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از ممنوعیت واردات آیفون 
خبری نیست

در یــک هفتــه گذشــته هیاهــوی زیادی بر ســر 
ممنوعیــت ورود گوشــی آیفــون بــه پا شــد و حتی 
کــی از افزایش چند میلیــون تومانی  گزارش هــا حا
قیمت این محصول در بازار اســت، اما مســئوالن 
بعــد از یــک هفتــه، در نهایــت ایــن وضعیــت را به 

اختالل سیستمی نسبت دادند. 
به گــزارش ایســنا،  هفتــه گذشــته واردکنندگان 
در ســامانه جامــع تجــارت بــا ایــن پیــام مواجــه 
می شــدند که ثبت ســفارش برند اپل تا روز شنبه 
31 اردیبهشت محدود شده اســت. اما امروز این 
پیام تغییر کرده و در سامانه اعالم شده که با توجه 
به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کاالیی 
2۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه 2۷، 
گروه کاالهای لوکس و غیرضروری است که امکان 

تأمین ارز برای آنها وجود ندارد.
دیــروز وزارت صمت محدودیت ثبت ســفارش 
آیفون را بــه به روزرســانی برخی گروه هــای کاالیی 
و برخــی اولویــت بندی هــا بــرای تامیــن کاالهای 
اساسی اعالم و این وضعیت را طبیعی توصیف کرد 
و گفت که هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت 
ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به 
بانک مرکزی و گمرک ابالغ نشــده و ثبت سفارش 

آیفون از امروز انجام می شود.
ایــن صحبت هــا در حالــی اســت کــه طــی یــک 
هفته هیاهو بر ســر ممنوعیت ورود گوشی آیفون 
هیــچ مقــام مســئولی در وزارت صمــت حاضــر به 
روشــن کردن ابعاد ماجرا نشــد و در نهایــت بعد از 
اینکه اعالم شــد قیمت ها باال رفتــه و حتی برخی 
آژانس های مســافری شــروع بــه انجــام تخلفاتی 
کرده انــد، یعنــی دقیقــا زمانــی کــه دیگــر کار از کار 
گذشــته بود، این وضعیت به اختالل سیســتمی 
نســبت داده شــد؛ در حالــی کــه بــا اعــالم چنیــن 
خبری در همان روزهای اول می شــد از تمام این 

اتفاقات پیشگیری کرد.
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وزیر نیرو:
 پاداش مشترکان صرفه جوی برق 

از اول خرداد لحاظ می شود
وزیــر نیــرو گفــت: »پــاداش 
از  صرفه جــو  مشــترکان 
ابتدای خردادماه در قبض 
برق آنان لحاظ می شــود.« 
محرابیــان«  کبــر  »علی ا
افــزود: »ایــن پاداش هــا از 
دیســپاچینگ  سیســتم  در  خردادمــاه  اول 
لحــاظ شــده و اعمــال می شــود. مشــترکان 
می توانند به ازای هر کیلو وات ســاعت کاهش 
بگیرنــد.«او  پــاداش  تومــان   500 مصــرف 
ادامه داد: »این پاداش بــرای ما معادل تامین 
هزینــه بــرق اســت، یعنــی وزارت نیــرو به جــای 
خرید برق با اعطای پاداش زمینه تامین پایدار 
را فراهم می کند و امیدواریم که کاهش مصرف 
بســیار چشــمگیر  پاداش هــا  ایــن  بــا وجــود 
باشد.«وزیر نیرو گفت: »از مشترکان پرمصرف 
بــه  نســبت  کــه  می کنیــم  خواهــش  نیــز 
کثریــت مردم  صرفه جویــی و مصــرف معــادل ا
اقــدام کننــد. مشــترکی داریــم کــه 50 برابر یک 
خانواده معمولی برق مصــرف می کند و به طور 
طبیعی تداوم ایــن مصرف براســاس تقاضای 
همــه مــردم بــا اســتفاده از کنتــور هوشــمند 

