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یادداشت

حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت،
پیشــنهاد وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشــکی درباره ضوابط پوشش
بیمهای خدمات ناباروری و مراقبتهای
دوران بارداری را تصویب کرد .براســاس
مصوبــه هیــأت وزیــران ،همــه افــراد
صاحــب صالحیــت شــامل فلوشــیپ
نازایــی -متخصص زنــان و زایمان دوره
دیده مراکــز ناباروری (دارنــدگان گواهی
مــورد تأییــد وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی) و متخصص اورولوژی،
مکلفند مطابق استاندارد ارائه خدمات

نابــاروری نســبت بــه نشــاندار کــردن
زوجیــن نابــارور بــا رعایــت محرمانگــی
اطالعات در ســامانه نســخه الکترونیک
اقــدام کنند .ســازمانهای بیمه گــر پایه
هــم مکلفنــد زیرســاخت الزم بــه ایــن
منظــور را فراهــم کننــد .همچنیــن همه
مراکــز درمانــی و بیمارســتانهای ارائــه
دهنده خدمات درمان ناباروری موظف
به عقد قــرارداد با ســازمانهای بیمهگر
پایــه هســتند .تمدیــد پروانــه ایــن مراکز
و بیمارســتانها منــوط بــه عقد قــرارداد
بــا بیمههــای پایه اســت .ســازمان بیمه

ســامت ایــران مکلف اســت نســبت به
پوشــش بیمــهای همــه زوجیــن نابــارور
فاقــد بیمه پایــه مطابــق آییننامــه بند
«الــف» مــاده  ۷۰قانــون برنامــه ششــم
توســعه اقدام کند .همچنین مراکز ارائه
دهنــده مراقبتهــای دوران بــارداری و
بیمارســتانهای ارائــه دهنــده خدمــات
زایمــان موظــف بــه عقــد قــرارداد بــا
ســازمانهای بیمهگــر پایــه هســتند و
تمدید پروانه این مراکز و بیمارســتانها
منوط به عقــد قرارداد بــا بیمههای پایه
اســت .ســازمانهای بیمهگر نیز مکلفند

اعضای کابینه دولت سیزدهم در آستانه هفته دولت به میان خبرنگاران آمدند

گروه سیاسی /روز گذشته در پایان جلسه هیأت وزیران ،تعدادی از وزرا و اعضای دولت در میان خبرنگاران حضور
یافتنــد .برای توضیح علت اســتقبال اعضای کابینه برای حضور در حیاط دولــت میتوان چند دلیل متصور بود:
نخست تأکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولتمردان و مدیران دستگاههای اجرایی دستاوردهای دولت را با مردم
در میان بگذارند و دیگری نزدیک شــدن به هفته دولت و ضرورت تبیین اقدامات انجام شــده و علت ســوم هم
میتواند توجه و اعتنای بیش از پیش اعضای کابینه برای پاســخ به ســؤاالت رســانهها و اقناع افکار عمومی باشد.
مجموعه این شــرایط باعث شــد تا روز چهارشــنبه ،روز شــلوغ و پررفت و آمدی در حیاط ساختمان دولت باشد.
گزارش حاشیههای جلسه روز گذشته هیأت دولت که آخرین جلسه در پایان یکسالگی دولت بود را بخوانید.

