
انگار روند نزول��ي كرونا در كش��ور در حال توقف 
است. در ۲4 س��اعت منتهي به روز سه شنبه ۲۸ 
ارديبهشت ۱4۰۰ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۳ هزار و ۹۳۰ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه ۲ هزار و 
۱۰۲ نفر از آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۲ ميلي��ون و ۷۷۹ هزار و 

4۱۵ نفر رسيد. 
در همين زمان، ۳۱۰ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 

به ۷۷ هزار و ۵۳۲ نفر رسيد. 
۵ هزار و ۱۷۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند. 
همچنين تا كنون ۲ ميليون و ۱۶۳ هزار و ۶4۱ نفر 
دوز اول واكس��ن كرونا و 4۰۷ هزار و ۵۱۹ نفر نيز 

دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 
تزريق شده در كش��ور به ۲ ميليون و ۵۷۱ هزار و 
۱۶۰ دوز رسيد. با وجود اين تا دستيابي به واكسن 
داخلي، همچنان واكسن كافي وجود ندارد و همين 

كمبود بازار سودجويي را داغ كرده است. 
  ماج�راي ايج�اد منطق�ه گردش�گري 
كي�ش  در  كرون�ا   واكسيناس�يون 

و تكذيبيه هايش
چند روز پيش بود كه خب��ر واردات محموله يك 
ميليون دوز واكسن به جزيره كيش رسانه اي شد. 
ناصر آخوندي، معاون توس��عه مديريت سازمان 
منطقه آزاد كيش در اين ب��اره گفته بود:»واردات 
واكسن كرونا به جزيره كيش اتفاق خوبي است كه 
عالوه بر آرامش خاطر هموطنان و حفظ سالمت 
آنها موجب تقويت گردشگري سالمت هم خواهد 

بود.« 

طبق اظهارات آخوندي بنا بود از محل پيش فروش 
و پيش ثبت ن��ام بخش��ي از هزينه اج��راي طرح 

پيش دريافت شود. 
س��عيد پورعلي، معاون��ت فرهنگ��ي و اجتماعي 
سازمان منطقه آزاد كيش هم چگونگي نام نويسي 
گردش��گران عالقه من��د ب��ه دريافت واكس��ن از 
طريق س��فر به كيش را مقوله بعدي دانس��ته بود 
كه مباحثي چ��ون قيمت گ��ذاري، هماهنگي با 
بخش هاي گردشگري متقاضي و مشاركت با برخي 
از مجموعه هايي ك��ه در اين امر همراهي خواهند  

كرد، آن را مشخص كرد. 
محس��ن قريب، مدير عامل انجمن كار آفرينان و 
سرمايه گذاران كيش هم انگيزه اين ماجرا را كمك 
به افرادي كه براي دريافت واكس��ن به خارج سفر 
مي كنند، اعالم كرده و از صدور مجوز دولت براي 
اين امر خبر داده بود. ه��ر چند تمام اين اظهارات 

آنقدر روشن هس��تند كه بي نياز از تفسير و تأويل 
باشند، اما س��عيد پورعلي، دبير ش��وراي سالمت 
كيش و معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه 
آزاد كيش موضوع فروش واكسن هاي وارداتي كرونا 
به گردشگران جزيره كيش را سوء برداشت عنوان و 
تأكيد كرد: » هدف از واردات اين واكسن ها، كمك 
به وزارت بهداشت و درمان و توزيع در قالب سند 
ملي واكسيناسيون كشور اس��ت و هيچ برنامه اي 
براي فروش واكس��ن به گردش��گران و مسافران 

منطقه وجود ندارد.«
روز گذشته هم سيد حيدر محمدي، مدير كل دارو 
و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با تأكيد بر 
اينكه شركت خصوصي داروي فعال در كيش تنها 
معرفي نامه مذاكره در خصوص امكان خريد واكسن 
را دريافت كرده است، گفت: »س��ازمان غذا و دارو 
هيچ گونه مجوزي براي واردات واكسن اين شركت 

خصوصي صادر نكرده است.«
محمدي با تأكيد بر اينكه صدور معرفي نامه براي 
مذاكره امكان خريد واكس��ن، به هي��چ عنوان به 
معناي صدور مجوز براي واردات واكس��ن نيست، 
اذع��ان كرد: »پس از طي ك��ردن مراحل الزم، در 
صورتي كه ش��ركتي موفق به خريد واكسن شود 
پس از واردات بايد واكس��ن خريداري شده را در 

