
2  1400 13 مــرداد   چهار شــنبه  |  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

رویداد 2313 ســال نهــم | شــماره  

افزایش سرعت 
فرونشست زمین در تهران

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحران 
شهر تهران از افزایش فرونشست زمین در پایتخت 
کید کرد که این پدیده  خبر داد و در عین حــال تا
تاثیر چندانی روی واحدهای مسکونی نخواهد 
داشــت.رضا کرمی محمــدی درباره فرونشســت 
زمین در تهران و آخرین وضعیت آن گفت: با توجه 
به امکانــات و تجهیزاتی که ســازمان پیشــگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران خریــداری و فراهم 
کرده است، در سال های اخیر توانستیم وضعیت 
فرونشســت زمین را به شــکل آنالین ماهــواره ای 
و جی پــی اس رصد کنیــم. این رصدهــای انجام 
شــده نیــز نشــان می دهــد کــه ایــن پدیــده روبه 
کید بر اینکه نباید پدیده  گسترش است.وی با تا
فرونشســت زمین را با فروریزش اشــتباه بگیریم، 
گفت: تصور برخی از افراد از فرونشســت زمین آن 
چیزی اســت که به دلیل فروریزش رخ می دهد، 
گهانی  در حالــی که فروریــزش ناشــی از ریــزش نا
زمیــن و ایجــاد حفره هــای بــزرگ در دل زمیــن 
است که به مرور زمان در عمق زمین ایجاد شده 
گهان با ریزش ســطح نمایان می شود. مانند  و نا
آنچــه کــه چندیــن ســال قبــل در محله شــهران 
تهران رخ داد. اما فرونشســت نشســت تدریجی 
کــه در مــواردی نظیــر  در ســطح زمیــن اســت 
خشکســالی و کاهش ســطح آب های زیرزمینی 
کیــد بــر  و ... رخ می دهد.کرمــی محمــدی بــا تا
اینکه شــهروندان نباید بابت فرونشســت زمین 
تــرس داشــته یــا دچــار وحشــت شــوند، گفــت: 
خطر فرونشست برای سازه های معمولی مانند 
ساختمان های مســکونی و ... بســیار کم است. 
این موضــوع می تواند برای ســاخت و ســازهای 
بزرگ، پل ها، لوله های انتقال آب و ... مشــکالتی 
را ایجاد کند که در مورد پل ها نیز بررسی های الزم 
را انجام دادیم و متوجه شدیم که خطری پل ها را 

از نظر فرونشست تهدید نمی کند.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و 
ارتباطی:

هیچ دستگاه گیرنده اینترنت 
ماهواره ای وارد نشده است

اتحادیــه  رئیــس 
دســتگاه های مخابراتــی و 
هنــوز  گفــت:  ارتباطــی 
دســتگاه گیرنــده اینترنــت 
ماهواره به صورت رسمی یا 
غیر رسمی وارد کشور نشده 
و حتی شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه مانند 
دوبی نیز این دستگاه را وارد نکرده اند.مهدی 
محبی، ادامه داد: اطالعات دریافتی ما نشــان 
می دهد حتی شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه 
مانند دوبی این دستگاه را وارد نکردند. هر چند 
هنوز کشورهای منطقه تجهیز به دستگاه های 
گیرنــده نشــده اند، امــا بــدون شــک بایــد برای 
تامین تجهیــزات مورد نیــاز این فنــاوری آماده 
باشــیم. وی تصریــح کــرد: معموال کشــور مــا در 
برابــر ورود فناوری هــای مخابراتــی و ارتباطــی 
جدیــد مقاومت و  مخالفــت از خود نشــان می 
کــه  دهــد. امــا بهتریــن تصمیــم ایــن اســت 
کمیتــی زمینــه ورود رســمی  دســتگاه های حا
تجهیزات اینترنت ماهــواره ای را فراهم کند، در 
غیر این صــورت اجــازه فعالیت قاچاقچیــان را 
داده اســت. برای شناخت بهتر این تکنولوژی 
ابتدا اجازه ورود و  استفاده از تجهیزات مربوطه 
به دســتگاه های خاص داده شــود و پس از آن 
ورود تجهیزات به صورت رســمی بــرای تمامی 

