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سال هفتم  /شماره  / 810سه شنبه  11خرداد ماه 1400
 20شوال  1 / 1442ژوئن  / 2021قیمت  1000تومان
مشروح سخنان دکتر رضایی
در شبکه یک سیما
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از بین بردن
محاصرهاقتصادی
بدون فهم اقتصادی
امکان پذیر نیست
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آسیبشیوعکرونا
بایددراخذمالیات
از اصناف اعمالشود

2

حمایت از
واحدهایتولیدی
با استفاده از
«بیمه اعتباری»

تکـلیـف حـــــج
مشـــخص نیـســت
در نشست رایزنی مسؤوالن حج ایران و افغانستان با اشاره به تعیین نشدن سهمیه حج کشورها،
تاکید شد :عربستان هرچه سریعتر تکلیف حج را روشن کند .مسؤوالن حج جمهوری اسالمی ایران و
افغانستان در یک ویدئوکنفرانس در حوزههای حج ،عمره و عتبات به رایزنی و تبادل نظر پرداختند
و از توســعه همکاریهای دو کشــور در این حوزهها اســتقبال کردند.حجتاالســام والمســلمین
سیدعبدالفتاح نواب ـ نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی .....

دکتر محسن رضایی در ویژه برنامه
انتخاباتی خود در شبکه یک سیما به
تشریح برنامه های خود برای پیشرفت...
رییس اتاق اصناف ایران:

2

افزایش  ۴۸درصدی
ارزش صادرات
در  ۲ماهه امسال

وزیر امور اقتصاد و دارایی از افزایش ۴۸
درصدی ارزش صادرات کشور در دو ماهه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند رو به
رشد در صادرات و تجارت خارجی تداوم یابد....

2

راهاندازی مرکز انتقال
شماره  ۲نفت خام
گوره -جاسک

 5مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی خبر داد:

بیمه شدگان باالی
 ۶۵سال خدمات بستری
رایگاندریافتمیکنند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:
خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان
باالی  ۶۵سال در همه شهرها و در شهرهای
دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی و
بیمارستان های دولتی رایگان خواهد بود....

5

رییس اتاق اصناف ایران گفت :در
تالش هستیم تا به بهترین راهکار
برای تعیین مالیات سال  ۹۹برسیم
و آسیبهای ناشی از ویروس کرونا ...
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هفته ای که گذشت اتفاقات عجیب
و غریب و یا به قول قدما اتفاقات
نادرۀ فراوانی در مملکت رخ داد که
یکی از آنها قطع برق گسترده در
مملکت بود که تصورات واژگونه
ای در خصوص صنعت برق و
انرژی و  ...را در کشور رقم زد!
( البته عجیب تر از این موارد،
تعجب یک عده از رد صالحیت
شان بود که تعجب این افراد از
رد صالحیت شان عجیب تر از هر
عجایبی بود! یعنی طوری احساس
تکیلف در وجودشان نهادینه شده
که ول کن مملکت داری نیستند
و با وجود اینکه خودشان و اعوان و
انصارشان امتحان خود را پس داده
اند ،هنوز معتقدند « از این طرف
که منم ،همچنان صفایی هست!»
بگذریم) ...
هر چند دالیل متعددی مثل کم

آبی و خشکسالی ،گسترش روز
افزون ماینر ها ،استفاده بی رویه از
برق توسط مردم و  ...در این قضیه
متصور است ولی ما متوجه نشدیم
چطور در عرض چند روز مشکل
برق مملکت با یک تشر حل شد و
بدون بارندگی تمام چاله چوله ها
و آب بندان ها و سد های مملکت
پر آب شدند ،همه ماینری ها
غالف کردند و قطعات ماینرشان
را به ضایعاتی ها افروختند و در
مزارع شان محصوالت کم آب بر
کاشتند و در نهایت بدون برگزاری
همایش ،ساخت تیزر و کارتون و
صرف هزینه های هنگفت ،مردم
یک شبه فرهنگمدار شدند و
فرهنگ مصرف بهینه انرژی در
اعماق نهاد شان نهادینه شد و
دریافتند مصرف بی رویه  /کار
خیلی بدیه؟!

چراغپور:

نداشتن«درک متقابل»
بالی جان تیم ملی
فوتبالنشود

قطع برق و اداره مملکت با اتوپایلوت!
البته این البال عده ای هم که
برای چاک دیوار و حتی مفاد
توافقنامه برجام جوک می سازند
معتقدند بانک جوک دولت در
خصوص انرژی به ویژه صنعت
برق با کمبود جوک مواجه شده
بود که با اتخاذ این شیوه راهبردی
و ساخت جوک در مقیاس وسیع
در خصوص قطع برق و تبعات آن
 ،این بانک هم سر ریز کرد و دم
آخری خیال دولت راحت شد که
برای رفاه مردم ،تقریباً هیچ کار بر
روی زمین مانده ای ندارد و در
عمل به مردم نشان داد و دولت
جا برای کار بیشتر داشت ولی به
همین مقدار بسنده کرد!
علی ای حال از آنجا که تا پایان
دولت و تنظیم قولنامه جدید
و تحویل کلید آپارتمان دولت،
چند صباحی باقی مانده است،

آماده سازی ۲۳۰۰
سازه تبلیغاتی ویژه

انتخابات در پایتخت

رییس کل بیمه مرکزی با بیان
اینکه بیمه اعتباری منجی واحدهای
تولیدی است ،گفت :با ارائه بیمههای...

طنز

دژپسند اعالمکرد:

دوستان عنایت داشته باشند ما
به اندازه کافی از فیوضات و مبرات
این دولت کریمه بهره مند شده
ایم و هنوز وقتی یاد اشک های
شیفتگان خدمت و اهداف و برنامه
های ایشان برای اداره مملکت به
ویژه حمایت از کولبران و سوخت
بران می افتیم که هشت سال
برای اجرای آنها دور خیز کرده
بودند ،چهار ستون بدن مان به
رعشه می افتد! فلذا پیشنهاد می
شود این چند روز را دوستان در
دولت به خودشان مرخصی و
استراحت بدهند و اداره مملکت را
روی سیستم اتوپایلوت بگذارند ،تا
خودش مسیریابی کند! بعدشم به
قول قدیمی ها « از دیگ جهان
چون دو سه کفگیر چشیدی/
باقی همه اش آن مزه دارد که
چشیدی!»

«« فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای »»
نوبت اول

مدیریت بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت
حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت  ،امور ماشین نویسی و دفتری  ،بایگانی و راننده  ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به شرکتهای واجد شرایط برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/3/12می باشد. آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد منافصه :ساعت  15روز چهار شنبه . 1400/3/19 آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  15روز شنبه تارخ .1400/3/29 زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز یک شنبه تاریخ 1400/3/30اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
 مدیریت بانک کشاورزی به آدرس  :شهرکرد  -بلوار آیت اله کاشانی  ،مدیریت بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تلفن.038-32280300-309
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدیریت بانک کشاورزی  -استان چهارمحال و بختیاری

واردات واکسن توسط بخش خصوصی نهایی شد
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو
از نهایی شدن خرید و واردات
واکسن کرونا از سوی بخش
خصوصی خبر داد.
ناصر ریاحی در گفت و گو با
ایسنا ،اظهار کرد :خوشبختانه با
پیگیریهای انجام شده ،سرانجام
سازمان غذا و دارو ،نامه مجوز الزم
برای واردات واکسن کرونا از سوی
بخش خصوصی را صادر کرد و به
این ترتیب شرکت دریافت کننده
مجوز از روز دوشنبه نسبت به
گشایش ال سی و انتقال منابع
مالی برای واردات این واکسن اقدام
خواهد کرد تا در کوتاه ترین زمان
ممکن به کشور برسد.

وی درباره نوع واکسن خریداری
شده از سوی بخش خصوصی نیز
گفت :در گام نخست یک میلیون
دوز واکسن آسترانزکا خریداری
شده که به کشور وارد خواهد شد.
در گام بعدی که بالفاصله پس
از این قرارداد پیگیری می شود،
سه میلیون دوز واکسن سینوفارم
چین خریداری میشود که البته به
شرط حمل مقطعی ،مذاکرات بر
سر آن ادامه دارد.
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی
تهران ادامه داد :با توجه به اینکه
احتماال در آینده نزدیک واکسن
ایرانی کرونا نیز عرضه خواهد
شد ،ما این شرط را برای واکسن

چینی گذاشتیم تا در صورتی که
دولت تغییر نظر داد یا سیاست
دیگری اجرایی شد ،تمام این
واکسن باالجبار به کشور وارد
نشود و فقط بخشی از آن را وارد
کنیم.
ریاحی درباره زمان بندی
واردات این واکسن به کشور
نیز بیان کرد :آمادگی داریم که
تمام یک میلیون دوز واکسن
آسترازنکا را به شکل یک جا به
کشور وارد کنیم ،اما این بسته
به ظرفیت و شرایط وزارت
بهداشت خواهد بود .در صورتی
که شرایط برای دریافت چند
مرحلهای فراهم باشد نیز ما در

ابتدا  ۱۰۰هزار دوز و سپس در
قالب محمولههای  ۲۰۰تا ۲۵۰
هزار دوزی این واکسنها را وارد
خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،بخش خصوصی
چند هفته قبل خبر از نهایی شدن
خرید شش میلیون دوز واکسن
کرونا و واردات آن به کشور داده
بود که پس از گمانه زنیهای
فراوان به دلیل صادر نشدن
مجوزها و عملیاتی نشدن فرایند،
واردات آن رسما متوقف شد.
پیش از این مسئوالن اتاق
بازرگانی پیشنهاد کرده بودند که
این واکسنها در اختیار کارگران و
فعاالن خط تولید کشور قرار گیرد.

امکان لغو فروش سهام عدالت برای مشموالن
در حالی که حدود یکسال از
آزاد سازی سهام عدالت گذشته
است ،بسیاری از سهامداران از
فروش نرفتن سهام عدالت خود
گالیه دارند .درصورتی که شرایط
بازار امکان فروش سهام و واریز
وجه حاصل از فروش آن را به
کارگزاریها نمیدهد؛ بنابراین
مشموالن میتوانند سفارش خود
را لغو کنند.
به گزارش ایسنا ،اردیبهشتماه
سال  ۱۳۹۹بود که فرآیند آزاد

سازی سهام عدالت صورت گرفت
و مشموالن میتوانستند یکی از
دو روش مستقیم و غیرمستقیم را
برای مدیریت سهام خود انتخاب
کنند.براین اساس ،کسانی که
روش مستقیم را انتخاب کردند
میتوانستند در ابتدا  ۳۰و سپس
 ۶۰درصد از پرتفوی خود را از
طریق بانکها یا کارگزاریها به
فروش برسانند.
البته این تصمیمات در زمانی
گرفته شد که شاخص بورس در

محدوده دو میلیون واحد قرار
داشت  ،بنابراین فشار فروش در
بازار وجود نداشت اما ناگهان ورق
بازار برگشت که یکی از عوامل
آن همین فشار فروشهای سهام
عدالت بود .به همین دلیل سهام
عدالت دیگر خریدار نداشت و
بسیاری از مشموالن که سهام
خود را برای فروش گذاشتند ،هنوز
وجه خود را دریافت نکردهاند.
البته طبق آمار ،سه میلیون و ۲۰۰
هزار نفر سهم خود را فروختند و

بیش از حدود  ۱۳هزار میلیارد
تومان هم وجه دریافت کردهاند.
در این راستا ،امکان لغو کردن
سفارش فروش سهام عدالت برای
مشموالن وجود دارد و تا اواخر
فروردینماه حدود  ۷۰۰هزار نفر
نیز سفارش فروش خود را لغو
کردند.مشموالن برای لغو کردن
سفارش فروش خود باید به بانک
یا کارگزاری که سفارش فروش
داده بودند مراجعه و سفارش خود
را لغو کنند.

الیحه موافقتنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
الیحه موافقتنامه ایران و افغانستان
در زمینه ارتباط بین المللی
راهآهن را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی الیحه موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسالمی
ایران و دولت جمهوری اسالمی
افغانستان در خصوص ارتباط

بینالمللی راهآهن را با  ۱۷۸رای
تصویب کردند.در جریان بررسی
این الیحه کمال علیپور نماینده
مردم قائم شهر در موافقت با
این الیحه گفت :واردات کشور
افغانستان حدود  ۷میلیار دالر
است و با وجود وضعیت نابسامان
مرزی سهم ایران از این رقم
۳میلیارد دالر است و برای توسعه
این رقم باید حمل و نقل ریلی در

نقاط مرزی افغانستان مورد توجه
قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه
حمل و نقل ریلی اشتغال و تولید
را تقویت میکند ،افزود :نباید بازار
مهم افغانستان را به دیگر کشورها
واگذار کنیم باید جاده ابریشم زنده
شود.حسن نوروزی نماینده مردم
رباط کریم در مخالفت با این
الیحه گفت :در این موافقتنامه
موضوع تامین امنیت خط ریلی

در کشور افغانستان لحاظ نشده
است باید همه جوانب امنیتی در
الیحه مورد توجه قرار گیرد و یک
ماده برای تعهد امنیت از سوی
افغانستان در این الیحه لحاظ
شود.بر اساس ماده  ۱این الیحه دو
طرف موافقت کردند با هدف انجام
حمل و نقل بینالمللی مسافر و
کاال بین کشورهای خود ارتباط
مستقیم راهآهنی برقرار نمایند.

اخبار کوتاه

راهاندازی مرکز انتقال شماره  ۲نفت خام
گوره -جاسک

مرکز انتقال شماره  ۲خط لوله  ۴۲اینچ نفت خام گوره
جاسک راهاندازی شد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ،با
حضور «قاسم عرب یارمحمدی» مدیرعامل شرکت خطوط
لوله« ،سید جعفر علیزاده» مدیر شرکت خطوط لوله ،مدیر و
مسئولین منطقه خلیج فارس ،مرکز انتقال شماره ۲خط ۴۲
اینچ نفت خام گوره -جاسک راهاندازی شد.
پروژه راهبری خط لوله  ۱۰۰۰کیلومتری انتقال نفت گوره
به جاسک با ظرفیت نهایی انتقال یک میلیون بشکه نفت
در روز با تکیه بر توان داخلی مراحل ساخت خود را طی
میکند که یکی از پروژههای عظیم زیرساختی است که
زمینه بالفعل کردن یکی از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور
را به همراه دارد.
به گزارش ایرنا ،انتقال نفت خام از گوره به جاسک زمینه
تمرکززدایی و متنوعسازی پایانههای صادراتی و کاهش
ریسک انتقال نفت از تنگه هرمز را فراهم میکند و در کنار
آن سبب ایجاد اشتغال در منطقه مکران و توسعه پایدار
خواهد شد.

ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی
در دوران پساتحریم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :در صورت برداشته
شدن تحریمها ،ظرفیتهای بسیاری برای سرمایهگذاری
خارجی در حوزه بندری و دریایی به وجود خواهد آمد ،اما با
این وجود تاکنون  ۱۷هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی
در این بخشها انجام شده است.
محمد راستاد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در صورت
به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و برداشته شدن تحریمها
پتانسیل افزایش میزان حمل و نقل دریایی از طریق بنادر
افزایش یافته و جذب میشود و خطوط کشتی رانی بین
المللی می تواند بدون هیچ محدودیتی به ایران تردد داشته
باشند .این موضوع سبب خواهد شد که مراودات بازرگانی
ایران با دیگر کشورهای دنیا در حوزههای صادرات ،واردات،
ترانزیت و ترانشیپ تسهیل شود.
وی با بیان اینکه برداشته شدن تحریمهای غیر قانونی
و ظالمانه علیه ایران تاثیر بسزایی روی رونق تجارت
دریایی و حمل و نقل دریایی خواهد گذاشت ،افزود :در
زمینه سرمایهگذاری در بنادر شمالی و جنوبی ایران باید
گفت که در حال حاضر بیش از  ۱۷هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری بخش خصوصی در  ۳۳۰پروژه مختلف انجام
شده است و بخش خصوصی خارجی هم میتواند در دوران
پساتحریم در زیربخشهای بندری و دریایی سرمایهگذاری
کند؛ چرا که کماکان فضا برای سرمایهگذاری در حوزههای
تجهیزات و بخشهای روبنایی وجود دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال
دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به بازتر شدن فضای
بینالمللی و رسیدن مذاکرات وین به مراحل نهایی،
استقبال و مذاکرهای از سوی طرفهای خارجی صورت
گرفته است یا خیر؟ گفت :هنوز اتفاق خاصی در این
زمینه رخ نداده است و باید منتظر نتیجه مذاکرات
باشیم .تا زمانی که نتیجه این نشستهای دیپلماتیک
که یکی از آنها برداشته شدن تحریمهای صنعت
کشتیرانی است ،مشخص نشود ،مذاکره یا پیشنهاد
مشخصی هم در بر نخواهد داشت.
راستاد همچنین درباره چگونگی رعایت پروتکلهای
بهداشتی اعالم کرد :از اول شیوع ویروس کرونا تا کنون بر
اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کردیم و همه
ضوابط و دستورالعملهای ابالغی را رعایت کردیم و درباره
کشتی ای که اخیرا وارد بنادر ایران شده بود همه مصوبات
دقیقا و با قاطعیت برای آنها رعایت شده بود و به جرات
میتوان گفت حداقل آثار کرونایی را از طریق بنادر تجاری
شاهد بودیم و در ماههای گذشته مسئله حادی در بنادر به
وجود نیامده است.

قرارداد پروژه لرزهنگاری دو بُعدی
دشتکوه امضا شد

قرارداد پروژه لرزهنگاری دوبعدی دشتکوه بین مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت خدمات مهندسی
نفت کیش امضا شد.
ش روز دوشنبه ایرنا از شرکت ملی نفت ایران ،قرارداد
به گزار 
پروژه لرزهنگاری دوبعدی دشتکوه بین «سیدصالح هندی»
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و «علیرضا بهبهانینیا»
رییس هیاتمدیره شرکت خدمات مهندسی نفت کیش
(زیرمجموعه اویک) امضا شد.
پروژه لرزهنگاری دشتکوه با  ۲هزار و  ۲۰۰کیلومتر دادهبرداری
لرزهای در استانهای لرستان ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد،
خوزستان ،بوشهر ،فارس و هرمزگان و با  ۷۰۰میلیارد تومان
اعتبار اجرا میشود و مدت زمان اجرای آن  ۲۴ماه در نظر
گرفته شده است.
در مرحله دادهبرداری این پروژه ،بخش قابل توجهی از ناحیه
لرستان ،پایدار جنوبی ،ناحیه ارجان و ماماتین ،ناحیه شور-
شاپور -ماهور و هله و نیز ناحیه سرچان پوشش اکتشافی داده
میشود.
این پروژه لرزهنگاری با ایجاد اشتغال برای یکهزار نفر بهطور
مستقیم ،نقش مهمی در اشتغالزایی برای مردم بومی خواهد
داشت.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در این مراسم با تاکید بر
اجرای پروژههای ژئوفیزیکی (بخش لرزهنگاری و غیرلرزهای) با
تکیه بر توان پیمانکاران داخلی و همچنین فراهم بودن زمینه
اجرای فعالیتهای اکتشافی در همه حوضههای رسوبی کشور،
ابراز امیدواری کرد :پروژه لرزهنگاری دوبعدی دشتکوه در زمان
مقرر با موفقیت به پایان برسد و در مراحل بعدی با مطالعه
نتایج این پروژه شاهد کشف منابع هیدروکربنی جدید در
مناطق تحت پوشش این پروژه باشیم.
هندی افزود :امیدواریم با همکاری شرکت پیمانکار خدمات
ژئوفیزیکی ،مهندسی نفت کیش ،موفقیتهای اکتشافی
بیشتری کسب شود.
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دژپسند اعالمکرد:

افزایش  ۴۸درصدی ارزش صادرات در  ۲ماهه امسال
وزیر امور اقتصاد و دارایی از افزایش
 ۴۸درصدی ارزش صادرات کشور
در دو ماهه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل خبر داد و ابراز
امیدواری کرد این روند رو به رشد در
صادرات و تجارت خارجی تداوم یابد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت
امور اقتصاد و دارایی« ،فرهاد دژپسند»
در حاشیه دو نوبت نشست با وزیر
دارایی عراق در جمع خبرنگاران
درخصوص برخی شائبهها مبنی بر
فشار دولت به بانک مرکزی برای
فروش  ۲میلیارد دالر ارز و تبدیل آن
به ریال و تأمین مالی  ۳۷۵هزار میلیارد
تومانی دولت از این طریق ،افزود :این
خبر درست نیست ،زیرا  ۲میلیارد دالر
یا  ۲.۵میلیارد دالری که در برخی از
سایتها یا خبرگزاریها ذکر شده است
از نظر عددی به هیچ وجه با آن عدد
 ۳۷۵هزار میلیارد تومانی که گفته شده
سازگاری ندارد ،مگر ممکن است دولت
در مدت  ۲ماه از بانک مرکزی بخواهد
معادل  ۳۷۵هزار میلیارد تومان را در
بازار تبدیل به ریال کند؟
وی اظهار داشت :بهشدت این موضوع
را تکذیب میکنم و در واقع بهجز
تنخواهی که از بانک مرکزی هر سال
گرفتیم در این دو ماه هیچ دریافتی
اضافی نداشتیم ،این رویه یک سابقه
دیرینه تاریخی است و تاکید میکنم
که هیچگونه مطالبه مالی از این مسیر
از بانک مرکزی نداشتهایم.
دژپسند در ادامه سخنان خود به فرمول
قانونی استفاده از تنخواه سالیانه اشاره
کرد و گفت :بر اساس قانون سالیانه
به اندازه سه درصد بودجه عمومی

دولت میتوانیم از تنخواه گردان بانک
مرکزی استفاده کنیم و این فرآیند نیز
سیال است؛ به گونهای که ممکن است
در ابتدای ماه این تنخواه دریافت و در
طول ماه بر اساس درآمدهای دولت
این تنخواه تسویه شود و سقف آن هم
در سال جاری  ۴۱هزار میلیارد تومان
است.
حجم تجارت ایران و عراق در مقایسه با
حجم اقتصادشان ناکافی است
وی درخصوص محور گفتوگوها و
دستاوردهای  ۲نوبت نشست با وزیر
دارایی عراق و هیات همراه ،افزود :حجم
تجارت بین ایران و عراق در مقایسه با
حجم اقتصاد و تجارت دو کشور ،قابل
توجه اما ناکافی است.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با
تفاهمهای به دست آمده ،میزان تجارت
میان ایران و عراق بیش از پیش افزایش
یابد.
وی با بیان اینکه سابقه دیرینه و فرهنگ
مشترک بین ایران و عراق چنین اقتضاء
می کند که ما در مورد توسعه روابط
اقتصادی دو کشور تدابیر ویژه ای

بیاندیشم ،ادامهداد :یکی از بحثهایی
که به آن پرداخته شد ،رفع مشکالت
گمرکی دو طرف بود که بحثها و
تفاهمهای خیلی خوبی انجام و قرار شد
گفتوگوها و همکاریها در این زمینه
تداوم یابد.دژپسند با تاکید بر توافق
طرفین درخصوص تبادل تجربیات در
زمینه فعالیتهای گمرکی و تسهیل
تجارت بازرگانان دو کشور ،اعالمکرد:
در همین خصوص قرار شد رییس
کل گمرک جمهوری اسالمی ،بهزودی
سفری به عراق داشته باشد و تدابیر و
هماهنگیهای بیشتری در ارتباط با
توسعه روابط تجاری اندیشیده شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ،موضوع
بعدی مورد توافق در مذاکره با همتای
عراقی خود را سرمایهگذاری مشترک
طرفین اعالم کرد و گفت :اکنون هم
سرمایهگذاران ایرانی و عراقی در هر دو
کشور مشغول بهکار هستند ،اما بنا بر
مذاکرات قرار شد سازماندهی ویژهای
در این ارتباط داشته باشیم تا حجم
سرمایهگذاری خارجی دو طرف در
قالب ایجاد شهرکهای صنعتی جدید

و یا صورتهای دیگر افزایش یابد.
وی ،توسعه همکاریها در ارتباط با
حمل و نقل ریلی مسافر و کاال بین دو
کشور را از موضوعات دیگر مورد توافق
در نشست خود با طرف عراقی عنوان و
ابراز امیدواری کرد تا این همکاریها هر
چه سریعتر توسعه یابد.
برتری ایران در زمینه لبنیات و
کشاورزی
در ادامه «علی عالوی» وزیر دارایی
عراق نیز طی سخنانی در خاتمه این
نشست با ابراز رضایت از گفتوگوهای
با همتای ایرانی خود ،به تفاهمهای به
دست آمده از جمله تفاهمهای گمرکی
و سرمایه گذاری مشترک اشاره کرد و
گفت :دو طرف به نتایج خیلی خوبی در
زمینه هماهنگی های گمرکی در همه
گذرگاه های مرزی رسیدند.
عالوی ،تسهیل تجارت بین دو کشور
و توسعه خط آهن شلمچه -بصره را
از جمله دیگر تفاهمهای این نشست
برشمرد که میتواند به گسترش تجارت
بین دو کشور کمک شایانی کند.
وزیر اقتصاد و دارایی عراق افزود :در
زمینه تشویق سرمایهگذاری تجار
جمهوری اسالمی در عراق بهویژه در
زمینه لبنیات و کشاورزی به توافقهای
خوبی رسیدیم و ایران برتری خوبی در
این زمینه دارد و امیدوارم به زودی
توافقنامه های جدیدی را در این زمینه
ها امضاء کنیم.به گزارش ایرنا ،دیدار
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با وزیر
مالیه عراق و هیأت همراه انجام شد و در
این جلسه درباره زمانبندی و چگونگی
بازپرداخت بدهیهای طرف عراقی به
ایران مذاکره کردند.