محدود خواهد شد.«

معاون وزیر اقتصاد:
۹ شرکت دولتی حدود ۷۸۲ 

همت از کل بودجه کشور را شامل 
می شوند

اقتصــاد  وزیــر  معــاون   
ضمــن تشــریح وضعیــت 
شــرکت های  ســوددهی 
دولتــی بــا بیــان اینکــه در 
دولتــی  شــرکت   451 کل 
وجــود دارند که بانک ها و 
بیمه های دولتی نیز شامل آنهاست، گفت: 
»از ایــن تعــداد 3۷۹ شــرکت دارای ردیــف 
بودجــه و ۷2 شــرکت فاقــد ردیــف بودجــه 
هســتند. 2۹۷ شــرکت فرعــی و ۸1 شــرکت 
اصلــی را بیــن شــرکت های دارای ردیــف در 
بودجه داریم. از بین کل شرکت های دولتی 
351 شــرکت فعــال هســتند کــه مابقی یــا در 
حــال تســویه یــا غیرفعــال هســتند. از بیــن 
کــه فاقــد ردیــف در بودجــه  شــرکت هایی 
هستند. هشت شرکت مادر تخصصی و ۶4 
ســیدعباس  دارد.«  وجــود  تابعــه  شــرکت 
حســینی، معاون بانک، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی افزود: »۹ 
شــرکت دولتــی در ســال 1400 چیــزی حدود 
۷۸2 همــت از کل بودجــه کشــور را شــامل 
می شــوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه 

شرکت هاست.«

 هشتگ  روز

گر سال پنج تا فصل داشــت تهران تو اون فصل پنجم هم آلوده بود.«یا »بیشتر شبیه شوخیه اینکه تا  »ا
آخر شب روز دوشنبه بدونی هوا آلوده  است و برای دومین بار هی به ملت بگی »متعاقبا اعالم خواهد شد.« 
بعد که دانشــگاهی و کارمند وســط آلودگی رفت ســرکار، بذاری ســرظهر و بگی » تعطیل« اســت.«یا »تمام 
مدارس استان #تهران فردا به دلیل #آلودگی_هوا تعطیل است، ولی چون ریه  دانشجویان مجهز به فیلتر 
است، دانشگاه ها را تعطیل و کالس ها را آنالین نمی کنند!«یا »چرا ملت از هر چیزی جوک می سازن. به خدا 
آلودگی هوا چیزی نیس که باهاش جوکای مســخره بســازید.«یا »درحالی که شــاخص آلودگی هوا در شهر 
کید به ماندن در خانه ها شــده اســت،  ک را نشــان می دهد و توصیه ا تهران عدد 4۸۸ و وضعیت #خطرنا
اما خبری از تعطیلی سالن های تئاتر نیست، چرا دستگاه متولی تئاتر کشور حاضر به تعطیلی سالن ها آن  
هم در چنین شرایطی نیست؟«یا »آلودگی گردوغبار با آلودگی فصل ســرما فرق داره. به خاطر جریان هوا و 
برخاستن غبار از کانون های فرسایش بادی از صحراهای آفریقا، خاورمیانه و همینطور کانون های داخل 
ایران از خوزســتان تا همین شــهریار تهران و حتی در اطراف ارومیه و ... دلیل: کاهش بارش، برداشت آب، 

رهاشدن سرزمین و سوءمدیریت و...«
»دلیل ریختن پالسکو تا اونجایی که من می دونم خود سازه نبود. یه مثال می زنم؛ همین امیری تو آبادان 
االن شدیدا تنگ و شلوغه. ولی زمان شاه ساخته شده. مشکل از کاربری و حجم زیاد جمعیتیه که از اونجا 
میره. خیابون امیری با توجه به اینکه مال االن نیست پس قطعا بر اساس نیاز دوران شاه ساخته شده.«یا 
»با توجه به تناقضات در دســتگیری، زیر آوار ماندن یا جان باختن #عبدالباقی سازنده #متروپل_آبادان؛ 
علی الحســاب پروازهای کانادا را کنترل بفرمایید.«یا »کمر خوزســتان را جنگ خم نکرد، اما سوءمدیریت 
کمه صدر تا ذیل عوامل این جنایت، کمترین خواســته مردم آبادان و خوزستان است.«یا  خم کرد... محا
»خواســتم از آبادان بنویســم... یاد وضعیت آب آشــامیدنی افتضاح افتادم. وضع داغــون فاضالبش یادم 
اومد. ســینما رکســش یادم اومد. متروپل که داغش تازه تازس و یادم اومد این آبادان یه زمانی اونقدر آباد 
و مدرن بود که شــهرای دیگه وقتی توصیف شــو از یه آبادانی می شــنیدن فکــر می کــردن الف می زنه...«یا 
»نخواســتم اخبار مربوط به #متروپل آبادان رو ببینم، اما نشد و دیدم. قلب ما دیگه توان پیگیری چنین 
اخبــاری رو نداره. چرا اینقدر مرگ دســته جمعی زیاده؟! مگر جان انســان ها ارزشــمندترین دارایی شــون 

