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 به گزارش خبر روز، محمد حسن نژاد، در خصوص یارانه های پیدا و پنهان در اقتصاد کشور،گفت: مجلس شورای اسالمی در
 جلسه غیر علنی موضوع یارانه های را حالجی کردیم. یارانه های پیدا و پنهان،فساد و عدم بهره وری در نتیجه اقتصاد یارانه
 ای، آثار و پیامد های هدفمندی یارانه هاو میزان انحراف دولت از قانون هدفمندی یارانه ها از مباحث مهم جلسه غیر علنی
 بررسی یارانه های پیدا و پنهان بود. وی ادامه داد: یارانه نقدی در مقابل یارانه های پنهان، عددی نیست که بخواهیم روی آن
 بحث کنیم. یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود و یارانه پنهان، یارانه ای است که در بخش حامل های انرژی، دولت به مردم
 می پردازد. برای مثال قیمت بنزین برای دولت ۶۰۰۰ تومان تمام می شود اما ۱۰۰۰ تومان از مردم دریافت می کند یعنی ۵۰۰۰
 تومان یارانه پنهان به مردم پرداخت می شود. افراد پولدار که ماشین های بیشتری دارند، یارانه بیشتری دریافت می کنند. عضو
 کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دهک ثروتمند ۱۷ برابر دهک فقیر جامعه، یارانه دریافت می کند و دولت ۱۷ برابر
 افراد فقیر، به افراد ثروتمند یارانه می پردازد. حسن نژاد با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها تکلیف این موضوع را روشن
 کرده بود،اظهار داشت: قرار بود، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت بنزین ُمفت به مردم داده نشود، به قیمت فوب خلیج فارس
 به فروش برسد و پولی که حاصل می شود، ۵۰ درصد آن خرج دولت، سالمت و تولید شود و ۵۰ درصد مابقی به صورت یارانه
 نقدی به همه مردم اختصاص یابد. وی گفت: اتفاقی که در عمل افتاد، این بود که دائم نرخ دالر، نفت، بنزین، آب و برق گران
 شد اما دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش نداد و این فاصله افزایش یافت و یارانه پنهان چندین برابر یارانه آشکار شد.
 نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس اظهار داشت: در این مملکت کسی حاضر نیست هزینه هدفمندی یارانه ها را بپردازد.
 نمایندگان مجلس فکر می کنند اگر مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت کند ، مردم دیگر به نمایندگان فعلی رای نمی
 دهند،دولت هم فکر می کند که اگر قیمت بنزین را افزایش دهد در انتخابات بازنده است. این عافیت طلبی پوپولیستی، دودی
 شده است که به چشم مردم می رود. حسن نژاد با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی جمع بندی در این خصوص صورت نگرفت،
 گفت: در بودجه سال ۹۸ نیز دولت زیر بار نرفت و دوست داشت که این کار را به گردن مجلس بیندازد. تا زمانی که افرادی
انجام نخواهد شد این کار  را بکشند،  بعدی  بیایند که دندان طمع دولت و ریاست جمهوری   .در دولت و مجلس روی کار 
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 لزوم تشکیل مجمع مشورتی
بانوان در سراسر خوزستان

