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بسته جامع توسعه اشتغال 
تهیه شد

دریادار ایرانی: توجه به حوزه تولید 
دانش بنیان از اولویت های نیروی دریایی 

ارتش است

2

سال ۱۴۰۱ یک فرصت طالیی برای 

ایجاد تحوالت اساسی در کشور است
2

فرماندار رباط کریم : کمبود ها 
و مشکالت شهری باید با خدمت 

4جهادی رفع شود

استاندار تهران : برنامه ریزی به منظور حل 
مشکالت بخش مهمی از تصمیمات راهبردی 

مدیران استان تهران است

همه دانش آموزان، دانشجویان و کادر 

آموزشی در سراسر کشور واکسینه شوند

2

جنگ روسیه و اوکراین تاثیری بر تامین 

امنیت غذایی ایران ندارد

3

طرح آمایش منجر به توزیع جغرافیایی 

فرصت های تولیدی و تجاری مناطق می شود

3

اقتصاد 3

مدیرکل پنبه وزارت جهاد کشاورزی: 

واردات این محصول باید صفر شود

 مدیــرکل پنبــه و گیاهــان صنعتــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــر  ــه صف ــد ب ــده بای ــال آین ــه س ــا س ــه ت ــت: واردات پنب گف
برســد کــه هــم اینــک توســعه کشــت ایــن محصــول 

ــت ..... ــت اس ــت دول ــورد حمای ــردی م راهب 4 3

ــه  ــش، ضــرورت توجــه ب ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
حــوزه تولیــد دانش بنیــان را یکــی از اولویت هــای 

ــت .... ــش دانس ــی ارت ــروی دریای نی

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
قدرت  کاهش  موجب  اوکراین  جنگ  گفت: 
آمریکا، ناتو و اروپا شده است البته روسیه هم 
خسارت دیده و بزرگترین خسارت این کشور 
در میدان افکار عمومی جهان و کاهش قدرت 

دیپلماسی عمومی روسیه رقم خورده است.
 سرلشکر سید یحیی صفوی در دیدار نوروزی 
دانشگاه ها  اساتید  و  فرماندهان  از  با جمعی 
با اشاره به تغییر و تحوالت اخیر در منطقه 
و جهان تأکید کرد: دوران جدیدی در عالم 
روسیه  و جنگ  فعلی  و شرایط  شروع شده 
پایان جنگ  از  اروپا پس  قاره  اوکراین در  و 
جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ میالدی بی سابقه 

بوده است.
کل  معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
قوا افزود: البته روسیه یک کشور اوراسیایی 
است، سمت شرق رشته کوه های اورال بخش 
اروپایی  بخش  آن  غرب  و  روسیه  آسیایی 

روسیه است.
روسیه  کرد:  خاطرنشان  صفوی  سردار 
سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی سابق را 
پس  و  می داند  خود  ملی  امنیت  محیط  در 
تمام  تدریج  به  سابق،  شوروی  فروپاشی  از 
کشورهای جدا شده از شوروی مثل لیتوانی، 
لتونی و استونی که هم مرز با روسیه هستند، 
کشور   ۳۰ االن  و  درآمدند  ناتو  عضویت  به 

عضو ناتو هستند.
وی در تحلیل دالیل شروع جنگ روسیه و 
اوکراین عنوان کرد: پس از انقالب مخملی در 
تالش  آمریکایی ها  سال ۲۰۰۵،  در  اوکراین 
کردند اوکراین را به اردوگاه غرب ببرند و پس 

از سرنگونی ویکتور یانوکویچ در سال ۲۰۱۴، 
اوکراین در جهت سناریوی آمریکا و اروپا در 

مسیر عضویت در ناتو حرکت کرد.
معظم  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
حساسیت های  دالیل  تشریح  در  قوا  کل 
یادآور  روسیه  برای  اوکراین  ژئواستراتژیک 
شد: فاصله کیف تا مسکو ۴۰۰ کیلومتر است 
و این مسافت کال دشت باز است، مثل استان 
در  بلندی  ارتفاع  هیچ  و  ماست  خوزستان 

میان آن نیست.
سردار صفوی بیان کرد: سرنوشت جغرافیایی 
اوکراین و روسیه به هم گره خورده است و 
اگر آمریکایی ها و ناتو موفق می شدند اوکراین 
را به عضویت ناتو در بیاورند و سیستم های 
موشکی، پدافند هوایی و تسلیحات شان را در 
اوکراین مستقر کنند، مسکو در معرض تهدید 
جدی قرار می گرفت بنابراین نگاه روسیه به 

اوکراین، مبتنی بر امنیت ملی است.
تاریخی  نگاه  یک  روسیه  اینکه  بیان  با  وی 
بر  عالوه  کرد:  تصریح  دارد،  اوکراین  به  هم 
نگاه ژئواستراتژیک، روسیه یک نگاه تاریخی 
هم به اوکراین دارد چون روسیه تزاری ابتدا 
از کیف شکل گرفت، اولین پایتخت روسیه 
تزاری کیف و سپس سن پترزبورگ و سپس 
مسکو بود. یعنی تا اوایل قرن ۱۸ کیف مرکز 

سیاسی روسیه تزاری بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
با تحلیل جغرافیای نظامی شرق اروپا گفت: 
از نظر نظامی، پس از جدا کردن آبخازیا از 
گرجستان، تصرف جنوب اوکراین به معنای 
تسلط کامل روسیه بر بخش اصلی نوار شرق 

است  ازوف  دریای  و  سیاه  دریای  شمالی  و 
که این به معنای ظرفیت و مزیت استراتژیک 
روسیه برابر ناوگان ششم دریایی آمریکا و ناتو 

محسوب می شود.
قدرت  نوسانات  تحلیل  در  صفوی  سرلشکر 
در پی جنگ روسیه و اوکراین تصریح کرد: 
این جنگ موجب کاهش قدرت آمریکا، ناتو 
و اروپا شده است، البته روسیه هم خسارت 
در  کشور  این  خسارت  بزرگترین  و  دیده 
افکار عمومی جهان و کاهش قدرت  میدان 
و  خورده  رقم  روسیه  عمومی  دیپلماسی 
تحریم ها هم برای روسیه و هم برای آمریکا و 
اروپا هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

در پی دارد.
جنگ،  این  بهره بردار  اینکه  بیان  با  وی 
چینی ها هستند، گفت: در این شرایط محیط 
بین المللی، معادالت قدرت در مقیاس جهانی 
آن  و  است  تغییر  حال  در  چینی ها  نفع  به 

قدرت رو به ارتقاء و وزنه تعادلی، چین است 
که هم مقابل آمریکا و هم مقابل اروپا جایگاه 

خود را باال برده است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
با اشاره به فرصت ها و تهدیدهای جمهوری 
اظهار کرد:  ایران در شرایط کنونی  اسالمی 
فرصت های  سال   ۱۴۰۱ سال  من  نظر  از 
محیط  در  هم  ایران  اسالمی  جمهوری 
ملی، هم محیط منطقه ای و هم در محیط 
از  ما  که  است  این  مهم  است،  بین المللی 
سیاست  یک  با  خودمان  مقابل  فرصت های 

هوشمندانه استفاده کنیم.
از ۱۵  بیش  بنده  یادآور شد:  سردار صفوی 
سال است که در مباحث دانشگاهی و محافل 
علمی تاکید می کنم که جهان به سمت چند 
و  است  گذار  حال  در  قدرت  شدن  قطبی 
قدرت آرام آرام از غرب به سمت شرق عالم 

در حال حرکت است.

سردار صفوی: جنگ اوکراین موجب کاهش قدرت ناتو شده است

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

روز     تفاقات    ا و     ر      اخبا آخرین  
پایگاه     خبری  در      ا     ر

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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 عملکرد بانک های
  دولتی در سطح استان 

زیر ذره بین وزارت اقتصاد

سخنگوی دولت خبر داد:

خاندوزی خبر داد:
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خبر

همه دانش آموزان، دانشجویان و کادر 

آموزشی در سراسر کشور واکسینه شوند

 معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: با توجه به ذخایر کافی واکسن 
کادر  و  دانشجویان  آموزان،  دانش  واکسیناسیون  روند  باید  کشور  در 

آموزشی در سراسر کشور تکمیل شود.
روز  عصر  که  کرونا  تخصصی  کمیته های  جلسه  در  مخبر  محمد 
)چهارشنبه( برگزار شد، با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بر 
ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه در مدارس و 
تمامی دستورالعمل های  تأکید کرد و گفت: ضروری است  دانشگاه ها 
ابالغی و پروتکل های مصوب با قاطعیت به اجرا گذاشته شود و اقدامات 
الزم برای حفظ سالمت و جان دانش آموزان و دانشجویان با جدیت 

اتخاذ شود.
مخبر خاطرنشان کرد: با توجه به ذخایر کافی واکسن در کشور باید 
در  آموزشی  کادر  و  دانشجویان  آموزان،  دانش  واکسیناسیون  روند 

سراسر کشور تکمیل شود.
در این جلسه که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش، رییس دفتر رییس جمهور و رییس 
جمعیت هالل احمر حضور داشتند، وزیر بهداشت با اشاره به افزایش 
حجم مسافرت ها در ایام نوروز نسبت به سال گذشته گفت: خوشبختانه 
شاهد  گذشته  ماه های  در  کشور  در  سراسری  واکسیناسیون  انجام  با 

افزایش و جهش ناگهانی مبتالیان به کرونا در کشور نبوده ایم.
و  مقطعی  موج های  وجود  با  شد  تأکید  جلسه  این  در  همچنین 
بخش هایی  در  ایمنی  افت  وجود  با  و  کرونا  ویروس  سویه های جدید 
اقدامات الزم  و  آمادگی ها  باید  دریافت کرده اند  واکسن  از جامعه که 
گروه های  در  ویژه  به  کرونا  واکسن  بعدی  دوزهای  تزریق  درخصوص 

آسیب پذیر فراهم شود.

