
معاوناولرئیسجمهور:

افزایش قیمت برق، قانونی است
گروه ایران: معــاون اول رئیس جمهور گفت: افزایش مجدد قیمت 

برق از ابتدای اسفند کامال قانونی است و طبق مصوبه مجلس است.
اســحاق جهانگیری دیروز در حاشــیه همایش »حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان« در جمع خبرنگاران، گفت: دولت علی رغم اینکه مجوز 
افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما حداکثر افزایشی که اعمال 
کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ گونه تخلف قانونی در افزایش مجدد 

قیمت صورت نگرفته است.
معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت برق از 
ابتدای اســفند ماه کامال قانونی اســت و بر اساس مصوبه مجلس است، 
گفت: دولت مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشــته، در حالی 

که تاکنون حداکثر ۲۰ درصد افزایش را اعمال کرده است.
وی در واکنش به ســخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی 

بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت برق،  افزود: از ســال قبل دولت مجوز 
افزایش ۳۷ درصدی قیمت برق را داشت، ولی برق خانگی و کشاورزی 
را حداکثر ۱۰ درصد و بخش تجاری را تا سقف ۲۰ درصد گران کرد. در 
حالی که رئیس مجلس اگر مصوبه ای را خالف قانون تشــخیص دهد، به 
دولت اعالم می کند و دولت نیز موظف به اعمال آن اســت. اما در رابطه 
با مصوبــه دولت برای افزایش قیمت برق، هیــچ گونه نامه ای به دولت 

ارسال نشده است.
به گفته جهانگیری، به دلیل شــرایطی که مردم به لحاظ معیشــتی 
داشتند، علی رغم داشــتن مصوبه برای افزایش ۳۷ درصدی برق، اما این 
مصوبه را اعمال نکردیم و از اول اســفند ماه برق خانگی و کشــاورزی، 

حداکثر ۱۰ درصد افزایش می یابد.
وی در خصوص نظارت بر بازار شــب عید نیز خاطر نشــان کرد: 

دولت نظارت ها را بر بازار تشــدید خواهد کرد و البته حمایت از حقوق 
مصرف کننده هنوز به عهده بخش خصوصی اســت و دولت باید نظارت 

عالیه داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این سیاســت دولت اســت که در 
آستانه نوروز نظارت عالیه داشته باشد، اما به طور قطع واحدهای تولیدی 
نیز به درجه ای از بلوغ رسیده اند که استمرار تولید خود منوط به افزایش 

کیفیت و کاهش قیمت می دانند.
جهانگیری در ادامه خاطر نشــان کرد: دولــت در الیحه خروج از 
رکــود، حمایــت از تولید رقابتی را مد نظر قرار داده و البته بســیاری از 
تولیدات ایرانی به دلیل حضــور در بازارهای صادراتی، از درجه کیفیت 
باالیی برخــوردار هســتند و ۴۴ میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی ایران 

حکایت از همین افزایش کیفیت دارد.
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گروه شــهری: مدیر واحد صدور آرم معاونت 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از تمدید مهلت 
تحویل مدارک ثبت نامی آرم طرح ترافیک ســال 9۴ 

افراد حقیقی و حقوقی تا ۲۰ اسفند ماه خبر داد.
مصطفی قنبرنژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: 
مهلــت تحویل مدارک افــراد حقیقی و حقوقی به 
دفاتر خدمات الکترونیک شــهر تا ۲۰ اســفند ماه 
تمدید شــده اســت.به گفته وی، مهلت خبرنگاران 
برای ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک نیز که 
تا یکشنبه ۱۰ اسفند ماه بود، تمدید شده و خبرنگاران 
نیز پس از ارایه لیست رسانه شان به مرکز ارتباطات 
شــهرداری تهران و تایید ســازمان حمــل و نقل و 
ترافیک مهلت دارند تا نســبت به تحویل مدارک آرم 
طرح ترافیک ســال 9۴ به دفاتر خدمات الکترونیک 

شهر اقدام کنند.

