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کذب است
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ای به محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی، ادعای احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی را تکذیب کرد. خدایی در این نامه با اشاره به نامه احمد نادری نماینده مردم 
تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس به دادستان کل کشور مبنی بر قصد 
خروج از کشور رئیس سازمان سنجش به بهانه فرصت مطالعاتی، نوشته است: »با 
توجه به اینکه اینجانب تابحال درخواستی از دانشگاه محل استخدام و هیچ مرجع 
قانونی دیگری جهت فرصت مطالعاتی نداشته ام، این مطلب کذب محض است.« 
رئیس سازمان سنجش در این نامه از قالیباف درخواست کرده است بر اساس آئین 
نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی نسبت به نشر اکاذیب از سوی این نماینده 

رسیدگی قانونی صورت گیرد.

اخبار ویژه ...

مدیرعامل جدید گاز 

کنار رفتن الریجانی ها 

ترند شد

فوت متهم ردیف اول 

بزرگان اصولگرا و اصالح طلب

رفيق قدیمي 

فرمانده اسبق مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران شد. 
وزیر نفت در حکمی »مجید چگنی« را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران منصوب کرد. مجید چگنی مدیر کل سابق نظارت بر صادرات و مبادالت 
فرآورده های نفتی وزارت نفت عالوه بر این ســمت با کارشناس ارشد مهندسی 
صنایع، عضو گروه شش نفره اجرای آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه وزارت 

نفت و فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت را در سوابق خود دارد.  

ناصر قوامی گفت : برادران الریجانی به نهایت رشدی که مدنظرشان بود، رسیدند. 
زمانی اصال مصلحت نبود که دو برادر دو قوه را در اختیار داشته باشند و نتیجه را 
هم دیدیم. به نظر من این اشخاص کار خود را کردند و کنار  رفتنشان طبیعی است. 
وقتی چند برادر منصب های کلیدی کشور را چندین سال در اختیار دارند، به هر 
حال روزی باید برکنار شوند. قوامی تصریح کرد: قطعا درباره اینها تغییر موضعی 
صورت گرفته است. البته ما از پس پرده خبر نداریم؛ مشخص نیست آملی الریجانی 
از شورای نگهبان استعفا داده یا به او گفتند که کناره گیری کن؛ همان گونه که علی 

الریجانی رد صالحیت شد.

یک عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شوراي اسالمي عکسي از اقامه نماز رئیس 
جمهوري در هواپیما در سفر تاجیکستان منتشر کرد که او نیز در صف نماز حضور 
داشت.جلیل رحیمي جهان آبادي، عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي و 
 نماینده تایباد که به همراه رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیات همراه جهت شرکت 
در نشست سران سازمان شانگهاي به تاجیکستان سفر کرده بود، در صفحه توییتر 

خود به این موضوع واکنش نشان داد. 

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد که متهم ردیف اول پرونده شرکت مفتاح خودرو 
در پي سکته قلبي فوت کرده و اموال متهم متوفي کفاف رد مال وي را در صورت 
قطعیت محکومیت خواهد داد.در پي انتشــار خبري مبني بر فوت »میثم رضایي« 
متهم ردیف اول شرکت مفتاح خودرو، مرکز رسانه قوه قضاییه به اطالع مي رساند 
نامبرده قبل از اعزام به زندان، حتي در مرحله رسیدگي بدوي به پرونده به علت سابقه 
بیماري به مراکز درماني اعزام شده بود و از مراقبت هاي ویژه پزشکي بهره مند بوده 
اســت و در بیمارستان لقمان تهران هم فوت کرده است؛ بنابراین گزارش، پرونده 
شرکت مفتاح خودرو از جمله پرونده هاي کثیرالشاکي محسوب مي شود که با فوت 
متهم ردیف اول آن رسیدگي به این پرونده مختومه نخواهد شد، بلکه بخشي از این 
پرونده در دست رسیدگي قضایي است و در خصوص بخش دیگری از آن نیز راي 

صادر شده است. 