 به گزارش خبر روز؛ استاندار خوزستان بر لزوم تشکیل مجمع
کرد. تاکید  استان  شهرستان های  همه  در  بانوان   مشورتی 
 بغالمرضا شریعتی در جلسه پارلمان بانوان خوزستان که امروز
کرد: اظهار  برگزار شد،  استانداری خوزستان  در  مهرماه(   ۲۰( 
 با توجه به اینکه نیمی از جامعه بانوان هستند، تشکیل مجمع
 مشورتی بانوان کار بسیار ارزشمندی است. مجمع مشورتی زنان
 در ۲۴ شهرستان شکل گرفته و باید این مجمع در سه شهرستان
 دیگر نیز تشکیل شود تا مجمع مشورتی بانوان خوزستان قوام
زنان ظرفیت های  و  قابلیت ها  و  نظرات  نقطه  از  و  کند   پیدا 
 بهره مند شویم. وی بیان کرد: با تشکیل این مجمع می توانیم
برای از همه ظرفیت ها  تا  بهره مند شویم  زنان   از ظرفیت های 
مجمع که  می کنم  تاکید  بنابراین  شود.  استفاده  جامعه   اداره 
 مشورتی بانوان سه شهرستان دیگر نیز تشکیل شود تا مجمعی
در زیرا  باشیم  داشته  باالتر  قابلیت  و  بیشتر  ظرفیت های   با 
ممکن و  هستیم  نیز  دیگر  شهرستان  سه  دادن  شکل   آستانه 
برسد. شهرستان   ۳۰ به  خوزستان  شهرستان های  تعداد   است 
 وی افزود: بنا به اقتضای روش ها و سنت زندگی در کشور ممکن
اما نباشند  فعال  مردان  اندازه  به  جامعه  درصد   ۵۰ این   است 
 بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند اما قشر بانوان
 در حال فعال شدن و نشان دادن جایگاه و استعدادهای خود
بیان کرد: ممکن است مقاومت هایی استاندار خوزستان   است. 
 ایجاد شود اما در نهایت به تبع این اقدام زنان، به تدریج جامعه
 محکوم و محتوم به در اختیار قرار دادن ظرفیت های موجود به
 بانوان است. شریعتی بیان کرد: جامعه ما از یک جامعه سنتی به
 تدریج در حال حرکت به سمت به جامعه توسعه یافته و مدرن با
 ظرفیت های انسانی است. به تدریج غبار سنتی بودن متناسب با
 شرایط جامعه و توسعه کشور برطرف می شود و در این شرایط
این کرد:  عنوان  وی  کنند.  کسب  را  خود  جایگاه  باید   بانوان 
جایگاه زنان  که  است  این  برای  آغازی  بانوان   مجمع مشورتی 
زنان حقوق  و  حق  تدریج  به  امیدواریم  کنند.  کسب  را   خود 
 احقاق شود. در گذشته به دلیل اینکه این اقدامات فردی بوده،
 شاید کمتر منتج به نتیجه می شد اما با کار جمعی و سازمان
 یافته قطعا صحبت ها راحت تر به کرسی می نشیند بنابراین این
است. زنان  حقوق  آوردن  دست  به  جهت  بلندی  گام   مجمع 
 استاندار خوزستان گفت: البته اگرچه جایگاه مدیریت و تصدی
اما است  الزم  سیاست ها  و  راه کارها  و  نظرات  اعمال  برای   آن 
 همه احقاق حقوق، گرفتن پست و مدیریت نیست. تاثیرگذاری
 در جامعه و روند حرکت جامعه تنها با گرفتن پست و سمت
 محقق نمی شود. شریعتی با بیان اینکه زنان در تحصیل گوی
 سبقت را از مردان ربوده اند، عنوان کرد: با توجه به این شرایط
این استعدادهای بانوان و جامعه است.  انتظار   آینده خوبی در 
قرار استفاده  زیاد مورد  بودن کشور  به علت روند سنتی   زنان 
شرایط شدن  فراهم  و  کشور  توسعه  روند  با  اما   نمی گرفت 
مشاهده بانوان  استعدادهای  دادن  نشان  و  زنان  برای   تحصیل 
دانشگاهی کرسی های  از  توجهی  قابل  بخش  که   می کنیم 
و توسعه  در  موضوع  این  داده اند؛  اختصاص  خود  به  بانوان   را 
نسل های فرزندان  تربیت  آنها،  احقاق حقوق  جامعه،   پیشرفت 
می کند ایفا  موثری  نقش  توسعه یافته تر  جامعه  ایجاد  و  آینده 
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حضور دوازده هزار مددجوی خوزستانی در پیاده روی اربعین
 به گزارش خبر روز ؛ رئیس کمیته امداد منطقه
نخست گفت: طی شش ماهه  بندرعباس   سه 
 امسال، ۴۱۹ میلیون تومان برای ارائه خدمات
از کمتر  کودکان  تغذیه  بهداشتی،   درمانی، 
مددجویان اجتماعی  بیمه های  و  سال   پنج 
هزینه بندرعباس  سه  منطقه  حمایت   تحت 
کمیته رئیس  پور،  هاشمی  پرویز  است.   شده 
داشت: اظهار  بندرعباس  سه  منطقه   امداد 
 بهداشت و درمان از نیازهای اساسی و حیاتی
است نهاد  این  حمایت  تحت  هدف   جامعه 
نخست شش ماهه  طی  راستا  همین  در  که 

کمک 41۹ میلیون تومانی کمیته امداد
به بهداشت و درمان بندرعباس 

صفحه 2

انتقاد امام جمعه موقت خرم آباد از برخی انتصابات:
مگر در لرستان قحط الرجال است 

 به گزارش خبر روز؛ امام جمعه موقت خرم آباد انتصاب های غیر کارشناسی و نادرست را زمینه ساز بروز فساد دانست و گفت: چه معنا دارد مسوول کل این
 استان کسی را که رشته انسانی و ادبیات دارد در راهبردی ترین نقطه تصمیم سازی و فنی استان قرار می دهد، مگر در این استان قحط الرجال است. حجت
 االسالم قاسم متقی نیا امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان به سالگرد شهادت شهید اشرفی اصفهانی و همچنین ترور ۱۷ هزار نفر توسط منافقین
 در دهه ۶۰ و اوایل انقالب اشاره و عنوان کرد: شهدای محراب در نماز جمعه توسط ایادی استکبار جهانی تکه تکه شدند که یکی از آنها شهید اشرفی
 اصفهانی است. وی در ادامه به معرفی چند کتاب پرداخت و افزود: کتاب های “نهضت پیاده روی اربعین”، “بلدچی“، “سالم بر ابراهیم” و “استراتژی اقیانوس
 آبی” هرکدام کتاب های خوبی بوده و دارای ویژگی های خاصی هستند. امام جمعه موقت خرم آباد در ادامه به تالش برای ناامنی در راهپیمایی اربعین
 اشاره کرد و گفت: در مساله اخیر عراق جریان عبری عربی بدنبال برجسته سازی ملیت عراقی عربی در مقابل اربعین و شیعه بودند و از طرفی به
.دروغ دخالت ایران در عراق را بزرگنمایی کردند و اقداماتی انجام دادند، هر چند تعدادی از این ها بدنبال اعتراض با فساد و مشکالت اقتصادی بودند