مرتضوی :تصویب  5هزار طرح
عمرانی در سفرهای استانی

معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور در تشــریح
رویکردهــای دور دوم ســفرهای اســتانی ،با بیان
اینکــه اولویت در این ســفرها ،نظــارت بر اجرای
مصوبات و ســپس مصوبات جدید است ،اعالم
کــرد :در یک بازه زمانی کمتر از یک ســال رئیس
جمهور  ٣١ســفر اســتانی و  ٧ســفر موضوعی به
داخل کشــور داشــت که در مجمــوع بیش از ٩٠٠
مصوبه در برداشته که حدود پنج هزار و دو طرح
عمرانــی که عمدتــاً نیمه تمــام هســتند را در بر
میگیرد .ســیدصولت مرتضوی با تأکید بر اینکه
محوریت این سفرها به صورت تلفیقی ،نظارت
بــر اجرا و تصویــب مصوبات جدیــد خواهد بود،
اضافه کرد :اجرای مصوبات مدام در حال پایش
هستند و گزارش آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین گروهی مشــخص شده و میزان اجرای
مصوبــات ســفرهای اســتانی را ارزیابــی خواهــد
کــرد .معــاون اجرایی رئیــس جمهور دربــاره ۱۴
ســفر اســتانی رئیس جمهور که پس از فروردین
امسال انجام شد ،اظهار کرد :دولت برای تأمین
منابع جــاری ،تالشهای بســیاری انجــام داد تا
بدهیهای گذشــته جبران شــود ،باوجود این ،در
مردادماه حدود  ۱۲هــزار میلیارد تومان از محل
منابع عمومی تزریق شــده و تا پایــان ماه تزریق
دیگــری انجــام خواهد شــد و در نهایــت بیش از
تعهــدات خــود از محــل منابــع عمومــی منابع
تزریق کردهایم.

محرابیان :پیگیری برای تأمین
حقابههای داخلی و خارجی

وزیــر نیرو گفت :در بحث تاالبها مهمترین موضوعی
که دنبال میکنیم تأمین حقابه تاالبها است ،چون در
برخی نقاط کشــور به خاطر خشکسالیها امکان تأمین
آب فراهم نیســت .علی اکبر محرابیان گفت :ما به این
دلیل پیگیری میکنیم که نخست سهم محیط زیست
از حقابهها داده و ســپس رهاســازی و مشکالت مرتفع
شود .بعضاً کشتهای غیرقانونی در مسیر این تاالبها
انجام میشــود که پیگیر این موضوع هم هســتیم .وی
درباره اعمــال قبض آب و برق بــرای خانههای خالی،
گفــت :منتظــر تصویــب آییننامــه هســتیم .مکلف به
اجــرای آییننامههــا در چهارچــوب قانــون و مقــررات
هســتیم .فعــاً از خانههــای خالــی فقط حق اشــتراک
دریافت میشود .وزیر نیرو درباره پیگیری حقابه ایران
از رود هیرمند ،گفت :ســهم ما هم در هیرمند و هم در
حوزه ترکیه در دســتور کار دولت اســت تا حقابه قانونی
تأمیــن شــود .محرابیان با اشــاره بــه معاهــده  ۱۳۵۱با
افغانســتان ادامــه داد :پیگیری میکنیم تــا این حقابه
تأمین شود .البته مشکل سازه الحاقی به سد داشتیم که
طرف افغانســتانی تعهد کردند اجــازه ندهند قطرهای
آب به منطقه لم یزرع گوته زره وارد شود.