متقاضیان آزاد شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران :

پیش بینی تورم ۶۰ درصدی 
تا پایان سال جاری

عضو اتــاق بازرگانــی ایران 
اظهار داشت: پیش بینی 
من این است با تداوم این 
مسیر، شاید در پایان سال 
نســبت به ســال گذشــته 
نرخ تورم 20 درصد بیشتر 
شود. سال گذشته میزان تورم 40 درصد بود و تا 
پایان ســال می تواند به 60 درصد برســد که رقم 
بسیار زیادی است.مســعود دانشمند در مورد 
روند افزایش نرخ تــورم و کاهش ارزش پول ملی 
اظهار کرد: تــا زمانی که ما نتوانیم تولیــد را رونق 
دهیم؛ بیکاری، تــورم و کاهــش ارزش پول ملی 
گر تولید توسعه بیابد طبیعی است  وجود دارد. ا
که اشتغال هم توسعه پیدا کند. واحد تولیدی 
کــه االن نیمــه تعطیــل اســت نیــروی انســانی 
می گیرد و اشتغال در کشور توسعه پیدا می کند. 
با توســعه اشــتغال دیگر دولت نیازی نــدارد که 

پول بدون پشتوانه چاپ کند.

تنفیــذ  مراســم  در  دیــروز  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  شــهروند| 
حجت االسالم والمســلمین ســید ابراهیــم رییســی بــا مســألت از خداونــد متعــال 
بــرای مبارک گرداندن ایــن روز پرامید برای مردم و کشــور، حضور ملــت در انتخابات 
ریاســت جمهوری را کامــال پرمعنــا و نمــاد مردم ســاالری دینــی خواندند و با تشــکر از 
»رئیس جمهــوری و دولت دوازدهم« برای آقای رئیســی و همکاران دولت جدید نیز 

توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.
مقام معظم رهبری مراسم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده 
به  دست امام خمینی)رض( برشمردند و افزودند: »این مراسم مظهر موضوع بسیار 
مهــم »جابه جایی عقالنــی، آرام و متین« در قوه مجریــه و در واقع در مدیریت کشــور 
اســت.«  ایشــان وجود تنــوع سیاســی را از دیگر مضامین بســیار مهم مراســم تنفیذ 
خواندنــد و افزودنــد: »گرایش هــای مختلــف سیاســی دولت ها نشــان دهنده تنوع 
سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سالمت انتخابات است.« رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به برگزاری انتخابات در سالمت و امنیت کامل، از همه دستگاه های 
برگزارکننــده انتخابات و تأمین کننده نظم و امنیــت و به  طور ویژه از ملــت عزیز ایران 
صمیمانه تشکر کردند و افزودند: »از مدت ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل 
سیاستگذاری دشمنان طراحی و دنبال می شد و در داخل هم عده ای از روی غفلت 
و عده ای شاید از روی غرض همین خط را دنبال می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با 

توجه به اوضاع و احوال مشارکت خوبی در انتخابات داشت.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای جابه جایی قدرت در قوه مجریه را امیدآفرین برشمردند 
و گفتند: »حضــور افراد جدید بــا اراده های تــازه و ابتکارات نو بــرای همه به خصوص 
جوانان امید می آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم اســت. این جابه جایی برای 
صاحبان فکر و نظر و اندیشــه نیز فرصتی اســت که بــا دقت و تأمل خطاهــای دوران 
گذشــته را پیدا کننــد و راه حل ارایــه دهند.«رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به تکیه بر 
کیــد کردند: »این مســیر  ارزش هــای انقــالب در تبلیغــات انتخاباتی آقای رئیســی تأ
درست باید ادامه یابد؛ زیرا ملت را به حقوق اساسی خود می رساند و ایران را در جایگاه 
شایسته قرار می دهد. ارزش های انقالب مفاهیم موهومی نیست بلکه در سخنان 
ک قرار گیرد و  امام بزرگوار به طور روشــن و مکرر بیان شــده و باید همین ســخنان مال
دنبال شود.«رهبر انقالب ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکالت 
خواندند و افزودند: »پیگیــری ارزش های انقالب موجب افزایش انگیزه های مردم و 
ورود آنان به میدان می شــود که این حضور بی بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و 
کنده  کارگشاست.«حضرت آیت اهلل خامنه ای تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پرا
به مجموعه ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، هنر اصلی انقالب و امام خواندند 
و افزودنــد: »هر عامل و عنصری که بتواند اتحــاد، انگیزه و امید ملت را افــزون و مردم 
را وارد میــدان کنــد، مغتنم اســت که ارزش هــای انقــالب این ویژگی تعیین کننــده را 
دارد.«رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر »مردمی بودن 
و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن« گفتند: »مردمی بودن موضوع بسیار مهمی 
است و رئیس جمهوری محترم و همکاران شان باید تالش کنند این شعار در واقعیت 
محقق شــود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در 
میان همه مردم باشند. البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط 