دولت درباره اخذ ضمانت برای رفع 

تحریم ها تصمیم  جدی بگیرد

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: ممکن است در صورت عدم 
از وضع  تضمین الزم، گرفتار تصمیماتی شویم که هزینه بدتری 
رفع  برای  اجرایی  در ضمانت  باید  دولت  لذا  باشد  داشته  موجود 

تحریم، تصمیم جدی بگیرد.
شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا 
اسالمی در نطق میان دستور خود در نشست علنی روز )چهارشنبه 
۱۷ فروردین ماه(، گفت: ابتدا حادثه اخیر در حرم مطهر امام رضا 
از  بخشی  با حمایت  و  مزدوران خارجی  خائنانه  اقدام  با  که  )ع( 
از دستگاه  و  می کنیم  محکوم  را  است  انجام شده  داخلی  عناصر 
امنیتی کشور و متولیان این حوزه خواستاریم در اسرع وقت به این 

موضوع رسیدگی کنند.
برجام  با  نکته  اولین  ملی،  مباحث  در  کرد:  تصریح  پورابراهیمی 
مرتبط است، خبرهایی که از ایفای تعهدات بخش اقتصادی برجام 
داریم، نگرانی ما را در ارتباط با ایفای این تعهدات از گذشته بیشتر 

کرده است.
با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مواجهه  تجربه  کرد:  تاکید  وی 
طرف های مقابل در خصوص ایفای تعهدات در موضوع برجام که 
بخشی از آن تعهدات هسته ای ایران بود که همه آنها انجام شد؛ 
اما طرف دیگر تعهدات اقتصادی همچون رفع تحریم بانک مرکزی 
جمهوری  در  تجارت  تحریم  نفع  به  باید  که  داشت  عهده  بر  را 
اسالمی ایران برطرف می شد. بسیاری از این تجربه ها نشان داده 
عمل  خود  تعهدات  به  آمریکا  با  همراه  طرف های  و  آمریکایی ها 

نکردند.
نماینده مردم کرمان در مجلس عنوان کرد: علیرغم همه تالش های 
اقتصادی  تعهدات  با  ارتباط  در  نگرانی هایی  خارجه،  امور  وزارت 
طرف مقابل وجود دارد. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم 
تضمین الزم، مجدداً ما گرفتار تصمیماتی شویم که هزینه آن برای 

نظام به مراتب بدتر از وضعیت موجود باشد.
باید  دولت  که  است  این  بر  من  تاکید  شد:  متذکر  پورابراهیمی 
اقتصادی، تصمیم گیری  برای رفع تحریم های  اجرایی  در ضمانت 

جدی انجام دهد.
خاطرنشان  دولت،  اقتصادی  اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
کرد: طبیعتاً در ۶ ماه پایانی سال گذشته اقدامات دولت در حوزه 
اقتصادی  از تیم  انتظار ما  اما  اولیه بوده است؛  اقدامات  اقتصادی 
است،  کشور  اقتصادی  نظام  در  ساختاری  اصالحات  انجام  دولت 
همان اصالح ساختاری که رهبر انقالب در موضوعاتی مثل بودجه 

رسماً اعالم و بیان کردند.
نماینده مردم کرمان در مجلس خطاب به تیم اقتصادی دولت و 
رئیس جمهور بیان کرد: آنچه که می تواند مسیر حرکت اقتصاد را 
متفاوت کند و وضعیت کشور را نسبت به گذشته بهبود ببخشد 
اصالح ساختارهای اقتصادی است. به نظر می رسد اصالح ساختار 
در حوزه نظام بودجه ای و ناترازی نظام بانکی کشور به امان خدا 

رها شده است و باید حتماً برای آنها تصمیم گیری کرد.

جامع  سند  گفت:  دولت  سخنگوی 
راهبردی توسعه صنعت هسته ای کشور 
هسته ای  فناوری  ملی  روز  با  همزمان 
رونمایی  جمهور  رئیس  حضور  با  و 

می شود.
دولت  بهادری جهرمی سخنگوی  علی 
پیش از ظهر روز )سه شنبه( در نشست 
تبریک  رسانه ضمن  اصحاب  با  خبری 
حلول ماه مبارک رمضان و سال جدید، 
اظهار داشت: در آغاز سال جدید مقام 
معظم رهبری با تعیین شعار سال، مثل 
همیشه یک امید و روحیه دیگری را در 
دولتمردان و مردم ایجاد کردند. ایشان 
به تحقق بیانات و فرامین امید داشتند 
و بیانات ایشان مانند همیشه راهگشای 

کشور خواهد بود.
اعالم  از  پس  دولت  کرد:  عنوان  وی 
شعار سال، سریعاً آن را در دستور کار 
قرار داد. اقدام تهیه و تصویب آئین نامه 
حمایت از تولید دانش بنیان در بخش 
منابع طبیعی بود که به پیشنهاد وزیر 
کشاورزی در دستور کار کمیته علمی 
و فناوری قرار گرفت و بررسی و اصالح 
شد و در جلسه اخیر هیئت وزیران به 

تصویب رسید.
تهیه  اشتغال  توسعه  برای  بسته جامع 

شده است
همزمان  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
کار  توسعه  بسته  نامه  آئین  این  با 
بر  عالوه  و  شد  ارائه  نیز  اشتغال  و 
از  حمایت  بانکی،  منابع  توسعه  اینها 
در  اقتصادی  بنگاه های  و  کارفرمایان 

این بسته پیش بینی شده است.
در  دولت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
ایام  در  دولت  گفت:  نوروز،  تعطیالت 
یکشنبه  در  و  نداشت  تعطیالتی  عید 
دولت  جلسه  یک  فقط  سال  تحویل 
از  پس  جلسات  تمامی  و  نشد  برگزار 
آن به صورت منظم برگزار شد و شاهد 
و  وزیران  هیئت  بازدیدی  سفرهای 
رئیس جمهور بودیم. در حوزه خراسان 

رضوی هم سفر استانی صورت گرفت.
بهادری جهرمی تصریح کرد: از مجموع 
که  رضوی  خراسان  در  پروژه  چندین 
افتتاح شد، دو کارخانه شهید سلیمانی 
با محوریت قرار دادن بخش خصوصی و 
استفاده از ظرفیت دانش بنیان، افتتاح 
شدند که در آن برای گوگرد خام ارزش 
تولید  همانجا  و  می شود  لحاظ  افزوده 
توسعه  بعدی  برنامه های  در  و  می شود 

هم خواهد یافت.
وی افزود: ۲۸ دستگاه مختلف به عنوان 
میزبان  تا  بودند  مشغول  سفر  ستاد 
هرچه  برای  تا  باشند  سفرها  در  مردم 
بزرگ  جشن  این  شدن  برگزار  بهتر 
ستاد  مشابه  باشند.  کرده  تالش  ملی 
سفر ملی، در ۳۱ استان هم ستاد سفر 
استانی فعال بود و همراه با ستاد سفر 

کشوری فعالیت شبانه روزی داشتند.
سخنگوی دولت در تشریح آمار و ارقام 
سفرهای نوروزی خاطرنشان کرد: بیش 
از ۵۰ میلیون اقامت شبانه نوروزی در 
به  نسبت  که  است  شده  ثبت  امسال 
سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش 
داشته است. شهرهای مازندران، شیراز 
و اصفهان به عنوان بیشترین شهرهای 
دو  حدود  شدند.  ثبت  پذیر  مسافر 
میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر تردد هوایی 
داشتند و تردد ریلی رشد ۴۷ درصدی 

داشته است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: الحمداهلل، 
شاهد  مسافرت ها  و  ترددها  رغم  علی 
بوده ایم  جاده ای  تصادف های  کاهش 
به  شاهد  جمعی  همت  با  امیدواریم  و 
صفر رسیدن این آمار باشیم. همچنین 
ثبت  گردشگری  بازدید  آمار  هزار   ۱۷
شده است و صرفاً در پنج روز ابتدایی 
تمام  با  مساوی  بازدیدها  جدید  سال 

بازدیدهای سال قبل بود.
رویداد  سالروز  به  اشاره  ضمن  وی 
گفت:  ماه،  فروردین   ۲۰ در  هسته ای 
صنعت  توسعه  راهبردی  جامع  سند 
ملی  روز  با  همزمان  کشور  هسته ای 
رئیس  حضور  با  و  هسته ای  فناوری 

جمهور رونمایی می شود.
برنامه  با  رابطه  در  دولت  سخنگوی 

توجه  و  سال  شعار  تحقق  برای  دولت 
به رشد شرکت های دانش بنیان، گفت: 
فناوری  و  علمی  معاونت  محوریت  با 
منظور  به  کمیته ای  جمهور  رئیس 
تحقق  جهت  اقدام  و  ریزی  برنامه 
با حضور ۸  و  شعار سال شکل گرفت 
شد  تشکیل  جلساتی  اجرایی  دستگاه 
و رشد شرکت های  تحقق  در حوزه  تا 
شود  انجام  الزم  اقدامات  بنیان  دانش 
و  ریزی  برنامه  حال  در  محور  سه  و 
اقدام است، بومی سازی و بازار سازی 
تعریف  بنیان،  دانش  برای شرکت های 
و اجرای پروژه های ویژه مبتنی بر راه 
حل های دانش بنیان و توسعه زیست 
خانه  وزارت  هر  در  نوآوری  حوزه  بوم 
با محوریت پژوهشگاه های دولتی مورد 

توجه این ستاد است.
اهمیت  با  رابطه  در  جهرمی  بهادری 
جمهور  رئیس  دستورات  و  سال  شعار 
و اینکه آیا برنامه ای برای جوانان فعال 
در بخش دانش بنیان جهت استخدام 
شرکت های  گفت:  دارد،  دولت  در 
دانش بنیان تحت نظر بخش خصوصی 
هستند و دولت وظیفه خود را حمایت 
شرکت های  زایی  اشتغال  توسعه  از 
بوم  زیست  این  حفظ  و  بنیان  دانش 
زیر  آنها،  دولتی  استخدام  می داند. 
شرکت ها  این  ماهیت  بردن  سوال 

خواهد بود.
برخی  درخواست  با  رابطه  در  وی 
الهدی،  علم  اهلل  آیت  مانند  مسئولین 
مهاجرین  وضعیت  به  رسیدگی  برای 
کرد:  تصریح  کشور  در  افغانستان 
درگیر  سال  چهل  از  بیش  افغانستان 
به  آن  مردم  آوارگی  و  است  جنگ 
واسطه نفوذ کشورهای خارجی در این 
ایران  و  است  گرفته  صورت  سرزمین 
افغانستان  مردم  برای  خوبی  میزبان 
بوده است. ایران رتبه اول در مهاجران 
المللی  اذعان مراجع بین  به  را دارد و 
این  خود  هرچند  دارند  خوبی  شرایط 
در  خود  حمایتی  وظایف  به  مجامع 
نکردند.  عمل  مهاجرین  این  مورد 
المللی  انتظار می رود سازمان های بین 
به تکالیف خود عمل کنند. البته دولت 
نمانده  المللی  بین  نهادهای  معطل 

است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ایران 
حفظ  و  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  از 
گفت:  می کند،  استقبال  آن  امنیت 
عزیزان،  این  از  استقبال  راستای  در 
یک  ایجاد  دستور  جمهور  رئیس 
سازمان متمرکز جهت ساماندهی امور 
کار  دستور  در  که  دادند  را  مهاجرین 
وزارت کشور قرار گرفته است و وزارت 
دنبال  به  مستمر  صورت  به  کشور 

ساماندهی امور این عزیزان هستند.
بهادری جهرمی در رابطه با حاشیه های 
مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و لبنان 
تاکید  راستا،  این  در  دولت  اقدامات  و 
کرد: پیش از این ما تجربه مسابقه ملی 
تا  متأسفانه  داشتیم.  را  آن  و شیرینی 
نمی توان  نهایی  نتیجه  شدن  مشخص 
نظری داد اما در برنامه ریزی و اجرای 
این مسابقه کوتاهی هایی صورت گرفته 
است، وزیر کشور مأمور به ارائه گزارش 
و  است  شده  زمینه  این  در  جامع 
تکریم جایگاه  در  اغماضی  دولت هیچ 

را  بانوان  الخصوص  علی  شهروندان 
قبول ندارد و نمی پذیرد.