اختيار وزارت بهداشت قرار دهد.«
  پا پس كشيدن بخش خصوصي از واردات 

واكسن 
 با تمام اينها به نظر مي رسد بخش خصوصي بابت 
اينكه نتوانس��ته از كاله بيماري كرونا براي خود 
نمدي بدوزد، چندان راضي به نظر نمي رس��د. به 
همين خاطر هم ات��اق بازرگاني تهران كه پيش از 
اين وعده واردات ۶ ميليون دوز واكسن را داده بود 
و بنا بود اين واكسن ها به قيمتي حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
هزار تومان به افرادي كه خواهان دريافت واكسن 
خارج از نوبت هستند، فروخته شود، حاال كه پاي 
تحويل واكس��ن هاي وارداتي به وزارت بهداشت 
و تأكيد بر واكسيناس��يون رايگان به ميان آمده از 

واردات اين واكسن ها پا پس كشيد. 
مس��عود خوانس��اري، رئيس اتاق بازرگاني تهران 
در اين باره مي گويد:»بخش خصوصي از چند ماه 
قبل براي واردات واكس��ن اع��الم آمادگي كرده 
بود و حتي اعالم كرد براي واردات ۶ ميليون دوز 
واكسن مقدمات ابتدايي كار را فراهم كرده است، اما 
متأسفانه در بوروكراسي پيچيده، اين فرايند متوقف 
شد و پرفرم ها آماده نشدند و ديگر امكان واردات آن 

واكسن ها فراهم نيست.«
اظهارات خوانس��اري در حالي اس��ت كه نظارت 
و حتي س��ختگيري براي واردات واكسن و دارو 
امري طبيعي و اجتناب ناپذير است، اما شايد ورود 
وزارت بهداشت به واكسيناسيون عمومي و سلب 
امكان فروش واكس��ن خارج از نوب��ت جذابيت 
اقتصادي ورود به عرصه واردات واكس��ن را براي 
بخش خصوصي از بين برد و واردات ۶ ميليون دوز 

واكسن را منتفي كرد. 
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خشك ترين تابستان  5 دهه اخير در راه است
راه اندازي 35 پروژه آب و برق در 2 ماه نخست امسال

پا پس كشيدن بخش خصوصي از واردات واكسن 
با قطعي شدن واكسيناسيون رايگان

در حالي كه اتاق بازرگاني تهران براي واردات 6 ميليون دوز واكسن كرونا وعده داده بود
 حاال به بهانه بوروكراسي وزارت بهداشت واردات اين واكسن ها را منتفي دانست

 در حال�ي به س�مت 

عليرضا سزاوار
خشك ترين تابستان   گزارش  2

اخي�ر  ده�ه  پن�ج 
مي رويم كه با همت پويش الف_ب_ايران و با 
افتتاح پروژه هاي ديروز، از ابتداي سال 1400 
تاكنون 35 پروژه در قالب اين پويش براي رفع 
مش�كالت زيس�ت محيطي تابس�تان به ثمر 
رسيده است. در مجموع حدود 8 هزار ميليارد 
تومان براي پروژه هاي رف�ع محروميت آب و 
برق از منابع مختلف سرمايه گذاري شده است. 
ميانگين بارندگي ها در پاييز و زمستان تقريباً يك 
سوم كمتر از حد استاندارد بود، بارش بهاره هم هر 
چند در ارديبهشت ماه مناسب بود، اما شامل حال 
فالت مركزي نشد. امسال بنا به پيش بيني هاي 
ماهواره اي هواشناسي، متوسط بارش ساالنه به 
زير ۵۰ درصد هم خواهد رس��يد ك��ه اين يعني 

خشكسالي شديد. 
 كوير لوت مچ امريكايي ها را خواباند

از زمستان سال ۱۳۹۷ تا سال اواسط سال گذشته 
شاهد ترسالي خوبي بوديم كه همين مسئله توجه 
بسياري از كارشناس��ان را از مسئله آب و بحران 
خشكسالي در كشور منحرف كرد. براي تابستان 
۱4۰۰ بايد كمربندها را محكم تر از قبل ببنديم و 
پروژه هاي محروميت زدايي حوزه آب و برق را در 