با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان الزم و مفید است.«
کید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم  رهبر انقالب با تأ
مردم باشد، افزودند: »یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می کند، 

تعهد به گفت وگوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاسی با مردم است. باید با مردم 
صادقانه حرف زد، مشکالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک های الزم 

را نیز به مردم تقدیم کرد.«
توصیه بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت های 
فــراوان کشــور و توجــه جدی بــه آنهــا بــود. ایشــان گفتنــد: »ایــن روزها از مشــکالت 
و کمبودهــای کشــور گفته می شــود کــه زیاد هم هســتند امــا ظرفیت های کشــور در 
بخش هــای آب، نفت، معــادن، بــازار گســترده داخلی، همســایگان و اســتعدادها و 
آمادگی های حیرت آور جوانان بســیار فراتر از مشــکالت و فوق العاده هستند. بدون 
تردید با این ظرفیت ها می توان بر مشــکالت غلبه کرد؛ به شرطی که خوب شناخته 
و سپس با تالش خستگی ناپذیر و شــبانه روزی به کار گرفته شوند.«حضرت آیت اهلل 
خامنه ای یکــی دیگر از جنبه هــای مردمی بودن را مبارزه بی امان با فســاد و مفســد 
برشمردند و افزودند: »آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و 
اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بســترها و زمینه های فساد در قوه مجریه 
اســت که باید با آن به  طور جدی مبارزه کرد.«ایشــان فرارهای مالیاتی، انحصارهای 
گرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی را نمونه هایی  بی دلیل، فعالیت های ناسالم سودا

از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری مقابله کرد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای حل مشــکالت اقتصــادی را نیازمند برنامــه و حرکت بر 
اســاس برنامه کلی طراحی شــده دانســتند و گفتند: »بــا کارهــای روزمــره و اقدامات 
پیش بینی نشــده نمی تــوان مشــکالت را حــل کــرد؛ ضمــن آنکــه همــه بدانند حل 
مشــکالت اقتصادی زمانبر اســت و مســئوالن باید همه تالش خود را بــه کار گیرند تا 
این زمان هر چه ممکن است کوتاه تر شود.« ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را 
ضروری خواندند و افزودند: »شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت به تأخیر 
بیفتد بنابراین رئیس جمهوری محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در 

بررسی صالحیت وزیران شتاب به خرج دهند.«
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه تــالش دشــمنان بــرای تأثیرگــذاری و 
مسلط شدن بر افکار عمومی کشورها ازجمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ 
گر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد  تبلیغاتی و رســانه ای گفتند: »ا
آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.«رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وجود 
ضعف و کم کاری در کارهای رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطرنشان کردند: 

»باید در این مسائل قوی تر و هوشمندانه تر عمل کرد.«
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گاردین
گاردیــن در گــزارش اصلــی خــود نوشــته برنامه هــای 
فهرســت ناظران ســفر، پس از به هم ریختگــی در کابینه 
کنش صنعت گردشگری از هم پاشده  دولت انگلیس و وا

است.
ایــن روزنامه همچنیــن می افزاید که رئیــس نهادی که 
به دولت درباره قوانین سفر توصیه می کند، شغل خود را 
ترک کرده اســت؛ اقدامی که باعث انتقاد احزاب مخالف 

شد.