رییس اتاق اصناف ایران:

آسیب شیوع کرونا باید در اخذ مالیات از اصناف اعمال شود
رییس اتاق اصناف ایران گفت :در
تالش هستیم تا به بهترین راهکار
برای تعیین مالیات سال  ۹۹برسیم و
آسیبهای ناشی از ویروس کرونا در
توافق اخذ آن اعمال شود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اتاق
اصناف ایران ،سعید ممبینی در نشست
هماندیشی روسای اتاقهای اصناف
مراکز استان ،اظهار داشت :با توجه
به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی
اصناف تالش کردیم در تعیین آن
کمترین آسیب به اصناف وارد شود و
بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت
عادالنه لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد :در حال حاضر دو
ظرفیت قانونی در تعیین مالیات وجود
دارد ،راهکار نخست ارائه اظهار نامه
مالیاتی در اجرای ماده  ٩٧و دیگری
استفاده از تبصره ماده  ١٠٠است.
ممبینی خاطرنشان کرد :مالیات سال
 ۹۸بخشی از اصناف بر اساس تبصره
ماده  ١٠٠تعیین شد که رضایت مودیان
را نیز به دنبال داشت و با همت هیات
رییسه اتاق اصناف ایران و مشاوران

مالیاتی اتاق صورت گرفت.
وی افزود :اصناف در سال  ۹۹به دلیل
شرایط کرونا آسیب های بسیاری دیدند
و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی
از تعطیالت انتظار داشتند انجام نشد
اما باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف
آسیب دیده در سال  ۹۹نیز در تعیین
مالیات لحاظ شود.
ممبینی تصریح کرد :در فرآیند توافق
مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه
را نیز داریم و کسانی می توانند از
تبصره ماده  ۱۰۰استفاده کنند که
حداقل  ۳۰برابر معافیت مالیاتی

درآمد داشته باشند و با توجه به
افزایش تورم که طبیعتا باعث باال
رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی
های انجام شده این رقم را تا  ۴۵برابر
افزایش دادیم.
رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد:
در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت
در حال رسیدگی موضوع است اما
هنوز به تصویب نهایی نرسیده ایم که
امیدواریم به صورت قطعی تصویب
شود و رقم  ۲.۵میلیون هم تا  ۳میلیون
تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳
میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت

به سال  ۹۸اعمال شود.
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
اسالمی را در پیش داریم ،افزود :جامعه
اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان
و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه
به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب
وکارها و سیاست های اقتصادی الزم
است اصناف همانند همیشه مسئوالنه و
هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور
جدی در انتخابات مشارکت حداکثری
داشته باشند.
به گزارش ایرنا ،شیوع ویروس کرونا از
اسفندماه سال  ۹۸در ایران آغاز شد و به
دنبال آن بخش های مختلف کشور را با
محدودیت مواجه کرد و در زمان های
طوالنی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه های مختلف
شغلی از جمله اصناف در کشور با
مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو
محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد
و از سوی دیگر کاهش استقبال از
خرید عمومی در آمد آنها را به طور
چشمگیری کاهش داد.

حمایت از واحدهای تولیدی با استفاده از «بیمه اعتباری»
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه
بیمه اعتباری منجی واحدهای تولیدی
است ،گفت :با ارائه بیمههای اعتباری،
ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول
مطالبات کاهش مییابد« .غالمرضا
سلیمانی» (دوشنبه) در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :موسسات
و شرکتها ،کاال و خدمات را اقساطی
به فروش میرسانند ،اگرچه از مشتریان
وثیقه میگیرند ،اما باز هم با ریسک
وصول نشدن مطالبات خود یا خسارت
ناشی از تاخیر در وصول آن روبه رو
هستند ،به همین منظور بیمه مرکزی
برای جبران این خسارت ،بیمههای
اعتباری را ایجاد کرده تا این ریسکها
را پوشش دهد.
وی خاطرنشانکرد :در واقع بیمه
مرکزی با ارائه بیمههای اعتباری،
ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول
مطالبات را کاهش میدهد و از این
طریق حمایت از واحدهای تولیدی را
در دستور کار خود قرار داده است.
سلیمانی درباره حمایت از فعالیتهای

حوزه تولید و کسبوکار در کشور
گفت :در بخش کمک به تولید کشور
و در راستای شعار سال مبنی بر سال
«تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها»
برنامههای خوبی با محصوالت جدید در
صنعت بیمه مرکزی ایجاد شده است
که امیدواریم مثمر ثمر باشد.
رییس کل بیمه مرکزی بیانداشت :یکی
از این محصوالت جدید بیمه اعتباری
است ،به عبارتی افرادی که محصولی را

خرید میکنند برای تولیدکنندهها مهم
است که بتوانند با فروش کاال و خدمات
خود ،مطالباتشان را وصول کنند و اگر
به هر دلیلی خریداران قدرت پرداخت
آن را نداشته و مطالبات وصول نشود،
شرکتهای بیمهای این مطالبات را در
قالب بیمه اعتباری پرداخت میکنند.
وی با بیان اینکه پرداخت این مطالباتِ
تولیدکنندگان و بیمه اعتباری آن به
صورت گروهی است ،اظهار داشت:

بیمهنامه اعتباری ،برای یک موضوع
مشخص اعتباری یا فروش اقساطی
و به صورت گروهی صادر میشود،
به واسطه آن بیمهگذار نمیتواند به
صورت گزینشی فقط برای برخی
از اعتبارگیرندگان یا مشتریان خود
بیمهنامه صادر کند.رییس کل بیمه
مرکزی ادامهداد :همچنین برای همه
شرکتهای پیمانکاری دارای پروژه که
برای آغاز یک طرح یا پروژه به انجام
تعهد یا همان ضمانتها نیاز دارند
همانند بانکها که طبق روال معمول
ضمانتنامه بانکی وجود دارد ،موسسات
تضمین برای ضمانتنامههای بیمهای
تاسیس میشود که همانند ضمانتنامه
بانکی قابل قبول است.سلیمانی با بیان
اینکههمانندضمانتنامههایبانکی،این
ضمانتنامه بیمهای نیز اثرگذار است،
تصریحکرد :همانگونه که شرکتها
برای ُحسن انجام کار ،ضمانتنامه
بانکی از کارفرمایان میخواهند ،از این
پس ضمانتنامه بیمهای میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.

مجری طرح سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی
مطرح کرد:

راهاندازی مرحله نخست سیستم یکپارچه
اطالعات کشاورزی در خرداد امسال

مجری طرح سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی گفت :مرحله
نخست سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی با هدف توسعه
دولت الکترونیک ،حکمرانی هوشمند و افزایش بهرهوری در
بخش کشاورزی در  ۱۳خرداد سال جاری راهاندازی میشود.
به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی« ،مهرزاد خرد»
افزود :این سیستم به منظور تسهیل جریان اطالعات و انتقال
اطالعات دقیق و صحیح به تولیدکنندگان ،مدیران ،برنامه
ریزان و کارشناسان راه اندازی خواهد شد.
مجری طرح سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی اظهارداشت:
بر اساس طرح سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی ،اطالعات
و داده های بخش کشاورزی جمع آوری ،تحلیل ،ذخیره سازی
و به تدریج در این سیستم به اشتراک گذاشته می شود.
وی تصریح کرد :این اطالعات شامل مواردی همچون اطالعات
مکانی و توصیفی اراضی مزارع ،باغات ،واحدهای تولیدی دام،
طیور ،آبزیان ،صنایع کشاورزی ،گلخانه ها ،سیستم های آبیاری
نوین ،بازار محصوالت کشاورزی و سامانه های مربوط به برآورد
میزان تولید ،بخش زیر ساخت ها و بخش تحقیقات هستند.
خرد ادامه داد :اطالعات مفید تمام سامانه های فعال در حوزه
کشاورزی نیز پس از بررسی و ارزیابی در سیستم یکپارچه
اطالعات کشاورزی بارگذاری می شود.وی اظهار داشت :به
زودی دسترسی به سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی برای
جامعه هدف تعریف و در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد.
مجری طرح سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی گفت :انتظار
داریم با راه انداری سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی ،توزیع
نهاده های کشاورزی ،تسهیالت ،توسعه مکانیزاسیون ،پرداخت
خسارت ها و یارانه ها به بخش های مختلف کشاورزی و تولید
محصوالت هدفمند ،نظاممند و عادالنه انجام شود.
خرد با بیان این که مرکز پایش کشاورزی هوشمند در وزارت
جهاد کشاورزی مستقر است ،گفت :این مرکز از امکانات و
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته روز برخوردار
است و متخصصان تحلیل داده در این مرکز ،اطالعات مورد
نیاز بخش کشاورزی را تهیه و آنالیز و از طریق این سیستم در
اختیار جامعه هدف قرارمی دهند.
وی اضافه کرد :تاکنون اطالعات مکانی  ۱۴میلیون هکتار از
مزارع و باغات در این سیستم ترسیم و اطالعات مربوط به
واحدهای تولیدی شامل واحدهای دام ،طیور ،آبزیان ،صنایع
کشاورزی و سایر فعالیت ها گردآوری و در حال بارگذاری است.
به گزارش ایرنا ،وزیر جهاد کشاورزی اردیبهشت ماه سال
 ۹۹در حکمی« ،مهرزاد خرد» را به عنوان مجری راه اندازی
سیستم یکپارچه اطالعاتی کشاورزی منصوب کرد.

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل و نقل جادهای:

 ۳۵هزار کیلومتر راه شریانی تا پایان
مردادماه بازسازی میشود

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل و نقل جادهای گفت:
طرح راهداری محوری در  ١٠کریدور اصلی کشور در دوره
زمانی اردیبهشت تا مرداد امسال اجرا میشود که در پی آن
 ۳۵هزار کیلومتر از راههای شریانی کشور بازسازی میشود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان راهداری
و حمل و نقل جاده ای« ،رضا اکبری» افزود :طبق روال
همیشگی طرحهایی برای افزایش سرعت و کیفیت فعالیتهای
راهداری جاری اجرا شده که یکی از آنها ،طرح موفق راهداری
محوری است.اکبری افزود :در طرح راهداری محوری اقدامات
مربوط به امور جاری راهداری به صورت گروهی با اکیپی از
راهداران و ماشین آالت انجام می شود.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،خاطر
نشان کرد :در جهت تسریع و تقویت امکانات حوزه راهداری
با هدف اجرای امور جاری راهداری ،در طرح راهداری محوری
امکانات و ماشین آالت چند شهرستان با هم تجمیع می شود
و همگی داخل یک کریدور از جاده های شریانی قرار می گیرد
و در واقع مجموعه ای از امکانات به صورت گروهی در اجرای
فعالیتها مورد استفاده قرار می گیرد.
اکبری با اشاره به اینکه طرح راهداری محوری از ابتدای
اردیبشت ماه سال امسال آغاز شده و تا پایان مردادماه ادامه
دارد ،افزود :بر اساس برنامه از پیش تعیین شده پیش بینی
می شود امور جاری راهداری  ٣٥هزار کیلومتر راه شریانی
در این بازه زمانی اجرایی می شود.وی گفت :اکنون اجرای
این طرح در تمام استانهای کشور با حضور  ١٢هزار نیروی
راهداری و  ٩هزار ماشین آالت آغاز شده است.معاون راهداری
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنین خاطر نشان
کرد:این طرح در فاز اول در  ١٠کریدور اصلی کشور و در فاز
دوم بزرگراههای متصل به این کریدورها را شامل می شود که
از حجم ترافیک باالیی برخوردار هستند .در فاز سوم راههای
اصلی که به این کریدورها و بزرگراهها متصل می شوند را شامل
می شود که مجموعا  ٣٥هزار کیلومتر راه را دربرمی گیرد.

در فروردین  ۱۴۰۰ثبت شد؛
رشد  ۱۶۲درصدی صدور مجوز تاسیس
واحدهای صنعتی

بررسی آمارهای منتشره رسمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حاکی است در فروردینماه امسال دو هزار و  ۹۴فقره جواز
تاسیس صنعتی صادر شد که در مقایسه با فروردین ماه ۹۹
رشد  ۱۶۲.۱درصدی نشان میدهد .برای صدور این مجوزهای
صنعتی مبلغی  ۲۷۸هزار و  ۹۰۶میلیارد ریال سرمایهگذاری
شد که حاکی از رشد  ۳۲۹.۵درصدی در همسنجی با پارسال
است.این میزان سرمایهگذاری و صدور جواز تاسیس صنعتی
منجر به ایجاد اشتغال  ۴۳هزار و  ۴۶نفری شد که از نظر
اشتغال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۵۸.۵
درصدی نشان میدهد.رشد باالی حجم سرمایهگذاری
جوازهای تاسیس صادره در فروردینماه  ۱۴۰۰نسبت به مدت
مشابه سال  ۹۹به علت رشد  ۱۵۶درصدی در تعداد صدور
این جوازها و صدور جوازهای تاسیس «آذرنان نظری» در
استان آذربایجانشرقی با پیشبینی سرمایهگذاری  ۱۳.۴هزار
میلیارد ریالی و «توسعه صنعت و معدن تدبیر» در استان قم با
پیشبینی سرمایهگذاری  ۱۱.۲میلیارد ریالی است.
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مشروح سخنان دکتر رضایی در شبکه یک سیما

از بین بردن محاصره اقتصادی بدون فهم اقتصادی امکان پذیر نیست

دکتر محسن رضایی در ویژه برنامه انتخاباتی خود در شبکه یک
سیما به تشریح برنامه های خود برای پیشرفت ایران اسالمی
پرداخت و گفت :از بین بردن محاصره اقتصادی بدون فهم
اقتصادی امکان پذیر نیست و ایران بزرگ اقتصادی مهمترین
هدف بعد از احیای نظام ارزشی است.به گزارش rezaee.ir
دکتر محسن رضایی عصر روز یکشنبه نهم اردیبهشت 1400
در برنامه «با دوربین» با ملت ایران به گفتگو نشست .نامزد
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :با سالم و
درود به روح پاک شهدا بویژه امام راحلمان و عرض سالم و ادب
محضر ملت بزرگ ایران ،من محسن رضایی سرباز وطن هستم.
از هفده سالگی تا امروز به این شغل افتخار می کنم .از هفده
سالگی من وارد سیاست شدم 1350 .تا  1357هفت سال در
مبارزه با رژیم شاه به گروه انقالبیون پیوستم .خوشحال هستم
که در آن مقطع نه با مارکسیست ها و نه با منافقین ،همراه
نشدم و با موج عظیمی که ملت ایران ،تحت رهبری امام عزیز
ما به وجود آورد ،من همراه شدم.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،سیاست را ادامه دادم .اما
چندماهی طول نکشید که ترورها و انفجارات شروع شد .لباس
سیاست را در آوردم و لباس سربازی جدیدی را به نام پاسداری
بر تن کردم .آمدم در میدان و تا شهریور  1360یعنی تقریبا دو
سال و نیم با کمک جوانان برومندی مثل آقا مهدی زین الدین
و حسن باقری ،امنیت و اطالعات ایران را ساماندهی کردیم.
ترورها را پایان دادیم ولیکن دوباره متوجه شدم که باید قیام
سومی را آغاز کنم .بیایم در دفاع ،امام من را در  27سالگی
فرمانده سپاه کردند و من با جوانان ،عزیز و بزرگواری همچون
همت ها و باکری ها ،قاسم سلیمانی ها ،با همدیگر در یک
جنگ بسیار سخت ،همه سرزمین مان را آزاد کنیم.
* قرارگاه سازندگی را در سپاه درست کردم
اما عجیب است ای مردم عزیز .من در همان دوران جنگ،
متوجه شدم که حادثه بعدی ایران ،محاصره اقتصادی ایران
است .حسن باقری شهید بزرگوار ما که یکی از جوانان
استراتژیک و فرماندهان راهبردی ما بودند ،در  13بهمن 1360
یادداشت کرده  ،برادر محسن گفتند :این جنگ را تمام می
کنیم ولی امریکا ما را محاصره اقتصادی خواهد کرد و خودمان
را باید برای آن دوران آماده بکنیم .لذا بالفاصله که جنگ
تمام شد ،من یک قیام چهارمی را شروع کردم ،آمدم قرارگاه
سازندگی را در سپاه درست کردم .همه لوازم مهندسی که
یک زمانی سنگر و جاده درست می کردیم را آوردیم اینطرف
و اتوبان و سد ساختیم ،بعد از هشت سال به نتیجه رسیدم
که کافی نیست.
*از بین بردن محاصره اقتصادی بدون فهم اقتصادی امکان
پذیر نیست
اگر ما بخواهیم محاصره اقتصادی را از بین ببریم و بخواهیم
اقتصاد ایران را درست کنیم ،بدون دانایی و بدون فهم اقتصادی
امکان پذیر نیست .آمدم از مهندسی مکانیک دانشگاه علم و
صنعت قبل از انقالب ،رفتم دانشگاه تهران و لیسانس و فوق
لیسانس و دکترای اقتصاد را گرفتم و بعد هم که آمدم در
مجمع تشخیص ،در این مدت 20سال که مشاور مجمع و رهبر
انقالب هستم ،آمدیم و سیاست های کلی اقتصادی را تنظیم
کردیم .ولی افسوس از اینکه این همه سیاست های کلی رهبر
معظم انقالب که به هر سه قوه ابالغ می شد  ،حتی ده درصد
آن عمل نشد و اگر عمل می شد این وضعیت اقتصادی کشور
را نمی داشتیم .من عالمت دیگری به شما بدهم که صداقت
خودم را به شما نشان بدهم ،که برای چه چیزی من به این
انتخابات وارد می شوم؟ چرا این کار را می کنم؟ عالمت دیگر
من آن هزار تومانی است که در سال 1392من روی دست بلند
کردم ،یکی از آقایان یک کلید در آورد  ،من یک هزار تومانی
درآوردم و گفتم :ملت ایران پول ملی ما سقوط می کند .من
می خواهم بیایم با کمک جوانان ایران نگذارم پول ملی سقوط
کند .شما خودتان قضاوت کنید که آن موقع با هزار تومان
چند تا نان و چند تا تخم مرغ می شد خرید؟ امروز یک تخم
مرغ چقدر است؟ 350تومان آن موقع برابر هزار تومان امروز
است .چرا معلمین ما و بازنشستگان ما و حتی کارمندان ما
اوضاعشان به این وضع رسیده و چرا در این وضعیت زندگی
می کنند؟
* آبرویم را کف دست گذاشتم و همواره گفته ام اقتصاد
من خودم را شرمنده ملت ایران می بینیم که یک زمانی کنار
شهدای بزرگی من بودم ،اینها آرزوی چه چیزی داشتند؟
آرزوی چه ایران بزرگی را داشتند؟من شرمنده ام .من نمی
دانم در صورت برادران عزیزم وقتی با آنها مالقات می کنم،
چه جوابی بدهم؟ که شما بعد از ما ماندید و کاری نکردید؟
من یک حرفی دارم .به برادرهایم می گویم که من دوبار که در
انتخابات ها آمدم آبرویم را کف دست گذاشتم و همواره می
گفتم اقتصاد .مردم اقتصاد!
* در هیچ دولتی نبوده ام اما از آنها حمایت کرده ام
االن هم برای بار سوم هم آبرویم را کف دست گذاشتم که
بیایم و برنامه هایم را بگویم .البته من به رای شما همیشه
احترام گذاشته ام .از همه دولت هایی که شما انتخاب کردید،
هر چند که نقد داشته ام و در هیچکدامشان نبوده ام اما از آنها
حمایت کرده ام .حداقل سه دولت اخیر را در مجمع تشخیص
مصلحت ،همه وزرای اینها را آورده ایم و نظراتشان را گرفته
ایم ،کارشناس ها با آنها صحبت کردند ،سیاست های کلی را
تنظیم کرده ایم .مقام معظم رهبری این سیاست ها را دیده و
اصالح و ابالغ کرده ولی در هیچکدام از این دولت ها نبوده ام
اما من امروز شرمنده این وضع هستم.باید در ایران ،نان قرضی،
زباله گردی و کولبری باشد؟
* باید با تخصص و با دانایی جلو رفت
من همیشه در زندگی ام به تخصص ،علم و دانش توجه
کرده ام و اگر دانش اقتصاد را نگرفته بودم و اگر استاد تمام
اقتصاد نبودم و اگر سیاست های کلی اقتصادی را تنظیم
نمی کردم ،هیچگاه حاضر نبودم وعده ای به شما بدهم .اگر
من امروز از یارانه  450هزارتومانی صحبت می کنم ،این
حرف دقیق دقیق است و پشتوانه دارد .قابل عمل است.
به نحوی هم عمل می کنیم که تورمی به وجود نیاید و
هزینه هم روی بار دولت به وجود نیاید .چون ساالنه معادل
 130میلیارد دالر یارانه ای داده می شود که خیلی از آن
را ثروتمندان می برند و در لوستر و وسایل لوکس خانگی،
مصرف می کنند .در حالی که برق یک لوستر ثروتمندان
برابر مصرف برق یک کوچه در جنوب شهرهای ایران است.
چرا باید این بی عدالتی و نابرابری باشد؟ این وضع را باید با

تخصص و با دانایی حل و فصل کرد و جلو برد.
* احیای ارزش ها ،آرمان من است
آن آرمان ها و آن ارزش ها که در ابتدای انقالب و در ابتدای
دفاع مقدس و بعدها ملت ما به دست آورد و به آن تکیه کرد و
بلند شد و قیام کرد ،متاسفانه در طول سالها اخیر در دهه های
اخیر ،از بین رفت .احیای این ارزش ها از مهمترین اهداف من
است .این که دوباره اعتماد به نفس و خالقیت و نوآوری را وارد
زندگی و صنعت و کشاورزی و اداره کشور بکنیم .احیای این
ارزش ها آرمان من است .این قیام برای جوانگرایی است .واقعا
نشستن روی این صندلی ها و چسبندگی که به وجود آورده و
متوسط سن زمامداران ما دارد روز به روز بیشتر می شود ،نیاز
به یک قیام دارد .به سادگی با توصیه و اینکه بگویم می آییم و
جوانان را به کار می گیریم اجرا می شود .چطور قاسم سلیمانی
ها ،آن مردان بزرگ در خط مقدم شرکت کردند .چطور وقتی
به امام گفتند جان شما در خطر است ،وارد ایران نشوید ،امام
فرمودند :مگر خون من از ملت ایران رنگین تر است؟ چه
کسانی این رعب و هراس را در بدنه جوانان مان تزریق کردند؟
جز دولت مردان و نحوه اداره کشور؟ این باید احیا شود؟ قیام
علیه انحرافات ،قیام علیه تبعیض ،قیام علیه فساد.
* مبارزه با فساد را از خودمان و خانواده خودمان شروع کنیم
ما دوباره باید قیام بکنیم .از صدر گرفته تا ذیل .این که ما برویم
یک سری از خرده مفسدین را بگیریم ولی فسادهای بزرگ را
رها کنیم که کاری نکرده ایم .دوباره فساد می آید .ما اگر راست
می گوییم در مبارزه با فساد از خودمان و خانواده خودمان و
فامیل خودمان شروع کنیم .از راس دولت گرفته تا بدنه این کار
را باید انجام دهیم .در غیر این صورت مردم توجه نمی کنند.
من روز اولی که جناب آقای رئیسی وارد قوه قضاییه شد ،گفتم
چون شما رقیب آقای روحانی بودید ،شما از دولت شروع نکن.
باالخره مگر می شود در قوه قضاییه آدم مفسد نبوده باشد؟
شما دوتا قاضی مفسد را بگیر و اعدام کن و کار را از اینجا شروع
کن .اگر ما از خودمان شروع نکینم ،اعتماد به جامعه بر نمی
گردد .ما تنها با صداقت می توانیم دوباره مردم را وارد یک قیام
بزرگ بکنیم .ما بدون مردم نمی توانیم کاری انجام دهیم .ما
جنگ را با مردم حل کردیم .ما انقالب را با مردم حل کردیم.
ما می خواهیم «ایران بزرگ اقتصادی» را در کنار همان ایران
بزرگ سیاسی دفاعی امنیتی به وجود بیاوریم .بدون اقتصاد
امنیت نخواهد بود .بدون اقتصاد معیشت نخواهد بود .بدون
اقتصاد اقتدار و عزت نخواهد بود.
* ایران بزرگ اقتصادی مهمترین هدف بعد از احیای نظام
ارزشی است
اگر سربازان ما می روند و در صلح سازی و امنیت سازی در
عراق ،سوریه و لبنان ،بنا به تقاضای خود آن دولت ها مشورت
می دهند و کمک می کنند ،باید عربستان و ترکیه پشت
سر تالش ما که امنیت و صلح را بوجود آوردیم ،کاالهاشان
و تجارتشان بروند؟ چرا من می گویم یک ریال در برابر یک
ریال؟اقتصاد داشتن با برادری منافات ندارد .ما با همه کشورها
برادریم .برادری سرجای خودش ،تجارت هم سر جای خودش.
ایران بزرگ اقتصادی مهمترین هدف بعد از احیای نظام ارزشی
است.ما ایران بزرگ اقتصادی را ان شا اهلل درست خواهیم کرد.
ما باید قیام بکنیم.
* تبعیض و نابرابری مهمترین دشمن ما است
قیام باید اول در برابر دشمن داخلی باشد .تبعیض و نابرابری
مهمترین دشمن ما است .البته اسرائیل و آمریکا هم هست .اگر
ما دشمن داخلی را حل بکنیم و آن وزیر را که بیش از هشت
سال سرمایه گذاری در مسکن را متوقف کرد را کنار بگذاریم.
وقتی اقتصاد ما رشد بکند ،آمریکا و اسرائیل غلط می کنند به
ما نگاه چپ داشته باشند .چون می فهمند فایده ندارد .مگر می
شود یک ملت توانمند را بیایند و محاصره کنند؟
*یارانه  450هزارتومانی کارشناسی شده است
ما یک ملتی هستیم که در حوادث بسیار بزرگ بیشترین
انسجام را از خودمان نشان می دهیم .نه در اروپا و نه در
جاهای دیگر چنین انسجامی نیست .دولت ما برای وحدت
ملی است .دولت ما برای همبستگی و برای برادری است.
دولت ما برای بکار گرفتن همه اقوام ایرانی است .در دولت
ما از همه اقوام در کابینه فردی وجود خواهد داشت .اقوام
ایرانی ،اقوام بسیار بزرگی هستند .نخبگان ایرانی ،بانوان کشور،
جوانان کشور بسیار موثر هستند .بایستی قبول کنیم که بذر
را در سرزمین شوره زار نمی شود کاشت .بذر ،زمین و آب
متناسب با خودش را می خواهد .از طرف دیگر باغبان ناآشنا
به کشاورزی را نمی شود زمین خوب و آب خوب و محصول را
به او داد و میلیاردها دالر ارز را به باغبان تازه کار و بی تجربه
داد و بعد یک مرتبه  18میلیارد دالر در شرایط سخت کشور
از خزانه خالی می شود و یک مرتبه پول ملی ما بدون پشتوانه
می شود و قیمتش پایین می آید .ما هم زمین مناسب و بذر
مناسب برای کشت می خواهیم هم باغبانی می خواهیم که
ماهر و متخصص باشد .دولت ما این کار را خواهد کرد .من
تا اقتصاد نخوانده بودم ،شعار اقتصادی ندادم .وعده اقتصادی
ندادم .اینکه می گویم  450هزار تومان یارانه خواهم داد این
موضوعی کارشناسی شده است .این مبلغ از صرفه جویی به
دست می آید .ما هزینه جدیدی را برای دولت درست نمی
کنیم .تورمی را شکل نخواهیم داد .اینها را بعد به موقع توضیح
خواهم داد .مناظره می گذاریم .مناظره با اقتصاددانان و ثابت
می کنم که این کار شدنی است.
*وزیری که صنعت مسکن را تعطیل کرد ،باید محاکمه شود
ما باید از تکرار دولت های گذشته جلوگیری کنیم .هم در نوع
آدم ها که ان شاء اهلل انتخاب خواهیم کرد و تعدادی را تا االن
انتخاب کرده ام .هم معاون اول و هم چهار پنج نفر از وزرا تا
االن انتخاب شده اند و ان شا اهلل تا نزدیک رای گیری از شما
ملت ایران ،بقیه را هم من انتخاب می کنم.
هم آدم ها یعنی باغبان ها و هم خود این دولت و ساختار
دیوانساالری که مردم را مستاصل کرده است .رشوه باید بدهند!
پشت صف باید بمانند! زمان را باید از دست بدهند .پس مانع
اصلی ما تنها آمریکا و اسرائیل نیست .خود این ساختار دولت را
اگر ما درست کنیم ،مشکالت زیادی حل می شود .یا در مساله
وزرا ،آن وزیری که می آید به مدت هشت سال سرمایه گذاری
در مسکن را تعطیل می کند ،به خاطر اینکه این آقا با آن وزیر
قبلی یک دشمنی داشته،یا این دولت می خواهد بگوید من با
دولت قبلی فرق دارم .چرا زندگی مردم را متالشی می کنید
برای اینکه خودتان را به اثبات برسانید؟ دولت قبلی باالخره
یک دولتی بوده و شما هم یک دولتی هستید .ما و بقیه همه

