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خبر

از ممنوعیت واردات آیفون
خبری نیست
در یــک هفتــه گذشــته هیاهــوی زیادی بر ســر
ممنوعیــتورود گوشــی آیفــونبــهپاشــدو حتی
شهــاحا کــیاز افزایشچندمیلیــونتومانی
گزار 
قیمت این محصول در بازار اســت ،اما مســئوالن
بعــداز یــکهفتــه،در نهایــتایــنوضعیــترابه
اختاللسیستمینسبتدادند.
به گــزارش ایســنا ،هفتــه گذشــته واردکنندگان
در ســامانه جامــع تجــارت بــا ایــن پیــام مواجــه
یشــدند که ثبت ســفارش برند اپل تا روز شنبه
م
 ۳۱اردیبهشت محدود شده اســت .اما امروز این
پیامتغییر کردهودر سامانهاعالمشده کهباتوجه
بهقرارگیریتلفنهمراهبابرنداپلدر گروه کاالیی
 ۲۷امکانثبتسفارش آنوجودندارد .گروه،۲۷
گروه کاالهای لوکس و غیرضروری است که امکان
تأمینارز برایآنهاوجودندارد.
دیــروز وزارت صمت محدودیت ثبت ســفارش
آیفون را بــه بهروزرســانی برخی گرو ههــای کاالیی
یهــا بــرای تامیــن کاالهای
و برخــی اولویــت بند 
اساسیاعالمواینوضعیتراطبیعیتوصیف کرد
و گفت کههیچابالغیهومقرراتیدالبر ممنوعیت
ثبتسفارشوارداتموبایلبابرندهایخاصبه
بانک مرکزی و گمرک ابالغ نشــده و ثبت سفارش
آیفوناز امروز انجاممیشود.
تهــا در حالــی اســت کــه طــی یــک
ایــن صحب 
هفتههیاهو بر ســر ممنوعیتورود گوشی آیفون
هیــچمقــاممســئولیدر وزارتصمــتحاضــر به
روشــن کردن ابعاد ماجرا نشــد و در نهایــت بعد از
اینکه اعالم شــد قیمتها باال رفتــه و حتی برخی
آژانسهای مســافری شــروع بــه انجــام تخلفاتی
کردهانــد ،یعنــی دقیقــا زمانــی کــه دیگــر کار از کار
گذشــته بود ،این وضعیت به اختالل سیســتمی
نســبت داده شــد؛ در حالــی کــه بــا اعــام چنیــن
یشــد از تمام این
خبری در همان روزهای اول م 
اتفاقاتپیشگیریکرد.
3کیوسک

www.shahrvand-newspaper.ir

نقل قول3

ادارات ،مدارس و دانشگاههای پایتخت تعطیل شد

www.shahrvand-newspaper.ir

3

چهار شــنبه |  4خــرداد 1401

َ
گرد وخا ک حاضر؛ تهران غایب!
در پیورود گردوغبار از کشور همسایه
همانگونه که پیشبینی میشد،هوای
بیشتر شهرها از این گردوغبار متاثر شد
وشــدت این تاثیر با توجه بــه اختیارات
اســتانها شــرایط تعطیلی را در برخی از
نقاطرقمزد.
از ســوی دیگــر نگرانیهایــی در مــورد
ســالمندان وگروههای حساس جامعه
وجــودداشــت کــهایــننــوعدغدغ ههــا
مســئوالن را با حساسیت بیشــتری وارد
میــدان کرد.بــه گون ـهای کهروز گذشــته
اورژانس کشــور تمهیــدات خاصــی را در
این باره اندیشید واتوبوسآمبوالنسها
را در میادیــن اصلــی تهــران در شــرایط
آمادهباشقرار داد.
در همین ارتباط رئیس مرکــز اورژانس
تهراندیروز گفت:بهدلیلآلودگیهوای
تهران تعداد مراجعان به مرا کز اورژانس
پایتختنسبتبهروز دوشنبه ۶،درصد
افزایش یافته و روز س هشــنبه  ۴۰۸بیمار
قلبــی و تنفســی بــه ایــن مرا کــز مراجعه
کردند.
یحیــیصالــحطبــریدر گفــتوگــو بــا
ایرنا افــزود :آمار مراجعــان بیمارانقلبی
و عروقی و تنفسی از روزدوشنبه گذشته
تاروزسهشنبهحدود ۵تا ۶درصدبیشتر
و تعداد ماموریت های اورژانس از ۱۴۲۶
مورد در روز دوشــنبه گذشــته بــه۱۴۵۷
مورددر روز گذشتهرسیدهاست.
وی تصریــح کــرد :براســاس آمارهــای
موجــود تعــداد بیمــاران قلبــی مراجعه
کننــده در روز دوشــنبه گذشــته ۳۰۰نفر
بود کهدیروز اینآمار به ۳۳۰نفر وتعداد
بیمــاران تنفســی هــم از  ۱۰۰نفــر در روز
دوشنبهبه۱۰۸موردرسید.
رئیسمرکز اورژانستهرانهمچنیناز
مردم خواست با توجه به اینکه ادارات و
مــدارس تعطیل اســت فقــط در صورت
ضرورتاز منزلخارجشوندچونزمانی
که شخصی بیماری قلبی و تنفسی دارد
وقتیدر اینهوایآلودهتنفس کنداین
آلودگی وارد خون فرد می شــود و ممکن
اســت مشــکالت دیگــری بــرای آنهــا بــه
وجودآورد.
صالح طبری همچنیــن از افــرادی که
در این محیــط مجبور به تردد هســتند
خواســت قبــل از خــوردن غــذا حتمــا
مجرای تنفســی و حلــق خود را شســت
و شو دهند ســپس نســبت به خوردن و
آشامیدناقدامکنند.