یک فعال سیاسي اصالح طلب با انتقاد بر اینکه بزرگان احزاب حضور جدي در 
احزاب ندارند، گفت: یکي از نقدهاي امروز این اســت که بزرگان اصالح طلب 
و اصولگرا درگیر فعالیت هاي حزبي نمي شوند.»علي محمد نمازي«، یک چهره 
سیاسي اصالح طلب، در رابطه با علت افول احزاب طي سال هاي گذشته اظهار کرد: 
در ایران به جز در سه سال اول عمر نظام جمهوري اسالمي که آیت اهلل شهید بهشتي، 
جناب آقایان خامنه اي، هاشمي رفسنجاني و شهید حجت االسالم باهنر که حزب 
جمهوري اسالمي ایران را تشکیل دادند و با سرعت در سراسر کشور عضو گیري 
کردند و در نهایت در مجلس ششم، دیگر شاهد فعالیت جدي احزاب نبوده ایم. 
نمازي افزود: فلسفه وجودي احزاب که سامان دادن به سالیق مختلف، سازماندهي 
نیروهاي عالقه مند به فعالیت هاي سیاسي و یا صرفا احساس تکلیف براي حضور 
در پاي صندوق هاي راي و در نتیجه کسب پیروزي در انتخابات و سهیم شدن در 
قدرت است، هیچ فردي صرفا براي کسب معنویت و ورود به بهشت وارد فعالیت 
حزبي نمي شود. اینگونه افراد و احزابشان به دنبال ایفاي نقش در اداره کشور هستند.

وزیر میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي علي دارابي را به عنوان قائم  مقام 
وزیر و معاون میراث  فرهنگي منصوب کرد. طي حکمي از سوي عزت اهلل ضرغامي، 
علي دارابي به عنوان قائم مقام و معاون میراث فرهنگي وزارت میراث فرهنگي صنایع 

دستي و گردشگري منصوب شد.

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

وزارتخانه ها ظرفیت های همکاری با سازمان 
شانگهای را شناسایی کنند

حجه االســالم  ســید ابراهیم رئیسی در 
جلســه هیات دولت با اشاره به عضویت 
جمهوری اســالمی ایران در ســازمان 
همکاری شــانگهای گفــت: امروز نه 
تنهــا وزارت امــور خارجــه بلکه همه 
وزارتخانه ها مسوولیت و ماموریت دارند 
که از ظرفیت ایجاد شده، نهایت استفاده 
را در رونق و شــکوفایی اقتصادی کشور 

بعمل بیاورند.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: امروز 
کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه و بستر 
همکاری با جمهوری اسالمی ایران را از 

هر زمان دیگری مهیاتر می دانند و احساس 
مــی کنند می توانند همکاری های بهتر و 
بیشتری را با ایران رقم بزنند و در سخنان 
خود نیز بر تقویت و تعمیق سطح همکاری 

با تهران تاکید داشتند.
رئیسی تسریع در فعال کردن بندر چابهار 
را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: بندر 
چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی 
و جهان است، لذا شتاب در توسعه و بهره 
بــرداری آن، از اهمیت زیادی برخوردار 

است.
رییس جمهوری همچنین به رایزنی های 

انجام شــده برای تقویت همکاری های 
دوجانبه با تاجیکستان اشاره کرد و گفت: 
دو کشــور ارتباط فرهنگی با ریشــه و 
اعتقادی با یکدیگر دارند و در این ســفر، 
دو طرف مصمم شدیم تا فصل نوینی از 
روابط دو جانبه بین دو کشور رقم بخورد.

رئیســی تصریح کرد: سیاست خارجی 
دولت، تقویت روابط با کشورهای همسایه 
با اولویت دیپلماسی اقتصادی است و این 
سیاست را با قدرت پیگیری خواهیم کرد 
و هیچ مانعی برای تقویت روابط اقتصادی 
با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد.