پرداخت تسهیالت بانکی به زلزله زدگان مسجدسلیمان آغاز شد
از آغاز پرداخت تسهیالت بنیاد مسکن خوزستان  بازسازی و مسکن روستایی   به گزارش خبر روز؛ معاون 
به اشاره  با  عبدالهی  رضا  خبرداد.  ملی  و  تجارت  بانک های  توسط  مسجدسلیمان  زلزله زدگان  به   بانکی 
بازسازی در با تشکیل ستاد  اظهار داشت: همزمان  زلزله زدگان مسجدسلیمان،  به  پرداخت تسهیالت   آغاز 
شعبه هفت  در  ملی  و  تجارت  بانک های  حاضر  حال  در  و  شد  انجام  بانک ها  با  مذاکرات   مسجدسلیمان 
که گرفته  صورت  نیز  بانک ها  دیگر  با  رایزنی  افزود:  وی  کرده اند.  آغاز  را  تسهیالت  پرداخت  روند   بانکی 
 امیدواریم بانک های ملت، صادرات و سپه به  زودی به جمع بانک های پرداخت کننده تسهیالت اضافه شوند.
آسیب دیده منازل  از  آواربرداری  داشت:  بیان  خوزستان  مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی   معاون 
 زلزله مسجدسلیمان آغاز و برای بیش از ۲ هزار واحد مسکونی پرونده تشکیل شده است. عبداللهی تأکید
زلزله بگیرد.  خود  به  بیشتری  سرعت  بازسازی  روند  اجرایی  دستگاه های  همه  همکاری  با  امیدواریم   کرد: 
مسجدسلیمان در هفدهم تیرماه ۹۸ سبب بروز آسیب های جدی به اماکن مسکونی و تجاری این شهرستان شد

 وی خاطرنشان کرد آمریکا از ساختار کنونی قدرت در عراق ناامید شده و عراق دیگر گاو شیرده برای آمریکا نیست و آنها در سطح راهبردی شکست های متوالی آمریکا اسرائیل و عربستان در منطقه را داشتند و لذا می خواستند با  
 این اقدام روابط ایران و عراق تحت تاثیر قرار دهند. وی بروز جنگ فرهنگی، اقتصادی، جنگ ادراکی، جنگ روایت ها از طریق تالیف کتاب ها و رسانه ها و جنگ دیپلماتیک را از اقدامات دشمن علیه ایران در سالیان اخیر برشمرد و
 اظهار کرد: این هدف ایجاد ناامنی و ناآرامی در برخی از استان های همزبان یک گسل بومی را تحریک و تحریف کرده و مشکالتی را برجسته کردند تا مانند عراق در ایران مشکالتی به وجود آورند که با هوشیاری این راهبردها در عراق
 و ایران تا کنون با شکست مواجه شده است و ان شاءاهلل در آینده نیز شکست خواهد خورد. متقی نیا در ادامه تصریح کرد: راه نجات ما شفاف سازی اطالعات در سه سطح عملکرد برای همه نهادها و مسووالن، شفافیت مشارکتی و
 شفافیت در پاسخگویی است که باید این شفافیت ها مورد توجه باشند. وی ریشه فساد را وجود غفلت در بین برخی از مسوولین دانست و گفت: است؛ چه مسوولین در سطح ملی و چه در سطح استانی همه باید پاسخگو باشند؛
 قوه قضاییه در به محاکمه کشیدن کسانی که در اطراف مسوولین فساد می کنند، به حق کار جهادی می کند. امام جمعه موقت خرم آباد در ادامه با انتقاد از عملکرد مسوولین ارشد استان لرستان، عنوان کرد: چه معنا دارد مسوول
 کل این استان کسی را که رشته انسانی دارد با تحصیالت ادبیات در راهبردی ترین نقطه تصمیم سازی و فنی استان قرار می دهد؛ این زمینه فساد است. وی با انتقاد از نحوه و روند انتصابات در لرستان گفت: مگر در این استان قحط
 الرجال است؛ از جان این مردم چه می خواهند اینها؛ این مردم نجیب هر چه سکوت و بزرگوار  می کند ناکار آمدی می بینند، بس است دیگر. متقی نیا ادامه داد: کسی که انتصابش و جایگاهش مرتبط با رشته او نیست را راحت دور
 می زند و راحت کاله سر او می گذارند. وی خواستار رسیدگی به این مسائل شد و گفت: مردم، من نمی گویم؛ شما بگویید دلیل سکوت نمایندگان مجلس در برابر انتصابات غیر کارشناسی چیست؟ امام جمعه موقت خرم آباد گفت: از
 قوه قضاییه و مدعی العموم می خواهیم این مسائل را قبل از اینکه به فساد منجر شود جلوگیری کنند؛ آقای مدعی العموم وظیفه شما این است از اینها پیشگیری کنید. وی ادامه داد: آقای مسوول اجرایی استان، نباید آرام بگیری و
باید پاسخگوی عملکرد غیرکارشناسی خود باشید. وی بار دیگر در پایان تاکید کرد: مگر در این استان قحط الرجال است که باید از جاهایی دیگر افراد غیر متخصص انتخاب شود؛ این بخشی از خون جگری بود که باید گفته می شد

کمیته تحت حمایت  مددجوی  هزار  دوازده  امداد؛  کمیته  از سایت خبری  نقل  به  روز  گزارش خبر   به 
اسکندری ناصر  می شود.  اعزام  حسینی  اربعین  پیاده روی  به  خیران  کمک  با  خوزستان  استان   امداد 
اشتیاق و  حسینی  اربعین  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  خوزستان،  استان  امداد  کمیته  فرهنگی   معاون 
از نفر  هزار  ده  اعزام  برای  زمینه  خیران  کمک  با  گفت:  اربعین،  پیاده روی  در  مددجویان   حضور 
از هدف  وی  است.  فراهم شده  حسینی  اربعین  بزرگ  پیاده روی  به  نهاد  این  حمایت  تحت   مددجویان 
با آن ها  آشنایی  و  دینی  باورهای  ارتقا  معنوی،  روحیه  تقویت  را  زیارتی  سفرهای  به  مددجویان   اعزام 
 سیره ائمه اطهار عنوان کرد و افزود: رشد و تقویت فرهنگ عاشورایی در بین خانوارهای تحت حمایت