می آییم و می رویم ولی مردم باید کمترین هزینه را از رفت و
آمد بدهند .چرا مسکن را تعطیل کردید؟ چرا سرمایه گذاری
را پایین آوردید؟ باید محاکمه بشوند .از نظر من این فرد باید
محاکمه بشود و بگویند دلیلشان چه بوده که سیصد صنعت را
که پشتوانه مسکن بوده از بین بردند؟
* ما اقتصاد را غیر شرطی می کنیم
کار دومی که ما انجام می دهیم تا به آن اهداف برسیم این
است که اقتصاد را از حالت شرطی خارج می کنیم .ما اقتصاد
غیر شرطی می خواهیم .االن هیچ کسی نمی داند که فردا چه
می شود؟ می گویند که مذاکره می شود .هشت سال است که
مدام می گویند .بعد ،مذاکره که می شود،جشن می گیرند .تا
می خواهد این به نتیجه برسد یک کسی مثل ترامپ می آید و
همه را کنار می گذارد .دوباره می گویند صبر کنید .ملت ایران
چقدر باید صبر کنند؟ مذاکرات مهم است .دیپلماسی برای ما
مهم است .مگر ما می توانیم یک دیواری دور خودمان بکشیم؟
ولی چرا اقتصاد را به آن وصل می کنیم؟ چرا اقتصاد را شرطی
می کنیم؟ ما اقتصاد را غیر شرطی می کنیم که ثبات ،آرامش
و آینده نگری به وجود بیاید که کارآفرینان بدانند یک سال
دیگر چه خبر است.
*تکرار دولت های گذشته سم مهلک اداره کشور است
یک جمله ای برادر من شهید حسن باقری دارد که می گوید:
«ما باید به خودمان جرات بدهیم که اوضاع را تغییر بدهیم».
من واقعا اعالم خطر می کنم .این نابرابری و این بی عدالتی که
در کشور به وجود آمده اساس نظام را با خطر مواجه می کند.
خطر نابرابری دهها برابر بیشتر از حمله نظامی آمریکا به ایران
است .نباید اینقدر به مردم فشار بیاید .امروز دهک های باال
یعنی آن ثروتمندان 26 ،درصد یارانه ها را در گازوئیل و بنزین
مصرف می کنند .فقیران جامعه و فقرایی که جزو طبقات
پایین جامعه هستند2 ،درصد از یارانه بنزین استفاده می کنند.
چرا باید اینطور باشد؟ عدالت و امنیت دو روی سکه هستند.
دولت ما ،هم این آلودگی امنیتی که پیدا شده از جمله برادران
عزیز ما را در کشور خودمان ،از اسرائیل می آیند و شهید می
کنند و بعد هم می روند و کسی اینها را نمی گیرد .آلودگی
امنیتی و دست نفوذی ها را قطع می کنیم و هم مافیاهای
واردات  ،مافیاهای خودرو ،مافیاهای فوالد ،را سرجای خودشان
می نشانیم .واسطه گری و داللی ،رفع تبعیض را درست می
کنیم .با قدرت درست می کنیم.
تکرار دولت های گذشته سم مهلک اداره کشور است .چه با
قیافه جوان باشد .چه غیر جوان .چه با قیافه روحانی باشد و چه
با قیافه اقتصاددان باشد .اینجا آدم ها مهم نیستند ،یک تحولی
در دولت می خواهیم .ساختار دولت را ما عوض می کنیم .چرا
من می گویم ایالت های اقتصادی درست می کنیم؟ دست
دولت را در اجرائیات مناطق قطع می کنیم.
*در دولت ما همه استان ها در کابینه حضور دارند
زندگی مردم را باید به خودشان بدهیم .ما جنگ را با کمک
مردم اداره کردیم .حاال اقتصاد دولتی می تواند به جایی برسد؟
نتیجه اش چه شده است؟ اولین مفسده همین است .فساد
بزرگ این است .ما با تغییر در ساختارهای دولت و حل مساله
دیوانساالری در کشور سعی می کنیم که دولت آینده که دولت
ما ان شا اهلل خواهد بود ،تحولی در ساختارهای کشور به وجود
بیاوریم .ما در این انقالب عظیم ملت ایران ،به یک نظام ارزشی
و خیزشی رسیدیم .یعنی سر پای خودمان بلند شدیم .به
طوری که از آن طرف دنیا ما را دیدند .ایرانی که دیده نمی شد
در انقالب و دفاع مقدس دیده شد .مساله بعد قیام برای انسجام
است .چقدر تفرقه در کشور دست شده است؟ چقدر در کشور
چپ و راست شده است؟ مساله مردم چپ و راست و اصولگرا
و اصالح طلب و اینها نیست .ما دوباره باید دور هم جمع شویم.
چرا نباید همه اقوام ایرانی در دولت عضو داشته باشند؟ در
دولت ما همه استان ها در کابینه حضور دارند .در دولت ما
جوانان ،بانوان و مجرب ها هستند .باید خیلی از محدودیت
های خودساخته ی سیاسی را ما کنار بگذاریم .قیام برای
همبستگی ،همدلی و وحدت ملی می خواهیم .دولت وحدت
ملی شکل بدهیم .کار نداشته باشیم که چه کسی متعلق به
کجاست؟ رنگ صورتش چیست؟ شهروند دست چندم قرار
ندهیم مردمان را .شایستگی و اهلیت مالک باشد .کارخانه را
هم که به کسی می دهیم به اهلیت نگاه کنیم .نه اینکه طرف
چون پولی آورده است کارخانه را به او می دهیم و او هم زمین
و تجهیزات را می فروشد و ده برابر آن پول سود می کند و اصل
تولید را از بین می برد.
* دولت باید سرچشمه فساد را خشک کند
چگونه باید این کار را انجام داد؟ مساله عدالت و برابری برای
دولت ما بسیار مهم است .این مهمترین شعار انقالب بوده و
مهمترین خواسته شما مردم عزیز ما است .بطور جدی روی
این سرمایه گذاری می کنیم .منتها ما پیشگیری را در مبارزه
با فساد ،مهمتر می دانیم تا اینکه با مفسدین برخورد بشود .آن
مهم است .نه تنها مفسدین کوچک بلکه بزرگانی که دست
به فسادهای بزرگ می زنند .اما پیشگیری از فساد چرا مهمتر
است؟ دلیلش این است که اگر پیشگیری از فساد نباشد فساد
آنقدر گسترده می شود که اصال مبارزه با مفسدین سخت می
شود .ولی اگر ما فساد را از سرچشمه خشک بکنیم .چگونه
می شود؟ ما در دولت خودمان ،یک سازمان بازرسی در دولت
درست می کنیم و مساله مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد
را بر عهده تمام مدیران می گذاریم .االن مدیران دولتی وظیفه
ای در پیشگیری از فساد ندارند چون به آنها گفته اند که قوه
قضاییه باید این کار را بکند .بله قوه قضاییه وظیفه اش مبارزه با
مفسدین است .اما خود دولت هم باید پیشگیری بکند.
خود دولت باید سرچشمه فساد را خشک کند .خود دولت
باید نظارت و بازرسی داشته باشد .لذا ما یک سازمان بازرسی
دولتی ،در درون دولت تشکیل می دهیم که وظیفه اش هم
پیشگیری از فساد است و جلوی فساد را خواهند گرفت .جلوی
امضاهای طالیی را خواهند گرفت.
*سه عنصر در سیاست خارجی دولت اقدام و تحول
موضوع چهارم این است که اگر می خواهیم به اهداف بزرگ
برسیم ،مساله دیپلماسی ماست.
دیپلماسی ما به سمت دیپلماسی منطقه ای می رود .ما
ایران منطقه ای را مهم می دانیم .ما تا در منطقه و سیاست
همسایگی وضع خودمان را تثبیت نکنیم نمی توانیم در سطح
بین الملل جهش کنیم .ما با حضور در منطقه است که می
توانیم روی روابط بین الملل اثر بگذاریم .ما مساله ایران منطقه
ای را جدی می گیریم و در کنار آن اتحادیه آسیای جنوب

غربی که شامل  25کشور است را تشکیل می دهیم  .شبیه
اتحادیه اروپا خواهد شد .این  25کشور باالی 1200میلیارد
دالر با همدیگر صادرات و واردات دارند که ما سهم بسیار کمی
از این تجارت را داریم .اتحادیه آسیای جنوب غربی و ایران
منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی را به عنوان سه عنصر وارد
سیاست خارجی مان می کنیم .بنابراین با توجه به اینکه اوال ما
حکمرانی را در کشور و نحوه اداره و مدیریت را در کشور تغییر
می دهیم ،اقتصاد را غیر شرطی می کنیم .عدالت و برابری را
بسیار جدی می گیریم .تبعیض را در کشور می خشکانیم .همه
اقوام و استان ها در دولت ما هستند و سیاست خارجی را با سه
عنصر دیپلماسی اقتصادی و ایران منطقه ای و اتحادیه آسیای
جنوب غربی ،سامان می دهیم.
*اقتصاد ملی ما با اقتصاد زندگی مردم جوش بخورد
در حقیقت رئوس برنامه من آن چیزی است که در زندگی شما
و پیشرفت کشور وارد می شود .اقتصاد ملی ما با اقتصاد زندگی
مردم جوش بخورد .یعنی ممکن است اقتصاد ملی رشد بکند،
اتوبان های زیاد ،کارخانجات زیاد ،اما فقر در کشور گسترده
باشد مانند اتحاد جماهیر شوروری سابق ،مثل کره شمالی و
کوبا .شوروی ها رفتند به کره ماه ،بیش از پنج هزار سالح
اتمی داشتند .بمب اتم داشتند .زرادخانه اتمی داشتند .ماهواره
داشتند .پیشرفت ملی شان خیلی زیاد بود ولی مردمشان در
فقر بودند .ما نباید از باال شروع کنیم به پایین .اگر از باال شروع
کنیم مثل گلوله برفی می ماند که مرتب آب می شود و دیگر
چیزی به دست مردم نمی رسد .ما اقتصاد را باید از زندگی
مردم شروع کنیم .اقتصاد ملی باید از اقتصاد زندگی رونق پیدا
کند .شهرهای ما باید اقتصادی شود .اولین کاری که ما در
برنامه مان انجام می دهیم این است که ایالت های اقتصادی و
شهرهای اقتصادی را درست می کنیم و در شهرهای اقتصادی،
اقتصاد را از خانواده شروع می کنیم.
به مادران صاحب دو فرزند حقوق پرداخت می کنیم
ما خانه داری را یک شغل حساب می کنیم  .من می خواهم
از کارشناسان کشور سوال کنم .آیا تربیت فرزندان برجسته که
آینده ایران را تضمین می کنند کمتر از خورد و خوراکی است
که ما دنبالش هستیم؟
مساله دومی که مهم است سالمت در خانواده است .ما خانم
هایی که دو فرزند و بیشتر داشته باشند و دو کار را انجام بدهند
یک تربیت فرزند ،دو سالمت و بهداشت در درون خانه ها را
شغل محسوب می کنیم و شش ماه آموزش می دهیم و به این
خانم ها حقوق پرداخت می کنیم.
کسب و کارهای خانگی را مدرن می کنیم
مساله دیگر کسب و کار خانگی است .االن در بسیاری از
کشورهای دنیا ،کسب و کار خانگی وجود دارد .هر روز
صبح در تایوان ،در سنگاپور و مالزی ،کامیون هایی می آیند
قطعات الکترونیکی را می دهند به دست خانم ها و یک
دستگاه کوچکی هم در خانه ها نصب می کنند و شب می
آیند تجهیزات الکترونیکی که برای کامپیوتر و تلویزیون است
را تحویل می گیرند و پولش را می دهند .ما نمی توانیم در
خانواده های ایرانی ،کسب و کارهای خانگی درست کنیم؟ ما
در قدیم ،فرش بافی ،گلیم بافی ،صنایع دستی داشتیم .آنها
را هم می شود تقویت کرد .االن در بسیاری از روستاهای ما
قالیبافی و گلیم بافی وجود دارد .ما کسب و کارهای مدرن را
هم می توانیم اضافه کنیم.
موضوع دیگر کسب و کارهای کوچک و متوسط و اتصال اینها
به کسب و کارهای بزرگ است که اینها بتوانند بازاری برای
این کسب و کارهای کوچک درست کنند .این می شود شهر
اقتصادی ،شهرها باید اقتصادی بشود .از هتل داری تا سایر
مشاغل .امروز در شهرها اکثرا بیکار هستند .نه تنها جوانان و
بانوان بیکارند ،بسیاری از مردان هم بیکار هستند.
دولتمردان دست در جیب مردم نکنند
شهرها باید اقتصادی بشود و ایالت های اقتصادی شکل بگیرد
و دست دولت و سیاستمداران را از اقتصاد کوتان می کنیم که
هر روز با بورس و بانک ور نروند و دست در جیب مردم نکنند.
اقتصاد مسیر خودش را دارد ،سیاست هم مسیر خودش را
دارد .دولت باید نظارت و حمایت و کنترل کند .ما اول ساختار
اقتصاد را درست می کنیم و بعد به فعالیت های اقتصادی می
رسیم .اولین فعالیت اقتصادی که میلیاردها ثروت برای ما می
آورد و متاسفانه به آن بی توجه شده ایم صنایع پایین دستی
گاز و نفت است .پتروشیمی های خوبی در ایران درست کرده
ایم ولی موادی که اینها تولید می کنند را ما به کره جنوبی
و آلمان می فروشیم و بعد محصوالت الیه سوم و چهارم را
از آنها می خریم و می آوریم به کشور و با آن میز و خانه و...
می سازیم .اما به چه قیمتی می فروشیم و به چه قیمیتی می
خریم؟ همان کاالیی که محصول خود ماست را می خریم .ده
برابر بیشتر از قیمتی که ما می فروشیم همان محصول را از
آنها می خریم .واقعا یک غارتی در ثروت ملی ایران در حال
صورت گرفتن است .نفت خام فروخته می شود .معادن خام
فروخته می شود .محصوالت پتروشیمی ما خام فروخته می
شود .صنایع زیر دستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز را در
کشور درست کنیم میلیاردها دالر نصیب ما می شود.
* ما باید انرژی های نو را دنبال کنیم
فعالیت دوم ،انرژی های نو است .مردم عزیز! در چهار پنج سال
آینده مصرف و تولید گاز در کشور سر به سر می شود و ما
از پنج سال آینده به بعد اگر این وضع ادامه پیدا کند ایران به
عنوان دومین تولید کننده گاز دنیا باید گاز وارد بکند .این یک
فاجعه است .یک کشوری که در این رتبه بوده به این روز در
بیاید .ما باید به دنبال انرژی های نو و خورشیدی برویم که از
باد و  ...به وجود می آید .دنیا دارد به این سمت حرکت می
کند .این کویر ما که مردم در آن زندگی نمی کنند ،بزرگترین
مخزن برای تولید انرژی خورشیدی در دنیا است .البته در
آفریقا یک صحرایی وجود دارد ،صحرای دوم در ایران ما قرار
گرفته است .ما باید انرژی نو را دنبال کنیم.
* ما نهضت ساخت مسکن را در ایران راه می اندازیم
مساله بعدی ،تولید مسکن است .ما نهضت ساخت مسکن را در
ایران راه می اندازیم .هر نهضت مسکن سازی که راه بیفتد در
حقیقت بیش از دویست سیصد صنعت به دنبال او راه می افتد.
در و پنجره سازی ،فوالد ،کاشی و  ...سیصد صنعت به دنبال
مسکن راه می افتد .فعالیت مسکن هم رفاه می سازد و هم
تولید و اشتغال را فراهم می کند .با یک تیر دو نشان می زنیم.
*ما می توانیم هاب غذای منطقه بشویم
موضوع بعدی کشاورزی است .ما ایران را هاب غذای منطقه

می کنیم .یعنی آنقدر ما وضع کشاورزی مان می تواند خوب
باشد که که با اصالح در بهره وری به آن می رسیم .در اصالح
قیمت های تضمینی خرید از کشاورزان هم باید بکوشیم.
االن ما قیمت کمتری برای گندم کشاورز خودمان نسبت به
گندم وارداتی پرداخت می کنیم .چرا باید این طور باشد؟ بیمه
کشاورزان باید درست شود .قیمت های تضمینی باید درست
بشود .آن موقع خواهیم دید که کشاورزی ایران رشد می کند.
اصالح بذر ،اصالح خاک ،باالبردن بهره وری را در کشاورزی
سامان بدهیم ،اتفاقات مهمی می افتد .ایران می تواند هاب
غذای پانصد میلیون جمعیت بشود که نه تنها در داخل هیچ
کمبود غذا ما نداشته باشیم و با کیفیت غذا را به دست مردم
برسانیم .ما می توانیم هاب غذای منطقه بشویم.
* ما هاب سالمت در منطقه می توانیم باشیم
مساله دیگر اینکه ما هاب سالمت در منطقه می توانیم
باشیم .یعنی برای  25کشور اطرافمان بهترین بیمارستان ها
و گردشگری سالمت را می توانیم درست کنیم و برنامه های
بعدی که من دارم دوازده برنامه است که در سایت شخصی
خودم قرار خواهم داد.
*ما سفره دولت و مردم را یکی می کنیم
از کجا معلوم که ما هم تکرار دولت های گذشته نباشیم؟ این
سوالی است که شما از ما دارید .اولین تفاوت ما با دولت های
گذشته این است که ما مرد میدانیم .ما سرباز وطن هستیم.
ما در داخل زندگی مردم هستیم .در سه ماه آخر سال گذشته
من به  25استان سفر کردم در حالی که در اوج کرونا بود .خون
ما رنگین تر از مردم نیست .در اتاق در بسته نمی نشینیم .اوال
جلسات در اتاق های در بسته را تعطیل می کنیم .می رویم در
کنار مردم .می رویم در صحنه عملیات .خود من در جنگ سه
بار نزدیک بود اسیر شوم .اولین تفاوت ما این است که دولت ما
دولت مردم و دولت مردمی است .ما سفره دولت و مردم را یکی
می کنیم.دو تا سفره درست نمی کنیم .تا این کار را نکنیم ،درد
مردم به ما نمی رسد .اگر غذای مردم کم شود باید غذا ما کم
شود تا بفهمیم درد مردم چیست.
* با دولت های شعاری متفاوت هستیم
دومین تفاوت ما با دولت های دیگر این است که ما درباره
اقتصاد فکر کردیم .مطالعه کردیم .برنامه داریم .اقتصاددان
هستیم .کارشناسان را به صحنه عمل می آوریم و دولت
اقتصادی که درست می کنیم دیگر وعده نمی دهد ،عمل
می کند .این دولت اقتصادی دیگر شعار نمی دهد برنامه
دارد .دولت ما دولت اقدام و تحول است .با دولت های شعاری
متفاوتهستیم.
*دولت جوان انقالبی درست می کنیم
تفاوت سوم ما این است که ما جوانان را به میدان می آوریم.
ما تمام جوانان ایران را فعال می کنیم .با همان تجربه ای که
از گذشته داریم .ما در شناخت جوانان تجربه داریم .اگر ده
جوان را ببینم می توانم بفهمم که هر کدام از اینها برای چه
کاری خوب است و چه کاری را نباید و چه کاری را باید به
اینها بدهیم .دولت جوان انقالبی ،با نشاط و با روحیه ،درست
می کنیم.
* ما بورس را درست می کنیم
هیچ کاری را بدون پژوهش و مطالعه انجام نمی دهیم ،چشم
بسته دست به کاری نمی زنیم .پشت سر بورس راه نمی افتیم
و مرتب مردم را تشویق کنیم که بیایید در بورس .بدون اینکه
نهایت کار را در ذهن داشته باشیم .بورس بسیار مهم بوده اما
در همان اسفند  98باید ترمزش زده می شد .باید یک کار دیگر
صورت می گرفت .لذا در شش توصیه ای به دولت کردم که
متاسفانه اینها رعایت نکردند و وضع بورس را به اینجا رساندند.
البته ما بورس را درست می کنیم .من به مردم قول می دهم
که ما کاری می کنیم که بورس ایران در روی ریل منطقی و
روی پشتوانه تولید و سرمایه گذاری فعال شود .ضمن اینکه
صندوق جبران زیان مالباختگان را درست می کنیم و از طرف
دیگر تمام سرمایه های زیر پنجاه میلیون تومان و صد میلیون
تومان را ما بیمه خواهیم کرد .نود درصد کسانی که وارد بورس
شده اند زیر پنجاه میلیون تومان سرمایه دارند .تمام اسامی را
ما االن داریم .ما می دانیم کی زیان کرده .کی سود کرده؟ و
آن هفتاد هزار میلیارد تومان را که در مرداد و شهریور سال
 99را چه کسانی که همین حقوقی ها هستند از بورس خارج
کردند و کسری بودجه دولت حل شده و مردم را در این وسط
رها کرده اند.
* حلقه مفقوده در مذاکرات برجام دیپلماسی اقتصادی بود
ما با تخصص و علم و پژوهش ،با مطالعه وارد سیاست های
اقتصادی و سیاست های بانکی می شویم .دیپلماسی اقتصادی
را ان شا اهلل من درست خواهم کرد .در کل سفارتخانه های
وابسته به وزارت خارجه به ندرت رایزن اقتصادی پیدا می شود.
لذا دیپلماسی ایران شده دیپلماسی کاغذی .ما دیپلماسی
اقتصادی را درست می کنیم .در مذاکرات برجام اگر در کنار
متخصصین هسته ای و دیپلمات های ما ،یک تیم اقتصادی
قوی رفته بودند و وزارت خزانه داری آمریکا را وادار کرده بودند
که در برجام چندین قاعده و ماده اضافه می کردند که بالفاصله
باید وزارت خزانه داری آمریکا بعد از تصویب برجام ابالغ می
کرد به همه بانک های خارجی ،ترامپ نمی توانست به سادگی
از برجام خارج بشود .حلقه مفقوده دیپلماسی اقتصادی بود.
من به شما قول می دهم...
و اما سخن آخر من با شما ملت عزیز ایران! من به شما قول
می دهم در این چهار یا هشت سال اگر شما به ما این فرصت
را دادید .کاری خواهیم کرد که هیچ فرد ایرانی از آینده خودش
بی خبر نباشد .بتواند برای آینده خودش برنامه ریزی کند .هیچ
ایرانی دچار دغدغه و نابسامانی نشود .ما به شما قول می دهیم
در هر استانی یک مدرسه تربیت زمامداران آینده را درست
کنیم که از درون همه اقوام ایرانی ،همیشه برای اداره کشور
کادر و مدیر وجود داشته باشد و ایران بدون زمامداران بزرگ
در آینده نباشد.
من محسن رضایی ،سرباز وطن ،به شما قول می دهم که همه
وجود خودم را یکبار دیگر سپر حوادث شما بکنم و ان شا اهلل
به این برنامه هایی که به شما قول دادیم عمل بکنم و اجازه
ندهم که دوباره چهره شما دچار عدم شادمانی و نشاط بشود.

اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن:

 313روستای گیالن در سالجاری با تنش
آبی مواجه هستند

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب
و فاضالب استان گیالن ،مدیرعامل این شرکت ضمن تشریح
اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از بروز تنش آبی در
استان گیالن ،برنامه های پیش بینی شده در جهت ارتقاء
خدمات تأمین آب شرب استان را نیز برشمرد.سید محسن
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان گیالن با بیان این که با اقدامات انجام شده
در سال  99از قبیل حفر  3حلقه چاه  ،بهسازی 51حلقه
چاه و  9دهنه چشمه و تجهیز و راه اندازی  22حلقه چاه
 ،اصالح و توسعه  218کیلومتر شبکه آب و استانداردسازی
 1177فقره انشعابات ،حدود  400روستا از ارتقا و پایداری
تولید  ،انتقال و توزیع در امر آبرسانی برخوردار شدند.وی
افزود :علیرغم اقدامات انجام شده در سال گذشته ،پیشبینی
میشود با توجه به کاهش بارندگی در کشور و به ویژه در
سطح گیالن و تاثیر آن بر کاهش دبی چشمه ها و چاههای
منطقه ،تعداد روستاهای دارای تنش آبی در سال  1400به
 313مورد برسد.رئیس هیأت مدیره آبفای گیالن در خصوص
تمهیدات پیشبینی شده جهت مدیریت تنش آبی برای سال
جاری افزود :با توجه به تشکیل هفتگی جلسات ستاد پایش
تنش آبی ،حفر  8حلقه چاه ،بهسازی  102دهنه چشمه و 30
حلقه چاه  ،تامین برق اضطراری  30دستگاه ،اصالح و احداث
 30کیلومتر خطوط آبرسان ،خرید تانکر آبرسانی ثابت و سیار
و دستگاه بسته بندی آب برای استقرار در مناطق شرق و غرب
دور استان و تجهیز انبار پشتیبان اقالم و تجهیزات ضروری از
جمله مهمترین اقدامات برنامه ریزی شده برای گذر از تنش
آبی پیش رو بهشمار میآید.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان گیالن در خصوص چالشهای موجود در روستاها اظهار
داشت :فراوانی انشعابهای غیرمجاز ،آسیب رساندن به خطوط
آبرسان در روستاها به منظور برداشت غیر مجاز آب شرب
برای مصارف کشاورزی ،باغها و دام ،افزایش باغ ویالها ،تعداد
روستاهای نیازمند آبرسانی سیار و کمبود تانکر و صعب العبور
بودن مسیر دسترسی به تعدادی از روستاها و عدم ظرفیت
مناسب بخش خصوصی آبرسانی سیار در استان از مهمترین
چالشهای پیشرو در حوزه روستایی محسوب میشود.