رییــس جمهوری در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با قدردانــی از تالش ها و 
فداکاری دست اندرکاران حوزه بهداشت 
و ســالمت کشــور گفت: امروز شتاب 
واکسیناســیون برای مــردم امیدبخش 
شده اســت و در کنار آن دقت و انضباط 
واکسیناسیون اهمیت زیادی دارد که باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
رئیســی افزود: به لطف الهی با شتابی که 
در روند واکسیناســیون آغاز شــده سال 
تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در زمان خود 
آغاز خواهد شــد و همــه دانش آموزان، 
دانشجویان و خانواده آنها اطمینان داشته 

باشــند که امر آموزش در کشــور رونق 
خواهد گرفت و تعطیلی و تاخیر در آن را 

خسارت به فرزندان خود می دانیم.
رییس جمهوری همچنین تداوم حرکت 
به سمت رشــد اقتصادی و کاهش تورم 
در کشــور را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده و 
امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه 

بوده و برای مردم ملموس باشد.
رئیســی خاطر نشان کرد : در تصمیمات 
اقتصادی به دنبال آن هستیم که اقدامات، 
همراه با مطالعه و کار کارشناسی باشد تا 
گام های اجرایی کــه در حوزه اقتصادی 
برداشــته می شــود تاثیرگذار و همراه با 

نتیجه روشن باشد.
رییــس جمهوری در ادامــه به موضوع 
راهپیمایی اربعین حســینی اشاره کرده و 
گفت: همه مردم ایران عاشــق اباعبداهلل 
الحســین)ع( هستند اما شرایط کرونایی 
و صیانــت از جان مردم اقتضائاتی دارد و 
بایــد در چارچوب رعایت پروتکل های 
بهداشتی و انضباط عمل شود تا سالمت 
زائران دچار آسیب نشود ضمن اینکه در 
ایــن زمینه همکاری بــا دولت عراق نیز 

اهمیت دارد.

    سرویس سیاسی - رییس جمهوری اولویت سیاست خارجی را گسترش و ایجاد روابط همه جانبه با کشورهای همسایه و منطقه 
دانست واظهار داشت:امروز با توجه به ظرفیت بزرگی که در قالب سازمان همکاری  شانگهای ایجاد شده است، همه وزارتخانه ها وظیفه 

دارند ظرفیت های همکاری را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار بگیرند. 

سرویس سیاسی- سیدمصطفی هاشــمی طبا واکنــش اصولگرایان به مسائل 
هســته ای و برجامی را جناحی ارزیابی کــرد و با تاکید بر اینکه افکار عمومی 
متوجه همه مســائل است، گفت:برای همین است که در کشور ما رفراندوم و 
سوال از مردم جایی ندارد.منتقدان تندروی برجام به شکل قابل توجهی نرمش 
به خرج داده و در مواردی حتی از به دست آوردن دل آژانس استقبال کردند!در 
حالی که همان ها در اسفند ماه گذشته و وقتی دولت روحانی سه ماه از آژانس 
مهلت گرفت به خاطر عدم اجرای تمام و کمال مصوبه مجلس حسابی عصبانی 
بودند.این تفاوت برخورد در روزهای اخیر با واکنش ها و انتقادات بســیاری 

توام شده است. 
تیم دیپلماســی و مذاکره کننده دولت رئیسی معلوم شده و کارش را هم تقریبا 
کلید زده است. پذیرش درخواست آژانس انرژی اتمی برای گفت وگو در تهران 
و توافق که صورت گرفت نیز مصداق آن است. دیدار محمد اسالمی و رافائل 
گروســی در آستانه برگزاری نشســت حکام و در شرایطی که گزارش آژانس 
علیه ایران بود و ســایه صدور قطعنامه روی ســر کشور سنگینی می کرد اقدام 
مثبتــی بود که صورت گرفت. منتها اقدامی که اگر در دولت قبل انجام شــده 
بود، با واکنش های متفاوتی مواجه بود. منتقدان تندروی برجام به شــکل قابل 
توجهی نرمش به خرج داده و در مواردی حتی از به دســت آوردن دل آژانس 