دیلی میل
دیلــی میــل از تغییــرات برنامــه سیســتم بهداشــت و 
درمان انگلیس و تصمیم برای لغو برنامه ها برای ســطح 

هشدار در سفرهای جدید گزارش می دهد.
در این بیانیه آمده است: »نخست وزیر انگلیس یک 
تغییر رویکرد مضاعف برای مقابله با کووید انجام داده، 
کســن  در شــرایطی که نگرانی هایی در مورد هدررفتن وا

وجود دارد.«

واشنگتن تایمز
واشــنگتن تایمز در مقالــه ای بــه گســترش بی عدالتی 
در مــدارس آمریــکا پرداخته و نوشــته اســت کــه بهترین 
مدارس آمریکایی کمتریــن رتبه را در برقــراری عدالت در 

موارد سوءاستفاده رفتاری کسب کرده اند.
گــزارش دیگــری در حــوزه ســامت  ایــن روزنامــه در 
عمومی به انتشار گزارش آزمایشگاه ووهان چین درباره 
ویروس کرونا اشــاره کرده است که جامع ترین داده ها را 

تا این زمان ارایه داده است.

"تمــام بیانات رئیســی و فرمایشــات آقا بر محــور تقویت داخــل و مردمی بــودن بود.همان 
اصولــی که ملــت برایــش انقــالب کردند."یا"آدمی بــه امید زنــده اســت و آمدن رئیســی امید 
رو چندیــن برابــر در دل مــردم زنــده کرد.حرف هایــی کــه امــروز جنــاب آقــای رییســی زدنــد 
حرف ها و گفتمان های اصیل انقالبی بود؛ که مردم دوســت داشــتند از زبان رییس جمهور 
بشــنوند..."یا"آقا ســید خیلی کارتون درســته.ان شــاءاهلل با بهبود اوضاع لبخنــد رضایت به 
چهره هم وطنان بنشیند.از امروز با شروع کار سید فاطمی،در منصب ریاست جمهوری قاب 
زیبای امید و خدمت جهادی  بر دل مردم حک خواهد شد"یا"بخواست خدای منان و یاری 
آقا صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرج الشریف،شــروع این دولت، پایان تمام بی عدالتی ها 
و رانت خواری ها میشود.ان شــاءاهلل."یا"با تغییر در قدرت، جمهور مردم با امید به آینده  به 
انقالب امیدوار تر خواهند شد.و از امروز ان شاءاهلل با مدد آقا امام زمان دوران خدمت و جهاد 
و تالش برای آبادانی کشور و سربلندی ملت ایران آغاز خواهد شد.فتح خرمشهرها در پیش 
است."یا"سالم علی ابراهیم.سالم و درود خدا بر یاران و بندگان مجاهد و صالح خدا .با دلی پر 
از آرامش و سرشار از امید و پر از توان و کوشا همه با هم با دولتی انقالبی و عدالت محور ایرانی 

آباد و پیشرفته خواهیم ساخت ."

 "توفــان توییتــری بــا هشــتگ #قیام_هــرات از فــردا در تویتــر راه انــدازی می شــود. لطفــا 
اطالع رسانی کنید تا همه مشارکت کنند. کسانی که هنوز تویتر ندارید لطفا بپیوندید."یا"نباید 
بــه #قیام_هرات رنــگ و بوی قومــی داد. #قیام_هرات فریــاد اعتراض مردم بر ضــد #طالبان و 
#حکومت_بی تدبیر مرکزی است که هزاران جنایتکار را آزاد کرد، تا چند روز بر عمر حکومت خود 
بیفزاید."یا"از فلسفه لبریز است تاریخ گهربارت.در وصف نمی گنجند یاران وفادارت.از عشق و 
هنر جاری ست رگ های هریرود ات.سرچشمه ی عرفان است  این چشمه ی فّوارت"یا"قوت 

ما در اتحاد ما تاریخ ساز خواهیم  شد!!!#قیام_هرات .صبح پیروزی نزدیک است!!"