وی در رابطه با اینکه آیا دولت برنامه ای 
برای همراهی با پتروشیمی میان کاله 
در  اقدام  و  شروع  کرد:  بیان  دارد، 
به  منوط  عمرانی  برنامه های  حوزه 
و  است  زیستی  محیط  مجوزهای  اخذ 
به  منوط  عمرانی  و  صنعتی  پروژه  هر 
رعایت مجوز محیط زیست است. تمام 
شده،  برده  نام  پروژه  محلی  مسئولین 
تاکید داشتند که هیچ توسعه صنعتی 
و معدنی در کشور اتفاق نخواهد افتاد 
مگر اینکه موارد محیط زیستی در آن 
هم  نیز  کشور  وزیر  باشد.  شده  لحاظ 
زمان با کلنگ زنی به این موضوع تاکید 
مرتبه  سه  جلسه  همان  در  و  داشتند 
و  صنعتی  پروژه  آغاز  می کنند  تاکید 

عمرانی منوط به اخذ مجوز است.
ارز ترجیحی حذفی نشده است

برنامه  با  رابطه  در  دولت  سخنگوی 
ارز  حذف  برای  دولت  مشخص 
ترجیحی و اینکه نحوه هزینه کرد این 
خواهد  شکل  چه  به  دولت  توسط  ارز 
بود، و سرنوشت تأمین دارو چه خواهد 
شد، تصریح کرد: در خصوص بحث ارز 
در  و  نگرفته  صورت  حذفی  ترجیحی، 
وجود  مشکلی  و  است  تخصیص  حال 
ندارد.وی ادامه داد: پیش از این هم در 
سال گذشته دولت پس از اتمام منابع 
ترجیحی  ارز  برای  خواست  مجلس  از 
نیاز  صورت  در  و  کند  تکلیف  تعیین 
منابع جایگزین معرفی شوند. در سال 
تعیین  خصوص  این  در  هم   ۱۴۰۱
تکلیف صورت نگرفت و تصمیم گیری 

در مورد آن به دولت واگذار شد.
دولت پیش از هر اقدامی مطالب را به 

اطالع مردم خواهد رساند
بهادری جهرمی اضافه کرد: مسأله آن 
توزیع  یارانه ای  منابع  چگونه  که  است 
شود؟ نظام توزیع منابع یارانه ای مورد 
بحث است نه منابع توزیع. دولت پس 
از طراحی مسیر راه و باز توزیع منابع 
به اطالع عموم خواهد رساند و پس از 
آن به مرحله اجرا خواهد رسید. دولت 
پیش از هر اقدامی مطالب را به اطالع 

مردم و دانش پژوهان خواهد رساند.
وی در رابطه با تصویب بودجه ۱۴۰۱ 
ایجاد  و  سال  پایانی  روزهای  در 
خاطرنشان  آن،  پیرامون  نگرانی هایی 
به  پیش  روز  چند  بودجه  سند  کرد: 
نگارش  البته  است،  شده  ابالغ  دولت 
و  توجه  به  نیاز  بودجه  نامه های  آئین 
خصوص  در  مثال  برای  دارد.  زمان 
فراهم  اجرا  مقدمات  تا  خودرو  واردات 
و  ابهامات  که  است  طبیعی  نشود 
داشته  وجود  برداشت هایی  اختالف 

باشد.
منابع یارانه ای تأمین دارو افزایش داشته 

است
منابع  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
کاهش  تنها  نه  دارو  تأمین  یارانه ای 
و  است  داشته  هم  افزایش  که  نداشته 
تأمین  برای  مجزایی  و  خاص  منابع 
خاص  بیماری  دارای  بیماران  داروی 
پیش بینی شده است تا در اختیار بیمار 
نشود.  سوءاستفاده  آن  از  و  گیرد  قرار 
توجه  مورد  پیشنهادی  جایگزین  روش 
که  است  این  بودجه  و  تحول  سند  در 

و  کننده  مصرف  خود  سمت  به  منابع 
تفاوتی  برود پس  گر  بیمه  سازمان های 
داشت  نخواهد  کننده  مصرف  برای 
تغییر  یارانه  این  توزیع  شیوه  صرفاً  و 
خواهد کرد. البته هنوز آئین نامه نهایی 
با  مرتبط  اقدام  هر  است.  نشده  تدوین 
مردم پیش از اقدام اطالع رسانی خواهد 

شد.
دولت اولویت اول خود را حفظ سالمت 

مردم می داند
برنامه  با  رابطه  در  جهرمی  بهادری 
حضوری  بازگشایی  جهت  دولت 
ستاد  کرد:  اظهار  دانشگاه ها،  و  مدارس 
شدن  حضوری  جهت  ممنوعیتی  کرونا 
و  ندارد  دانشگاه ها  و  مدارس  سطح  در 
دولت سیزدهم اولویت اول خود را حفظ 
قصد  و همچنان  مردم می داند  سالمت 
نشود.  وارد  آموزش  به  آسیبی  دارد که 
باشد  نداشته  منعی  کرونا  ستاد  اگر 
دیگر منعی نیز برای تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها وجود ندارد. مشکالت جانبی 
ستاد  و  ندارد  کرونا  مسأله  با  ارتباطی 
کرونا به عنوان متصدی امر، منعی برای 

برگزاری حضوری نداشتند.
وی افزود: همانطور که سفرهای نوروزی 
بازگشایی  بود،  دلچسب  مدیریت  با 
دانشگاه ها و مدارس نیز با رعایت موارد 

و مدیریت آن دلچسب خواهد بود.
همت  با  رابطه  در  دولت  سخنگوی 
نسبی  فقر  کاهش  تحقق  برای  دولت 
خط  و  مطلق  فقر  گفت:  نیز  کشور  در 
فقر دو مفهوم مجزا از هم هستند، البته 
برنامه های دولت در سه سطح مختلف 
را پیش از این تشریح کردم. وعده رفع 
امروز  و  دیروز  وعده  مطلق،  فقر  خط 
نبوده و دولت گذشته قرار بود تا پایان 
سال گذشته آن را رقم بزند که ناتمام و 
روی زمین باقی مانده است. با همکاری 
خوب میان مراکز دولت و سازمان های 
حمایتی حتی بخش خصوصی، شناسایی 
افراد با جدیت در دستور کار قرار دارد و 
به محض شناسایی مورد رسیدگی قرار 
می گیرند و سه سطح اعالمی به موازات 

هم پیگیری خواهند شد.
تحریم ایران حین مذاکرات بیانگر عدم 

صداقت طرف مقابل است
بهادری جهرمی در رابطه با تحریم های 
از  سپاه  اسم  خروج  پیشنهاد  و  آمریکا 
روند  روی  آن  تأثیر  و  تحریم  لیست 
حین  هم  آن  تحریم  گفت:  مذاکرات 
مذاکرات نیازی به تبیین ندارد و بیانگر 
این  و  است  مقابل  طرف  صداقت  عدم 
اقدامات نشان می دهد که با مردم ایران 
جدی  همچنین  دارد  وجود  دشمنی 
نشان  را  مذاکرات  پیشبرد  در  نبودن 
افزایش  عدم  با  رابطه  در  وی  می دهد. 
این  افزایش  برای  دولت  برنامه  و  یارانه 
بردن  باال  برای  دولت  راهکار  و  میزان 
دولت  کرد:  بیان  ملی،  پول  ارزش 
یارانه ها،  پرداخت  نظام  اصالح  در 
تدوین  و  تهیه  را  خاصی  برنامه های 
کرده است و باید به سمت اصالح نظام 
قدرت  بتواند  تا  کنیم  حرکت  پرداخت 
خرید خود را در طول مسیر حفظ کند. 
هر چه هدفمندی یارانه ها پیش رود ان 
مسئولین  و  مردم  همکاری  با  شاءاهلل 
حرکت  پرداخت  نظام  اصالح  سمت  به 

خواهیم کرد.

سخنگوی دولت خبر داد:

بسته جامع توسعه اشتغال تهیه شد
خبر

ناترازی حوزه گاز مشکالت متعددی 
را برای تولید و اشتغال ایجاد می کند

 رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی رفع ناترازی در حوزه 
گاز  ناترازی حوزه  اگر  گفت:  و  دانست  را ضروری  گاز  ویژه  به  انرژی 
ایجاد  اشتغال  و  تولید  صنعت،  در  متعددی  مشکالت  نشود  برطرف 

می کند.
  فریدون حسنوند  پس از پایان جلسه کمیسیون انرژی مجلس که 
از آنجا که  افزود:  با حضور وزیر نفت برگزار شد در جمع خبرنگاران 
بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری به طور اختصاصی در رابطه 
با مسائل حوزه نفت و گاز بود به همین دلیل ما امروز با حضور وزیر 
حوزه  در  سرمایه گذاری  همچون  مهمی  مباحث  وی  معاونان  و  نفت 
زیرساخت های نفتی و گازی و تقویت این مجموعه را مطرح و بررسی 

کردیم.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: توجه 
تولید، فروش  افزایش  گاز،  و  نفت  بنیان ها در حوزه صنعت  دانش  به 
نفت و ارزآوری از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه به شمار می 
آید ضمن آنکه طبق قانون باید عالوه بر ۱۴ و نیم درصد، یک سهم 
چهار درصدی نیز از درآمدهای نفتی به وزارت نفت داده شود تا بتواند 

زیرساخت های خود را گسترش دهد.
حسنوند رفع ناترازی در حوزه انرژی به ویژه گاز را ضروری دانست و 
گفت: اگر ناترازی حوزه گاز برطرف نشود مشکالت متعددی در صنعت، 
و  نیروگاه  افتادگی  کار  از  حتی  و  شد  خواهد  ایجاد  اشتغال  و  تولید 
بسیار خوب  تعامل  این  با  امیدوارم  لذا  دارد  دنبال  به  را  ها  خاموشی 
میان وزارتخانه نفت و کمیسیون انرژی عالوه  بر تحقق فرمایشات مقام 
معظم رهبری در حوزه اقتصاد دانش بنیان، اقدامات مهم و زیرساختی 

دیگر نیز انجام شود.

دریادار ایرانی: توجه به حوزه تولید 
دانش بنیان از اولویت های نیروی 

دریایی ارتش است
فرمانده نیروی دریایی ارتش، ضرورت توجه به حوزه تولید دانش بنیان 

را یکی از اولویت های نیروی دریایی ارتش دانست.
فرمانده  ایرانی  شهرام  دریادار  امیر  ارتش،  عمومی  روابط  از  نقل  به   
نیروی دریایی ارتش در جمع کارکنان ستاد این نیرو، ضمن تبریک 
فرامین  به  توجه  با  کرد:  اظهار  قرآن  بهار  و  طبیعت  بهار  فرارسیدن 
فرمانده معظم کل قوا در خصوص توجه ویژه به قرآن کریم، اهمیت 
بهره گیری از کالم وحی در سطح این نیرو یکی از اولویت های نخستین 
سبک  سیاسی  عقیدتی  اداره  همکاری  با  هستیم  تالش  در  که  است 
زندگی کارکنان و خانواده های نیروی دریایی ارتش بیش از پیش به 

سمت قرآنی شدن سوق پیدا کند.
ایرانی، ضرورت توجه به حوزه تولید دانش بنیان را یکی  امیر دریادار 
بنا  کرد:  تصریح  و  دانست  ارتش  دریایی  نیروی  اولویت های  از  دیگر 
بر شعار امسال و تأکیدات رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( در این 
زمینه، تقویت و حمایت از دانش بنیان ها عالوه بر رشد و شکوفایی در 

زمینه های مختلف برای نیروی دریایی ارتش بسیار راه گشاست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطر نشان کرد: توجه جدی به نیروی 
انسانی در همه حوزه های مأموریتی و تقویت امور معنوی و فرهنگی 
اصلی ترین  از  یکی  انسانی  نیروی  معیشت  به  توجه  حال  عین  در  و 
اولویت های این نیرو در سال جدید است که برای رسیدن به این امر، 
هر کس در حوزه فعالیت خود باید تالش کند تا زندگی شرافت مند و 

با اقتداری را برای کارکنان رقم بزنیم.
امیر دریادار ایرانی، در پایان، دو اصل صداقت و تحرک را در راستای 
الزامی  رسیدن به موفقیت روزافزون و همچنین فتح قله های افتخار، 
برای  و تحرک دو کلیدواژه مهم  نشان کرد: صداقت  دانست و خاطر 

رسیدن به پیشرفت است.