مدیر عملیات و مسئول کمیته بومی سازی شرکت
فوالد سفیددشت مطرح کرد

بومیسازی قطعات و تجهیزات شرکت
فوالد سفیددشت در راستای خودکفایی
صنایع داخلی و کاهش هزینههای ارزی

مدیر عملیات و مسئول کمیته بومی سازی شرکت فوالد
سفیددشت گفت :بومی سازی قطعات و تجهیزات در شرکت
فوالد سفیددشت از جنبههای مختلفی از جمله خودکفایی،
توانمندسازی صنایع داخلی ،کاهش هزینههای ارزی ،قابلیت
بهینهسازی و بازطراحی تجهیزات و قطعات ،تسریع در فرایند
خرید و سهولت دسترسی به خدمات پس از فروش ،حائز
اهمیت است.
مدیر عملیات و مسئول کمیته بومیسازی شرکت فوالد
سفیددشت با اعالم این مطلب و با تأکید بر نهادینه شدن
بومیسازی و استفاده از توانمندسازی داخلی بهعنوان یکی
از اولویتهای مهم این شرکت ،یادآور شد :با تشکیل کمیته
بومیسازی فوالد سفیددشت در سال  ،1397شناسایی و
سازماندهی قطعات و تجهیزات با قابلیت تأمین از داخل در
دستور کار قرار گرفت که حاصل این فرایند ،بومیسازی بیش
از  160قطعه و تجهیز موردنیاز صنعت فوالد بوده است
ایمان سلیمانی افزود :بومیسازی قطعات و تجهیزات برای
شرکت فوالد سفیددشت از جنبههای مختلفی از جمله
خودکفایی ،توانمندسازی صنایع داخلی ،کاهش هزینههای
ارزی ،قابلیت بهینهسازی و بازطراحی تجهیزات و قطعات،
تسریع در فرایند خرید و سهولت دسترسی به خدمات پس
از فروش ،حائز اهمیت است.مسئول کمیته بومیسازی
فوالد سفیددشت از طراحی و ساخت الکتروموتورهای ،MV
گلوب ولوها ،دمپرهای الکتریکی دمندهها ،عملگر والوها،
گیربکسهای واحد کالریفایر ،کالسیفایر و سیستم حمل
مواد ،روتور دمندههای سنگین ،بدنه فن  ،Stackپمپهای
دور باال ،تیغههای فن برجهای خنککن و نمونهگیر اتوماتیک
کوره بهعنوان مهمترین تجهیزات و قطعات بومیسازی شده
این شرکت در سال  1399یاد کرد.سلیمانی در پایان ضمن
تشکر از فوالد مبارکه در خصوص انتقال تجربیات در زمینه
بومیسازی ،اظهار امیدواری کرد با تدوین سند بومیسازی
و توسعه همکاری واحدهای عملیات و بازرگانی در جهت
سیاستگذاری تأمین قطعات واحد فوالدسازی ،بتوان برای
پیشبرد هر چه بهتر برنامه تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز
این واحد از تأمینکنندگان داخلی بهرهمند شد.

ورودگردشگربهشهرستانسامانممنوعشد

فرماندار سامان با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در این
شهرستان گفت :محدودیتهای کرونایی در این شهرستان در
تعطیالت نیمه خردادماه تشدید و از ورود هرگونه مسافر و
گردشگر جلوگیری میشود.
کمال اکبریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید
کرد :براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و ابالغ
استاندار چهارمحال و بختیاری از  ۱۱تا  ۱۷خردادماه جاری
تمامی مسیرهای اصفهان به سامان کنترل و از ورود افراد
غیربومی در این مدت جلوگیری و مسافران و گردشگران به
برگشت توصیه میشوند.
وی افزود :در صورت ورود هرگونه مسافر و گردشگری به
شهرستان سامان در این مدت ،نیروی انتظامی برای پالک
خودروهای متخلف ،جریمه پنج میلیون ریالی اعمال میکند.
اکبریان تصریح کرد :از  ۱۱تا  ۱۷خردادماه جاری تمامی
راههای ورودی از سمت استان اصفهان به سامان مانند
جادههای جعفرآباد ،چمها ،شوراب،تیران ،صادقآباد به آبپونه
و محور سد زایندهرود بسته میشود.
وی از مردم تقاضا کرد ،در این مدت تمامی برنامههای مرتبط
با گردش ،میهمانی و یا میزبانی از مسافران و گردشگران در
شهرستان سامان را لغو کنند.
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان استان قزوین:

 37هزارنفردراستانقزوینتحتپوششبیمهعشایروروستاییانهستند
مدیرصندوق بیمه اجتماعی ،کشاورزی،
روستائیان وعشایر استان قزوین گفت:
 37هزار نفر از عشایر و روستائیان
تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی
قرار دارند .خبرنگاران استانهای کشور
عصر یکشنبه به صورت ویدئو کنفرانس
ضمن ارتباط به شیرخانی مدیرعامل
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر کشور سواالت خود
را در خصوص فعالیت های این صندوق
و برنامه های آینده مطرح کردند.
در نشست خبری که با حضور حجت
االسالم عرب مدیر صندوق بیمه
اجتماعی ،کشاورزی  ،روستاییان وعشایر
استان و تعدادی از خبرنگاران در محل
صندوق قزوین برگزار شد سواالتی در
خصوص افراد تحت پوشش ،برنامه های
آینده ،اطالع رسانی بیشتر برای آگاه
کردن مردم از مزیت های بیمه ای ،افراد
تحت پوشش ،مشکالت و چالش ها و
میزان سهم بیمه و سهم دولت مطرح
شد که شیرخانی به آنها پاسخ داد.
شیرخانی مدیرعامل صندوق بیمه
اجتماعی ،کشاورزان ،روستائیان و
عشایر کشور در این نشست ویدئو
کنفرانسی گفت :جمعیت روستاییان
کشور بیش از  20میلیون نفر است
که نیمی از آنها در شرایط سنی 18
تا  50سال هستند که می توانند عضو
صندوق شوند که به طور میانگین 30
درصد آنها تحت پوشش سایر نهادهای
حمایتیهستند.
وی بیان کرد :در کشور  2میلیون

و  500هزار نفر سرپرست خانوار
هستند که فاقد هر گونه پوشش بیمه
ای هستند که می توانیم آنها را تحت
پوشش این بیمه قرار دهیم.
شیرخانی تصریح کرد :در حال
حاضر یک میلیون و  500هزار نفر
از روستاییان ،عشایر و کشاورزان
تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی،
کشاورزی و عشایری هستند و
عالقمندان جدید می توانند با پرداخت
یک سوم هزینه ها از خدمات صندوق
برخوردار شوند.
حجت االسالم عرب 37 :هزار نفر در
استان قزوین تحت پوشش بیمه عشایر
هستند
در ادامه حجت االسالم عرب مدیر
صندوق بیمه اجتماعی ،کشاورزان،
روستاییان و عشایر استان قزوین
به خبرنگاران گفت :موضوع بیمه
های اجتماعی شامل خدمات عمر،
بازنشستگی و از کار افتادگی به تنهایی
می تواند مفید باشد و حداقلی از معاش
برای دوران بازنشستگی را فراهم کند.
وی افزود :این بیمه با پرداخت سهم
دو برابری دولت در حق بیمه و امکان
انتقال سوابق بیمه ای از صندوق به
سایر صندوق ها می تواند آرامش
خاطری را برای افراد فاقد هر گونه
شغل و درآمد در زمان بازنشستگی و
از کارفتادگی ایجاد کند.
عرب گفت :روستاییان ،عشایر ،رانندگان
حمل بار و مسافر برون شهری در
روستاها و شهرهای زیر  20هزار نفر،

کشاورزان غیر ساکن در روستاها،
قالیبافان ،زنبورداران و شاغالن در
عرصه صنایع دستی می توانند با
پرداخت ماهانه حداقل  32تا  95هزار
تومان تحت پوشش این بیمه قرار
گیرند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی،
کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان
قزوین یادآورشد :متاسفانه در سال
گذشته شاهد ریزش  74درصدی بیمه
شدگان بودیم که مشخص شد بخش
زیادی از آنها به دلیل مشکالت مالی
ناچار به خروج از پوشش بیمه شده اند
که این وضعیت نگران کننده بود.
وی اظهارداشت :برای حل این مشکل
با کمک مسئوالن استانی و نهادهای
حمایتی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی توانستیم  200میلیون تومان
دریافت کرده و تعداد  606نفر از
کشاورزان و روستاییان بی بضاعت را
به صورت رایگان تحت پوشش صندوق

بیمه قرار دهیم.عرب اضافه کرد :با کمک
خیرین هم  194نفر دیگر از روستاییان
و عشایر تحت پوشش بیمه رایگان قرار
گرفتند که در مجموع امسال توانستیم
 800نفر را به صورت رایگان بیمه کنیم.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی ،
کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان
قزودین تصریح کرد :با حمایت خوب
دولت از عشایر ،روستاییان ،کشاورزان،
سرپرستان خانوار و کسانی که در
مشاغل خانگی و صنایع دستی فعالیت
می کنند درخواست می کنیم از این
فرصت استفاده کرده و با کمترین
پرداخت اینده خود را بیمه کنند تا در
سنین بازنشستگی با آرامش بیشتری
زندگی خود را مدیریت کنند.
وی بیان کرد :اگر بیمه شده ماهانه
 90هزار تومان پرداخت کند دولت با
یارانه بیمه ای ماهانه  190هزار تومان
را متعهد می شود که این کمک انگیزه
خوبی برای بیمه شدگان ایجاد می کند.

لزوم ثبت اطالعات دقیق سکونتی در سامانه امالک

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
گفت :جریمههای اعالم شده برای عدم
ثبت اطالعات در سامانه ملی امالک
و اسکان کشور ،برابر ضوابط واعالم
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه
وشهرسازی اجرایی وپیگیری خواهد
شد وبه شایعات مندرج در شبکههای
مجازی توجه نکنید.
در گفتو گو با خبرنگار پایگاه خبری
وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛
حسن کحالزاده رئیس اداره ارتباطات و
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی
استان اصفهان در خصوص جرایم
عدم ثبت مشخصات ملکی و یا ثبت
مشخصات اشتباه واحد مسکونی در
سامانه جامع امالک گفت :مطابق
با اعالم معاون مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی و بر اساس

الزام قانونی (اصالحیه ماده  ۵۴مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
دی  ،)۱۳۹۹تمامی سرپرستان خانوار
اعم از شهری و روستایی ،مالک و
مستاجر مکلف هستند اطالعات محل
سکونت و امالک تحت مالکیت خود را
با مالکیتهای رسمی ،وکالتی ،تعاونی
شهری و روستایی در سامانه ملی
امالک و اسکان کشور به نشانی https://
 amlak.mrud.irثبت کنند.
وی افزود :سرپرستان خانوار برای
خوداظهاری و درج اطالعات سکونتی و
ملکی خود در این سامانه تا  ۱۹خرداد
ماه سالجاری فرصت دارند.
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
با بیان اینکه در ابتدای شروع این فرآیند
خانوارها بر اساس آخرین رقم کدملی
خود (سرپرست خانوار) و مطابق با

جدول زمانبندی اعالمی میتوانستند
به سامانه ملی امالک و اسکان کشور
مراجعه کنند گفت :در حال حاضرتا 19
خرداد  1400تمام سرپرستان خانوار
میتوانند بدون در نظر گرفتن آخرین
رقم کد ملی خود اطالعات سکونتی را
در این سامانه ثبت کنند.
وی اظهار کرد :پس از ثبت نام افراد در
سامانه ،کد یکتایی (آدرس الکترونیک
خانوار) برایشان صادر می شود و زین
پس دریافت تمامی خدمات دولتی
مبتنی بر این کد یکتا خواهد بود.
کحالزاده بیان داشت :بنابر اعالم وزارت
راه و شهرسازی یک واحد به عنوان
محل سکونت خانوار تلقی می شود و
هر خانوار یک واحد هم در شهر دیگر
به عنوان اقامتگاه فرعی میتواند داشته
باشد .اگر افراد بیشتر از این تعداد واحد
داشته باشند و بیشتر از  ۱۲۰روز در
سال خالی باشد ،مشمول این قانون و
پرداخت جرائم مالیاتی در نظر گرفته
شده ،میشوند.
وی افزود :ثبت نکردن و ثبت
مشخصات اشتباه امالک در سامانه
جامع امالک و اسکان ،جرایم
سنگینی به دنبال دارد.در صورت
نبود اطالعات ملکی در این سامانه،
مالیات بر خانه خالی برای ملک در
نظر گرفته میشود که برای سال اول
 ۶برابر ،سال دوم  ۱۲برابر و سال

سوم  ۱۸برابر اجاره سالیانه واحد
مسکونی است.رئیس اداره ارتباطات و
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی
استان اصفهان تاکید کرد :اگر اطالعات
اشتباه وارد سامانه امالک شود ،دو برابر
این میزان مالیات به عنوان جریمه در
نظر گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه آمار و اطالعات
سامانه ملی امالک و اسکان کشور در
اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده
و دسترسی در استانها وجود ندارد
عنوان کرد :وزارت راه و شهرسازی
به منظور سهولت در ثبت اطالعات
سکونتی خانوار در سامانه امالک و
اسکان ،بصورت  ۲۴ساعته( ،تلفنی و
پیامکی) به سواالت شهروندان پاسخ
میدهد .لذا مردم عزیز اصفهان می
توانند با شماره  ۰۲۱۵۹۱۹۸وشماره
پیامکی  ۰۲۱۱۹۳ارتباط برقرار کرده و
در گفتوگو با کارشناسان سواالت خود
را مطرح کنند.
کحالزاده توصیه کرد :به شایعات و
اطالعات نادرست در خصوص کاربری
کد یکتا و جرائم عدم ثبت اطالعات که
توسط برخی از کانالها و شبکههای
غیرمجاز فضای مجازی منتشر میشود
توجه نکنند و در جریان باشند که اخبار
و اطالعات دقیق در این رابطه توسط
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی ابالغ میشود

با استفاده از توانمندسازی صنایع داخلی ایجاد شد:

ارزشافزوده  2میلیون دالری با بومیسازی در فوالد سفیددشت
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد
سفیددشت چهارمحال و بختیاری ،این
شرکت در راستای سیاست استفاده
حداکثری از توان تولیدکنندگان
و صنعتگران داخلی ،طی دو سال
منتهی به فروردینماه  ،1400موفق
به بومیسازی بخشی از تجهیزات و
قطعات موردنیاز خود با ارزش بیش از 2
میلیون دالر گردیده است.
مدیر عملیات و مسئول کمیته
بومیسازی شرکت فوالد سفیددشت
با اعالم این مطلب و با تأکید بر
نهادینه شدن بومیسازی و استفاده
از توانمندسازی داخلی بهعنوان یکی
از اولویتهای مهم این شرکت ،یادآور
شد :با تشکیل کمیته بومیسازی فوالد
سفیددشت در سال  ،1397شناسایی
و سازماندهی قطعات و تجهیزات
با قابلیت تأمین از داخل در دستور
کار قرار گرفت که حاصل این فرایند،

بومیسازی بیش از  160قطعه و
تجهیز موردنیاز صنعت فوالد بوده است
ایمان سلیمانی افزود :بومیسازی
قطعات و تجهیزات برای شرکت فوالد
سفیددشت از جنبههای مختلفی از
جمله خودکفایی ،توانمندسازی
صنایع داخلی ،کاهش هزینههای

ارزی ،قابلیت بهینهسازی و بازطراحی
تجهیزات و قطعات ،تسریع در فرایند
خرید و سهولت دسترسی به خدمات
پس از فروش ،حائز اهمیت است.
مسئول کمیته بومیسازی فوالد
سفیددشت از طراحی و ساخت
الکتروموتورهای  ،MVگلوب ولوها،

دمپرهای الکتریکی دمندهها ،عملگر
والوها ،گیربکسهای واحد کالریفایر،
کالسیفایر و سیستم حمل مواد،
روتور دمندههای سنگین ،بدنه فن
 ،Stackپمپهای دور باال ،تیغههای فن
برجهای خنککن و نمونهگیر اتوماتیک
کوره بهعنوان مهمترین تجهیزات و
قطعات بومیسازی شده این شرکت در
سال  1399یاد کرد.
سلیمانی در پایان ضمن تشکر از فوالد
مبارکه در خصوص انتقال تجربیات
در زمینه بومیسازی ،اظهار امیدواری
کرد با تدوین سند بومیسازی و
توسعه همکاری واحدهای عملیات
و بازرگانی در جهت سیاستگذاری
تأمین قطعات واحد فوالدسازی،
بتوان برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه
تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز
این واحد از تأمینکنندگان داخلی
بهرهمند شد.

مدیرکل بنیاد شهید البرز:
ساخت  ۶۰۰واحد مسکونی
برای ایثارگران البرز آغاز شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز اعالم کرد که
ساخت  ۶۰۰واحد مسکونی برای ایثارگران این استان با پیام
ویدئو کنفرانسی وزیر راه وشهرسازی در شهرجدید هشتگرد
آغاز شد .سلیمان رستمیان در گفت وگوبا خبرنگاران اظهار
داشت  :خادمان شهدا و مسووالن شرکت عمران شهر جدید
هشتگرد در قالب یک تفاهمنامه این واحدهای مسکونی را پس
از ساخت در اختیار خانواده های ایثارگر قرار خواهند داد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت  :با
احداث این واحدها  ،ساخت سه هزار واحد مسکونی برای
ایثارگران استان تحقق می یابد.
وی اظهار داشت  :مسکن یکی از اصلی ترین مشکالت
ایثارگران است و امروز خرسندیم که الطاف خداوند و پیگیری
های صورت گرفته توسط بنیاد و دیگر مسووالن توانستیم
کلنگ  ۶۰۰واحد مسکونی در هشتگرد را بر زمین بزنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تصریح کرد:
تمام تالش مسووالن باید رفع مشکالت ایثارگران باشد ،بنیاد
تمام تفاهمنامه های منعقده در راستای خدمت به ایثارگران را
تا حصول نتیجه پیگیری و در تمامی مراحل ساخت واحدهای
مسکونی نظارت دارد تا تا بتوانیم خدمتی ارزشمند به ایثارگران
ارائه کنیم.استان البرز پنج هزارو ۲۵۰شهید تقدیم آرمان های
واالی انقالب اسالمی کرده است .حدود  ۱۷هزار جانباز و آزاده
دفاع مقدس در استان البرز زندگی می کنند.

یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر عضو نظام
صنفی کشاورزی ایران هستند

معاون دفتر ساماندهی و صنوف تشکلهای مردم نهاد سازمان
تعاون روستایی کشور با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی
در یک دوره  ۱۰ساله فعال شده است ،گفت :هماکنون یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در کشور عضو نظام صنفی کشاورزی
هستند .مرتضی ادیب در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف
کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود :این اعضا در ۴۵۳
شهرستان و استان که دارای نظام صنفی کشاورزی هستند،
عضویت دارند و از این تعداد بیش از یک میلیون نفر فعالیت
منطبقهستند.
وی با اشاره به آغاز به کار نظام صنفی با ساختار جدید در
کشور از سالجاری گفت :با تشکیل جلسات کمیسیون نظارت
بر اصناف در استانها ،ساختار نظام صنفی جدید استقرار
خواهد یافت تا براساس آن ،اساسنامه جدید نظام صنفی،
اتحادیه صنفی کشاورزی ،اتاق اصناف کشاورزی شهرستان،
اتاق اصناف کشاورزی ایران ،کمیسیون نظارت بر اصناف
کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی
ایران تشکیل شود.
ادیب اظهار داشت :با حضور هفت وزیر از جمله وزیر
جهادکشاورزی ،وزیر دادگستری ،نیرو ،صنعت ،معدن و
تجارت ،رفاه و بهداشت و همچنین روسای اتاق بازگانی و
اصناف و هیات رییسه اتاق ایران،در حوزه نظارت نیز هماهنگی،
برنامهریزی و تعامل اتحادیه و اتاق کشاورزی بیشتری در این
بخش صورت میگیرد.
ادیب گفت :در ساختار اتاق اصناف کشاورزی نیز افراد،
واحدهای صنفی بخش کشاورزی را در هفت رشته در
شهرستانها اتحادیه صنفی تشکیل خواهند داد و پس از آن
اتاق اصناف کشاورزی در هر شهرستان تشکیل میشود.
به گفته وی ،در شهرستان مرکز استان نیز کمیسیون نظارت
تشکیل خواهد شد تا نظارت بر مصوبات و اجرای اساسنامه و
دستورالعمل را براساس آییننامه اجرا ،تدوین و نگارش کند.
معاون دفتر ساماندهی و صنوف تشکلهای مردم نهاد سازمان
تعاون روستایی کشور از تدوین سه اساسنامه اتحادیه صنفی،
اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و ایران خبر داد و افزود:
براساس ابالغ وزیر جهادکشاورزی در اواسط اردیبهشتماه
سالجاری ،در شهرستانها کمیسیون و اتحادیه برای تخصصی
شدن کار و فعالیت نظام صنفی فعال خواهد شد.هماکنون ۶۷
هزار بهرهبردار با تولید ساالنه ۱.۵میلیون تن انواع محصوالت
در استان در حوزه کشاورزی فعال است.

تاالرهای پذیرایی استان سمنان با رعایت
اصول بهداشتی فعال شوند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان گفت :تاالرهای
پذیرایی و رستورانهای سراسر استان با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در جلوگیری از شیوع کرونا مجاز به فعالیت هستند.
سید مهدی برهانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ،ابراز
داشت :بیش از  ۱۰۰تاالر پذیرایی و رستوران در استان سمنان
وجود دارد که ازنهم خرداد میتوانند با توجه به رعایت دستور
العملها فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی ادامه داد :در پی مکاتبات و پیگیریهای مستمر اتاق
اصناف ایران مبنی بر بازگشایی و فعالیت مجدد تاالرها ،
کمیته امنیتی  ،اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص
صدور مجوز فعالیت مجدد تاالرها مشروط بر رعایت حداکثری
دستورالعملهای بهداشتی و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و
دستورالعملها ،موافقت کرد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان یادآورشد :با
صاحبان تاالرهایی که دستورالعملهای های بهداشتی را
رعایت نکنند به شدت برخورد می شود.
وی تاکید کرد :طبق دستورالعمل ابالغ شده در نظر گرفتن
فاصله سه متر برای هر صندلی در فضای باز تاالرها و تامین
فضای هشت متر مربع برای هر نفر و پذیرش مشتری حداکثر
با  ۳۰درصد ظرفیت تاالر ضرورت دارد.
برهانی تصریح کرد :در فضای بسته و مسقف تاالرها(سالن)،
عالوه بر الزام رعایت دستورالعملهای اعالم شده در فضای باز،
رعایت محدودیت پذیرش مشتری در شهرهای قرمز حداکثر
تا  ۱۵نفر  ،در شهرهای نارنجی ۲۰نفر ،در شهرهای زرد ۳۰
نفر و در شهرها با شرایط آبی تا  ۵۰نفر الز م و ضروری است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان گفت :ابالغ
دستورالعملهای بهداشتی صرفا برای مبارزه با شیوع کرونا و
راهکاری برای حفظ سالمت آحاد جامعه است و انتظار میرود
شهروندان و تاالرداران با رعایت دستورالعملهای بهداشتی به
شکست زنجیره این ویروس کمک کنند.

اخبار کوتاه

آماده سازی  ۲۳۰۰سازه تبلیغاتی
ویژه انتخابات در پایتخت

معاون تبلیغات سازمان زیباسازی شهرداری تهران ضمن
درخواست از ستادهای کاندیداهای انتخابات برای بهره گیری
از فضاهای در نظر گرفته شده برای تبلیغات و جلوگیری از
آلودگی بصری سطح شهر از پیش بینی  ۲۳۰۰سازه برای
تبلیغات انتخاباتی در شهر تهران خبر داد .حمید فرزام در
تشریح روند عملکرد و اقدامات سازمان زیباسازی شهر تهران
برای آماده کردن فضاهای تبلیغات در انتخابات برای شهر تهران
گفت :سازه های مناسب تبلیغات انتخاباتی تهیه و ساخته شده
و در اختیار شهرداری های مناطق برای نصب قرار گرفته است
تا بر اساس نیاز به هر تعداد که نیاز است در سطح شهر نصب
شود.وی افزود :تعدادی از این سازهها به شکل آزمایشی نصب
شده اما چون تبلیغات میدانی و محیطی شروع نشده همه این
سازه ها هنوز پخش نشده اما همگی آنها تا  ۲۰خردادماه سال
جاری نصب و عملیاتی خواهند شد .تعداد  ۲۳۰۰سازه آماده
شده که با توجه به میزان نیاز و تراکمی که در زمان تبلیغات به
وجود می آید،توزیع و نصب می کنیم.
فرزام ادامه داد :در مرحله نخست چیزی کمتر از  ۵۰درصد
سازههای آماده شده را جانمایی میکنیم که بزودی نصب می
شوند و به صورت تدریجی اگر مورد اقبال ستادهای انتخاباتی
قرار بگیرند و تقاضا و تبلیغات بیشتر شود نصب سازهها را
تقویت می کنیم و تعداد بیشتری نصب می کنیم.
وی تاکید کرد :باتوجه به نیازی که در انتخابات های دوره های
قبل وجود داشته وضعیت را برآورد کردهایم و خیلی بیشتر از
آن ساخته و آماده کرده ایم تا در انتخابات پرشور این سازه ها
را توزیع کنیم؛ لذا در این مسیر برآوردها و کارهای کارشناسی
انجام شده است .این سازه ها و فضاهای در نظر گرفته شده
برای هر چهار انتخاباتی که در تهران برگزار می شود مورد
استفاده قرار می گیرد.
درخواست از ستادهای کاندیداها برای جلوگیری از آلودگی
بصری شهر
معاون سازمان زیباسازی شهر تهران خطاب به ستادهای
انتخاباتی کاندیداها درخواست کرد که ستادها تا جایی که می
توانند از سازه ها برای تبلیغات استفاده کنند و به فضاهای
عمومی شهر لطمه و آسیبی با چسباندن تبلیغات وارد نکنند.
از همه ستادها تقاضا می کنیم در ایام تبلیغات تاجایی که
می شود به فضاهای شهر آسیب کمتری وارد کنند؛ بی تردید
هرچقدر بخواهند تعداد این سازها به ویژه در مقابل ستادهای
اصلی تقویت و افزایش می یابد؛ لذا امیدواریم با این تدبیر شاهد
آلودگی بصری کمتری در سطح شهر تهران باشیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی خبرداد

کشف بیش از  ۷۰هزار ماینر در کشور

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش از  ۷۰هزار
دستگاه ماینر در کشور خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره برخورد
پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارزها ،گفت :در مورد
دستگاههای ماینر یا همان استخراج رمز ارزها باید بگویم که
این دستگاهها قاچاق هستند و عالوه بر آن استفاده غیرمجاز
آنها از صنعت برق کشور را داریم که تبعات سویی در حوزههای
اقتصادی و اجتماعی درپی دارد که قطع برق هم جزوی از این
تبعات است .از این رو پلیس با این موارد برخورد میکند.
وی با بیان اینکه از ابتدای گسترش رمز ارزها در جهان و به
تبع آن در کشورمان تاکنون نزدیک به  ۷۲هزار دستگاه ماینر
در کشور کشف و ضبط شده است ،گفت :از ابتدای امسال
حدود  ۳۰۰۰دستگاه ماینر کشف و ضبط شده که ما این موارد
را به حوزههای مربوطه تحویل داده و با متخلفان نیز برخورد
شده است.وی با بیان اینکه استخراج رمز ارزها در سه قسمت
خانگی ،نیمه صنعتی و صنعتی انجام میشود ،گفت :پلیس با
این موارد برخورد قانونی خواهد داشت و طی این مدت افرادی
هم به دلیل ارتکاب همین اقدامات مجرمانه دستگیر شدهاند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به قاچاق بودن
دستگاههای ماینر ،گفت :دستگاههای استخراج رمز ارز نو
نیستند و به صورت دست دوم و به عنوان دستگاه خارج
از استفاده وارد کشور میشوند .طبیعی است که چنین
دستگاههایی عمر مفید خود را طی کرده و عملکرد مثبتی
ندارند .عالوه بر آن هزینهبری و برق بیشتری هم مصرف
میکنند .مقیمی با بیان اینکه بعضی از سازمان و دستگاهها
نیز در این زمینه فعال هستند ،گفت :ما اخبار اینها را داریم
و باید با این ها برخورد شود.وی در مورد استخراج مجاز نیز
گفت :بعضی ها مجوز گرفتهاند ،یعنی برقشان را هم خودشان
تولید میکنند و برای تامین برق ،باری به شبکههای سراسری
وارد نمیکنند .این موارد در فضاهایی که ایجاد کردهاند در
حال فعالیت هستند .پلیس با موارد غیرقانونی برخورد میکند.

پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال
 ۱۴۰۰ابالغ شد

پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال  ،۱۴۰۰با همکاری
مشترک وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و شورای نگهبان به منظور حفظ سالمت مردم در
کنار انجام وظایف ملی و اجتماع ،تهیه و ابالغ شد .درمان و
آموزش پزشکی ،در این ابالغیه آمده است :راهنما و پروتکل
حاضر براساس مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا در تاریخ اول خرداد  ۱۴۰۰با همکاری مشترک
وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
شورای نگهبان به منظور حفظ سالمت مردم در کنار انجام
وظایف ملی و اجتماع تهیه شده است.بر اساس این ابالغیه،
در همه دستگاه های اجرایی و نظارتی از جمله وزارت کشور
(ستاد انتخابات کشور) ،شورای نگهبان ،نیروی انتظامی ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه های علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سایر نهادها و
سازمان های مرتبط با برگزاری انتخابات از طریق واحدهای
تابعه استانی و شهرستانی و منطقه ای موظف به نظارت
هستند.انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان
با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسالمی در  ۶حوزه،
میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲
شهر و چهل هزار و  ۶۲۰روستا و تیره عشایری  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰برگزار میشود.
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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

بیمهشدگانباالی ۶۵سالخدماتبستریرایگاندریافتمیکنند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
گفت :خدمات درمان بستری برای بیمه
شدگان باالی  ۶۵سال در همه شهرها و
در شهرهای دارای مرکز درمانی تأمین
اجتماعی و بیمارستان های دولتی
رایگان خواهد بود و سازمان تأمین
اجتماعی  ۱۰درصد سهم بیمه شدگان
را به طور کامل پرداخت میکند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان
تأمین اجتماعی ،مصطفی ساالری در
جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک
که با حضور مدیران حوزههای درمان
و فناوری اطالعات و ارتباط ویدئو
کنفرانسی با مدیران درمان تأمین
اجتماعی استانها برگزار شد ،اظهار
داشت :براساس توافق با معاون وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
طی روزهای آینده تبادل اطالعات
الکترونیک بیمارستانهای دانشگاهی با
سازمان تأمین اجتماعی برقرار میشود.
وی ادامه داد :با توافق وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گام مهمی
برای اتصال بیمارستانهای دانشگاهی
به سامانه نسخه الکترونیک تأمین
اجتماعی برداشته و طی روزهای آینده
دیتای الکترونیک بیمارستانهای
دانشگاهی جایگزین اسناد کاغذی
میشود.
ساالری افزود :در روزهای اخیر آخرین

مراحل پرداخت هزینههای مربوط به
اسناد کاغذی بیمارستانهای دانشگاهی
را انجام داده و از این به بعد پرداخت
هزینهها از سوی سازمان تأمین
اجتماعی به بیمارستانهای دانشگاهی
منحصرا برای اسناد الکترونیک انجام
میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
همچنین از توافق این سازمان با وزارت
بهداشت برای اجرای طرح صیانت مالی
از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در
شهرستانهای فاقد مرکز ملکی خبر
داد و گفت :همه بیمه شدگان تأمین
اجتماعی در شهرهای فاقد مرکز ملکی
تأمین اجتماعی میتوانند خدمات
بستری رایگان را از بیمارستانهای
دولتی دریافت کنند و سازمان تأمین

اجتماعی  ۱۰درصد فرانشیز سهم بیمار
را نیز در این بیمارستانها پرداخت
میکند.
ساالری همچنین از رایگان شدن
خدمات بستری برای بیمه شدگان
باالی  ۶۵سال در همه بیمارستانهای
دولتی خبر داد و گفت :خدمات درمان
بستری برای بیمه شدگان باالی ۶۵
سال در تمامی شهرها و در شهرهای
دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی
رایگان خواهد بود و سازمان تأمین
اجتماعی  ۱۰درصد سهم بیمه شدگان
را به طور کامل پرداخت میکند.
وی بر لزوم پیگیری و رصد دائمی
مشکالت مربوط به سامانههای خدمات
الکترونیک تأمین اجتماعی تأکید کرد
و افزود :مرکز  CRMسازمان تأمین

اجتماعی باید به اطالعات مورد نیاز
دسترسی داشته باشد و این مرکز با
استفاده از تجهیزات مورد نیاز و نیروی
انسانی آموزش دیده با استفاده از تمامی
ظرفیتهای ممکن فعالیت موثری
داشته باشد.
ساالری بر لزوم استفاده از سیستم
کنترل پروژه در طرح نسخه الکترونیک
نیز تأکید کرد و گفت :مسائل و
مشکالت اجرایی را به صورت جدی
رصد میکنیم تا اقدام بزرگی که در
طرح نسخه الکترونیک شروع شده با
جدیت تداوم یابد و اشکاالت جزئی
باقی مانده نیز برطرف خواهد شد.
در این جلسه تعدادی از مدیران
حوزههای درمان و فناوری اطالعات
سازمان تأمین اجتماعی و مدیران
درمان تأمین اجتماعی استانها هم
به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود
پرداختند.
به گزارش ایرنا ،سامانه نسخه
الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی
در دسترس همه مراکز درمانی طرف
قرارداد است و پزشکان اعم از طرف
قرارداد و غیرطرف قرارداد میتوانند
با ثبتنام در سامانه نسخه الکترونیک
سازمان به نشانی  ep.tamin.irو
دریافت نام کاربری ،نسبت به نسخه
نویسی الکترونیک اقدام کنند.

اجرای پویش «نذر آب  »۴در  ۴استان جنوبی از مرداد ماه
معاون جذب و سازماندهی سازمان
داوطلبان جمعیت هاللاحمر گفت:
پویش «نذر آب  »۴با هدف ارتقای
سطح سالمت آب شرب ،مقابله با
آسیبهای اجتماعی و ارائه خدمات
درمانی و معیشتی به خانوادههای متاثر
از پدیده خشکسالی در چهار استان
کشور که با این پدیده مواجهند ،اجرا
میشود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جمعیت
هالل احمر ،وحید سلیمی با اعالم
این مطلب افزود :اجرای پویش «نذر
آب  »۴با کمک خیرین و داوطلبان
عضو سازمان داوطلبان جمعیت هالل
احمر ،مرداد ماه در استانهای خراسان
جنوبی ،کرمان ،سیستان و بلوچستان و

هرمزگان کلید میخورد.
وی درباره این پویش که با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی انجام میشود،
گفت :بهبود آب شرب و رفع مشکالت
خانوادههای نیازمند در استانهایی که
با پدیده خشکسالی مواجه هستند ،از
اهداف اولیه پویش نذر آب است.
معاون جذب و سازماندهی سازمان
داوطلبان جمعیت هالل احمر
اضافه کرد :ارتقای سطح سالمت
آب شرب مناطق کم برخوردار از
مهمترین اهداف این طرح است
که بدین منظور ،نصب دستگاههای
تصفیهکننده آب ،احیای قنوات،
لولهکشی و حفر چاه مد نظر خواهد
بود و در کنار آن برنامههایی در

راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی
در مناطق محروم کشور نیز اجرا
میشود .همزمان با اجرای این طرح،
کاروانهای سالمت جمعیت هالل
احمر نیز برای درمان رایگان بیماران
نیازمند به استانهای خراسان
جنوبی ،کرمان ،سیستان و بلوچستان
و هرمزگان اعزام میشوند.
به گفته سلیمی ،در این کاروانها،
پزشکان ،پیراپزشکان ،متخصصان و
دندانپزشکان داوطلب جمعیت هالل
احمر حضور دارند و با توجه به نیازها
ن به
و بیماریهای شایع هر شهرستا 
مناطق اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه حدود  ۱۵استان
کشور در این پویش همکاری خواهند

کرد ،افزود :در پویش «نذر آب  »۴مقرر
شده تا هر استان ،معین (کمکی) یک
شهرستان باشد تا شهرستانها پس از
نیازسنجی از خدمات بهتری بهرهمند
شوند.
معاون جذب و سازماندهی سازمان
داوطلبان جمعیت هالل احمر افزود :در
این پویش ،بستههای غذایی ،بهداشتی
و البسه نیز بین خانوادههای نیازمند
توزیع خواهد شد.
جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران ،پویش ملی نذر آب را
از سال  ۱۳۹۷به منظور ارتقای سطح
سالمت آب شرب و رفع مشکالت
زیستی خانوارهای مناطق محروم که
با خشکسالی مواجه هستند ،آغاز کرد.

آخرینوضعیتواکسنکرونایانستیتوپاستور
مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا،
ضمن تشریح آخرین اخبار از فاز سوم
تستانسانیاینواکسن،گفت:همزمانبا
انجاممطالعه،کارتولیدواکسندرانستیتو
پاستور ایران آغاز شده است و توسعه
زیرساختها در دست اقدام است .دکتر
احسان مصطفوی در گفتوگو با ایسنا،
گفت :کارآزمایی بالینی واکسن تولید
مشترک انستیتو فینالی کوبا با مشارکت
انستیتو پاستور ایران در دو کشور ایران و
کوبا در حال انجام است و قرار است پس
از مشخص شدن نتایج مطالعات به طور
مشترک در هر دو کشور تولید و مورد
عرضه عمومی قرار گیرد.وی گفت :این
واکسن فاز یک و دو کارآزمایی بالینی
را در کشور کوبا طی کرد و فاز سوم
آن نیز از ششم اردیبهشت ماه در
شهر اصفهان ایران آغاز شد و متعاقبا
در هفت شهر دیگر زنجان ،همدان،
بندعباس ،کرمان ،یزد ،بابل و ساری

نیز تزریق واکسن آغاز شد.وی افزود:
 ۲۴هزار نفر از جمعیت  ۱۸تا  ۸۰سال
در این مطالعه وارد شدند و در یک
بازه زمانی  ۴هفتهای واکسیناسیون در
شهرهای هدف صورت گرفت .از چهارم
خرداد ماه نیز تزریق دوم واکسن مجددا
در شهر اصفهان آغاز شد و متعاقب آن
در شهرهای زنجان و همدان نیز در
چند روز گذشته بیش از  ۱۰۰۰نفر
از هموطنان تحت تزریق واکسن قرار

گرفتند.این اپیدمیولوژیست ادامه داد:
خوشبختانه تاکنون به جز معدودی
از افراد نیاز به درمان دارویی خاصی
متعاقب تزریق واکسن نداشتند و تا
به حال مشخص شده که این واکسن
کمخطر محسوب میشود و در عین
حال متعاقب پایان تزریق دوم واکسن،
پیگیری داوطلبانی که به مطالعه
وارد شدند انجام میشود و اثربخشی
واکسن به عنوان هدف اصلی در این

فاز از مطالعه مورد سنجش قرار خواهد
گرفت.مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی
بالینی واکسن مشترک ایران و کوبا ،در
ادامه تاکید کرد :همزمان با انجام مطالعه
کار تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران
آغاز شده است و توسعه زیرساختها در
دست اقدام است .خوشبین هستیم که
روز به روز بتوانیم ظرفیت تولید را توسعه
دهیم تا پاسخگوی قسمتی از نیاز کشور
باشیم .مصطفوی افزود :الزم به ذکر است
که در دو شهر یزد و زنجان عالوه بر دو ُدز
تزریق شده یک ُدز سوم هم تحت عنوان
ُدز یادآور تزریق میشود .انتظار داریم که
انجام این تزریق یادآور باعث افزایش میزان
اثربخشی واکسن شود که این موضوع نیز
در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .در عین حال باید توجه داشت که
ممکن است در مورد این واکسن ،مثل
اکثر واکسنهای دیگری که در دنیا مطرح
است ،الزم باشد تزریق یادآور در ماهها یا
سالهای بعد هم انجام شود.

ماده مخدر «گل» ،صدرنشین تماسهای خط ملی اعتیاد

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور گفت :هرچند
تماسهای زیادی در رابطه با تریاک با
خط ملی اعتیاد با شماره  ۰۹۶۲۸گرفته
میشود اما اکنون بیشترین تماسهای
خط ملی اعتیاد مربوط به ماده مخدر
«گل» است« .ماریت قازاریان» افزود:
این تماسگیرندگان ،الزاما مصرفکننده
گل نیستند بلکه سئوالهای مرتبط با
گل دارند به طور مثال میپرسند که
«آیا گل اعتیاد آور است».
وی اضافه کرد :بیشترین سئوالها از
خط ملی اعتیاد بعد از گل مربوط به
شیشه و تریاک است .بنابراین گل،
شیشه و تریاک بیشترین سئوالهای
مردمی از خط ملی اعتیاد هستند ،البته

ک بار ممکن است میزان
هر چند وقت ی 
تماسهای یکی از مواد ،باالتر از بقیه
قرار بگیرد که اکنون گل این جایگاه
را دارد.رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان
کرد :خط ملی اعتیاد با شماره ۰۹۶۲۸
از ساعت هشت صبح تا هشت شب و
در همه روزها حتی روزهای تعطیل و
جمعه ،پاسخگوی پرسشهای مردمی
درباره اعتیاد است .خط ملی اعتیاد به
ندرت در روزهایی مانند عاشورا پاسخگو
نخواهد بود.
قازاریان درباره تماس کودکان با خط
ملی اعتیاد نیز افزود :طی  ۱۱سالی
که خط ملی اعتیاد فعالیت میکند،
شاید  ۲۰نفر از کودکان و نوجوانان

با این خط تماس گرفته باشند.وی
با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر
 ۴۵۰هزار نفر با خط ملی اعتیاد تماس
گرفتند ،تصریح کرد :حدود  ۸۰درصد
تماسگیرندگان با خط ملی اعتیاد زن
هستند.رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان
کرد :بیشترین افرادی که تماس
میگیرند یا همسر یا مادر معتادان
هستند یا والدینی که درباره فرزندان
خود نگرانی دارند .والدینی که درباره
فرزندانشان نگرانی دارند ،هنگامیکه چیز
مشکوک می بینند یا اطالعات درباره
عالئم اعتیاد یا نحوه اعتیاد میخواهند،
با خط ملی اعتیاد تماس میگیرند.
قازاریان افزود :حدود  ۲۰درصد

تماسگیرندگان ،مردان هستند ،مردانی
که مصرف کننده هستند و تماس می
گیرند تعدادشان بیشتر است و کمتر
اتفاق میافتد مردی تماس بگیرد که
مثال بگوید برای اقوام خود ،راهنمایی
میخواهم .سازمان بهزیستی و ستاد
مبارزه با مواد مخدر با مشارکت یکدیگر
از سال  ۱۳۸۸خط ملی اعتیاد را با
شماره  ۰۹۶۲۸راه اندازی کرده اند.
هدف از احداث این خط پیشگیری،
درمان و کاهش آسیبهای اجتماعی
ناشی از اعتیاد است .خط ملی اعتیاد
ارایه دهنده مشاوره تلفنی در سه نوبت
کاری شبانه روز از ساعت هشت صبح
تا  ۲۰است .در سال  ،۹۹افزون بر ۴۵۰
هزار نفر با این خط تماس گرفتند.

امکان انجام تست سریع کرونا در مطبها

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور از ایجاد امکان
انجام تست رپید کرونا در مطب های پزشکی خبر داد و گفت:
بر این اساس با درخواست خود بیمار این امکان را فراهم کردیم
که بتوانند در مطب ها تست رپید کرونا را انجام دهند.
دکتر محمد جهانگیری در گفتوگو با ایسنا ،درباره انجام تست
کرونا در مطبهای پزشکی ،گفت :اقدامی که در این زمینه
انجام دادیم ،در جهت تشخیص زودرس بوده است .به طوری
که امکان انجام تست فقط در مراکز بهداشتی نباشد و دسترسی
بیشتری به تست اتفاق افتد .بر این اساس با تمهیداتی که انجام
دادیم ،قیمت تمام شده هر تست را احصاء کردیم ،تخفیفی هم
روی آن از سوی شرکتها گذاشته شده و آن را به مطبهایی
که بیمار میپذیرند دادهایم.
وی با بیان اینکه تست موجود در مطبهای پزشکی ،تست
رپید است ،افزود :در تست رپید پاسخ مثبت ارزشمند است .به
ویژه خوب است که این تست در افرادی که در معرض کرونا
بودهاند ،انجام شود .در حال حاضر تست رپید در شبکههای
بهداشت ،پایانهها و مرزها انجام میشود .حال خوب است که
وقتی افراد به بیمارستانها و به ویژه مطبها مراجعه میکنند،
نیز دغدغهای نداشته باشند .بنابراین این امکان را فراهم کردیم
که در صورت درخواست خود بیماران ،بتوانند تست رپید را
در مطب ها انجام دهند .در این صورت دیگر بیمار برای انجام
تست به جای دیگری ارجاع نمیشود و فرآیند انجام تست و
پاسخ دهی هم  ۱۵دقیقه طول میکشد.
جهانگیری ادامه داد :بنابراین هماهنگیهایی را به وجود آوردیم
که امکان انجام رپید تست کرونا در مطبها طبق پروتکلی که
سازمان نظام پزشکی با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و با
تایید معاونت درمان داشته ،فراهم شود .بنابراین در مطبهای
رسمی این اقدام انجام میشود .آموزشهای الزم هم به
پزشکان ارائه شده و در عین حال تعرفه آن را هم مشخص
کردیم که کمتر از تعرفه آزاد است و از شرکتها تخفیف گرفته
شد و  ۳۰تا  ۴۰درصد زیر قیمت تعرفه آزاد است.
وی تاکید کرد :ابتدا ما در نظام پزشکی پیشنهاد دادیم که
انجام این تست در مطبها رایگان باشد و اعالم کردیم که اگر
کیتها را به صورت رایگان به ما دهند ،ما هم رایگان انجام می
دهیم ،اما امکانپذیر نشد .بر این اساس اکنون قیمت انجام هر
تست در مطبها حدود  ۶۰هزار تومان برآورد شده است .یعنی
هر بیماری که تمایل داشته باشد ،با پرداخت  ۶۰هزار تومان
میتوانند در مطبها تست رپید کرونا را انجام دهند.
وی گفت :ما این امکان را فراهم کردیم ،اما مطبها اگر
خودشان داوطلب باشند ،میتوانند نسبت به انجام تست رپید
کرونا برای بیمارانی که تمایل به انجام آن دارند ،اقدام کنند.
البته اقدامی اجتماعی است که به ویژه در این دوره گذاری
که باید با واکسیناسیون به تدریج ایمنی ایجاد شود ،مناسب
است .به هر حال به نظر میرسد که تا پایان امسال به یک
واکسیناسیون کامل نخواهیم رسید و باید چنین اقداماتی را
انجام دهیم.

ارسال پرونده پشت نوبتیهای بهزیستی
برای دریافت مستمری به مراکز
«مثبت زندگی »

معاون تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی سازمان
بهزیستی کشور از افزایش مراکز مثبت زندگی به ۲۵۳۰
مرکز خبر داد .هادی بهداد در گفتوگو با ایسنا ،ضمن
اعالم این خبر بیان کرد :طی روزهای آتی تمام پروندههای
افراد پشت نوبت دریافت مستمری سازمان به مراکز مثبت
زندگی واگذار میشود تا با بازدید از منزلشان و بررسی
مجدد مددکاری مقدمات ارائه خدمات مستمر را برای آنها
فراهم کنند.
وی با بیان اینکه مراکز مثبت زندگی در مرحله اول براساس
پاسخگویی به نیاز مددجویان سازمان در محل زندگی آنها
طراحی شده ،گفت :باتوجه به اصل دسترسپذیری که برای
ن این مراکز مشخص و در
مراکز مثبت زندگی مدنظر بود مکا 
مرحله اول به  ۲۴۰۰مرکز مجوز داده شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد مراکز مثبت زندگی از
 ۲۴۰۰مرکز به  ۲۵۳۰مرکز افزایش یافته است ،تصریح کرد:
یکی از دالیل افزایش تعداد مراکز مثبت زندگی مربوط به
موقعیتهای مکانی خاص است؛ در برخی از محلهایی که
روستایی و صعبالعبور هستند ،باتوجه به تشخیص کار گروه
عملیاتی مراکز مثبت زندگی و برای دسترسپذیری معلولین و
مددجویان ،این تصمیم گرفته شد که مجوز مراکز جدید برای
این محلهها صادر شود.
معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی (مراکز
مثبت زندگی) ادامه داد :در حال حاضر یک میلیون و
 ۸۰هزار پرونده افرادی که از سازمان خدمات مستمر
دریافت میکنند در این مراکز توزیع شده است و
مددکاران این مراکز مسئولیت رسیدگی ،مددکاری،
بازدید از منزل ،تکمیل پروندهها و بررسی اطالعات این
پروندهها را بر عهده دارند.
بهداد معتقد است :بررسیهایی که از یک میلیون و ۸۰
هزار پرونده صورت گرفته و گزارشاتی که به دست آمده
دستاوردهای خوبی برای سازمان داشته است؛ از جمله اینکه
بسیاری از پروندههایی که در سازمان بالتکلیف بودند تکلیفشان
مشخص و تعداد زیادی از پشت نوبتیهایی که اعتباری برای
پرداخت مستمری به آنها نبود می توانند از خدمات مستمری
سازمان استفاده کنند.
معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی (مراکز مثبت
زندگی) در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش تعداد مراکز
مثبت زندگی در سطح کشور بیان کرد :از همان فراخوان اولیه
افرادی در لیست انتظار ما هستند که در صورت نیاز ،به آنها
مجوز مرکز داده میشود.
بهداد افزود :براساس میزان خدماتی که به این مراکز
واگذار و از این مراکز خرید خدمت میشود ،درصورتی
که احساس شود که نیاز به توسعه مراکز مثبت زندگی
داشته باشیم آنها را توسعه خواهیم داد؛ حال چه
براساس فعالیتهایی که به صورت محله محور و اجتماع
محور انجام میشود و چه براساس پروندههایی که در
آینده واگذار خواهد شد.
در پایان وی اظهار کرد :در صورت توزیع پروندهها به مراکز
احتمال میرود که نیاز به افزایش تعداد مراکز مثبت زندگی
باشد که این امر در حال ارزیابی و بررسی است.

اخبار کوتاه

«متری شیش و نیم» بهترین فیلم جشنواره
فرانسوی شد

جشنواره فیلمهای پلیسی و تریلر در کشور فرانسه ،جایزه
بزرگ بهترین فیلم و جایزه منتقدان خود را به فیلم «متری
شیش و نیم» اعطا کرد.
به گزارش ایسنا ،سی و ششمین دوره جشنواره فیلم های تریلر
و پلیسی «ریم پوالر» از تاریخ  ۲۶تا  ۳۰می ( ۵تا  ۹خرداد)
در شهر بون فرانسه برگزار شد و فیلم «متری شیش و نیم» به
نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی که به عنوان نماینده
سینمای ایران در این رویداد سینمایی حضور داشت ،موفق به
کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم و همچنین بهترین فیلم از نگاه
هیات داوران منتقدان شد.
این فیلم پیش از این جایزه بزرگ جشنواره فیلم «بوردو» را نیز
در فرانسه کسب کرده بود.
جایزه بهترین کارگردانی و بازیگری (نوید محمدزاده) از
جشنواره فیلم توکیو و تقدیر ویژه بهترین فیلم بینالمللی
ازجشنواره فیلم زوریخ از جمله دیگر جوایز بین المللی فیلم
«متری شیش و نیم» هستند که در چندین جشنواره دیگر
چون جشنواره فیلم ونیز ،استکهلم ،شیکاگو ،مینسک و جوایز
سینمایی آسیاپاسیفیک نیز حضور داشته است.