مناطق محروم كشور زودتر پايان دهيم. 
تابس��تان س��ال گذش��ته دكتر ناص��ر كرمي، 
اقليم ش��ناس و اس��تاد دانش��گاه برگن نروژ در 
توييتر خود در خصوص گرماي فزاينده جنوب 
كش��ور به مطلب جالبي اش��اره كرد و نوش��ت: 
امريكايي ها اصرار دارند ك��ه دره مرگ در ايالت 
يوتا را به عنوان گرم ترين نقط��ه جهان معرفي 
كنند. آن هم با حداكثر دماي ثبت ش��ده ۵4/4 
درجه س��انتيگراد. دماي ۵4 درج��ه تقريباً هر 
سال تابستان در ش��هرهاي چندصدهزار نفري 

خوزستان قابل مشاهده است، آن هم نه در يك 
بيابان متروك دوردس��ت. مضاف بر آنكه دماي 
۶۱ درجه به صورت مس��تند و رس��مي توسط 
جغرافيدانان دانشگاه تهران در چاله مركزي لوت 

ثبت شده است. 
 اجرايي ش�دن 500هزار ميلي�ارد پروژه 

در سال 1400
در مجموع ماجراي شدت گرفتن گرما در كشور 
موضوع پرمناقشه اي است كه فقط نبايد از جنبه 
منفي به آن نگاه كرد و حتي مي تواند جنبه رونق 
گردشگري هم براي مردم جنوب كشور به همراه 

داشته باشد. 
در همين خصوص روز گذشته وزير نيرو با بيان 
اينكه تابستان ۱4۰۰ خش��ك ترين  تابستان   در 
پنج دهه اخي��ر خواهد ب��ود، گفت: »اميدوارم با 
رعايت مالحظات بهداش��تي، ديگر پيك يا موج 
پنجمي در موضوع كرونا نداشته باشيم و همگي 

مواظبت كنيم از اينكه به ويژه در فصل انتخابات با 
احتراز از شرايطي كه ممكن است ما را گرفتار اوج 
مجدد كند، انتخابات باشكوه و فراموش نشدني را 

با حضور گسترده همه مردم برگزار كنيم.«
جهادگران كشور ديروز در قالب پويش الف_ب_
ايران با بهره برداري از ۱۰ پ��روژه بزرگ صنعت 
برق در سه اس��تان فارس، كرمان و كرمانشاه و 
با س��رمايه گذاري ۳ ه��زار و ۳۶۰ ميليارد ريال، 
گام ديگري در جهت تحول اين صنعت در كشور 

برداشتند. 
پويش الف_ب_ايران عنوان اقدامي جهادي است 
كه متخصصان وزارت نيرو براي افتتاح طرح هاي 
بزرگ و مهم صنعت آب و ب��رق مطرح كرده اند. 
اين پويش كه سال گذشته با وجود تحريم هاي 
ظالمانه جمهوري اسالمي ايران به خوبي اجرا و 
در هر استان هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
شد، س��ال جاري نيز با ۲۵۰ طرح و هزينه ۵۰۰ 

هزار ميليارد ريال در ۳۱ اس��تان كشور تا پايان 
س��ال اجرا مي ش��ود.  يكي از اهداف اين پويش 
تعامل دو س��ويه با جامعه براي ارائ��ه عملكرد، 
همكاري و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند 
و مديريت توأم عرضه و تقاضا عنوان شده است. 

 تابستان هاي گرم تري هم در راهند!
با افتتاح پروژه هاي آب ب��رق در مناطق محروم 
سه استان كشور، از ابتداي سال ۱4۰۰ تاكنون 
۳۵ پروژه از مجموعه طرح هاي وعده داده شده 
در قالب اين پويش به ثمر رسيده و حدود ۸ هزار 
ميليارد تومان براي اين پروژه ها از منابع مختلف 