نیست، چرا حفظ این سرمایه اولویت ما نیست؟«

#آلودگی_هوا تایمز
 تایمــز گــزارش می دهد کــه جانســون در مــورد اینکه آیا 
بــه نماینــدگان مجلــس دروغ گفتــه یا خیــر، بــا تحقیقات 
کمیته امتیازات عوام روبه رو است. در همین حال، منابع 
وایت هال به این روزنامه گفته اند که نخست وزیر در طی 
یک نشست »محرمانه« به کارمند ارشد دولتی پیشنهاد 
کنــار  گــزارش پارتی گیــت را  کــه برنامه هــای انتشــار  داده 

بگذارد.

گاردین
گاردین می گوید جانسون به خاطر عکس های جدید 
کنــون با اتهام  لو رفتــه در خطر جدیــدی قرار گرفتــه، زیرا ا
دروغگویــی بــه نماینــدگان مجلس عــوام مواجه اســت. 
این روزنامه گفته است که پلیس »جزئیات دقیق« از این 
دورهمــی دریافت کرده، اما نخســت وزیر را جریمه نکرده 

است.

فایننشال تایمز
ک،  فایننشــال تایمز گــزارش می دهــد که ریشــی ســونا
صدراعظــم انگلیــس مقامــات خــود را موظــف کــرده تــا 
برنامه هایی را برای مالیات تحمیلــی بر بیش از 10میلیارد 
پونــد ســود اضافــی بــرای ژنراتورهــای بــرق بررســی کنــد و 
از ایــن طریــق بــه خانواده هایی که بــا هزینه هــای زندگی 

دست وپنجه نرم می کنند، کمک کند.
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مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#متروپل_آبادان

در پی ورود گردوغبار از کشور همسایه 
همانگونه که پیش بینی می شد،هوای 
بیشتر شهرها از این گردوغبار متاثر شد 
وشــدت این تاثیر با توجه بــه اختیارات 
اســتان ها شــرایط تعطیلی را در برخی از 

نقاط رقم زد.
از ســوی دیگــر نگرانی هایــی در مــورد 
ســالمندان وگروه های حساس جامعه 
وجــود داشــت کــه ایــن نــوع دغدغه هــا 
مســئوالن را با حساسیت بیشــتری وارد 
میــدان کرد.بــه گونــه ای که روز گذشــته 
اورژانس کشــور تمهیــدات خاصــی را در 
این باره اندیشید واتوبوس آمبوالنس ها 
را در میادیــن اصلــی تهــران در شــرایط 

آماده باش قرار داد.
در همین ارتباط رئیس مرکــز اورژانس 
تهران دیروز گفت: به دلیل آلودگی هوای 
کز اورژانس  تهران تعداد مراجعان به مرا
پایتخت نسبت به روز دوشنبه،۶ درصد 
افزایش یافته و روز سه شــنبه 40۸ بیمار 
کــز مراجعه  قلبــی و تنفســی بــه ایــن مرا

کردند.
یحیــی صالــح طبــری در گفــت وگــو بــا 
ایرنا افــزود: آمار مراجعــان بیماران قلبی 
و عروقی و تنفسی از روزدوشنبه گذشته 
تا روزسه شنبه حدود 5 تا ۶ درصد بیشتر 
و تعداد ماموریت های اورژانس از 142۶ 
مورد در روز دوشــنبه گذشــته بــه 145۷ 

مورد در روز گذشته رسیده است.
وی تصریــح کــرد: براســاس آمارهــای 
موجــود تعــداد بیمــاران قلبــی مراجعه 
کننــده در روز دوشــنبه گذشــته 300 نفر 
بود که دیروز این آمار به 330 نفر  و تعداد 
بیمــاران تنفســی هــم از 100 نفــر در روز 

دوشنبه به 10۸ مورد رسید.
رئیس مرکز اورژانس تهران همچنین از 
مردم خواست با توجه به اینکه ادارات و 
مــدارس تعطیل اســت فقــط در صورت 
ضرورت از منزل خارج شوند چون زمانی 
که شخصی بیماری قلبی و تنفسی دارد 
وقتی در این هوای آلوده تنفس کند این 
آلودگی وارد خون فرد می شــود و ممکن 
اســت مشــکالت دیگــری بــرای آنهــا بــه 

وجود آورد.
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 

آشامیدن اقدام کنند.