میرکاظمی :مأموریت رئیس جمهور برای ترمیم حقوق
بازنشستگان و کارمندان

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به ســؤالی درباره چرایی اجرایی
نشدن مصوبه افزایش حق پرستاری جانبازان و خانوادههای شهدا ،گفت:
هر آنچه که مصوب قانونی است باید انجام شود .سیدمسعود میرکاظمی
ادامــه داد :بحثهایــی برای همیــن افزایش  ۵۷درصدی حق پرســتاری
جانبازان و خانوادههای شــهدا در دولت مطرح است که امیدواریم نهایی
شــود .میرکاظمــی با بیان اینکــه رئیس جمهور مأموریــت داد تا ترمیمی
در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشســتگان لشکری و کشوری انجام شود،
اظهار کرد :البته با این فرض که موجب خلق پول و اســتقراض نشــود .وی
افزود :جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده
و در حــال برگزاری اســت اما این جلســات نهایی نشــده کــه امیدواریم در
چند روز آینده به جمعبندی برســیم .معاون رئیس جمهور با بیان اینکه
نخست باید دید توان این کار را داریم یا نه ،گفت :چون نمیشود پرداختی
انجام بدهیم که پس از آن مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به
مردم تحمیل شود ،بنابراین اینکه بتوانیم منابعی تأمین کنیم یا مدیریتی
بــر هزینههــا انجــام بدهیم تــا بتوانیــم حقوقهــا را ترمیم و جلــو برویم.
میرکاظمی اضافه کرد :پس از سیر مراحل قانونی این امر اجرایی میشود.
ëëپرداخت 11میلیون تومان به حساب معلمان
میرکاظمــی همچنین دربــاره پرداخت مبلغ حداقلی و علیالحســاب به
معلمان در راســتای اجرای رتبهبندی معلمان ،اظهار کرد :از آنجا که این
رونــد هنوز آماده نشــده اســت و مقداری طوالنی شــده ،با وزیــر آموزش و
پــرورش توافق کردیم این ماه مبلغی را به عنوان علیالحســاب پرداخت
کنیم و زمانی که احکام به سرانجام رسید نیز مابهالتفاوت پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد :این مبلغ علیالحساب سرانه
حدود یک میلیون تومان به ازای هر ماه است؛ شش ماه از سال قبل بوده و
پنج ماه هم در سال جاری است که مجموعاً  11ماه میشود .این ماه حدود
 11میلیون تومان علیالحساب واریز میشود تا زمانی که احکام آماده شد،
ما بالفاصله کارســازی میکنیم که هم مطالبات گذشــته پرداخت شــود و
هم ماهانه طبق سقف بودجه در نظر گرفته شده ،پرداختها انجام گیرد.
عکس :علیرضا صوت اکبر  /ایران

جلســه کارگــروه نجــات دریاچــه ارومیــه روز گذشــته بــه ریاســت معاون
اول رئیسجمهــور برگــزار و بــر همگرایــی تمام ارکان دولت و مشــارکت
مــردم بــرای احیای ایــن دریاچه تأکید شــد .محمد مخبر در این جلســه
کــه بــا حضــور وزرای نیــرو و جهــاد کشــاورزی ،رئیــس ســازمان حفاظت
محیطزیســت ،ســخنگوی دولت ،اســتانداران آذربایجان غربی و شــرقی
و مســئوالن دســتگاههای مربوطــه برگــزار شــد ،با تأکیــد بر اینکــه احیای
دریاچــه ارومیــه جزو طرحهای جدی و اساســی دولت ســیزدهم اســت،
تصریــح کــرد :احیای این دریاچه جز با فعال شــدن و مشــارکت محوری
مــردم امکانپذیر نیســت و باید تمــام ظرفیتها برای آگاهســازی مردم
به کار گرفته شود.
ëëمصوبات ستاد سریعتر اجرا شوند
معــاون اول رئیسجمهور بر ضرورت تأمین اعتبارات الزم طرحهای
نیمهتمام با پیشــرفت فیزیکی بــاالی  ۹۵درصد در زمینه احیای دریاچه
ارومیــه تأکیــد کــرد و گفــت :وزارت نیــرو باید ظــرف دو هفتــه آینده یک
آسیبشناســی جــدی در خصــوص وضعیــت اقدامــات انجــام شــده و
مصوبــات ســتاد احیای دریاچه ارومیه در ســالهای گذشــته انجام دهد.
وی با اشــاره به اشــکاالت موجود در برخی از طرحهای ســاختاری انتقال
آب بــه دریاچه ارومیه تصریح کرد :باید مشــخص شــود کــه به چه دلیل
تکمیل و بهرهبرداری یکی از طرحهای انتقال آب و ساخت تونل به رغم
هزینههای انجام شــده و پیشــرفت بــاالی  ۹۷درصدی با مشــکل روبهرو
شده و امروز مجبور به ترمیم و ایمنسازی آن هستیم.
ëëاحیای دریاچه به شرط معیشت مردم
مخبر با اشــاره به اهمیت اصالح الگوی کشــت و همچنین بهرهگیری
از روشهای نوین آبیاری و کشــت گلخانهای در راستای کاهش برداشت
آب از مســیرهای انتقال آب به دریاچه ارومیه خاطر نشــان کرد :هرگونه
تصمیمگیــری برای احیــای این دریاچــه باید با درنظر گرفتن معیشــت
مــردم برنامهریزی شــود .معــاون اول رئیسجمهور با اشــاره به اهمیت
مدیریت منابع و مصارف در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اظهار داشــت:
در یــک برنامهریــزی زمانبندی شــده بایــد نحوه مصارف در اســتانهای
حوزه این دریاچه با جدیت و قاطعیت نظارت شود.
ëëجلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز
مخبــر همچنیــن از وزارتخانههای نیرو و جهاد کشــاورزی خواســت تا
بــا اتخاذ اقدامات فوری و بررســیهای همهجانبه از حفر چاههای جدید
غیرمجــاز جلوگیــری و تدابیــر الزم برای چاههای حفر شــده غیرمجاز در
حوضــه ایــن دریاچــه اتخاذ شــود .معــاون اول رئیسجمهور بــا تأکید بر
تکمیل هر چه سریعتر طرحهای پساب و تصفیهخانههای فاضالبهای
شــهری در استانهای حوزه این دریاچه ادامه داد :با کمک دانشگاههای
منطقه و در کل کشور ،طرحهای دانشگاهی و دانشبنیان برای جلوگیری
از تبخیر آب دریاچه و همچنین سدهای این منطقه و در کشور تهیه شود.