#قیام_هرات

افزایــش  موجــب  انقــاب  ارزش هــای  پیگیــری 
انگیزه هــای مــردم و ورود آنــان بــه میدان می شــود که 
ایــن حضــور بی بدیــل و بی جایگزیــن بســیار مغتنم و 

کارگشاست.

شــرایط کشــور اقتضا نمی کنــد که تشــکیل دولت به 
تأخیر بیفتد بنابراین رئیس جمهوری محترم در معرفی 
وزرای پیشــنهادی و مجلس نیز در بررسی صاحیت 

ج دهند. وزیران شتاب به خر

یکــی از کارهــای مهمــی کــه بــه مردمی بــودن دولت 
کمک می کنــد، تعهد به گفت وگــوی صادقانــه و بدون 
پیرایه هــای سیاســی بــا مــردم اســت. بایــد بــا مــردم 

صادقانه حرف زد.
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رویداد

از سوی روح االمین در دسترس قرار گرفت

انتشار نسخه با کیفیت 
آثار عاشورایی برای 

مراسم عزاداری
حســن روح االمین، تعــدادی از آثار نقاشــی 
عاشورایی و مذهبی اش را با نسخه با کیفیت 
در اختیــار مــردم و هیأت هــای مذهبــی برای 

مراسم سوگواری ساالر شهیدان قرار داد.
کثر  حســن روح االمیــن هنرمنــد نقــاش کــه ا
گــذاردن  آثــارش مذهبــی و دینــی اســت، بــا 
کیفیــت برخی آثــار محرمــی خود در  نســخه با
کانــال تلگرامــی اش، آنهــا را در اختیــار مــردم 
و هیأت هــای مذهبــی برای مراســم عــزاداری 

حضرت سیدالشهداء قرار داد.
بــاالی  کیفیــت  با ایــن اســاس، نســخه  بــر 
نقاشــی های »وداع«، »بعــد عبــاس«، »رایت 
الحــق«، »آیــا تــو بــرادر منــی«، »دیــر راهــب«، 
ســکه  »شــیر  ســکوت«،  »آغــاز  »ُجــون«، 
)ع(«، »بعد  کبــر صلــح«، »وداع حضرت علی ا
»اصحــاب  رســول«،  »نفــس  فاطمــه)س(«، 
کســاء«، »امیرالمومنیــن)ع(«، »روز یازدهم«، 
»ابــد واهلل«، »معرکــه آب«، »عــرش بــر زمیــن 
افتــاد 13۹۴«، »شــیرین تر از عســل 13۹3«، 
طومــار  »مهــر   ،»13۹۶ ســاعات  »دوازده 
خونیــن«، »ســپاه خیمه هــای بــی ســپاهم«، 
 ،»13۸۹ »ســقا  »ثــاراهلل«،  مــن«،  »خلیــل 
»ویرانــه شــام« و »لعل و نعــل« در ایــن کانال 
تلگرامــی بــرای اســتفاده عمومــی بارگــذاری 

شده است.
حســن روح االمین دربــاره این آثــار توضیح 
داد: »ضمن تشــکر از تمام محبت های شما، 
در طول چندسالی که مخاطب کارهای بنده 
هســتید، باید این نکته را عرض کنــم با توجه 
به درخواســت های متعدد مخاطبان محترم 
کیفیت آثار  بنده مبنی بر دریافت فایل های با
کیفیت  بنده، روز دوشنبه ان شــاءاهلل فایل با
در  مــن،  تلگــرام  کانــال  در  آثــار  از  تعــدادی 
دســترس شــما قرار خواهد گرفت. نکته حایز 
اهمیت اینجاســت که تصویر ایــن کارها هرگز 
و هرگــز قابــل فــروش نیســت و خریدوفــروش 
این تصاویر شــرعا حرام و بنده هیچ رضایتی 
ک ایــن فایل هــا با شــما  نــدارم؛ بلکــه اشــترا
فقــط و فقط به صــورت رایگان و بــرای تکایا و 
مراســم عــزاداری و منــازل عشــاق اهــل بیت 