دریافت آسان خدمات، با سرویس »همراه من« همراه اول
گروه اقتصادی: به منظور تســهیل دسترسی مشترکین به سرویس 
های اپراتور اول، پرتال حســاب کاربری »همراه من« راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران، 
پرتال حســاب کاربری »همراه من« به نشانی my.mci.ir به صورت 
آزمایشی راه اندازی شد. این حساب کاربری خدمتی جدید از همراه 
اول اســت که در آن سعی شده تا جای ممکن، دسترسی مشترکین به 

ســرویس های این اپراتور از طریق اینترنت آسان تر شود.
با ســرویس »همراه من« تمامی مشترکین اعتباری و دائمی همراه 
اول می توانند وارد حســاب شخصی خود شده و از خدمات آن بهره 

مند شوند.
 در نسخه آزمایشی راه اندازی شده، با ورود به حساب کاربری، 
مشــترکین مــی توانند از خدمــات متنوعی نظیر »امکان مشــاهده و 

پرداخت صورت حســاب هــای میان دوره و پایــان دوره«، »خرید 
و امکان مشــاهده گزارش مصرف بســته های اینترنت«، »استفاده از 
خدمــات اصلی مانند خرید اعتبــار، انتقال اعتبار، فعالســازی آوای 
انتظار، دریافت ریز مکالمات و فعالسازی سرویسMMS « و »فعال 
ســازی انواع طرح های تشویقی و مناســبتی مانند بسته های تخفیفی 
مکالمه و پیامک فارســی، هدیه شتاب در پرداخت، هدیه روز تولد و 

سرویس همراهان اول« بهره مند شوند.
همــراه اول اعالم کرده فعاًل ســعی شــده اســت تــا خدمات 
و ســرویس های پرمخاطب ارائه شــود؛ ولــی در گام بعدی تمامی 
ســرویس های خود را از این طریق ارائه خواهــد کرد، به گونه ای 
که مشــترکین با یکبار ورود به حساب کاربری بتوانند تمام سرویس 
هــای فعال خود را مدیریت و یا اقدام به فعالســازی ســرویس های 

کنند. جدید 
این گزارش مــی افزاید: برای ســهولت ورود مشــترکین به 
OTP یا »رمز عبور یکبار مصرف« پیش  حساب کاربری، ســامانه 
بینی شده اســت که با این سامانه مشترکین بدون مراجعه حضوری 
به دفاتر و یا مراکز تلفن ثابت می توانند فقط با وارد کردن شــماره 
تلفــن همراه خود در صفحه ورود، درخواســت دریافت رمز عبور 
داده و در کمتریــن زمــان ممکن، رمــز ورود را از طریق پیامک 
دریافت کنند و ســپس با ورود به حســاب کاربــری خود از این 

کنند. استفاده  سرویس 
مشترکین اپراتور اول می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در 
مورد نحوه اســتفاده از ســرویس »همراه من« به پرتال این اپراتور به 

www.mci.ir مراجعه کنند. نشانی 

ایجاد 200 هزار شغل 
 در بنگاههای کوچک 

و متوسط
گروه اجتماعــی: وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی از ایجاد ۲۰۰ هزار شــغل در بنگاه های 
کوچک و متوســط خبــر داد و گفــت: کارگروه 
اشــتغال اســتانها بخشــودگی جرایــم دیرکرد را 
با بیــان اینکه دولت  پیگیــری می کند.علی ربیعی 
نزدیــک بــه ۲۴۰ هزار شــغل از دســت رفته را 
نجات داد، اظهــار کرد: درخصوص اشــتغال دو 
نظریه وجود دارد یکی اینکه از طریق رشــد باالی 

اینکه اقتصادی تحقق می یابد و دیگر 
می تــوان بــا مداخله در بخش هــای کوچک 

اشتغال را در کشور توسعه داد.
وی افــزود: با این دو روش می توان در قالب 
بنگاههای کوچک و متوســط اشــتغالزایی کرد به 
نحوی که در طی دو ســال گذشته ۲۰۰ هزار شغل 

در بنگاههای خرد ایجاد شده است.
به گفتــه ربیعی در زمینه فنــاوری اطالعات، 
گردشگری و صنایع دستی مشاغل بسیاری قابلیت 
ایجــاد پیدا می کنــد، همچنان کــه آیین نامه ایجاد 
نمایشــگاه های صنایع دستی در کمیسیون اقتصادی 

دولت در دستور کار قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
سیاســت دولت یازدهم حمایت از تولید اســت؛  
افزود: خوشــبختانه در زمینه تولید کفش، پوشاک 
و چــرم، مزیت های باالیی داریم و مــی توانیم تا 
5۰۰ هزار شغل در کشور در این زمینه ایجاد کنیم.
وی همچنیــن از بخشــودگی جرایم دیرکرد 
خبــرداد و گفت: در بخش تولید داوطلب شــدیم 
که جرایم دیرکرد را ببخشــیم و پیشــنهاد کردیم 
کمیته ای که در کمیســیون اقتصادی دولت تشکیل 
جلســه می دهد به این امــر بپــردازد و کارگروه 

اشتغال استان ها این موضوع را پیگیری کنند.