اســتقرار اورژانــس در میادین اصلی 
تهران 

بــه  تهــران  اورژانــس  مرکــز  رئیــس 
 اســتقرار اتوبــوس آمبوالنــس و موبایــل 
کلینیک های اورژانس در میادین اصلی 
تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان 
آلودگی هوای شــهر تهران، دیروز ناوگان 
مرکــز اورژانــس تهــران در میادین اصلی 

شهر مستقر شدند.
وی اظهار داشــت: در میادین آزادی، 
انقالب، تجریش و میدان نماز اسالمشهر 
اتوبوس آمبوالنس و در میادین شــهدا، 
امــام خمینــی)ره(، راه آهــن و خراســان 
 نیز آمبوالنس هــای اورژانــس به صورت 

آماده باش حضور دارند.
وی با بیان  اینکه پنج دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، پنج دستگاه آمبوالنس و سه 
یا چهار دستگاه موتورالنس در میادین 
وجود دارد، ادامه داد: همچنین به همه 
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 
کــز درمانــی انتقــال  شــهروندان را بــه مرا

می دهند.
به گزارش ایرنا، براســاس اعالم شــرکت 
کنــون  ا کیفیــت هــوای تهــران  کنتــرل 
شاخص آلودگی هوای تهران رقم 4۶۷ و 
ک را نشــان می دهد که  وضعیت خطرنا
به همین دلیل دیروز سه شنبه مدارس 
تهران تعطیل شــد اما در جلســه کمیته 
اضطرار آلودگی هــوای پایتخت تصمیم 
گرفته شد فعالیت همه ادارات، مدارس، 
مهدکودک ها و همچنین دانشگاه های 

اســتان تهران امــروز چهارشــنبه چهارم 
خرداد ماه نیز تعطیل شود.

دانشــگاه های  و  مــدارس  ادارات، 
استان تهران امروز هم  تعطیل شد

همچنین استاندار تهران اعالم کرد: به 
دلیل شدت آلودگی هوا فعالیت ادارات، 
مدارس و دانشــگاه ها در روز چهارشنبه 

چهارم خردادماه تعطیل شد.
بــه  اشــاره  بــا  منصــوری  محســن 
افزایــش آلودگی هــوا در مناطــق 22 گانه 
تهران گفــت: در جلســه کمیتــه اضطرار 
آلودگــی هــوای پایتخــت تصمیــم گرفته 
مــدارس،  ادارات،  کلیــه  فعالیــت   شــد 
مهد کودک ها و همچنین دانشگاه های 

استان تهران تعطیل شود.
فعالیــت  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 

ورزشی در فضای باز نیز ممنوع است.
عذرخواهی از مردم تهران

وی با اشــاره به برخی گالیه های مردم 
بــرای علت تاخیر در اعــالم تصمیمات و 
مصوبــات کمیتــه اضطرارآلودگــی هوای 
دســتگاه های  اظهارداشــت:  تهــران، 
تخصصــی مــا کــه حــوزه اجرایــی کمیته 
ســازمان  ماننــد  هســتند،  اضطــراری 
حفاظــت  ســازمان   هواشناســی، 
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 

محدودیت ها در سیستم فنی ندارند.
منصــوری تصریح کــرد: قانــون مکلف 
کرده که در این زمینه براســاس شاخص 
شــاخص  البتــه  کنیــم،  اقــدام  دقیــق 
آلودگــی در هر رقمــی، دارای تصمیمات 
مشخصی اســت که باید برای آنها گرفته 

شود.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه این 
دســتگاه های تخصصــی بــرای تبیین و 
ارایــه دقیق شــاخص مشــکالتی دارند و 
مــا در حــال رفــع مشــکالت پیــش بینی 
هستیم، به همین منظور بابت تاخیری 

اتفــاق می افتــد  نظــرات  اعــالم  در  کــه 
عذرخواهی می کنیم.