علیهم السام است.«

حجت االســالم  والمســلمین  شــهروند| 
سیدابراهیم رئیسی در مراسم تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری خود توســط رهبری انقالب در حسینیه 
امام خمینی با بیــان اینکه شــرط ادب و احتــرام در 
حکــم تنفیــذ از ســوی رهبــری انقــالب این بــود که 
دســت مبــارک ایشــان را می بوســیدم، گفــت: »بــه 
دلیل رعایت پروتکل ها این توفیق از من سلب شد. 
از درگاه خداوند شــکر نعمت اعتماد مردم و رهبری 
انقالب اسالمی به خود را به جای می آورم. خورشید 
ک مردم ساالری دینی بیش از 40سال است در  تابنا
این ســرزمین با هدایت امام بزرگوار و با همت واالی 
مردم بــزرگ و وظیفه شــناس ما طلوع کــرده و مدل 

حکمرانی نوینی به عالم عرضه شده است.«
او افــزود: »در ایــن مــدل، امــر دیــن در برابــر دنیا، 
امرعــزت در کنــار رفــاه به عالم عرضه شــد تــا بدانند 
پیونــد معنویت بــا زندگــی انســان معاصــر را و اینکه 
دین می تواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت 
و تمــام شــئون زندگــی او را اداره کنــد. در یــک کالم 
جمهوریــت در کنــار اســالمیت و اســتقالل در کنــار 

آزادی درهم آمیخت.«
و  رهبــری  و  امــام  رهنمودهــای  بــه  جــا  هــر 

سیاست های نظام توجه شد، کارها پیش رفت
رئیســی ادامه داد: »هرجا به رهنمودهــای امام و 
رهبری و سیاست های نظام توجه شد، کارها پیش 
رفــت و امور انجام شــد و آنجــا که این توجــه صورت 

نگرفت، اشکال و مشکل پیش آمد.«
رئیســی بــا بیــان پیــام مــردم در 2۸ خــرداد کــه 
تحول خواهــی وعدالت خواهــی و مبــارزه بــا فقر و 
تبعیض بود، تصریح کرد: »پیام مردم پاسداشــت 
از خون مطهر شهیدان و وصایای ارزشمند آنان و 
توجه به ارزش های نظام اسالمی و رفع مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بود و این 
پیــام مــردم در انتخابــات بود که بــا فســاد مبارزه 
کم شــود و روابط ناســالم اداری  شــود، عدالت حا
و هــر آنچه کــه پیوندی بــا جامعه اســالمی ندارد، 

پایان یابد.«
او افــزود: »پیام مردم تغییر وضعیــت موجود بود. 
بــا توجــه بــه رشــد نقدینگــی 6۸0درصــدی و تــورم 

44درصــدی و افزایــش ســه برابــری بدهی هــای 
دولت در پنج ســال اخیر، وضعیت مردم را وضعیت 
مناسبی نمی بینیم، چه به دلیل دشمنی دشمنان 

و چه به دلیل کاستی های داخلی.«
اعتماد مردم هم در کنار آسیب دیدن وضعیت 

اقتصادی شان آسیب دیده است
کید بــر اینکه اعتمــاد مردم  رئیس جمهوری بــا تأ
هم در کنار آســیب دیدن وضعیت اقتصادی شــان 
آســیب دیده اســت، تصریــح کــرد: »از دولت جدید 
آنچه مردم خواستند، یک تحول است و این تحول 
اجتناب ناپذیر اســت و باید رخ دهــد. برنامه دولت 
تحــول اســت و مســتند بــه بیانیــه گام دوم انقالب 
اسالمی پیش خواهد رفت. در این سند که رهبری 
معظــم انقالب اســالمی بــه خوبــی نوشــته اند، هم 
وضعیت موجود ترسیم شده و هم وضعیت مطلوب 
و هم راه های رسیدن به آن. برای تحقق آن هم نیاز 

به حضور همه مردم و متخصصان داریم.«
رئیسی با بیان اینکه سفره مردم را شرطی نخواهیم 
کــرد، گفت: »مــا وضعیت ســفره مــردم را به خــارج از 
کشور گره نخواهیم زد. من به همه دولتمردان دولت 
دوازدهم خسته نباشید عرض می کنم، اما کارهای 
زیــادی همچنان پیــش پای دولــت اســت و ما یک 
برنامه تحولی آنی، فوری و کوتاه مدت برای مواجه با 
مسائل پیش رو مشــخص کردیم و به سرعت با این 