رونمایی  ۸کتاب «پیشخان تئاتر»

مراسم رونمایی هشت کتاب از پروژه «پیشخان تئاتر» برگزار
میشود .آیین رونمایی هشت کتاب در قالب چهارمین دور
از پروژه «پیشخان تئاتر نشر نیماژ» ساعت  ۱۸روز سهشنبه
(یازدهم خردادماه) در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر با
رعایت حداکثری شیوهنامههای بهداشتی میزبان عالقهمندان
خواهد بود« .گفتگوهایی با بکت» نوشت ه مل گاسو با ترجمه
علی حاتم« ،تئاتر پستدراماتیک و امر سیاسی» نوشت ه کارل
یورس -مونبی ،جروم کرل و استیو جایلز با ترجم ه نرگس
یزدی«،چشمانداز آیینهای نمایشی» نوشت ه ریچارد شکنر و با
ترجم ه رضوانه امامیپور« ،آنتونن آرتو و اثرش» نوشت ه مارتین
اسلین با ترجم ه امیر شاکری چهار کتاب در حوزه نظری ه تئاتر
هستند که در این مراسم رونمایی میشوند.همچنین چهار
نمایشنامه «فیلوکتت» نوشت ه هینر مولر با ترجم ه محمود
حسینیزاد«،ماراساد» نوشت ه پیتر وایس و ترجم ه عرفان ناظر،
«دروغ و سکوت» نوشت ه ناتالی ساروت و ترجم ه فهیمه نجمی
و «کابوس هنرپیشه» نوشت ه کریستوفر دورنگ با ترجمه شیوا
اردوئی در این برنامه رونمایی خواهند شد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش
دستباف مطرح کرد:
ارائه تسهیالت به فعاالن و خریداران
صنایعدستی در «فستیوال صنایع خالق»

مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا
و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت :در «فستیوال
صنایع خالق» میتوان عالوه بر ارائه تسهیالت تا سقف ۵۰۰
میلیارد تومان به فعاالن حوزه صنایعدستی و فرش دست
باف ،به خریداران محصوالت هم تا سقف  ۲۰میلیون تومان
تسهیالت پرداخت کرد .هادی میرزایی مدیرعامل صندوق
توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از
اماکن تاریخی و فرهنگی در دیدار عیسی منصوری معاون
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و امضا آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک ،با اشاره به
برگزاری نخستین فستیوال بین المللی صنایع خالق در کشور،
گفت :یکی از موضوعاتی که در این تفاهمنامه مورد توافق
طرفین قرار گرفته است برگزاری فستیوال خانههای خالق با
رویکرد و با تأکید بر صنایعدستی و بافندگیهای کشور است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا
و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی افزود :از اقداماتی که
میتواند در حین این فستیوال تحقق پیدا کند ،ارائه تسهیالت
حداقل به میزان  ۵۰۰میلیون تومان و تا سقف  ۵۰میلیارد
تومان است ،این تسهیالت از مجموعه حمایتهایی است که در
قالب این تفاهمنامه ،توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تأمین میشود.وی افزود :همچنین برای خریدارانی که در این
فستیوال اقدام به خرید محصوالت صنایعدستی میکنند تا
سقف  ۲۰میلیون تومان تسهیالت ارائه میشود و در مجموع
 ۲۰میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص پیدا کرده است.
میرزایی عنوان کرد :امیدواریم این تفاهمنامه نتیجه مطلوب
و اثربخشی را در کشور در راستای حمایت از ابنیه تاریخی،
فعاالن صنایعدستی و فرش دستباف داشته باشد و با این
ظرفیتهای حمایتی که برای فعاالن حوزه تولید صنایعدستی
و بافندگی ایجاد شده ،زمینه برای احیا و آوردن محصوالت
صنایعدستی به بازارها و سفره مردم فراهم شود.

رونمایی از «جریانشناسی فکری فرهنگی
ایران معاصر» با حضور وزیر فرهنگ

آیین رونمایی از مجموعه کتابهای «جریانشناسی فکری
فرهنگی ایران معاصر» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
سهشنبه (یازدهم خردادماه  )۱۴۰۰در خانه کتاب و ادبیات
ایران برگزار میشود .در آیین رونمایی از مجموعه کتابهای
جریانشناسی فکری فرهنگی ایران معاصر که با همکاری خانه
کتاب و ادبیات ایران و موسسه فرهنگی و هنری آفتاب خرد
روز سهشنبه (یازدهم خردادماه  )۱۴۰۰برگزار میشود ،سید
عباس صالحی  ،جمعی از نخبگان و فعاالن عرصه فکری،
فرهنگی و پژوهشی و دست اندرکاران ،مدیران و اعضای شورای
علمی پروژه «جریانشناسی فکری فرهنگی ایران معاصر» و
تعدادی از محققان و مولفان حضور مییابند.
مجموعه کتابهای جریانشناسی فکری فرهنگی ایران
معاصر  ۳۰جلد است که در این آیین رونمایی ۸ ،مجلد
آن شامل جریان احیاگری دینی ،عرفانگرایی سنتی
شیعی ،فلسفهگرای حوزوی ،فمینیسم اسالمی ،آئینگرایی
عامهپسند ،جریان نوپدید دینی و معنوی ،پساتجددگرایی
و جریان اخالق کاربردی و حرفهای رونمایی میشود.به
دلیل لزوم رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،اصحاب رسانه
و عالقهمندان میتوانند این آیین را ساعت  ۹صبح (سه
شنبه)به صورت زنده از طریق آپارات به نشانی https://
 www.aparat.com/khaneketab/liveدنبال کنند.
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تکلیفحجمشخصنیست
در نشست رایزنی مسؤوالن حج ایران
و افغانستان با اشاره به تعیین نشدن
سهمیه حج کشورها ،تاکید شد:
عربستان هرچه سریعتر تکلیف حج را
روشن کند .مسؤوالن حج جمهوری
اسالمی ایران و افغانستان در یک
ویدئوکنفرانس در حوزههای حج،
عمره و عتبات به رایزنی و تبادل نظر
پرداختند و از توسعه همکاریهای دو
کشور در این حوزهها استقبال کردند.
حجتاالسالموالمسلمینسیدعبدالفتاح
نواب ـ نماینده ولی فقیه و سرپرست
حجاج ایرانی ـ ،علیرضا رشیدیان
ـ رییس سازمان حج و زیارت ـ و
مولوی محمد قاسم حلیمی ـ وزیر
ارشاد ،حج و اوقاف جمهوری اسالمی
افغانستان ـ به بیان نقطه نظرات خود
درخصوص حج آینده پرداختند و
طرف افغانستانی مشورت ،تبادل نظر
و تعامل بیشتر با مسؤوالن حج و
زیارت ایران را برای ارائه خدمات بهتر
به زائران این کشور خواستار شد.در
این نشست ،طرفین به فرصت کم
باقیمانده تا حج برای سازماندهی اعزام

زائران به سرزمین وحی اشاره کردند
و گفته شد که با وجود پیگیریهای
صورتگرفته ،عربستان تاکنون سهمیه
کشورها را برای حج اعالم نکرده
است .رشیدیان ،رییس سازمان حج
و زیارت به دستورالعملی که وزارت
بهداشت عربستان در مورد حج آینده
منتشر کرده ،اشاره کرد و افزود :یکی
از مطالبات مجموعههای دستاندرکار
حج در کشورهای اسالمی این است که
ش رو را هرچه
عربستان تکلیف حج پی 
سریعتر مشخص کند.نواب ،نماینده ولی

فقیه در امور حج و زیارت نیز بر آمادگی
مجموعه حج و زیارت کشورمان برای
ارائه تجارب خود در بخشهای مختلف
حوزههای حج ،عمره ،عتبات و اربعین
به کشور دوست و همسایه ،افغانستان
تاکید کرد .طرفین همچنین دیدگاه
خود را درباره امکان اعزام مهاجران
افغان مقیم ایران به حج بیان کردند
که نماینده افغانستانی پیشنهاد کرد
در این زمینه طرحی تهیه و به نحوی
برنامهریزی شود تا با تعامل عربستان،
سهمیهای به این گروه اختصاص یابد و

این سهمیه در اختیار ایران قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
در ادامه موضوع عالقهمندی اتباع افغان
برای سفر به عتبات عالیات ،بویژه درایام
اربعین را یادآور شد و پیگیری طرف
افغانستانی درخصوص همکاری و تعامل
وزارتخانههای ذیربط دو کشور برای
فراهم کردن شرایط استفاده از مرز ایران
برای تردد این دسته از زائران در شرایط
کنونیراضروریدانست.رشیدیان،رییس
سازمان حج و زیارت نیز گفت :مجموعه
حج و زیارت ایران آمادگی دارد با برگزاری
نشستهایکارشناسی تجربیات خود در
چهار دهه گذشته در بخشهای مختلف
این حوزه را در اختیار طرف افغانستانی
قرار دهد.مولوی حلیمی ،وزیر حج
افغانستان برایاستفادهازتجربههایایران
در حوزه حج و زیارت ابراز عالقهمندی
کرد و گفت :ما میتوانیم ضمن همکاری
با یکدیگر صفحه جدیدی در روابط دو
کشور بگشاییم .دولت و ملت افغانستان
برای کشور همسایه خود ،جمهوری
اسالمی ایران صلح ،آرامش و پیشرفت
آرزومندند.

 ۱۰۰موسیقیدان جهان صلح و آرامش را فریاد زدند
آلبوم موسیقی «صداها و پلها» به
آهنگسازی احسان مطوری با همراهی
حدود  ۱۰۰موسیقیدان از سراسر جهان
ساخته شده است و در  ۲۵تیرماه ۱۴۰۰
( ۱۶جوالی  )۲۰۲۱منتشر خواهد شد.
احسان مطوری درباره آلبوم «صداها و
پلها» به ایسنا گفت :این پروژه با حضور
علیرضا قربانی به عنوان خواننده اصلی
و با همکاری حدود  ۱۰۰موزیسین۹ ،
خواننده و در  ۲۰استودیو از سراسر دنیا
با ساخت  ۹قطعه موسیقی به انجام
رسیده است.
او درباره هدف ساخت این آلبوم گفت:
من ساکن آمریکا هستم و در این کشور
به غیر از موالنا و شاید تا حد کمی
حافظ و سعدی هیچ کدام از شاعران
ایرانی را نمیشناسند .زمانی که با
هنرمندان اینجا معاشرت میکردم ،تنها
چیزی که از ایران میدانستند موالنا بود
که البته افغانها و ترکها نیز مدعی
هستند موالنا متعلق به آنها است.
مطوری اضافه کرد :در همان زمان
پروژهای را به نام «از رودکی تا منزوی»
در ذهنم تعریف کردم که در نهایت به
ساخت «آلبوم صداها و پلها» منجر
شد .برای انجام این پروژه ،ابتدا شعرای
غیرفارسی زبان هم عصر با شاعران
منتخب فارسی زبان در پروژه صداها و
پل ها را پیدا کردم و از نمونه تأثیرات
اجتماعی جامعهای که در آن زندگی
کرده بوند ،الهام گرفتم .به عنوان مثال
مسائلی همانند مهاجرت ،دلتنگی ،از
دست دادن ،جنگ ،شادی و غم و …

را در نظر گرفتم .آنگاه نگاه دو شاعر
در دو جغرافیا و فرهنگ متفاوت را
برداشتم .برای مثال نگاه دو شاعر در
ایران (فروغ) و آلمان (مارگوت بیکل)
را درباره موضوعی مانند مهاجرت چه
از جغرافیایی به جغرافیای دیگر و چه
از انسانی به انسان دیگر را بررسی کردم.
اشعار کنار هم قرار می گرفت و داستان
جدیدی خلق می شد .حال ،موسیقی
بدون دریافت کوچکترین تاثیر از آن
فرهنگ یا اقلیم خاص ،می بایست
بیانگر یه صدای ملودیک جهانی باشد .تا
جایی که نتوانیم این موسیقی را به هیچ
جایی از این دنیا نسبت بدهیم و حتی
نتوانیم تشخیص بدهیم این موسیقی
توسط آهنگساز ایرانی ساخته شده .اما
بار اصلی بر دوش خوانندگان پروژه بود.
آنها باید با ظرافتی خاص ،هم در بیان
احساس شخصی برگرفته از پروژه موفق
می بودند و هم پیام و رسالت پروژه را به
بهترین شکل ممکن در یک گفتگو دو
زبانه ،بیان می کردند.

این هنرمند تصریح کرد :به مرور که
پیش رفتم ،متوجه شدم که شاید این
امر کمک کند که فرهنگ کشورم را
که شامل موسیقی ،هنر و هر آنچه
که در ایران خالصه میشود ،در کنار
فرهنگهای دیگر قرار دهم ،به صورتی
که این فرهنگها با هم معاشرت داشته
باشند.او درباره موسیقیدانهایی که
در این پروژه حضور داشتهاند ،گفت:
علیرضا قربانی خواننده اصلی این پروژه
محسوب میشود .حدود صد موسیقدان
در این پروژه کار کردند که  ۲۰نفر آنها
ایرانی بودند و باقی همه غیرایرانی .از
جمله موسیقیدانهای مهم این پروژه
میتوان به بومبای جیشری اشاره کرد
که نامزد جایزه اسکار بوده و در قطعه
«جته ناهی دیبو» با آقای قربانی حضور
داشته است .همچنین سیلیا وود
اسمیت از جمله دیگر موزیسین مهمی
است که در این پروژه حضور داشت و
نامزد گرمی سال  ۲۰۱۲بوده است.
این آهنگساز اضافه کرد :مایک بالک

برنده جایزه گرمی و نوازنده ساز ویلن
سل که با گروه سیلک رود به رهبری
یویوما همکاری دارد ،گرک الیس
نوازنده سازهای کوبهای ،مصطفا اپیک
اوقلو نوازنده باغالما و نیتن اسکارن که
برنده جایزه گرمی و نوازنده ویوال است،
از دیگر موزیسینهای مهم این پروژه
هستند .به طور کلی در این پروژه پنج
نفر برنده جایزه گرمی و پنج نفر هم
نامزد جایزه گرمی و یک نفر نامزد ایزه
اسکار حضور دارند.
مطوری در پایان گفت :تولید و
آهنگسازی این پروژه به عهده خودم بود
و تنظیم آن را به همراه همکارم علی
منتظری به انجام رساندهام .همچنین
چیدمان و صدادهی ارکسترال آلبوم و
اینکه چگونه به کار گرفتن موسیقی یک
اقلیم بتواند در این پروژه همانند یک پل
عمل کند و صفتهای جهانی موسیقی
را دارا باشد ،از جمله ایده های مشترکی
بود که با همفکری همکارانم در این
پروژه به تصویر کشیدیم که میتوانید
در این پروژه بشنوید .اما یکی از صفات
اصلی و بارز این پروژه در همبستگی و
صمیمیتی بود که تمامی موزیسین ها
از ملیت های مختلف این پروژه داشتند
و انگار پروژه را از آن خودشان می
دانستند و برای موفقیت پروژه از هیچ
تالشی دریغ نمی کردند .فارق از جایگاه
و تعارفات مرسوم در جهان موسیقی،
همه یکی شدند و صدای واحدی را
برای گسترش صلح و آرامش در جهان
تولید کردند.

اگر زیاد آموختید ،بدانید کتاب را درست نخواندهاید!

«شما از یک کتاب ،حداکثر سه چهار
چیز باید یاد بگیرید و اگر دیدید که از
یک کتاب بیش از این آموختهاید ،بدانید
که آن کتاب را درست نخواندهاید».
به گزارش ایسنا ،آنچه میخوانیم
چکیدهای از سخنان احمد پاکتچی،
عضو شورای عالی علمی مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی و عضو
هیئت علمی دانشگاه امام صادق و
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی درباره چگونگی کتاب خواندن
است؛ او پیش از هر چیز سعی دارد به
تفکیک موضوع خود از مسئله تندخوانی
که سالهاست به عنوان یک مهارت
شناخته و ترویج میشود بپردازد« :باید
توجه داشته باشیم که مقصود ما از این
بحث ،تندخوانی که امروزه به صورت
یک اپیدمی درآمده ،نیست؛ بلکه بحث
ما در اینجا در مورد چگونگی خواندن
یک کتاب است .بدون اینکه سرعت آن
را در نظر بگیریم .من فکر میکنم که
اگر ما در بتوانیم صورت سوال و منظور
خود را از آن مشخص کنیم ،خود به
خود به جواب سوال نیز خواهیم رسید.
مشکلی که ما داریم ،فقط در مورد
کتاب نیست؛ مشکل ما در مورد هر نوع
آموزش و پرورش و اطالعرسانی است
که اطالعرسانی و آموزش از طریق یک
کتاب ،یکی از مصادیق آن است .گاهی
اوقات در این زمینه دچار مجموعهای از

سوءتفاهمها هستیم که از افکار سنتی
و انعطافپذیر ما سرچشمه میگیرد.
از نظر ما یک کتابخوان خوب کسی
است که همه کتاب را به دقت بخواند
و چیزی را از قلم نیندازد و اگر جایی را
نفهمید ،دوباره بخواند.
باید توجه داشت که بین خواندن و
دانستن ،فرق است و معموال از تعبیر
«فهم» برای این مسئله استفاده
میکنند .آنچه برای ما مهم است ،این
است که مالک این فهم چیست و چه
وقت میتوان گفت من این کتاب را
فهمیدم یا نفهمیدم .کسانی که با دید
انتقادی در این زمینه اظهار نظر کردهاند
و کتاب و مقاله نوشتهاند ،میگویند:
کسی که کتابی نوشته است ،با یک
انسجام فکری و فهم عمیق از مطلب،
شروع به نوشتن کرده است .وقتی ما
این کتاب را میخوانیم ،در حقیقت با
یک اطالعرسانی و یک ارتباط مواجه
هستیم؛ یعنی این کتاب مثل یک
سیستم مخابراتی عمل میکند و قرار
است افکاری را که در ذهن نویسنده
بوده ،به خواننده منتقل کند».
پاکتچی در ادامه به شرح یک ارتباط
میان کتاب و مخاطب میپردازد و
میگوید« :بحث ما بر سر این انتقال
است؛ یعنی آیا این سیمی که قرار است
پیام را به ذهن ما برساند ،درست عمل
میکند یا خیر؟ بنابراین ،کتاب ابزاری

است که آن فکر را از ذهن نویسنده
به ذهن خواننده منتقل میکند؛ با
این تفاوت که تواناییهای بیشتری
نسبت به یک سیم تلفن دارد .این
نکته یکی از حساسترین قسمتهای
این مسئله است که وقتی یک کتاب را
میخوانیم ،در حال برقراری یک ارتباط
انسانی هستیم؛ منتها ابزار ارتباطی ما
ویژگیهای خاصی دارد که باید آن را
درک کنیم؛ مثال وقتی او حرف میزند،
ما نمیتوانیم جوابش را بدهیم و در
واقع ،این یک مکالمه یکطرفه است که
کار را دشوارتر میکند .این محدودیت
در مورد کتاب وجود دارد .اما به هر
حال باید توجه داشت که کتاب نیز یک
وسیله ارتباطی است و دو نقطه قرار
است که به یکدیگر وصل شوند.
در اینجا ما با ذهن و فکر دو انسان مواجه
هستیم ،پس امواج باید طوری طراحی
شوند که بتوانند این دو ذهن را به هم
مرتبط سازند و آسیبشناسی قضیه نیز
درست از همینجا آغاز میشود؛ یعنی
به محض اینکه دیدیم ارتباط بین دو
ذهن برقرار نشد ،باید به دنبال اشکال
قضیه بگردیم که چرا نمیفهمیم در
این کتاب چه چیز نوشته شده است.
در واقع ،کتابخوانی ارتباط ذهنی میان
دو انسان است که مهم نیست هر دو
در یک زمان باشند یا نباشند .پس باید
فکر کنیم همان اتفاقاتی که در ذهن

نویسنده رخ داده تا به این فکر منجر
شده ،بسیاری از آن فرایند ،باید در
ذهن خواننده نیز اتفاق افتد .در خواندن
یک کتاب ،ما از یک فاصله پشت پرده،
در حالی با این افکار مواجه میشویم
که تصویر روشنی از سابقه نویسنده
نداریم؛ حال آن که به ما میگویند اگر
بخواهید یک کتاب را خوب بفهمید،
باید سعی کنید همانطور که نویسنده
فکر میکرده ،فکر کنید و این چگونه
ممکن است در حالی که ارتباط ما با آن
شخص فقط از پس یک نوشته است و
هرگز او را ندیدهایم؟ حتی در خیلی از
مواقع ،اطالعات بیوگرافیک خیلی ساده
را هم در مورد نویسنده نداریم .بنابراین
با وجود این مسائل ،چگونه این توقع
میتواند بهجا باشد؟ پاسخ این است که
ما همیشه اول باید شکلی را که یک
چیز باید داشته باشد ،ترسیم کنیم و
بعد امکانات خودمان را در نظر بگیریم.
وقتی ما هدف را درست تعیین کنیم و
صورت مسئله را درست متوجه شویم،
آن وقت سعی میکنیم که امکانات را نیز
به دست آوریم .ممکن است کسی بگوید:
این کار دور از ذهن به نظر میرسد ،زیرا
اگر ما چنین علمی را داشتیم ،نمیآمدیم
در آن زمینه کتاب بخوانیم؛ این کاری که
راجعبه آن صحبت میکنید ،کاری است
مشکلتر و مهمتر از آنچه نویسنده اول
انجام داده است».

شناسایی قدیمیترین بنای یادبود
جنگ در جهان

یک گور دستهجمعی در شمال سوریه به عنوان قدیمیترین
بنای یادبود جنگ در جهان شناسایی شد.
به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه هنر چاپ
لندن ،نتایج یک پژوهش جدید نشان داد محوطه تاریخی
موسوم به بنای یادبود سفید واقع در شهر تل بنات در شمال
سوریه احتماال قدیمیترین بنای یادبود جنگ در سراسر جهان
است .باستانشناسان در این تپه مصنوعی که بیش از  ۴هزار
سال قدمت دارد ،به الگوهایی در آرایش گورها برخوردند که
نشان میدهد این گورها به اعضای یک ارتش تعلق دارند .این
سازه احتماال در زمان خود نقش یک بنای یادمان منحصربه
فرد را بازی میکرد که از کیلومترها دورتر نیز قابل رویت بود.
براساس گزارشی که در مجله  Antiquityمنتشر شده است،
روشن نیست این تپه  ۲۲متری اولین بار چه زمانی ساخته شد
اما میدانیم که در گذر قرنها دستخوش تغییراتی شده است؛
این بنا در نهایت در  ۲۴۵۰تا  ۲۳۰۰سال قبل از میالد پس از
ساختن پلههای جانبی به شکل نهایی خود درآمد و شبیه به
یک هرم پلکانی شد .اسکلت  ۳۰انسان بین  ۸تا  ۲۰ساله در
این پلهها قرار داده شدند .به عالوه گلولههای تخم مرغی سنگ
اندازها و پوست حیواناتی که از آنها به عنوان غالف شمشیر
سربازان استفاده میشد نیز در این تپه دفن شدهاند.
احتیاط و مراقبتی که درباره این اجساد به خرج داده شده
است ،نشان میدهد این یک گور دسته جمعی از سربازان
دشمن نیست و به نیروهای خودی تعلق دارد .از وضعیت
اسکلتها پیداست ،صاحبان آنها مدتها قبل از دفن شدن در
بنای یادبود سفید کشته شده بودند و اجسادشان احتماال بعدا
از یک قبرستان یا میدان نبرد دیگر برای بزرگداشت و تکریم به
این منطقه منتقل شده است .این که سربازان تل بنات با چه
کسی میجنگیدند مشخص نیست اما دو احتمال وجود دارد:
آنها یا در جنگ بین قدرتهای منطقهای گرفتار شده بودند و
یا در یک جنگ داخلی به سر میبردند.

موزه تاریخ تربیت معلم
در کرمان راهاندازی میشود

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان گفت :موزهای از
تاریخچه تربیت معلم در کرمان با حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰سند
تاریخی بزودی در این استان احداث می شود.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم توان روز دوشنبه در نشست
مشترک اعضای شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش
کرمان با اعضای شورای معاونان شهرستان ها و مناطق این
استان با اشاره به تاریخچه تربیت معلم در کشور افزود :در ایران
برای اولین بار در سال  ۱۲۹۶مرکز تربیت معلم یا دارالمعلمین
در تهران تاسیس شد و به روایتی دومین و یا سومین مرکز در
سال  ۱۳۰۶در کرمان تاسیس شد که اول دارالمعلمات (ویژه
بانوان) و بعد در سال  ۱۳۰۷دارالمعلمین (ویژه آقایان) بود و
در  ۱۳۱۴اولین دانشسرا حوالی بازار کرمان تاسیس شد و در
سال  ۱۳۱۵مرکز تربیت معلم کار خود را شروع کرد که در
همین مکان موزه ای از تاریخچه تربیت معلم در کرمان در
حال راه اندازی است.
وی اظهار داشت :حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰سند تاریخی از سال
 ۱۳۰۶جمع آوری شده که با عنوان موزه تربیت معلم در
معرض دید و بهره برداری عالقه مندان به حوزه تعلیم و تربیت
قرار می گیرد ،همچنین کتاب تاریخ تربیت معلم کرمان هم
چاپ و منتشر شده است.
رئیس دانشگاه تربیت معلم استان کرمان اظهار داشت :در همه
کشورهای دنیا به پرورش معلم توجه ویژه ای شده و شواهدی
در دست است که ثابت می کند تعدادی از اندیشمندان بزرگی
که در دانشگاه های مطرح دنیا از جمله سوربن فرانسه ،کمبریج
انگلستان و آکسفورد آمریکا تحصیل کرده اند ،در دانشگاه
تربیت معلم پذیرفته نشده اند.
حجت االسالم توان با بیان این که دانشگاه فرهنگیان
زمینه جذب نخبگان را فراهم کرده است ،گفت :ورودی
این دانشگاه بسیار خوب است ،بسیاری از پذیرفته شدگان
دانشگاه های دولتی اذعان دارند که موفق به قبولی در
دانشگاه فرهنگیان نشده اند ،برای انتقال دانش و تجربه به
دانشجو معلمی که وارد دانشگاه فرهنگیان می شود باید
جدیت و برنامه ریزی موثر و مدونی داشته باشیم و دانشجو
را همیشه فعال نگه داریم.
وی ضمن تبیین اهمیت مهارت آموزی بیان کرد :در موضوع
آموزش مهارت های زندگی ،مهارت های فنی و تخصصی و
کارورزی ،اقدامات مطلوبی در دانشگاه فرهنگیان کرمان با
حضور استادان مطرح این استان با حضور مجازی استادان
کشوری انجام شده است.
وی ادامه داد :کارورزی شامل سه رکن معلم راهنما ،دانشجو
معلم و استاد راهنما است و برای سال تحصیلی آینده برنامه
داریم که کارورزی را در شهرستان ها و مناطق هم برگزار کنیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان گفت :برنامه ما برای
دانشجویان ترم آینده این است که چهار هفته آموزش حضوری
و هم آموزش مجازی داشته باشیم ،اصل کار ما برای ورودی
نخبه دانشگاه فرهنگیان ایجاد انگیزه است و عالقمندی به
تدریس ،خلق و خوی معلمی و شخصیت معلمی باید در
دانشجویان تقویت شود.
وی اظهار داشت :بر اساس پژوهش انجام شده ،در گذشته
گسست نسل ها هر  ۲۵سال یکبار بود اما در دوران جدید هر
سه سال یک بار این اتفاق می افتد ،وظیفه ماست دانشجویان
را در چارچوب ارزش های جامعه نگه داریم.
وی تاکید کرد :اگر معلم وارسته می خواهیم باید
تکریمش کنیم و به وی احترام بگذاریم ،در کشورهای
پیشرفته جایگاه معلمان بسیار باالست ،باید به معلمان
منزلت اجتماعی بدهیم ،در جامعه ما هم علیرغم همه
تنگناها و مشکالت اقتصادی که رفع آن ها عزمی
ملی می طلبد ،هنوز جایگاه معلمان رفیع است.رئیس
دانشگاه فرهنگیان استان کرمان ادامه داد :در خروجی
دانشگاه فرهنگیان مثل ورودی موفق بوده ایم و امروز
رغبت به دانشگاه فرهنگیان برای تحصیالت تکمیلی
بسیار زیاد است حتی رتبه های تک رقمی کارشناسی
این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند.
حجت االسالم توان ،ابراز امیدواری کرد به منظور تعالی
نظام تعلیم و تربیت و پیشرفت کشور ،جذب معلم تنها از
مسیر دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد.