اســتقرار اورژانــس در میادین اصلی
تهران
رئیــس مرکــز اورژانــس تهــران بــه
اســتقرار اتوبــوس آمبوالنــس و موبایــل
کلینیکهایاورژانسدر میادیناصلی
تهراناشاره کردو گفت:باتوجهبهمیزان
آلودگی هوای شــهر تهران ،دیروز ناوگان
مرکــز اورژانــس تهــران در میادین اصلی
شهرمستقرشدند.
وی اظهار داشــت :در میادین آزادی،
انقالب،تجریشومیداننماز اسالمشهر
اتوبوس آمبوالنس و در میادین شــهدا،
امــام خمینــی(ره) ،راه آهــن و خراســان
نیز آمبوالنس هــای اورژانــس به صورت
آمادهباشحضور دارند.
ویبابیان اینکهپنجدستگاهاتوبوس
آمبوالنس،پنجدستگاه آمبوالنسو سه
یا چهار دستگاه موتورالنس در میادین
وجوددارد،ادامهداد:همچنینبههمه
موتورآمبوالنــس هــای اورژانــس تهــران
فراخوان زده شــده اســت کــه بــرای ارایه
خدمات به مــردم در حالت آمــاده باش
باشند.
رئیس مرکز اورژانس تهران یادآور شد:
شــهروندان بایــد در صــورت احســاس
تنگی نفس ،دو بینی ،ســردرد ،سرگیجه
و تهوع به عوامل اورژانس مراجعه کنند
تا بــه وضعیت آنهــا رســیدگی و اقدامات
الزم انجــام شــود ،همچنیــن در صــورت
نیاز به خدمات بیشتر ،عوامل اورژانس
شــهروندان را بــه مرا کــز درمانــی انتقــال
میدهند.
به گزارش ایرنا ،براســاس اعالم شــرکت
کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران ا کنــون
شاخص آلودگی هوای تهران رقم ۴۶۷و
وضعیت خطرناک را نشــان میدهد که
به همین دلیل دیروز سهشنبه مدارس
تهرانتعطیلشــدامادر جلســه کمیته
اضطرار آلودگی هــوای پایتخت تصمیم
گرفتهشدفعالیتهمهادارات،مدارس،
مهدکودکهاوهمچنیندانشگاههای

وزیر نیرو:

اســتان تهران امــروز چهارشــنبه چهارم
خردادماهنیز تعطیلشود.
ادارات ،مــدارس و دانشــگاههای
استانتهرانامروز همتعطیلشد
همچنیناستاندار تهراناعالم کرد:به
دلیل شدت آلودگی هوا فعالیت ادارات،
مدارسو دانشــگاههادر روز چهارشنبه
چهارمخردادماهتعطیلشد.
محســن منصــوری بــا اشــاره بــه
افزایــش آلودگی هــوا در مناطــق ۲۲گانه
تهران گفــت :در جلســه کمیتــه اضطرار
آلودگــیهــوایپایتخــتتصمیــم گرفته
شــد فعالیــت کلیــه ادارات ،مــدارس،
مهد کودکهاوهمچنیندانشگاههای
استانتهرانتعطیلشود.
وی ادامــه داد :همچنیــن فعالیــت
ورزشیدر فضایباز نیز ممنوعاست.
عذرخواهیاز مردمتهران
وی با اشــاره به برخی گالیه های مردم
بــرایعلتتاخیر در اعــامتصمیماتو
مصوبــات کمیتــه اضطرارآلودگــی هوای
تهــران ،اظهارداشــت :دســتگاههای
تخصصــیمــا کــهحــوزهاجرایــی کمیته
اضطــراری هســتند ،ماننــد ســازمان
هواشناســی ،ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت و وزارت بهداشــت مــی
تواننــد این مســائل را پیــش بینی کنند
امــا متاســفانه تــوان ارایــه و تشــخیص
شــاخص های دقیق آلودگــی را به دلیل
محدودیتهادر سیستمفنیندارند.
منصــوری تصریح کــرد :قانــون مکلف
کرده که در این زمینه براســاس شاخص
دقیــق اقــدام کنیــم ،البتــه شــاخص
آلودگــی در هر رقمــی ،دارای تصمیمات
مشخصیاســت کهبایدبرای آنها گرفته
شود.
وی ادامــه داد :بــا توجــه به اینکــه این
دســتگاههای تخصصــی بــرای تبیین و
ارایــه دقیق شــاخص مشــکالتی دارند و
مــا در حــال رفــع مشــکالت پیــش بینی
هستیم،بههمینمنظور بابتتاخیری

