وزارت بهداشت اعالم کرد؛

ِ
درخواست جامعهی کارگری از دولت آینده؛

در شبانه روز گذشته

با حقوق چهارمیلیون تومانی

 157نفر دیگرفوت شدند

چطور میتوان زندگی کرد؟!

شناسایی  ۱۰۵۹۸بیمار جدید کرونایی

دریافتی کارگران نسبت به نرخ تورم
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد گفت:
ِ
همیشه عقب بوده و این عقبماندگی سالها جبران نشده است .باتوجه به
اینکه خط فقر در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود ده میلیون تومان و دریافتی
کارگران در بهترین حالت ۴میلیون تومان است ،بنابراین اداره کردن زندگی
برای کارگران بسیار دشوارتر از قبل شده است.
ادامه در صفحه 2

پنجشنبه  20خرداد  29 - 1400شوال  10 - 1442ژوئن 2021
سیاسی

رضایی:

حق همه اقوام را
بدون منت و با تکریم
میدهیم
صفحه 2
سیاسی

M E L L AT

S E D AY E

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت  ۱۵۷بیمار
مبتال به ویروس کووید ۱۹در شبانه روز گذشته ،اعالم کرد که در حال حاضر ۱۶
شهر کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
ادامه در صفحه2

سال هجدهم -شماره  4 -1839صفحه  2000تومان

خشم روحانی به انتقاد نامزدها از رواج
مفاسد  -رانتخواری وگرانی درکشور

دو تغییر مهم
در سازمان
بورس

اقتصادی ،رانتخواری وتحمیل مشکالت عدیده

برگرده مردم برآشفته شد .

روحانی با انتقاد از سخنان نامزدها ،آنها را به
"دروغگویی" و"تحریف" واقعیت متهم کرد و

گفت درفرآیند انتخابات "بیاخالقی" شده و

نباید با "حضورمردم شوخی کرد".

P

حسن روحانی درجلسه هیات دولت ،با

خشم وطعنه ازاینکه درچند روز اخیر نامزدها

افتادهاند.

P

در دو مناظره انتخابات ریاست جمهوری

 ،۱۴۰۰اغلب نامزدها از وضع موجود ایران و

عملکرد هشت ساله دولت حسن روحانی که مردم
را به ستوه آورده انتقاد کردند.

P

روحانی درجلسه هیئت دولت به کنایه

گفت« :الاقل در این انتخابات متوجه شدیم همه

سیاسی

جای کشور خیلی خوب و سالم ،بینقص و بیایراد

از سوی رئیس اتاق اصناف ایران؛

نحوه تعیین مالیات
سال  ۹۹اصناف
اعالم شد

است ،فقط اشکال در این دولت است که انشاءاهلل
در این انتخابات درست میشود».

P

روحانی عملکردش که طی  8سال ریاست

جمهوری کشور را با مشکالت عدیده مبتال کرده
به شدت مورد اعتراض مردم است .

صفحه2

P

وی طعنه اضافه کرد که مشخص شد «مجمع

تشخیص مصلحت و قوه قضائیه و مقننه و نیروهای

سیاسی

مسلح همه بدون ایراد هستند .فقط یک جا ایراد

سرمایه ای
ارزشمنـــــــد
از لرستان

است و آن هم دولت است».

P

هشتساله دولت وی را نقد و تحلیل میکنند

جنگی وجود ندارد و ترامپی نبوده و ظلم و کار

بدی نکرده»

رئیسی:

کارت سبز اعتباری درمان طراحی میکنیم

حتماً برای رفع تحریمهای
ظالمانه تالش خواهیم
کرد راهکار این موضوع نیز
موجود است.
وی افزود :با عزت و
اقتدار و افتخاری که خداوند
به این کشور و جوانان عطا
کرده است کشوری قوی و
توانمند هستیم؛ بنابراین
دولت نباید ذلیالنه در
برابر کسانی که میخواهند
حقوق مردم را ضایع کنند
مواجه شود .رفع تحریمها در
دستور کار است و با قدرت
آن را دنبال خواهیم کرد.
سفره مردم را نباید
شرطی کرد

روحانی از این که منتقدان ،عملکرد

برآشفته شد وبا انتقاد تند گفت« :گویا اصال

صفحه 4

آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد:
البته اقتصاد و بازار و سفره مردم را نباید
شرطی کرد و به اتفاقاتی که قرار است
بیرون مرزها بیفتد وابسته ساخت.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری تاکید کرد :اقتصاد
ایران نه با تحریم و نه با هیچ تکانهای
نباید تحت تأثیر قرار بگیرد .این تکانه
میخواهد کرونا باشد ،تحریم باشد یا
سیل و زلزله.
وی افزود :اقتصاد ،بازار و سفره
مردم نباید با این تکانهها دچار نوعی
تزلزل شود ،ثبات در بازار و اقتصاد
باید ایجاد شود .مردم باید بتوانند
زندگی خود را پیش بینی کنند .اگر از
خانوادهها یا بازاریها در مورد خرید و
فروش سوال کنیم میگویند ببینیم چه
میشود .این وضع نمیشود و زندگی و
اقتصاد و بازار را نمیتوان با بی ثباتی
پیش برد.
رئیسی اظهار کرد :باید عدم ثبات
بازار برطرف شود و زندگی مردم ،شرایط
بازار و اقتصاد قابل پیش بینی باشد.
ثبات اقتصادی زمانی محقق میشود،
که هرروز وضعیت بازار اقتصاد دچار
تغییر در تصمیمگیری و تصمیم سازی
ها نشود .اینها بازار را متزلزل میکند.
باید تزلزل بازار و تزلزل
زندگی مردم پایان یابد

مناظره انتخاباتی ،از انتقاد نامزدها از گرانی،مفاسد

به یاد زنان و اقلیتهای دیگر ازجمله اهل تسنن

صفحه 2

انتخابات
نامزد
ریاست جمهوری با بیان
اینکه مردم باید بتوانند
زندگی خود را پیش بینی
کنند ،گفت :وقتی پیش
بینی ممکن می شود که
ثبات وجود داشته باشد،
باید عدم ثبات بازار را
برطرف کنیم.
آیتاهلل سید ابراهیم
رئیسی نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست
جمهوری در حاشیه ضبط
برنامههای انتخاباتی خود
در صدا و سیما به تشریح
مواضع خود درباره رفع
تحریمها پرداخت و گفت :ما

P

رئیس جمهوری یک روز بعد از دومین

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان
کرد :ما باید به تزلزل بازار و تزلزل زندگی مردم پایان دهیم .ما
باید با تصمیم گیری های شفاف ،جدا از محرمانگی کشور را
اداره کنیم .شفافیت در تصمیمات بسیار مهم است ،مردم باید
علت تصمیمات دولت را بدانند.
وی درباره شفافیت به طرح چند پرسش پرداخت و
اظهار کرد :علت محرمانگی و این مخفی کاری چیست؟ علت
عدم اقناع مردم نسبت به تصمیمات دولت چیست؟ چرا دولت
نسبت به تصمیمات خود مردم را قانع نمیکند و با آنها حرف
نمیزند؟ اینها به نظر من اشکال است.
نباید برای زندگی مردم در اتاقی در بسته تصمیم
بگیریم
رئیسی تاکید کرد :باید با مردم حرف زد ،آنها را قانع کرد
و به حساب آورد .این به حساب آوردن مردم است .نمیشود
برای زندگی مردم در اتاقی در بسته تصمیم بگیریم و آنها را در
جریان نگذاریم .باید به مردم بگوییم اساس تصمیمات چه بوده
و آنها خودشان همکاری خواهد کرد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
خاطرنشان کرد :وقتی به قوه قضائیه آمدم دیدم رسانهها،
مجلسیها و مسئولین دولتی درباره حساب خاصی که حدود
 ۲۵سال پیش برای رئیس قوه قضائیه ایجاد شده بود دغدغه
داشتند .این حساب مسئلهای برای مردم شده و به صندوق
سحرآمیزی تبدیل شده بود.
وی تصریح کرد :من در مواجهه با این موضوع گفتم
چرا باید این مسئله را از مردم مخفی کنیم .باید دخل و خرج،
منابع و هزینههای حساب را به مردم بگوییم؛ بنابراین سه یا
چهار ماه اول مسئولیت خود ،این گزارش را به مردم دادم و
این مسئله تمام شد.

کد1447 :

رئیسی گفت :یکی از دغدغههای مردم هزینه سالمت
است باید در راستای کاستن این هزینه اقدام کرد .سوال اصلی
اینجاست که دفترچههای بیمه درمانی چقدر در داروخانه و
بیمارستان اعتبار دارد.
کارت سبز اعتباری برای پذیرش و درمان بیماران
طراحی میشود
وی با تأکید بر اینکه باید دفترچههای بیمه را معتبر
کنیم ،گفت :باید نگرانی مردم نسبت به هزینه درمان با
اعتباربخشی به بیمه تکمیلی کاهش یابد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
تصریح کرد :کاستن سهم خانواده در هزینههای درمانی امری
ضروری است .وقتی مریضی به بیمارستان مراجعه میکند از
او پول دریافت میکنند .باید کارت سبز اعتباری برای پذیرش
و درمان بیماران طراحی شود.
آیت اهلل رئیسی تأکید کرد :باید هزینه سالمت از سبد
خانواده کم شود .در شهرستانها دسترسی به متخصصان
سخت است .باید نظام عادالنهای برای دسترسی به پزشکهای
متخصص ایجاد شود.
طرح تحول سالمت بسیار ناعادالنه بود و موجب
افزایش فاصله طبقاتی شد
وی ادامه داد :بعضاً تهیه کاالی پزشکی مثل انسولین
آنقدر سخت میشود که خانوادهها از شهرستان به تهران
مراجعه میکنند و در پیاده روها مستقر میشوند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با
بیان اینکه باید نظام سالمت عادالنه باشد ،گفت :طرح تحول
سالمت از تصمیماتی بود که فاصله طبقاتی را افزایش داد .این
طرح بسیار ناعادالنه بود ،جیب برخیها را به شدت پُر و جیب
برخی را به شدت خالی کرد.

صفحه2

قالیباف در صحن مجلس:

کارنامه نامزدها
مهمتر از ادعاها و شعارها

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست ،گفت:
«کارنامه» نامزد ها مهمتر از هرگونه ادعا ،شعار و
حتی برنامه است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
در ابتدای جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ضمن
بزرگداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقالب گفت :سالروز
قیام  ۱۵خرداد را به مردم عزیز ایران اسالمی و آزادگان
سراسر جهان تسلیت عرض میکنم .بیشک این روز نقطه
عطفی در شکلگیری انقالب اسالمی ایران و پیروزی آن
محسوب میشود.
وی ادامه داد :در چهارمین سالگرد حمله گروهک
تروریستی داعش به خانه ملت ،یاد و خاطره شهدای این
اقدام وحشیانه را گرامی میدارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :رهبر حکیم
انقالب در سالروز رحلت معمار انقالب تبیینی بسیار مهم
و دقیقی از مردمساالری دینی به عنوان مهمترین دستاورد
انقالب اسالمی ارائه دادند که به دلیل اهمیت آن ،نباید
اجازه دهیم این مبحث ذیل فضاهای سیاسی کشور به
حاشیه برود.
اراده ملت میتواند معجزه اجتماعی بیافریند
قالیباف تصریح کرد :در منطق قرآنی اعتقاد ما این
است که مردم میتوانند هر شرایطی را هر چقدر هم که
سخت و دشوار باشد ،تغییر دهند و اراده ملت میتواند

معجزه اجتماعی بیافریند .اراده خداوند نیز در راستای
اراده مردم قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد :از امام (ره) یاد گرفتهایم جمهوری
اسالمی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر .از دید
ما جمهوریت و اسالمیت دو امر جدا از هم نیستند که
به هم الصاق شده باشند؛ این یک حقیقت واحد است،
جمهوریتش از دین گرفته شده و اسالمیتش مردمی است.
کسانی که انتخابات را تضعیف میکنند
نمیتوانند ادعای مردمساالری داشته باشند
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :در
آموزههای امام (ره) ،مردمساالری دینی در دو محور

مشخص میشود؛ اول انتخاب حاکمان به دست مردم و
با رأی آنها که مهمترین جلوه آن ،انتخابات است .کسانی
که با هر علت و نیتی به محض دیدن هر اشکالی ،انتخابات
را تضعیف میکنند ،نمیتوانند ادعای مردمساالری داشته
باشند.
قالیباف گفت :نظارت بر عملکرد مسئوالن و مراقبت
از اینکه در راستای منافع عمومی عمل کنند ،امری بسیار
مهم است .نمایندگان مجلس مسئول این نظارت هستند
و انشاءاهلل به وظیفه خود به درستی عمل خواهند کرد.