اخبار کوتاه

ملیپوش شنا:
با وایلد کارت به المپیک نمیروم

متین بالسینی گفت :امیدوارم طلسم شنای ایران بشکند و
امسال بتوانیم سهمیه مستقیم المپیک را کسب کنیم.
عضو تیم ملی شنا در گفت و گو با ایسنا ،در خصوص مسابقات
شنای کسب سهمیه المپیک اظهار کرد ۲۹ :و  ۳۰خرداد
مسابقات کسب سهمیه المپیک را در صربستان خواهیم
داشت و دو روز بعد از آن به مسابقات کسب سهمیه ترکیه
اعزام خواهیم شد .در حال حاضر برای این مسابقات در حال
تمرین هستیم و خود را کم کم برای حضور در مسابقات آماده
میکنیم.
وی در ادامه گفت :ما از تیر سال گذشته تمریناتمان شروع شد
و همچنان ادامه دارد .البته گاهی به خاطر تعطیلیها استخر
ما هم تعطیل میشد که آسیب میزند اما مشکل آنچنانی
نداشتیم .خداراشکر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و
امیدوار به کسب سهمیه المپیک هستیم.
شناگر  ۲۰۰متر پروانه در ادامه افزود :من از نظر خودم خیلی
آماده هستم و میدانم که در این مسابقات از رکوردهای قبلی
خیلی بهتر شنا خواهم کرد چون رکوردهای تمرینم خیلی بهتر
شده است .اینکه در مسابقه چه رکوردی را شنا کنم ،نمیدانم
اما مطمئنم از رکورد خودم سریعتر شنا خواهم کرد و میتوانم
این را قول دهم.
بالسینی گفت :من یک ثانیه تا ورودی المپیک فاصله دارم.
امیدوارم که شنای ایران طلسم را بشکند و سهمیه مستقیم
المپیک را کسب کند .من اعتقادی به سهمیه اعطایی ندارم و
اگر قرار باشد این سهمیه به من داده شود قبول نخواهم کرد.
اگر بتوانم ورودی مستقیم را بگیرم راهی المپیک میشوم اما با
وایلد کارت به المپیک نمیروم.
عضو تیم ملی شنا در ادامه افزود :رکوردهای تمرینیام را اگر در
نمودار قرار دهیم همان رکورد کسب سهمیه المپیک است اما
باید ببینیم در مسابقه چه پیش خواهد آمد .من خیلی امیدوارم
و مطمئنم خیلی بهتر از قبل شنا خواهم کرد .همه تالشم را
برای کسب سهمیه المپیک خواهم کرد.
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چراغپور:

نداشتن«درک متقابل» بالی جان تیم ملی فوتبال نشود
کارشناس فوتبال ایران گفت :راهبرد
درک متقابل بازیکنان از یکدیگر در تیم
ملی لحاظ نشده و امیدوارم این موضوع
بالی جان تیم ملی در این شرایط
حساس نشود .جالل چراغپور در مورد
فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای
ی با هنگکنگ ،بحرین ،کامبوج و
باز 
عراق اظهار داشت :بحث عمیقی در
مورد تیم ملی وجود دارد .به نظر من
بازیکنان خوبی به تیم ملی دعوت شدند
اما جای برخی نفرات خالی است که
بهتر است خط به خط جلو برویم.
وی افزود :ابتدا باید این موضوع را قبول
کنیم که تیم ملی ما بازی تدارکاتی
زیادی نداشته و از نفراتی تشکیل شده
که هر کدام در در کشورهای مختلف با
تفکرات گوناگونی فوتبال بازی میکنند
و درک متقابل از هم ندارند .این موضوع
به هیچ وجه در تیم ملی لحاظ نشده و
همین موضوع ممکن است بالی جان
تیم ملی در این شرایط حساس شود.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران
ضمن تشریح خط به خط بازیکنان تیم
ملی اضافه کرد :در خط دروازهبان هر
چهار نفری که دعوت شدند از نفرات
خوب ما هستند اما مگر حامد لک در

احتمال بازگشت هاشم زاده
به تیم ملی فوتسال

با پیوستن محمد کشاورز به تیم فوتسال گیتی پسند ،احتمال
بازگشت هاشم زاده به تیم ملی فوتسال ایران وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،با پیوستن محمد کشاورز به گیتی پسند و
حضور او روی نیمکت این تیم اصفهانی ،پروسه حضور او در تیم
ملی فوتسال منتفی شد.
از مدت ها پیش بنا بود کشاورز به عنوان مربی در کنار ناظم
الشریعه در تیم ملی فوتسال حاضر شود ما همزمان با روزهای
ابتدایی تمرینات تیم ملی ،خبری از او نشد تا درنهایت مشخص
شود کشاورز به پیشنهاد تیم فوتسال گیتی پسند پاسخ مثبت
داده است.
در این زمینه شنیده می شود شانس بازگشت هاشم زاده به
تیم ملی فوتسال زیاد است.
او که چندسال در کادرفنی تیم ملی حضور داشت سال
گذشته و پس از عدم دریافت مطالباتش از فدراسیون فوتبال،
به پیشنهاد تیم گیتی پسند پاسخ مثبت داد و در کنار وحید
شمسایی در این تیم حاضر شد.
حاال شنیده می شود احتمال اینکه هاشم زاده به تیم ملی
برگردد زیاد است.با توجه به تجربه باالی هاشم زاده و اینکه
سال ها در کادرفنی تیم ملی بوده و همچنین نیاز تیم ملی
به یک مربی دیگر ،هاشم زاده در آستانه بازگشت به نیمکت
تیم ملی فوتسال قرار دارد.

نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا
به عنوان دروازه بان برتر لیگ قهرمانان
انتخاب نشد؟ پس چرا چنین دروازه
بانی در تیم ملی حضور ندارد؟
وی افزود :بارها این موضوع مطرح شده
که دیدار تدارکاتی کم انجام دادیم پس
چرا در چنین شرایطی یک دروازه بان
که از دید  AFCدر آسیا بهترین است
و از طرفی با مدافعان هماهنگ است ،را
به تیم ملی دعوت نمیکنیم؟
چراغپور اضافه کرد :در خط دفاع
تیم ملی آثار پررنگی از مدافعان زمان
کیروش در تیم ملی میبینیم .پورعلی
گنجی و مجید حسینی دو مدافعی

هستند که زمان سرمربی قبلی در
تیم ملی بودند و چند سالی است که
کنار هم بازی نکردند .با این حال زوج
محمدحسین کنعانیزادگان و شجاع
خلیلزاده میتواند انتخاب بهتری باشد.
وی گفت :البته در خط دفاع جای ۲
بازیکن خالی است .ابتدا سیاوش یزدانی
که عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان
داشت .او هم روی زمین و روی هوا
مسلط است .او مدافعی است که کمتر
خطا میدهد و میتوانست برای تیم ملی
مفید باشد .از طرفی محمد نادری هم در
اینچندوقتعملکردبسیارخوبیداشت.
چراغپور اضافه کرد :فوتبال کشورهای

آزادکار المپیکی:

لغو شدن کوپا آمه ریکا
در آرژانتین به خاطر شیوع کرونا

برگزاری رقابت های کوپا آمه ریکا که قرار بود به میزبانی
آرژانتین برگزار شود به خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،رقابت های کوپا آمه ریکا
قرار بود که به میزبانی آرژانتینی برگزار شود.
دقایقی قبل اعالم شد که این رقابت ها به خاطر شیوع ویروس
کرونا در آرژانتین لغو شد.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی معروف به کونمبول اعالم
کرد که میزبانی این رقابت ها از آرژانتین به خاطر کرونا گرفته
شده است.
این رقابت ها قرار بود که از  13جون تا  10جوالی در آرژانتین
برگزار شود.پیش از این هم کلمبیا از میزبانی این رقابت ها کنار
گذاشته شد و معلوم نیست که کونمبول قرار است که میزبانی
این بازی ها را به کدام کشور بدهد .قرار است که به زودی
تصمیم نهایی اعالم شود.

اخبار کوتاه

در توکیو از جانم مایه میگذارم
آزادکار وزن  ۶۵کیلوگرم تیم ملی
در بازیهای المپیک توکیو گفت :در
المپیک برای کسب مدال از جانم مایه
میگذارم تا بهترین نتیجه را بگیرم و این
فرصت استثنایی را به راحتی از دست
نخواهم داد« .مرتضی قیاسی» آزادکار
وزن  ۶۵کیلوگرم کشورمان در مبارزه
انتخابی که روز جمعه در خانه کشتی
شهید «مصطفی صدرزاده» برگزار شد
موفق شد «امیرمحمد یزدانی» دیگر
مدعی این وزن را شکست دهد و صاحب
دوبنده تیم ملی در المپیک توکیو شود.
قیاسی آزادکار اهل استان لرستان شهر
درود در مبارزه با یزدانی در حالی که تا
ثانیههای پایانی مبارزه با نتیجه  ۱۰بر ۵
از حریف پیش بود او را ضربه فنی کرد.
قیاسی اکنون به عنوان تنها ورزشکار
المپیکی استان لرستان این فرصت را
دارد تا با موفقیت در بزرگترین رویداد
ورزشی جهان یعنی المپیک نام خود را

در تاریخ ورزش کشورمان ثبت کند .او
که تاکنون سابقه حضور در پیکارهای
جهانی را نداشته ،اکنون این فرصت را
دارد تا در المپیک خود را به عنوان یک
مدعی به دنیای کشتی معرفی کند.این
در حالی است که تیم ملی کشتی آزاد
کشورمان در وزن  ۶۵کیلوگرم در  ۶سال
گذشته نتوانسته توفیقی را در پیکارهای
جهانی و المپیک به دست آورد .بعد از
سال  ۲۰۱۵و کسب مدال برنز توسط
«سیداحمد محمدی» در رقابتهای
قهرمانی جهان ،کشتی آزاد ایران هیچگاه
رنگ مدال و عنوان را به خود ندید و
«میثمنصیری»«،امیرحسینمقصودی»
و «امیرمحمد یزدانی» نماینده این
سالهای کشتی آزاد هر چند در برخی
میدانهای آسیایی مدال گرفتند اما
در آوردگاه جهانی توفیقی نداشتند.
نصیری در این وزن و در المپیک ریو
نماینده کشورمان بود.قیاسی در سال

 ۲۰۱۸و در پیکارهای زیر  ۲۳قهرمانی
جهان در بخارست رومانی عنوان پنجم
را کسب کرد .او در مرحله نیمهنهایی
مغلوب «ری هیگوچی» نایب قهرمان
المپیک از ژاپن شده بود.این آزادکار
بیحاشیه و بااخالق کشتی کشورمان در
پیکارهای قهرمانی آسیا که فروردین ماه
در قزاقستان برگزار شد ،صاحب مدال
برنز شد .او بعد از پیروزی مقابل حریفانی
از ترکمنستان ،قرقیزستان در مرحله
نیمهنهایی مغلوب یک ژاپنی دیگر شد.
«تاکوتو اوتوگورو» دارنده مدال جهان که
قیاسی مبارزه ضعیفی را برابر او به نمایش
گذاشت و با نتیجه  ۸بر  ۲مغلوب شد .به
طور حتم اوتوگورو یکی از حریفان قیاسی
در المپیک توکیو خواهد بود.در وزن ۶۵
کیلوگرم و در المپیک توکیو نمایندگان
کشورهای روسیه ،قزاقستان ،مغولستان،
ژاپن ،مجارستان ،هند ،کوبا ،آرژانتین،
تونس ،سنگال ،جمهوری آذربایجان،

عربی شبیه به هم است .این نفراتی که
اسم بردم در لیگ قهرمانان مقابل هم بازی
کردند و تجربه آنها در بازی مقابل تیمهای
عربی میتوانست به تیم ملی کمک کند.
کارشناس فوتبال ایران در مورد خط
میانی نیز گفت :نفرات خوبی در این پست
دعوت شدند اما کادر فنی می توانست
انتخاب بهتری داشته باشد .البته من به
دعوت سعید عزتاللهی انتقاد دارم .آیا او
همان بازیکن  ۶سال پیش است که کادر
فنی از او شناخت داشت؟وی تصریح کرد:
در خط حمله نیز انتقاداتی مطرح است.
برای مثال به غیر از مهدی قایدی سایر
مهاجمان با خصوصیاتی مشابه دعوت
شدهاند .از طرفی شهریار مغانلو در چند
وقت اخیر نوید حضور یک مهاجم خوب را
در فوتبال ایران داد و جای چنین بازیکنی
در تیم ملی خالی است.چراغپور تصریح
کرد :در مجموع این راهبرد درک متقابل
در تیم ملی لحاظ نشده و شرایط بازی با
آتش و پنبه است .امیدوارم با این حال
بهترین نتایج را بگیریم.وی همچنین در
خصوص اضافه شدن کریم باقری به جمع
کادر فنی تیم ملی تصریح کرد :باقری
انسان شریفی است و حضور و تجربهاش
به ما کمک میکند.

ارمنستان ،قرقیزستان ،یونان و لهستان
حضور خواهند داشت .البته در این وزن
«والدیمیر خینچگاشویلی» دارنده مدال
طالی جهان و المپیک از گرجستان و
همچنین نماینده کشور آمریکا حضور
نخواهند داشت.گادجی مراد رشیداف
(روسیه) ،دولت نیازبیکوف (قزاقستان)،
باجرانگ (هند) ،اسماعیل موسیکایف
(مجارستان)  -۵تولگا تومور اوچیر
(مغولستان) ،تاکاتو اتوگورو (ژاپن) ،حاجی
علیاف (جمهوری آذربایجان) و سایر
مدعیان از حریفان سرسختی هستند که
قیاسی به طور حتم باید برای رویارویی با
هر کدام از آنان برنامهریزی خاصی داشته
باشد«.مرتضی قیاسی» روز دوشنبه در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
خدا را شکر میکنم که توانستم در شرایط
کرونا با انتخابی که با نظر کادر فنی برگزار
شد ،جواز حضور در بازیهای المپیک
را بدست آوردم .در مسابقه انتخابی برابر
«امیرمحمد یزدانی» از لحاظ بدنی خوب
بودم .او در گزینشی المپیک سهمیه این
وزن را کسب کرد و من در مسابقههای
قهرمانی آسیا حضور پیدا کردم.

بیرانوند:

پیروزی در بازی اول برای ما مهم است

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران با اشاره
به شرایط تیم در آستانه اعزام به بحرین
گفت :در اردوی کیش شرایط خوبی را
سپری کردیم و با تمام توان به بحرین
می رویم ،پیروزی در دیدار اول برای ما
بسیار مهم است و باید برابر هنگ کنگ
به برتری دست یابیم .علی رضا بیرانوند
در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تصریح کرد :آخرین جلسه تمرینی را
سپری کردیم و شرایط کلی تیم بسیار
خوب است .از بابت تمرین ،اسکان و
تغذیه امکانات الزم در اختیار بازیکنان
بود و راهی منامه می شویم تا کار خود
گواهی حصر وراثت

را برای صعود از این مرحله را آغاز کنیم.
وی ادامه داد :تیم ملی نیازمند حمایت
و دعای خیر مردم است ،در شرایط
کنونی می رویم تا با تالش همه اعضای
تیم ملی و دعای مردم راهمان را برای
صعود به جام جهانی هموار کنیم.دروازه
بان تیم ملی فوتبال ایران خاطر نشان
کرد :در تهران به دلیل تست کرونا
و تزریق واکسن کوید  ۱۹دو روز از
تمرینات را از دست دادیم اما در کیش
تمرینات خوبی را پست سرگذاشتیم.
وی ادامه داد :بازی اول برای ما خیلی
مهم است و باید برابر هنگ کنگ به

رضا رئیسی بشناسنامه شماره 23باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه،درخواستی 000019به شماره تقدیم این شورا نموده چنین اشعار
داشته است که شادروان اسداهلل رئیسی به شناسنامه شماره  343در تاریخ پنجشنبه  10آذر 1390درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1عالم رئیسی فرزند رئیس علی به شماره شناسنامه 5نسبت با متوفی :زوجه  -2عذرارئیسی فرزنداسداللهبه شماره شناسنامه776نسبت با متوفی :فرزند
 -3صغری رئیسی فرزنداسداللهبه شماره شناسنامه777نسبت با متوفی:فرزند -4علی رئیسی فرزنداسداللهبه شماره شناسنامه 656نسبت با متوفی :فرزند-5
نصراهلل رئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 552نسبت با متوفی :فرزند -6فاطمه رئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 706نسبت با متوفی :فرزند-7
لیالرئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 114نسبت با متوفی :فرزند -8زهرارئیسی فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه 4660083675نسبت با متوفی :فرزند-9
نیلوفررئیسی فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه 14نسبت با متوفی :فرزند -10کشوررئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 537نسبت با متوفی :فرزند -11رضا
رئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 23نسبت با متوفی:فرزند -12امراهلل رئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 567نسبت با متوفی:فرزند  -13کوروش
رئیسی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه 610نسبت با متوفی:فرزند
پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتاراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی و مالحظه
گواهی مالیات بر ارث به شماره 171سرانجام در تاریخ 1400/3/2در وقت فوق العاده شعبه اول حصروراثت شورای حل اختالف آلونی بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل
و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پرداخت و انجام حقوق و
دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد و با عنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد 946و 948قانون مدنی مصوب 6بهمن ماه 1387و به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره
به ماده  946قانون مدنی اصالحی  1387/11/6مصوب  1389/5/26مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم می گردد.
-1عالم رئیسی -زوجه  – 1/8 :یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول مابقی ترکه بین سایر وراث به قاعده ذکور دوبرابر اناث تقسیم می شود
-2عذرارئیسی– فرزند –  – 1/17یک هفدهم از مابقی ترکه -3صغریرئیسی– فرزند –  – 1/17یک هفدهم از مابقی ترکه-4علیرئیسی– فرزند – 2/17 -دو هفدهم از
مابقی ترکه-5نصراللهرئیسیفرزند – 2/17-دو هفدهم از مابقی ترکه-6فاطمه رئیسی– فرزند – – 1/17یک هفدهم از مابقی ترکه -7لیالرئیسی– فرزند – – 1/17یک
هفدهم از مابقی ترکه  -8زهرارئیسی– فرزند –  – 1/17یک هفدهم از مابقی ترکه  -9نیلوفررئیسی– فرزند –  – 1/17یک هفدهم از مابقی ترکه  -10کشوررئیسی–
فرزند –  – 1/17یک هفدهم از مابقی ترکه  -11رضا رئیسی فرزند – 2/17 -دو هفدهم از مابقی ترکه  -12امراهلل رئیسی فرزند – 2/17 -دو هفدهم از مابقی ترکه
 -13کوروش رئیسی فرزند – 2/17 -دو هفدهم از مابقی ترکه این گواهینامه صرفاً جهت درج در روزنامه سراسری صادر گردید و فاقد اعتبار دیگری است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصروراثت آلونی -علی طاهری

برتری دست یابیم تا شرایط تیم خوب
شود.بیرانوند تاکید کرد :در اردوی کیش
بر روی نقاط ضعف و قوت حریفان کار
کردیم و با شناختی که از حریفان داریم
به بحرین می رویم و باید با دست پر
به کشور بازگردیم.تیم ملی فوتبال ایران
راهی بحرین خواهد شد تا در ادامه
رقابت های مقدماتی جام جهانی و از
گروه  Cاین مسابقات روز پنجشنبه ۱۳
خردادماه و از ساعت  ۱۹در نخستین
دیدار خود در این مرحله برابر تیم
هنگ کنگ به میدان برود .ملی پوشان
کشورمان دوشنبه  ۱۷خردادماه نیز

ساعت  ۲۱باید در دیداری حساس به
مصاف بحرین بروند و جمعه  ۲۱خرداد
نیز رو در روی کامبوج صف آرایی کنند.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی
خود در بحرین ،سه شنبه  ۲۵خردادماه
سال جاری باید از ساعت  ۲۱برابر عراق
به میدان برود .در این گروه تیم های عراق
و بحرین از  ۵بازی با  ۱۱و  ۹امتیاز در
رده های اول و دوم قرار دارند و تیم ملی
فوتبال ایران با یک بازی کمتر و  ۶امتیاز
در رده سوم است .هنگ کنگ و کامبوج
نیز با  ۵بازی و  ۵و یک امتیاز در رده های
چهارموپنجمهستند.

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
نوبت اول

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ششدانگ یک قطعه باغ بنام شمسی صادقی فرزند عباس صادره سنندج تحت پالک
 654فرعی از  25اصلی بخش ده مساحت  3085متر مربع جزء نسق زارعانه شماره
 26232مورخ  51/3/15دفتر  10سنندج به آدرس سنندج روستای گلین
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/26 :
م/الف1551:

رئیس اداره ثبت منطقه  2سنندج -هیوا احمدیان

کشاورز به جای تیم ملی در گیتی پسند

محمد کشاورز به احتمال زیاد به عنوان سرمربی در گیتی
پسند فعالیت می کند و قصد بازی کردن ندارد.
به گزارش ایسنا ،محمد کشاورز به جای تیم ملی فوتسال سر از
گیتی پسند در آورد و در حالی که زمزمه های حضور او در تیم
ملی مطرح بود با گیتی پسند به توافق رسید.
سال گذشته نیز گیتی پسند محمد هاشم زاده را از نیمکت
تیم ملی روانه اصفهان کرد و روی نیمکت نشاند .کشاورز
پیش از این هم سابقه مربیگری در تیم گیتی پسند را
داشت و در سال  93با این تیم به عنوان سومی لیگ برتر
فوتسال رسید.
کشاورز که سال قبل در تیم راگا به عنوان مربی بازیکن
حضور داشت در گیتی پسند تمرکز اصلی اش روی
مربیگری خواهد بود و احتماال مثل وحید شمسایی در ابتدا
تصمیمی برای بازی نخواهد داشت مگر اینکه مثل او به
دلیل کمبود بازیکن مجبور به بازی کردن شود اما فعال
کشاورز بنا دارد به عنوان سرمربی تیم متمول اصفهانی را
هدایت کند.

توافق نهایی الهالل و ژاردیم
با حقوق  ۷میلیون یورو در سال

رسانه های عربستانی از توافق نهایی حریف استقالل با
مربی سرشناس پرتغالی خبر دادند .به نظر می رسد که
بعد از کش و قوس های زیاد الهالل سرمربی جدید خود
برای فصل بعد را انتخاب کرد.نام سرمربی جدید الهالل
لئوناردو ژاردیم است که یک مربی مطرح و صاحب سبک
پرتغالی است.
الهالل با این مربی پرتغالی قراردادی یک ساله با امکان تمدید
آن امضا کرده است.این مربی سرشناس برای یک فصل حضور
در الهالل  ۷میلیون یورو حقوق دریافت خواهد کرد.
ژاردیم در دوره نخست حضورش در موناکو نتایج درخشانی
به دست آورد و توانست این تیم را به قهرمانی در
لوشامپیونه برساند .او سابقه مربیگری در المپیاکوس و براگا
و اسپورتینگ راهم دارد و اکنون بدون تیم تیم است.الهالل
درحالی با این مربی پرتغالی به توافق رسیده است که با
مورایس سرمربی کنونی خود قهرمانی در لیگ را به دست
آورد.این تیم عربستان حریف استقالل در مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آسیا است.

نمایندگان عربستان برای فصل بعد لیگ
قهرمانان مشخص شدند

تکلیف سه سهمیه مستقیم عربستان و نماینده این کشور در
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برای فصل بعد مشخص شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،فصل فوتبالی در عربستان
به پایان رسید و قهرمان هر دو جام حذفی و لیگ مشخص شد.
الهالل توانست قهرمانی در لیگ برتر عربستان را به دست
آورد این درحالی بود که الفیصلی هم در جام حذفی دست به
شگفتی بزرگی زد و جام را باالی سر برد.
به این ترتیب تیم های الهالل به عنوان قهرمان لیگ ،الفیصلی
به عنوان قهرمان جام حذفی و الشباب به عنوان نایب قهرمان
لیگ به صورت مستقیم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای فصل
بعد را به دست آوردند.
تیم االتحاد هم که در رده سوم جدول رده بندی لیگ قرار
گرفت راهی پلی آف خواهد شد.
نکته عجیب اینکه تیم پرستاره النصر به عنوان قهرمان دو
فصل قبل و همچنین االهلی نتوانستند سهمیه فصل بعد لیگ
قهرمانان آسیا را به دست آورند.

