
 صفحه  2

وداع با 
فیلسوف ایران شهری

سیدجواد طباطبایی دانشمند برجسته فلسفه و 
علوم سیاسی درگذشت

ادامه در صفحه  2

حقوق مصرف کننده از خیال تا واقعیت
مصرف  حقوق  از  حمایت  ملی  روز  اسفند  نهم 
کنندگان بود، درج روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کننده در  اوخر سال  شاید به نوعی یک خوش سلیقگی 
هم تلقی می شود، چرا که در این زمان حجم زیادی از 
تقاضا برای خرید کاال و خدمات در بازار از سوی مصرف 

کنندگان ایجاد می شود.
 در همه دنیا در ایام پایانی سال بنگاه های اقتصادی 
از طرق مختلف تالش دارند تا نسبت به عرضه کاالها 
و خدمات خود به شکل ویژه اقدام نمایند و بسترهایی 
را برای فروش های فوق العاده در جهت جذب مشتری 
خصوصاً  کشورها  بیشتر  در  باشند.  داشته  بیشتر 
کشورهای غربی و اروپایی روزهای سال نو و کریسمس 
در یک فرایند حدود بیست روزه شروع می شود  در 
این زمان بنگاه های مختلف اقتصادی  با  ایجاد تخفیف 
های واقعی، عجیب و غریب مثل جمعه سیاه همراه 
با تخفیف ها و هدایای مختلف به مصرف کنندگان، 
توان خود را در ارایه کاال ارزان نشان می دهند. هدف 
این برنامه عالوه بر فروش بیشتر از طریق تبلیغات 
وسیع، فراهم نمودن بسترهایی برای ایجاد یک فضای 
این  از  کنار هم  در  تا همگان  است  اقتصادی  مفرح 
شرایط بهره مند شوند. و البته در بطن موضوع منافع 
تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده نیز تامین 
می شود. زیرا که هم تولید کننده و هم مصرف کننده 
با فروش و خرید بیشتر امکان بیشتری را برای کسب 
سود و منفعت به دست می آورد و این یعنی موفقیت. 
البته این بنگاه ها در طول سال هم شیوه های مختلف 
جذب مشتری را اجرا می کنند و مصرف کنندگان در 
فرایند خرید بدون هیچ نگرانی  کاالی مورد نیاز خود را 
انتخاب، خرید، آزمایش و استفاده یا مرجوع می کنند.

آرین احمدی سرمقاله

رئیس قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه هیات 
بودن جرم  عمومی دیوان عالی کشور درخصوص »آنی« 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مشمول مرور زمان 
شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفین و 
مجرمین حوزه اراضی را جری می کند لذا در صورت موافقت 
اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه 
امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به 

طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق العاده اصالح کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در 
ابتدای این نشست حجت االسالم والمسلمین منتظری دبیر 
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به روند کاهشی 
تغییر کاربرهای غیرمجاز در ۱۰ ماهه نخست سال جاری 
نسبت به سالیان گذشته گفت: پس از دستور سال گذشته 
رئیس قوه قضائیه در خصوص اقدام مجدانه پیرامون رفع 
تصرف حریم رودخانه ها و سواحل، شاهد روند کاهشی 
محسوسی در زمینه تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی و 

تصرفات غیرمجاز هستیم.
وی افزود: در حالی که تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی 
از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۰ یک روند رو به افزایش داشت، در 
۱۰ ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش قابل توجه آمار 

در این زمینه هستیم.
دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در همین راستا 
گفت: در نتیجه اقدامات مجدانه در حوزه مقابله با تغییر 
تغییر  آمار  گذشته،  ماه  ده  در  اراضی  غیرمجاز  کاربری 
کاربری ها در سال جاری به نسبت سال گذشته با تقلیل ۹ 

هزار موردی  و ۳۲ هزار هکتاری مواجه بوده است.
وی تاکید کرد البته همچنان با نقطه ایده ال فاصله داریم 
و دستگاه های مختلف باید به صورت جدی تر ایفای نقش 