سرمايه گذاري شده است. 
خوش��بختانه با توج��ه به اينكه كالنش��هرهاي 
كشور حتي با وجود تحريم هاي امريكا به سمت 
صنعتي ش��دن حركت مي كنند، سرمايه گذاري 
در حوزه زيرساخت ها به ويژه صنعت برق بايد با 
جديت پيگيري مي شود.  جالب اينكه اوايل هفته 
جاري هفته جاري هم پيشنهاد مشترك وزارت 
نيرو و وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به 
منظور اختصاص بيش از ۳ه��زارو۲۰۰ ميليارد 
تومان مناب��ع براي طرح هاي آبرس��اني فوري و 
اضطراري كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد. 
قرار است اين بودجه در تمام شهرهايي كه با تنش 
شديد آب دست و پنجه نرم مي كنند، هزينه شود.  
مدل هاي اقليمي كه ماهواره هاي هواشناس��ي 
منتشر كرده اند، حاكي از آن است كه تابستان هاي 
داغ و ركوردشكن در سال هاي بعد هم مهمان ما 
هستند و بعيد نيست تابس��تان سال بعد حتي 

ركوردهاي امسال را هم بشكند. 
گرما از آس��يا تا اروپا بيداد كرده اس��ت. جنوب 
غرب ايران نيز كاماًل تحت تاثير موج گرماي غير 
نرمال بوده اس��ت. خالصه اينكه چاره اي نيست 
جز انطباق با اين سرنوش��ت تازه: تابستان هاي 

گرم تري هم در راهند!

حضور دادياران ديوان عالي 
در زندان تهران

مدي�ر كل نظ�ارت ب�ر زندان ه�اي كل كش�ور از اس�تقرار 
دو نف�ر از دادي�اران دي�وان عال�ي كش�ور در زن�دان ته�ران 
بزرگ ب�ه منظ�ور رس�يدگي ب�ه مش�كالت زندانيان خب�ر داد. 
مهدي مهرانگيز، داديار ديوان عالي كشور و مدير كل نظارت بر زندان هاي 
كل كشور از استقرار دو نفر از دادياران ديوان عالي كشور در زندان تهران 
بزرگ به منظور رسيدگي به مش��كالت زندانيان خبر داد و عنوان كرد: 
يك هفته پيش از پايان ماه مبارك رمضان در معيت دادستان كل كشور 
بازديدي از زندان تهران ب��زرگ به عمل آمد. اين بازديد، در راس��تاي 
تأكيدات رئيس قوه قضائيه به منظ��ور ارزيابي وضعيت محكومان مالي 
انجام ش��د.  مدير كل نظارت بر زندان هاي كل كشور خاطر نشان كرد: 
دادستان كل كشور در جريان اين بازديد دستور داد تا دو نفر از دادياران 
ديوان عالي كشور، مش��كالت زندانيان به ويژه محكومان مالي را مورد 
بررس��ي قرار دهند؛ به همين منظور از روز گذشته)سه شنبه( به مدت 
سه روز در زندان تهران بزرگ مستقر شديم و به صورت چهره به چهره 

مشكالت و درخواست هاي زندانيان را مورد رسيدگي قرار مي دهيم. 

در مراسمي با حضور رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام و مديران عامل 10 بانك اعالم شد

آغاز عمليات ايجاد ۲۷۰ هزارشغل جديد
در سال ۱۴۰۰

ب�ا مش�اركت بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام، 
از پن�ج روي�داد ب�زرگ و مل�ي رونماي�ي و افتت�اح ش�د. 
صبح روز گذشته در مراسمي با حضور رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام، 
مديران عامل و معاونان ۱۰ بانك و نهاد مالي كشور، مدير عامل بنياد بركت 
و جمعي ديگر از معاونان و مسئوالن ستاد اجرايي، جشنواره »فصل همدلي 
و بركت« با خبرهايي خوش در حوزه ايجاد اشتغال در مناطق كم برخوردار 
كشور برگزار شد. محمد مخبر در اين مراسم با اشاره به وقوع پنج رويداد در 
اين جشنواره گفت: شكرانه بهره برداري از ۸۵ هزار طرح با ۲۲۰ هزار شغل 
ايجاد شده در سال ۹۹ را برگزار مي كنيم كه ۱۰ هزار ميليارد تومان براي 