کــه در اعــام نظــرات اتفــاق میافتــد
عذرخواهیمیکنیم.
اســتاندار تهــرانافــزود:البتــهدر تمام
تصمیمــات ،اصــل ،ســامتی مــردم
اســتو در واقعخطقرمــز دولتهمین
موضــوع اســت و به نفــع ســامت مردم
تصمیمگیریمیکنیم.
وی دربــاره مصوبــات کمیتــه آلودگــی
هوا نیز اظهارداشــت :با توجه به شرایط
کشــورهای همســایه به خصوص کویت
و عــراق و شــرایطی کــه در اســتان هــای
غربی داریم و اینکه براساس پیش بینی
دســتگاههای متولی برای پدیــده گرد و
غبار ،ممکن اســت غلظت آالیندهها در
روز چهارشــنبه چهــارم خردادمــاه۱۴۰۱
کمتر شوداماتصمیم کمیتهاضطرار این
است که روز چهارشنبه تمامی مدارس،
دانشــگاه هــا و ادارات اســتان تهــران
تعطیلباشد.
بانکها تعطیل نیست
کهــا نیــز
وی دربــاره تعطیلــی بان 
گفــت :بانکها بــه دلیل اینکــه با بخش
خصوصی،اصنافومراوداتمالیمردم
هماهنگ هستند ،امکان تعطیلی آنها
نیست اما توصیه به مجموعه مدیریتی
کهــا ایــن اســت کــه تــا جایــی کــه
بان 
ضرورت دارد برخی از کارمندان در حوزه
کاری خود بمانند و با حداقل کارمند به
فعالیتخودادامهدهند،امابه گونهای
نباشــد که خدمترســانی مختل شــود
و تا جایی کــه امکان دارد ،مــی توانند به
کارمنــدان مرخصــی بدهنــد تا کمتــر در
محل کار حاضر شوند.
منصوریبابیاناینکهتعطیلیشامل
تمــام شهرســتان هــای اســتان تهــران
اســت ،ادامــه داد :برخی از نقــاط تهران
آالیندگــی بیشــتر و برخــی کمتــر اســت
تصمیمیکپارچه گرفتهشدهاست.البته
درهــم تنیدگــی در اســتان البــرز و تهران
هــم وجــود دارد که بــه همین منظــور با
اســتاندار البرز در ایــن زمینه هماهنگ
شده است و در البرز هم تصمیم مشابه
استانتهران گرفتهشد.
لغــو امتحانــات نهایــی بــا تصمیــم
وزارت آموزشوپرورش
اســتاندار تهــران ادامــه داد :بــرای
برگزاریامتحاناتهماهنگنهاییپایه
دوازدهــم که به صورت کشــوری اســت،
تصمیــم گیــری توســط وزارت آمــوزش و
پرورشصورتمی گیرد..

پاداش مشترکان صرفهجوی برق
از اول خرداد لحاظ میشود

وزیــر نیــرو گفــت« :پــاداش
مشــترکان صرف هجــو از
ابتدایخردادماهدر قبض
یشــود».
برق آنان لحاظ م 
«علیا کبــر محرابیــان»
شهــا از
افــزود« :ایــن پادا 
اول خردادمــاه در سیســتم دیســپاچینگ
یشــود .مشــترکان
لحــاظ شــده و اعمــال م 
میتوانند بهازای هر کیلو وات ســاعت کاهش
مصــرف  ۵۰۰تومــان پــاداش بگیرنــد».او
ادامهداد« :این پاداش بــرای ما معادل تامین
هزینــه بــرق اســت ،یعنــی وزارت نیــرو ب هجــای
خرید برق با اعطای پاداش زمینه تامین پایدار
را فراهم میکند و امیدواریم که کاهش مصرف
شهــا بســیار چشــمگیر
بــا وجــود ایــن پادا 
باشد».وزیر نیرو گفت« :از مشترکان پرمصرف
نیــز خواهــش میکنیــم کــه نســبت بــه
صرفهجویــی و مصــرف معــادل ا کثریــت مردم
اقــدام کننــد .مشــترکی داریــم کــه ۵۰برابر یک
خانواده معمولی برق مصــرف میکند و بهطور
طبیعی تداوم ایــن مصرف براســاس تقاضای
همــه مــردم بــا اســتفاده از کنتــور هوشــمند
محدودخواهدشد».
معاون وزیر اقتصاد:

 ۹شرکت دولتی حدود ۷۸۲
همت از کل بودجه کشور را شامل
میشوند

معــاون وزیــر اقتصــاد
ضمــن تشــریح وضعیــت
ســوددهی شــرکتهای
دولتــی بــا بیــان اینکــه در
کل  ۴۵۱شــرکت دولتــی
وجــود دارند که بانکها و
بیمههای دولتی نیز شامل آنهاست ،گفت:
«از ایــن تعــداد  ۳۷۹شــرکت دارای ردیــف
بودجــه و  ۷۲شــرکت فاقــد ردیــف بودجــه
هســتند ۲۹۷ .شــرکت فرعــی و  ۸۱شــرکت
اصلــی را بیــن شــرکتهای دارای ردیــف در
بودجه داریم .از بین کل شرکتهای دولتی
 ۳۵۱شــرکت فعــال هســتند کــه مابقی یــا در
حــال تســویه یــا غیرفعــال هســتند .از بیــن
شــرکتهایی کــه فاقــد ردیــف در بودجــه
هستند .هشت شرکت مادر تخصصی و ۶۴
شــرکت تابعــه وجــود دارد ».ســیدعباس
حســینی ،معاون بانک ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی افزود۹« :
شــرکت دولتــی در ســال ۱۴۰۰چیــزی حدود
 ۷۸۲همــت از کل بودجــه کشــور را شــامل
یشــوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه
م 
شرکتهاست».

هشتگ روز

تایمز

تایمــز گــزارش میدهد کــه جانســون در مــورد اینکه آیا
بــه نماینــدگان مجلــس دروغ گفتــه یا خیــر ،بــا تحقیقات
کمیته امتیازات عوام روبهرو است .در همین حال ،منابع
وایتهال به این روزنامه گفتهاند که نخستوزیر در طی
یکنشست«محرمانه»به کارمندارشددولتیپیشنهاد
داده کــه برنام ههــای انتشــار گــزارش پارتیگیــت را کنــار
بگذارد.

گاردین

گاردین میگوید جانسون به خاطر عکسهای جدید
لو رفتــه در خطر جدیــدی قرار گرفتــه ،زیرا اکنــون با اتهام
دروغگویــی بــه نماینــدگان مجلس عــوام مواجه اســت.
این روزنامه گفته است که پلیس «جزئیات دقیق» از این
دورهمــی دریافت کرده ،اما نخس ـتوزیر را جریمه نکرده
است.

فایننشالتایمز

فایننشــالتایمز گــزارش میدهــد که ریشــی ســوناک،
صدراعظــم انگلیــس مقامــات خــود را موظــف کــرده تــا
برنامههایی را برای مالیات تحمیلــی بر بیش از 10میلیارد
پونــد ســود اضافــی بــرای ژنراتورهــای بــرق بررســی کنــد و
از ایــن طریــق بــه خانوادههایی که بــا هزین ههــای زندگی
دستوپنجهنرممیکنند ،کمک کند.

