــزار و ۷۰۰
میلیــارد ریــال قیــر رایــگان جهــت کمــک بــه
آســفالت معابــر شــهرهای زیــر  ۵۰هــزار نفــر
جمعیــت کــرده اســت.
ســامانی بــا بیــان اینکــه دولــت یازدهــم ۷۹
هــزار میلیــارد ریــال اعتبــارات اســتانی و

ملــی بــه دهیــاری هــای کشــور تخصیــص
داده و ایــن رونــد بــا قــوت بیشــتری در
دولــت دوازدهــم ادامــه دارد ،اضافــه کــرد:
در دولــت دوازدهــم نیــز بــرای ســه هــزار ئ
 ۳۲۲روســتای واجــد شــرایط مجــوز تاســیس
دهیــاری صــادر شــده اســت کــه ایــن اقــدام
موجــب تقویــت رکــن شــورایی و تصمیــم
گیــری واحــد و جــذب اعتبــارات و رشــد و
تقویــت خدمــات در روســتاها مــی شــود.
وی از اصــاح نظــام اداری صــدور پروانــه
ســاختمانی و رســیدگی بــه تخلفــات
ســاختمانی در روســتاها خبــر داد و گفــت:
حــدود  ۵۸۵طــرح و  ۱۹۰میلیــارد تومــان
تســهیالت ارزان قیمــت بــرای اجــرای طــرح
هــای درآمــدزای دهیــاری هــای کشــور بــه
تصویــب رســیده اســت کــه اجــرای ایــن طــرح
هــای کوچــک در اقصــی نقــاط کشــور مــی
توانــد زمینــه اشــتغال حــدود یــک هــزار و
 ۵۶۰نفــر را فراهــم کنــد.
ســخنگوی وزارت کشــور همچنیــن از راه
انــدازی ســامانه پایــش عملکــرد شــهرداری
هــا در اجــرای برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری
خبــر داد و یــادآور شــد :در راســتای نظــارت
بــر فعالیــت هــای مالــی شــهرداری هــا ضمــن
ایجــاد ســامانه حسابرســی شــهرداری هــا،
تشــکیل کارگــروه هــای اســتانی حسابرســی
شــهرداری ابــاغ شــده اســت.

