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روز سرنوشت
براي فوتبال
ايران

جمعه اين هفته ( 15آذر) روز بسيار
مهمي براي فوتبال ايران و  31كش��ور
ديگ��ري اس��ت كه ب��ه دور نهايي جام
جهاني بيستم راه يافتهاند
صفحه 21

معافیت  9کشور از
تحریم نفتی ایران

گردهمایی خودروسازان جهان در تهران

تحریم صنعت خودرو
از امروز برداشته می شود

دي��روز تهران ش��اهد حضور مديران و نماين��دگان  20برند
خودرو ساز جهان بود .اين مديران براي نخستين بار بود كه در
همايش بينالمللي خودرو تهران شركت ميكردند .كشورهاي
فرانسه ،ايتاليا ،چين ،آلمان و كره جنوبي از مهمترين كشورهايي
بودند كه در اين همايش حضور داش��تند .در اين همايش وزير
صنعت و تجارت خبر داد كه از اول دسامبر(امروز) تحريم صنعت
خودرو برداشته ميشود.
در اي��ن همايش اس��حاق جهانگي��ري مع��اون اول رئيس
جمه��ور گف��ت:از زمان��ي كه دول��ت فعالي��ت خ��ود را آغاز
ك��رده اس��ت دو موض��وع را در اولويت قرارداد؛برگش��تن ثبات
و آرام��ش ب��ه فض��اي اقتص��ادي كش��ور و كنترل ن��رخ ارز و
ت��ورم ك��ه خوش��بختانه در اين مس��ير موفقيته��اي خوبي
به دس��ت آم��د .وي بهبود فضاي كس��ب و كار را يكي ديگر از

وزي��ر خارج��ه امري��كا اع�لام كرد:
 9کشور از جمله چين ،هند ،کره جنوبي،
ترکيه و تايوان بار ديگر از قانون تحريم
نفت ايران معافيت دريافت کردهاند
صفحه 23

در پي پيروزيهاي پيدر پي
ارتش سوريه صورت گرفت

بازگشت سفراي
اروپايي به دمشق

موضوعاتي اعالم كرد كه دولت به دنبال آن بود و متذكر ش��د:
ايران براي اينكه بتواند پيشرفت كند ديگر نميتواند در فضاي
محدود خود بماند به همين جهت در راه پرشتاب اقتصادي بايد
با كشورهاي مختلف وارد مذاكره شويم.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه گفت:دولت از خودروسازان
كشور شش تقاضا دارد كه اميدواريم با سرعت آنها را عملياتي
كنند.نخس��تين درخواس��ت ما همراهي و تعامل خودروسازان
با سياس��تگذاريهاي وزارت صنعت و دولت اس��ت .دومين امر
صادرات خودرو و همكاري با ش��ركاي تج��اري كه در روزهاي
س��خت ايرانيان را تنها نگذارند .جهانگيري سومين درخواست
دولت از خودروس��ازان را در توليد خودروهاي قابل رقابت اعالم
و خاطرنش��ان كرد:برنامهريزي براي اين امر بايد در دستور كار
مديران قرار گيرد.
صفحه 6

در پرتو پيروزيهای ارتش س��وريه و
بازگشت امنيت به شهرها ،سفرای اروپایی
در حال بازگشت به سفارتخانههايشان در
دمشق هستند
صفحه 5

با تأکید رئیسجمهور و وزیر
آموزشوپرورش بر حقوق شهروندی

زبان محلی در
مدارس احیا میشود

دیروز طی مراسم ویژه صورت گرفت

افتتاحاتوباندوطبقهتهران
با حضور الریجانی و قالیباف

رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي در آيين گشايش پروژه
طبقات��ي صدر با اعالم اين نكته كه راه پرش ايران در اقتصاد
اين اس��ت كه از نيروهاي كاردان و با انرژي اس��تفاده ش��ود،

روحاني در میان
آسیب دیدگان زلزله
صفحه 2

تصريح كرد :هماكنون نيروهاي مس��تعدي در كش��ور وجود
دارد اما از اين نيروها بايد با تدبير و مديريت در جهت تحقق
اهداف استفاده شود.
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اول دفتـــر
توافق ژنو؛ بسترساز حل پروندههاي مهم منطقه