کنند.
در  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم  ادامه  در 
جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، ضمن 
اشاره به “آمارها و مستندات در مورد توفیقات به دست آمده 
طی یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمین خواری و تغییر 
کاربری های غیر مجاز” اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب 
فاصله داریم، متأسفانه علی رغم تالش های صورت گرفته 
در طول سال های اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربری های 
غیرمجاز اراضی و ساخت وسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب 
حاصل نشده  و نتوانسته ایم در این رابطه، به طور کامل، 

منویات مقام معظم رهبری وقانونگذار را اجرایی کنیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تشریح فرآیند ناظر بر 
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و دالیل عدم رسیدن 
به نقطه مطلوب در این زمینه، گفت: در نخستین گام، از 
ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل 
نمی آید و اعالم می شود که باید فالن ساخت وساز غیرمجاز 
تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز 
به جهات گوناگون توفیق حاصل نمی شود؛ در موارد بسیاری 
نیز حکم تخریب  صادر می شود اما اجرایی نمی گردد؛ در 
مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی می گردد، دیگر آن 
زمین زراعی تغییر کاربری داده شده، قابل تبدیل به حالت 

اولیه نیست.
دالیل  دیگر  برشمردن  با  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
عدم کسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساخت وسازهای 
غیرمجاز، بیان داشت: عدم اجرای طرح جامع، عدم اجرای 
طرح تفصیلی، عدم اجرای طرح هادی، مشخص نبودن 
حریم ها، تأخیر در رسیدگی ها برای صدور مجوز و احکام 
قضایی، از جمله دالیل قابل ذکرِ توفیق مطلوب نیافتن در 

مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با آسیب شناسی مقوله تغییر 
کاربری های غیرمجاز اراضی و ساخت وسازهای غیرمجاز، 
گفت: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مباردت به تخلف 
در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر 
و خارج از شهر می کند و همین تخلف موجب می گردد، 
ارتکاب  مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، خود را مستحق 
تخلف در این حوزه ها بدانند؛ در موارد دیگری، مشاهده 
می شود که فردی اقدام به ساخت وساز در یک بخش از 
زمین زراعی می کند و سپس، ایجاد این مستحدثات را در آن 
زمین توسعه می دهد؛ به گونه ای که زمین مورد اشاره، دیگر 

کارکرد زراعی خود را از دست می دهد.
مقوله  آسیب شناسی  ادامه ی  در  قضائیه  قوه  رئیس 
ساخت وسازهای  و  اراضی  غیرمجاز  کاربری های  تغییر 
غیرمجاز، اظهار داشت: ما باید سیاست مدوّنی را برای رفع 
نیازمندی های واقعی مردم تعیین کنیم؛ بدون تردید، پر 
کردن اوقات فراغت مردم با حضور در تفرجگاه ها و مناطق 
نیازمندی های  زمره  در  و  یک ضرورت  هوا،  و  آب  خوش 
در  عده ای  که  نیستیم  این  منکر  ما  است؛  مردم  واقعی 
و  سودجویی  کاربری ها  تغییر  و  ساخت وسازها  قضیه 
نیازمندی های واقعی مردم  باید  اما  سوء استفاده می کنند 
در مقوله پر کردن اوقات فراغت را هم درنظر گرفت و در 

راستای آن سیاستگذاری مدوّن داشت و بر مبنای همین 
سیاست ها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد 
سودجود که مباردت به تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی 
و ساخت وسازهای غیرمجاز می کنند، ایستاد و راه آنها را 

سد کرد.
فناوری های  کاربرد  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  
غیرمجاز،  ساخت وسازهای  با  مقابله  امر  در  نوین 
در  نوین  فناوری های  از  امروز  متأسفانه  داشت:  بیان 
ساخت وسازهای  از  جلوگیری  برای  موقع  به  ورود  امر 
یا  نمی شود  استفاده  یا  کاربری ها،  تغییر  و  غیرمجاز 
بسیار کم استفاده می شود؛ این عدم استفاده مطلوب از 
فناوری های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر 
ناظر  بعدی  اقدامات  تا هزینه  کاربری ها سبب می شود 
بر تخریب مستحدثات غیرمجاز افزایش یابد و حتی در 
صورت تخریب نیز، دیگر زمین زراعی، آن کارکرد اصلی 