اين طرح ها در بنياد بركت سرمايه گذاري شده است. 
وي افزود: همچنين عمليات اجرايي ايجاد ۲۷۰ هزار شغل جديد بركت در 
مناطق محروم كشور در سال ۱4۰۰ آغاز مي شود كه براي اين مهم ۱۳هزار 
و ۲۷۰ ميليارد تومان توسط ستاد اجرايي فرمان امام و با امضاي تفاهمنامه 
با ۱۰ بانك و نهادمالي سرمايه گذاري مي ش��ود.  وي افزود: سال گذشته 
و امس��ال حدود ۳۰ درصد از مشاغل جديد ايجادش��ده در كشور توسط 
مجموعه كوچكي مانند س��تاد اجرايي فرمان امام و زيرمجموعه هاي آن 
ايجاد شده، در حالي كه بخش هاي اجرايي چندين برابر ما بودجه و امكانات 

دارند، حاال پرسيد رمز اين اتفاق در چيست؟
رئيس س��تاد اجرايي ادامه داد: رمز موفقيت يك مجموعه 4۰ نفره مانند 
بنياد بركت در پيدا كردن سرمايه اصلي كش��ور يعني خود »مردم « و به 
ميدان آوردن توان و سرمايه و همت خود آنهاست؛ تمام طرح هاي اجرا شده 
توسط ستاد اجرايي فرمان امام با مشاركت خود مردم و بخش خصوصي 
انجام مي شود و اين راه عبور از معضالت است.  مخبر با اشاره به نوآوري هاي 
جديد بنياد بركت گفت: راه اندازي پويش »به روستا برمي گرديم« و »بركت 
همدلي« و همچنين سامانه »حمايت از كس��ب وكارهاي آسيب ديده از 
كرونا« از ديگر اقدامات بزرگي است كه از امروز رسماً آغاز به كار مي كند. 

 رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در ادامه گفت: از طريق »اپليكيشن بركت« 
امكان بازگشت و ايجاد شغل براي افرادي كه از روستاها به شهر مهاجرت 
كرده اند و همچنين امكان حضور و سرمايه گذاري مستقيم عموم مردم براي 
ايجاد شغل در مناطق محروم كشور فراهم مي شود.  مخبر افزود: پيش بيني 
ما اين است كه در سال ۱4۰۰ حداقل ۳۰ هزار نفر را بتوانيم از طريق اين 
طرح به روستاها برگردانيم و براي آنان شغل ايجاد كنيم.  وي تأكيد كرد: 
مردم از طريق اين سامانه مي توانند به صورت هبه يا قرض الحسنه اشتغال 
خرد و خانگي را براي هموطنان فراهم كنند و به هر اندازه مشاركت مردمي 
صورت بگيرد، ستاد اجرايي هم به همان ميزان و عالوه بر ميزان تعهد شده 

سرمايه گذاري خواهد كرد. 
اميرحسين مدني، مدير عامل بنياد بركت نيز در اين مراسم ضمن اشاره 
به اقدامات گسترده اين بنياد گفت: تاكنون توانسته ايم ۳۳۸ هزار شغل 
مستقيم و غيرمستقيم را در مناطق محروم و روستايي كشور ايجاد كنيم و 

۷هزارو۷۰۳ روستا را مورد پوشش فعاليت هاي بنياد بركت قرار دهيم. 
در ادامه اين مراس��م تفاهمنامه بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام با 
صندوق ها و بانك هاي ملي، صادرات، پارسيان، كارآفريني، قرض الحسنه 
مهر، صندوق كارآفريني اميد، سپه، صنعت ومعدن، پست بانك و صندوق 
اشتغال بركت براي مشاركت در ايجاد ۲۷۰ هزار شغل در مناطق محروم 
امضا شد.  در پايان مراسم 4۰ هزار طرح اشتغالزايي خرد و متوسط بنياد 

بركت به صورت ويدئوكنفرانسي در ۱۵ استان كشور افتتاح شد. 