در پي به نتيجه رس��يدن تالشهاي ايران و غرب
درب��اره پرونده هس��تهاي كش��ورمان ،مقامات رژيم
اسرائيل هم براي كارشكني در اين مذاكرات از هيچ
اقدام��ي فروگذار نكردند .بر همين اس��اس ،مقامات
تل آوي��و ت�لاش زيادي كردن��د تا همزم��ان با روند
گفت وگوهاي هس��تهاي اي��ران با گ��روه  ،5+1روند
س��ازش در خاورميانه و همچني��ن ديگر بحرانهاي
غضنفر ركن آبادي
منطقهاي را به پرونده هس��تهاي ايران مرتبط سازند
سفير ايران در لبنان
اما با درايت و هوش��مندي ايران و تيم مذاكرهكننده،
از كاميابي آنها جلوگيري شد .وقتي كه رئيسجمهور امريكا در تماس تلفني
با رئيسجمهور كشورمان خواستار مطرح شدن پروندههاي مختلف به صورت
همزمان در جريان مذاكرات ش��د اين پاس��خ به صورت قاطع از س��وي آقاي
روحاني ارائه شد كه ابتدا پرونده هستهاي در مرحلهاي جداگانه مورد بررسي
قرار گيرد و پروندههاي ديگر در مراحل ديگري به جريان بيفتد ،واضح اس��ت
هم رژيم اس��رائيل و هم حاميانش به خوبي ميدانند كه مس��أله فلسطين و
تأكيد بر آزادي س��رزمينهاي اش��غالي اعم از اراضي اشغالي در سال  1948و
 1967همان طور كه رهبر معظم انقالب فرمودند از بحر تا نهر و از نهر تا بحر
مورد اهتمام و تأكيد ايران است و به عنوان اصلي خدشهناپذير دنبال ميشود
و براي حل بحران فلسطين ،جمهوري اسالمي راه حلي ديپلماتيك بر مبناي
چهار اصل ارائه داده اس��ت؛ -1بازگش��ت آوارگان فلس��طيني به سرزمينهاي
خودشان (حق بازگشت)  -2برگزاري رفراندوم عمومي با مشاركت مردم اصلي
فلسطين اعم از مسلمان ،مسيحي و يهودي  -3تشكيل نظام سياسي منتخب
اكثريت مردم  -4تصميمگيري درباره بقيه س��اكنان فلس��طين (كه ساكنان
اصلي به شمار نميروند) كه آيا در فلسطين بمانند يا نه بر عهده نظام سياسي
منتخب اكثريت مردم قرار ميگيرد.
تواف��ق ايران و گروه  5+1در جريان مذاكرات هس��تهاي ژنو ،زمينه را براي
پرداختن به س��اير مسائل مورد اختالف ديگر در منطقه هموار ميكند و تأثير
مثبتي بر ديگر پروندههاي مورد اختالف با غرب در منطقه خواهد داشت .براي
رس��يدن به اين هدف ،ضرورت دارد مفاد اين توافق به خوبي تبيين ش��ود تا
مشخص شود كه اين توافق عليه هيچ كشوري در دنيا نيست .بخصوص آنكه
رژيم صهيونيس��تي در اين موضوع خود را متضرر ميبيند و با توجه به اينكه
اكثريت قاطع كشورهاي جهان خواستار گفت وگو براي حل مشكالت هستند
همان گونه كه كارشكني رژيم اسرائيل نتوانست مانع امضاي توافق مزبور شود
در آينده نيز اين رژيم هر چه بيش��تر منزوي ش��ده و تأثيرات آن بر تحوالت
منطقهاي كاهش مييابد .زيرا اي��ن رژيم به خوبي ميداند كه موضوع تهاجم
نظامي غرب عليه سوريه در نتيجه پيروزي جبهه مقاومت و ديپلماسي موفق
ايران در منطقه رخ داد .در ادامه ،اين تالش��ها به توافق مهم هس��تهاي ايران با
غرب در ژنو منتهي ش��د جايي كه غرب س��رانجام ،اصل غنيسازي در خاك
ايران و عدم تعطيلي تأسيسات هس��تهاي را پذيرفت .طبيعي است كارآمدي
و تخصصي عمل كردن تيم مذاكرهكننده هم با حمايت رهبر معظم انقالب و
رئيسجمهور تأثير بس��زايي در حصول اين موفقيتها داشته و موجب منزوي
شدن رژيم صهيونيستي در جهان شده است.