حجت االسالم درویشیان خبر داد؛

ضرورت ایجاد سامانه هوشمند
برای رصد مبادی ورودی و خروجی کشور

رئیس سازمان بازرسی گفت :یکی از ضرورتهای مبارزه با فساد و بستن روزنههای فساد سامانههای
هوشمند قابل رصد در صادرات و واردات و گمرک است.
حجتاالسالم حسن درویشیان ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع رؤسای پلیس امنیت اقتصادی اظهار
کرد :بهخوبی نام این پلیس ،امنیت اقتصادی گذاشته شده است؛ چراکه اگر با فساد خصوصاً فساد اقتصادی و جرایم مالی
مبارزه جدی نشود ،نباید انتظار داشت در کشور امنیت اقتصادی باشد .ازاینرو کسانی که میخواهند از رانت ،رابطه و
فرار از قوانین سوءاستفاده کنند و فساد کنند حتماً به امنیت اقتصادی کشور لطمه وارد میکنند.
درویشیان در این نشست با بیان اینکه مبارزه با فساد تکلیف همه دستگاههای اجرایی ،تقنینی ،نظارتی ،قضائی
و انتظامی است افزود :یکی از چالشهای بزرگ کشور که مردم از آن رنج میبرند بحث فساد است؛ مقام معظم رهبری
در مقاطع مختلف و در فرمایشات متعددی که درباره فساد مطرح کردهاند ،همواره بر مبارزه جدی ،اساسی و بیامان با
فساد تأکید داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد :طبیعتاً از نظر دستگاهی مانند سازمان بازرسی کل کشور که
یک دستگاه ضد فساد و ناظر بر اجرای قوانین و حسن جریان امور است ،تخلف از قوانین ،مقررات ،سیاستهای کلی و
منویات مقام معظم رهبری نوعی فساد تلقی میشود.
درویشیان تصریح کرد :هر اقدامی که منتهی و منجر به تأمین امنیت اقتصادی شود ،مأموریت اصلی پلیس امنیت
اقتصادی است که ازجمله آنها شناسایی ساختارهای فسادزا است.

سیاسی
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خبر

روزنامهنگار آمریکایی مطرح کرد؛

آیا رسانههای خبری
در ترس و واهمه سیاسی
مخاطبان نقش دارند؟

اگر رسانهها با هدف جذب مخاطب
بخواهند ریسک فعالیت سیاسی دنیای امروز
را بزرگتر از واقعیت به تصویر بکشند ،سبب
میشوند تا مردم از عرصههای سیاسی واهمه
داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلناِ « ،گ ِرگ جکسون»
روزنامهنگار آمریکایی و کارشناس رسانه در گزارش
تفصیلی به بررسی دنیای امروز رسانه خبری
پرداخته است .نویسنده گزارش معتقد است ،اینترنت
تاثیر شگرفی بر رسانههای خبری دارد .این روزها،
رسانههای خبری به ویژه تلویزیون نقش اصلی خود
را از دست دادهاند و ماهیتی سرگرمکننده دارند.
بخش دوم از ترجمه این گزارش مفصل را در ادامه
میخوانید:
انطباق مولفههایی مثل آسیب و درمان ،هراس
و آسودگی ،جوهره ذاتی اخبار امروز دنیای رسانهها
را تشکیل میدهند .اخبار برای اینکه شنوندگان
و خوانندگان را درگیر کنند خود کنند ،بایستی
حوادث ،اخبار فوری و بهروز را باید در اختیار آنها
قرار دهند اما این امر چطور میسر خواهد شد؟
رسانهها باید توضیحات و تفسیرهایی در اختیار
مخاطبان خود قرار دهند تا آشفتگی و وحشت به
وجود آمده ناشی از انتشار اخبار را منسجم کند.
رسانهها میتوانند با بهرهگیری از چهرههای رسانهای
محبوب مردم ،رهنمودهای الزم را با هوش و ذکاوت
و بهرهگیری از زبان طنز ،در اختیار مردم قرار دهند.
این افراد میتوانند با اطمینان بخشیدن به مخاطبان
خود ،ترس و واهمهی آنها را کاهش دهند.
اخبار وجود دارد اما به راحتی میتواند از عرصه
رسانهها حذف شود .اخبار به ناچار محو میشود،
چون برجستگیاش در عرصه مجازی فهم ما بسیار
نامتناسب است با برجستگیاش در زندگی ما.
اگرچه خبر حذف میشود ولی آثار آن بر مخاطب
باقی خواهد ماند .عالوه بر باقی ماندن آثار اخبار بر
مخاطبان ،آمادگی آنها برای اخبار آینده سیاست و
دنیای بیرونی نیز برقرار خواهد ماند.
اگر رسانهها با هدف جذب مخاطب بخواهند ریسک
فعالیت سیاسی دنیای امروز را بزرگتر از واقعیت به تصویر
بکشند ،سبب میشوند تا مردم از عرصههای سیاسی
واهمه داشته باشند .ترس مردم از سیاست ،یکی از آثار
بزرگنمایی مخاطرات سیاسی است .ترس مردم حاکی از
آن است که مردان سیاست ،اقدامی علیه آنان انجام دهند.

حوزههای انتخاباتی در جناحهای سیاسی
آمادهاند تا هرگونه سیاست یا قانون جدید را
بهعنوان پایانی برای تمامی ارزشها تقبیح کنند.
اثر احتمالی سیاست مدنظر در فضای مجازی اخبار
جذب میشود و در آنجا بهصورت گزارهای ناآزموده
و بیپایان خاموش میشود .چنین عملکردی
منجر به فلج شدن عرصه سیاسی میشود؛
منظور این است که در تصویب یا ترمیم سیاست
موردنظر توانایی الزمه را نخواهیم داشت .همچنین
دالیل ازکارافتادگی افزایش مییابد چون شانس
برخورداری از اصالحات کمتر شده است .این کار
به نیروهایی که خواهان افزایش یا کاهش عملکرد
دولت نیستند ،قدرتی نامتقارن میبخشد.

موضوع خطرناکتر در این میان دخیل است
که فرهنگ و کلیت آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
وقتی فوریت با بیارتباطی و وحشت با یکدیگر عجین
میشوند ،این انطباق تبدیل به تضاد و آشفتگی
دیوانهکنندهای در عرصه فکری زندگی تبدیل میشود
که ترس ،خشم ،و سرگشتگی را در تمامی زمینهها
تولید میکند .ماهیت ذاتی یک فراواقعیت تشویش و
دلواپسی است :حس بیم ،وحشت خاموش ،بدشگونی
داستان دلهرهآور دستکم راحتمان میکند،
فراگیر.
ِ
چون داستان است .ممکن است دوستی ما را اذیت
کند اما درنهایت بگوید« :فقط میخواستم دستت
بیندازم» .اخبار نیز رویهمرفته ما را دست میاندازد،
اما هیچوقت نمیتواند چنان اعترافی بکند چراکه
نیروی محرکهاش را مدیون این است که وانمود میکند
«شوخی» محض نیست ،بلکه بسیار مهم و
سرگرمی و
ِ
نتیجهبخش است .اخبار مرز بین سرگرمی و خدمات
عمومی را با دقت تمام تار و نامشخص میکند ،بنابراین
سهم بازار و اعتبارش وابسته است به همان اغتشاش
و تاری .اما وقتی از خودتان میپرسید با چیزی که
از اخبار فهمیدید چه کار میتوان کرد ،میبینید که
فقط به شما امکان میدهد اخبار بعدی را آگاهانهتر
دریافت کنید.

نهمین محموله اسپوتنیک وی
تحویل سفارت ایران در مسکو شد

نهمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک
وی در حجم  ۱۰۰هزار دوز تحویل سفارت ایران
در مسکو شد که امروز پنجشنبه از طریق
شرکت هواپیمایی ماهان به ایران ارسال می
شود.
به گزارش با احتساب این تعداد واکسن تاکنون
بیش از  ۹۰۰هزار دوز به ایران تحویل داده شده
است.
ایران و روسیه عالوه بر قرارداد دو میلیون
دوزی واکسن اسپوتنیک وی که بهمن ماه پارسال
میان دو طرف امضا شد ،اواخر فروردین نیز قرارداد
 ۶۰میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل
 ۳۰میلیون نفر را امضا و نهایی کردند که براساس
آن قرار است در سال جاری به ایران ارسال شود.
همزمان با ارسال محمولههای واکسن ،طرح
تولید مشترک واکسن اسپوتنیک-وی در ایران وارد
مرحله اجرایی شده و تاکنون دو شرکت ایرانی،
سلولهای تولید واکسن را با موفقیت کشت کردهاند
و بزودی تولید مشترک آغاز خواهد شد.
واکسن روسی اسپوتنیک وی در  ۶۴کشور
جهان ثبت شده است که جمعیت کلی آنها سه
میلیارد نفر برآورد میشود .بیش از  ۳۰کشور در
حال حاضر واکسیناسیون گسترده را با این واکسن
آغاز کردهاند.
محققان موسسه سرمایهگذاری مستقیم روسیه
و مؤسسه تحقیقات همهگیرشناسی و میکروبیولوژی
گامالیا ۳۰ ،فروردین اعالم کردند یافتههای جدید
از مطالعه واکسن روسی «اسپوتنیک وی» بر روی
سه میلیون و  ۸۰۰هزار نفر نفر نشان میدهد که
اثربخشی این واکسن کرونا  ۹۷.۶درصد است.

خشم روحانی به انتقاد نامزدها از رواج
مفاسد  -رانتخواری وگرانی درکشور

رئیس جمهوری یک روز بعد از دومین مناظره
انتخاباتی ،از انتقاد نامزدها از گرانی،مفاسد اقتصادی
،رانتخواری وتحمیل مشکالت عدیده برگرده مردم
برآشفته شد و با انتقاد از سخنان نامزدها ،آنها را
به "دروغگویی" و"تحریف" واقعیت متهم کرد و
گفت درفرآیند انتخابات "بیاخالقی" شده و نباید با
"حضورمردم شوخی کرد".
حسن روحانی درجلسه هیات دولت ،با خشم
وطعنه ازاینکه درچند روز اخیر نامزدها به یاد زنان و
اقلیتهای دیگر ازجمله اهل تسنن افتادهاند ،گفت "با
شعور مردم بازی نکنید" چون به گفته آقای روحانی
"ملت ایران میداند چه گذشته است ،ومیداند کیها
بودند".
در دو مناظره انتخابات ریاست جمهوری ،۱۴۰۰
اغلب نامزدها از وضع موجود ایران و عملکرد هشت
ساله دولت حسن روحانی که مردم را به ستوه آورده
انتقاد کردند.
حسن روحانی درواکنش به سخنان نامزدها
درمناظرههای انتخاباتی ،با دفاع ازعملکرد هشتساله
دولت خود ،منتقدان را به ارائه آمار«دروغ» و اظهارات
صرفاً تبلیغاتی درباره زنان ،جوانان و اقوام متهم کرد.
وی روز چهارشنبه ۱۹ ،خرداد درجلسه هیئت
دولت به کنایه گفت« :الاقل در این انتخابات متوجه

شدیم همه جای کشور خیلی خوب و سالم ،بینقص
و بیایراد است ،فقط اشکال در این دولت است که
انشاءاهلل در این انتخابات درست میشود».
روحانی که عملکردش طی  8سال ریاست
جمهوری به شدت مورد اعتراض مردم است وآنان
را به ستوه آورده ،به طعنه اضافه کرد که مشخص شد
«مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه و مقننه و
نیروهای مسلح همه بدون ایراد هستند .فقط یک جا
ایراد است و آن هم دولت است».
رئیسجمهوری ،نامزدان منتقد عملکرد دولت
خود را به «بیانصافی ،توهین به مردم و ارائه آمار
دروغ» متهم کرد و گفت« :بر چه مبنایی توهین
میکنیم ،الاقل آمار باید درست باشد  ...وقتی
میگوییم رشد اقتصادی در این هشت سال صفر بوده،

آمار دروغ است».
او در بخش دیگری از اظهارات خود از «جفا و
ظلمهای بسیار بد» در این انتخابات سخن گفت و
اضافه کرد «اگر در  ۴۲سال گذشته نقض قانون ،فساد
و زیر پا گذاشتن حقوق ،رعایت نکردن مصالح بود و اگر
همه اقدامات بر خالف مصلحت جامعه و کشور باشد
برای چه انقالب کردیم»؟
وی بدون اشاره به نام فرد یا گروه خاصی،
افزود« :با شعور مردم بازی نکنیم» و مردم از آنجا که
مقامهای کشور «از کره مریخ» نیامدهاند« ،گذشته»
آنها را میدانند که «همه آنها بودهاند و همه آنها در
یک بخشی مسئولیت داشتهاند».
روحانی از این که منتقدان ،عملکرد هشتساله
دولت وی را نقد و تحلیل میکنند برآشفته شد
وبا انتقاد تند گفت« :گویا اصال جنگی وجود ندارد و
ترامپی نبوده و ظلم و کار بدی نکرده»
روحانی در حالی که به وعده هایش در زمینه
حقوق زنان ،جوانان و اقلیتهای قومی و مذهبی نیز
عمل نکرده است ،به طعنه گفت« :چقدر زنان در این
چند روز خوب شدند ،باید حقوق خانمها ،احترام به
خانمها ،جوانها مطرح شده است ،چطور دراین مدت
خانمها نبودند ،فقط این روزها خانمها پیدا شدند و
خیلی مورد احترام هستند .اقوام ،اقلیتها چقدر خوب
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شدند ،شیعه و سنی چقدربا هم برادر و متحد شدند».
اظهارات روحانی پس از آن بیان میشود که
دردو مناظره انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰بیشتر
نامزدها علت اصلی وضع وخیم موجود حاکم بر کشور
را عملکرد دولت اوعنوان کردند.
انتقادها ازعملکرد کابینه به اندازهای زیاد بود که
دولت ،بعد از برگزاری نخستین مناظره ،از صدا و سیما
خواست برای پاسخ به اظهارات و ادعاهای کاندیداها
برای دولت فرصت پاسخگویی درنظر بگیرد.
حسن روحانی در شرایطی از عملکرد دولت خود
دفاع کرده که اعتراض ها وانتقادات مردم متوجه عمل
نکردن وی به وعدههای انتخاباتی اش ،عنوان میشود.
فراررازپاسخگویی درباره کشتهشدگان اعتراضات
خیابانی دردولت روحانی ازجمله اعتراضات آبان
 ۹۸درواکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین،
ازدیگرانتقادهای جدی ازعملکرد دولت روحانی است.
تشدید روزمره مشکالت مردم ،گرانی وتورم
،کاهش ارزش پول ملی ،گرانی مسکن وعدم ساخت
مسکن ،افزایش هزینه درمان وکوچک شدن سفره
مردم وعمل نکردن دولت به وعده هایش وشعار های
انتخاباتی ازجمله معضالتی است که موجب نارضایتی
گسترده مردم شده است تا آنجا که بسیاری ازافراد به
ستوه آمده ازاین وضع دست به خود سوزی زده اند.