اســتاندار تهــران افــزود: البتــه در تمام 
مــردم  ســالمتی  اصــل،  تصمیمــات، 
اســت و در واقع خط قرمــز دولت همین 
 موضــوع اســت و به نفــع ســالمت مردم 

تصمیم گیری می کنیم.
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 
دســتگاه های متولی برای پدیــده گرد و 
غبار، ممکن اســت غلظت آالینده ها در 
روز چهارشــنبه  چهــارم خردادمــاه 1401 
کمتر شود اما تصمیم کمیته اضطرار این 
است که روز چهارشنبه تمامی مدارس، 
تهــران  اســتان  ادارات  و  هــا  دانشــگاه 

تعطیل باشد.
بانک ها تعطیل نیست

نیــز  بانک هــا  تعطیلــی  دربــاره  وی 
گفــت: بانک ها بــه دلیل اینکــه با بخش 
خصوصی، اصناف و مراودات مالی مردم 
هماهنگ هستند، امکان تعطیلی آنها 
نیست اما توصیه به مجموعه مدیریتی 
کــه  کــه تــا جایــی  بانک هــا ایــن اســت 
ضرورت دارد برخی از کارمندان در حوزه 
کاری خود بمانند و با حداقل کارمند به 
فعالیت خود ادامه دهند، اما به گونه ای 
نباشــد که خدمت رســانی مختل شــود 
و تا جایی کــه امکان دارد، مــی توانند به 
کارمنــدان مرخصــی بدهنــد تا کمتــر در 

محل کار حاضر شوند. 
منصوری با بیان اینکه تعطیلی شامل 
تمــام شهرســتان هــای اســتان تهــران 
اســت، ادامــه داد: برخی از نقــاط تهران 
آالیندگــی بیشــتر و برخــی کمتــر اســت 
تصمیم یکپارچه گرفته شده است. 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 

استان تهران گرفته شد.
لغــو امتحانــات نهایــی بــا تصمیــم 

وزارت آموزش و پرورش
بــرای  داد:  ادامــه  تهــران  اســتاندار 
برگزاری امتحانات هماهنگ نهایی پایه 
دوازدهــم که به صورت کشــوری اســت، 
تصمیــم گیــری توســط وزارت آمــوزش و 

پرورش صورت می گیرد..

ادارات، مدارس و دانشگاه های پایتخت  تعطیل شد

؛ تهران غایب! ک حاضر رد وخا
َ

گ
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آخرین آلبوم ساالر عقیلی در راه است

سپردمت به جاده ها
آلبــوم موســیقی »ســپردمت بــه جاده هــا« 
به آهنگســازی مســعود پیروی و خوانندگی 
ســاالر عقیلــی یکــی از تازه تریــن محصوالت 
کــه بــه زودی پیــش روی  موســیقی اســت 

مخاطبان قرار می گیرد.
مسعود پیروی، آهنگســاز اثر، درباره روند 
شــکل گیری این آلبوم گفــت: »این مجموعه 
بــه غیــر از یــک قطعــه، بــه صــورت ملــودی 
مســتقل خلق شــده و روی ایــن ملودی ها، 
شــعرها سروده شــده  اســت. در واقع هویت 
گــی ایــن اثــر  مســتقل ملــودی بارزتریــن ویژ
است، چرا که ملودی ها درگیر کالم نبودند و 
آزادانه خلق شــدند. بهتریــن حالتی که یک 
قطعه با کالم خلق می شود تعامل آهنگساز 
با شــاعر اســت که در مــراوده با هــم ملودی 
و شــعر می تواننــد بــه یــک تعامــل دوجانبــه 
برســند؛ نه ملــودی به طور مطلق روی شــعر 
کــم باشــد، نه شــعر بــه صــورت مطلــق بر  حا

کم باشد.« موسیقی حا
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 

مرحله انتشار اثر هستیم.«
آلبــوم  اینکــه  بیــان  بــا  آهنگســاز  ایــن 
»ســپردمت بــه جاده هــا« 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 
لحظه هایــی از روز و مــاه و ســال هــر کــدام 
آن تداعــی شــود.«پیروی دربــاره  از مــا در 
حضور ســاالر عقیلی در این آلبوم بیان کرد: 
»آشنایی من با ساالر عقیلی به زمان ارکستر 
ملی به رهبری اســتاد فخرالدینی برمی گردد. 
طی گفت وگویی که با ایشــان داشتیم، کارها 