گروه سیاســی /رئیس جمهور روز گذشته
در جلســه هیأت دولت ،با گرامیداشــت
ســالروز بازگشــت آزادگان ســرافراز بــه
میهــن اســامی گفــت :آزادگان نمــاد
مقاومت ،صبر ،اســتقامت و ایســتادگی
ملــت ایــران هســتند و بــرای کشــور در
ســختترین روزهــا افتخــار آفریدند .به
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،آیــتاهلل رئیســی قدردانی و
تبییــن رشــادتهای آزادگان برای مردم
و نســل جوان کشــور را ضروری برشمرد
و تأکیــد کــرد :کســانی کــه در اوج غربت
و ســختی پیــام امــام و انقــاب اســامی
را حفــظ کردنــد و از آرمانهای اســامی
عــدول نکردند ،قهرمانــان واقعی ملت
هستند.
ëëمردم یاریگر دستگاهها در اربعین
وی همچنین بر ضرورت اســتفاده از
ظرفیتهای مردمی در اجتماع عظیم
مردمی اربعین تأکیــد کرد و افزود :همه
دســتگاههای دولتی به وظایــف خود در
تســهیلگری حضور مردم بــا همه توان
عمل کنند و ســتادهای مردمی را یاریگر
خــود بداننــد .آیتاهلل رئیســی بــا تأکید
بــر ضــرورت پیشبینی همــه تمهیدات
الزم بــرای برگــزاری هــر چــه باشــکوهتر
آییــن اربعیــن ،افــزود :الزم اســت همه
دستگاهها به صورت جهادی چه در ُبعد
رایزنیهــای دیپلماتیــک با کشــور عراق
و چه در تأمین زیرســاختهای الزم ،در

زمینه تسهیل زیارت اربعین برای زائران
فعال باشند .رئیس جمهور همچنین به
استانداریها مأموریت داد با حمایت از
گروههای مردمی و جهادی در استانها،
از ظرفیت عظیم این گروهها در برگزاری
راهپیمایی اربعین بهره ببرند.
ëëاجرای مصوبات استانی پیگیری شود
پیگیری مصوبات ســفرهای استانی،
س جمهور در
بعدی ســخنان رئیــ 
محور ِ
جلسه هیأت دولت بود .آیتاهلل رئیسی
بــا اشــاره بــه پایــان دور اول ســفرهای
اســتانی ،پیگیری و اجرای مصوبات این
ســفرها را گام مکمــل در تحقــق اهداف
سفرها دانست و از معاون اجرایی رئیس
جمهور ،رئیس سازمان برنامه و بودجه و
وزیر کشور خواست بر روند اجرایی کردن
مصوبــات ســفرهای اســتانی بــه دقــت
نظــارت کنند.رئیــس جمهــور در بخش
دیگــری از ایــن جلســه پــس از اســتماع
گزارشــی درباره ســرانه مصرف پروتئین
در کشــور ،تنــوع ســبد مصــرف پروتئین
کشــور را یک ضرورت دانســت و با توجه
بــه ظرفیــت آبزیپــروری در جنــوب و
شــمال کشــور از وزیــر جهــاد کشــاورزی
خواســت موانع افزایش ســرانه مصرف
آبزیان را از سفره مردم برطرف کند.
ëëتعییــن پوشــش بیمــهای خدمــات
ناباروری
در ادامــه جلســه روز گذشــته دولت،
هیــأت وزیــران در اجــرای تکالیف قانون