خود را بازنیابد ...
و  تکالیف  به  اشاره  با  همچنین  قضا  دستگاه  رئیس 
مسئولیت های دستگاه های ذیربط در امر مقابله با تغییر 
کاربری های غیرمجاز اراضی و ساخت وسازهای غیرمجاز، 
گفت: برخی دستگاه های مسئول در این حوزه، بهانه هایی 
نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می کنند؛ 
در واقع متولیان این دستگاه ها قبول دارند که کار در این 
حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را 

قبول ندارند؛ مقوله مقابله با ترک فعل که مدام بحث آن را 
مطرح می کنند در چنین مواردی است که بروز و ظهور پیدا 
می کند؛ وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر 
شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سرباز می زند، ترک 
فعل رخ می دهد؛ متاسفانه در همین شورای عالی حفظ 
حقوق بیت المال نیز هیچگاه به این مقوله که فالن دستگاه 
در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و آیا این کوتاهی 
را جبران کرده یا خیر؟ ورود نداشته ایم. تفاوتی نیز ندارد که 

آن دستگاه، قوه قضائیه باشد یا وزارت نیرو یا غیره.
محسنی اژه ای در ادامه با جمعبندی مصوبات این جلسه ی 
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، تصریح کرد: با عنایت 
به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و تصرفات غیرمجاز 
اراضی در ایام تعطیالت نوروز، افزایش پیدا می کند، امسال 
نیز دادستانی کل کشور در راستای مقابله با این مقوله، 

بخشنامه ای را صادر خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین دبیرخانه شورای عالی 
حفظ حقوق بیت المال، پیگیری های الزم را به عمل آورد که 
دالیل و علل عدم اجرای برخی مصوبات پیشین این شورا چه 
بوده است و در جهت رفع موانع اجرایی شدن این مصوبات، 

اقدامات الزم را اتخاذ کند.
رئیس قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه هیات 
بودن جرم  عمومی دیوان عالی کشور درخصوص »آنی« 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مشمول مرور زمان 
شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفین و 
مجرمین حوزه اراضی را جری می کند لذا در صورت موافقت 
اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه 
امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به 
طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق العاده اصالح کنیم. در 
این هنگام پس از رای گیری انجام شده موضوع به عنوان 
مصوبه جلسه شورای عالی  حفظ حقوق بیت المال تصویب 

شد.
رئیس قوه قضائیه در پایان با تاکید بر ضرورت ضابطه مند 
شدن هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز 
و آراء و احکام صادره در این خصوص، به دبیرخانه شورای 
پایان  تا  که  کرد  تکلیف  بیت المال  حقوق  حفظ  عالی 
ذیربط  دستگاه های  همکاری  با  آتی  سال  ماه  اردیبهشت 
نسبت به احصاء احکام اجرایی نشده قلع وقمع مستحدثات 
غیرمجاز و ضابطه مندی هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع این 

مستحدثات، راهکارهای الزم را تدوین کند.

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد

رای دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، مجرمین را جری می کند

اولیانوف: 
موضوع غنی سازی ۸۴ درصدی در ایران حل وفصل شده است

خبر

مصوبات شیفت دوم از پنجمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲
بعد از ظهر روز )چهارشنبه- ۱۰ اسفند( نمایندگان مجلس با اتمام بررسی بخش 

درآمدی الیحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی بخش  های هزینه ای آن را شروع کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی جزئیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ که از شنبه )۶ اسفند( در سه شیفت آغاز شده است، در 
ابتدای جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه، ۱۰ اسفند پس از گذشت ۱۲ جلسه 

بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۲ را آغاز کردند.
یکی از مصوباتی که در جلسه امروز و در جریان بررسی بخش های هزینه ای 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، بند ج تبصره ۱ بود که 
سازوکار مجلس برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را 

مشخص کرد.
طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در  بند »ب« این 
تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به 
صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت 
تقویت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سقف مقرر این قانون به مصرف 