وام  ۱۰۰ميليوني قرضالحسنه به مشاغل خانگي

مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) ،از اختصاص وام يكصد ميليون توماني براي افراد
و يا شركتهايي كه چند نفر را در مشاغل خانگي زير پوشش قرار دهند ،خبر داد .دكتر
مهدي حسيننژاد با بيان اينكه ثبت نام از متقاضيان اين نوع تسهيالت بانكي آغاز شده
است ،گفت :براي اجراي اين طرح 200 ،ميليارد تومان پيشبيني شده است .وي كارمزد
طرح حمايت از پش��تيبانان مشاغل خانگي را  4درصد دانس��ت و افزود :در مدت  15روز
مدارك افرادي كه به عنوان پش��تيبان مشاغل خانگي ثبت نام كنند ،شناسايي ،ارزيابي و
اعالم نتيجه خواهد شد .وي درباره چگونگي جذب كاركنان مشاغل خانگي گفت :افرادي
كه در سامانه مشاغل خانگي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ثبت نام كردهاند در اولويت
انتخاب صندوق مهر امام رضا(ع) قرار ميگيرند .مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) ،داشتن
كسب و كار را براي پشتيبانان ضروري دانست و گفت :در مرحله نخست اختصاص وام 100
ميليون توماني به ازاي هر نفر فعال در مشاغل خانگي پنج ميليون تومان پرداخت ميشود.

یادداشت
فرورتیش رضوانیه

دهان به دهان خبر میچرخید« :روحانی به بوشهر
آمده» همه دنبال او میگش��تند ،میخواستند رئیس
جمهوری را ببینند که هم یادش بود پیام بدهد و هم در
اولین فرصت برای سرکشی به زلزلهزدهها راهی بوشهر
و برازجان شده بود.چهرههایی که تا دیروز از آسیبهای
زلزله خسته دیده میشدند حاال با این خبر صبحگاهی
امیدوار و شاداب بودند.
روحانی صبح دیروز به بوش��هر آمد .تفاوتها زمانی
آشکارتر شد که رئیس دولت تدبیر و امید بدون حضور
خبرنگاران ،مدیران ،مس��ئوالن و هیات همراه ،تنها به
اتفاق استاندار بوشهر به خانه یکی از کشتهشدگان زلزله
دشتستان رفت تا از خانواده او دلجویی کند .این رخداد
حتی برای برخی مقامات محلی هم باورپذیر نبود .حضور
رئیسجمهوری در بوش��هر که کمتر از  48ساعت پس
از وقوع زلزله انجام ش��د را نمیتوان یک س��فر استانی
دانست زیرا آنچه که در حقیقت به وقوع پیوست ،فراتر
از گزارشهایی اس��ت که در رسانهها به رشته تحریر و

سرانجام پس از  13ماه يعني از آبان  ،1391نرخ تورم
ساالنه كاهشي شد .بر اساس تازهترين گزارش مركز آمار
ايران از قيمت كاالها و خدمات در آبان ماه س��ال جاري،
ت��ورم  12ماه منتهي به آبان  92براي نخس��تين بار در
يك سال اخير با  0/3درصد كاهش نسبت به مهرماه به
 35/9درصد رسيد.
همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه (مقايس��ه با مدت
مشابه سال قبل) در آبان امسال نيز با كاهش چشمگير
 2/5درصد نس��بت به ماه قبل (مهر  )92به  29/8درصد
رس��يده اس��ت .اين ش��اخص در آبان س��ال  91معادل
 31/8درصد بوده است .با نگاهي به سير حركتي تورم نقطه
به نقطه در دولت يازدهم ،شاهد تنزل مداوم اين شاخص
هستيم .بر اين اساس ،از خرداد امسال تورم نقطه به نقطه
كه پيش از اين روند افزايشي داشت ،با كاهش تدريجي

دردسر بچه خیالی برای زن
ایرانی مقیم آلمان
دستگیری رئیس باند کوکلوس کالن ها
 4ساعت عملیات برای بازداشت
شکارچیان متخلف
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ايران به جايگاه بيستم توليد علم جهان دست يافت