بــا همــکاری وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی نســبت بــه پوشــش
صددرصــد تعرفــه زایمــان طبیعــی در
مراکــز دولتــی و عمومــی غیردولتــی و
معــادل صددرصــد تعرفــه عمومــی
غیردولتــی در مراکز خیریه و خصوصی،
معادل تعرفه بخش دولتی اقدام کنند.
 ëëموافقت با تغییر سقف پرداختی کارانه
به پزشکان در سال ۱۴۰۱
در ادامــه ،هیــأت وزیــران در اجــرای
مصوبــه شــورای حقــوق و دســتمزد در
خصوص تغییر ســقف پرداختــی کارانه
بــه پزشــکان ،ســقف دریافتــی کارانــه
پزشــکان شــاغل در مناطــق برخــوردار
را در ســال  ۱۴۰۱و صرفــاً بــه مــدت یــک
ســال ،مبلــغ  ۱۲۰۰میلیون ریــال تعیین
کرد.همچنیــن بــه موجب ایــن مصوبه،
در مــوارد خــاص و ضروری بــرای برخی
پزشــکانی کــه خدمــات برجســته ارائــه
میکنند ،بــا نظر وزیر بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی ســقف مذکــور قابل
افزایش اســت .فهرست این افراد باید از
ســوی وزارت مذکور برای سازمان اداری
و اســتخدامی کشــور ارسال شــود .دولت
در اجــرای تکلیــف مقــرر در بنــد «ب»
ماده  ۱۷قانون جهش تولید دانشبنیان
دربــاره ارائــه کمکهای فنــی و اعتباری
بــا هــدف توســعه صــادرات محصوالت
دانشبنیان ،آییننامه اجرایی این بند از
قانون مذکور را به تصویب رساند.
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت تصریح کرد

