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رئیس جمهور در جمع وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی:
آقای حجتی گاهی درباره خرید تضمینی و قیمت گندم با ما دعوا می کند
رئیس جمهور ضمن دفاع از خودکفایی گندم و
تاکید بر تداوم آن ،از سوء استفاده از ارز 4200
تومانی برای واردات مواد غذایی و سپس قاچاق
آن انتقاد کرد.
به گــزارش ایسنا ،حجت االســام والمسلمین
حسن روحانی در دیدار وزیر ،معاونان و مدیران
ارشد وزارت جهاد کشاورزی با این که دانشگاه و
بخش کشاورزی باید با اولویت دادن به نیازهای
مردم متصل باشند ،تصریح کرد :حرکت به سمت
خودکفایی در نهاده هــای کــشــاورزی و دامی
ضروری است.رئیس جمهور با اشاره به این که
"در برابر دست های پینه بسته کشاورزان تعظیم
می کنیم و قــدردان تالشهای آن ها هستیم "،
گفت :کشاورز باید قــادر به تامین زندگی خود
باشد و وزیــر جهاد کشاورزی ،دلسوز ،پیگیر و
متعهد به حقوق کــشــاورزان اســت.روحــانــی با
اشاره به این که بار اصلی امنیت کشور بر دوش
کشاورز قرار دارد ،اظهار کرد :بخش بزرگی از
آرامش و امنیت خاطر مردم در سایه تأمین مواد
غذایی مورد نیاز حاصل میشود.رئیس جمهور
با اشاره به این که کشاورزان با مشکالتی ناشی
از بارش شدید یا کمآبی ،آفتها ،گرمازدگی و
سرمازدگی شدید مواجه هستند ،تصریح کرد:
باید در همه ایــن حــوزههــا برنامهریزی کــرد تا
امنیت کشاورزان تأمین شود.روحانی با اشاره
به مشکالت بخش کشاورزی ،خاطرنشان کرد:
بسیاری از مردم و حتی تحصیل کردگان تصور
میکنند که کشورمان در تأمین فناوری های
بزرگ و هایتک ،با مشکل مواجه است در حالی
که در بخش علوفه ،ذرت و نهادههای دامی دچار
گرفتاری و مشکل هستیم و ساالنه میزان زیادی
از این محصوالت را وارد میکنیم.رئیس جمهور
تصریح کرد :باید در حوزه غذا و تأمین مواد غذایی
روی پای خود بایستیم و نیازمندیهای خود در
این حوزه را از سفره و مزرعه ایران تولید کنیم.
روحانی با قدردانی از تالشهای وزیر و معاونان
وزارت جهاد کشاورزی ،اظهار کرد :وزیر جهاد
کشاورزی آقای حجتی واقعا دلسوزی میکند و
گاهی با ما هم دعوا میکند که خرید تضمینی و

▪ آ بهــای زیرزمینی با افت شدیدی مواجه
شده است

روحانی با اشاره به مشکالت ایجاد شده در حوزه
آبهــای زیرزمینی ،گفت :امــروز در بعضی از
حوزهها به ویژه حوزه آب ،با مواردی مواجه هستیم
که از قبل ،پیشخور شده است و با مجوزهای
نادرستی که صادر شده آبهای زیرزمینی با افت
شدیدی مواجه شدند به نحوی که اگر در جایی
با  30متر به آب دسترسی پیدا میشد امروز در
همان مکان باید چاه 300متری حفر شود.
رئیس جمهور با اشاره به این که متأسفانه با برخی
اقدامات بیرویه و نابه جا به طبیعت ظلم شده
است،گفت :بیتردید هر کس به طبیعت ظلم
کند،طبیعتواکنشنشانمیدهدوازآنگذشت
نمیکند و بخشی از قهر و غضبی که از آن نام برده
میشود ،مربوط به برخورد نادرست با طبیعت
است.رئیس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره
به افزایش قیمت لبنیات و گوشت در هفتههای
اخیر،گفت:دراینزمینهدردولتباحضوروزیران
کــشــاورزی ،صنعت و تجارت بحثهای زیادی
صــورت گرفت .مــردم نباید از این بابت نگرانی