وقتی رئیس جمهور آمد

تصویر درآمد .هرچند مجروحان زلزله به بيمارستانهای
ش��هدای خليجفارس و س��لمان فارسی بوشهر منتقل
ش��دند ،اما نباید فراموش کرد قس��متی از بیمارستان
تازه تاسيس ش��هید صادق گنجی برازجان بر اثر زلزله
پنجشنبه تخریب شد و به تلخکامیمردم افزوده است.
این مرکز درمانی پس از تاخيرهای متعدد 7 ،خردادماه
 92و در س��فر رحيمی ،معاون اول رئيسجمهور سابق
افتتاح ش��د اما برای مدتی وارد فاز بهرهبرداری نش��د تا
اين كه پ��س از انتقادات فراوان ،در نهایت فعاليت خود
را آغاز کرد.
وقتی رئیسجمه��وری با بلندگوی دس��تی اهالی
روستای زلزلهزده امیرآباد را خطاب قرار داد و گفت« :از
رئیس بنیاد مسکن خواستهام تا رسیدگی به پرونده همه
خانههاي خسارت دیده در زلزله و بازسازی آن را ظرف
 20روز آین��ده انجام دهد ».کس��انی که خانه خود را از
دست داده بودند ،جان و امیدی تازه گرفتند و لبخند به
لب آوردند .عالوه بر مردم برازجان ،بوشهریها هم از این
که رئیسجمهور به شهر آنها سفر کرده ،خوشحال بودند

نرخ تورم در آبان كاهشي شد
مواجه شده است به طوري كه از  41/2درصد در خرداد 92
ب��ه  39/1درصد 38/4 ،درصد 37 ،درصد 32/3 ،درصد و
 29/8درصد در ماههاي تير تا آبان رسيده است.
ب��ر اس��اس گزارش مرك��ز آمار اي��ران در آب��ان ماه،
ش��اخص كل برمبناي س��ال پايه  1390ع��دد 175/4
را نش��ان ميدهد كه نس��بت ب��ه ماه قب��ل  1/6درصد
افزاي��ش داش��ته اس��ت .ام��ا افزاي��ش اي��ن ش��اخص
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قب��ل  29/8درص��د و در
 12ماه منتهي به آبان نس��بت به دوره مشابه سال قبل
 35/9درصد بوده كه در هر دو ش��اخص ش��اهد كاهش
معناداري هس��تيم .همچنين در اين ماه ش��اخص گروه
عم��ده خوراكيه��ا و آش��اميدنيها و دخاني��ات به رقم
 216/6رس��يد كه نس��بت به ماه قبل  1/2درصد رش��د
داش��ته است .شاخص گروه اصلي خوراكيها نيز در آبان

و میگفتند امیدوار هستند کاهش تحریمها که به دنبال
تواناییهای تیم جدید مذاکرات هستهای حاصل شده ،بر
بهبود وضعیت معیشتی مردم بوشهر نیز تاثیرگذار باشد.
وقتی در بیمارس��تان ش��هدای خلیجفارس بوشهر،
رئیسجمهوری به پدر یک پسر بچه پنج ساله مصدوم
دل��داری داد و گفت« :خداوند توفیق دهد و این کودک
تا آخر عمر سالمت باشد ».نمیتوان احساس آن پدر را
توصیف کرد که رئیسجمهور در شهری محروم مقابلش
ایستاده بود و دو روز بعد از حادثه تلخ و وحشتناک زلزله،
ی میداد.
به او دلگرم 
شور و اشتیاق مردم بوشهر برای دیدن رئیسجمهور
روحانی وصفنشدنی بود .آنها امیدوارند مانند مذاکرات
هستهای ،مش��کالت داخلی هم یک به یک تسهیل و
خیلی زود رفع شود ،بنابراین حضور رئیسجمهور در یک
منطقه زلزلهزده برای اهالی آن بسیار امیدبخش است.
اکنون تنها کسانی میتوانند خرسندی و رضایت اهالی
بوش��هر از حضور رئیسجمهور در شهرشان را تشریح
کنند که خودشان آنجا حضور داشتند.

به عدد  214/3رس��يد كه تغيير آن نس��بت به ماه قبل
 1/3درص��د ،در مقايس��ه ب��ا م��اه مش��ابه س��ال قبل
 41درص��د افزايش نش��ان ميدهد .ش��اخص اين گروه
در  12م��اه منتهي به آبان  92نس��بت به دوره مش��ابه
س��ال قبل به  52/5درصد رس��يده كه نسبت به تورم
 12ماهه منتهي به مهرماه سال جاري  53/7درصد كاهش
يافته اس��ت .شاخص گروه عمده كاالهاي غيرخوراكي و
خدمات در آبان  92به رقم  161/2رسيد كه  1/8درصد
نس��بت به ماه قبل افزايش نشان ميدهد .ميزان افزايش
اين ش��اخص نسبت به ماه مشابه سال قبل  25/3درصد
بوده است و نرخ تورم  12ماهه منتهي به آبان  92نسبت
به دوره مش��ابه س��ال قبل اين گروه  29/5درصد است
كه در مقايس��ه با تورم  12ماهه منتهي به مهرماه ، 92
 29/6درصد كاهش يافته است.