اعتقاد ایران ،روابط گسترده با ملت افغانستان است

یک سال از فرار نظامیان امریکایی از افغانستان و
حکمرانی طالبان میگذرد .با نگاهی به روندهای
موجــود در افغانســتان و بــا عنایــت بــه شــرایط
ویژهای که در طول یکســال گذشته در این کشور
حاکم شد ،چند نکته اساسی باید مورد توجه قرار
سیدرضا
صدرالحسینی
بگیــرد؛ مهمتریــن موضــوع قابل توجــه در مورد
کارشناس مسائل
مســائل افغانستان ،حضور  20ســاله امریکاییها
منطقه
در این کشــور اســت .در طول  20ســال گذشته هر
اتفاقــی که در حوزههای امنیتــی ،اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی
در داخل مرزهای افغانستان رخ داده ،تحت مدیریت و سیطره امریکاییها
بوده اســت .اتفاقاتی که در طول آن ســالها در افغانســتان و در حوزه کشــت
مواد مخدر روی داد ،تأســفبار اســت .آمار و ارقام رســمی نهادهای مسئول
در ســازمان ملــل حکایت از این دارد که کشــت مواد مخــدر 15 ،و در بعضی
از ســالها بیش از  20برابر نســبت به قبل از حضور امریکا افزایش پیدا کرده
است .ضمن اینکه در این ایام ،تولید مواد مخدر صنعتی که از خطرناکترین
نــوع مــواد هســتند و پیش از این ســابقهای از تولیــد آن در افغانســتان وجود
نداشــت ،بــه لطــف حضــور امریکاییها آغــاز شــد و البراتوارهــای متعددی
برای تولید مواد مخدر مصنوعی در این کشــور برپا شــدند .بررسی وضعیت
اقتصادی افغانســتان هم در این ایام نشــان میدهد که هیچ شاخصهای در
طول  20ســال گذشــته در این کشور به وجود نیامده اســت .در حوزه علمی و
فناوری و همچنین درمانی هم در این کشور هیچ پیشرفتی به وجود نیامده تا
امروز پس از فرار امریکاییها در افغانستان ،ملت بتوانند از آن استفاده کنند.
در حال حاضر به رغم حضور رســمی و علنی امریکاییها در افغانســتان
مشــاهده میکنیــم که ایــن کشــور امــوال ملــت افغانســتان را در بانکهای
امریکایی و اروپایی بلوکه کرده و آنها را به طور رســمی دزدیده اســت .مردم
افغانستان که تالش زیادی برای استقالل خود از سالهای بسیار دور تاکنون
داشتهاند ،حاال پس از یکسال نمیتوانند پیشرفتهای زیادی در حوزههای
مختلف بدســت بیاورند .حداقل  50ســال طول میکشد تا ملت افغانستان
بتواننــد خیانتها و ســیهروزیهایی را که امریکاییها در این کشــور به وجود
آوردهاند زدوده و پیشرفت و توسعه خود را براساس الگوهای مورد نظرشان
انجام دهند.
در چنین شرایطی ،جمهوری اسالمی با توجه به حدود  950کیلومتر مرز
مشــترک با افغانســتان به عنوان کشــوری کــه در طول ســالیانی دراز میزبان
تعــداد قابــل توجهــی از مهاجرین این کشــور هــم بــوده ،محقترین نظامی
اســت که بتواند بــرای آینده افغانســتان مشــورتهای دلســوزانه ارائه دهد.
مشورتهایی که شاید سبب آن شود که هم ملت افغانستان از شرایط کنونی
خارج شود و هم بتواند در طول مرز گسترده شرق کشور ایران شرایطی پدید
آورد که دیگر شــاهد معضالت و فراگیر شــدن ورود مهاجران به کشــور خود
نباشــیم .در یک ســال پس از فــرار نظامیان امریــکا و روی کار آمدن طالبان،
جمهوری اسالمی ایران براساس تقویت روابط با دولت کنونی افغانستان در
حال مذاکره بوده و اقداماتی را در حوزههای مختلف به ثمر رسانده است.
از همیــن رو باید گفت که چشــمانداز روابط ایران با «مردم» افغانســتان
که برای جمهوری اسالمی اصل محسوب میشوند ،چشمانداز بسیار روشنی
خواهد بود .با توجه به اعتقاد مســئوالن کشــورمان به روابط گسترده با ملت
افغانســتان و توجه به سرنوشــت مردم این کشــور ،قطعاً جمهوری اسالمی
نسبت به تحوالت داخلی افغانستان حساس خواهد بود.
ایــن نکتــه را نیز بایــد تصریح کــرد که ملت افغانســتان بــرای جمهوری
اســامی از اهمیت بسزایی برخوردارند و انتخاب ملت افغانستان هم برای
ما قابل احترام خواهد بود .اما گاهاً اتفاقاتی رخ میدهد که روابط دو کشور را
به گونه دیگری به نمایش میگذارد.
عــدم آموزشهــای الزم مرزی و ناآشــنایی مــرزداران طالبــان به ظرایف
مــرزداری ،در طول یکســال گذشــته چنــد مــورد درگیریهای کوتــاه مرزی
بیــن مرزداران دو کشــور را به وجود آورده اســت .این اتفــاق در همه مرزها و
در همــه نقــاط دنیا هم امکان بروز و ظهــور دارد .مقامات عالی طالبان پس
از این اتفاقات نشــان دادند که عالقهمند به درگیری با جمهوری اســامی در
هیچ حوزهای نیســتند .این موضوع در ســطح باالتر بین مســئوالن دو کشــور
مورد گفتوگو قرار گرفته و قرار است که آموزشهای مربوط به مرزداری هم
انجام شود کمااینکه در برخی از مناطق هم این اتفاق رخ داده است.
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زارعپور :افتتاح شبکه فیبر نوری منازل