داشته باشند.رئیس جمهور قاچاق کاالهای
اساسی را که با ارز 4200تومانی تأمین میشود،
ران ـتخــواری ،سوء استفاده و خیانت به کشور
دانست و با طرح این پرسش که نمیدانم چرا
دست دالالن به جای قطع شدن ،رشد میکند؟
گفت :متأسفانه دالالن با سوء استفاده از شرایط،
این کاالها را به آن سوی مرزها قاچاق میکنند
که باید با آن مقابله شود و نهادهای مسئول ،با
دقت موضوع را پیگیری کنند.روحانی در ادامه
سخنان خود از دستاندرکاران و مسئوالن به
دلیل خودکفایی در تولید گندم سپاس گزاری
کرد و گفت :با تالشهای انجام شده ،بحمدا...
چندسالیاستکهدرتولیدگندمخودکفاهستیم
و در حالی که در مقطعی ایــران حتی دومین
کشور واردکننده گندم بود ،امروز روی پای خود
ایستادیم و گندم مورد نیازمان را خودمان تولید
میکنیم.رئیس جمهور با بیان این که در گذشته
نیز در یک ســال به خودکفایی در گندم دست
یافتیم اما این خودکفایی ادامــه نیافت ،افزود:
ادامهاینخودکفاییدرسالهایآیندهبسیارمهم
است که باید برای آن تالش کنیم و برنامهریزی
داشته باشیم.به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور در
بخش دیگری از سخنانش با بیان این که کارهای
بسیار بزرگی در زمینه افزایش تولید محصوالت
کــشــاورزی در کــشــور طــی ســال هــای گذشته
انجام شده است ،اظهار کرد :تولید محصوالت
کشاورزی از  97میلیون تن در سال  92به 122
میلیونتنافزایشیافته،یعنیمابا 25میلیونتن
افزایشتولیددرمحصوالتکشاورزیمواجهبوده
ایم که ساالنه حدود پنج میلیون تن است و این کار
بسیار مهمی است.

وزارت اطالعات 25 :اخاللگر ارزی در  2استان دستگیر شدند
عوامل اخــال در نظام ارزی کشور در قزوین و
آذربایجان شرقی توسط ســربــازان گمنام امام
زمان(عج)دستگیرشدند.
به گزارش مهر ،در پی اشراف اطالعاتی و تالش
های سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل
اطالعاتاستانقزوین ۱۲،نفرازعواملاخاللدر

بازارارز،بهاتهاماخاللدرنظامارزیکشور،قاچاق
ارزازطریقخریدوفروشغیرقانونی،تحصیلمال
وکسبمنفعتنامشروع،فرارمالیاتیوپولشویی
در استان های قزوین ،تهران و مازندران دستگیر
و برای رسیدگی به جرایم مزبور ،تحویل مراجع
قضایی شدند .سرکرده این باند نیز در حالی که

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

مصوبه دولت برای واردات خودروهای خارجی دپو شده در گمرک

نمیدانمچرادستدالالنبهجایقطعشدنرشدمیکند؟
قیمت گندم و غیره باید چگونه باشد .او به عنوان
وظیفه ملی و دینی خود این کار را میکند .آقای
حجتیبیشتربهفکربخشخودشهستوطبیعی
استچونمسئولتامیناینموادغذاییاست.ما
بهغیرازتامینمحصوالتغذاییبایدبهفکرقدرت
خریدمردمهمباشیم.شمااگربهترینمحصولرا
تولید کنید و مردم قدرت خرید نداشته باشند که
چه فایده دارد .ما باید این را تنظیم کنیم.
به گزارش تسنیم ،وی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :امــروز استفاده از اینترنت و فضای
مجازی در همه حوزهها از جمله بخش کشاورزی
تحول ایجاد کــرده و موجب رونــق کارها شده
است هرچند که عدهای بهحق یا ناحق از فضای
مجازی ناراحت هستند اما امروزه همه کارها با
تلفن همراه و استفاده از فضای مجازی و اینترنت
انجام میشود .باید از همه افکار و ایدههای خوب
و کاربردی استفاده کنیم.

اخبار
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قصدخروجازکشورراداشت،شناساییودستگیر
شد.اعضایاینباندکهبهصورتشبکهایسازمان
یافته و حرفه ای فعالیت می کردند ،از سال ۹۳
تاکنون در مجموع حدود ۲۰هــزار میلیارد ریال
گردش مالی داشته و خرید و فروش غیر قانونی
حدود ۴۵۰میلیوندالرداشتهاند.