استقبال کردند!
در حالی که همان ها در اســفند ماه گذشــته و وقتی دولت روحانی ســه ماه از 
آژانس مهلت گرفت به خاطر عدم اجرای تمام و کمال مصوبه مجلس حسابی 

عصبانی بودند. 
این تفاوت برخورد در روزهای اخیر با واکنش ها و انتقادات بسیاری توام شده 
است. مثال سیدمصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصالح طلب تاکید می کند که 

»یان برخورها کامال سیاسی و جناحی است«. 
او در گفت وگــو یــی  برخورد مجلس با ظریف در مجلس را یادآوری کرده و 
گفت: » مجلس جای بحث و گفت وگو اســت و حضرت امام و مقام رهبری 
هم بارها در این باره تاکید کرده اند اما در دولت قبل شــاهد بودیم که وزیر را 
می خواســتند اما با داد و فریاد و فحش دادنن اجازه نمی دادند که صحبت کند! 
اصال معلوم نبود برای چه او را خواسته اند.  این رفتار کسر شان مجلس مخصوصا 
مجلسی که عنوان اسالمی دارد، است. همان افراد اما اکنون رویکرد دیگری داشته 

و توافق را تایید می کنند!«
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: »حاال که دولت تغییر کرده و با آنها همسو 
است، پس باید شاهد اجرای مصوبه مجلس و عدم اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی و هر چه که نوشته بودند، می بودیم. اما می بینیم که آنطور نشده و مخالفتی 

هم ندارد. البته خدا را شکر که عاقالنه رفتار می کنند«.
هاشــمی طبا در پاســخ به اینکه قضاوت افکار عمومی نسبت به این دوگانگی 
در رفتار چه خواهد بود؟ گفت: »افکار عمومی چند قسم است. وقتی از افکار 
عمومی صحبت می کنیم باید معلوم باشد که منظور کیست. یک بخش همان 
رسانه هایی هستند که با آنها همسو نبوده و نظرشان مشخص است و نقد می کنند. 
یک سری هم ... توجیه می کنند. مردم عادی که بی طرف هستند اما متوجه همه 
مسائل بوده و می دانند که داستان از چه قرار است. برای همین هم رفراندوم و 
ســوال از مردم اگرچه در قانون اساسی آمده اما در کشور ما جایی ندارد. افکار 

عمومی هم باالخره حرف خود را می زند«.

هاشمی طبا :

 برجام لعنتی چگونه برجام 
پاک شد؟ !

دليل عدم سفر رئيسي 

گمانه زني ها 

سومين نفتکش 

خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رئیس جمهور به دلیل رعایت 
دستورالعمل هاي کرونایي، تصمیم گرفته است که به صورت برخط و آنالین در 
مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني کند.سعید خطیب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه با اشاره به برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل در روزهاي آینده گفت: آقاي 
رئیسي رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز سه شنبه 
سخنراني خواهند داشت. خطیب زاده تصریح کرد: البته آقاي امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه کشورمان به همراه هیاتي فردا صبح عازم نیویورک خواهند بود و مالقات ها 

و برنامه هاي بسیار مفصلي هم براي وي و هیات همراه تدارک دیده شده است.

در پی انتشار برخی گمانه زنی ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره تغییر 
رئیس رسانه ملی، خبر ها حاکی از این است  که »پیمان جبلی« معاون برون مرزی 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران گزینه اول ریاست این سازمان است. 
پیمان جبلی متولد سال ۱۳۴۵ در محله شمیران، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
رشته معارف اسالمی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق علیه السالم در سال ۱۳۷۲ بوده و 
در سال ۱۳۸۳ مدرک دکترای فرهنگ و ارتباطات خود را از همین دانشگاه دریافت 

کرده است.