 پنجشنبه ها؛ 
کـالس ممنـوع 

گروه اجتماعــی: برگزاری هــر گونه کالس 
رســمی درسی اعم از آموزشی و تقویتی برای دانش 

آموزان در روزهای پنجشنبه غیر قانونی است.
معاون وزیر آموزش و پرورش: طرح روز بدون 
کیف و کتاب در بیش از ۲هزار مدرســه ابتدایی در 
حال اجراســت و برگزاری هر گونه کالس رســمی 
درســی اعم از آموزشی و تقویتی برای دانش آموزان 

در روزهای پنجشنبه غیر قانونی است.
حمید رضــا کفاش افزود: مدارس مجری طرح 
روز بدون کیف و کتاب فقط مجاز به اجرای فعالیت 
های فرهنگی و پرورشــی غیر درســی در روزهای 
پنجشنبه هستند.معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان این 
که از سال آینده، دانش آموزان می توانند »تلفن همراه 
دانش آموزی« را با خود به مدرسه ببرند؛ گفت: این 
تلفــن همراه که بــا هماهنگــی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات طراحی وعرضه شده است قابلیت 
های تعریف شده ای دارد و فقط برای دانش آموزان 

طراحی شده است.
معــاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این 
تلفن همراه ســیم کارت مخصــوص دارد و عالوه 

برکاربری ارتباطی کاربری آموزشی نیز دارد.

گروه جهان: ســناتورهای جمهــوری خواه و 
دموکــرات آمریکایی الیحه ای جدیــد ارائه کردند که 
کنگره را به بررسی هرگونه توافق هسته ای با ایران ملزم 
می کند.یک گروه متشکل از سناتورهای جمهوری خواه 
و دموکرات آمریکا عصر روز جمعه الیحه جدیدی را 
ارائه کردند که بر اساس آن کنگره موظف است هرگونه 
توافق هســته ای دولت آمریکا با ایران را مورد بازبینی 

قرار دهد.
بر اســاس گزارش شــبکه  خبری بلومبرگ این 
آخرین تالش کنگره برای نظارت بر تالش های دولت 
آمریکا برای دســتیابی به یک توافق هســته ای با ایران 

محسوب می شود.
بر اســاس این الیحه که قانون بازنگری در توافق 
هسته ای با ایران نامیده می شــود از باراک اوباما رئیس 
جمهور آمریکا خواسته شده است تا هر توافق هسته ای 
با ایــران را برای بازنگری در یک دوره زمانی 6۰ روزه 
به کنگره ارائه دهد و دولت موظف است در طول این 
مدت برای اجرای این توافق منتظر موافقت کنگره بماند.
بر اســاس این گزارش این الیحه جدید پس از 
۳ هفته رایزنی های سخت میان باب کورکر جمهوری 
خواه، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و رابرت منندز 
سناتور دموکرات تکمیل شــده است. عالوه بر این 5 
سناتور دیگر از هر حزب این الیحه را امضاء کرده اند که 
در آن شرایط یک توافق خوب از نظر تهیه کنندگان آن 

مشخص شده است.
ســناتور کورکر در این باره گفــت:  این قانون به 
ما اجازه می دهد تا پیــش از این که لغو تحریم ها آغاز 
شود در توافق هسته ای نقش داشته باشیم و در صورت 

حصول آن برای اجرای آن دخالت کنیم.
همچنین سناتور منندز تصریح کرد:  اگر یک توافق 
هســته ای حاصل شــود کنگره این فرصت را خواهد 
داشت تا آن را مورد بازبینی قرار دهد و مهمتر از آن این 
که در صورت اجرایی شدنش بتواند بر همکاری ایران 

نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: این الیحه بازبینی ضروری بر توافق 