امسال گفت:  خوزستان  استان  امداد  کمیته  فرهنگی  معاون  است.  فرهنگی  سازی  توانمند  جهت  در  امداد  کمیته  برنامه های  مهم ترین   از 
اسکندری است.  گرفته شده  نظر  در  زیارتی  سفر  کمک هزینه  تومان  هزار   ۵۰۰ می شود  اعزام  اربعین  پیاده روی  به  که  مددجویی  هر   برای 
نیکوکار مردم  و  خیران  باهمت  گفت:  گذشته،  سال  اربعین  عظیم  پیاده روی  در  خوزستانی  مددجوی  هزار  هفت  پرشور  حضور  به  اشاره   با 
نیازمندانی به  کمک  برای  زیارت”  “شوق  طرح  اجرای  اینکه  بابیان  وی  شد.  هزینه  مددجو  تعداد  این  اعزام  برای  تومان  میلیارد  دو   استان 
شوند سهیم  امر  این  در  زیارت  شوق  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  خیران  افزود:  نشده اند،  مشرف  زیارتی  سفرهای  به  تابه حال  که  است 

 امسال ۴۱۹ میلیون تومان برای ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، تغذیه کودکان کمتر از پنج سال و بیمه های اجتماعی
 مددجویان تحت حمایت منطقه سه بندرعباس هزینه شده است. وی افزود: ۹۱ میلیون تومان برای هزینه های درمانی ۲۶۳ نفر
 از مددجویان تحت حمایت در زمینه های فرانشیز، دندان پزشکی، کاالی پزشکی، ساخت عینک و سایر اسناد درمانی مددجویان
 و ۲۱ میلیون تومان خدمات ویژه به سالمندان و بیماران صعب العالج و نیازمند به نگهداری شهری و روستای پرداخت شده است.
 رئیس کمیته امداد منطقه سه بندرعباس تصریح کرد: برای ارتقای شاخص های بهداشتی جامعه هدف تحت حمایت در قالب
 کالس های آموزشی و همچنین تهیه و توزیع تعداد ۳۵۰ سبد بهداشتی بین نیازمندان نیز بالغ بر ۱۰ میلیون تومان هزینه
 شده است. هاشمی پور ادامه داد: از دیگر برنامه های کمیته امداد رسیدگی به وضعیت تغذیه کودکان کمتر از پنج سال با
 همکاری مراکز بهداشت می باشد که به منظور درمان کودکان مبتالبه سوءتغذیه انجام می شود و در شش ماهه نخست امسال،
 مبلغ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای تغذیه مناسب ۲۰۰ کودک کمتر از پنج سال هزینه شده است. وی با اشاره به پرداخت
 حق بیمه های اجتماعی مددجویان توسط این نهاد، گفت: مبلغ ۲۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای حق بیمه های اجتماعی
 ۸۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و ۲۰۰ نفر از مجریان طرح های خودکفایی پرداخت شده است. رئیس کمیته امداد منطقه سه
 بندرعباس گفت: در راستای ارتقاء سالمت و بهداشت سالمندان در هفته سالمند امسال، برنامه های متنوعی توسط کمیته
امداد ازجمله خدمات رایگان پزشکی، مشاوره، اهداء بسته های بهداشتی و تجلیل سالمندان تحت حمایت این نهاد انجام شد

 توزیع بیش از 7 میلیون لیتر انواع سوخت
برای رفع نیاز کشاورزان و روستائیان

 به گزارش خبر روز به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی خوزستان مدیر
 تعاون روستایی خوزستان از توزیع بیش از ۷ میلیون لیتر انواع سوخت در
نیاز کشاورزان و روستائیان خبر داد. برای رفع   ۶ ماهه نخست سال جاری 
 جمشید بنی فری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۴میلیون و
 ۹۷۳ هزار و ۳۸۰ لیتر بنزین، ۹۹۳ هزار لیتر نفت سفید، ۹ میلیون و ۵۶۰
 هزار و ۶۵۰ لیتر گازوئیل و ۱۰۵ هزار کیلوگرم گاز سی ان جی برای رفع نیاز
 روستائیان و کشاورزان توسط شبکه بزرگ تعاون روستایی توزیع شده است.
 وی ادامه داد: یکی از رسالت های تعاون روستایی تامین سوخت کشاورزان
 و ساکنین روستا می باشد که خوشبختانه در این زمینه تعاون روستایی با
بزرگ شده است اقدام  این  انجام  به  برنامه ریزی های صورت گرفته موفق 
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 اعتراض بیجا به حذف یارانه نقدی
منجر به جریمه می شود