رضایی :حق همه اقوام را بدون منت و با تکریم میدهیم

نامزد ریاست جمهوری در گردهمایی اقوام
ایرانی گفت :در دولت اقدام و تحول ،حق همه
اقوام را بدون منت و با تکریم میدهیم .همه
مردم ایران سرمایه بی نظیر و عظیمی را به نام
اقوام ایرانی تشکیل داده اند.
به گزارش خبرگزاری میزان « -محسن رضایی»
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گردهمایی
اقوام ایرانی در تهران گفت :سال  ۱۴۰۰سال گشایش
امور خواهد بود و غم و غصهها کنار خواهد رفت و
آغاز دوران جدیدی را برای شکوفایی ملت ایران در
میدان اقتصاد و صعنت و کشاورزی ،فرهنگ و برادری
و دوستی شروع خواهیم کرد .این آغاز برای وحدت و

برادری و دوستی همه اقوام سربلند ایرانی است.
وی افزود :من دولتم را با کمک همه اقوام ایرانی
شکل خواهم داد .هیچ قوم و استانی در دولت من،
بدون نماینده نخواهد بود .از برادران اهل سنت ،اعراب،
ترکها ،بلوچها ،کردها و همه استانها ،وزیر و معاون
وزیر خواهیم داشت .ما انقالب اسالمی و جمهوری
اسالمی را با هم و در کنار هم برپا کردیم و در دفاع
مقدس کنار هم بودیم .نمیشود که  ۲۵استان در اداره
کشور نقش نداشته باشند.
رضایی گفت :دو جناح سیاسی که با هم دعوا
دارند ،بقیه آحاد ملت را از قطار انقالب پیاده کردهاند.
دولت ما قطار انقالب را بزرگ خواهد کرد و صندلی
برای سوار شدن ایرانیان خارج از کشور هم در نظر
خواهد گرفت .پنجاه درصد جامعه ما را بانوان تشکیل
میدهند و باید فعال شوند .جوانان ما االن بیکار و
کارخانجات ایرانی تعطیل هستند .اقوام ایرانی و
اقلیتها را به عنوان فرصت و کلید طالیی پیشرفت
باید دید و نه تهدید .اقوام ایرانی ،کشور را تا کنون
حفظ کرده اند .اکثر مرزهای ما را در طول تاریخ
برادران اهل سنت حفظ کرده اند و دشمن را متوقف
کرده اند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به

پرچم مقدس ایران بر روی قلب خود گفت :این پرچم
بر روی سینه من ،نشان میدهد که دولت جدیدی
برای باال آمدن نقشه و برافراشته شدن پرچم ایران
تشکیل میشود و بازی جناحی را کنار میگذاریم و از
شایستگان همه جناحها استفاده میکنیم .ما سهمیه
تعیین نمیکنیم ،ما حق آنها را میدهیم .ما حق
اقوام ،جوانان ،بانوان ،اهل سنت و شیعیان استانهای
دیگر را بدون منت و با تکریم میدهیم.
وی افزود :من دست همه اقوام ایرانی را میبوسم
و به این بوسه افتخار میکنم .واقعا به اقوام ایرانی
عشق میورزم .به زابل مظلوم که از خشک شدن
هامون صدمه دیده است ،به بندری ها ،به بوشهریها
عشق میورزم .به برادران عزیز عربم که جانانه در
مقابل صدام ایستادند و علی هاشمیها را تقدیم کردند.
کمتر کسی علی هاشمی را میشناسد؛ عرب با غیرتی
که در سوسنگرد و حمیدیه در مقابل صدام ایستاد .از
اولین کسانی که مقاومت کردند ،برادران عرب ما بودند.
کردهای ایالمی ،کرمانشاهی ،کردستانی ها ،سنندج و
مریوان ،مهاباد ما عزیز ما ،خوی و ارومیه ،تبریز و مراغه
و اردبیل عزیز ،گیالن و مازنداران و گلستان ،خراسان
شمالی و جنوبی ،مشهد عزیز ما ،اصفهان و یزد و همه
و همه بی نظیرند .همه مردم ایران سرمایه بی نظیر و

عظیمی را به نام اقوام ایرانی تشکیل دادهاند.
رضایی گفت :امثال قاسم سلیمانی در میان
جوانان گمنام و ناشناخته ایرانی ،زیاد است و از میان
اقوام ایرانی چنین اسطورههایی برمی خیزند و پرچم
ایران را با عزت بر قلههای دنیا نصب خواهند کرد.
مهم این است که حق را به حق دار بدهیم و به این
مشکالت پایان بدهیم.
وی افزود :ساالنه پنجاه میلیارد دالر از یارانههای
پنهان ،از جیب این ملت به جیب مفت خورها میرود.
دیشب در مناظره دوم گفتم که با حرف مفت نمیتوان
کشور را اداره کرد ،بر این اساس است که نمیتوان
کشور را با این وضع اداره کرد .کدام خانواده ایرانی
میداند فردا قیمت مسکن و گوشت و حمل و نقل
چقدر میشود و دورنمای بورس چه میشود؟
رضایی گفت :رابطه خوبی که بین من و مقام
معظم رهبری وجود دارد ،دست من را برای خدمت
بازتر میکند که با رهنمودهای ایشان ،سیاستهای
کلی ابالغی ایشان را اجرا کنم و یک تحول اساسی
را از باال تا پایین با دست شما پیاده کنم .سربازان
ما در ساحل مدیترانه دارند از صلح وامنیت پاسداری
میکنند و شایسته نیست که خانواده هایشان نگران
وضع معیشت باشند.

از سوی رئیس اتاق اصناف ایران؛

نحوه تعیین مالیات سال  ۹۹اصناف اعالم شد

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص نحوه
رسیدگی و بررسی تعیین مالیات سال ۱۳۹۹
مشاغل صنفی توضیحاتی را ارائه کرد.
سعید ممبینی اظهار داشت :بسیاری از
اتاقهای اصناف و یا اتحادیهها در طول این مدت
تماس گرفته و در ارتباط با نحوه رسیدگی و تعیین
مالیات سال  ۱۳۹۹مشاغل صنفی سواالتی را
داشتند با توجه به اینکه در حال مذاکره و پیگیری
موضوع از طریق سازمان مالیاتی کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی و همینطور معاونت اقتصادی
رئیس جمهوری برای استفاده از امکاناتی که در
ستاد ملی کرونا میتوانست کمک کند بودیم؛ این
موضوع تا دیروز به درازا کشید.
وی تصریح کرد :به اطالع همه اصناف و
واحدهای صنفی در سراسر کشور میرسانم که
اصوالً تعیین مالیات با دو روش برابر ظرفیتهای
قانونی که وجود داشت امکان پذیر بود ،که یک
روش تعیین مالیات با ابراز و اظهار کردن میزان
درآمد یا به عبارتی ماده  ۹۷قانون مالیاتها و تسلیم

اظهارنامه که این ظرفیت همواره وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخی از صنوف میپرسند
به دلیل اینکه در شرایط کرونا فعالیتی نداشتند یا
اساساً تعطیل بودهاند مانند تاالرها که بعضاً تا اواسط
ماه پیش هم تعطیل بودند؛ بایستی معاف از مالیات
بشوند ،گفت :یکی از راهکارهای استفاده از معافیت
این است که اگر صنوف فعالیتی نداشتند ،باید
اظهارنامه بدهند که بر اساس اظهارنامه ،رسیدگی
شود به چه میزان مالیات تعیین شود و اینکه چه
فعالیت داشته باشند و یا نداشته باشند ،تعیین
مالیات مسیر خودش را طی میکند.
چه کسانی میتوانند از تبصره ماده ۱۰۰
استفاده کنند؟
ممبینی اظهار داشت :یکی از ظرفیتهایی که
همواره برای بعضی از مشاغل بند ج وجود داشته
است ،استفاده از تبصره ماده  ۱۰۰بود که در سال
 ۹۸با استفاده از تبصره ماده  ،۱۰۰تعداد زیادی از
واحدهای صنفی مشارکت کردند و به طور نسبی
اظهار رضایت نیز داشتند .امسال نیز اگر  ۳۰برابر

معافیت لحاظ میشد ،به دلیل تورمی که به قیمت
کاالها و خدمات وارد شده بود ،تعدادی از مودیان
نمیتوانستند از این ظرفیت به طور کامل و مؤثر
استفاده کنند ،بنابراین از ابتدا درخواست اصالح این
ضریب را داشتیم.
وی افزود :درخواست اولیه اتاق اصناف ایران
 ۶۰برابر بود که نهایتاً دیروز موفق شدیم که ۴۵
برابر ،مصوبه را از ستاد ملی کرونا بگیریم .بنابراین
کسانی که درآمد ابرازیشان ،زیر  ۴۵برابر معافیت
هست میتوانند از مزایای تبصره استفاده کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد :تبصره
ماده  ۱۰۰نیز با تغییراتی همراه بوده که امسال در
بند اول آن ضرایب کسانی که تا  ۳میلیون تومان
مالیات سال قبل آنها بوده بدون هر گونه افزایشی
نسبت به مالیات سال قبلشان میتوانند مالیات را
پرداخت کنند و قطعی بشود و طبق دستورالعملی
که ابالغ خواهد شد و در سایت اتاق اصناف ایران
نیز قرار داده خواهد شد.
وی تاکید کرد :اگر کسانی هستند که احساس

میکنند استفاده از تبصره نمیتواند به آنها کمک
کند میتوانند با استفاده از ظرفیت ماده ۹۷
اظهارنامه بدهند و میزان درآمدشان را خودشان
ابراز کنند تا رسیدگی شود.
به دنبال تمدید فرصت تسلیم اظهار نامه
هستیم
ممبینی افزود :با توجه به اینکه زمان نسبتاً
طوالنی از خرداد ماه را از دست دادیم و این موضوع
با تأخیر ابالغ میشود درخواست کردیم که زمان
تسلیم اظهارنامه را هم تمدید کنند همچنان در
حال پیگیری هستیم و امیدواریم مسئوالن سازمان
مالیاتی به این نکته توجه کنند چرا که در فرصت
باقی مانده تا پایان خرداد ماه تراکم جمعیت برای
تسلیم اظهارنامه و یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰
میتواند آزاردهنده باشد و با توجه به شرایط کرونایی
که وجود دارد و بسیاری از مسئوالن واحدهای
صنفی درگیر انتخابات ریاست جمهوری و شورای
شهر هستند؛ مصرانه درخواست داریم فرصت تسلیم
اظهارنامه تمدید شود و پیگیر خواهیم بود.

جریمه بیش از  ۷۴هزار خودرو بخاطر نقض قوانین کرونا

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با
کرونا همچنین از کاهش  ۲۴درصدی ترددهای
جادهای ،در ایام تعطیل نیمه خرداد ماه سال
جاری ،به نسبت مدت مشابه سال قبل و کاهش
 ۳۱درصدی به نسبت مدت مشابه سال  ۹۸خبر
داد.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری
کرونا از اعمال جریمه  ۲۰۰هزار تومانی برای ۷۴هزار و
 ۴۵۳نفر از دارندگان وسایط نقلیه که قرنطینه را نقض
کردهاند ،توسط ناجا خبر داد.
به گزارشروز نو  :از پایگاه اطالعرسانی وزارت
کشور ،بابک دینپرست با ارائه گزارشی از آخرین
وضعیت برخورد قانونی با ناقضین قرنطینه تا ۱۵
خردادماه گفت :تعداد  ۲میلیون  ۸۵هزار مورد نقض
قرنطینه (با احتساب موارد تکراری) صورت پذیرفته
که معادل  ۲۲درصد از کل مبتالیان به بیماری کرونا
هستند.
وی افزود :لیست اسامی تعداد  ۲۰۸هزار و ۷۶۰
نفر مبتالء به ویروس کرونا که نقض شرایط قرنطینه
از سوی آنها تا اواسط اردیبهشت ماه ،توسط وزارت
بهداشت قطعی شناخته شده است ،برای اعمال جریمه
به ناجا اعالم شده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
با اشاره به اعمال جریمه  ۲۰۰هزار تومانی برای ۷۴
هزار و  ۴۵۳نفراز ناقضین قرنطینه توسط ناجا ،برای
دارندگان وسائط نقلیه ،از ارجاع نحوه اعمال جریمه
مابقی  ۱۳۴هزار نفر ناقضین قرنطینه که فاقد وسیله
نقلیه شخصی هستند ،به کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی خبر داد.
دینپرست با اشاره به استعالم از  ۲میلیون و
 ۲۷۳هزار و  ۵۷۳نفر از مراجعین به  ۱۰۶دستگاه