 14هزار خودروی خارجی در راه بازار

دولــت در حالی ممنوعیت واردات خودروهای
خارجی دپو شده در گمرکات و مناطق آزاد را
لغو کرد که طبق اظهارات مسئوالن حدود ۱۳
تا  ۱۴هزار خودرو هم اکنون مشمول این مصوبه
میشوند.به گزارش فارس ،طبق مصوبه جدید
دولــت کــه از ســوی اســحــاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور ابالغ شده است ،خودروهای
موجود در اماکن گمرکی ،مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی که دارای قبض انبار هستند ،تعیین
تکلیف شــد.در بند یک این مصوبه که در تاریخ
 ۱۶دی مــاه  ۹۷ابــاغ شــده ،آمــده اســت :ثبت
سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون
رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابالغ این تصویب
نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ،مناطق
آزاد تجاری  -صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی

هستند ،به صــورت بــدون انتقال ارز و از محل
ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران بالمانع است .همچنین
کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو «اعم از بانکی
و غیربانکی» لغو میشود.در تبصره ذیل بند یکم
تاکید شده است:خودروهایی که تا تاریخ ابالغ
این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه
بانکی تأمین ارز شدهاند ،با پرداخت مابه التفاوت
نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص،
با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند .هر
نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارشها
نیز ممنوع است.این مصوبه در بند دوم ،نحوه
ترخیص خودروهای با ارزش بیش از  40هزار دالر
را این گونه تعیین کرده است که این خودروها می
بایست با محاسبه و پرداخت  40واحد درصد سود

بازرگانی ،مــازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج
در کتاب مقررات صادرات و واردات و همچنین
براساس شرایط بند ( )۱این تصویب نامه ثبت
سفارش و ترخیص شوند.
مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای ( )۱و
( )۲این تصویب نامه ،چهار ماه از تاریخ ابالغ این
تصویب نامه (یعنی تا  16اردیبهشت  )98تعیین
شده است.در بندهای دیگر این مصوبات هیئت
وزی ــران ،بر اخــذ تایید سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان توسط گمرک ،قبل
از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه،
تداوم ممنوعیت خودروهای با حجم موتور باالتر از
 2500سی سی و پابرجا بودن رسیدگی قضایی به
تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودروهای
مشمول این تصویب نامه تاکید شده است.

بازتاب گسترده گفت وگوی خراسان با دارنده رندترین شماره ملی

مصائب «آقای یک» ملی شد

سخنگوی ثبت احوال در برنامه حاال خورشید :این فرد می تواند درخواست تغییر کد ملی اش را ارائه کند
در شماره 16دی ماه روزنامه خراسان ،از مصائب
هموطنی نوشتیم که  10عدد « »1جای شماره
ملیاش ( )1111111111نشسته تا او به
عنوان «دارنـــده ُرندترین شماره ملی کشور»
شناخته شــود .خیلیها عبدالرضا سلمانیان
قهدریجانی را «خوش شناس» خطاب می کنند
اما خود او ،دل ُپری دارد از دردسرهایی که در این
سال ها بابت این کدملی کشیده است و می گوید:
میتوانمازگرفتاریهاییکهبابتاینشمارهملی
تحمل کرده ام ،کتابی بنویسم.مهم ترین چالش
سلمانیان،نپذیرفتنکدملیاشدرسیستمهای
اداری است .از بانک ها بگیرید تا اداره گذرنامه،
ثبت اسناد و...
او حتی با داشتن دفترچه بیمه درمانی هم نمی
تواند از خدمات آن استفاده کند چون کد ملیاش
در سیستم ثبت نمیشود .به این ها دردسر وجود
افــرادی را هم اضافه کنید که در سیستم های
مختلف ،به دلیل سهولت 10 «،عدد یک» یعنی
همانکدملیسلمانیانراواردکردهوبرمشکالت
این شهروند افــزوده اند.خالصه این گفت وگو
بازتابهای زیــادی در فضای مجازی داشــت و
برنامه «حاال خورشید» با اجرای رضا رشیدپور نیز
دیروز آن را بهانه گفت وگو با سیف ا ...ابوترابی
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور قرار داد و
این طور پاسخ شنید «:فرد خوش شانسی که کد
ملیاش  10عدد « )1111111111( »1است
و تصویر کارت ملیاش در فضای مجازی منتشر
شده ،میتواند درخواست بدهد تا ثبت احوال
ی او را پیدا کند.
راهکار قانونی تغییر کد مل 