را پسندیدند و این همکاری شکل گرفت.«
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معاون اول رئیس جمهوری 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 راه انــدازی پنجره ملی 
خدمات هوشمند، مردم به راحتی و بدون حضور 
از خدمــات  در دســتگاه های دولتــی و اجرایــی 
دولــت بهره مند می شــوند کــه این مهــم می تواند 
بــه کاهش هزینه، زمــان و انرژی مردم منجر شــود 
و در عین حــال با یکپارچه ســازی خدمات دولتی 
دولتــی  خدمــات  همــه  هوشــمند،  ســامانه  در 
برای مردم بــه راحتی قابل مشــاهده و دسترســی 
است.«  وی خاطرنشان کرد: »با راه اندازی دولت 
هوشــمند از امضاهــای طالیی و برخی فســادها و 
رانــت کامــال جلوگیری می شــود و ضمن شــفافیت 
اطالعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند 
از چگونگــی پیشــبرد امــور در قــوه مجریــه و ســایر 

گاه شوند.«  دستگاه ها و قوای کشور آ
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه عــزم 

اهمیــت  همچنیــن  و  ســیزدهم  دولــت  جــدی 
راه انــدازی هرچه ســریع تر پنجــره ملــی خدمــات 
کیــد کرد:  دولت هوشــمند تــا پایان ســال جاری تا
»دولت هوشــمند یک موضوع فراقوه ای است که 
تمامی دستگاه ها و قوا می توانند 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 
شــورای  عالــی فضای مجــازی برگزار شــد، عیســی 
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر   ، ع پــور زار
بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده و رونــد 
شــکل گیری شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات، 
فنــاوری  توســعه  بــه  شتاب بخشــی  ضــرورت  بــر 
و اطالعــات در دســتگاه های اجرایــی و دولتــی 
کیــد کــرد و گفــت: »راه انــدازی دولت هوشــمند  تا
همچنیــن  و  ســیزدهم  دولــت  دغدغه هــای  از 
کیدات رئیس جمهوری بوده اســت که با اجرای  تا
موفقیت آمیــز خدمت رســانی هوشــمند بــه مردم 
بسیاری از مشــکالت دولت و اقشــار مختلف حل 

دولتــی  »دســتگاه های  افــزود:  وی  می شــود.« 
موظفنــد تــا پایــان نیمــه اول ســال جــاری پنجــره 
واحــد خدمات هوشــمند خود را راه انــدازی کنند 
تــا پــس از یکپارچه ســازی همــه ایــن پنجره هــا در 
پنجــره ملــی خدمــات دولــت هوشــمند، تــا پایان 
ســال جاری مردم بــه راحتــی بتوانند تمــام امور و 
نیازمندی هــای خود به خدمــات دولتی از جمله 
کسب مجوزها، مشــاهده ابالغیه ها و نامه ها، امور 
مالیاتــی و دریافت خدمات دولتی را با اســتفاده از 

تلفن همراه و رایانه شبانه روزی دریافت کنند.«
ع پور بــا بیــان اینکه با همــکاری قــوه قضائیه  زار
و ســایر نهادهــای دیگــر بــه زودی همــه خدمات 
در ســایر قــوا نیــز در پنجــره ملــی خدمــات دولت 
هوشــمند قابــل دسترســی و بهره بــرداری بــرای 
قانونــی،   گفــت: »زیرســاخت های  اســت،  مــردم 
اجرایــی و فنــی ایــن اقــدام بــزرگ در کشــور آماده 
شــده و در عیــن آسان ســازی خدمت رســانی بــه 
مــردم، مدیــران دولتــی می تواننــد از طریــق یــک 
داشــبورد مدیریتــی بــه کل گزارش هــا و اطالعــات 

مورد نیاز دسترسی داشته باشند.«
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افت ۱۵۲۰ واحدی 
شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران در 
پایان معامالت سه شنبه، سوم 

خرداد ماه، با یک هزار و ۵۲۱ 
 واحد کاهش، در ارتفاع یک 
 میلیون و ۵۵۵ هزار واحدی 
قرار گرفت.شاخص هم وزن 

با یک هزار و ۵۴۴ واحد 
کاهش به ۴۳۱ هزار و ۲۲۸ 

واحد و شاخص قیمت با 
سه هزار و ۷۲۰ واحد کاهش 

به ۳۸۰  هزار و ۴۳۶ واحد 
رسید.شاخص بازار اول، ۱۷ 
هزار و ۶۱۲ واحد و شاخص 

بازار دوم ۱۰  هزار و ۶۸۶ 
واحد کاهش را ثبت کردند.