اجرایی ،از طریق سامانه مدیریت مراجعین گفت :از
این تعداد ،نتیجه استعالم  ۲میلیون و  ۲۵۲هزار و
 ۱۴۵نفر منفی (معادل  ۹۹درصد) و نتیجه استعالم
 ۲۱هزار و  ۴۲۸نفر (معادل یک درصد) مثبت بوده که
از ورود آنها به داخل دستگاههای اجرایی ممانعت به
عمل آمده است.
وی عنوان کرد :بیشترین استعالمات انجام شده
از طریق سامانه مدیریت مراجعین به ترتیب مربوط
به وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،سازمان تامین اجتماعی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و بانک ملی هستند.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
تصریح کرد :استانهای تهران با بیش از  ۷۱هزار و
 ۲۸۲مورد نقض قرنطینه ،اصفهان با  ۲۷هزار و
۳۰۵مورد و خوزستان با  ۲۳هزار و ۱۸۶بیشترین
موارد نقض قرنطینه و استانهای ایالم با  ۱۹۶۶مورد،
خراسان جنوبی با  ۲۴۳۶مورد و سیستان و بلوچستان
با  ۳۱۸۵مورد ،کمترین موارد نقض قرنطینه توسط
مبتالیان به بیماری کرونا را به خود اختصاص دادهاند.
دینپرست در مقایسه تعداد مبتالیان به بیماری
کرونا با ناقضین قرنطینه در استانهای کشور ،اعالم
کرد :مشخص شد که استانهای کهگیلویه و بویراحمد
با  ۴۳درصد ،ایالم با  ۳۶درصد و خراسان رضوی،
گیالن و بوشهر با  ۳۴درصد ،حائز بیشترین درصد
نقض قرنطینه و استانهای قم و خوزستان با  ۲۴درصد
و سیستان و بلوچستان ،همدان و تهران با  ۲۵درصد،
در رتبه کمترین میزان نقض قرنطینه توسط مبتالیان
به نسبت بیماران قرار دارند.
وی همچنین گفت :تعداد  ۲۳۳۶مورد از ناقضین
قرنطینه (معادل یک دهم درصد) بیش از ۱۰۰۰
کیلومتر ،تعداد  ۱۵هزار و  ۱۰۵مورد ( ۷دهم درصد)،

بیش از  ۵۰۰کیلومتر ۱۵۰ ،هزار و  ۸۲۴نفر( ۷درصد)
بیش از  ۱۰۰کیلومتر ،تعداد  ۱۷۷هزار و  ۸۸نفر
(معادل  ۸درصد) بیش از  ۵۰کیلومتر ،تعداد ۴۹۵هزار
و  ۴۳۹نفر(معادل  ۲۴درصد) بیشتر از  ۲۰کیلومتر
و یک میلیون و  ۲۴۴هزار و  ۸۷۲نفر ،کمتر از ۲۰
کیلومتر ،اقدام به نقض قرنطینه و طی مسیر کردهاند.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
همچنین از کاهش  ۲۴درصدی ترددهای جادهای ،در

ایام تعطیل نیمه خرداد ماه سال جاری ،به نسبت مدت
مشابه سال قبل و کاهش  ۳۱درصدی به نسبت مدت
مشابه سال  ۹۸خبر داد.
وی ،محورهای تهران – کرج ،کرج -قزوین
– تهران – ساوه ،تهران – قم ،جاده چالوس ،جاده
فیروزکوه و جاده هراز ،بعنوان پرترددترین محورهای
مواصالتی در ایام تعطیالت نیمه خرداد توصیف کرد.

دو تغییر مهم در سازمان بورس

انتشار صورتهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برای مشاهده عموم و همچنین
فراخوان این سازمان برای صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری دو تغییر مهم در این سازمان
است.
به گزارش ایسنا ،سازمان بورس فراخوانی را به منظور صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری صادر
کرده است ،درواقع به موجب اختیارات حاصله از بندهای  ۲و  ۶مادۀ  ۷قانون بازار اوراق بهادار مصوب
آذر ماه سال  ۱۳۸۴و به منظور توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر
به سرمایه گذاران در بازار سرمایه ،با توجه به تقاضای فعاالن بازار سرمایه در خصوص تاسیس شرکت
کارگزاری ،دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در تاریخ دهم خردادماه  ۱۴۰۰به تصویب
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بر این اساس ،همه متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری می توانند درخواستهای خود را بر اساس
دستورالعمل مذکور جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند .در این راستا متقاضیان
تأسیس شرکت کارگزاری از تاریخ  ۲۲خردادماه میتوانند درخواست و مدارک مورد نیاز را به دبیرخانه
سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
انتشار صورتهای مالی سازمان

تغییر مهم دیگر در سازمان بورس و اوراق بهادار ،انتشار صورتهای مالی این سازمان برای نخستین مرتبه است.
به گفته محمدعلی دهقان دهنوی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،در راستای ارتقای شفافیت ،صورتهای
مالی سازمان برای نخستین بار برای عموم مردم و فعاالن بازار منتشر خواهد شد.
بدین ترتیب ،در چند روز آینده صورتهای سازمان برای اولین بار منتشر خواهد شد و از این طریق فعاالن بازار،
نهادهای مالی ،اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند گزارش سازمان عملکرد آن را مشاهده کنند .با این اقدام ،سازمان
بورس و اوراق بهادار نیز مانند هر نهاد عمومی دیگری که باید اصل شفافیت را رعایت کند ،عملکرد مالیاش در عملکرد
دید و قضاوت عموم مردم قرار خواهد گرفت و در این ساختار بر میزان شفافیت بازار سرمایه افزوده خواهد شد.

اخبار کوتاه

ِ
درخواست جامعهی کارگری از دولت آینده؛

با حقوق چهارمیلیون تومانی چطور
میتوان زندگی کرد؟!

ادامه از صفحه اول
علیمحمد دهقانی در پاسخ به این سوال که
مهمترین مطالبهی کارگران از دولت آینده چیست،
گفت :امنیت شغلی مهمترین مطالبهی کارگران است.
امروز بیش از  ۹۰درصد از کارگران ما با قراردادهای
موقت در کارهای مستمر کار میکنند و امنیت
شغلی ندارند .بنابراین مهمترین خواستهی ما ابطال
دادنامه  ۱۷۹دیوان عدالت اداری و بازگشت به دوران
قراردادهای ثابت است.
وی افزود :همچنین با توجه به تصویب آییننامه
تبصره یک ماده  ۷قانون کار در هیئت وزیران در
رابطه با «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی
که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» ،ما خواهان
ابالغ و اجرای این مصوبه در جهت بهبود امنیت شغلی
کارگران هستیم.
دهقانی گفت :از طرفی شرکتهای پیمانکاری
و یا شرکتهای تامین نیرو هم رشد قارچگونه دارند
به طوریکه برخی از نهادهای وابسته به دولت مثل
شهرداریها و همچنین اداراتِ نیمه دولتی با پیمانکاران
قراداد بستهاند و متاسفانه باید بگوییم که همهی اینها
از حق و حقوق کارگر تغذیه میکنند .معوقات مزدی،
اخراج کارگران و به طور کلی سلب حداقل حقوق کارگر
در این مناسبات به شکل مضاعفی تضعیف میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در ادامه بیان کرد:
وضع ب ِد معیشت کارگران بر هیچکس پوشیده نیست.
دریافتی کارگران نسبت به نرخ تورم همیشه عقب بوده
ِ
و این عقبماندگی سالها جبران نشده است .باتوجه
به اینکه خط فقر در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود
ده میلیون تومان و دریافتی کارگران در بهترین حالت
۴میلیون تومان است ،بنابراین اداره کردن زندگی برای
کارگران بسیار دشوارتر از قبل شده است.
دهقانی تصریح کرد :در چنین شرایطی سوال این
است که کارگری که در پرداخت خرجهای روزمرهی
خود دچار مشکل است ،آیا میتواند امید داشته باشد
که زمانی صاحبخانه شود؟!
وی گفت :هزینههای آموزشی بسیار باالست،
هزینههای درمان کمرشکن است و در این حال
حمایتی چندانی هم به کارگران نمیشود.
کمکهای
ِ
دولت آینده باید فکری اساسی به حال کارگران کند
چراکه زندگی در چنین شرایطی عمال ناممکن است.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در خصوص وضعیت
تشکلهای کارگری گفت :تشکلهای کارگری ما به
دلیل افزایش قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت
شغلی ،قدرت چانهزنی ندارند .کارگر و نمایندهی
کارگری که خود امنیت شغلی ندارند چطور میتواند
از حقوق همکاران و موکالن خود دفاع کند؟! بنابراین
قدرتی که باید برای رفع مشکالت و حتی نازلتر از آن
احقاق حداقل حقوق کارگران وجود داشته باشند،
برای
ِ
متاسفانه وجود ندارد و همهی اینها از ق َِبل نبو ِد امنیت
شغلی پدید میآید.
وزارت بهداشت اعالم کرد؛

در شبانه روز گذشته
 157نفر دیگرفوت شدند
شناسایی  ۱۰۵۹۸بیمار جدید
کرونایی

ادامه از صفحه اول
از  24ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۰ ،هزار و  ۵۹۸بیمار جدید مبتال به کووید
 ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و  ۵۵۷نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به دو میلیون
و  ۹۹۰هزار و  ۷۱۴نفر رسید.
در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۵۷ ،بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۸۱هزار و  ۵۱۹نفر رسید.
تا کنون دو میلیون  ۵۹۰هزار و  ۶۸۲نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
سه هزار و  ۵۸۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
در بخ 
قرار دارند.
تا کنون  ۲۱میلیون و  ۶۵هزار و  ۴۵۱آزمایش
تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۲۰۱شهر در وضعیت نارنجی ۲۳۱ ،شهر در وضعیت
زرد قرار دارند.

تکمیل واکسیناسیون گروههای سنی
تا نیمه تیرماه

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :ان
شاءهلل اگر گواهی مصرف واکسن داخلی هم صادر
شود که تاکنون هم با وضعیت خوبی پیش رفته،
میتوانیم با واکسنهای داخلی برنامه گروههای
سنی را ادامه دهیم تا فاز  ۲به طور کامل بر اساس
وعدهای که داده بودیم تمام شود .فکر میکنم فاز
دوم واکسیناسیون را نهایتا تا نیمه تیرماه تمام
کنیم و وارد فاز سوم که گروهها و مشاغل پرخطر
هستند ،شویم.
علیرضا رئیسی گفت :در بحث واکسیناسیون فاز
اول که کادر بهداشت و درمان بودند به پایان رسیدند و
در فاز دوم نیز گروه سنی باالی  ۷۰سال را آغاز کردیم
و تقریبا در مراحل انتهایی واکسیناسیون  ۷۰سال به باال
هستیم؛ ولی با توجه به اینکه محموله واکسنی که قرار
بود به دستمان برسد با تاخیر مواجه شده است گروه ۶۵
سال به باال را در آینده و به محض رسیدن واکسن آغاز
خواهیم کرد که البته زمان دوری هم نیست.
وی افزود :از طرفی ان شاءهلل اگر گواهی مصرف
واکسن داخلی هم صادر شود که تاکنون هم با وضعیت
خوبی پیش رفته ،میتوانیم با واکسنهای داخلی برنامه
گروههای سنی را ادامه دهیم تا فاز  ۲به طور کامل بر
اساس وعدهای که داده بودیم تمام شود .فکر میکنم
فاز دوم واکسیناسیون را نهایتا تا نیمه تیرماه تمام کنیم
و وارد فاز سوم که گروهها و مشاغل پرخطر هستند،
شویم.
رئیسی تاکید کرد :با توجه به میزان تولید واکسن
داخلی اگر واکسنهای داخلی تایید شود ما میتوانیم
تا دی ماه واکسیناسیون ُدز اول کل گروه هدف را به
پایان برسانیم.

سال هجدهم  -شماره 1839

رئیس کل دادگستری لرستان:

اخبار

درانتخابات حضور گسترده ای داشته باشیم

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر
اینکه نباید نسبت به انتخابات بیتفاوت باشیم
گفت :مشارکت مردم در انتخابات باعث تقویت
منافع ملی ما در جهان میشود.
دکتر ،محمد رزم در مراسم صلح وسازش در
روستای «شینه» شهرستان سلسله در سخنانی ضمن
عرض تسلیت ارتحال امام (ره) اظهار داشت :با عنایت
الهی امروز خلف صالح امام راحل یعنی مقام معظم
رهبری ،امام گونه این نظام را رهبری ،هدایت و سکان
داری کردند و الحمدهلل نظام اسالمی را امروز به اوج
استقالل و اقتدار رساندهاند.
وی تاکید کرد با مشکالتی مواجه هستیم که
امیدواریم مسئوالن خدوم و دلسوزان نظام و دولت
آینده به این مشکالت مردم توجه جدی داشته باشند و
بتوانند مشکالت اقتصادی و معیشتی و مسئله بیکاری
جوانان را حل کنند : ،مردم سرمایه اصلی نظام هستند
و مسئوالن باید به دنبال جلب رضایت مردم باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری
از سخنان خود ،سنت دیرینه صلح و سازش را مراسم
ارزشمند مردم عشایر به ویژه عشایر غرب کشور دانست
و گفت :اینگونه مراسمها ریشه در اعماق جان و دل
مردم عشایر و ریشه در مذهب و ملیت مردم ما دارد.
دکتر رزم با اشاره به اینکه این مراسم مورد تأیید
آموزههای دینی است و آیات متعددی در اهمیت صلح
و سازش وارد شده است ،خاطرنشان کرد :امروز با
حضور شما بزرگان عزیز شاهد مراسم صلح و سازش و
انس و اخوت هستیم ،نتیجه این مراسم انسجام و اتحاد

در بین مردم خواهد بود.
وی با تشریح سه موضوع اهمیت صلح و
سازش ،مروت و مردانگی اولیای دم و زحماتی که
معتمدین و بزرگان برای صلح می کِشند؛ افزود :امام
علی (ع) در حدیثی میفرمایند «العفو تاج المکارم»،
گذشت ،تاج مکارم اخالق است.
رئیس کل دادگستری لرستان یادآور شد :روزانه
احکام متعددی دادگاهها صادر میکنند ،قراردادهای