البتهواکنشسلمانیانبهایناظهاراتگالیهونقد
است .او می گوید :در این چندسال شاید صدبار
به اداره ثبت احوال شهرستان مراجعه کرده ام.
حتی کارمندان آن جا مرا به خوبی می شناسند
و در مرحله صدور کارت ملی هوشمند نیز تقریبا
هر هفته به این اداره سری می زدم و از رئیس و
کارکنانشخواهشمیکردمکهبرایرفعمشکل
منچارهایپیداکنندامامیگفتندکاریازدست
شان ساخته نیست.سلمانیان ساعتی بعد دوباره
با ما تماسی دارد و خبر می دهد که موفق به گفت
وگو با سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور شده
است و بیان می کند :او به من گفت که مشکل را
پیگیریمیکندوازمنخواستتابهمدیرکلثبت
احوالاصفهانمراجعهکنموخودشنیزتماسیبا
مرکزاستانخواهدداشتتااطمینانحاصلکند
که مشکل حل می شود .برای او توضیح دادم که
بارها پیش از این نیز به همان اداره مراجعه کرده
اما نتیجه نگرفته ام .آقای سخنگو اما بیان کرد که
پیگیر موضوع هست تا در چهارچوب قانون این
مسئله رسیدگی شود.
امــا خبر نیمروزی رادیــو نیز در گفت وگویی با
سلمانیان ،یکی دیگر از مشکالت جــدی این
شهروند را پیگیر شد .او در این مصاحبه بیان کرد:
یک بار فردی که در فالورجان دفتر پلیس 10 +
داشت ،با کدملی من حساب یارانه ام را پنج ماه
گرفت و یارانه من قطع شد ،با پیگیری های بسیار
مشکل حل شد اما مجدد چند وقت بعد ،به این
بهانه که مقیم خارج شده ام ،پرداخت یارانه ام را
متوقفکردند«.زحمتکش»سرپرستبخشیارانه

های فالورجان نیز مهر تصدیق بر این اظهارات
می زند و اظهار می کند :به خاطر رند بودن شماره
ملی (آقــای سلمانیان) متاسفانه ایشان مکرر
با مشکل مواجه می شود و ما نیز چندین بار با
فرمانداری برای حل مشکل او نامه نگاری کرده
ایم و خودش هم مراجعه داشته ولی هر بار یک
مشکل جدید اتفاق می افتد و این اتفاقات او را
مستاصل کرده اند .اما ابوترابی سخنگوی ثبت
احوال کشور نیز در مصاحبه با روزنامه خراسان
تصریح می کند :از این هم وطنمان خواستیم به
مدیرکل ما در استان اصفهان مراجعه کند تا در
آن جا برای مشکالتش راهکاری پیدا شود .اگر
قرار بر تغییر کدملی اش باشد باید درخواستی
ی او را
ارائه کند تا راهکارهای قانونی تغییر کد مل 
پیدا کنیم البته قول صددرصد نمی توان داد اما
پیگیری الزم انجام می شود .البته این شهروند
بیان کرد که نیتی به تغییر کدملی اش ندارد و تنها
بهدنبالآناستکهمشکالتشبانهادهاوسازمان
های مختلف به ویژه در دو بخش بیمه و بانک حل
و فصل شود.وی می افزاید :به همین استناد قرار
شد در مراجعه به مدیرکل ثبت احوال اصفهان،
بستری فراهم شود تا از طریق تعامل با دستگاه ها
و نهادهای مربوط ،گره کار این شهروند گشوده
شود.ازابوترابیمیپرسیماینکد ُرندکهسیستم
های رایانه ای دولتی آن را نمی پذیرند ،چطور
از کارت ملی یک شهروند سر درآورده است؛ او
پاسخ می دهد :کد ملی اهالی فالورجان با سه
عدد  1آغاز می شود و در روند صدور کارت های
ملی ،اقبال این بوده که این شهروند تمام ارقام
کد ملی اش « »1شود .می خواهیم بدانیم؛ «آیا
ممکن است که شهروندان دیگری نیز این چنین
کدهای ملی رندی داشته باشند ،مثال 10عدد2
یا  3یا»...؛ سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور
در جواب به این پرسش بیان می کند :احتمال آن
بسیار کم است اما بررسی خواهیم کرد و نتیجه آن
را اعالم می کنیم.