العالج، بیماران صعب  ها،  ورشکسته  روز؛  گزارش خبر   به 
می یارانه  صف  از  شده  حذف  گیرندگان  وام  و   بدهکاران 
خود اعتراض  مراتب  ای  نامه  پرسش  کردن  پر  با   توانند 
اما در صورت عدم صحت اطالعات، جریمه  را اعالم کنند 
اخیر، سنوات  پایدار  های  سیاست  از  یکی  شد.   خواهند 
 الزام دولت به »غربالگری یارانه بگیران« بود؛ به گونه ای که
 حتی در سال ۹۳ دولت گام هایی برای اجرای این تکلیف برداشت اما به دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع از وضعیت
 درآمدی، دارایی، اقتصادی خانوارها در ادامه مسیر غربالگری موفق نبود. در این بین با توجه به کاهش درآمدهای
 دولت و غیرمنطقی بودن تداوم پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون ایرانی، از حدود سه سال پیش مقدمات
 راه اندازی سامانه اطالعات رفاه ایرانیان توسط وزارت رفاه فراهم شد و طی سه سال گذشته با استخراج اطالعات
 هزینه ای خانوارها، وزارت رفاه توانست بستر اطالعاتی الزم برای حذف یارانه نقدی دهک های باالی درآمدی را فراهم
 کند. در نهایت با توجه به الزام قانونی جهت حذف یارانه ثروتمندان برای سال جاری و تهیه دستورالعمل از سوی
 کمیته ای چهارجانبه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار، وزارت ارتباطات و وزارت کشور، با استفاده از
 سامانه اطالعات رفاه ایرانیان در شهریوماه امسال، یارانه نقدی حدود ۷۰۰ هزار نفر قطع شد. البته با توجه به اینکه
 احتمال خطا در غربالگری وجود دارد، امکان ثبت اعتراض برای کسانی که به حذف یارانه نقدی خانوارشان اعتراض
 دارند، فراهم شده است. نکته جالب در اعتراض خانوارها، اعتراض اقشاری بود که به گفته میرزایی سخنگوی ستاد
 تبصره ۱۴ قانون بودجه، جزو قشر مرفه محسوب شده و حتی در مواردی گردش مالی میلیاردی در ماه داشته
 اند اما در اعتراض به حذف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دالیل عجیبی همچون عدم پذیرش و یا صوری خواندن
 تراکنش های بانکی، جابه جایی وجه برای کسب وکار، حساب های اجاره ای، تغییرات مسکن و تجهیز مسکن، خرید
 و فروش مسکن، تغییر وضع اقتصادی و ورشکستگی، کسادی بازار و ... را عنوان کرده اند. در خالل این اعتراضات،
 برای ورشکسته ها، بیماران صعب العالج، بدهکاران و وام گیرندگان، پرسش نامه ای تهیه شده تا با ثبت اطالعات
بازگردند نقدی  یارانه  به صف  وارده  اطالعات  و در صورت صحت  ماموران شده  میدانی  بررسی  وارد سیکل  خود 

 شناسایی و خنثی شدن دو مورد بمب گذاری در
مسیر زائران اربعین در خوزستان

 به گزارش خبر روز؛ وزیر اطالعات گفت: تا کنون دو مورد که
 قصد بمب گذاری در مسیر کاروان های زائران اربعین در خوزستان
 را داشتند، شناسایی و نقشه آن ها خنثی شد.  حجت االسالم و
 المسلمین سید محمود علوی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی
 چذابه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: همه مسئوالن و دستگاه های
 اجرایی هر آنچه در وسع خود داشتند پای کار آورده اند و در این
 زمینه به زائران خدمت کرده اند و هیچ منتی هم بر زائران ندارند.
 وی افزود: همه نیروهای موثر بر امنیت، از جمله وزارت اطالعات،
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی، ارتش جمهوری
 اسالمی، بسیج، دستگاه قضا و . . .  پای کار آمده اند و برای حفظ
 امنیت این مراسم تالش می کنند. وزیر اطالعات تصریح کرد: در
 روزهای اخیر افرادی قصد داشتند تا نسبت به مخدوش کردن
 امنیت کشور اقداماتی انجام دهند. در ایام مناسبتی مانند اربعین
 یا محرم دشمنان هوس می کنند تا ضربه های امنیتی به کشور
 وارد کنند تا امنیت کشور را خدشه دار کنند. علوی ادامه داد: تا
 کنون دو مورد که قصد بمب گذاری در مسیر کاروان های زائران
 اربعین در استان خوزستان را داشتند، شناسایی و نقشه آن ها
 خنثی شد و نتوانستند مرتکب جنایات خود بشوند. وی گفت:
 همچنین تا کنون از متجاوزان ۵۰ قبضه اسلحه جنگی کشف و
 ضبط شده است و در این زمینه توانسته ایم توان اقدام عملیاتی
 را از این افراد بگیریم. وزیر اطالعات عنوان کرد: در شرایطی که
 همه دشمنان، نیروهای خود را بسیج کرده اند تا امنیت جمهوری
 اسالمی ایران را خدشه دار کنند، سربازان گمنام امام زمان )عج( و
دیگر دستگاه های موثر در امنیت، توانسته اند امنیت را برقرار کنند

آذری جهرمی: ۳۳ میلیارد پول کالهبرداری شده به مردم برگردانده شد
 به گزارش خبر روز؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دامنه کالهبرداری خدمات ارزش افزوده بسیار گسترده است
 و ما تنها در یک پرونده ۳۳ میلیارد که کالهبرداری شده بود را به مردم برگرداندیم. محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه
 رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست ایران، در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکالت موجود درباره خدمات ارزش افزوده، اظهار
 کرد: ما دو سال است برای ساماندهی این بازار تالش می کنیم؛ سه نوع خدمات در این بازار تعریف می شود؛ یک نوع خدمات
 را بعضی از کسب وکارها ارائه می دهند، مثال بعضی از مارکت های آنالین وقتی می خواهند اپلیکیشن بفروشند، از طریق
 صورت حساب قبض موبایل دریافت می کند. وی ادامه داد: البته این شیوه اشکاالتی دارد از جمله اینکه اپراتورها در برخورد
 با کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات، به صورت انحصاری برخورد می کنند و به برخی از آنها اجازه فعالیت نمی دهند و
 بعضا پلی شده که اپراتورها در برخورد و مواجهه با فعاالن فضای مجازی و توسعه الیه خدمات شبکه ملی اطالعات از آنها
 سهم خواهی می کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با این روش های انحصاری
 توضیح داد: ما با بانک مرکزی مذاکره کردیم و شیوه ای به اسم دایرکت دبیت آمده که پول را می توانند به صورت مستقیم از