مختلفی منعقد میشود ،اما صلح و رضایت و بخشش
مقدم بر همه احکام است.
رزم با بیان اینکه کسی که قدرت دارد گذشت
میکند و می بخشد ،تصریح کرد :خداوند بهترین
بخشنده است ،گناهان متعددی را بشر مرتکب میشود
اما خداوند قادر گناهکار را می بخشد ،خداوند بهترین
رحم کننده است.
وی با تاکید بر اینکه شما همه مؤمنان عزیز

برادر یکدیگر هستید ،افزود :امام علی (ع) در حدیثی
میفرمایند «گذشت زکات قدرت است».
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه
کسانی که گذشت میکنند قطعاً صاحب اجر و مزد
و پاداش ارزشمندی هستند ،اظهار داشت :ترویج
صلح و سازش از سیاستهای محوری قوه قضائیه
است ،امیدواریم بتوانیم این سیاست را در کنار دیگر
سیاستها همچون تکریم ارباب رجوع ،مبارزه با مفاسد
اقتصادی ،رسیدگی به پروندههای قدیمی و بیش از ۳۰
مورد سیاست قضائی پیگیری کنیم.
رزم در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله
انتخابات اشاره کرد و گفت :از دغدغههای رهبری
موضوع انتخابات است و در سخنرانیها و بیانات ایشان
بیشتر تاکید بر حضور گسترده و باشکوه مردم در پای
صندوقهای رأی است ،باید در سرنوشت خود دخالت
کنیم و مشارکت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نباید نسبت به انتخابات بی
تفاوت باشیم ،تصریح کرد :به فرد اصلح و کارآمد و
مدیر که میتواند مشکالت را رفع کند رأی بدهیم و
امانت را به اهلش بسپاریم.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه
مشارکت مردم در انتخابات باعث تقویت منافع ملی ما
در جهان میشود ،گفت :مهمترین مجرای حاکمیت
مردم ساالری انتخابات است و ما باید با شرکت در
انتخابات باعث سربلندی کشور و یاس و ناامیدی
دشمن شویم.

مشترک اعضا به منظور هم افزایی بیشتر ،تقویت و
مشارکت فرهنگی اعضا و ارتقای جایگاه نوروز به
میزبانی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد اجرا
شد .در این مراسم به منظور ارتقای سطح همکاری،
تفاهمنامهای میان شرکت نوسازی عباس آباد و موسسه
فرهنگی اکو با حضور رئیس  CPRسازمان اکو ،رئیس
موسسه فرهنگی اکو ،دبیر کل سازمان همکاریهای
اقتصادی اکو ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور
خارجه و دیگر اعضای سازمان و سفرای کشورهای
عضو اکو به امضا رسید .بوستان اکو با  ۲۷هزار متر
مربع مساحت بخش شمالی بوستان نوروز در منطقه
فرهنگی و گردشگری عباس آباد ،به عنوان یکی از
شاخصههای فرهنگی مشترک بین کشورهای عضو این
سازمان مطرح است.
عکاس  :معصومه مرادی

آیین احیای
بوستان اکو
در تهران

مراسم احیای بوستان اکو با حضور سفرای
کشورهای عضو و رئیس موسسه فرهنگی اکو
امروز چهارشنبه  ١٩خرداد در منطقه فرهنگی و
گردشگری عباس آباد (بوستان اکو) برگزار شد
به گزارش گروه عکس خبرگزاری صدا و سیما؛
آیین احیای بوستان اکو با هدف افزایش همکاریهای

هفتمین اقدام فراگیر و هفدهمین مانور جهادی مدیریت بحران با هدف الگوی کاهش مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
ایالم گفت :با هدف استمرار خدمات رسانی برق
به شهروندان جهت عبور از پیک بار در تابستان
بسیار بسیار سخت  ۱۴۰۰همزمان با سراسر
کشور؛ هفتمین اقدام فراگیر و هفدهمین مانور
جهادی مدیریت بحران در استان با محوریت
کاهش مصرف برق ادارات در استان ایالم اجرا
شد.
شیرخانی ادامه داد :بر اساس مصوبه هیات دولت،
ادارات و سازمانهای دولتی می بایست مصرف برق خود
را تا  ۵۰درصد قبل از پایان ساعت کار اداری و ۹۰
درصد پس از آن کاهش دهند.
وی افزود :امسال با توجه به کاهش تولید نیروگاه
های برق آبی و همچنین وجود شرایط ویژه آب و هوا
در کشور ،ضرورت دارد تدابیر ویژه ای به منظور رفاه
و آسایش مردم شریف استان ایالم جهت عبور از پیک
بار  ۱۴۰۰اعمال شود.
وی در ادامه افزود :با همراهی مجدانه استاندار
محترم ایالم و تشکیل جلسات متعدد مدیریت
بحران ،تاکنون تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است
که از مهمترین آنها کاهش ساعت کار اداری تا ۳۰
 ۱۲ :در حوزه جنوب استان و از آغاز تیرماه در همه
استان جهت مدیریت و کنترل بار شبکه برق در بخش
دستگاه های اجرایی می باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم در
زمینه اجرای مانور کاهش مصرف ادارات تصریح کرد:

طی روزهای گذشته با پایش بار مصرفی کلیه ادارات و
دستگاهها و شرکت های وابسته به دولت شاهد تخطی
برخی دستگاهها از قدرت تعریف شده براساس قرار داد
دیماند مصرفی آنها بودیم که همین امر منجر به قطع
برق  ۴۰اداره شد و امروز نیز در صورت مشاهده تخطی
مصرف برق ادارات ،قطع خواهد شد.
شیرخانی در پایان اظهار کرد :ما عالوه بر اعمال و
نظارت بر دستگاههای اجرایی موظف هستیم روشنایی
معابر اصلی سطح شهر را به میزان  ۵۰درصد کاهش
دهیم همچنین در زمینه رمز ارزها تاکنون اقدامات
خوبی با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی
انجام گرفته ولی همچنان درحال دریافت گزارش از
سوی شهروندان هستیم.
الزم به ذکر است این مانور با استعداد  ۲۵۳نفر
در قالب  ۴۲اکیپ اجرایی و  ۱۶اکیپ نطارتی و با بهره
گیری از ۷۸دستگاه خودروی سبک و سنگین با اهداف
بازدید از ادارات به منظور کنترل رعایت الگوهای
کاهش مصرف برق  ،شناسایی دستگاه های رمز ارز
غیر مجاز و انشعابات غیر مجاز و تعدیل بار روشنایی
معابر در امورهای  ۱۵گانه استان برگزار شد.
کشف یک مورد مزرعه ارز دیجیتال غیرمجاز
در هلیالن
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم
گفت :در هفدهمین مانور شرکت توزیع برق
در سطح استان ،یک مورد مزرعه ارز دیجیتال
غیرمجاز در شهرستان هلیالن کشف شد.

هادی شیرخانی» در گفتوگو با ایسنا با بیان
اینکه روز گذشته و به دنبال تشخیص کارشناسان
شرکت توزیع از میزان مصرف بیش از حد برق در
کارگاهی نزدیک شهرستان هلیالن و حصول اطمینان
از استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال ،با نیروی انتظامی
به مکان مورد نظر مراجعت نمودیم ،اظهار کرد :در
این مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال  ۳۰دستگاه
ماینر و مبدل غیرمجاز کشف و ضبط شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان افزود :ارزش
ریالی دستگاه های مکشوفه  ۹میلیارد ریال بوده است
که فرد متخاطی توسط نیروی انتظامی شناسایی شده
و تحت تعقیب است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های ماینر ،برق
زیادی مصرف میکنند ،یادآور شد :تاکنون  ۸مورد
مزرعه ارز دیجیتال و  ۱۰۶دستگاه ماینر کشف و ضبط
شده است.
شیرخانی با قدردانی از نیروی انتظامی در کشف
مزارع غیرمجاز  ،گفت :استخراج کنندگان غیرمجاز
بدانند نیروی انتظامی با تمام قدرت همراه صنعت برق
است و یقیناً تبعات سنگینی در انتظار آنان است.
شیرخانی از مردم شریف استان بابت اطالع
رسانی از وجود چنین مواردی که در میزان مصرف
برق خلل وارد میکنند ،خاطر نشان کرد :مردم عزیز
استان در جهت کاهش خاموشیها ،محل استخراج
کنندگان غیرمجاز رمزارزها را گزارش کنند و مطمئن
باشند اطالعات شخصی آنها کامال محرمانه در سامانه

باقی خواهند ماند.
 19دستگاه استخراج ارز دیجیتال در چوار
کشف شد
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان
ایالم از کشف  ۱۹دستگاه استخراج ارز دیجیتال
در شهرستان چوار خبر داد
محمد محمدیان شمالی اظهار داشت :عالوه بر
کشف این تعداد دستگاه ارز دیجیتال در شهرستان
چوار روز گذشته و در هفدهمین مانور شرکت توزیع
برق در سطح استان یک مورد مزرعه ارز دیجیتال
غیرمجاز در شهرستان هلیالن کشف شد.
وی افزود :در این مزرعه غیرمجاز استخراج ارز
دیجیتال  ۳۰دستگاه ماینر و مبدل غیرمجاز کشف
و ضبط شد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق ایالم تاکید
کرد :هر دستگاه ماینر معادل  ۲و نیم کیلووات ساعت
برق یعنی معادل یک دستگاه کولرگازی  ۲۴هزار
مصرف برق دارد که این مهم فشار بسیار زیادی را بر
شبکه تحمیل و زمینه آسیب جدی به تجهیزات شبکه
و لوازم برقی شهروندان را فراهم خواهد کرد.
شمالی با اشاره به عملیات گسترده برای کشف
دستگاههای رمز ارز غیرمجاز در استان گفت :از
شهروندان تقاضا داریم به منظور ایجاد رفاه و آسایش
عمومی در صورت مشاهده موارد مشکوک ،مراتب را
به سامانه  ۱۲۱فوریت برق گزارش کنند(.ایالم حسن
بیگی صدای ملت)

در راستای تحقق شعار سال جاری ،شهرک صنعتی شهرستان سیروان گازدار شد

رئیس اداره گاز شهرستان سیروان از
گازدار شدن  ۷۰واحد صنعتی تولیدی و
کشاورزی در شهرستان سیروان خبر داد
و گفت :شرکت گاز استان ایالم برنامههای
مدونی برای تحقق نامگذاری سال جاری از
جمله رفع موانع تولید و حمایت از اشتغال
پایدار در حوزه صنایع شهرستان در دست
اقدام دارد که به مرور زمان اجرایی میشوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
ایالم؛ قباد کاظمی افزود :در این شهرستان تعداد
 ۷۰واحد صنعتی تولیدی و کشاورزی فعال گازدار
میباشد و در آینده نزدیک با تکمیل شدن و
استقرار واحدهای صنعتی جدید در شهرک صنعتی
سیروان ،تعداد واحدهای صنعتی گازدار این
شهرستان افزایش خواهند یافت.
رئیس اداره گاز شهرستان سیروان تصریح
کرد :ضریب نفوذ گاز رسانی در خانوارهای این
شهرستان در حوزه شهری  ۱۰۰درصد و در حوزه
روستایی  ۹۶درصد می باشد.
کاظمی خاطرنشان کرد :شهرستان سیروان با
مرکزیت لومار دارای یک شهر و  ۶۱روستا میباشد
که تاکنون شهر لومار و  ۵۸روستای آن از نعمت
گاز برخوردار و پروژه گازرسانی به روستاهای چم
شیر و چمروته نیز تا پایان ماه جاری به اتمام
رسیده و این روستاها نیز گازدار خواهند شد.
وی با بیان اینکه بزرگترین و تنها روستای
باقیمانده این شهرستان روستای سرابکالن است که
بدلیل داشتن بافت تاریخی و عدم صدور هرگونه
مجوز حفاری از سوی میراث فرهنگی تا کنون
گازدار نشده است.
رئیس اداره گاز شهرستان سیروان تصریح
کرد :با پیگیریهای بعمل آمده و انعقاد تفاهم نامه
جامع نظارتی و اجرایی با میراث فرهنگی استان،

مجوز قانونی الزم برای گازرسانی به روستای
سرابکالن اخذ ،پیمانکار اجرایی انتخاب و از ابتدای
سال جاری شروع بکار نموده است ولی بهدلیل نیاز
به دقت ،نظارت و حساسیت شدید و نیز انجام
حفاری مسیرهای شبکه و انشعاب داخل روستا راُساً
توسط اداره میراث فرهنگی ،عملیات اجرای لوله
گذاری و انشعاب توسط پیمانکار ،پیشرفت پروژه
به کندی صورت میگیرد که با اتمام گازرسانی به
روستای سرابکالن ،شهرستان سیروان نیز به مناطق
سبز استان می پیوندد .
کاظمی افزود :در این شهرستان مجموعاً
 ۳۰۳کیلومتر خطوط لوله شامل  ۴۶کیلومتر خط
تغذیه و  ۲۵۹کیلومتر شبکه توزیع اجرا و تعداد
 ۱۲ایستگاه تقلیل فشار  CGSو  TBSاحداث
شده است.
وی ادامه داد :شهرستان سیروان دارای 5
هزارو  ۷۸۷مشترک شامل یکهزارو  ۳۳۵مشترک
شهری و  ۴هزارو  ۴۵۲مشترک روستایی میباشد
که ت ُامین رضایتمندی حداکثری و برقراری جریان
پایدار و ایمن گاز برای مشترکین ،مهمترین دغدغه
همکاران در شرکت گاز استان میباشد.
هر ماه یک روستا در شهرستان ملکشاهی
گازدار میشود
سرپرست اداره گاز شهرستان ملکشاهی
با اشاره به اینکه هر ماه یک روستا در
شهرستان ملکشاهی گازدار میشود ،گفت :در
سال جاری ،روستای نادرآباد از توابع دهستان
شوهان گازدار شده و سه روستای توت ،گراب
و دول کبودخوشادول نیز تا پایان تیرماه
گازدار میشوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
ایالم؛ سجاد نظری با بیان اینکه تالش میشود
تا پایان سال جاری روستاهای باقیمانده این
شهرستان گازدار شوند ،افزود :شرکت گاز استان

برنامههای مدونی برای گازرسانی به روستاهای
منطقه در دست اقدام دارد که تا پایان امسال
اجرایی میشوند.
سرپرست اداره گاز شهرستان ملکشاهی با
بیان اینکه تالش میشود شهرستان ملکشاهی
نیز تا پایان امسال به مناطق سبز استان بپیوندد،
تصریح کرد :اولویت اصلی شرکت ،توسعه و تکمیل
گازرسانی به دورترین نقاط منطقه و برقرای پایدار
و ایمن جریان گاز برای مشترکین است.
نظری با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی
در حوزه خانوار شهری و روستایی شهرستان
ملکشاهی به ترتیب  ۱۰۰و  ۹۰درصد است،
خاطرنشان کرد :برای گازرسانی به این شهرستان
تا کنون  ۵ایستگاه تقلیل فشار TBSو CGS
و مجموعاً  ۲۸۰کیلومتر شامل  ۴۵کیلومتر خط
تغذیه و  ۲۳۵کیلومتر شبکه طراحی و اجرا شده
است.