موارد مواجه می شویم.«
همه متخصصان در کنار هم نقش آفرینی کنند

او یادآور شد: »امیدواریم که در این برنامه تحولی 
همــه دغدغه منــدان بــدون نگاه بــه خــط و جناح 
سیاســی و بدون توجه بــه قومیت و اینکــه در کدام 
دانشــگاه هســتند، همــه متخصصــان در کنــار هم 
نقش آفرینی کنند، تا با همکاری همه نخبگان وضع 

به نفع همه مردم تغییر یابد.« 
رئیس جمهوری در پایان ســخنانش تصریح کرد: 
»پــروردگارا خــوب می دانــی کــه حضــور مــن در این 
عرصه به عنوان یک طلبه خدمتگــزار به چه دلیلی 
گر نبود خدمتگزاری بــه مردم و تحقق  انجام شــد. ا
عدالت و مبارزه با فســاد، حضور من در این عرصه از 

معنا خالی می شد.«

عکس خبر3

بدهی های 
خارجی ایران 

کم شد
بدهی خارجی ایران در 

پایان خرداد امسال با 
کاهش نسبت به سال 
گذشته،  به رقم هشت 

میلیارد و ۷۴۴ میلیون دالر 
رسیده است. به گزارش 

ایسنا، گزارش جدید 
بانک مرکزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی در 

پایان خرداد سال جاری 
نشان می دهد که میزان 

بدهی های خارجی کشور 
در پایان خرداد نسبت 

به پایان سال گذشته 
با کاهش همراه شده و 
به رقم هشت میلیارد و 

۷۴۴ میلیون دالر رسیده 
است. میزان بدهی های 

کوتاه مدت کشور 
دومیلیارد و ۱۱ میلیون دالر 

و بدهی های بلندمدت 
ایران نیز 6 میلیارد و ۷۳۳ 

میلیون دالر اعالم شده 
 ، است. از سوی دیگر

معادل یورویی بدهی 
خارجی ایران معادل 
هفت میلیارد و ۳۷۰ 

میلیون یورو است که پنج 
میلیارد و 6۷۵ میلیون 

یورو از این میزان، حجم 
بدهی های میان مدت 

و بلندمدت بوده و 
یک میلیارد و 6۹۵ میلیون 

یورو حجم بدهی های 
کوتاه مدت است. این 

درحالی است که میزان 
بدهی خارجی کشور 

در پایان اسفند گذشته 
معادل ۹میلیارد و ۱۴۲ 

میلیون دالر بوده و میزان 
بدهی های کوتاه مدت 
کشور حدود ۱.۹میلیارد 

دالر و بدهی های 
بلندمدت ایران نیز 

۷.۱میلیارد دالر اعالم 
شده است.  

ایسنا- در حاشیه آخرین جلسه شورای پنجم شهر تهران که سه شنبه 
12 مرداد به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و پیروز حناچی، شهردار 

تهران برگزار شد.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان- بــا توجــه به وضعیــت قرمز اســتان کرمــان و 
باالبودن آمــار فوت افراد براثر ویروس کرونا، آرامســتان کرمان ظرفیتی برای 
دفــن متوفــی جدیــد نــدارد. با توجــه به شــرایط موجــود قســمتی از جنگل 
پردیســان قائم، بزرگ ترین جنگل مصنوعــی ایران تخریب و به آرامســتان 
تبدیل  شــده اســت، جنگل مصنوعی کــه اســتان را در مقابــل طوفان های 
کنان  ساالنه محفوظ نگه  داشته و بخشــی از آن محل تفریح و استفاده سا
شهر کرمان بوده است. امکاناتی ازجمله پیســت کارتینگ و موتورسواری 
و پینت بال و... در حال تبدیل به محل دفن افراد مبتا به کرونا شده است. 
پیش  از این اســتاندار کرمان از بهره برداری از بهشت کریمان خبر داده بود 
که این آرامستان همچنان بی استفاده است و جنگل مصنوعی کرمان روزانه 
کسپاری افراد مبتا به کرونا در دل خود است. روندی که منجر به  شاهد خا

آلودگی طبیعت و اثرات مخرب زیست محیطی در آینده خواهد شد.