 حساب های بانکی برای کارهای خدماتی بردارند، این شیوه در حوزه اپراتورها می تواند با ساماندهی ادامه پیدا کند. آذری جهرمی ادامه داد: عرصه دوم خدماتی مثل بازسازی صحن حضرت زهرا )س(، کمک به
 زلزله زدگان، جمع آوری صدقات و اصطالحا جمع آوری اعانات و کارهای نیکوکاری؛ ما برای این بخش هم با ساماندهی که ضوابط داشته باشد مشکلی نداریم. وی افزود: اما بخش سوم، کالهبرداری است که با
 هر شیوه ای با اهمال گری انجام می شود و مردم ما هم آگاه نیستند که چه کالهی سر آن ها می گذارند و اگر می دانستند یک ثانیه هم آن ها را تحمل نمی کردند؛ به بهانه سفر زیارتی، اینترنت رایگان، کمک به امر
 خیر و حتی مسائل غیراخالقی اقدام به این کار می کنند؛ بسیاری از پولهایی که در این حوزه گرفته می شود، صرف اموراتی می شود که عفت عمومی را هم در فضای مجازی به هم می زند. وزیر ارتباطات و فناوری
 اطالعات با بیان این که این پول ها اموال نادرستی است، گفت: ما دو سال است که برای مقابله با این کالهبرداری ها، اقداماتی انجام دادیم، ستاره ۸۰۰ مربع راه انداختیم، پرونده قضایی تشکیل دادیم برای شرکتی که
.دستکاری کرده و مردم را الزاما عضو کرده بود. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می شوند هم بسیار گسترده است. ما هم در یک پرونده ۳۳ میلیارد کالهبرداری که انجام شده بود را به مردم برگرداندیم

رطوبت بیش از ۸۵ درصدی در خوزستان
 به گزارش خبر روز؛ رطوبت بیش از ۸۵ درصدی خوزستان را فرا گرفت. مدیر کل هواشناسی خوزستان 
 گفت : میزان رطوبت امروز در ماهشهر به ۸۷ ، آبادان ۸۶ ، هندیجان و شادگان ۸۲ و بهبهان به ۸۱
 درصد رسید. محمد سبزه زاری افزود : همچنین این میزان در بستان ۷۷ ، ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۶ ،
 امیدیه ۶۹ و آغاجاری به ۶۱ درصد رسید. وی ادامه داد : جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه سبب
 افزایش رطوبت و شرجی و مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی و بعضا مرکزی خواهد شد. مدیر
 کل هواشناسی خوزستان اظهارداشت :  در این ایام به دلیل ضرایب باالی ناپایداری افزایش ابر و رگبار
 پراکنده و رعد و برق ) در ارتفاعات شمالی و شرقی ( و تندباد لحظه ای در برخی نقاط استان دور از انتظار
 نیست. در ۲۴ ساعت گذشته آبادان با ۴۱ و ۲ دهم و ایذه با ۱۸ درجه گرمترین و خنک ترین نقاط استان
بوده اند. همچنین در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۳۹ و سه دهم و ۲۳ و ۲ دهم ثبت شده است

صفحه 3
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صفحه 4

 به گزارش خبر روز؛ سفیر انگلیس در تهران گفت: در حال حاضر نه
 تنها کشور های باقی مانده در برجام بلکه اکثر کشور های جهان خواستار
 حفظ این توافق ارزشمند هستند. خروج آمریکا از برجام سازنده نبود
اما اروپایی ها همچنان در تالش هستند تا این توافق را حفظ کنند

 به گزارش خبر روز؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان
 گفت: حل مشکالت سه پروژه بزرگ پاالیشگاه گاز بید بلند، پتروشیمی
 مسجدسلیمان و فوالد روهینا با اعتباری بیش از پنج میلیارد دالر با هدف
 تحقق بهره برداری این سه طرح در ۲۲ بهمن ماه امسال در دست پیگیری
 است . سید نوراهلل حسن زاده شامگاه دوشنبه در نشست کمیته راهبری
 و راه اندازی طرح های بزرگ استان برای بررسی مشکالت و موانع شرکت
 پتروشیمی مسجد سلیمان در سرسرای معاون هماهنگی امور اقتصادی
 استانداری خوزستان بیان کرد: مشکالت این سه پروژه توسط دستگاه های
 مربوطه در استان و در سطح ملی تا بهمن ماه امسال باید برطرف شود تا
  امکان راه اندازی این پروژه های مهم و استراتژیک در استان را داشته باشیم.
 وی با اشاره به مشکالت شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان گفت: یکی از
 مشکالت این شرکت با شرکت گاز است، یک خط جدید انتقال گاز برای این
 شرکت باید ایجاد و یا خط موجود ترمیم و اصالح شود. حسن زاده ادامه داد:
 انتظار می رفت با توجه به اینکه این شرکت در شهرک صنعتی واقع است
 وزارت نفت و شرکت گاز در انتقال گاز به این شرکت همکاری بیشتری را
 داشته باشند و تا ورودی شهرک گاز را انتقال دهند،  اینکه گفته می شود
 گاز تا شهرک منتقل شده اما فشار ندارد قابل قبول نیست و باید این مشکل
 برطرف شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد:
 در نظر گرفته شده که با همکاری استاندارخوزستان ، وزارت نفت و شرکت
 گاز این مشکل تا ۲۲ بهمن ماه امسال برطرف شود. حسن زاده افزود: بخش
 خصوصی در حال سرمایه گذاری  در مناطق محروم است و شرکت  و کارخانه
 تاسیس می کند تا در ایجاد اشتغال و توسعه سر مایه گذاری در این مناطق
 گامی برداشته شود ، اگر قرار باشد دولت از بخش خصوصی برای ساخت
 کارخانه و شرکت در مناطق محروم حمایت نکند، بخش خصوصی دیگر
 رغبتی به فعالیت در مناطق محروم نخواهد داشت. وی تاکید کرد: سازمان
 برق نیز باید  به حل مشکالت در این شرکت ورود کند ، متاسفانه حضور
 مسئوالن این سازمان در جلسات کمرنگ است و باید برای حل مشکالت واحد
 های تولیدی حضور موثری در نشست ها داشته باشند. حسن زاده با اشاره به
 اینکه تا زمان حل مشکالت این سه پروژه مهم باید جلسات در این خصوص
 به صورت مرتب برگزار شود افزود: از دیگر مشکالت این شرکت توقف ماشین
آالت آن در بندر است که گمرک قول داده این تجهیزات را ترخیص کند