سرپرست اداره گاز شهرستان ملکشاهی با
بیان اینکه تاکنون  ۸۱واحد تولیدی و صنعتی
در این شهرستان گازدار شده است ،تصریح کرد:
برنامههای شرکت برای تحقق شعار سال ،توسعه
گازرسانی به تمامی مناطق روستایی دوردست و
صعب العبور و نیز صنایع شهرستان است.
نظری با بیان اینکه هر  ۳شهر این شهرستان
شامل شهرهای ارکواز ،مهر و دلگشا گازدار شدهاند،
اظهار داشت :شهرستان ملکشاهی دارای  ۲۷روستا
میباشد که تاکنون  ۱۸روستای آن از نعمت گاز
برخوردار و تالش میشود در صورت رفع موانع
قانونی ،مابقی روستاها نیز تا پایان سال جاری
گازدار شوند.
نظری یادآور شد تاکنون  ۷هزارو ۱۵۷
مشترک در مناطق شهری و روستایی شهرستان
اشتراک پذیری شدهاند.
(ایالم حسن بیگی خبرنگار صدای ملت)

«آگهي مزايده خودرو ( اموال منقول )»
به موجب پرونده اجرايي كالسه  140000017یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس آی مدا
 1384نارنجی رنگ متالیک دوگانه سوز دستی به شماره انتظامی 565ص 12ایران  31و شماره موتور
 1275270شماره شاسی  S1412284630294متعلق به آقای میثم بهاروندی که طبق نظر کارشناس
رسمی  36000704مورخه  1400/2/20به مبلغ  300000000ریال ( سیصد میلیون ریال ) ارزیابی شده،
ازساعت  ۹الی  ۱۲روزدوشنبه مورخ 1400/3/31در اداره اجراي اسناد رسمي خرم آباد واقع در خرم آباد
 60متري مديريت بلوار شهيد فرشاد شفيع پور خيابان  24متري شهيد چمران خيابان شهيد جهان آراء از
طريق مزايده به فروش مي رسد .مزايده از مبلغ  300000000ریال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي
نقدا ً فروخته مي شد .و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا
وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعالم گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شدمتقاضیان شرکت در مزایده بایستی  %10پایه کارشناسی را به
حساب سپرده ثبت اسناد و امالک تودیع و در صورت برنده شدن در مزایده ظرف  5روز مبلغ پیشنهادی را به
صندوق ثبت تودیع نماید حضور متقاضیان شرکت در مزایده با نماینده قانونی وی در روز برگزاری مزایده
الزامی است(.طبق گزارش پاسگاه انتظامی وسیله نقلیه مورد نظر در پارکینگ رهام توقیف و متقاضیان جهت
بازدید بایستی به پارکینگ مورد نظر هماهنگی نمایند).
علي رحيمي  -رييس اداره اجراي اسناد رسمي خرم آباد
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روی موج سکوت

آرزوهای بزرگ
و اهداف بلند

آدم ها با آرزوهای شان به دنیا می آیند
و با خاطره های شان زندگی می کنند آنها
برای بهتر زیستن و بهتر بودن تالش می کنند
به قلم:
و همیشه در تکاپو بوده و برای رسیدن به
محمد مهران نژاد
آرزوها مترصد فرصتی بوده اند که آن را محال
گزارشگر صدای ملت
می پنداشته اند در صدر جدول آرزوی قلبی
شان گرفتن دستان مستمندان و مهربان بودن با همنوعان است.
روزهای خوب در راه اند قوی باشیم و مصمم تر از قبل برای حال خوب و آرزوها باید تالش کنیم برای
باز شدن تمام گره های زندگی و رسیدن به همه آمال باید به فردا دلخوش بود روز طلوع خوشبختی ما در
فرداهاست بهترین لحظاتی که زندگی کرده ایم توی رویاها و آرزوهای مان بوده است ای کاش مصداق آن
عینیت پیدا میکرد اجازه ندهیم تمام آرزوها و امیال ما به خاک سپرده شوند هرگز منتظر فردای خیالی
نباشیم سهم مان را از شادی های زندگی همین امروز بگیریم آنچه روح ما را ویران می کند روزگار نیست

حوصله کوچک برای آرزوهای بزرگ ماست پس مراقب باشیم آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنیم
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنیم تو دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی و اهداف بلند خودت دعا کنی؟ بهترین آرزوی ما این است که تمام انسان های سراسر جهان شاد
و خوشبخت باشند همه به طور عادالنه از مال و ثروت دنیا برخوردار شوند و کسی حسرت به دل و افسرده
نماند دوست داریم همه انسان ها تا ابد در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند
آرزو ها همیشه کوچک نمیمانند آنها هم مثل ما انسان ها قد می کشند و بزرگ میشوند ما معتقدیم جهان
یک موجودیت به هم پیوسته است چه می شد اگر فقر وجود نداشت و هیچ کس فقیر نبود دنیا چه گلستانی
می شد؟ چه می شد اگر هر کس به اندازه نیازش پول داشت و هیچ کسی حق دیگری را پایمال نمیکرد؟
آرزوی روزی را داریم که جهان از بدی ها و شرارتها پاک شود انسانها همه با هم مهربان باشند به یکدیگر
دروغ نگویند و تهمت نزنند و ریاکار نباشند از صمیم قلب آرزو می کنیم کلمهای به نام جنگ ویرانگر در
جهان وجود نداشته باشد تا همه در صلح و آرامش زندگی کنند در دل هیچ انسانی کینه و حسادت و بخل
وجود نداشته باشد و دنیا سراسر آکنده از عشق باشد گاهی آرزوهای بزرگ محقق نمی شوند و همواره به
آرزوهای محال مبدل می شوند وقتی میگوییم کاش در یک نزاع محلی به خاطر یک قطعه زمین کشاورزی
درغرب کشور کسی کشته نمی شد و همه روستاییان از این خونریزی ها و فتنه ها پرهیز می کردند آیا این
آرزو روزی عملی می شود؟ آیا مردم در این وانفسای دنیای نامهربانی ها حرمت همدیگر را پاس می دارند؟
چه شکوهی دارد این جهان در چشم کسی که بادلی آرزومند در زیر آسمان پر جبروت و درخشان به پیش
میرود دنیای ما مشحون اژ رویاها و آرزوهای بزرگ است باالترین آرزوی بعضی از آدمها جاه و مقام و قدرت
است تا همواره بر اطرافیان و دیگران سلطه داشته باشند و از مردم فاصله بگیرند و بر مصادر امور تکیه بزنند
و خود را در یک چهار دیواری محبوس کنند امام جعفر صادق ع می فرماید هرکس دل به دنیا ببندد به ۳
خصلت دل بسته است اندوهی که پایان ندارد ،آرزویی که بدست نیاید وامیدی که ّبه آن نرسد حال بشنوید
تنها آرزو و اهداف بلندی که برای یک دختر مراکشی در جهان محقق شد وی بعد از طی دوران چوپانی اش
در سن  ۳۰سالگی وزیر آموزش عالی و تحقیقات فرانسه شد اراده مصمم نجاه بلقاسم این دختر سخت کوش
مراکشی چه غوغایی در سراسر جهان برپا کرد در چنین دنیایی وزیر آموزش عالی و تحقیقات فرانسه خانم
نجاه بلقاسم مایه الهام همه کسانی است که عمیقا بر این باورند که حتی کسانی که کودکی خود را در فقر و
تنگدستی گذراندهاند با اراده ای مصمم می توانند به موفقیت و اهداف بلندی دست یابند خانم نجاه بلقاسم
در سال  ۱۹۷۷در روستای ناطور در مراکش به دنیا آمد نجاه با همت تمام درس خواند او آرزو می کرد روزی
بتواند بر فقر غلبه کند و تحولی در زندگی خانوادگیاش ایجاد شود او با پشتکاری قوی و راسخ توانست از
موسسه مطالعات سیاسی پاریس در سال  ۲۰۰۲فارغ التحصیل شود پدرش در فرانسه کارگر ساختمان بود
نجاه در سال  ۲۰۱۲در دوران ریاست جمهوری اوالند وزیر امور زنان و نیز سخنگوی دولت شد و در نهایت در
سال  ۲۰۱۴به وزارت آموزش عالی کشور فرانسه منصوب شد.

اخبار کوتاه
مدير منطقه 6عمليات انتقال گاز گفت:

عمليات انشعاب گيري گرم از خط لوله انتقال گاز هفتم سراسري در
دماي باالي  40درجه انجام شد

مدير منطقه شش عمليات انتقال گاز از پايان موفقيت آميز عمليات انشعاب گيري گرم (Hot
 )tapاتصال خط  10اينچ شهرستان قلعه گنج استان كرمان به خط  56اينچ هفتم سراسري انتقال
گازخبر داد.
به گزارش روابط عمومي منطقه شش عمليات انتقال گاز ،عليرضا عربلو با اعالم اين خبر گفت :هدف
از اين عمليات انتقال گاز به شهرستان قلعه گنج و روستاهاي اطراف آن در استان كرمان و براساس برنامه
نت ساليانه بوده است.

عربلو ضمن اشاره به گاز دار بودن خط لوله در زمان عمليات اظهار داشت :جوشكاري بر روي
خط گاز دار و تنظيم جريان گاز در محدوده  650تا  Psi 660براي تامين گاز مصرف كننده ها و
همچنين گرماي باالي  40درجه در شهرستان قلعه گنج را از شرايط خاص اين عمليات بيان كرد
و از حضور گروه ( )Hot tapمنطقه  4عملیات انتقال گاز و سایر کارکنان این منطقه که در انجام
این عملیات نقش داشته اند تشکر نمود .

کشف  ۶۰کیلو مواد مخدر در پوشش مسافرت خانوادگی

فرمانده انتظامی استان ایالم از کشف
 ۶۰کیلوگرم موادمخدر در عملیات ضربتی
پلیس ایالم خبر داد.
سردار "دالور القاصی مهر "درگفت و گو
با خبرنگار روزنامه صدای ملت ،بیان داشت  :در
راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر
و سوداگران مرگ و در پی اخبار واصله مبنی
بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد
مخدر ،پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور
کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افزود :پس از بررسی  ،اداره عملیات
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ،شخصی
را که در پوشش مسافرت خانوادگی با یک
دستگاه خودرو پراید اقدام به انتقال مواد مخدر به استان می نمود با هماهنگی مقام قضایی در محور های
مواصالتی به استان شناسایی و دستگیر کردند.
سردار القاصی مهر ،اضافه کرد :در بازرسی از خودرو توقیف شده مقدار  ۶۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع
تریاک کشف و ضبط گردید.
وی با بیان اینکه در این راستا  ۴قاچاقچی و سوداگر مرگ دستگیر شد ،عنوان داشت :متهمان پس از
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند .
سردار القاصی مهر ،ضمن تقدیر از همکاری خوب مردم و دستگاه قضایی با پلیس ،تصریح کرد  :اعتیاد و
مواد مخدر زمینه ساز بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی دیگر بوده و پلیس با سوداگران مرگ قاطعانه
برخورد خواهد کرد.
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توجه به نخبگان به عنوان استعدادهای
برتر جامعه ،امری مهم و قابل بررسی است
قصور در این زمینه مسیر و حرکت جامعه را
با کندی مواجه می سازد مقام معظم رهبری
به عنوان رهبری آگاه ،همواره قشر نخبه و
استعدادهای جوان جامعه را مورد توجه قرار
دادهاند و در سخنرانی هایش بارها بر ضرورت
جدی گرفته شدن بنیاد نخبگان به عنوان
یک بنیاد ملی راهبردی و ایجاد زمینه برای
نقشآفرینی عملی استعدادهای جوان در
جامعه تاکید کردهاند نخبگان محصول های
ناب اجتماعی هستند در صورتی که اگر به
درستی به کار گرفته شوند منشا خدمات موثر
و برکات بسیاری میشوند عدم یک برنامه
ریزی مشخص و مناسب در زمینه نگهداری و
حمایت از نخبگان و استعدادهای بالنده کشور
سبب میشود کشورهای دیگری با برنامه
ریزی حساب شده به دنبال استفاده از این
گونه افراد باشند امین صفری یکی از نخبگان
لرستانی است که باید تمام دستگاههای
کشوری را به طرف ایجاد حرمت و منزلت
برای قشر نخبگان جامعه هدایت کرد از وی
می خواهیم به عنوان یکی از سرمایههای
ارزشمند لرستان خودشان را به خوبی معرفی
کند.
امین صفری  ۳۲ساله از استان لرستان اهل
شهرستان خرم آباد هستم مدرک تحصیلی ام
دیپلم کامپیوتر می باشد حرفه اصلی ام طراحی
نرم افزار است و آشنایی کامل بر روی زبان های
برنامه نویسی دارم خیلی از دوستان و آشنایان
برایشان سوال است چطور ممکن است کسی
مدرک تحصیلی آن دیپلم باشد تسلط کامل بر
نرم افزارهای زبان برنامه نویسی داشته باشد ؟
اما من معتقدم تخصص بر نوشتن مقدم است
دوستانی دارم که کارشناس یا کارشناسی ارشد
رشته کامپیوتر هستند از آنها سئوال تخصصی
کامپیوتر می پرسم نمی توانند بدرستی جواب
بدهند چون در حد تئوری یا نوشتن در دانشگاه
بوده اند به این خاطر بود که در دانشگاههای کشور
از ادامه تحصیل باز ماندم.
من در  ۱۳سالگی شروع به یادگیری نرم
افزارهای کامپیوتر کردم ،در سال  ۱۳۹۰با پیشنهاد