و پروسه نظارت بر آن را تضمین می کند.
به گزارش بلومبرگ الیحه جدید ارائه شده توسط 
کورکر و مننــدز از دولت آمریــکا می خواهد تا تمام 
جزییات هر توافق هسته ای با ایران و گزارشات مربوط 
به راســتی آزمایی آن را به کنگره ارائه کند. اگر کنگره 
درطول این 6۰ روز علیه توافق هســته ای حاصل شده 
رای بدهد قانون گذاران نمی توانند از اجرای آن حمایت 
کنند. به عنوان مثال می توانند لغو هر گونه تحریم علیه 
ایران را که کنگره عامل تصویبش بوده اســت محدود 
کنند.کورکر یاد آور شد: اگر کاخ سفید نتواند تا اواخر 
ماه مارس دست کم به یک توافق سیاسی با ایران دست 
پیدا کند کنگره احتماال به ســراغ یک قانون جایگزین 
یعنی الیحه اعمال تحریم های جدید علیه ایران می رود 
که توســط مارک کرک و منندز نوشــته شده است و 
تحریم های جدید علیه تهران در صورت عدم حصول 

توافق نهایی در سال جاری را در پی دارد.
این الیحه جدید عالوه بــر این از دولت آمریکا 
می خواهد تا در صورت هر گونه تالش ایران برای نقض 
توافق نهایی مساله را به کنگره گزارش دهد و دولت را 
ملزم می کند تا دو بار در ســال درباره  پایبندی ایران به 
متن توافق نهایی گزارش دهــد. به عالوه ابزاری قوی 
به کنگره می دهد کــه از طریق آن می تواند در صورت 

تخلف ایران از توافق تحریم ها را دوباره اجرا کند.

 چالش جدید 
سناتورها برای اوباما 

در مذاکرات با ایران

معاونسیاسیدفتررییسجمهوری:

 سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا 
به نفع ایران تمام می شود

گروه ایران: معاون سیاســی دفتر رییس جمهوری معتقد اســت که سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا در 
نهایت به نفع ایران تمام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، حمید ابوطالبی در صفحه شــخصی خود در توییتر، با بیان اینکه 
سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا به شش شکاف موجود درعرصه های گوناگون دامن زده وآنها را تعمیق می 

کند نوشت: در نهایت، تعمیق هرچه بیشتر این شکاف ها به نفع ایران تمام خواهد شد.
ابوطالبی شــکاف هایی که در اثر ســخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا تعمیق خواهد شد را به شرح ذیل 

تبیین کرده است:
۱. دوباره شــکاف، شــرایط ویژه ای را ایجاد می کند. در مقاله‹چالشهای نوین سیاست خارجی ایران در 
رابطه با آمریکا‹ )اینجا( درمورد تبدیل تعارض میان دوحزب به تفاهم بر تقابل با ایران به طور مبســوط اشــاره 

شده است.
۲. شــکاف میان کنگره ودولت. تعمیق این شکاف،سبب تعمیق اختالفات در داخل سیستم اداره حکومت 

ومتشنج کردن جامعه آمریکا وکند کردن تیغ اقدامات یکپارچه حاکمیتی خواهدشد.
۳. شــکاف میان آمریکا ورژیم اشغالگر؛ تا آنجا که به قول مشاورامنیت ملی اوباما،این سفر‹برای تارو پود 

روابط میان دو کشورمخرب است.‹
۴. شــکاف میان اروپا وآمریکا در معادالت درون پنج بعالوه یک. تعمیق شکاف وافزایش واگرایی،شرایط 

رابرای اقدامات موثرترومفیدترفراهم می کند. این امربه نفع ما است.
5. شــکاف درون جامعه ای و در داخل سیســتم اداره حکومت درسرزمین های اشغالی؛ که سبب لطمات 

استراتژیک،شکنندگی فراوان دولت آتی این رژیم، وگریزهای درون جامعه ای خواهدشد.
6. شــکاف میان جنگ طلبی وصلح طلبی؛ تعمیق این شــکاف،جامعه جهانی رابه سمت کنش های صلح 

طلبانه ایران ومقابله بااسالم هراسی وایران هراسی سوق خواهد داد
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری در ادامه، اینگونه اســتدالل کرده است که تعمیق این شکاف ها در 
نهایت به نفع جمهوری اسالمی ایران خواهد بود چرا که سخنرانی نتانیاهو درآمریکاشنیده نخواهد شد؛همانگونه 