دبیر فدراسیون هندبال:
اگر با سرمربی خارجی به توافق برسیم
استارت اردو میخورد

حمیدرضا عزتی گفت :برای انتخاب سرمربی خارجی تیم ملی
هندبال بزرگساالن با یکی دو گزینه در مرحله نهایی شدن
هستیم که اگر به توافق برسیم ماه دیگر استارت تمرینات تیم
ملی را خواهیم زد.
دبیر فدراسیون هندبال در گفت وگو با ایسنا در خصوص
انتخاب سرمربی تیم ملی هندبال بزرگساالن اظهار کرد:
پاکدل به جد پیگیر جذب سرمربی خارجی است و امید به
خدا در چند هفته آینده اعالم خواهد شد .پاکدل تاکنون با
چند گزینه وارد مذاکره شده و به مرحله نهایی هم رسیده
است اما به علت مشکل ورود و خروج از کشورها به دلیل
شیوع کرونا به نتیجه نرسیده ایم .اکنون با یکی دو گزینه
دیگر نیز در مرحله نهایی شدن هستیم که اگر به توافق
برسیم قطعا ماه دیگر استارت تمرینات تیم ملی هندبال
بزرگساالن را خواهیم زد.
دبیر فدراسیون هندبال در ادامه گفت :اولین اردوی تیم
ملی هندبال بزرگساالن برای آمادهسازی در مسابقات
قهرمانی آسیا بعد از مسابقات جام باشگاههای آسیا ( ۲۲
تا  ۳۱خرداد) برگزار خواهد شد .اول باید تکلیف کادر فنی
مشخص شود تا بازیکنان منتخب را به ما اعالم کنند .بعد
از مشخص شدن اسامی بازیکنان ،فدراسیون با لژیونرها
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هماهنگی الزم را
خواهد کرد.
وی در خصوص اعزام تیم ملی هندبال زنان به مسابقات
قهرمانی آسیا گفت :هنوز نامه مکتوب از کنفدراسیون
آسیا برای اعالم آمادگی جهت حضور در مسابقات
قهرمانی آسیا زنان به دست ما نرسیده است .باید اول
از سوی آسیا مکتوب به فدراسیون نامه زده شود تا
ما براساس آن بخشنامه ،با تشکیل جلسه کمیته فنی
و با حضور کارشناسان خبره برای اعزام به مسابقات
تصمیمگیری کنیم.
عزتی در خصوص شهر منتخب برای مسابقات قهرمانی
مردان آسیا که قرار است دی به میزبانی ایران انجام
شود ،گفت :ما چند استان را به کنفدراسیون آسیا معرفی
کردهایم که آنها با توجه به شاخص های خودشان به ما
اعالم خواهند کرد .ما با هماهنگی وزارت و کمیته  ۱۲شهر
را پیشنهاد دادهایم و حال باید آنها از میان آنها شهر مناسب
را انتخاب کنند و به ما اعالم خواهند کرد.
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اخبار کوتاه

مدیر کل بیمه سالمت استان یزد
شیوع نسخه نویسی الکترونیکی
در استان یزد

دکتر «محمد دریجانی» در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز
اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان از بهمن ماه سال
 ۱۳۹۸در مطبهای پزشکان شهرستان تفت ،گفت :هم اکنون
 ۸۰درصد از پزشکان استان اقدام به تجویز نسخهی الکترونیک
کامل برای بیماران و مراجعان میکنند .مدیر کل بیمه سالمت
استان یزد همچنین تعداد موسسه های تشخیصی درمانی اعم
از دولتی و غیردولتی طرف قرارداد با بیمه سالمت را  ۹۹۰مورد
بیان کرد و افزود :این موسسه ها شامل آزمایشگاه ،داروخانه،
مطب پزشکان ،رادیولوژی ،مراکز درمانی و از این قبیل امور
است .وی با بیان این که اجرای طرح نسخه الکترونیک در
جهت کاهش استفاده از دفترچههای درمان کاغذی در حال
اجراست ،اظهار کرد :خوشبختانه این طرح با کمترین تنش در
استان اجرایی شده و اکنون یزد و کرمان از استانهای پیشتاز
در کشور به لحاظ اجرای نسخه الکترونیک هستند.
دریجانی خاطرنشان کرد :البته یکسری چالشها نیز در اجرای
این طرح و تغییر رفتار جامعه که معموالً زمانبر نیز هست،
وجود داشته است ولی در تالشیم هر چه سریعتر به طور کامل
استفاده از نسخه های الکترونیک در استان اجرایی شود.
وی ضمن اشاره به این که از ابتدای آبانماه امسال سازمانهای
بیمهگر حق پرداخت در مورد نسخههای اکترونیکی را ندارند،
اضافه کرد :در حال حاضر آموزش مراکز جامع سالمت شهری
نیز در حال انجام است و امیدواریم شاهد استفاده از نسخههای
الکترونیک در کل استان باشیم.
مدیر کل بیمه سالمت استان در ادامه نیز با تاکید بر این
که مردم باید مطالبهگر تجویز نسخه الکترونیک از پزشکان
و مراکز درمانی باشند ،یادآور شد :پزشکان غیرطرف قرارداد
نیز از طریق سامانه طراحی شده میتوانند نسخه الکترونیکی
تجویز کنند
دریجانی تصریح کرد :در طرح نسخه نویسی الکترونیکی ،دیگر
نیازی به ارایه دفترچه سالمت در مراجعه به مطب پزشکان
نیست ،بیمار با اعالم کد ملی خود معاینه و اقالم دارویی هم در
سامانه تمامی داروخانههای کشور قابل رویت است .وی افزود:
حذف دفترچههای کاغذی ،انتقال سابقه بیمار به داروخانهها و
سایر مراکز درمانی به راحتی قابل دسترسی است  ،شفافیت
در هزینههای سالمت ،کاهش ضریب خطا ناشی از نسخه های
بدخط پزشکان ،هدفمند شدن تجویز و مصرف دارو و منطقی
شدن هزینههای بیماران از جمله مزایای این طرح است.
دریجانی در پایان نیز سامانههای الکترونیک جهت ارتباط مردم
با سازمان بیمه سالمت و اداره کل بیمه سالمت استان یزد
را شامل پورتال شفافسازی به آدرس ،shafaf.ihio.gov.ir
سامانه رسیدگی به شکایات با آدرس ،shekayat.ihio. gov.ir
سامانه دریافت پیشنهادات مردمی به آدرس qms.ihio.gov.ir/
 people/createsuggestionو سامانه خدمات غیرحضوری به
آدرس  Eservices.ihio.gov.ir/escذکر کرد.

شهردار رشت خبر داد برای تحقق شهر هوشمند:

پروژه مدیریت الکترونیک پارک حاشیهای
معابر رشت اجرا میشود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت ،سید محمد احمدی شهردار رشت اجرای
پروژه پارک حاشیهای معابر شهر رشت را مورد اشاره
قرار داد و اظهار داشت :هوشمندسازی و بهبود وضعیت
ترافیک از جمله اهدافی محسوب میشود که با اجرای
این طرح محقق میشود.وی در ادامه قرارداد سامانه
مدیریت الکترونیک پارک حاشیهای معابر را تشریح کرد
و ابراز داشت :با اجرای این طرح ،شهروندان می توانند
جهت پارک خودرو و پرداخت هزینه در معابر تحت پوشش
مدیریت پارک حاشیهای بدون حضور پارکبان و از طریق
اپلیکیشین ،سرویس پیامکی و وب سایت اقدام نمایند.
شهردار رشت با اشاره به اینکه پروژه مدیریت الکترونیک
پارک حاشیهای معابر رشت در  ۲۱معبر پرترافیک سطح
شهر اجرا میشود بیان داشت :این طرح مصوبه شورای عالی
ترافیک کشور است و بر اساس آن عواید و درآمد حاصل
از آن مطابق قانون صرف ساخت پارکینگهای طبقاتی
در سطح شهر خواهد شد.احمدی دیگر مزیتهای پروژه
مدیریت الکترونیک پارک حاشیهای معابر رشت را برشمرد و
اضافه کرد :با اجرای این طرح نحوه نظارت بر وضعیت پارک
خودروها در معابر به صورت کامال مکانیزه و بدون دخالت
نیروهای انسانی از طریق خودروهای مجهز به دوربین ثبت
تخلف انجام میشود.شهردار رشت مدیریت مکانیزه پارک
حاشیهای معابر را موثر در بهبود وضعیت ترافیک دانست و
افزود :با توجه به محدودیت فضای پارک موجود در سطح
شهر ،این امر منجر به توزیع عادالنه فضای پارک برای تمام
شهروندان خواهد شد.احمدی ترسیم سیاستگذاریهای
ترافیکی شهر در آینده را از دیگر کارکردهای این طرح
دانست و خاطرنشان کرد :شهروندان با اطالعات برخطی که
در سامانه مدیریت الکترونیک پارک حاشیهای معابر قرار
دارد این امکان را خواهند داشت تا از وضعیت ترافیک معابر
سطح رشت به صورت آن الین و لحظهای مطلع شوند.وی
با بیان اینکه دستیابی به شهر و شهروند هوشمند از جمله
مزیتهای اجرای مدیریت الکترونیک پارک حاشیهای معابر
رشت محسوب میشود افزود :با استفاده از درآمد حاصل
از چنین طرحهایی این امکان میسر میشود تا پارکینگ
های طبقاتی در سطح شهر راه اندازی شود و هماینک نیز
لکه گذاری جهت احداث پارکینگ طبقانی در سطح شهر
انجام گرفته است.

مکعب خدمت آبفای اصفهان پیشگام در توسعه دولت الکترونیک
حذف قبوض کاغذی با هدف حفظ
محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی
اقدامی موثر در تحقق اهداف برنامههای
دولت الکترونیک ،مسئولیت اجتماعی و
پیشبرد اهداف شهر هوشمند است؛ چرا
که دولت الکترونیکی مقدمهای برای
عدالت اجتماعی است که با شفافیت
فرآیندها و نظارت کارآمد ،توسعه پایدار
جامعه را تسهیل می کند.
در این مسیر ،روند حذف قبوض
کاغذی آب بهای آبفا در استان
اصفهان سرعت یافت و استفاده از
انواع فناوریهای نوین در دستور کار
این شرکت قرار گرفت به نحوی که
پس از شیوع کرونا ویروس و لزوم
جلوگیری از ترددهای غیرضروری،
آبفای استان اصفهان را بر آن داشت تا
با برداشت گامهایی فراتر از چشمانداز
 1400و تبدیل تهدیدات به فرصت با
استفاده از پتانسیلهای علم فناوری
اطالعات و ارتباطات و ایجاد بستر
درگاههای امن ،خدمات شرکت را در
قالب روشهای «غیرحضوری مکعب
خدمت» در کمترین زمان و در
نهایت سرعت و کیفیت به مشترکین
خود ارائه کند .این طرح با هدف
فراهمسازی امکان استفاده سهل و
آسان از فناوری اطالعات به صورت
مستقیم و  24ساعته ،بدون تعطیلی و
به منظور تامین رفاه حال شهروندان
و رعایت شیوه نامه های بهداشتی
در تمام منازل مشترکین اصفهانی
پیادهسازی شد.
در همین زمینه سید محسن صالح،
معاون خدمات مشترکین آبفای
استان اصفهان معتقد است که مکعب
غیرحضوری خدمت آبفا براساس
سالیق ،تجهیزات الکترونیکی و
تواناییهای شهروندان در استان ابداع
شده و شیوهها و زیرساختهایی را
فراهم میکند که متقاضیان بتوانند
هر چه سریعتر و سادهتر به خدمات
دسترسی پیدا کنند.
* ورود به پرتال آب و فاضالب استان
اصفهان و ورود به قسمت میز خدمت
معاون خدمات مشترکین آبفای
استان اصفهان با تاکید بر اینکه
عملیاتی شدن فناوری نوین «مکعب
خدمت» مراجعات حضوری ارباب
رجوع به ادارات آبفا در سطح استان
را به حداقل ممکن میرساند ،گفت:
مکعب خدمت شامل شش روش

غیرحضوری دریافت خدمات و
رفع مشکالت مشترکین مرتبط
آبفای استان است که در یکی از
شیوهها متقاضیان با دسترسی به
اینترنت از طریق وب سایت www.
 abfaesfahan.irپس از ورود به
پرتال شرکت گزینه میزخدمت
الکترونیک را انتخاب و به صورت
مجازی درخواستهای خود را ثبت و
یا پیگیری میکنند.
* نصب اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان
صالح ،نصب اپلیکیشن abfaesfahan.ir
را یکی از سهلترین روشهای فناوری
مکعب خدمت دانست و بیان کرد :در
این روش متقاضیان با دانلود اپلیکیشن
همراه آبفای اصفهان بر گوشیهای
اندروید ،درخواستهای خود را ثبت
و پیگیری میکنند .شایان ذکر است،
نسخه اندرویدی خدمات همراه آبفای
استان اصفهان هماکنون بهطور رایگان
از فروشگاههای اینترنتی کافه بازار ،ایران
اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روی
تلفنهای همراه است.
دستوری
کد
ارسال
*
 *6655*151522#توسط تلفن
همراه
میثم اعالیی ،مدیر خدمات مشترکین
آبفای استان اصفهان نیز اظهارداشت:
متقاضیانی که دسترسی به گوشی
هوشمند و اینترنت ندارند می
توانند با شماره گیری کد دستوری
 *6655*151522#اقدام به ثبت
شماره کنتور واحد مسکونی خود
کنند .گفتنی است استفاده از کدهای
دستوری نیازمند نصب هیچ نرمافزاری
نیست و متقاضیان میتوانند با گرفتن
کد دستوری یاد شده با تلفن همراه

خود ،خدمات غیرحضوری شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند.
* تماس با سامانه  1522با تلفن همراه
یا ثابت بدون گرفتن پیش شماره
اعالیی خدمات غیرحضوری 1522
را یکی دیگر از شش روش فناوری
ارتباطات و اطالعات مکعب خدمت
آبفای استان اصفهان معرفی کرد و
گفت :این سامانه با اتصال به تلفن
گویای  24ساعته آماده دریافت و ثبت
درخواستهای متقاضیان است و هدف
آن حذف مراجعه شهروندان به ادارات
آبفا و ارائه خدمات فروش و پس از
فروش به صورت تلفنی است.
* برچسب آبفا رمزینه(در حال توزیع
در بین مشترکان)
یکی از سریعترین راههای اتصال به
سرویسهای خدماترسان آبفای
استان اصفهان در مکعب خدمت
استفاده از طرح ( QR CODEکیو آر
کد) یا رمزینه است که به گفته مدیر
دفتر خدمات مشترکین در اجرای این
طرح یک پالک یا برچسب که نقش
رمزینه (کد) بر روی آن حک شده است
در اختیار مشترک قرار میگیرد تا در
محلی مناسب که به راحتی قابل رویت
باشد ،داخل منزل نصب کند .مشترکین
دارای گوشی تلفن همراه هوشمند
میتوانند پس از اتصال به اینترنت و
اسکن این برچسب ،بدون نیاز به وارد
کردن نشانی اینترنتی ،وارد صفحه
مجازی ارایه خدمات پرتال شرکت
آب و فاضالب استان شده و هرکدام از
خدمات مورد نیاز خود را ثبت و دریافت
کنند.
مدیر خدمات مشترکین آبفای استان
اصفهان ،درباره اینکه بزرگترین مشکل

در جوامع امروزی نقل و انتقاالت
مستاجران است ،متذکر شد؛ در استفاده
از طرح ( QR CODEکیو آر کد) یا
رمزینه دیگر احتیاجی به جابهجایی
شناسه قبض توسط مالک و مستاجر
نیست و فقط مشترکین با اسکن این
برچسب و ورود به پرتال شرکت آبفا در
قسمت تغییر تلفن همراه ،موبایل خود
را در سایت شرکت ثبت میکنند.
* مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان
دولت
وی استفاده از دفاتر پیشخوان
را بهعنوان آخرین آیتم  6روش
غیرحضوری مکعب خدمت مشترکین
آبفای استان اصفهان معرفی میکند
چرا که برخی افراد با عدم دسترسی
به اینترنت ،گوشیهای هوشمند و سن
باال نمیتوانند درخواستهای خود را
در سامانه آبفا عملیاتی نمایند و مجبور
هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان
منتخب دولت در سطح استان که با
آنها تفاهمنامهای از طرف شرکت منعقد
شده ،خدمات مورد نظر خود را ثبت و
پیگیریکنند.
مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفای
استان اصفهان با بیان اینکه تمام
تالش ما در شرایط اضطراری ناشی
از شیوع ویروس کرونا حفظ سالمت
عموم شهروندان است و اولویت را تا
حدامکان بر اجرای اقدامات از راه
های مختلف با هدف پیشگیری از
گسترش این ویروس قرار دادهایم،
اظهار داشت :با همهگیری شیوع
کرونا در سطح جامعه ،فناوری
مکعب خدمت شرکت آبفا توانسته
به طور مطلوبی موقعیت ارتباطات
غیرحضوری خود را پیدا کند.

عزم جدی در احداث قطار شهری اصفهان -بهارستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان گفت :پروژه قطار مسافربری
اصفهان -شهر جدید بهارستان در حال
حاضر بیش از  87درصد مسیر تونل آن
تکمیل شده و مسیر روسازی با سرعت
مطلوب در حال انجام است.
در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
وزارت راه وشهرسازی (اصفهان)؛
علیرضا قاریقرآن مدیرکل راه و
شهرسازی استان اصفهان در خصوص
موقعیت شهر جدید بهارستان اظهار
کرد :شهر جديد بهارستان در 15
كيلومتری جنوب شرقی اصفهان در
امتداد محور اصفهان – شيراز و دامنه
كوههای الشتر واقع شده است .اين
شهر از سمت جنوب به رشته كوه كم
ارتفاع ميانكوه و از شمال ابتدا به جاده
كبوتر آباد و در ماورای آن به دشت

زايندهرود و زمينهای زراعی محدود
شده است همچنین حداقل فاصله شهر
با رودخانه زايندهرود در ضلع شمالی 3
كيلومتر است.
وی افزود :از اواخر دهه  60ساخت و
ساز در شهر جدید بهارستان انجام شده
است .و در حال حاضر جمعیت حدود
 20هزار نفر دارد که بیشبینی می
شود پس از احداث قطار شهری (مترو
بهارستان-اصفهان) ،جمعیت این شهر
تا سال  1425به  320هزار نفر برسد.
وی با بیان اینکه این شهر جدید یکی
از شهرهای جدیدی است که در قالب
طرح جامع منطقه اصفهان در دهه
 60به تصویب رسیده است گفت:
تسهیل دسترسی و ایجاد حملونقل
مناسب همواره از نکات ضروری در
تحقق اهداف شهرهای جدید این

استان بوده است.
قاریقرآن افزود :یکی از بهترین روشها
در گسترش سیستم حمل ونقل عمومی
بین کالنشهر و محیط پیرامونی ،توسعه
شبکه ریلی در حومه و شهرهای اقماری
و جدید است.
وی در خصوص پروژه قطار مسافربری
اصفهان -شهر جدید بهارستان گفت:
این پروژه از ایستگاه صفه (امتداد خط
یک متروی اصفهان) شروع میشود و
عمدتاً در کنار بزرگراه وحید دستجردی
به سمت شهر جدید بهارستان طی
مسیر مینماید .که بدین ترتیب سه
ایستگاه (سپاهانشهر ،راهآهن و
بهارستان) به خط یک اضافه میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
تشریح کرد :با توجه به اینکه ابتدای این
پروژه ایستگاه صفه در امتداد خط یک

متروی اصفهان است ،در کیلومترهای
 ۳+۵۶۰دارای یک ایستگاه برای
سپاهان شهر ،در کیلومتر ۴+۷۴۰
نیز دارای یک ایستگاه برای راه آهن
و ایستگاه شهر جدید بهارستان در
کیلومتر  ۱۴+۱۰۰قراردارد.
وی خاطرنشان کرد :پارسال در سفر
دکتر نوبخت به استان اصفهان برای این
پروژه اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شد و
در حال حاضر بیش از  87درصد مسیر
تونل آن تکمیل شده و مسیر روسازی
نیز در حال انجام است.
قاریقرآن با بیان اینکه ساخت این
پروژه تاثيرات مثبت مالی _اقتصادی،
ترافيكی وزيست محيطی به همراه
دارد .گفت :در طول دوره بهرهبرداری
از این طرح ،عالوه بر کسب درآمدهای
مالی ،در هزینههای اقتصادی شامل
(هزینه مصرف سوخت ،هزینه اختالف
كرايه به دلیل کاهش سفر ،هزینه ناشی
ازآلودگی هوا ،هزينه نگهداری با توجه
به افزايش عمر راههای موجود) صرفه
جویی میشود.
وی در پایان بیان داشت :امیدواریم با
برنامه زمانبندی مشخص شده ،خط
مترو بهارستان سالجاری به بهرهبرداری
برسد چرا که بهرهبرداری از آن عالوه بر
تاثیرات مثبت زیست محیطی ،مشکل
ترافیکی و تردد یکی از گلوگاههای
الینحل اصفهان به نام پل دفاع مقدس
را حل میکند و در پی آن انشاءاهلل
هدف نهایی که سرریز جمعیت اصفهان
به بهارستان بوده است محقق میشود.

اخبار کوتاه

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بویین زهرا:

کمبود آب آشامیدنی شهر دانسفهان از
توابع شهرستان بویین زهرا رفع شد

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بویین زهرا گفت :با حفر
چاه و تجهیز و بهره برداری از یک حلقه چاه مشکل کمبود آب
آشامیدنی شهر دانسفهان برطرف شد .کمال اسماعیل زادگان
در این باره اظهارداشت :کمبود آب آشامیدنی شهر دانسفهان
از توابع شهرستان بویین زهرا با حفر ،تجهیز و بهره برداری از
یک حلقه چاه عمیق جدید برطرف شده و این شهر هم اکنون
از لیست قرمز شش شهر دارای تنش آبی استان قزوین در
تابستان پیش رو خارج شده است.
اسماعیل زادگان افزود :عملیات بهره برداری از این چاه به عمق
 210متر ،با هزینه ای بالغ بر  11میلیارد ریال انجام شده و
هم اکنون از این چاه  25لیتر در ثانیه آب برداشت می شود.
وی گفت :با حفر چاه ،خرید لوله و پمپ ،خرید کانکس ،اجرای
خط انتقال و خرید تابلو برق این مشکل برطرف شده است.
اسماعیل زادگان تصریح کرد :برای تسهیل و تسریع در
خدمت رسانی به مردم ،هم اکنون این چاه با دیزل ژنراتور
سیار راه اندازی شده تا پروژه برق رسانی و ترانس مربوطه
نیز با هزینه سه میلیارد ریال اجرا شود که این مورد نیز در
دست اقدام است.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بویین
زهرا اضافه کرد :علیرغم رفع مشکل کم آبی در این شهر از
ساکنان دانسفهان درخواست می کنیم با مدیریت مصرف
و صرفه جویی زمینه تامین نیازها و پیشگیری از هرگونه
کمبود منابع آبی را مهیا کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین:

کالهبردار بورسی در قزوین دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری کالهبردار بورسی
در قزوین خبر داد .سردار علی ابراهیمی در این خصوص اظهار
داشت :در پی ارجاع پرونده کالهبرداری و جعل عنوان رئیس
کارگزاری بورس به پلیس امنیت اقتصادی ،بررسی موضوع
در دستور کار و ماموریت کارآگاهان قرار گرفت.وی افزود :در
بررسی های اولیه مشخص شد که متهم ابتدا با عنوان اینکه
دارای ارتباطات خاص با افراد دارای نفوذ در سازمان بورس و
مدیرعامل یکی از کارگزاری های معروف سازمان بورس است
و تیم قوی کارشناسی در حوزه تحلیل بازار بورس دارد به
تعدادی از بازاریان معروف قزوین نزدیک شده و پس ازمدتی
معاشرت و جلب اعتماد آنان اقدام به جذب سرمایه مال
باختگان برای سرمایه گذاری در شرکت سرمایه کرده و ابتدا
در چند مرحله برای جلب اطمینان نیز مبلغی قابل توجه از
پول خود سرمایه گذاران به عنوان سود حاصل از این کار را به
حساب شاکیان پرونده واریز کرده است.فرمانده انتظامی استان
قزوین تصریح کرد :متهم برای جلب اعتماد مال باختگان چک
تاریخ دار اصل سرمایه به همراه سود به آنها داده بود و پس
از گذشت مدتی ،مال باختگان برای دریافت سود بیشتر اغوا
شده و اقدام به جذب سرمایه از اقوام و آشنایان و حتی فروش
امالک و خودروی خود جهت سرمایه گذاری بیشتر نزد متهم
می کنند.این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم فقط در
استان قزوین از  21نفر مبلغ  820میلیارد ریال دریافت کرده
که پس از برگشت خوردن چک های واگذار شده در اواخر
سال گذشته و ابتدای سال جاری قصد تجمیع سرمایه و فرار
از کشور را داشته ،اظهار داشت :در ادامه کارآگاهان با انجام
تحقیقات گسترده و به کارگیری اقدامات پلیسی مخفیگاه وی
را در شهر تهران شناسایی کرده و با دریافت نیابت قضائی در
یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر و به استان قزوین
منتقل کردند.سردار ابراهیمی گفت :در تحقیقات مشخص شد
متهم مدتی به عنوان پیک در سازمان بورس فعالیت داشته
لذا در ادامه کارآگاهان یکی از شاکیان ساکن تهران به پلیس
امنیت اقتصادی قزوین مراجعه و اعالم کرد متهم با همین روش و با
همدستی چند نفر دیگر ،مبلغ 85میلیارد ریال از وی کالهبرداری
کرده است و متوجه شدنداین شخص در استان های تهران ،البرز
و گیالن با همین روش از شهروندان مبالغ هنگفتی کالهبرداری
کرده که به دلیل نرسیدن سر رسید چک ها ،هنوز خیلی از شکات
از موضوع بی اطالع هستند.فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح
کرد :در این زمینه پرونده ای تشکیل و برای انجام مراحل قانونی
به مراجع قضائی ارسال شد.وی از شهروندان خواست تحت هیچ
عنوان به افراد ناشناس که با دادن وعده غیرواقعی درخواست پول از
آن ها می کنند اعتماد نکرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک
موضوع را به پلیس اطالع دهند.

دیدار مدیرعامل آبفای گیالن با مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد انزلی

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب
و فاضالب استان گیالن ،در نشست مدیرعامل این شرکت با
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ،تکمیل پروژه آبرسانی به
منطقه آزاد و همچنین تأمین آب روستاهای اطراف منطقه آزاد
از طریق تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بررسی شد.سید محسن
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با بیان
نحوه تأمین آب شرب واحدهای مسکونی و تجاری منطقه
آزاد انزلی ،به بهبود وضعیت آبرسانی روستاهای اطراف این
منطقه اشاره کرد و افزود :با تشکیل کارگروه های تخصصی،
راهکارهای افزایش ظرفیت آبرسانی به منطقه آزاد مورد بررسی
و در دستورکار قرار خواهد گرفت.در این نشست که جمعی
از معاونین شرکت آبفای گیالن نیز حضور داشتند ،افزایش
ظرفیت تأمین آب منطقه آزاد انزلی با توجه به افزایش تعداد
متقاضیان و مصرف کنندگان مطرح و مقرر شد موضوع از
سوی معاونت بهره برداری و توسعه آب مورد بررسی قرار گیرد.