شاهنامه حکیم ابوالقاسم
یکی تاج پرگوهر شاهوار
فردوسی توسی
ابا طوق و با یاره و گوشوار
حکایت منوچهر قسمت 193

بسان سپهری یکی تخت زر

برو ساخته چند گونه گهر

برش خسروی بیست پهنای او

چو سیصد فزون بود باالی او

وزان ژندهپیالن هندی چهار

همه جامه و فرش کردند بار

چو شد ساخته کار خود بر نشست

چو گردی به مردی میان را ببست

MELLAT

سرمایه ای ارزشمند از لرستان

یکی از دوستان در یکی از ارگان های نظامی در
قسمت نیروی انسانی آن مرکز به صورت پاره وقت
در آنجا مشغول به کار شدم البته نه اینکه استخدام
شوم بلکه به صورت پاره وقت ،سیستم اتوماسیون
آن مرکز به حدی ضعیف بود که اصال نمی شد
به آن نرم افزار گفت ،من پیشنهادی به رئیس آن
مرکز دادم و گفتم حاضرم یک اتوماسیون هوشمند
برای شما بسازم خالصه من به مدت  ۵ماه
توانستم یک اتوماسیون هوشمند آن هم سیستم
بانک اطالعاتی امنیتی برای آن مرکز بسازم که
به گفته خودشان چنان اتوماسیونی بود که تا به
حال به این هوشمندی در کل ایران ندیده بودند
این سیستم را به سازمان مرکزی تهران فرستادم
رئیس فناوری اطالعات کل کشور آن مرکز با من
تماس گرفت و گفت برادر من به تو اجازه نمی
دهم که این اتوماسیون را در این مرکز اجرا کنی
چون اگر سیستم شما اجرایی شود من باید ازاین
مرکز اخراج شوم ،اتوماسیونی که من ساخته ام،
گفته ام مال شما پیشرفته تر و با امنیت باالست
اما تا به حال اتوماسیونی به هوشمندی اتوماسیون
تو ندیده ام و اجازه نمی دهم آن را اجرا کنی آن
زحمتی که من پای این سیستم کشیدم برمال شد
بعد از آن به من پیشنهاد دادند که یک اتوماسیون
برای اشراف کلی فرماندهی بسازم خدا گواه است
کارهای این اشراف فرماندهی را با نرم افزار پاور
پوینت انجام می دادند اما من برای آنها اتوماسیونی
طراحی کردم به تهران بردند سریع فرمانده آن
سازمان دستور دادند کسی که این اتوماسیون
را ساخته است به تهران اعزام کنید ولی شخص

سیاسی

نگاهی به

مسائل اخیر جهان
دکتر محمد رسولی
حقوقدان ،تاریخ دان ،شاهنامه پژوه
مهم ترین رخداد در ایام اخیر ،نبرد چهارم اسرائیل با نیروهای مقاومت بود که به شکست
اسرائیل انجامید .آگاهان این ماجرا را نبرد نیابتی آمریکا با ایران می دانند که ایران پیروز میدان
گردید.
این مسئله ی مهمی بود که نمی توان از آن به سادگی گذشت.
آمریکا که از مدتها پیش رو به زوال می رود و روزنامه صدای ملت سال پیش نیز این امر را طی مقاله
ای منعکس ساخت ،با اشتباهات راهبردی ترامپ سرعت سقوط خود را افزایش داد .از اشتباهات بارز رییس
جمهور سابق آمریکا ترامپ ترور سپهبد شهید سلیمانی بود که وحدت و هماهنگی بیشتری در بین نیروهای
مقاومت ایجاد شد.
اشتباه اخیر آنها نیز در ایجاد جنگ و در گیری در غزه بود که سبب شکست نظامی و ریزش هیمنه ی
آمریکا و اسرائیل گردید .البته احتمال بروز جنگ دیگر در آینده ی نزدیک بین این دو جبهه وجود دارد که
تجربه جنگ اخیر به نیروهای مقاومت نشان داد باید به فکر پدافند هوایی هم باشند و هم چنان که موفق
شده اند موشک هایی داشته باشند ،در حد توان سالح مناسب ضد هوایی هم تهیه و تامین کنند.
پس لرزه های این شکست به درون جامعه ی اسرائیل هم رسید و بسیاری از یهودیان تصمیم به رفتن
و کوچ از سرزمین های اشغالی گرفتند.
از دیگر آثار جنگ اخیر در غزه به هم ریختن بازار اقتصادی اسرائیل بود.
در عین حال سبب شد سایر رقبای منطقه ای ایران عقب نشینی های پنهان و آشکار از مواضع خود
نمایند و دریابند که نمیتوانند چندان به آمریکا تکیه کنند.
نیز باید در نظر داشت که افکار عمومی بسیاری در جهان از مظلومیت مردم فلسطین حمایت کردند و
برای مثال در خود آمریکا بیش از صد هزار نفر در اعتراض به آمریکا و اسرائیل به خیابان ها آمدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار تحقیق راجع به جنایات جنگی ارتش اسرائیل شد که می
تواند تبعات قضایی برای فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی در پی داشته باشد.
داخلی:
در آخرین هفته های دولت تدبیر و امید ( که با بی تدبیری های فراوان امید مردم را از جناح اصالح
طلب ناامید کرد) مذاکرات برجام  ۲در حال جریان است و مردم چندان به این مذاکرات خوش بین نیستند.
برخی دیده بانان اوضاع ایران ،با بدبینی به این مذاکرات و روند آن نگاه می کنند.
از جهت گرانی نیز کاالهای مصرفی مردم به طور بی سر و صدا گران تر شده و فشار بیشتری بر مردم
نیازمند وارد می شود .از مسائل مهم گرانی ها ،افزایش بی سابقه ی اجاره بهای مسکن است که با هیچ شاخص
و معیاری تطبیق ندارد .این امر به روشنی گویای اشتباه بودن سیاست های کنترلی دولت در امر اجاره بها
می باشد .آیا طرح اجباری کردن ثبت امالک در سامانه ی دولتی توانسته از میزان اجاره بها کم کند ؟!
اصال نتوانسته است و خودش یک دغدغه و نگرانی مضاعف برای مردم گردیده است .پس چه خوب است
هر چه زودتر اعالم لغو طرح مذکور بشود.
کارشناسان سیاسی اقتصادی ،پیش بینی میکنند در چند ماه آینده شاهد یک ناهنجاری اجتماعی ناشی
از گرانی عجیب اجاره های مسکن باشیم .مگر اینکه زودتر فکری شود و چاره ای اندیشیده شود.
به امید آنکه به لطف خداوند و تالش آن دسته از مسئوالن که دلسوز کشور و جامعه هستند تدابیر
مثبت و موثری اندیشیده و اجرا شود.
دکتر محمد رسولی از نویسندگان روزنامه ی صدای ملت،عالوه بر داشتن دکترای حقوق عمومی(
سیاسی )دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی نیز می باشند.

دیگری را به جای من فرستادند و من بعد از ۶
ماه فهمیدم خالصه آن دروغ هایی که گفته شد
استخدام می کنیم فالن امکانات را در اختیار شما
قرار می دهیم همه آن وعده های تو خالی بودند
بعد از آن وقتی فهمیدم مقام معظم رهبری عالقه
شدیدی به یک شبکه ملی اجتماعی دارند سریع
پای کار آمدم و شبکه اجتماعی را ساختم که
تلگرام و اینستاگرام و فیس بوک را یکی کردم
یعنی  ۳شبکه قدرتمند اجتماعی در یک شبکه را
طراحی کردم وقتی برای رتبه بندی روی سایت
شرکت تلگرام اینستاگرام و فیس بوک گذاشتم به
من اطالع دادند که بیا در کشور آلمان این شبکه را
اجرا کن در ایران هیچ بهایی به تو نمی دهند ولی
همیشه گفتم خط قرمز من کشور  ،رهبر عزیزم و
مردم هستند شبکه اجتماعی را به تهران بردم
وقتی بررسی کردند به من گفتند نزدیک انتخابات
ریاست جمهوری آقای روحانی است برای ستاد
ایشان این شبکه را اجرا کنید اگر پیروز شدند ما
با اجرای این شبکه  ۷۰درصد آن برای ما و ۳۰
درصد درآمد این شبکه برای شماست اما اگر
پیروز نشدند هیچ کاری از دست ما ساخته نیست
آن تالشی که در طول شبانه روز کردم و
آن پیشنهادهایی که آن  ۳شرکت به من دادند
بی فایده بود اگر در کشور اجرا می شد تلگرام،
اینستاگرام ،فیس بوک حرفی برای گفتن در
مقابل کشور ما را نداشتند.
بعد دنبال نرم افزار سروش رفتند که
نمیخواهم بگویم یک فاجعه جهانی بود ،بعد از
این شبکه اجتماعی گفتم چقدر خوب است که
جمهوری اسالمی ایران در زمینه ساخت سیستم
عامل ویندوز حرفی برای گفتن داشته باشد.
وقتی گفتم سیستم عامل ایرانی می سازم
خیلی ها مسخره ام کردند و می گفتند چطور
می شود تو هم ردیف شرکت عظیم و غول پیکر
بزرگترین شرکت تولید سیستم عامل مایکروسافت
باشی؟
در جواب به آنها گفتم همان برنامه نویسانی
که در آن شرکت کار می کنند همه ایرانی هستند
یعنی شرکت مایکروسافت رو متخصصان ایرانی
اداره می کنند.
پلتفرم های این سیستم عامل را نوشتم
که چه عذابی من در این زمینه کشیدم تا
توانستم حداقل به تولید  ۷۰درصد یک سیستم
عامل ویندوز برسم که آزمایش آن در شناخت
سخت افزار های سیستم و نرم افزار های موجود
با موفقیت انجام شد به تهران بردم و در واحد
قسمت فناوری اطالعات به من گفتند این طرح
بودجه کالن می خواهد نمی شود آن را اجرا کرد
برای خودت دنبال حرفه ای دیگر باش که وقتی
پروپوزال این سیستم را به کشور امارات دادم به
بنده پیشنهاد اقامت طالیی در این کشور را دادند.
من به علت این همه کم توجهی ها به همه
این امکانات پشت کردم چون کشورم برای من
مهم است هیچ منتی بر سر کسی ندارم افتخار
من این است برای کشورم فعالیت کنم بعد از
این ماجرا به دنبال ساخت هوشمندترین سیستم
دانشگاه آنالین رفتم این سیستم را طراحی کردم
با چند استاد و رئیس دانشگاه این موضوع را مطرح
کردم با استقبال فراوانی مواجه شد آن را به وزارت
علوم تهران بردم اصال اعتنایی به حرف من نکردند
این قضیه قبل از شیوع ویروس کرونا بود اما
وقتی بیماری کرونا آمد به هردری زدند تا بتوانند
اتوماسیونی بسازند که حداقل کارشان لنگ نماند
موفق نشدند و سیستم دانشگاه آنالین مرا اجرا
نکردند بعد از دانشگاه آنالین تحقیقاتی انجام
دادم و فهمیدم که کشور آمریکا به دنبال ساخت
یک سیستم عامل نظامی برای ارتش سایبری این
کشور است آن هم سیستم عاملی که در سال
 ۲۰۲۸شعارشان این بود که ما بر سیستم سایبری
نظامی جهان امپراطوری خواهیم کرد تحقیقاتم را
تکمیل و توانستم راهی پیدا کنم تا بتوانم خنثی
کننده ای در برابر این سیستم عامل باشم ،سیستم
عامل ارتش سایبری آمریکا را شرکت مایکروسافت
طراحی کرد و تمام سیستم های جهان از سیستم