که سخنرانی اودرمجمع عمومی وکاریکاتوربازی هایش شنیده نشد. این به نفع صلح وثبات درمنطقه است.
او با اشــاره به تغییر گرایش در افکار عمومی جهان آورده اســت: افکارعمومی جهان مایل به شنیدن پیام 
صلح وامنیت است؛ این پیام ازمذاکرات ومقاومت صلح طلبانه ایران برمی خیزد نه سخنان نتانیاهو در کنگره و 

از این رو پیام جنگ و نا امنی دیگر خریدار ندارد.
به نوشــته ابوطالبی، جمهوری خواهان درداخل آمریکا بازی زیبایی را آغازکرده اند که نوعی کنشــگری 

فعاالنه درشکستن تعامالت دوحزبی است. میوه این کنشگری درانتخابات۲۰۱6 چیده خواهد شد.

سردارجمیریخبرداد؛

آغاز مرحله عملیاتی رزمایش سراسری پرتوی 
در نیروگاه اتمی بوشهر

گروه ایران: فرمانده ســپاه امام صادق )ع( استان بوشهر گفت: مرحله عملیاتی سومین رزمایش سراسری 
پرتوی با حضور اعضای گروه های 9 گانه در کنار نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد.

ســردار فتح اهلل جمیری درباره رزمایش سراسری پرتوی در کنار نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: برای 
برگزاری مطلوب این رزمایش از شــش ماه پیش برنامه ریزی شــده و امروز اعضای کارگروه ها، ماموریت های 

محوله را در صحنه عمل اجرا می کنند.
وی با بیان اینکه این رزمایش در شــعاع پنج کیلومتری نیروگاه اتمی بوشــهر در حال برگزاری اســت، 
یادآورشــد: این رزمایش در ســه مرحله به مدت دو روز در استان بوشهر انجام می شود که روز جمعه مرحله 

نخست آن به صورت ستادی به شکل مانور دورمیزی برگزار شد.
جانشــین قرارگاه رافع در استان بوشهر اضافه کرد: رزمایش عملی ســاعت ۷.۳۰ دقیقه دیروز در سایت 

نیروگاه اتمی بوشهر با کنترل آلودگی های فرضی توسط پرسنل نیروگاه آغاز شده است.
ســردار جمیری همچنین گفت: مرحله ســوم نیز درون شهر بوشهر توسط دستگاه های اجرایی و اعضای 
کارگروههای مشــترک رســالت های پیش بینی شــده را انجام می دهند؛ ضمن اینکه احساس ضرورت و فهم 

مشترک به پدافند غیرعامل در استان بوشهر شکل گرفته است.
وی یادآور شد: وجود تنها نیروگاه اتمی کشور در بوشهر، پایانه صادراتی نفت در جزیره خارک و مجتمع 
های پاالیشــگاهی در جنوب این اســتان، ضرورت تقویت و ایجاد زیرساخت های پدافند غیرعامل را در این 

استان دو چندان کرده است.
فرمانده ســپاه امام صادق )ع( استان بوشهر گفت: هماهنگی و تعامل با شورای تامین، آموزش مسئوالن و 
اعضای کارگروه ها برای ارتقای سطح دانش هسته ای، توجه مردم به انرژی پاک و نیروگاه به عنوان یک فرصت 

در این استان نهادینه شده است.
وی گفت: تمرین فرماندهی واحد در جلســات و عرصه عملی، اقدامات جدی درون دستگاه های اجرایی 
استان بوشهر از آماده سازی تا تامین تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز برای انجام سومین رزمایش سراسری 

پرتوی در این استان انجام شده است.
جمیری افزود: کارگروه امنیت و عبور و مرور، رصد و پایش پرتوی، انتقال، درمان و خودامدادی، آموزش 
همگانی و اطالع رســانی، ارتباطات، جســتجو و نجات، رفع آلودگی سطحی، خدمات زیربنایی و اطفا حریق 

کارگروه های تخصصی در رزمایش پرتوی بوشهر هستند.
فرمانده ســپاه امام صادق )ع( استان بوشهر خاطرنشان کرد: نیروگاه اتمی بوشهر در باالترین سطح ایمنی 
برابر مقررات مربوطه ساخته شــده، اما انجام رزمایش پرتوی برابر مقررات بین المللی برای کشورهای دارنده 

صنعت هسته ای یک ضرورت است.

فراخوانوزیرصنعتدربارهرشداقتصادی

منافعصهیونیستها؛
مخـالفتباهرتوافقـی
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