#متروپل_آبادان #آلودگی_هوا

«ا گر سال پنجتا فصل داشــت تهران تو اون فصل پنجم هم آلوده بود».یا «بیشتر شبیه شوخیه اینکه تا
آخر شبروز دوشنبهبدونیهواآلود هاستوبرایدومینبار هیبهملتبگی«متعاقبااعالمخواهدشد».
بعد کهدانشــگاهیو کارمندوســط آلودگیرفتســرکار،بذاریســرظهر و بگی«تعطیل»اســت».یا«تمام
مدارس استان #تهران فردا به دلیل #آلودگی_هوا تعطیل است ،ولی چون ری ه دانشجویان مجهز به فیلتر
است،دانشگاههاراتعطیلو کالسهاراآنالیننمیکنند!»یا«چراملتاز هر چیزیجوکمیسازن.بهخدا
آلودگی هوا چیزی نیس که باهاش جوکای مســخره بســازید».یا «درحالیکه شــاخص آلودگی هوا در شهر
تهران عدد ۴۸۸و وضعیت #خطرناک را نشــان میدهد و توصیه ا کید به ماندن در خانهها شــده اســت،
اماخبریاز تعطیلیسالنهایتئاتر نیست،چرادستگاهمتولیتئاتر کشور حاضر بهتعطیلیسالنهاآن
هم در چنین شرایطی نیست؟»یا «آلودگی گردوغبار با آلودگی فصل ســرما فرق داره .بهخاطر جریان هوا و
برخاستنغبار از کانونهایفرسایشبادیاز صحراهای آفریقا،خاورمیانهو همینطور کانونهایداخل
ایران از خوزســتان تا همین شــهریار تهران و حتی در اطراف ارومیه و  ...دلیل :کاهش بارش ،برداشت آب،
رهاشدنسرزمینوسوءمدیریتو»...
«دلیلریختنپالسکوتااونجایی کهمنمیدونمخودسازهنبود.یهمثالمیزنم؛همینامیریتوآبادان
االنشدیداتنگوشلوغه.ولیزمانشاهساختهشده.مشکلاز کاربریوحجمزیادجمعیتیه کهاز اونجا
میره.خیابونامیریباتوجهبهاینکهمالاالننیستپسقطعابر اساسنیاز دورانشاهساختهشده».یا
«باتوجهبهتناقضاتدر دســتگیری،زیر آوار ماندنیاجانباختن#عبدالباقیسازنده#متروپل_آبادان؛
علیالحســابپروازهای کانادارا کنترلبفرمایید».یا«کمر خوزســتانراجنگخمنکرد،اماسوءمدیریت
خم کرد...محاکمهصدر تاذیلعواملاینجنایت ،کمترینخواســتهمردم آبادانو خوزستاناست».یا
«خواســتماز آبادانبنویســم...یادوضعیت آب آشــامیدنیافتضاحافتادم.وضعداغــونفاضالبشیادم
اومد .ســینما رکســش یادم اومد .متروپل که داغش تازه تازس و یادم اومد این آبادان یه زمانی اونقدر آباد
یکــردن الف میزنه»...یا
یشــنیدن فکــر م 
فشــو از یه آبادانی م 
و مدرن بود که شــهرای دیگه وقتی توصی 
«نخواســتم اخبار مربوط به #متروپل آبادان رو ببینم ،اما نشد و دیدم .قلب ما دیگه توان پیگیری چنین
یشــون
اخبــاری رو نداره .چرا اینقدر مرگ دســتهجمعی زیاده؟! مگر جان انســانها ارزشــمندترین دارای 
نیست،چراحفظاینسرمایهاولویتمانیست؟»
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سخنگوی قوه قضائیه :تروریستها سزای عملشان را خواهند دید