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات از افتتاح شــبکه
فیبــر نوری منــازل در هفته دولت خبــر داد و گفت:
بــا افتتاح این شــبکه فیبر نــوری ،ســرعت اینترنت
بهبــود مییابــد .عیســی زارعپــور افــزود :در کنــار آن
سرعت اینترنت تلفن همراه هم افزایش خواهد یافت.
وزیــر ارتباطات از رســیدن به وضعیت پایــدار ماهواره خیام
خبــر داد و گفــت :تــا یکی دو هفتــه آینــده اولیــن تصاویر از
این ماهــواره دریافت میشــود .زارعپور اختالل ایجاد شــده
در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام در روزهای اخیــر را به دلیل
مشــکالت فنی عنــوان و اظهار کرد :در حــوزه اینترنت ثابت
مشــکالتی وجــود دارد و وضعیــت اینترنــت ثابــت خــوب
نیست که در تالش برای بهبود آن هستیم؛ افزایش سرعت
اینترنت حق مردم اســت و برای احقاق آن تالش میکنیم.
این اختالل بر اثر یک مشکل فنی بوده است.

فاطمیامین :مسیر «تفکیک وزارت صمت»
باید در مجلس طی شود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره تفکیک این وزارتخانه
گفــت :طرحــی در مورد تفکیــک وزارت صمــت در مجلس
بررسی شــده و دولت با آن طرح موافقت کرده است .یعنی
باید این مســیر در مجلس طی شود .سیدرضا فاطمی امین
گفت :تصمیم الزم را مجلس باید بگیرد.

ساداتی نژاد :تولید بیش از  7میلیون تن گندم

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه خودکفایی ما در تولید آرد در ســالهای گذشته سینوسی بوده است ،گفت :نگاه دولت ایجاد
پایــداری خودکفایــی در تولید گندم نان اســت و بــه تولید  ۹میلیون تن گندم خبازی نیاز داریم .ســید جواد ســاداتینژاد درباره
مأموریتهای رئیسجمهور به این وزارتخانه در جلســه نظارت ستادی گفت :محوریترین مسأل ه مطرح شده از سوی رئیس
جمهور در این بازدید ،تأمین پایدار غذای باکیفیت ،سالم و ارزان با منشأ داخلی بود که بحث تنظیم بازار ،سالمت غذا ،افزایش
بهرهوری ،کاهش داللی و حمایت از تولید داخل در آن لحاظ شــده باشــد .وی عنوان کرد :با افزایش قیمت خرید تضمینی و
کاهش قیمت کود ،عمالً تغذیه خاک افزایش یافته و امسال تولید گندم از مرز هفت میلیون تن گذشت و خوشبختانه شرایط
مطلوبی در تولید گندم داریم .وزیر جهاد کشــاورزی گفت :در ســال زراعی آینده همین مســیر را پیش خواهیم رفت و نگاه ما
پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است .ما در سالهای گذشته خودکفایی داشتیم اما این حرکت سینوسی بود و ما به دنبال
پایداری این امر هستیم ،زیرا به  ۹میلیون تن گندم خبازی برای رسیدن به این خودکفایی نیاز داریم.