سال ۱۴۰۱ یک فرصت طالیی برای 
ایجاد تحوالت اساسی در کشور است

سال  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده   
۱۴۰۱ یک فرصت طالیی برای ایجاد تحوالت اساسی در کشور است، 
گفت: اگر تحول هزینه ای دارد، هزینه آن بین مسئوالن تقسیم شود و 

نفع آن به مردم برسد.
 مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر 
کاری  ساعت  ساعته  یک  کاهش  بابت  دولت  از  تشکر  ضمن  شفاهی 
ادارات به دلیل فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و اقدام شهرداری بابت 
کاهش ساعت پایان طرح ترافیک از ۱۹ به ۱۷ عنوان کرد: اما مراعات 
نیز ضروری است. دولت تالش کرد در  حال مردم در حوزه معیشت 
شب عید این کار مهم را انجام دهد، در ماه مبارک رمضان اما برخی 

اقالم افزایش قیمت داشته که رسیدگی به آن ضروری است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
ایجاد  اینکه سال ۱۴۰۱ یک فرصت طالیی برای  بر  با تاکید  یازدهم 
سوم  سال  سال،  این  کرد:  تصریح  است،  کشور  در  اساسی  تحوالت 
و  دهیم  هم  دست  به  دست  اگر  و  بوده  دولت  دوم  سال  و  مجلس، 
برخی رقابت های سطح پایین را کنار بگذاریم، می توانیم از این فرصت 
اقتصاد و معیشت  ناپذیر به نفع مردم به ویژه در حوزه  طالیی تکرار 

استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: از جمله مهمترین این تحوالت برنامه هفتم توسعه که 
ریل گذاری چند سال آینده کشور است، خواهد بود و در این زمینه 
باید بپذیریم اگر تحول هزینه ای دارد، هزینه آن بین مسئوالن تقسیم 

شود و نفع آن به مردم برسد.
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اقتصاد
اخبار

خاندوزی خبر داد:

عملکرد بانک های دولتی در سطح 
استان زیر ذره بین وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی نظارت ادارات کل 
استانی این وزارتخانه بر عملکرد بانک های دولتی در سطح کشور 

خبر داد.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، »سید احسان خاندوزی« 
در جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های 
افزود:  استان ها،  قاعده مند در  انتصابات  به  اشاره  با  اقتصاد،  وزارت 
امیدوارم این نوسازی در سطح مدیران کل استان ها با همین منطق 
سرلوحه  در  سیزدهم  دولت  که  تحولی  شعار  و  تعهد  و  تخصص 
برنامه های خود قرار داده، پیش برود و سرعت پیشبرد امور، نسبت 

به سال گذشته افزایش بیابد.
وی گفت: امسال متعهد هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه 
فعالیت بدهیم؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه 
تداوم خواهد یافت و باید تا پایان فروردین ماه، برش استانی خود را 

تهیه و به ستاد ارائه دهید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: آنچه که وجه تمایز محسوب می شود و به 
تراز مدیریت و هنر مدیریتی می شناسیم، تمرکز  عنوان شاقول و 
است که  تحولی  و  و عملکردهای جدید  ویژه  برخی محورهای  بر 
فصل،  هر  پایان  در  زیرا  بگیرند؛  جدی  را  آنها  دوستان  امیدوارم 
مورد  شاخص ها  همان  پایه  بر  را  خود  استان   ۳۱ تمام  عملکرد 

ارزیابی قرار خواهیم داد.
وی از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها خواست برنامه 
راهبردی ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در 
قرار  بگیرند که  نظر  در  آن چیزی  و مصداق  وزارتخانه  سطح کل 

است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود.
قومی،  تعصبات  از  استانی  مدیران  پرهیز  بر  تأکید  با  اقتصاد  وزیر 
جریان  نحوی  به  آنان خواست  از  سیاسی  و  دستگاهی  منطقه ای، 
درآمد و هزینه های استان را جهت گیری و تنظیم کنند که خروجی 

آن، افزایش تولید، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.
وزارت  یک  شماره  پروژه  را  مجوزها  صدور  تسهیل  ادامه  در  وی 
اقتصاد خواند که توانست همکاری بخش بسیار زیادی از دستگاه ها 

را جلب کند.
وی تصریح کرد: معتقدم مدیران کل اقتصادی استان ها باید نقش 
مدعی العموم فعاالن اقتصادی استان خود را ایفا کنند و آنجا که 
حق فعال اقتصادی در هر رشته ای زیر پا گذاشته می شود، مدافع 

او باشند.
وزیر اقتصاد دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی در استان را، حرکتی 
این  در  حرکت  کرد:  تأکید  و  خواند  آفرین  تحرک  و  بخش  امید 
به جامعه  پیام و صدای یکپارچه  باشد یک  به گونه ای  باید  مسیر 
منتقل شود و هر جایی که مدیران کل استانی احساس کردند نیاز 
است که از اهرم های دیگری برای دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی 
استفاده کنند؛ به ما منتقل کنند تا اگر نیاز به گفتگو و رایزنی با 

سایر دستگاه ها و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهیم.
مولد سازی اموال دولت

وی با اشاره به موضوع مولد سازی اموال دولت به عنوان معضلی 
سال  دوم  نیمه  در  چند  هر  داشت:  اظهار  کهنه،  دردی  و  جدی 
۱۴۰۰ و اصوالً کل سال گذشته؛ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله 
با  اصاًل  این  اما  بودیم،  مازاد  اموال  فروش  افزایش  شاهد  خوبی؛ 
هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ گر چه باید پذیرفت که بخشی از این 

موضوع اصاًل در حوزه اختیارات ما و شما نیست.
اموال به  از مولد سازی  بازگشت درآمدهای ناشی  با اشاره به  وی 
امیدواری  ابراز  عمرانی،  های  پروژه  در  استفاده  برای  استانها  خود 
کرد، انگیزه های استانی هم برای تسریع در فروش اموال مازاد بکار 
بیاید. وزیر اقتصاد با تأکید بر بُعد نظارتی عملکرد ادارات کل استانی 
وزارت اقتصاد گفت: ما یک محور جدیدی را در ۶ فروردین ماه ابالغ 
کردیم که در ۶ ماهه اول امسال بطور آزمایشی در هفت استان اجرا 
خواهد شد و در این استان ها، دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و 
بانکی ایجاد خواهد شد تا ما بتوانیم عملکرد بانک های دولتی استان 

را نیز توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم.
وصول معوقات مالیاتی

وی در خصوص وصول درآمدهای استانی نیز گفت: در درجه اول، 
جدید  سال  در  باید  و  است  مالیاتی  معوقات  وصول  بر  ما  تمرکز 
را  آن  قبل  ما  و  تا ۱۳۹۹  از سال ۱۳۹۷  مالیاتی  معوقات  پرونده 
ببندیم، چون بروز این پدیده و ماندگاری آن، عالوه بر دامن زدن به 
فساد؛ موجب کاهش درآمد های دولت و نیز زیر سؤال بردن اقتدار 

سازمان امور مالیاتی شده است.
اقتصاد  از مدیران کل استانی وزارت  با طرح درخواست  خاندوزی 
برای استفاده از اختیارات تفویض شده به خود در زمینه استمهال 
و تقسیط مالیات تولیدکنندگان به منظور حمایت از آنها گفت: باید 
نهایت دقت را به خرج دهیم تا فقط تعداد معدودی از تولیدکنندگان 

واقعی در استان ها از این امکان بهره مند شوند.
بانکی در  از اطالعات مالی و  از عدم استفاده صحیح  انتقاد  با  وی 
رئیس  از  گفت:  مالیاتی  فراریان  شناسایی  برای  استان ها  سطح 
سازمان امور مالیاتی خواسته ام که دسترسی های بیشتری به ادارات 
با تحلیل داده ها؛ فراریان  بتوانید  تا شما بهتر  کل استانی بدهند 

مالیاتی و مؤدیان جدید را شناسایی کنید.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت 
و  دانش بنیان  تولید،  »سال  شعار  تحقق  راستای  در  تالش 
اگر  شعار،  این  در  شده  ذکر  اهداف  کرد:  تصریح  اشتغال آفرین«، 
نکند،  عبور  همتراز  کل  مدیران  و  شما  اراده  و  برنامه ها  کانال  از 
قابلیت تحقق نخواهد داشت و این امر، خود می تواند موجب یأس 

اجتماعی نیز بشود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
رانندگان  گالیه  به  اشاره  با  جاده ای 
ناوگان برون شهری از برخی مشکالت 
قطعات  قیمت  تثبیت  برای  گفت: 
وزارت  با  روغن  و  الستیک  یدکی، 

صمت در حال گفتگو هستیم.
به نقل از صداوسیما، داریوش امانی با 
برون  ناوگان  رانندگان  به گالیه  اشاره 
نقل  و  بلیت حمل  نرخ  گفت:  شهری 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  جاده ای 
مشخص می شود چراکه در این بخش، 
غیر  و  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
اساس  بر  ارزیابی ها  و  است  دولتی 
قیمت الستیک، قطعات یدکی و نرخ 

تورم تعیین می شود.
اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
به اینکه پیش از عید نوروز، رانندگان 
متقاضی افزایش نرخ ها بودند افزود: با 
توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر 
افزایش قیمتی نباید  اینکه هیچ گونه 
بخش  این  در  قیمت ها  گیرد،  صورت 

ثابت ماند.
برآورد  و  بررسی  حال  در  افزود:  وی 
هزینه های رانندگان هستیم که نهایتاً 
جمع بندی نظر کارشناسان، به ستاد 
تنظیم بازار ارجاع شده و قیمت نهایی 
افزایش  درصد  و  می شود  مشخص 
قیمت، بستگی به نرخ تورمی دارد که 

بانک مرکزی اعالم می کند.
در  رانندگان  گالیه  در خصوص  امانی 
الستیک،  نرخ  گفت:  شهرها  از  برخی 
نوسانات  یدکی دچار  قطعات  و  روغن 
با  قیمت  تثبیت  برای  و  است  قیمت 
وزارت صمت گفتگوهایی داشتیم و از 

طرفی رانندگان با کمبود گازوئیل در 
این  که  مواجه شدند  برخی جایگاه ها 
ملی  شرکت  به  نیز  رانندگان  دغدغه 
پخش فراورده های نفتی منعکس شده 

است.
گالیه های  دیگر  از  کرد:  تاکید  وی 
آنهاست  بیمه های  موضوع  رانندگان 
یارانه ای  از  قدیمی  رانندگان  چون 
شامل  که  می کنند  استفاده 
اما طبق  نمی شود  وارد  تازه  رانندگان 
از  گذشته  سال  که  پیگیری هایی 
داشتیم،  اجتماعی  تأمین  سازمان 
بخشنامه ای صادر شده مبنی بر اینکه 
بازنشسته  که  راننده ای  هر  ازای  به 
می شود، باید راننده جدیدی جایگزین 
شود تا مزایای یارانه ای شامل حال آنها 
برخی  در  بخشنامه  این  که  بشود  نیز 
از استان ها هنوز عملیاتی نشده اما با 

این وجود، در حال پیگیری مشکالت 
رانندگان هستیم.