می رسد.
در ادامه نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی تکلیف هزینه کرد ۳ درصد سهم 
مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته از منابع حاصل از صادرات نفت خام، 
میعانات گازی و خالص صادرات گاز را تعیین کردند که با پیشنهاد ابراهیم عزیزی 
نماینده کرمانشاه مبنی بر اصالح کل بند الف تبصره یک این الیحه در بخش 

هزینه ای به موافقت شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه ۱۴۰۲، استفاده هزینه ای دولت از منابع ۳ درصد مناطق نفت خیز، 
گازخیز و توسعه  نیافته از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز را نیز غیر مجاز اعالم کردند و بر این اساس بند ب تبصره یک 

این الیحه در بخش هزینه ای مصوب شد.
مصوبه دیگری که نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه سیزدهم از 
مجموع جلسات بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب کردند بندهای )د( 
و )ه( تبصره ۱ الیحه بودجه بود که با توجه به آن بالغ بر ۴ همت برای گازرسانی 
به مناطق محروم و روستاهای واقع در مناطق کوهستاتی و صعب العبور در سال 

۱۴۰۲ اختصاص یافت.
در ادامه شیفت دوم از پنجمین روز بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه، اعتباراتی جهت 
تکمیل خط لوله انتقال اتیلن غرب تعیین کرده و با پیشنهاد مالک شریعتی نماینده 

تهران مبنی بر بازگشت به اصل متن مندرج در الیحه دولت موافقت کردند.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، موافقت نمایندگان مجلس با امهال بدهی 
شرکت های وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک های تجاری به مدت یک سال 
بود که نمایندگان مجلس در بخش هزینه ای بند )ز( تبصره ۱ الیحه بودجه ۱۴۰۲ 

را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک های 
تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت 
نفت، بابت تأمین مالی طرحهای باالدستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید 
فی  مابین به مدت یک سال امهال می  شود. هزینه های امهال برعهده شرکت 

ذی  نفع است.
همچنین با تصویب مجلس هزار میلیارد تومان برای بهره برداری از آب  های ژرف 
و سایر فناوری  های آب اختصاص پیدا کرد و بند )ط( تبصره ۱ در بخش هزینه ای 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد که طبق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است به 
میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت های تابعه را با هدایت و نظارت 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در  فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و 

بهره برداری از آب های ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد.
مصوبه دیگری که در جلسه نوبت دوم امروز نمایندگان مجلس تصویب کردند 
بند )ی( تبصره یک الیحه بودجه دولت در بخش هزینه ای بود که طبق آن دولت 
مکلف شد تا ۳ میلیارد یورو جهت تقویت بنیه دفاعی کشور به ستاد کل نیروهای 

مسلح تخصیص دهد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه دیگری نحوه هزینه کرد 
قیر رایگان در سال ۱۴۰۲ را با توجه به بند )ک( تبصره ۱ تصویب کردند که بر 

اساس آن معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر هزینه خواهد شد.

سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین تصریح 
کرد که موضوع ادعایی غنی سازی اورانیوم با خلوص ۸۴ درصد در ایران که به 
بواسطه گزارش تحریک آمیز یک نشریه آمریکایی خبرساز شده بود، با موفقیت 

حل وفصل شده است.
به گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توئیتر 

افزود: دیگر چیزی برای حدس و گمان وجود ندارد.
هفته پیش نشریه آمریکایی بلومبرگ با انتشار گزارشی ادعایی، به نقل از دو 
مقام دیپلمات ناشناس اعالم کرد که در نتیجه بازرسی های اتمی صورت گرفته 
در ایران طی هفته گذشته، مقادیری اورانیوم غنی شده با غلظت نزدیک سطح 

مورد نیاز برای تولید سالح اتمی کشف شده است.
این رسانه آمریکایی مدعی شد: »آژانس بین المللی انرژی اتمی در تالش است 
تا چگونگی انباشت اورانیوم غنی شده با خلوص ۸۴ درصد توسط ایران را روشن 
کند«. بلومبرگ این ادعا را در کنار گزارش تحریک آمیز خبرگزاری رویترز قرار 
داد که دو هفته پیش ادعای تغییراتی را در تاسیسات اتمی فردو مطرح و در این 