سایت تخصصي ردیابي و اطالع رساني درخصوص تردد نفتکش ها مدعي شد 
که سومین نفتکش حامل سوخت ایراني درحال حرکت به سمت لبنان است. به 
گزارش الجزیره، ســایت تخصصي تانکر تراکرز که متخصص ردیابي و اطالع 
رساني درخصوص تردد نفتکش ها در جهان است، اعالم کرد که سومین نفتکش 
حامل سوخت ایراني به سمت لبنان در حال حرکت است.براساس این گزارش، 
اولین محموله سوخت ایران، روز پنجشنبه گذشته وارد لبنان شد. دومین کاروان 
کامیون هاي حامل سوخت ایران نیز اخیرا از مرزهاي سوریه عبور  کرده و به سمت 

لبنان در حال حرکت است.

سرویس سیاســی-  »میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی در وین تغییرات در تیم مذاکره کننده پس از تشکیل دولت جدید 
در ایران را طبیعی دانســت و گفت: روند مذاکرات برجامی وین نه از ابتدا، 
بلکه باید از نقطه ای که تا ۲۰ ژوئن )۳۰ خرداد( به آن رســیده اســت، از سر 

گرفته شود. 
اولیانوف شــامگاه یکشنبه در پیامی توئیتری نوشت: »تغییرات خاص در تیم 
مذاکره کننده پس از تشــکیل دولت جدید در ایران طبیعی اســت. مهمترین 
نکته برای موفقیت گفت وگوهای وین این اســت که از تداوم روند اطمینان 

حاصل شود«.
  »میخائیل اولیانوف« هفته گذشته نیز  در گفت و گو با روزنامه روسی ایزوستیا  
اظهار داشت که علت وقفه طوالنی در مذاکرات هسته ای ایران در وین به خاطر 

تشکیل دولت جدید ایران است بنابراین هیچ چیز غیرمعمولی وجود ندارد.
وی گفت که تاریخی برای از سرگیری مذاکرات مربوط به احیاء برجام وجود 
ندارد و گفتنش دشــوار اســت که چه زمانی تاریخ آن مشخص خواهد شد. 
بــه گفته این دیپلمات، علت ایــن وقفه طوالنی از آخرین دور مذاکرات )۲۰ 

ژوئن- ۳۰ خرداد( تغییرات در قوه مجریه ایران است.
این دیپلمات تأکید کرد: دولت جدید این کشور به زمان دارد تا تیم جدید را 
تشکیل دهد. من می دانم که در تهران روی این موضوع عمال به صورت روزانه 
دارند کار می کنند. و به همکاران خودم که بخاطر تأخیر در مذاکرات عصبی 
هستند یادآوری می کنم که دولت بایدن یک ماه و نیم و حتی بیشتر زمان برد 
تا مذاکرات وین را آغاز کند. به همین خاطر هیچ چیز غیرمعمولی وجود ندارد.
اما او خاطرنشــان کرد که تأخیر موجب موفقیت نمی شود، بخاطر اینکه آن 
روندی که تا ۲۰ ژوئن بدست آمد به میزان زیادی »خنثی شده و از دست رفته 
است«. میخائیل اولیانوف گفت: ما به نوبه خود از تأخیر فاجعه نمی سازیم، اما 

خواستار این هستیم که مذاکرات فعال شود. این به نفع همه است.

اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی: 

مذاکرات وین باید از نتایج آخرین 
دوره، ادامه یابد

سرویس سیاسی -  نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: 
موضوع سهم خواهی از دولت از نظر ما 
مطرود اســت  لذا جلوی آن می ایستیم، 
هزینــه می دهیم اما اجازه تکرار دولت  و 
جریان احمدی نژاد را در این استان نمی 

دهیم. 
محمدرضــا پورابراهیمی در نشســت 
خبری با بیان اینکه محکم پشــت ســر 
تصمیمــات دولت و وزارت کشــور 
ایستاده ایم افزود: اما اگر استانداری بیاید و 
از مواضع انقالبی، کارآمدی و توانمندی 
به عنوان ۲ محور اصلی ما فاصله بگیرد، 

جلوی او می ایستیم.
مردم تشنه تصمیمات ما هستند

وی اظهار داشــت: کرمان استانی مهم و 
ممتاز در کشور است لذا باید ظرفیت های 
استان را آنگونه که استحقاق مردم است، 

پویا کنیم.  
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت 
با اشاره به کرمان به عنوان استانی ثروتمند 
که فقر در آن همچنان ادامه دارد، بیان کرد: 
مردم تشنه تصمیمات ما در فرایند توسعه 
استان هستند اما در کنار ثروت های بزرگ 

چاله های فقر نیز وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه نگاه ما به حرکت آینده 
استان باید توسعه باشد گفت: اگر در استان 
رفتاری غیر توسعه ای باشد در صورتی که 
فرصت های اقتصادی با حوزه سیاسی از 

ما گرفته شود، به نتیجه نمی رسیم.
وی ادامه داد: وظیفه ما این اســت برای 
رشد استان کرمان تالش کنیم و اگر کسی 
بر خالف مصالــح ملی حرف بزند و از 
موازین و چارچوب های ذیل توســعه و 

انقالب گذر کند جلوی آن می ایستیم.
پورابراهیمی یادآور شــد: رسیدگی به 
گروه های سیاســی نبایــد در اولویت 
مسئوالن باشد و این امر برای ما هم قابل 
قبول نیست. وی اظهار داشت: جاهایی 
با دولت قبل چالش داشتیم امروز قاطبه 
نمایندگان به اســتقبال رئیس جمهوری 
فعلی آمدند، فضای او انقالبی و مبتنی بر 
آرمان های امام و مقام معظم رهبری است.
به تصمیم دولت برای انتخاب استاندار 

کرمان اعتماد می کنیم
وی تاکید کرد: ما به تصمیم وزیر کشور 
و رئیس جمهوری برای انتخاب استاندار 
کرمان اعتماد می کنیم و ما با رای مردم باید 

برای مردم کار کنیم.
پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: فرزندان 
انقالب متناســب با ظرفیت ها در دولت 

سیزدهم باید به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به مخالفت برخی با وزیری 
که مورد تایید رهبری بوده اســت گفت: 

استان کرمان جای سیاسی کاری نخواهد 
بود، کرمان جای کار و تالش است .

مسئوالن براساس شرایط جبهه و جنگ 
تصمیم بگیرند

وی با اشــاره بــه ضرورت اســتفاده از 
توانمندی های کشور گفت: مسئوالن بر 
اساس شرایط جبهه و جنگ برای کشور 
تصمیم بگیرند، نیرویی که توانسته تا حدی 
خالها را پر کند ســپاه پاســداران است، 

نیرویی که جریان انقالب را قبول دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی بیان داشت: عده ای ستاد تشکیل 
داده و تقسیم قدرت کرده اند، اینگونه که 
نمی شود استان را اداره کرد و نمی توان در 
اتاق های دربسته نسبت به کرمان تصمیم 

بگیرند.
قیمت گذاری ســیمان بــه حالت قبل 

بازگشت
وی با اشاره به بازدید امروز خود از واحد 
تولید بتن در شهرک صنعتی کرمان گفت: 
مشکل بورس کاال برای این محصول حل 
شده و شرکت های بتنی فعالیت خود را 

آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: نرخ تاثیرگذار ســیمان بر 
واحدهای تولید بتن و ساختمان سازی 
به قیمت قبل برگشته که این اقدام از بیکار 
شدن کارگران بسیاری جلوگیری می کند.
پیش بینی واکسیناسیون جامعه هدف 