سامانه سپهتن همچنان غیر فعال است
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای همچنین درباره مسدود بودن 
سامانه سپهتن )سامانه پایش هوشمند 
تردد ناوگان( گفت: این سامانه بزودی 
با قرارداد با پیمانکار جدید راه اندازی 

می شود.
امانی افزود: در ایام نوروز ۳۷ میلیون 
و  گرفته  صورت  استانی  بین  تردد 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 
در  سفر  افزایش  درصد   ۵۱ گذشته 
روز  و  داشتیم  مواصالتی  محورهای 
میلیون  مرز ۲  از  عبور  با  فروردین   ۵
روز  ترین  تردد  پر  تردد،  هزار  و ۶۰۰ 

ثبت شد.
افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 

ایمنی  عالی  شورای  جلسه  تشکیل 
حمل و نقل با حضور رئیس جمهور و 
همچنین همکاری دستگاه های مربوطه 
هماهنگی های  امسال  که  شد  منجر 
مسافرت ها  تسهیل  برای  بیشتری 
منجر  همکاری ها  این  و  گیرد  صورت 
به کاهش ۲۳ درصدی سوانح و تلفات 

جاده ای شد.
به  راهدار  هزار   ۱۲ کرد:  بیان  وی 
صورت شبانه روزی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ 
و  هزار  و ۱۱  کردند  فعالیت  فروردین 
۴۳۰ عملیات راهداری از جمله مرمت 

نصب عالئم انجام شد.
نیز  امانی در خصوص سامانه سپهتن 
تغییر  دلیل  به  سپهتن  سامانه  گفت: 
از عید عملیاتی نبود  از قبل  پیمانکار 
و قرار است با ورود پیمانکار جدید به 

زودی مجدداً راه اندازی شود.

معاون وزیر راه: دنبال حل مشکالت 
رانندگان با همکاری وزارت صنعت هستیم

گزارش

جنگ روسیه و اوکراین تاثیری بر تامین 
امنیت غذایی ایران ندارد

وزیر جهادکشاورزی گفت:ما در بحث امنیت غذایی و تامین نهاده های 
دامی و کاالهای اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم.

 ساداتی نژاد درباره برخی خبرها مبنی براینکه جنگ میان روسیه و 
اوکراین موجب کاهش امنیت غذایی در دنیا از جمله ایران می شود، 
گفت: ما در بحث امنیت غذایی و تأمین نهاده های دامی و کاالهای 
اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم و ذخایر استراتژیک در شرایط 

بسیار مطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: براین اساس مردم عزیز در شرایط کنونی هیچ دغدغه ای 
برای تأمین کاالهای اساسی از جمله غالت و روغن در کشور نداشته 

باشند و آرامش در این حوزه برقرار است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص برخی مطالب مطروحه 
با توجه به کمبود تأمین گندم در برخی کشورهای  براینکه  مبنی 
همجوار از جمله ترکیه امکان قاچاق گندم از ایران به این کشورها 
وجود دارد، اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت خرید تضمینی 
گندم در کشور این بود که کشاورزان عزیز ما بدون دغدغه بتوانند 
محصول گندم خود را تحویل دهند تا امنیت غذایی و معیشت مردم 

تأمین شود.
ساداتی نژاد تاکید کرد: از شروع برداشت گندم که در استان سیستان 
و بلوچستان آغاز شده، غیور مردان این خطه گندم خود را به دولت 
تحویل داده اند و اکنون این فرایند به خوبی در حال پیشرفت است و 
با اولویت پرداخت پول گندمکاران انجام خواهد شد و هیچ مشکلی 

نیز در این زمینه وجود ندارد.
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وزیر صمت: طرح آمایش منجر 

به توزیع جغرافیایی فرصت های 

تولیدی و تجاری مناطق می شود

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح آمایش صمت به عنوان یک 
نقشه راه مشخص برای سرمایه گذاری در استان ها و شهرستان ها در 
توزیع  و  تهیه  شده و هدف آن شناسایی فرصت ها  وزارتخانه  این 
متوازن ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری در همه نقاط کشور 

است.
به  نقل  از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سیدرضا فاطمی امین« 
افزود:  با مجمع نمایندگان و استاندار کرمان  در نشست مشترک 
وزارت صمت با مطالعه و لحاظ شرایط موجود تولید و تجارت کشور، 
آن ها  ازجمله  که  داده  قرار  کار  در دستور  را  متعددی  برنامه های 
می توان به اقدامات اساسی در چارچوب تأمین مالی واحدها، تأمین 
زیرساخت ها، تکمیل زنجیره تولید، تکمیل ظرفیت واحدهای نیمه 

فعال و غیره اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در طرح آمایش، تمرکز همه ارکان  باید بر اساس این 
طرح باشد، هرچند فهرست موجود، ممکن است ویرایش شود، اما 
این که به یک فهرست جامع در حوزه سرمایه گذاری برسیم، بدون 
شک رویکرد قابل قبولی است و ما نیازمند همفکری اولیه هستیم 

که تا یک ماه آینده این برنامه را عملیاتی کنیم.
فاطمی امین ادامه داد: طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت با اولویت 
ایجاد توازن در ظرفیت های سرمایه گذاری و اشتغال زایی در هر یک 
از مناطق کشور طراحی شده و یکی از معیارهای مجموعه وزارت 
صمت در اجرای طرح، توزیع جغرافیایی درست فرصت های تولیدی 

و تجاری در مناطق مختلف است.
و  دریافت  برای  مقدماتی  نشست  یک  جلسه  این  گفت:  وی 
ارائه شده  اولیه  نمایندگان کرمان است و طرح  نظرات  جمع بندی 
نیز پیش نویسی مقدماتی بر مبنای داده های اولیه موجود است و 
به طورحتم با احصاء دیدگاه های نمایندگان، تکمیل و وارد مرحله 

اجرا خواهد شد.
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  آمایش  طرح  تصریح کرد:  وزیر صمت 
و در  باالدستی  اسناد  به  توجه  با  و  قانونی  اعمال همه مالحظات 
اقتصادی  نخبگان  و  مجلس  نمایندگان  پیشنهادهای  چارچوب 
در مناطق مختلف آماده و عملیاتی می شود تا اهداف چهار ساله 

تعیین شده برای آن به طور کامل محقق شود.

 مدیرکل پنبه و گیاهان صنعتی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: واردات پنبه تا سه 
سال آینده باید به صفر برسد که هم اینک 
توسعه کشت این محصول راهبردی مورد 

حمایت دولت است.
در  چهارشنبه  روز  هزارجریبی  ابراهیم   
حمایتی  های  سیاست  تبیین  جلسه 
در  قراردادی  کشاورزی  رویکرد  با  پنبه 
خراسان شمالی اظهار داشت: دولت از این 
وزارتخانه پنبه می خواهد زیرا واردات این 

محصول بسیار سخت شده است.
از  بیش  را  کشور  نیاز  مورد  پنبه  وی 
۱۸۰ هزار تن اعالم کرد و افزود: در سال 
پنبه  وش  تن  هزار   ۸۰ حدود  گذشته 
تولید شد که بقیه باید با واردات جبران 

شود.هزار جریبی با بیان اینکه در تولید 
پنبه باید به خودکفایی برسیم افزود: طبق 
برنامه ریزی تا سال ۱۴۰۳ واردات پنبه 
باید به صفر برسد و تمامی نیاز داخل از 
سطح کشتزارهای کشور تامین شود که 
در این راستا باید تالش ها افزایش یابد.وی 
با اشاره به اینکه دولت برنامه ها و سیاست 
های حمایتی را برای رسیدن خودکفایی 
در محصول پنبه اجرا می کند، گفت: این 
سیاست ها به استان ها ابالغ خواهد شد 
که اختصاص یارانه ها برای خرید ماشین 
آالت و تامین نهاده ها از آن جمله است.

وزارت  صنعتی  گیاهان  و  پنبه  مدیرکل 
قراردادی  کشاورزی  بر  کشاورزی  جهاد 
تاکید کرد و افزود: کارخانجات پنبه نیز 

می  قرار  حمایت  مورد  خصوص  این  در 
هر  نوسازی  و  تجهیز  برای  که  گیرند 
کارخانه نیز اختصاص یک میلیارد تومان 
تسهیالت کم بهره  در نظر گرفته شده 

است.
سطح  افزایش  خصوص  در  جریبی  هزار 
زیر کشت پنبه نیز گفت: تالش می کنیم 
تا کشت این محصول را در مناطق شمال 
کشور که منابع آبی پایداری وجود دارد 
توسعه دهیم که در این خصوص برنامه 
وجود  برای کشاورزان  نیز  تشویقی  های 
دارد.وی بر کشت مکانیزه پنبه در سطح 
اظهار داشت: هزینه  و  تاکید کرد  کشور 
تا  یابد  کاهش  باید  پنبه  تولید  های 
و  برای کشت  بیشتری  کشاورزان رغبت 

کار این محصول در سطح کشور داشته 
باشند که در این خصوص نیز برنامه هایی 
به  که  دارد  وجود  حمایت  راستای  در 
استان ها ابالغ خواهد شد.رییس سازمان 
در  نیز  شمالی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
این آیین بر کشت قرار دادی پنبه تاکید 
زنجیره  دادی  قرار  کشت  گفت:  و  کرد 
تولید را تکمیل خواهد کرد که کشاورز، 
کارخانه دار و بازار همه سود خواهند کرد.

محمد محمد زاده افزود: ساالنه در سطح 
کشتزار های این استان از پنج هزار هکتار 
شده  کشت  پنبه  نیز  هکتار  هزار   ۱۲ تا 
با توجه به حمایت های دولت  است که 
در این خصوص امسال توسط کشاورزان 

استقبال نیز خواهد شد.