تأکید وزیر تعاون بر بسیج امکانات تأمین اجتماعی و بهزیستی به زلزلهزدگان

به دستور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،کلیه امکانات سازمان تأمین اجتماعی و
بهزیس��تی کشور در خدمترس��انی به زلزلهزدگان
استان بوشهر قرار گیرد.
همچنین دكتر س��يد تقي نوربخش مدیرعامل
س��ازمان تأمین اجتماعی نیز با اش��اره به مصوبات
س��تاد مركزي مديريت بحران این س��ازمان گفت:
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تمام امكانات درماني س��ازمان تأمين اجتماعي در
استان در خدمت امدادرس��اني و درمان هموطنان
زلزل��ه زده ق��رار گيرد .همچنين تم��ام هزينههاي
درماني سرپايي و بستري مصدومين ناشي از زلزله،
رايگان محسوب شود.
وي اف��زود :ضمن شناس��ايي كارگاههايي كه در
اثر زلزله تخريب و يا آس��يب ديده و توليدش��ان با

استاندار لرستان پاسخگوي پرسشها و مشكالت
مردم منطقه خود خواهد بود

روزنامه ايران به عنوان پل ارتباطي ميان مردم و مس��ئوالن  ،اس��تانداران محترم را براي
حضور در روزنامه و پاسخگويي به مسائل و مشكالت حوزه استاني دعوت کرده است .به همين
منظور ،مهندس هوش��نگ بازوند ،استاندار لرستان از س��اعت  10تا  12روز دوشنبه يازدهم
آذرماه در دفتر مركزي روزنامه در تهران حضور يافته و پاسخگوي تلفني سؤاالت مردم شريف
لرستان خواهد بود.خوانندگان عزيز روزنامه ميتوانند در طول ساعات اعالم شده با شماره تلفن
 021-84711201تماس حاصل كرده و مسائل خود را با مقام ارشد استان مطرح كنند.

مش��كل مواجه شده تا از س��رگيري فعاليت نسبت
به برق��راري بيم��ه بي��كاري كارگ��ران حداكثر تا
پايان آذرماه اقدام ش��ود .ضمناً نس��بت به برقراري
مس��تمري بازمان��دگان بيم��ه ش��دگان متوفي در
آذرماه اقدامات الزم صورت گيرد و مس��ائل مربوط
به بيمه ش��دگان آس��يب ديده در كميس��يونهاي
از كارافتادگي در اسرع وقت رسيدگي شود.

براساس آمار ارائه ش��ده از سوي پايگاه استنادي «تامسون رويترز» ،جمهوري
اس�لامي ايران با توليد و ثبت بينالمللي بيش از  21هزار مقاله علمي به جايگاه
بيستم توليد علم جهان دست يافت.
رئيس مركز منطقهاي اطالعرس��اني علوم و فناوري اظهار داش��ت :بيش��ترين
موفقيتهاي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور در سالهاي اخير مربوط به توليد
علم در قالب انتشار مقالههاي تحقيقاتي در نشريات معتبر بينالمللي است بهطوري
كه از سال  2007ميالدي ( 1386شمسي) آمار توليد علم ايران از 10هزار ركورد
عبور كرده و به  13هزار و  378عنوان مقاله رسيده است.
جعفر مهراد به آخرين آمار منتش��ره از سوي پايگاه «آي اس آي»  ISIدرباره
توليد علم كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت :آخرين آمار «آي اس آي» كه در
ماه نوامبر س��ال ميالدي جاري در ارتباط با توليد علم ايران اس��تخراج شده است
نش��ان ميدهد كه اعضاي هيأت علمي و پژوهش��گران كش��ورمان موفق به توليد
 21هزار و  138مدرك ش��دهاند .به گزارش ايرنا ،سرپرس��ت پايگاه استنادي علوم
جهان اس�لام اظهار داش��ت :ايران با توليد  21ه��زار و  138مقاله علمي ،جايگاه
 20توليد علم جهان را به خود اختصاص داده اس��ت ،تركيه نيز رتبه  18جهان را
در اختيار دارد و اين دو كش��ور به ترتيب ( 1/46يك و چهل و شش صدم) درصد
و ( 1/57ي��ك و پنج��اه و هفت صدم) درصد از كل توليد مق��االت دنيا را به خود
اختصاص دادهاند.