خاندوزی :بخشودگی بدهی مالیاتی
فعاالن اقتصادی در هفته دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد :به منظور مساعدت
بــا تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصادی که نتوانســتند بدهی
مالیاتی خود را بپردازند ،از  ۲۹مرداد تا  ۱۰شــهریور مشــروط
بر پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا سقف  ۲۰۰میلیون تومان
بــرای فعــاالن حقیقی و تا ســقف  ۳۰۰میلیــون تومان برای
فعاالن حقوقی بخشودگی  ۱۰۰درصد مالیاتی انجام خواهد
شد .سید احســان خاندوزی گفت :فعاالن اقتصادی در این
بازه زمانی میتوانند تســویه حســاب مالیاتی خــود را انجام
دهند .وی درباره واگذاری اموال دولت گفت :موفق شــدیم
مصوبهای از شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی بگیریم که
طبــق ایــن مصوبه کمیتــهای با عنــوان «هیأت مولدســازی
داراییهای دولت» با اختیارات ویژه شکل بگیرد و در فروش
داراییهای مازاد دولتی اختیار کامل وجود داشته باشد .وزیر
اقتصــاد ،یکی از بهتریــن روشهای تأمین کســری دولت را
همیــن فروش امــوال آزاد و داراییها عنــوان کرد و گفت :به
تبع آن هیچ آســیبی هم به وضعیت اقتصــادی مردم وارد
نمیشود .خاندوزی با بیان اینکه این پیشنویس آماده شده
و امیدواریم بعد از ارســال و تأیید مقام معظم رهبری یک
اقدام جهشگونه را در نیمه دوم سال جاری داشته باشیم،
افــزود :امیدواریم بــا گرفتن این مصوبــه بتوانیم تکلیفی را
کــه قانون برعهده ما گذاشــته اســت و برای تأمیــن  ۲۰هزار
میلیارد تومان تأمین مالی از این طریق داشته باشیم ،انجام
دهیم .وزیر اقتصاد ادامه داد :با وجود فروش نفت و درآمد
مالیاتی به جهت رشــد هزینههای دولت و مجموع کســری
بودجه ،همچنــان وضعیت مدیریت و انضباط بخشــی به
هزینههای دولت در دســتور کار اولیه ستاد اقتصادی دولت
اســت .وی گفت :ما امســال  ۴۰درصد برای ســهم صندوق
توسعه ملی از درآمدهای نفتی کنار میگذاریم و آنچه برای
دولت باقی میماند به اضافه  ۱۴و نیم درصد ســهم نفت،
 ۴۶درصــد از کل فــروش نفــت اســت .از طرفــی ماهانه ۲۷
هــزار میلیارد تومــان پرداخت یارانههای جدیــد را داریم که
ســال قبل این را نداشــتیم و  ۱۷تا  ۱۸هزار میلیارد تومان به
صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری و فوالد پرداخت
میشــود .خانــدوزی ادامــه داد :سیاســت دولت این اســت
کــه اگر درآمدی میماند ،برای کســری بودجه صرف شــود.
تالش ما این اســت که صادقانه کمک کنیم کســری بودجه
کم شــود و تورم کم شــود و قدرت خرید مردم افزایش یابد.
خانــدوزی تصریــح کرد :مــا در چهارماه اول امســال  6برابر
چهار ماه اول ســال گذشــته هزینــه بازپرداخــت اوراق مالی
دولت را دادیم یعنی نه تنها دولت از میزان انتشار اوراقش
به طور خالص منفعت بودجهای نمیبرد ،بلکه به صورت
منفــی آن را به بازار ســرمایه برمیگرداند .این رقم در چهار
ماهه نخست سال گذشته  ۷هزار میلیارد تومان بوده است،
اما امســال  ۴۲هزار میلیارد تومان شده است .وی همچنین
درباره نحوه برخورد بازار با شرایط دستیابی به توافق یا عدم
توافق هستهای ،گفت :چه توافق خارجی صورت بگیرد و چه
نگیرد ،مهار تورم دستور کار اول دولت است.

اوجی :اعزام تیم ایرانی برای اطفای حریق
مخازن نفت کوبا

وزیــر نفــت هــم در حیــاط پاســتور از اعــزام یــک تیــم از
جمهوری اســامی ایران برای اطفــای حریق مخازن نفت
عازم کوبا خبرداد و گفت که هفته گذشته مخازن نفت کوبا
دچار حریق شــد و جمهوری اسالمی ایران بابت همکاری
کــه بــا این کشــور دارد ،تیمــی از متخصصان اچ پی ســی را
بــرای اطفــای حریق و خاموش کــردن مخازن اعــزام کرد.
جــواد اوجی ادامه داد :اطفای حریق کارســاز بوده و دولت
کوبا از این کمک تشکر کرد ه است.