مدیرکل پنبه وزارت جهاد کشاورزی: واردات این محصول باید صفر شود
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اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
 28694 شماره  وکالتنامه  طبق  چراغی)وکیل(  یاسر  آقای 
 1130 رسمی  اسناد  دفتز   1400/10/26 مورخ 
مورخ   18595 وارده  شماره  به  درخواست  طبق  و  تهران 
ثبتی  پالک  اینکه  به  نظر  داشته  اعالم   1400/12/12
466 فرعی از 156 اصلی )که عبارتست از سند مالکیت 
ششدانگ اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
5000 متر مربع قطعه –تفکیکی پالک 466 فرعی از 156 
ثبت  ذیل  مذکور  اصلی  از  فرعی   152 از  مفروز  اصلی 
61477 صفحه 580 دفتر 256 با سریال چاپی 269352 
است  شده  صادر  و  ثبت  سفیداری  منصور  بنام  ت  سری 
صدور  تقاضای  لذا  است  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در همین 
راستا وفق ماده 120 ائین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره 
معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  و  مراجعه 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند مالکیت پالک مذکور 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم  

 اگهی فقدان سند مالکیت 
)موضوع ماده ی  120 آ. ق.ثبت(

شماره  به  درخواست  طبق  )مالک(  وردی  اله  زلفعلی  آقای 
وارده 19041 مورخ 1400/12/18 اعالم داشته نظر به 
اینکه پالک ثبتی 8696  فرعی از 160  اصلی )که عبارتست 
از سند مالکیت ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
بمساحت 15. 75  متر مربع  قطعه 2 تفکیکی  پالک 8696  

فرعی از 160  اصلی مفروز از  2022  فرعی از اصلی با 
اله وردی به  نام زلفعلی  به  سریال چاپی  97د186624  
  139820301022005898 الکترونیکی  دفتر  شماره 
ثبت و صادر شده است. سرقت گردیده است  لذا تقاضای 
صدور سند  المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است 
در همین راستا وفق ماده 120 آئین نامه اصالحی ق . ثبت 
مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی میگردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این 
اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
پالک  مالکیت  سند  المثنی   ، معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم  

 اگهی فقدان سند مالکیت
 )موضوع ماده ی  120 آ. ق.ثبت(

شماره  به  درخواست  طبق  )مالک(  وردی  اله  زلفعلی  آقای 
نظر  داشته  اعالم   1400/12/18 مورخ   19039 وارده 
)که  اصلی    160 از  فرعی     4013 ثبتی  پالک  اینکه  به 
مغازه   باب  یک   ششدانگ   مالکیت  سند  از  عبارتست 
بمساحت 59 .11  متر مربع  قطعه 4  تفکیکی  پالک 4013  
اصلی  از  از  1108   فرعی  مفروز  اصلی  از 160   فرعی 
مذکور ذیل ثبت 106103 صفحه 253 دفتر جلد 298  با 
سریال چاپی 91ج103527  بنام زلفعلی اله وردی  ثبت و 
صادر شده است، سرقت گردیده است  لذا تقاضای صدور 
سند  المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در 
ثبت   . ق  اصالحی  نامه  آئین  ماده 120  وفق  راستا  همین 
مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی میگردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این 
اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
پالک  مالکیت  سند  المثنی   ، معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم  

 اگهی فقدان سند مالکیت 
)موضوع ماده ی  120 آ. ق.ثبت(

خانم عفت حبیبی )مالک( طبق درخواست به شماره وارده 
19133 مورخ 1400/12/19 اعالم داشته نظر به اینکه 
از 115  اصلی )که عبارتست  ثبتی 10706  فرعی  پالک 
از سند مالکیت ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
بمساحت 71 .53   متر مربع  قطعه 2 تفکیکی  پالک 10706  
فرعی از 115  اصلی مفروز از  6041  فرعی از اصلی با 
سریال چاپی  95ب380325   به نام عفت رحیمی به شماره 
و  ثبت     139620301022005767 الکترونیکی  دفتر 
صادر شده است. سرقت گردیده است  لذا تقاضای صدور 
سند  المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در 
ثبت   . ق  اصالحی  نامه  آئین  ماده 120  وفق  راستا  همین 
مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی میگردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این 
اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
پالک  مالکیت  سند  المثنی   ، معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم  
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برنامه ریزی  موضوع  بر  تهران  استاندار 
مهمی  بخش  مشکالت  حل  منظور  به 
استان  ا  مدیران  راهبردی  تصمیمات  از 

تهران است تاکید کرد.
محسن منصوری در نشست شورای اداری 
و  با حضورمدیران کل  که  تهران   استان 
در  شد  برگزار  تهران  استان  فرمانداران 
منظور  به  دشمنان  برنامه ریزی  خصوص 
سال  کرد:  بیان  متعدد  مشکالت  ایجاد 
۱۴۰۰، سالی پر از چالش و حائز اهمیت 
برای انقالب اسالمی بود، در سال گذشته 
کرونا،  ویروس  شیوع  قبیل  از  مسائلی 
مشکالت اقتصادی و چالش هایی از جنس 
کمبود های مالی مواجه بوده ایم که پشت 

سر گذاشته شد.
وی در خصوص دو مولفه مهم دانش بنیان 
و اشتغال آفرینی افزود: تکلیفی مبنی بر 
دستور مقام معظم رهبری از جنس تولید 
و  بنیان  دانش  مهم  مولفه  دو  بر  متکی 
اشتعال آفرینی تعیین شده است که  لزوم 

برنامه ریزی جدی می باشد.
حل  منظور  به  داد:  ادامه  تهران  استاندار 
ظرفیت های  از  می بایست  مشکالت 

و  علمی  ظرفیت های  به خصوص  موجود 
دانشگاه ها نهایت استفاده را داشته باشیم 
شهرک های  اشتغال  توسعه  منظور  به  و 
تولید  حوزه  در  را  موثری  نقش  صنعتی 

ایفا می کنند.
همکاری  و  همدلی  رابطه  در  منصوری 
دستگاه های اجرائی عنوان کرد:  همکاری 
دستگاه های  میان  در  خوبی  همدلی  و 
انتطار  که  است  آمده  وجود  به  اجرائی 
می رود در سال ۱۴۰۱ به همدلی تبدیل 

شود و فرای همکاری باشد.
مدیران  شاخص های  از   : افزود  وی   
مسئولیت  و  تعهد  نطارت،  دستگاه  ها 
نهایت  مدیران  همچنین  است،  پذیری 
و  باشند  داشته  را  انتصابات  در  دقت 
اقدامات الزم به منظور تکمیل پروژه های 

نیمه تمام صورت گیرد.
مدیران  داشت:  اظهار  تهران  استاندار 
بر  کامل  اشراف  باید  اجرائی  دستگاه های 
قانون بودجه داشته باشند و جلسات ستاد 
یا شوراهای محول شده به صورت منظم  
ارزیابی  شاخص های  از  که  شود  برگزار 

مدیران در سال جدید خواهد بود.

استاندار تهران : برنامه ریزی به منظور 
حل مشکالت بخش مهمی از تصمیمات 

راهبردی مدیران استان تهران است

دیدار  در  رباط کریم  فرماندار 
شورای  واعضای  معاونین  شهردار، 
اسالمی شهر با وی در سال جدید 
فرمانداری  جلسات  سالن  در  که 
و  ها  کمبود   : شدگفت  برگزار 
مشکالتی در شهرستان وجود دارد 
وقانون  ساز  و  ساخت  حوزه  ودر 
اتفاق خوبی  این حوزه  مند سازی 
رقم خورده ومردم ما باید شیرینی 

خدمت را چشیده و لمس کنند.
این دیدار  احمدی در  امید   دکتر 
در  ما  حضور  :درمدت  گفت 
فرهنگی  های  بحث  در  شهرستان 
خوبی  واقعه  چندین  واجتماعی 
واقعیات  این  که  است  رقم خورده 
خانواده  مندی  رضایت  موجب 
این  وایثارگرشده چون  های شهدا 
نداشته  مالی  نیاز  شاید  خانواده 
باشند ولی از لحاظ روحی و روانی 

باید دیده شود. 
وی افزود :در ایام های مختلف ملی 

بصری  لحاظ  از  مذهبی شهرداری 
به جامعه  وفرهنگی وتزریق نشاط 
پای کار بوده ودر این حوزه اتفاقات 

خوبی در شهرستان افتاده است. 
درمجموعه   : داشت  بیان  احمدی 
شورا وشهرداری باید نگاه وهمدلی 
شود  تقویت  ها  نگاه  واین  باشد 
و  کامل  مدیران  که  ای  ودر حوزه 
همراه نباشد آن مجموعه نمی تواند 

موفقیت بدست بیاورد.
منفصل  مناطق  باید   : گفت  وی 
شهرستان بازبیني و تعیین تکلیف 
شود تا بتوان خدمات را به مناطق 
توزیع  عادالنه  صورت  به  محروم 

کرد. 
کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
گذشته  :در  داشت  بیان  ادامه  در 
کمبود های بود واین مشکالت االن 
بر دوش شما مجموعه شهری افتاد 
است واین موضوعات باید باخدمت 

جهادی پیگیری ورفع شود.

فرماندار رباط کریم : کمبود ها و 
مشکالت شهری باید با خدمت جهادی 

رفع شود
خبر

معاون اول قوه قضاییه: پرونده های معوق جرایم 
اقتصادی تا پایان سال تعیین تکلیف شود

نوشتار

رئیس  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون   
شعب  در  تهران  استان  دادگستری  کل 
پایان سال  تا  باید  بقیه شعب  استجازه و 
به  نسبت  پرونده ای  هیچ  و  دهد  گزارش 
سال ۱۴۰۰ به قبل نباید در این مجتمع 

باقی مانده باشد.
قضاییه،  قوه  اول  معاونت  از  نقل  به  
مصدق  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
با قضات دادگاه مجتمع ویژه  در نشست 
افزود: سال  اقتصادی  به جرایم  رسیدگی 
اتفاق  دو  هر  در  که  افتاد  اتفاق  دو   ۹۷
معاونت اول منشا اثر است؛ یکی تشکیل 
براساس  استجازه  به  مشهور  دادگاه های 
اجازه ای که از رهبر معظم انقالب گرفته 
ویژه  به صورت  پرونده ها  نوع  این  تا  شد 
رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی 

دادگاه ویژه پرونده های اقتصادی است.
وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه های 
به شرایط جنگ  با توجه  افزود:  استجازه 
اقتصادی در سال ۱۳۹۷ریاست وقت قوه 
رهبری  معظم  مقام  محضر  از  قضاییه 
پرونده های  به  رسیدگی  خصوص  در 

اخاللگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.
این  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  اول  معاون 
و  بود   ۹۹ تا   ۹۷ سال  دو  برای  استجازه 
با پایان مدت آن، رئیس وقت قوه قضاییه 
به  نیاز  موارد  برخی  اینکه  به  توجه  با 
درخواست  مجددا  داشت،  قانون  اصالح 
عمل  آن  براساس  دیگر  سال  یک  کرد 
تمدید  مجددا   ۱۳۹۹ سال  در  که  شود 
بسیاری  در  استجازه  تمدید  در  اما  شد 
قرار شد  و  قرار گرفت  مبنا  قانون  موارد، 

قانون اصالح شود و در سال ۱۴۰۰ اصالح 
اقتصادی  نظام  در  اخالل  مجازات  قانون 
مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  در 
علنی  در صحن  امیدواریم  و  تصویب شد 

هم به زودی تصویب شود.
وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار 
مهم است و این شعب باید با قدرت و با 

تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.
انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی با 

مفسدان اقتصادی است
در  اتفاق  دومین  قضاییه  قوه  اول  معاون 
همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع 
عنوان  اقتصادی  به جرایم  رسیدگی  ویژه 
دستورالعمل  طبق  شد:  یادآور  و  کرد 
ویژه  مجتمع  تشکیل  با  شده  نوشته 
از  برخی  اقتصادی،  جرایم  به  رسیدگی 
جمع  مجتمع  این  در  و  منحل  دادسراها 
به  دادن  ادامه  حال  در  همچنان  و  شد 