مبادلهدربارهاحمدرضاجاللی
صورتنمیگیرد
مســعود ستایشــی در نخســتین نشســت خبــری
خود با خبرنگاران به عنوان ســخنگوی قوه قضائیه
گفــت« :پرونده احمدرضــا جاللــی در مرحله اجرای
رأی اســت و بــه صراحــت اعــام میکنــم کــه مســاله
مبادله این شــخص مطرح نیســت .فرآیند رسیدگی
بــه پرونــده و اتهامــات احمدرضــا جاللــی بــه پایــان
رســیده و حکم قطعی صادر شده اســت .پرونده در
مرحله اجرای حکم اســت ،بنابراین موضوع مبادله
دربــاره آقــای جاللــی متصــور نیســت و مبادل ـهای
نخواهــد شــد .در ایــن مرحلــه دربــاره جاللــی بحث
اجــرای حکــم مطــرح اســت و پرونــده در مرحلــه
اجرای احکام است».
تروریستها سزای عملشان را خواهند دید
ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد« :در این یکی،
دو روز اخیــر مــا غص ـهدار شــدیم و شــهید بزرگــواری
را از دســت دادیــم و شــاهد بودیــم کــه دشــمنان
قس ـمخورده نظام مقدس جمهوری اســامی ذات
شرارتبارشــان را دوبــاره نمایــان کردند کــه موجب
شــد عزیــزی را در راســتای خدمتگــزاری از دســت
دادیم».
وی گفــت« :بــه آنهایــی کــه مدعــی حقــوق بشــر
هســتند و میگوینــد مــا دغدغــه داریــم ،میگویــم
قطعا کســانی که مرتکب این جنایت شــدند ســزای
عملشان را خواهند دید ».ســخنگوی قوه قضائیه
گفــت « :کــوردالن بــا تصــور باطــل تــاش میکننــد
حرکت بزرگ ملت ایــران را متوقف کننــد ،اما بدانند
امــت اســامی در تحقــق آرمانهایــش کــم نخواهد
گذاشت».
حکم اسداهلل اسدی قانونی نیست
ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت« :فرآیند دادرســی
آقای اسدی را در بلژیک ناعادالنه میدانیم».
ستایشــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره بازداشــت
اســداهلل اســدی ،دیپلمات کشــورمان افزود« :باید
در ایــن خصــوص بیانیــه داد؛ چــرا کــه بازداشــت و
تعقیب جزایی و صدور حکم قضائی درباره وی و هر
آنچه در این حکم صورت گرفته قانونی نیست».
وی گفــت« :آقــای اســداهلل اســدی ،دیپلمــات
کشــورمان اســت و بــر اســاس طراحــی از پیــش
انجامشــده و اســتفاده ابــزاری گروهــک تروریســتی
نفاق او را بازداشــت کردند که دقیقــا خالف مقررات
بینالمللی و خالف کنوانسیون وین است».
وی گفت« :در مقاطع مختلف اعتراضات رســمی
ایــران بــه کشــورهای آلمــان ،اتریــش و بلژیــک داده
شــده اســت که بر همین اســاس فرآیند دادرسی در
آلمان و بلژیک را ناعادالنه میدانیم».
وی افــزود« :انشــاءاهلل بــه زودی بعضیهــا بــه
خودشــان بیایند و موجب آزادی این بــرادر عزیز ما
که دیپلمات در اتریش بوده ،فراهم آید».
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دســتگاه قضائــی ب هطــور کامــل بــرای تحقــق
مردمیسازی یارانهها با دولت همکاری میکند
ستایشی درباره اجرای طرح مردمی هدفمندسازی
یاران ههــا و اقدامــات ســازمان تعزیــرات حکومتــی در
حوزه نظــارت بــر بــازار افــزود« :از ابتدای امســال تــا31
اردیبهشتدر شعبتعزیراتحکومتی63،هزار و651
فقرهپروندهتشکیلشدهاست کهباهمکاریوتعامل
دســتگاههاینظارتی 2،هزار و 803تنروغن،یکهزار
و 213تــن برنج 572،تــن آرد ،یکهزار و 333تن شــکر
و 65تــن ماکارونــی از انبــار محتکــران بــه دســت آمده
است».وی گفت« :امیدواریم با تدابیر اتخاذشده این
اقالمسریعدر چرخهتوزیعقرار بگیرند».
ســخنگوی قــوه قضائیــه در ادامــه دربــاره برکنــاری
یســازی یاران ههــا و ایجــاد
متخلفــان در اجــرای مردم 
مشــکالت اقتصــادی افــزود« :صالحیــت رســیدگی به
مسائل مربوط به احتکار و این موارد در اجرای قانون،
بر عهدهسازمانتعزیراتاست،امابر اساستاکیدات
رئیــس قــوه قضائیــه ،دســتگاه قضائــی ب هطــور کامــل
یســازییارانههابــادولتهمکاری
بــرایتحققمردم 
میکند».
بــا مجرمــان احتمالــی در حادثــه متروپــل آبــادان
بدوناغماضبرخوردمیکنیم
ســخنگوی قــوه قضائیــه همچنیــن دربــاره حادثــه
متروپل آبادان و ریزش یک ســاختمان چند طبقه در
این شــهر گفــت« :جدیدتریــن گزارشها حاکی اســت
متاســفانه ۱۰نفر از عزیزان ما و از ســاکنان شــهر مقاوم
آبــاداندر اینحادثهفوت کــرد هو تعدادیهمزخمی
شدهاند».وی گفت«:اینحادثهرابههمهشهروندان
آبادانــی و بســتگان آنــان از طرف ریاســت قــوه قضائیه
یهــای عزیــز
تســلیت عــرض میکنــم و بــا همــه آبادان 
همدردیم و قــول میدهیم با هر کســی در ایــن فرآیند
مرتکــب تخلــف و جــرم شــده باشــد ،بــدون هیچگونه
اغماضوباقاطعیتبرخوردشود».

3چهره روز
آخرین آلبوم ساالر عقیلی در راه است

سپردمت به جادهها

آلبــوم موســیقی «ســپردمت بــه جاد ههــا»
به آهنگســازی مســعود پیروی و خوانندگی
ســاالر عقیلــی یکــی از تازهتریــن محصوالت
موســیقی اســت کــه بــه زودی پیــش روی
مخاطبانقرار میگیرد.
مسعود پیروی ،آهنگســاز اثر ،درباره روند
شــکلگیری این آلبوم گفــت« :این مجموعه
بــه غیــر از یــک قطعــه ،بــه صــورت ملــودی
مســتقل خلق شــده و روی ایــن ملودیها،
شــعرها سروده شــدهاســت .در واقع هویت
مســتقل ملــودی بارزتریــن ویژ گــی ایــن اثــر
است ،چرا که ملودیها درگیر کالم نبودند و
آزادانه خلق شــدند .بهتریــن حالتی که یک
قطعه با کالم خلق میشود تعامل آهنگساز
با شــاعر اســت که در مــراوده با هــم ملودی
و شــعر میتواننــد بــه یــک تعامــل دوجانبــه
برســند؛ نه ملــودی به طور مطلق روی شــعر
حا کــم باشــد ،نه شــعر بــه صــورت مطلــق بر
موسیقیحا کمباشد».
وی با اشــاره به روند ضبط این آلبوم ادامه
داد« :ضبط بخش ارکســتر و سازهای این اثر
سه ســال پیش و ضبط صدای آقای عقیلی
تقریبا یک سال و نیم گذشــته صورت گرفته
و بــا توجــه بــه مســائل و مشــکالت کنونــی،
انتشــار آن به تعویــق افتاد ،تا به امــروز که در
مرحلهانتشار اثر هستیم».
ایــن آهنگســاز بــا بیــان اینکــه آلبــوم
«ســپردمت بــه جاد ههــا» دراماتیک اســت،
گفــت« :ایــن اثــر در عیــن عاشــقانه بــودن،
درام اســت که فضای خیلی شــاد و روشــنی
نــدارد .در واقــع ایــن اثــر یــک جریــان و یک
روایــت زندگی اســت و تــا حدی ســعی کردم
لحظههایــی از روز و مــاه و ســال هــر کــدام
از مــا در آن تداعــی شــود».پیروی دربــاره
حضور ســاالر عقیلی در این آلبوم بیان کرد:
«آشنایی من با ساالر عقیلی به زمان ارکستر
ملی به رهبری اســتاد فخرالدینی برمیگردد.
طی گفتوگویی که با ایشــان داشتیم ،کارها
را پسندیدند و این همکاری شکل گرفت».