حسین سروقامت

افزايش توليد ۴۴۸ كارخانه 
در پناه سازمان بازرسي

كش�ور،  كل  بازرس�ي  س�ازمان  پيگيري ه�اي  نتيج�ه 
بن�گاه   448 تولي�د  افزاي�ش  و  تعطيل�ي  از  ممانع�ت 
بوده اس�ت.   ۹۹ س�ال  در  تولي�دي  واح�د  و  اقتص�ادي 
مأموريت هايي كه هم در سند تحول قوه قضايي و هم در قانون سازمان 
بازرسي كل كش��ور براي اين نهاد تعريف شده، ايجاد زيرساخت هاي 

الزم براي نظارت است كه با هدف پيشگيري از وقوع جرم. 
در همين راستا س��ازمان بازرس��ي در حال تكميل س��امانه اي براي 
مطرح كردن تمام تكاليف دستگاه هاي اجرايي است و رصد انجام اين 
تكاليف از سوي دستگاه ها به زودي محقق مي شود. تمام دستگاه هاي 
اجرايي مشمول نظارت سازمان بازرس��ي، بايد وظايف خود را در اين 
سامانه اعالم كنند. انجام اين وظايف از سوي سامانه رصد مي شود كه 
چه ميزان انجام ش��ده و اگر از باب كوتاهي به آنها عمل نشده از منظر 
ترك فعل آن را دنبال و براي رفع آن پيگيري مي كند.  جالب اينكه در 
ماه هاي اخير براي چهار شركت توليد كننده واكسن مشكالت مالي و 
ارزي به وجود آمده بود كه با پيگيري هاي سازمان بازرسي مشكالت 
آنها حل شد. هم اكنون در ارتباط با مواد اوليه توليد واكسن و ترخيص 
آنها پيگيري هايي از سوي سازمان بازرسي انجام شده و اين كاال ها در 

اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد. 
سال گذش��ته در حدود ۳۰۰ پرونده بازرس��ي در رابطه با مشكالت و 
موانع پيش روي توليد و س��رمايه گذاري در سازمان بازرسي تشكيل 
ش��د. همچنين اين نهاد در حدود ۸۰۰ پيشنهاد اصالح امور و اصالح 
ساختار ارائه كرد كه از اين تعداد ۶۰ پيشنهاد مربوط به اصالح مقررات 
و رويه هاي ناكارآمد توليد بوده است. ناگفته نماند كه سازمان بازرسي 
كل كشور يكي از اعضاي اصلي هيئت مقررات زدايي است كه در دولت 

تشكيل مي شود. 
در همين راستا رئيس سازمان بازرسي كل كشور صبح ديروز ميهمان 
برنامه »چاپ اول« ش��بكه خبر بود و در آن به تشريح برنامه هاي اين 

سازمان در حمايت از توليد و سرمايه گذاري پرداخت. 
وي با اش��اره به فعاليت دفتر حماي��ت از توليد و س��رمايه گذاري در 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور گفت: مقام معظم رهب��ري به دليل 
اهميت موضوع اقتصاد و توليد و سرمايه گذاري كه تأثيرگذار در همه 
عرصه هاست، نام هاي سال هاي اخير به ويژه در دهه كنوني را در حوزه 
اقتصادي گذاشتند و براي نمونه امسال، س��ال »توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها« اس��ت. به جهت اهميت موضوع از سال هاي گذشته 
در ساختار تشكيالتي س��ازمان بازرسي كل كش��ور، دفتري را تحت 
عنوان »دفتر حمايت از توليد ملي و سرمايه گذاري« ايجاد كرديم كه 
در يكي، دو سال اخير تقويت شده و از مجموعه هاي يكي از معاونت هاي 

سازمان به زيرمجموعه رئيس سازمان درآمده است. 
رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور افزود: در دو سال گذشته اقدامات 
گسترده اي براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري انجام شده كه البته 
فقط منوط به اين دفتر نيست؛ موضوع بخش قابل توجهي از بازرسي ها 
و نظارت هاي سازمان بازرسي بحث توليد و سرمايه گذاري است. حدود 
۲۵ درصد از برنامه هايي كه در هر سال براي مركز و استان ها پيش بيني 
مي كنيم در حوزه سرمايه گذاري و توليد است.  درويشيان گفت: از سال 
گذشته نظام مسئله محوري كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است 
را طراحي و در آن تعدادي مسائل اصلي كشور را شناسايي كرديم كه 
بخشي از آنها مربوط به ساختارهاي ناكارآمد و مقررات دست و پا گير 
و خألهاي قانوني است. اين مسائل را با توجه به همه جواب آن بررسي 
و راهكارهاي موجود را اعالم مي كنيم و اگر تأخير و قصوري شده باشد 