کرمان تا آبان ماه
پورابراهیمی با اشــاره بــه کنترل پیک 
ســنگین کرونا گفت: استان کرمان رتبه 
نخست واکسیناسیون را در کشور کسب 
کرده و پیگیری برای پایین آوردن ســن 
واکسیناســیون تا ۱۰ سال برای سرعت 
بخشــی به روند واکسیناسیون بر اساس 
توافق با وزیر وقت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: حــدود یک میلیون و ۱۷ 
هــزار نفر از مجموع ۲ میلیــون و ۱۰۰ 
هزار نفر جامعه هدف واکسیناسیون در 
استان کرمان نوبت نخست و ۵۲۰ هزار 
نفر مرحله دوم واکسن را دریافت کردند.

پورابراهیمی افزود: با روند فعلی تزریقات 
پیــش بینی می شــود که نوبــت دوم 
واکسیناسیون تا پایان آبان ماه در جامعه 

هدف استان کرمان تکمیل شود.
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: ظرف هفته 
آینده نیز تزریق واکسن به رده سنی باالی 

۱۸ سال در استان کرمان آغاز می شود.
وی ابراز داشــت: واکسیناسیون دانش 
آمــوزان مدارس برای ما مهم اســت و 
در بخــش های تاثیر پذیر از کرونا، افت 
تحصیلی دانش آموزان نگرانی اصلی و 
جدی ما در حوزه آموزش است که در این 
خصوص داده ها حاکی از افت آموزشی 

است.
خط فرعی انتقال آب خلیج فارس به 

کرمان می رسد
وی با اشاره به چالش تامین آب در استان 
کرمان اضافه کرد: پروژه نخســت خط 

انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان 
عملیاتی شده و سه مجموعه بزرگ به این 
آب دسترسی یافتند. پورابراهیمی تصریح 
کرد: در این بخش کارشکنی وزارت نیرو 
امکان تخصیص آب صنعت و آشامیدنی 

کرمان را فراهم نکرد.
وی افزود: خبرهــا حاکی از انتقال خط 
فرعی آب از خلیج فارس به سمت کرمان 
با هزار میلیارد تومان اعتبار است که نیمی 
از آن توســط بخش خصوصی و نیمی 

دولتی اجرا می شود.
روند ایجاد ۱۲ هزار شغل خانگی در 

کرمان
وی اضافــه کرد: از یک ســال و نیم قبل 
برای ساماندهی محله های شهر کرمان 
اقدام و در ۹ ماه گذشته نشست هایی با راه 
و شهرسازی و بنیاد مسکن و استاندار با 
محوریت شهرک صنعتی برگزار شد که 
در این زمینه نیازمند طرحی اساسی برای 

ساماندهی محله شهرک صنعتی بودیم.
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شورای اسالمی گفت: حدود هشت ماه 
کار مطالعاتی و میدانی این طرح انجام و 
سه جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی برگزار کردیم.
وی عنوان کرد: آخرین جمع بندی حاکی 
از آن است که  مصوبات اشتغال که برای 
ما حائز اهمیت و مطالبــه مردم بوده در 
این زمینه ۲ اقدام از جمله توسعه مشاغل 
خــرد و خانگی و توافق نامه ای با بانک 
های استان کرمان منعقد کردیم که در فاز 
نخست آن برای ۱۲ هزار نفر شغل قابل 

اتکا و پایدار ایجاد می شود.
پورابراهیمی افزود: سه هزار شغل خرد 
و خانگی از محل منابع یاد شده، سهمیه 
شهر کرمان است و آمادگی پرداخت این 
اعتبــار به هر کس در چارچوب ضوابط 

تسهیالت خوداشتغالی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین در این زمینه برای 
هر شغل یکصد میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحســنه در نظر گرفتیم و تعهد 
مجمع نمایندگان به جز تکالیف دولت در 

استان کرمان است .
تخلفات شرکت مس در انتقال گردش 

مالی حساب ها
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شــورای اسالمی گفت: بر اساس قانون 
برنامه ششم توسعه شرکت های بزرگ 
موظف شــده اند که گــردش مالی را به 