3عددخبر

عکس خبر3

افت  ۱۵۲۰واحدی
شاخص بورس
شاخص کلبورستهراندر
پایانمعامالتسهشنبه،سوم
خردادماه،بایکهزار و۵۲۱
واحد کاهش،در ارتفاعیک
میلیونو ۵۵۵هزار واحدی
قرار گرفت.شاخصهموزن
بایکهزار و ۵۴۴واحد
کاهشبه ۴۳۱هزار و۲۲۸
واحدوشاخصقیمتبا
سههزار و ۷۲۰واحد کاهش
به۳۸۰هزار و ۴۳۶واحد
رسید.شاخصبازار اول۱۷،
هزار و ۶۱۲واحدو شاخص
بازار دوم۱۰هزار و ۶۸۶
واحد کاهشراثبت کردند.
در ادامهمعامالتبورس
تهران،بیشاز هفتمیلیاردو
قتقدم
۹۸۲میلیونسهم،ح 
و اوراقبهادار بهارزش۴۷
هزار و ۶۹۵میلیاردریالو در
 ۴۹۳هزار و ۳۳نوبتمعامله
شد.عالوهبر این،در بینهمه
نمادها،نمادفوالدمبارکه
اصفهان(فوالد)بایکهزار
و ۳۴واحد،فوالدخراسان
(فخاس)با ۳۴۵واحد،
فوالدخوزستان(فخوز )با
 ۳۳۲واحدو ملیصنایعمس
ایران(فملی)با  ۳۰۲واحدبا
تاثیر منفیبر شاخصبورس
همراهشدند.در مقابل گروه
مپنا(رمپنا)با۸۱۶واحد،
کشتیرانیجمهوریاسالمی
ایران(حکشتی)با۵۳۸واحد
وصنایعپتروشیمیخلیج
فارس(فارس)با ۲۴۶واحد
تاثیر مثبتبر شاخصبورس
داشتند.شاخصفرابورسنیز
بیشاز هفتواحدافزایش
داشت و به ۲۱هزار و ۳۲۱
واحدرسید.در اینبازار،سه
میلیاردو۸۲۵میلیونبرگه
سهمو اوراقمالیبهارزش
۳۵هزار وچهار میلیاردریال
دادو ستدشد.تعداددفعات
معامالتدیروز فرابورس
بیشاز  ۳۳۳هزار و۳۱۳
نوبتبود.

تهــای
مقامــات شــانگهای بعــد از بیــش از  6هفتــه ،برخــی از محدودی 
قرنطینه در این کالنشــهر را لغــو کردهاند .تردد قطارها به صــورت محدود از
سر گرفته شده و سا کنان مناطقی با آمار پایین ابتال به کرونا ،اجازه خروج از
منزل یافتهاند .ایستگاه قطار «هونگکیائو» پس از بازگشایی ،شاهد تردد
دوباره مسافران بود .در این بین شماری همچنان جانب احتیاط را رعایت
کرده و با لباس و عینک محافظ بار سفر بستهاند.

مســابقات فرمــول  ،Eمســابقات اتومبیلرانــی ویــژه خودروهــای
تمامالکتریکی است .این مســابقات برای اولینبار در ســال ۲۰۱۴برگزار شد.
شهر لندن امســال در روزهای ۸و  ۹مرداد میزبان فرمول Eاست .خودرویی
که در تصویر میبینید یکی از خودروهای شــرکتکننده در فرمول Eاست که
از آن رونمایی شــده اســت .کار نقاشــی روی این خودرو را یکــی از هنرمندان
گرافیتیکار سرشناسبهنام«»MrCenzانجامدادهاست.

گهــای ســفالی یکــی از هنرها و صنایع دســتی
در بنــگالدش ســاخت دی 
محبوب بــه شــمار میآید .در ایــن تصویر زنــی صدها دیــگ ســفالی را در زیر
گهــا را در کوره قرار دهد .در
آفتاب کمفروغ عصر قرار داده تا پس از مدتی دی 
یشــود.
این کارگاه در شــرق بنگالدش روزانه ۳هزار دیگ ســفالی ســاخته م 
ساختدیگهایسفالیدر بنگالدشقدمتیچندصدسالهدارد.