گزارش تالش کرد تا به سهم خود در پروژه سیاه نمایی برنامه اتمی ایران بدمد.
بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره تصریح 
کرد که ادعای بلومبرگ »سیاه نمایی و تحریف حقایق است و وجود ذره یا ذرات 
اورانیوم باالتر از ۶۰ درصد در فرآیند غنی سازی به معنی غنی سازیِ باالی ۶۰ 

درصد نیست.« وی خاطر نشان کرد: »مایه تأسف است که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنان به عنوان ابزار سیاسی برای فشار بر جمهوری اسالمی ایران 

مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.«
بازرسان آژانس طبق اعالم رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان سه شنبه هفته 
پیش تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده اند. محمد اسالمی در همین رابطه به 
خبرنگاران گفت: روابط ما با آژانس در چارچوب پادمان برقرار است و مواردی را 
که بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئوالن آژانس که در تهران هستند، بررسی 
کردند. وی تصریح کرد: ابهاماتی را که با برداشت ناصواب یک بازرس خلق شده 

بود، رفع و رجوع شده است.

مدارس زیر ضربمدارس زیر ضرب  حمله سمیحمله سمی
مسمومیت و حمله به مدارس و دانش آموزان با شدت بیشتر ادامه یافتمسمومیت و حمله به مدارس و دانش آموزان با شدت بیشتر ادامه یافت
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ویی وزیر استیضاح خودر

شرح در صفحه  6

صمت متهم اصلی نابسامانی بازار خودرو

بعد از تصمیمات غلط و وعده های ناشی از عدم آگاهی مردان خودرویی از وضعیت موجود در صنعت 
خودروسازی کشور حاال نوبت جابه جایی مدیران خودروساز شده، سیاستی که قبالً نیز برای سرپوشانی 
ضعف مدیران دولت از آن استفاده می شد.دولت سیزدهم شکست سنگینی را در تنظیم بازار خودرو 
تجربه کرده است. امروز در حالی قیمت ها در بازار خودرو به وضعیت انفجار رسیده که وزیر صمت 
همچنان مدعی افزایش تولید و تثبیت قیمت ها در بازار است در حالی که عدم مدیریت صحیح فاطمی 

امین باعث ایجاد چنین شرایطی نابسامانی در بازار شده است.
این شرایط در حالی است که پیش فروش خودروهای وارداتی نیز همچنان با ابهامات زیادی همراه است. 
عالوه بر این که وزارت صمت از اعالم تعداد، قیمت و حتی مدل خودروها خودداری می کند، به صورت 
دقیق مشخص نکرده که 500 میلیون تومانی که خریداران برای ثبت نام باید در حساب خود داشته 
باشند، تا چه زمانی بلوکه می ماند؟ وزارت صمت اطالعات خرید خودروهای وارداتی را محرمانه دانسته 
و پشت درهای بسته و با تعدادی محدودی از رسانه ها به صورت گزینشی جزئیات این پیش فروش را 
در حد زمان پیش فروش در میان گذاشت. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در توضیح این که 
چرا اطالعات پیش فروش خودروهای وارداتی مشخص نشده است؟ گفت: به دلیل مقتضیات تحریم ها 
نمی توان همه اطالعات را به صورت شفاف اطالع رسانی کرد. اما متقاضیان اطمینان داشته باشند که در 
زمان ثبت نام اصلی همه اطالعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ضمن این که اکنون عرضه دو مدل 

خودرو چانگان قطعی شده است.
در ادامه اما حال که انتقادات زیادی از سوی رسانه ها و کارشناسان بر این شیوه از فروش خودروهای 
وارداتی وارد شده است، وزارت صمت به جای توضیح بیشتر در این رابطه، مساله و ابهام دیگری را به 
وجود آورده و اعالم می کند که به حساب بلوکه  شده 500 میلیون تومانی متقاضیان سود تعلق می گیرد.

سیگنال های دیپلماتیک 
پیش از جلسه شورای حکام

وز«   سرنوشت »پیر
پس از مرگ

 همچنان
»مهران رجبی«

» ابتکار« همزمان با انتشار گزارش 
جدید آژانس بررسی می کند

پسر ایران هنوز برای ایران 
مفید است

خبری از نام های مشهور برای 
اجرای نوروز نیست
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