کارون  شهرســتان  در  عبــداهلل  کــوت  ســینای  بیمارســتان  ایســنا- 
خوزســتان به عنوان تنها بیمارســتان این شــهر، روزانه درحــال پذیرش 

بیماران مبتا به کروناست. 

کسیناسیون کرونا شهید  یاشگاه خبرنگاران جوان- مرکز تجمیعی وا
کشوری هوانیروز ارتش دیروز با حضور دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله 
با کرونای کانشهر تهران و امیرســرتیپ دوم عفیف جانشین هوانیروز 
کسن  ارتش به صورت رسمی و با ظرفیت تزریق حدود هزار دوز تزریق وا

آغاز به کار کرد.

عددخبر3 چهره روز3

شــهروند| وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تصویب پرداخت 2هزار میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه به مشاغل خانگی از سوی بانک مرکزی خبر داد و آن را کمک 

بزرگی به توسعه کسب وکار های خانگی دانست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به ســهم 3درصدی مشاغل خانگی از کل 
اشــتغال کشــور می گوید: »بانــک مرکزی پرداخــت 2هــزار میلیارد تومان تســهیالت 
قرض الحسنه ساالنه به مشاغل خانگی را تصویب کرد که منتظر ابالغ و تخصیص آن 

هستیم.«
آن طور که شــریعتمداری می گوید، 30درصد از این منابع در اختیار ســتاد توســعه 
و ساماندهی مشاغل خانگی کشــور و ۷0درصد بر اساس سهمیه استانی تخصیص 
گرچه این موضوع بــه بانک مرکزی فشــار وارد می کنــد و باید از  می یابــد. به گفتــه او، ا
منابع قرض الحسنه پرداخت شود، اما کمک بزرگی به توسعه مشاغل خانگی است. 
بر اساس اعالم دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از آغاز شیوع 
ویروس کرونا تا پایان ســال گذشــته 22هزار نفر از فعاالن مشــاغل خانگی تسهیالت 
کرونایــی دریافــت کردند.مهنــاز امامــدادی، رئیــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و 
حمایــت از مشــاغل خانگــی، تســهیالت پرداختی بــه این افــراد را حــدود هــزار و ۷۵ 
میلیــارد ریال ذکر کــرد و گفت: »با همکاری دفتر عمران ســازمان ملل متحــد، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی شناسایی و حمایت از 1۷00 کسب وکار 
آســیب دیــده از کرونا در اســتان تهــران و شهرســتان مالرد صــورت گرفــت.«او ضمن 
اشــاره به تسهیالت اشتغال روستایی وعشــایری گفت: »بر اســاس بند یک ماده 13 
دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق 

روستایی و عشایری تا سقف 10درصد از تسهیالت اشتغال روستایی به مشاغل خرد 
و خانگی اختصاص دارد.«به گفته امامدادی، از محل تســهیالت فوق تا پایان سال 
گذشته 26هزار و 204 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی موفق به دریافت 6میلیارد و 
۷40 میلیون ریال شــدند. برابــر آمار ها در فاصله ســال های 13۹0 تــا 13۹۹ نزدیک به 
سه میلیون نفر متقاضی ثبت نام مشاغل خانگی بودند که از این تعداد یک میلیون و 
6۵0هزار نفر موفق به دریافت مجوز شدند؛ همچنین از میان افرادی که مجوز فعالیت 
در حوزه مشــاغل خانگی داشــتند، ۷۷2هزار نفر تســهیالت دریافت کردند که برای 
کنون کشور های  ۸۵2هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.به گزارش ایسنا، هم ا
بسیاری از جمله آمریکا، چین و هند در بحث کسب وکار های خانگی موفق عمل کرده 

و کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی را گسترش داده اند.
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پرداخت ۲هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی
جزئیات وام قرض الحسنه مشاغل خانگی

سفره مردم را به بیگانگان گره نخواهم زد
رئیسی: هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام توجه شد، کارها پیش رفت