هوای داخل این ســاختمان ســبز مسکونی در شــهر میالن ایتالیا احتماال
در گرمای تابستان دلپذیر و خنک است .زندگی در چنین آپارتمانی اما ارزان
نیســت :ســاکنان باید عالوه بــر مخــارج عــادی ،حــدود ۱۵۰۰یورو هــم برای
مخارججانبینگهداریاینجنگلچندطبقهبپردازند.

اینفوگرافی
3

خبر

مخبر :پنجره خدمات هوشمند دولت هر چه زودتر راهاندازی شود

دولت هوشمند شود؛ امضاهای طالیی میرود

معاون اول رئیسجمهوری گفــت« :پنجره ملی
خدمــات دولــت هوشــمند باالتریــن ابــزار مقابلــه
با فســاد و بهتریــن امــکان ایجــاد رضایتمندی در
میان مردم است».
محمد مخبر در جلسه شــورای اجرایی فناوری
اطالعــات ،تصریح کــرد« :با راهانــدازی پنجره ملی
خدمات هوشمند ،مردم به راحتی و بدون حضور
در دســتگاههای دولتــی و اجرایــی از خدمــات
دولــت بهرهمند میشــوند کــه این مهــم میتواند
بــه کاهش هزینه ،زمــان و انرژی مردم منجر شــود
و در عین حــال با یکپارچهســازی خدمات دولتی
در ســامانه هوشــمند ،همــه خدمــات دولتــی
برای مردم بــه راحتی قابل مشــاهده و دسترســی
است ».وی خاطرنشان کرد« :با راهاندازی دولت
هوشــمند از امضاهــای طالیی و برخی فســادها و
رانــت کامــا جلوگیری میشــود و ضمن شــفافیت
اطالعات ،دستگاههای نظارتی و مردم میتوانند
از چگونگــی پیشــبرد امــور در قــوه مجریــه و ســایر
دستگاهها و قوای کشور آ گاه شوند».
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه عــزم

جــدی دولــت ســیزدهم و همچنیــن اهمیــت
راهانــدازی هرچهســریعتر پنجــره ملــی خدمــات
دولت هوشــمند تــا پایان ســال جاری تا کیــد کرد:
«دولت هوشــمند یک موضوع فراقوهای است که
تمامی دستگاهها و قوا میتوانند خدمات خود را
به مردم در بســتر آن عرضه کنند ».در این جلسه
که با حضــور وزرای ارتباطات و فنــاوری اطالعات،
دادگســتری ،صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی ،رئیــس کل بانک مرکــزی و دبیر
شــورایعالــی فضای مجــازی برگزار شــد ،عیســی
زار عپــور ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده و رونــد
شــکلگیری شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات،
بــر ضــرورت شتاببخشــی بــه توســعه فنــاوری
و اطالعــات در دســتگاههای اجرایــی و دولتــی
تا کیــد کــرد و گفــت« :راهانــدازی دولت هوشــمند
از دغدغههــای دولــت ســیزدهم و همچنیــن
تا کیدات رئیسجمهوری بوده اســت که با اجرای
موفقیتآمیــز خدمترســانی هوشــمند بــه مردم
بسیاری از مشــکالت دولت و اقشــار مختلف حل

میشــود ».وی افــزود« :دســتگاههای دولتــی
موظفنــد تــا پایــان نیمــه اول ســال جــاری پنجــره
واحــد خدمات هوشــمند خود را راهانــدازی کنند
تــا پــس از یکپارچهســازی همــه ایــن پنجر ههــا در
پنجــره ملــی خدمــات دولــت هوشــمند ،تــا پایان
ســال جاری مردم بــه راحتــی بتوانند تمــام امور و
نیازمندیهــای خود به خدمــات دولتی از جمله
کسب مجوزها ،مشــاهده ابالغیهها و نامهها ،امور
مالیاتــی و دریافت خدمات دولتی را با اســتفاده از
تلفن همراه و رایانه شبانهروزی دریافت کنند».
زار عپور بــا بیــان اینکه با همــکاری قــوه قضائیه
و ســایر نهادهــای دیگــر ب ـهزودی همــه خدمات
در ســایر قــوا نیــز در پنجــره ملــی خدمــات دولت
هوشــمند قابــل دسترســی و بهرهبــرداری بــرای
مــردم اســت ،گفــت« :زیرســاختهای قانونــی،
اجرایــی و فنــی ایــن اقــدام بــزرگ در کشــور آماده
شــده و در عیــن آسانســازی خدمترســانی بــه
مــردم ،مدیــران دولتــی میتواننــد از طریــق یــک
داشــبورد مدیریتــی بــه کل گزارشهــا و اطالعــات
مورد نیاز دسترسی داشته باشند».
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