استان های خود بیاورند.
وی بیان داشــت: گزارش ســال ۹۹ که 
مجمع های این شــرکت ها برگزار شده 
نشــان می دهد فروش شرکت ملی مس 
۴۲ هزار میلیارد تومان و سود آن ساالنه ۲۶ 
هزار میلیارد تومان و صادرات این شرکت 
نیز یک میلیارد دالر بوده لذا این شرکت 
موظف اســت بر اساس قانون نسبت به 
انتقال گردش مالی حساب های خود به 

کرمان اقدام کند.
وی افزود: اگر گزارش انتقال گردش مالی 
حساب ها در شورای معادن مطابق انجام 

تکالیف قانونی نباشد، شکایتی در دستگاه 
قضایی طرح می شود.

پورابراهیمی یادآور شد: در صورتی که 
این اتفاق بیفتد به جای ۱۲ هزار فرصت 
شغلی خانگی و خرد می توان سه تا چهار 
برابر آن مشاغل را در استان کرمان ایجاد 
کرد و می توانیم در نیمه دوم امســال در 
حوزه مشــاغل خــرد و خانگی رکورد 

بزنیم.
جذب ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه 

گذاری در کرمان
وی گفت: بزرگترین طرح های صنعتی و 
معدنی وابسته به صنایع بزرگ را در استان 
کرمان آغاز کردیم و در این خصوص ثبت 

و فعالیت شرکت هایی آغاز شده است.
وی تاکید کرد: فعالیت عملیاتی اجرایی 
این پروژه ها در اوایل مهر و آبان ماه ســال 
جاری اعالم خواهد شــد که با انجام آن 
حدود ۶ هزار میلیارد تومان در شهر کرمان 

اعتبار جذب می شود.
عملیات اجرایی پروژه تولید 
الستیک های سنگین در کرمان

پورابراهیمی با اشاره به احداث بزرگترین 
منطقه صنعتی کشور گفت: طرح بعدی 
الستیک فوق ســنگین برای واحدهای 
معدنی استان کرمان است که اکنون این 
محصول به صورت وارداتی است و ارز 

سنگینی از کشور خارج می کند.
وی ادامه داد: زمین پروژه تحویل پیمانکار 
و کارهــای اجرایی آن آغاز شــده که با 
سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد تومان، 
در این پروژه، ظرف یکی ۲ سال دیگر آثار 

آن را در اقتصاد استان خواهید دید.
عضویت ایران در اجالس شانگهای آغاز 
تحوالت در نظام جمهوری اسالمی است
وی با اشاره به احداث مرکز لجستیک و 
بندر خشک در استان کرمان گفت: توافق 
نامــه آن اخیرا در اجالس شــانگهای و 

تاجیکستان در اتفاق بزرگی رقم خورد.
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه ما حدود 
۱۵ سال عضو ناظر در این سازمان بودیم 
تصریح کرد: حضور ایران به عنوان عضو 
دائم در این اجــالس آغاز تحوالت در 

جمهوری اسالمی است.
وی بیان داشت: آنچه آمریکا در سیاست 
بین المللی دنبال می کرد، خاصیت خود 
را از دست داده و ایران در مجموعه بزرگی 
کار خود را از همسایگان آغاز کرده است. 
بهره برداری از پروژه مرکز لجستیک 

تا ۲ ماه آینده
وی عنوان کرد: ایران اصلی ترین کشور 
برای ترانزیت کاال در منطقه محســوب 
می شود که این موقعیتی استثنایی است که 
فرایند توسعه اقتصادی استان کرمان با این 
تحوالِت تاثیر گذار در تغییر خواهد کرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در این راســتا 
مرکز لجســتیکی با اعتبار هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گــذاری کارش را آغاز 
کرده که ظرف ۲ ماه آینده به بهره برداری 

می رسد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس: 

 اجازه تکرار جریان احمدی نژاد را نمی دهیم