 وقتی قنات ها زیرپای تهران را
خالی می کنند

 مشکالت سه پروژه پنج میلیارد دالری
در خوزستان بررسی شد
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 راب مک ایر امروز در جلسه هماهنگی کارگروه »مدرن سازی رآکتور تحقیقاتی خنداب« که در تهران برگزار شد، در سخنان
 خود از حضور در این جلسه ابراز رضایت کرد و اعالم داشت برگزاری چنین جلساتی نشان از پیشرفت در مذاکرات دارد. وی
 افزود: در حال حاضر نه تنها کشور های باقی مانده در برجام بلکه اکثر کشور های جهان خواستار حفظ این توافق ارزشمند
 هستند. خروج آمریکا از برجام سازنده نبود اما اروپایی ها همچنان در تالش هستند تا این توافق را حفظ کنند. سفیر
 انگلیس در تهران ضمن اشاره به موضع انگلیس در خصوص گام های ایران در جهت کاهش تعهداتش گفت: همه ما باید
 کاری کنیم که این توافق همچنان به حیات خود ادامه دهد. به همین دلیل انگلیس یک تیم فنی مجرب را برای این
 مذاکرات به ایران اعزام کرده است و امیدواریم برگزاری این نشست مثمرثمر باشد. جلسه هماهنگی ایران و روسای مشترک
 کارگروه »مدرن سازی رآکتور تحقیقاتی خنداب« با حضور هیئتی از سازمان انرژی اتمی ایران و هیئت هایی از چین و
 انگلیس صبح روز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ در محل سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. بهروز کمال وندی معاون امور بین
 الملل حقوقی و مجلس، راب مک ایر سفیر انگلیس در تهران و هیئت کارشناسی از چین به ریاست وی کینگ مینگ از
بخش همکاری های بین المللی کمیسیون انرژی اتمی چین، هیئت های سه کشور را در این جلسه سرپرستی می کردند

 سفیر انگلیس در تهران: خروج
آمریکا از برجام سازنده نبود

داریم. به خاطر  را  تهران  سریالی  فرونشست های  ما   اغلب 
آنها شدن  رها  و  تهران  در  قنات ها  وجود  معتقدند   کارشناسان 
دیواره ریزش  نظیر  مختلف  دالیل  به  زمان  گذر  در  می شود   باعث 
میان این  کند.  در  تجربه  را  مختلفی  فرونشست های  تهران  آنها، 

 گودبرداری ها و ساخت تونل های مترو نیز مزید بر علت است. به گزارش خبر روز، سحرگاه بیست و هشتم خردادماه ۱۳۹۵ بود که در خلوت
 خیابان های تهران، در محله شهران فرونشست بزرگی رخ داد که موجب ازهم گسیختگی لوله اصلی گاز و وقوع انفجار و شعله های آتشی
 به ارتفاع ۵۰ متر شد. این حادثه را بسیاری سرآغاز توجه جدی به ریسک فروریزش زمین در کالنشهر تهران می داند، رخدادی که پیش تر
 نیز در ابعاد کوچک تر در نقاط مختلف تهران رخ داده بود و احتمال خطر آن از سال ها پیش گوشزد می شد. این حادثه، نیمه شب و زمان
 خلوتی خیابان در حوالی تقاطع خیابان کوهسار و خیابان یکم شهران رخ داد و مشخص نیست اگر ساعت رخداد در اوج شلوغی و ترافیک
 شهر تهران بود، چه فاجعه ای در اثر فروریزش زمین و آتش وسیع و پرقدرت ناشی از گسیختگی لوله اصلی گاز به وقوع می پیوست. دو ماه
 بعد اندکی به سمت جنوب تهران در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر فروریزش دیگری در خیابان پیامبر در مجاورت ایستگاه مترو و فروشگاه کوروش
رخ داد. در این حادثه یک خودرو به داخل فروچاله افتاد و خودروی دیگری در خطر فروافتادن قرار گرفت. کمتر از دو ماه بعد در ۱۶