فعالیت است.
دستورالعمل  بازنگری  به  اشاره  با  وی 
در  کرد:  خاطرنشان    ۹۹ شهریور  در 
مربوط  نامه  آیین  و  دستورالعمل  این 
دارد  تکالیف  اول  معاون  استجازه،  به 
اختیار  تفویض   ۱۷ بند  طبق  همچنین، 
به  عالیه  نظارت  وظیفه  اول،  معاونت  به 
اول  معاون  برعهده  اقتصادی  پرونده های 

است.
مصدق با بیان اینکه مردم درباره رسیدگی 
به این پرونده ها از ما انتظار دارند، اظهار 
انتظار جامعه  باید  در رسیدگی ها  داشت: 
مفسدان  و  فساد  با  جدی  مقابله  یعنی 
اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه 

به  را  خود  نظارتی  اختیار  و  حق  قضاییه 
شکل کامل اعمال کند زیرا نظارت تکلیف 

قانونی و مطالبه رئیس قوه قضاییه است.
شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون 

الزامی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: ضمن اعتقاد 
به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق 
و  قانون  مطالبه  پرونده ها  این  در  متهم 
و  روشن  بر  تاکید  با  است.مصدق  الزامی 
شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده های 
فرایند  افزود:  اقتصادی  جرایم  ویژه 
رسیدگی و اجرا در مجتمع قضایی جرایم 
اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار 
گیرد و نسبت به اتهام مطروحه استدالل 

کافی وجود داشته باشد.
ویژه  مجتمع  مدیریت  را  مهم  نکته  وی 
بین  همدلی  محوریت  با  اقتصادی  جرایم 
نقد  با  و همراه  و دادسرا  دادگاه  کارکنان 
مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم 
استقالل  پرونده ها  این  به  رسیدگی  در 
نافی  امر  این  و  شود  حفظ  قضایی  مقام 

مشورت در رسیدگی نیست.
در  سرعت  قضاییه  قوه  اول  معاون 
دادسرا  بین  مستمر  و همکاری  رسیدگی 
و دادگاه را ضروری دانست و افزود: گاهی 
شده  انجام  دادسرا  در  پرونده ای  تحقیق 
و  نقصی گرفته  ماه  از چند  بعد  و دادگاه 
چند  دوباره  و  برگشته  دادسرا  به  پرونده 
به  دادسرا  از  پرونده  می برد  زمان  ماه 
دادگاه برگردد بنابراین پرونده اگر نقصی 
برطرف  امکان  حد  تا  دادگاه  خود  دارد، 
برگردد،  دادسرا  به  است  نیاز  اگر  و  کند 
قاضی دادگاه و دادسرا باید باهم مشورت 
کنند تا نقص سریعتر رفع شود. وظیفه ما 
این موضوع نه مختومه شدن  حل کردن 

پرونده است.
ابالغ  برنامه دستگاه قضایی ۲۴ فروردین 

می شود
اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
 ۲۴ که  برداشته  بزرگی  گام  دستگاه  این 
افزود:  می شود،  ابالغ  امسال  فروردین 
در  فروردین   ۲۴ قضاییه  قوه  برنامه های 
نشست با روسای دادگستری های استان ها 

ابالغ می شود.
وی اظهارداشت: این برنامه ها از فروردین 
آمار  موضوع  با  رابطه  در  خرداد  پایان  تا 
این  در  اجراست.  حال  در  استان  سه  در 

برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن 
است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده 
و بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی 
وقت  و  پرونده  سه  آن  اهمیت  و  کند 
پرونده   ۳۰۰ از  بیشتر  آن  روی  گذاشتن 
باشد و صرف آمار نمی تواند مالک بازپرس 
یا قاضی خوب بودن باشد بلکه آمار کلی از 

معیارهای ارزیابی عملکرد است.
جامعه  افزود:  قضات  به  خطاب  مصدق 
به  سریع  و  متقن  رسیدگی  انتظار  ما  از 
جا  هر  پس  دارد.  اقتصادی  پرونده های 
مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی 
شود.وی با تاکید بر اتقان آرا گفت: برخی 
اعاده  هم  برخی  است،  قطعی  آراء  از 
دادرسی  اعاده  وقتی  و  می شود  دادرسی 
آن  به  می کند  تجاوز  معقول  حد  آن  از 
صادره  آراء  است  ممکن  که  است  معنی 
امر  این  و  نباشد  برخوردار  اتقان کافی  از 

باید بررسی شود.
از قاضی رفع  کند بودن روند کارشناسی 

مسئولیت نمی کند
کند  از  انتقاد  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
پرونده ها  از  برخی  کارشناسی  روند  بودن 
مسئولیت  رفع  موجب  امر  این  گفت: 
به  پرونده ای  وقتی  نمی شود،  قاضی  از 
طوالنی  می شود،  داده  ارجاع  کارشناسی 
نیست.  پذیرفتنی  وجه  هیچ  به  شدن 
و  دارد  مشخصی  زمان  کارشناس  ارجاع 

نیازمند پیگیری قاضی است.
وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی با زمان 
بندی مشخص برای پرونده های اقتصادی 
شعب  مسئوالن  و  باشد  داشته  وجود 
مد  را  موارد  این  غیراستجازه  و  استجازه 
نظر قرار دهند. مصدق با تاکید بر آموزش 
خاطرنشان  مجتمع  این  قضات  مستمر 
با  باید  دادسرا  در  ویژه  به  آموزش  کرد: 
ظرفیت  همه  از  و  شود  پیگیری  جدیت 
آموزش  برای  پیشکسوت  و  عالم  قضات 
قضات جوان استفاده شود.معاون اول قوه 
قضاییه با اشاره به تشکیل جلسات شورای 
اظهار  استجازه  دستورالعمل  در  مشورتی 
داشت: در دستورالعمل بر تشکیل جلسات 
این  است.  شده  تاکید  مشورتی  شورای 
نمی شد،  تشکیل  منظم  قبال  که  جلسات 
باید تشکیل شود و درصورت نیاز به تغییر 
برخی موارد در دستورالعمل، در جلسات 

شورای مشورتی این کار انجام شود.

و  مدیریت  توسعه  معاون   
اقتصادی  امور  وزیر  منابع 
اختیار  تفویض  از  دارایی  و 
مدیرکل  به  حداکثری 
در  دارایی  و  اقتصاد 
نماینده  عنوان  به  استان ها 
گفت:  و  داد  خبر  وزیر 
 ۲ در  اختیار  تفویض  این 
اجرایی  به زودی  فاز  سه  یا 

می شود.
ذبیح اهلل سلمانی در ارتباط 
آیین  با  ویدئوکنفرانسی 
مدیرکل  معارفه  و  تکریم 
دارایی  و  اقتصادی  امور 
با  که  جنوبی  خراسان 
سیاسی،  معاون  حضور 
اجتماعی  و  امنیتی 
بیرجند  در  استاندار 
داشت:  اظهار  شد  برگزار 
ظرفیت های  از  شده  سعی 
در  استان ها  کارشناسی 
بهره  تصمیم سازی ها  همه 

بگیریم.
ملی  درگاه  افتتاح  از  وی 
عنوان  به  مجوزها  صدور 
در  مهم  اتفاقات  از  یکی 
کرد  یاد  سیزدهم  دولت 
دستگاه های  همه  افزود:  و 

این  کردند  کمک  اجرایی 
پنجره واحد راه اندازی شود 
که اقدام خوبی در راستای 
و  هزینه ها  صرفه جویی 
شروع  برای  مردم  زمان 

کسب و کار است.
و  مدیریت  توسعه  معاون 
منابع وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با تاکید بر لزوم ارایه 
برنامه راهبردی گفت: همه 
وزارتخانه  ستادی  معاونان 
و روسا مکلف شدند برنامه 
نظر  در  با  را  راهبردی 
تدوین  محور  هفت  گرفتن 
در  که  کنند  تصویب  و 
برنامه های  آینده  روز  چند 
عملیاتی تدوین و به عنوان 

منشور  ابالغ خواهد شد.
وی ادامه داد: انتظار می رود 
و  مولدسازی  بخش  در 
نیاز  بر  مازاد  اموال  فروش 
حداکثری  مشارکت  استان 
و  باشد  داشته  وجود 
کمک  اجرایی  دستگاه های 
با  رو  پیش  سال  در  کنند 
اموال  حداکثری  فروش 
و  بهینه  استفاده  به  مازاد 
دست  افزوده  ارزش  تولید 

یابیم.
امور  جدید  مدیرکل 
اقتصادی و دارایی خراسان 
این نشست  نیز در  جنوبی 
بهبود  لزوم  بر  تاکید  با 
فضای کسب و کار و کاهش 
تولیدکنندگان  بر  فشار 
اخذ  گفت:  کارآفرینان  و 
فعالیت های  از  مالیات 
از  حمایت  سوداگرانه، 
و  نوین  کارهای  و  کسب 
مولدسازی  و  دانش بنیان 
مهمترین  از  دولت  اموال 

اولویت های کاری است.
مرتضی ذاکریان با اشاره به 
رهبری  معظم  مقام  تاکید 
و  اقتصادی  مباحث  در 
افزود:  سال  شعار  انتخاب 
وزیر  تاکید  مورد  آنچه 
اقتصاد و دارایی است دفاع 
از فعاالن اقتصادی بوده که 
تالش می شود در چارچوب 
مقررات باالدستی با شتاب 
را  روند  این  بیشتر  هرچه 

توسعه دهیم.
امور  سابق  مدیرکل 
اقتصادی و دارایی خراسان 
 ۶ در  گفت:  هم  جنوبی 
 ۹۰۰ از  بیش  اخیر  سال 
میلیون دالر سرمایه گذاری 
استان  در  خارجی  مصوب 
داشتیم  جنوبی  خراسان 
خوسف،  چدن  پروژه  و 
کارخانه زغال و سه نیروگاه 
این  جمله  از  خورشیدی 

سرمایه گذاری ها است.
افزود:  جعفری گیو  عیسی 
گذاری  سرمایه  حوزه 
ایجاد  تورمی  هیچ  خارجی 
در  آن  اثرات  و  نمی کند 
نمود  بیشتر  کشور  اقتصاد 

خواهد داشت.
با  کرد:  عنوان  وی 
بین  شده  ایجاد  هماهنگی 
وزارت  تابعه  دستگاه های 
دارایی  و  اقتصادی  امور 
شد  تالش  استان  در 
واحدهای  مشکالت  که 
تولیدی را احصا کنیم و در 
راستای بهبود فضای کسب 

و کار گام برداریم.
امور  سابق  مدیرکل 
اقتصادی و دارایی خراسان 
همچنین  گفت:  جنوبی 
به  مالی  نظارت  بخش  در 
خوب  آموزش های  خاطر 
ذیحسابان در ۶ سال اخیر 
نداشتیم  پرونده  یک  حتی 
که به دادسرا ارجاع شود و 
ذیحسبان  اشراف  از  نشان 
مالی  محیط  سالمت  و 
اشاره  با  وی  دارد.  ادارات 
در  شده  انجام  اقدامات  به 
زمینه اوراق تسویه افزود: از 
۶ سال گذشته ۹۲ میلیارد 
تومان  میلیون   ۵۰۰ و 
 ۱۴۰ برای  طریق  این  از 

شرکت تهاتر شده است.
جعفری گیو گفت: در زمینه 
نیز  الکترونیکی  خزانه داری 
استان هایی  اولین  جزو 
بودیم که حساب های واحد 

خزانه افتتاح شده  است.
اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کادرسازی  و  توانمندسازی 
است  بوده  نظر  مد  همواره 
جنوبی  خراسان  داد:  ادامه 
کردن  رسما ظرفیت صادر 
مدیر را دارد و آموزش های 
تقویت  راستای  در  خوبی 
شده  ارایه  انسانی  نیروی 

است.