در ادامه معامالت بورس 
تهران، بیش از هفت میلیارد و 
۹۸۲ میلیون سهم، حق  تقدم 

و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ 
هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال و در 

۴۹۳ هزار و ۳۳ نوبت معامله 
شد.عالوه بر این، در بین همه 

نمادها، نماد فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار 
و ۳۴ واحد، فوالد خراسان 

)فخاس( با ۳۴۵ واحد، 
( با  فوالد خوزستان )فخوز

۳۳۲ واحد و ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با  ۳۰۲ واحد با 
تاثیر منفی بر شاخص بورس 
همراه شدند.در مقابل گروه 

مپنا )رمپنا( با ۸۱۶ واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران )حکشتی( با ۵۳۸ واحد 
و صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس )فارس( با ۲۴۶ واحد 
تاثیر مثبت بر شاخص بورس 

داشتند.شاخص فرابورس نیز 
بیش از هفت واحد افزایش 

داشت و به ۲۱ هزار و ۳۲۱ 
، سه  واحد رسید.در این بازار

میلیارد و ۸۲۵ میلیون برگه 
سهم و اوراق مالی به ارزش 

۳۵ هزار و چهار میلیارد ریال 
داد و ستد شد. تعداد دفعات 

معامالت دیروز فرابورس 
بیش از ۳۳۳ هزار و ۳۱۳ 

نوبت بود.

عکس خبر3

:   پنجره خدمات هوشمند دولت  هر چه زودتر راه اندازی شود مخبر

  دولت هوشمند شود؛ امضاهای طالیی می رود  

خودروهــای  ویــژه  اتومبیل رانــی  مســابقات   ،E فرمــول  مســابقات 
تمام الکتریکی است. این مســابقات برای اولین بار در ســال 2014 برگزار شد. 
شهر لندن امســال در روزهای 8 و 9 مرداد میزبان فرمول E است. خودرویی 
که در تصویر می بینید یکی از خودروهای شــرکت کننده در فرمول E  است که 
از آن رونمایی شــده اســت. کار نقاشــی روی این خودرو را یکــی از هنرمندان 

گرافیتی  کار سرشناس به نام »Mr Cenz« انجام داده است.

در بنــگالدش ســاخت دیگ هــای ســفالی یکــی از هنرها و صنایع دســتی 
محبوب بــه شــمار می آید. در ایــن تصویر زنــی صدها دیــگ ســفالی را در زیر 
آفتاب کم فروغ عصر قرار داده تا پس از مدتی دیگ هــا را در کوره قرار دهد. در 
این کارگاه در شــرق بنگالدش روزانه 3 هزار دیگ ســفالی ســاخته می شــود. 

ساخت دیگ های سفالی در بنگالدش قدمتی چند صد ساله دارد.

هوای داخل این ســاختمان ســبز مسکونی در شــهر میالن ایتالیا احتماال 
در گرمای تابستان دلپذیر و خنک است. زندگی در چنین آپارتمانی اما ارزان 
کنان باید عالوه بــر مخــارج عــادی، حــدود 1500 یورو هــم برای  نیســت: ســا

مخارج جانبی نگهداری این جنگل چندطبقه بپردازند.

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 اعــالم می کنــم 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 مبادلــه ای 
نخواهــد شــد. در ایــن مرحلــه دربــاره جاللــی بحث 
اجــرای حکــم مطــرح اســت و پرونــده در مرحلــه 

اجرای احکام است.«
تروریست ها سزای عمل شان را خواهند دید

ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: »در این یکی، 
دو روز اخیــر مــا غصــه دار شــدیم و شــهید بزرگــواری 
کــه دشــمنان  را از دســت دادیــم و شــاهد بودیــم 
قســم خورده نظام مقدس جمهوری اســالمی ذات 
شرارت بارشــان را دوبــاره نمایــان کردند کــه موجب 
شــد عزیــزی را در راســتای خدمتگــزاری از دســت 

دادیم.«
کــه مدعــی حقــوق بشــر  گفــت: »بــه آنهایــی  وی 
هســتند و می گوینــد مــا دغدغــه داریــم، می گویــم 
قطعا کســانی که مرتکب این جنایت شــدند ســزای 
عمل شان را خواهند دید.« ســخنگوی قوه قضائیه 
گفــت: »کــوردالن بــا تصــور باطــل تــالش می کننــد 
حرکت بزرگ ملت ایــران را متوقف کننــد، اما بدانند 
امــت اســالمی در تحقــق آرمان هایــش کــم نخواهد 