 مهرماه در میدان قیام، انتهای خیابان مولوی، فروریزش زمین منجر به مدفون شدن و کشته شدن یک آتش نشان فداکار و یک کارگر شد. آذرماه همان سال بار دیگر فروریزش بزرگی در مجاورت یک ساختمان چهار طبقه
 مسکونی که حدود ۵۰ نفر در آن سکونت داشتند، در خیابان مولوی، نزدیک به میدان محمدیه رخ داد. فروریزش های سریالی پایتخت در ادامه به مجاورت بیمارستان شهید اکبرآبادی حد فاصل سه راه خیام و در چهارراه
 مولوی رسید. در تمامی این حوادث فروریزشی، بخت و اقبال با عابران، رانندگان و ساکنان این مناطق یار بود وگرنه هرکدام می توانست بحران بزرگی برای پایتخت ایجاد کند. علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
 راه، مسکن و شهرسازی معتقد است که در تمامی این رخدادها، اثر قنات ها و رگ آب ها قابل مالحظه است. به ویژه در مناطق و نقاطی که مسیر گذر رگه های آب زیرسطحی با گودبرداری های عمیق ساختمان یا احداث
 مترو مسدود شده است. او می گوید آمار دقیقی درباره جمعیت درگیر با فرونشست در تهران وجود ندارد، اما به ادعای او ۳۰ درصد از جمعیت پایتخت به نوعی با موضوع فرونشست در ارتباط هستند و خطرات ناشی از این
 اتفاق در کمین آنهاست. تهران ۱۴۰۰ کیلومتر قنات دارد بیت اللهی می گوید: براساس نقشه های تهیه شده و داده های موجود، طول برآورد شده رشته قنوات تهران حدود ۱۴۰۰ کیلومتر است که از این رقم، ۶۵۰ کیلومتر
 رشته قنات اصلی و قابل استناد و مابقی آن یعنی ۷۵۰ کیلومتر رشته قنوات احتمالی است. مالکیت این قنات ها اغلب شخصی بوده، ولی به دلیل رها شدن آنها، توسط نهادهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته
 بیت اللهی در حال حاضر آبیاری فضای سبز شهر تهران از طریق آب همین قنات ها تأمین می شود. حتی برخی از نهادها دیگر نیز برای آبیاری فضای سبز محوطه خود از این قنات ها استفاده می کنند. بیت اللهی می افزاید:
 موضوع، مالکیت قنات ها رها شده است. مالکیت وجود دارد، اما به دلیل این که باغات و اراضی قدیمی به ساختمان تبدیل شده است، قنات ها فراموش و رها شده اند و به همین دلیل به آنها رسیدگی نمی شوند، بنابراین
 تخریب می شوند و از بین می روند. یک راهکار این است که این قنات ها به ویژه در تهران با هدف مقابله با فروریزش متولی پیدا کند. وی می گوید: بهتر است این قنات ها به شهرداری سپرده شود، چرا که آب قنات ها بیشتر
 توسط شهرداری مصرف می شود و این نهاد می تواند نسبت به تعمیر و استحکام بخشی دیواره قنات ها اقدام کند تا ریزشی صورت نگیرد. به گفته او هنوز قانونی در این رابطه وجود ندارد و بهتر است با قانون گذاری متولی
 این قنات ها مشخص شود. به گفته وی، عمق میله قنات ها به ویژه مادر چاه ها به بیش از ۱۰۰ متر می رسد، با این حال، در مرکز شهر تهران، حوالی بازار و در تقاطع خیابان مولوی، قنات هایی با عمق حدودی ۵ تا ۱۰ متری
 هستند. بر اساس مطالعات موجود، طول هر کدام از رشته قنوات متغیر و حداکثر تا ۱۵ کیلومتر نیز می رسد. این طول البته به دلیل انقطاع و دست خوردگی بر اساس احداث بنا، در مطالعات موجود به همین مقدار درج
 شده که احتماالً بیشتر هم بوده است. بر اساس برخی از مطالعات، طول طویل ترین رشته قنات تهران تا ۲۵ کیلومتر نیز تخمین زده می شود. در این میان، بیت اللهی متذکر می شود که عالوه بر رشته قنات های آبدار و
 متروکه در گستره تهران، رگ آب های زیرسطحی طبیعی نیز از شمال به جنوب شهر گستردگی دارند که انتقال آب های زیرسطحی و کم عمق تهران از طریق آنها صورت می گیرد. وضعیت ساختگاه پهنه کالنشهر تهران
 نگران کننده است بر اساس نقشه های موجود، اغلب محدوده های شهری تهران، به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی مسیر گذر شاخه های قنوات هستند و تراکم آنها در خروجی جنوبی شهر بیشتر است. به گفته بیت اللهی وجود
 چنین شرایطی با توجه به شرایط آبرفت های تهران در مرکز و جنوب شهر، پتانسیل فروریزش زمین را باال برده است. از طرفی، احتمال فروریزش فقط محدود به مناطق مرکزی و جنوبی تهران نیست و احتمال وقوع آن در
 بخش های شمالی تر نیز وجود دارد. وی  می افزاید: پراکندگی قنوات در شهر تهران و آب های عبوری از آنها وقتی در کنار اثر سدکنندگی دیواره های گودهای عمیق و سازه های زیرزمینی مانند تونل های مترو و ایستگاه های
 آن در نظر گرفته شود، خطر آب شستگی و ایجاد حفره های و غارهای زیرزمینی بیشتر می کند. به گفته وی، این در حالی است که در کالنشهر تهران در برخی از مناطق، عمق گودبرداری به ۷۰ متر نیز رسیده است. دیواره
 گودها با استفاده از بتن، ایزوله و ضد نفوذ آب می شود. نشت آب در احداث بنا، کار را با مشکل جدی همراه می سازد. این احتمال با توجه به گسترش قنات در شهر تهران، وجود دارد که در اثر گودبرداری های عمیق، مسیر
عادی قنوات و رگ آب های قطع می شود. مترو تالش می کند خود را از شر قنات خالص کند علی اصغر سمساریزدی، مشاور ارشد مرکز بین المللی قنات می گوید: قنات فی نفسه باعث فرونشست در مقیاس بزرگ نمی شود