اختیار حداکثری به مدیران کل اقتصادی استان ها تفویض می شود خبر
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به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
سفر هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران 
به  سفر  در  مورا  آقای  گفت:  واشنگتن،  و 
تهران حامل نکاتی بودند. پیام ما و خواست 
مسیر  کردیم  تالش  و  بود  روشن  بسیار  ما 
دیگری را طی کنیم اما هنوز پاسخ جدیدی 

از سوی آمریکایی ها دریافت نشده است.
دوشنبه  روز  صبح  خطیب زاده  سعید 
در  خود  هفتگی  نشست  نخستین  در 
دستگاه  کارنامه  به  اشاره  با   ۱۴۰۱ سال 
دیپلماسی در سال گذشته، گفت: در حوزه 
تجارت  ارتقای  برای  تحریم ها  خنثی سازی 
نمره  غیرنفتی،  و  نفتی  دولتی،  و  خصوصی 

قابل قبولی داشتیم.
هم  تحریم ها  رفع  حوزه  در  افزود:  وی 
دستگاه  سوی  از  گسترده ای  اقدامات 
دیپلماسی انجام شد و ماه ها مذاکره و ده ها 
و  تهران  در  و صدها جلسه  وین  در  جلسه 
بسیار  حجم  متعدد  برگشت های  و  رفت 
دیپلماسی  دستگاه  فعالیت های  از  زیادی 
در  عمل  در  متوازن  خارجی  سیاست  بود. 

حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: 
سال  کرونا  وجود  به خاطر  گذشته  سال 
میدان  وسط  ما  ُسفرای  اگر  و  بود  سختی 
آسانی  به  واکسن  تأمین  نمی گرفتند،  قرار 

اتفاق نمی افتاد.
حوزه  در  رکود  به  اشاره  با  خطیب زاده 
گردشگری به دلیل شرایط کرونایی بر این 
ما  سفارتخانه های  که  کرد  تأکید  نیز  نکته 
کمک  کردند  تالش  خارجی  کشورهای  در 
به  توریسم  صنعت  تا  باشند  داشته  موثری 

روال عادی بازگردد و به گردش درآید.
همسایگان  با  ما  روابط  اینکه  بیان  با  وی 
یادآورد  برابر شده است،  نیم  و  از دو  بیش 
شد: ایجاد روابط تاب آور خارجی چارچوبی 
بود که وزارت خارجه پیگیری کرد و در ۶ 

ماه دوم سال ۱۴۰۰ نتایج موفقی داشت.
به  اشاره  با  خارجه  امور  وزرات  سخنگوی 
موضوع جلوگیری از ورود یکی از هنرمندان 
ایاالت  داشت:  اظهار  آمریکا  به  کشورمان 
کرده  زیاد  متناقض  اقدامات  این  از  متحده 
هنرمندان  از  یکی  در خصوص  آنچه  است. 
ما رخ داد، یک نمونه  از صدها هزار نمونه ای 
است که طی ۴۰ سال گذشته آمریکا علیه 
نشان  آمریکا  است.  داده  انجام  ایران  ملت 
سیاسی  چیز  همه  واشنگتن  نظر  از  داده 
الزم  زمان  هر  و  است  ابزاری  و  امنیتی  و 
که  می کند  قربانی  را  ارزش ها  همه  بداند 
برخالف  ببرد.  جلو  را  خود  سیاسی  اهداف 
است  مهم  برایش  آن چه  شعارها،  تمامی 
در  و  واشنگتن  در  که  است  سیاست هایی 
کاخ سفید بر علیه ملت ایران فرمول بندی 

شده است.

آنکه  نکنیم  فراموش  ما  همه  افزود:  وی 
نیست  دولتی  دارد  قرار  ما  مقابل  در  امروز 
می خواهد  بلکه  کند  عمل  وظایفش  به  که 
به  که  کند  استفاده  قانونی  ابزارهای  از 
هست  وین  در  آنچه  نکند.  عمل  وظایفش 
توقف  نقطه  در  آمریکا  رویکرد  خاطر  به 
موضوعات  می کند  تالش  آمریکا  دارد.  قرار 
خود  داخلی  مسائل  گروگان  را  باقیمانده 
کند و ایران و ایرانی نمی تواند تا ابد صبوری 
داشته  توافقی  می خواهد  آمریکا  اگر  کند. 
باشد باید تصمیم سیاسی خود را در اسرع 

وقت بگیرد.
اینکه  بیان  با  سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
نکاتی  حامل  تهران  به  سفر  در  مورا  آقای 
سفر  این  در  مورا  آقای  کرد:  تأکید  بود، 
ما  با  می خواست  و  بود  نکات  برخی  حامل 
تبادل نظر کند. ما موضوعات مدنظر خود را 
به مورا گفتیم. پیام، پاسخ ها و خواسته های 

ما روشن بود. 
شرایط  این  از  که  بود  این  برای  مورا  سفر 
عنوان  به  کردیم  تالش  شویم.  خارج 
را  دیگری  مسیر  ایران  اسالمی  جمهوری 
مجددا امتحان کنیم که موضوعات باقیمانده 
حل و فصل شود. تا االن به شهادت آنهایی 
که پیام برده و آورده اند، بیشترین ابتکارات 

را ایران داشته است.
های  پاسخ  و  پیام  با  مورا  داد:  ادامه  وی 
همچنان  ما  و  کرد  ترک  را  ایران  تهران، 
پاسخ  و  هستیم  مقابل  طرف  پاسخ  منتظر 

جدیدی دریافت نشده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد سفر 
وین گفت: آنچه در دو هفته گذشته بیش 
از پیش برای ما روشن شده، این است که 
بایدن و کاخ سفید تصمیم خود را نگرفته اند 
و متاسفانه کل یک توافق را گروگان مسائل 
همان  و  اند  کرده  آمریکا  داخلی  و  حزبی 
به  منجر  که  می گیرد  پیش  را  رویکردی 
المللی  بین  توافقات  از  بسیاری  شکست 
توافق  یک  کردن  منوط  یعنی  است؛  شده 

بین المللی به زدو بندهای داخلی خودشان.  
چارچوب   ۲۲۳۱ قطعنامه  و  برجام  توافق 
دولت  چارچوب  همین  در  و  است  بحث 

بایدن باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد.
امروز  توقف  مسؤول  آمریکا  داد:  ادامه  وی 
مذاکرات و تطویل روزهای آتی است. راه حل 
هم در کاخ سفید است. باید به خواسته های 
 ۴+۱ اعضای  تایید  مورد  که  ایران  معقول 
آمادگی  ما  که  بدهد  منطقی  پاسخ  است، 

داشته باشیم به وین بازگردیم. 
اگر  است،  دسترس  در  بسیار  توافق 
از  ما  که  باشد  داشته  یقین  و  بداند  آمریکا 
از  نه  و  می شویم  رد  نه  خود  قرمز  خطوط 

خواسته های خود کوتاه خواهیم آمد.
برجام  از  ایران  انتقاع  افزود:  زاده  خطیب 
 ۲۲۳۱ قطعنامه  و  توافق  نص  مطابق 
ماموریت اصلی وزارت خارجه است. االن در 
گام های پایانی، آمریکا تالش می کند انتفاع 
ابعاد  از  ما  انتفاع  و  ایران  اقتصادی  چرخه 
نقطه ای  را مانع شود. ما در  برجام  مختلف 
تصمیم  باید  متحده  ایاالت  که  داریم  قرار 
بگیرد می خواهد میراث ترامپ را حفظ کند 
عمل  مسؤول  نیمه  دولت  یک  عنوان  به  یا 
کند و توافق انجام شود. متاسفانه بازیگران 
همان  بایدن  دولت  می بینند  بین المللی 

مسیر دولت قبلی را می رود.
و  غیرقانونی  تحریم های  داد:  ادامه  وی 
شده  آمریکا  عادی   رویه های  جزو  یکجانبه 
و  قاضی  پلیس،  که  است   شده  باورش  و 
هیئت منصفه دنیاست و قوانین داخلی این 
کشور قوانین بین المللی است. هیچ کدام از 
این ها نیست، ایاالت متحده باید بپذیرد به 
الملل  برابر در حقوق بین  عنوان یک دولت 
وارد گفت وگوها شود . گردن کشی و زیاده 

خواهی جواب نمی دهد.
خصوص  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
داشت:  بیان  نیز  عربستان  و  ایران  روابط 
و  کند  پیدا  ادامه  داریم گفت وگوها  آمادگی 
اختالفات حل شود. ما نظرات خود را مکتوب 

باید  ارائه کرده ایم و آن ها  به طرف سعودی 
نظرات خود را اعالم کنند.

خطیب زاده گفت: افغانستان امروز با مشکالت 
زیادی روبه روست و مردم این کشور در فشار 
به  امیرعبداللهیان  آقای  هستند.  سختی  و 
صراحت اعالم کرد پذیرفته نیست که حقوق 
اولیه فرزندان و دختران آن ها نادیده گرفته 
این  از  افغانستان  کنیم  تالش  باید  و  شود 

دوران گذار عبور کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات 
خصوص  در  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
پیش نویس متن توافق گفت: وزارت خارجه، 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
وزارت  واقع  در  و  ملت  آحاد  به  متعلق  و 
اما  هست،  توافق  مخالفین  و  موافق  خارجه 
که  دارد  مأموریت  یک  فقط  خارجه  وزارت 
وظیفه  به عنوان یک دستگاه حاکمیتی  باید 

خود را انجام دهد.
پافشاری  امروز  اگر  خطیب زاده تصریح کرد: 
ما بر حقوق ملت نبود، شاید توافقی نیم بند 
انجام شده بود.روابط دولت و  در ماه ها قبل 
مجلس، روابط وزارت امور خارجه و مجلس 
در بسیاری از ابعاد به هم نزدیک و در مسیر 
ملی،  امنیت  عالی  شورای  و  است  همکاری 
این  دارد. در  بر عهده  را  راهبردی مذاکرات 
مجلس  رئیس  هسته ای،  کمیته  و  شورا 
شورای اسالمی حضور دارد و تمامی مباحث 

آنجا مطرح می شود.
معطل  توافق  کل  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تصمیم سیاسی واشنگتن است و هفته هاست 
که معطل همین هستیم و موضوع هم افراد و 
اشخاص حقیقی و حقوقی و انتفاع اقتصادی 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  است.  ایران 
عربستان  سوی  از  آتش بس  نقض  درباره 
گفت: دولت نجات ملی هنوز اظهار نظری در 
آتش بس  از  ایران  ولی  نداشته  این خصوص 
در یمن استقبال می کند و این اقدام باید با 
آغاز گفت وگوی یمنی - یمنی کامل شود و 

باید منتظر ماند.

خبر
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