SEDAYE

هنری

مراسم خاکسپاری
مرحوم علی مرادخانی

مهران نژاد گزارشگر صدای ملت
عامل شرکت مایکروسافت استفاده می کنند.
اما من متنی بر  ۵سیستم عامل لینوکس اجرا
کرده و با سورس هایی که به کار بردم اجازه ندادم
نرم افزارهای شرکت مایکروسافت بر روی آن اجرا
شود در حالی که کشور روسیه از سیستم عامل
آسترا لینوکس برای سیستم نظامی خود استفاده
می کند تا متکی به شرکت مایکروسافت و دخالت
شرکت مایکروسافت بر نرم افزارهای این سیستم
نباشد.
سیستم عامل نظامی من عالوه بر آن بر روی
یک مانیتورینگ مرکز فرماندهی ارتش سایبری
ایران تسلط کامل بر سیستم نیروی زمینی-نیروی
هوایی -نیروی دریایی -نیروی پدافند هوایی و
موشکی آنها دارد و با متصل کردن این مجموعه
ها بر روی یکدیگر بر روی هرکدام یک مانیتورینگ
ابر قدرت نظامی و اجرا بر روی  ۵سیستم عامل
از امکانات ارتش سایبری آمریکا آن ها بر روی
۷۶۰مین سایبری و  ۷ناو سایبری تسلط دارد.
از امکانات سیستم عامل من بر روی ۵۲۳
مین سایبری و  ۵ناو سایبری تسلط دارد من بارها
در مورد جنگنده اف  35نیروی هوایی آمریکا
هشدار داده بودم که به شدت برای رادارهای
پدافندی و موشکی چقدر مضر است و اخالل و
ویروس در این سیستم ها ایجاد می کند ولی کسی
توجهی نکرد.
این سیستم عامل را به پژوهشکده وزارت
دفاع بردم و گفتند از کجا معلوم است اطالعات
ما را به کشور دیگری ندهی ما نمیتوانبم سیستمی
در اختیار تو قرار دهیم این سیستم عامل هم بدون
استفاده ماند و اجازه اجرای آن را به من ندادند
االن هم هشدارهایی دادم و گفتم شرکت گوگل
مپ در اسرائیل فعالیت خودش را به شدت اجرا
کرده یعنی اسرائیل را بر تمام دنیا مسلط کرده
حتی به جایی رسیده اند که موشک های قاره
پیمای آنها را گوگل مپ بر روی اهدافی هدایت
می کند یعنی اسرائیل بر دنیا تسلط کامل دارد.
این سیستم عامل من با مین ها و ناوهایی که
به کار برده شده بود می توانست خنثی کننده ای
در برابر آن ها باشد آبا کشور من می داند که آمریکا
بطور مداوم با رژیم صهیونیستی رزمایش سایبری
دارد و مدام اطالعاتی که شرکت مایکروسافت در
اختیار آنها قرار می دهد مقام معظم رهبری در
ابتدای سال فرمودند فضای مجازی رها شده است
من راهکارهایی در مورد اینستاگرام و فیس بوک
دادم که میتوانم کاری کنم هر سنی مرتبط با سن
خود از شبکه ملی اجتماعی استفاده کند ولی
متاسفانه اهمیتی به من ندادند آیا اگر من در
کشور دیگری بودم وضعیت زندگی من این بود؟
دوستانی که تعلیم داده ام در زمینه طراحی
نرم افزار هر کدام به کشور های آلمان-فنالند-
سوئیس-کانادا رفته اند می گویند با مدیران مان
درباره تو صحبت کرده ایم می گویند آن نخبه در
آن کشور چرا باید بیکار باشد؟
ولی من به کشورم و به مردمم عالقه دارم چرا
برای بیگانه ای کار کنم و آنها از برنامه های من
استفاده ببرند؟ چرا مردمم استفاده نکنند؟
من به صدا و سیمای این استان رفتم که برایشان
در زمینه افتر افکت و مونتاژ کمک حال آنها باشم مدیر
آن مرکز گفت مغز متفکر هم باشی به تو اجازه نمی
دهم در این مرکز فعالیت کنی من که می توانستم
کشور آمریکا را چه در زمینه سیستم عامل کامپیوتر
چه در زمینه سیستم عامل نظامی پای میز مذاکره
بکشانم باید وضعیت زندگی من این گونه باشد؟
جوانی که بر روی  ۴۰۰۰نرم افزار تسلط
کامل دارد و بزرگترین پروژه های پیشرفته جهانی
را می تواند طراحی کند نباید مورد حمایت قرار
گیرد؟ آقای هدایت زاده مسئول تیم پشتیبانی
شرکت مایکروسافت به من گفت چرا در این
کشور از تو حمایت نمی شود؟ گفتم به خدا
قسم من عاشق کشورم هستم و تا جان در بدن
دارم در پیشرفت کشورم ذره ای کوتاهی نخواهم
کرد امیدوارم مسئولین چاره ای برای این کار
بیاندیشند.

یکی ترگ رومی به سر بر نهاد

یکی باره زیراندرش همچو باد

مراسم خاکسپاری مرحوم علی مرادخانی مدیر پیشین امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و مدیر موزه موسیقی تهران در بهشت زهرا برگزار شد.
زنده یاد علی مرادخانی (متولد  )۱۳۳۷مدیر پیشین امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر
موزه موسیقی تهران ،یک ماه پیش به کرونا مبتال و به مدت سه هفته در بیمارستان بستری شده بود که صبح
دوشنبه ( ۱۷خرداد) دعوت حق را لبیک گفت .مراسم خاکسپاری وی امروز در بهشت زهرا با حضور شماری
از جمله سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی،
حجتاهلل ایوبی ،مدیر کمیسیون ملی یونسکو ،عباس آخوندی ،وزیر پیشین راه و مسکن ،محسن نوربخش
مدیرعامل خانه موسیقی و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

یادبود

یادی از علی مرادخانی
مدیری الیق  ،دلسوز  ،اخالق مدار و دوستی ارزشمند

خبر سفر ابدی او به دیار باقی ،چنان جانسوز و سنگین است که به سختی به باور می
نشیند ،ولی در برابر تقدیر حضرت حق چارهاي جز تسلیم و رضا نیست.
عرض تسلیت دارم برای درگذشت دوست  ،هنرمند  ،مدیر و عزیزی که حداقل اوازه ی مهربانی اش
را از سال  ۷۲تاکنون در وزارت ارشاد شنیده ام.
دوستی و مهربانی او همیشه با اقشار مختلف هنری زبانزد عام و خاص بود و الگویی برای همه
کسانیکه او را می شناختند .
به عنوان مدیر مافوق از نزدیک طی حدودا  ۴سال از تجربیات ارزنده اش در رفتار سازمانی و
اجتماعی و تعامالتش استفاده کردم.
همیشه مشتاق شنیدن خبری خوب برای رفع مشکلی یا گره ای از کار بنده ی خدایی بود .
معموال سعی می کرد با ذکر خاطراتی  ،غیر مستقیم به انتقال تجربیات مدیریتی خود در حوزه
فرهنگ بپردازد .
نکته جالب تعریف اقشار مختلف از وی بود  ،به همان اندازه که یک هنرمند طراز اول از او تعریف
می کرد  ،یک همکار خدمات هم که از نزدیک با او کار کرده بود  ،تعریف می کرد.
نشنیدم که به عنوان یک مدیر ارشد با زیر دستانش به تندی و نامهربانی برخورد کرده باشد و اگر
در نهایت قصد تنبیه در قالب اداری بود  ،با فرد خاطی سرسنگین بود  ،ولی به هیچ وجه بی احترامی و
تضییع حقوق در کار نبود!
لبخند جزء جدا نشدنی چهره اش بود  ،به ویژه در دیدار با هنرمندان پیشکسوت
از نمونه های ادب و بزرگواری اش به ارسال پیامک یا پاسخ گویی به پیام های مدیران و همکارانش
اشاره می کنم  ،با سالم و احترام و حتی بر خود واجب می دانست که نام را هم با القاب جناب ذکر نماید.
در سپردن اختیارات به مدیران خود و باز گذاشتن دستشان برای بهتر شدن امور هیچ ابایی نداشت .
و ...
از خداوند بخواهیم که ذره ای از اخالق حسنه و اعتبار اجتماعی علی مرادخانی را به ما عنایت
کند تا حداقل در زمان مرگ به عنوان یک شهروند  ،یک دوست  ،یک همکار  ،یک مدیر  ،یک هنرمند
 ،یک هنر دوست  ،یک پدر  ،یک همسر و ...اینگونه محبوب باشیم و با دعای خیر انسانها دیار فانی را به
دیار باقی ترک کنیم.
جا دارد این مصیبت جانگداز را خدمت همسرگرامی  ،محمد عزیز  ،دختر عزیزش ،بستگان  ،دوستان
و جامعه هنری  ،به ویژه پیشکسوتان عزیز تسلیت بگویم .
انشاا ...جایگاهش در نزد پروردگار متعالی و با اولیاا ...محشور باشند .
بااحترام

سید عباس عظیمی
رئیس موزه و مجموعه برج آزادی تهران ۱۸ -خرداد ۱۴۰۰

ثبت نام مرحله پنجم طرح ملی مسکن آغاز می شود

بر اساس اعالم سامانه طرح اقدام ملی مسکن،
قرار است  ۱۹خرداد ثبت نام متقاضیان پنجمین مرحله
از طرح مذکور آغاز شود.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازی از آغاز پنجمین مرحله از ثبت نام طرح اقدام
ملی مسکن خبر داد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی،
قرار است در این مرحله از نام نویسی متقاضیان دریافت
مسکن ملی ،در  ۲۴۰شهر ثبت نام انجام شود و تا ساعت
 ۲۴چهارشنبه  ۲۵خرداد (به مدت یک هفته) ادامه خواهد
داشت.
خاطرنشان میشود در مراحل قبلی حدود یک میلیون
و  ۶۰۰هزار نفر ثبت نام کردند که نهایتاً  ۴۶۰هزار نفر واجد
شرایط شناخته شدند؛ همچنین با احتساب متقاضیان ساخت
و ساز مسکن که در پی تفاهم نامههای وزارت راه و شهرسازی
با دستگاههای اجرایی از جمله مسکن فرهنگیان و نیروهای
مسلح به امضا رسید ،به گفته محمد اسالمی وزیر راه و
شهرسازی در حال حاضر عملیات اجرایی احداث  ۵۳۰هزار
واحد مسکونی آغاز شده است.
متقاضیانی که عالقه مند به ثبت نام در این مرحله از

طرح ملی مسکن هستند ،میتوانند با مراجعه به وب سایت
 TEM.MRUD.IRنسبت به نام نویسی در این طرح اقدام
کنند.
اطالع رسانی ضعیف وزارت راه از طرح اقدام ملی
مسکن
گفتنی است در حال حاضر صرفاً وب سایت مربوط
به سامانه ثبت نام اطالعیه کوتاهی مبنی بر آغاز نام نویسی
مرحله پنجم طرح اقدام ملی از ساعت  ۱۲منتشر کرده ولی
اسامی شهرهای مورد نظر هنوز مشخص نشده است.
متقاضیان طرح ملی مسکن باید شرایط اعالمی
زیر را داشته باشند
متقاضی و افراد تحت تکفل ،فاقد زمین مسکونی یا
واحد مسکونی (از  ۱۳۸۴/۰۱/۰۱به بعد) بوده و از تاریخ
 ۱۳۵۷/۱۱/۲۲از هیچیک از امکانات نهادهای عمومی
غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین ،واحد
مسکونی و یا تسهیالت یارانهای خرید و یا ساخت واحد
مسکونی استفاده نکرده باشد .به عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج››
در استعالم از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آئیننامه
اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن
متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار

سن

زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل  ۳۵سال

دارای حداقل  ۵سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر
در شهر مورد تقاضا
در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل  ۵سال در
شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر مالک است
نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی (نظیر
چک برگشتی ،تسهیالت معوقه و …)
توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیالت
بانکی)
امکان سپردهگذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت
مازاد بر تسهیالت بانکی ،در خصوص متقاضیان واجد شرایط
بر اساس اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه
توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی
متقاضیان تهرانی فقط میتوانند در شهرهای جدید و
حاشیه پایتخت ثبت نام کنند
مبلغ اولیه پروژههای طرح ملی مسکن  ۴۰میلیون
تومان و سپس با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی طرح ،به
تدریج پیامک واریز اقساط بعدی آوردهها به متقاضیان ارسال
میشود.

به گفته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازی ،با موافقت شورای پول و اعتبار ،تسهیالت
ساخت مسکن ملی از  ۱۰۰به  ۱۵۰میلیون تومان افزایش
یافته است که اقساط ماهانه این وام در بازپرداخت  ۱۲ساله
ساده حدود  ۲.۵میلیون تومان است.
اگرچه هنوز اسامی شهرهای مورد نظر از سوی وزارت
راه اعالم نشده ،اما به نظر میرسد تهرانیهای واجد شرایط
میتوانند در شهرهای جدید استانهای تهران ،البرز و سمنان
شامل پرند ،اندیشه ،هشتگرد و ایوانکی (به استثنای پردیس)
و همچنین برخی شهرستانهای استان تهران ثبت نام کنند.
هزینه تمام شده ساخت ،متری چند؟
بر اساس ابالغ سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه
و شهرسازی و همچنین دستگاههای مجری این طرح اعم
از شرکت بازآفرینی شهری ،شرکت عمران شهرهای جدید،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،سازمان ملی زمین و مسکن و
ادارات کل راه و شهرسازی استانها ،هزینه ساخت هر متر
مربع واحد مسکن ملی برای امضای قرارداد با پیمانکاران۲ ،
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان بوده ولی در متن قرارداد امکان
تعدیل این رقم در پایان پروژه و بر اساس هزینه تمام شده
وجود دارد.