گذاشت.«
حکم اسداهلل اسدی قانونی نیست

ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: »فرآیند دادرســی 
آقای اسدی را در بلژیک ناعادالنه می دانیم.«

 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.«
دیپلمــات  اســدی،  اســداهلل  »آقــای  گفــت:  وی 
پیــش  از  طراحــی  اســاس  بــر  و  اســت  کشــورمان 
انجام شــده و اســتفاده ابــزاری گروهــک تروریســتی 
نفاق او را بازداشــت کردند که دقیقــا خالف مقررات 

بین المللی 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 می دانیم.«
بــه  بعضی هــا  زودی  بــه  »انشــاءاهلل  افــزود:  وی 
خودشــان بیایند و موجب آزادی این بــرادر عزیز ما 

که دیپلمات در اتریش بوده، فراهم آید.«

تحقــق  بــرای  کامــل  به طــور  قضائــی  دســتگاه 
مردمی سازی یارانه ها با دولت همکاری می کند

ستایشی درباره اجرای طرح مردمی هدفمندسازی 
یارانه هــا و اقدامــات ســازمان تعزیــرات حکومتــی در 
حوزه نظــارت بــر بــازار افــزود: »از ابتدای امســال تــا 31 
اردیبهشت در شعب تعزیرات حکومتی، ۶3 هزار و ۶51 
فقره پرونده تشکیل شده است که با همکاری و تعامل 
دســتگاه های نظارتی، 2 هزار و ۸03 تن روغن، یک هزار 
و 213 تــن برنج، 5۷2 تــن آرد، یک هزار و 333 تن شــکر 
کارونــی از انبــار محتکــران بــه دســت آمده  و ۶5 تــن ما
است.«وی گفت: »امیدواریم با تدابیر اتخاذشده این 

اقالم سریع در چرخه توزیع قرار بگیرند.«
ســخنگوی قــوه قضائیــه در ادامــه دربــاره برکنــاری 
متخلفــان در اجــرای مردمی ســازی یارانه هــا و ایجــاد 
مشــکالت اقتصــادی افــزود: »صالحیــت رســیدگی به 
مسائل مربوط به احتکار و این موارد در اجرای قانون، 
کیدات  بر عهده سازمان تعزیرات است، اما بر اساس تا
رئیــس قــوه قضائیــه، دســتگاه قضائــی به طــور کامــل 
بــرای تحقق مردمی ســازی یارانه ها بــا دولت همکاری 

می کند.«
بــا مجرمــان احتمالــی در حادثــه متروپــل آبــادان 

بدون اغماض برخورد می کنیم
ســخنگوی قــوه قضائیــه همچنیــن دربــاره حادثــه 
متروپل آبادان و ریزش یک ســاختمان چند طبقه در 
کی اســت  این شــهر گفــت: »جدیدتریــن گزارش ها حا
کنان شــهر مقاوم  متاســفانه 10 نفر از عزیزان ما و از ســا
آبــادان در این حادثه فوت کــرده  و تعدادی هم زخمی 
شده اند.«وی گفت: »این حادثه را به همه شهروندان 
آبادانــی و بســتگان آنــان از طرف ریاســت قــوه قضائیه 
تســلیت عــرض می کنــم و بــا همــه آبادانی هــای عزیــز 
همدردیم و قــول می دهیم با هر کســی در ایــن فرآیند 
مرتکــب تخلــف و جــرم شــده باشــد، بــدون هیچ گونه 

اغماض و با قاطعیت برخورد شود.«

سخنگوی قوه قضائیه: تروریست ها سزای عمل شان را خواهند دید

 مبادله درباره احمدرضا جاللی 
صورت نمی گیرد

مقامــات شــانگهای بعــد از بیــش از 6 هفتــه، برخــی از محدودیت هــای 
قرنطینه در این کالنشــهر را لغــو کرده اند. تردد قطارها به صــورت محدود از 
کنان مناطقی با آمار پایین ابتال به کرونا، اجازه خروج از  سر گرفته شده و سا
گشایی، شاهد تردد  منزل یافته اند. ایستگاه قطار »هونگ کیائو« پس از باز
دوباره مسافران بود. در این بین شماری همچنان جانب احتیاط را رعایت 

کرده و با لباس و عینک محافظ بار سفر بسته اند.