با آن برخورد مي كنيم. 
اين مقام ارشد دستگاه قضا با بيان اينكه ما منتظر اينكه سرمايه گذاران 
و كارآفرينان به س��ازمان بازرسي مراجعه كنند، نيس��تيم، در نهايت 
تصريح كرد: در سال گذشته نمايندگان سازمان در ۲هزارو۲۰۶ جلسه، 
كارگروه، شورا و كميسيون مرتبط با حمايت از توليد و سرمايه گذاري 
حضور و مشاركت داشتند. ۵۳۶ بازديد ميداني هم از واحد هاي توليدي 
صورت گرفت كه در خالل آنها اقدامات مؤثري انجام شده است. نتيجه 
اين بازديدها و پيگيري ها ممانعت از تعطيل��ي و افزايش توليد 44۸ 
بنگاه اقتصادي و واحد توليدي بوده است. بعضي از مشكالت واحدهاي 

توليدي در خالل همين بازديدها، رفع و حل شدند. 

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر س�رباز هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
خدمت نظام را افتخار دانسته، از آن براي يك عمر زندگي تجربه 

بيندوزيد. براي يادگيري فنون نظامي وقت صرف كنيد. 
از دوره سربازي براي تمرين خودباوري، دوري از رفاه و خانواده، 

عزت نفس، وقت شناسي و مسئوليت پذيري بهره ببريد. 
در دوره خدمت دوس�تان خوب پيدا كنيد. همچنين حرفه اي 
آموخته، از انتق�ال تجربيات و مهارت ه�اي اجتماعي خود به 

سايرين دريغ نكنيد. 
به صبر و بردب�اري، تبعيت از فرمانده، نظ�م و انضباط و تحمل 

شدائد زندگي عادت كنيد. 
امانتدار باش�يد و از امكانات حداقلي محيط خدمت، درس�ت 

استفاده كنيد. 
با ش�جاعت به دل خطر بزنيد. س�ختي ها را به ج�ان خريده، 
درجهت رفع مش�كالت ه�م خدمتي هاي خود بكوش�يد. در 
مواقع الزم به جاي آنان پس�ت بدهيد و جوانمردان�ه از افراد 

ضعيف حمايت كنيد. 

3۰6

 مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
ضمن تشريح روند كاهشي زاد و ولد در كشور و عوامل مؤثر در آن  تأكيد 
كرد: از نظر ساختار جمعيتي به سرعت به سوي مشكل پيش مي رويم؛ 
فرصت مداخله كوتاه است و عقالي كشور با هر مرام و مسلكي و در هر 
خط و جبهه سياسي، راست يا چپ كه هستند، بايد اين موضوع را باور 

و براي رفع آن تالش كنند. 
 رئيس س��ازمان زندان ها گفت: در ماه مبارك رمضان ۳هزارو۵۰۰ 
مورد بازديد مقامات قضايي در معيت مديران زندان ها از ۲هزار خانواده 

زنداني صورت پذيرفته است. 
 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: ميزان تثبيت مالكيت 
اراضي ملي و منابع طبيعي تا پايان سال ۹۹ به ۶۳ درصد رسيده است. 
 معاون اداري و مالي كميته امداد به كمك هزارو۲۹۲ميليارد توماني 
مردم در طرح اطعام مهدوي، افطاري ساده و بسته هاي غذايي در ماه 
رمضان اشاره و از توزيع ۲۰ ميليون و ۱۹۱ هزار پرس غذاي گرم در كل 

كشور ميان نيازمندان در ماه مبارك رمضان خبر داد. 
 وزير آموزش وپرورش، مراقبت حداكثري از سالمت دانش آموزان را 
اولويت اصلي وزارت آموزش وپ��رورش، مديران و معلمان در برگزاري 

امتحانات حضوري پايه نهم و دوازدهم دانست. 
 سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: درباره استخدام 
و تبديل وضعيت كاركنان شوراي حل اختالف، شوراي نگهبان به بار 
مالي مصوبه ايراد اصل ۷۵ گرفته بود كه براي آن نتوانستيم كار كنيم و 

فعاًل بخش هاي استخدامي در مصوبه اصالح شده نيامده است. 
 رئيس س��تاد بازس��ازي عتبات عاليات با اعالم خبر آغاز ثبت نام از 
متقاضيان پروانه موكب داري براي اربعين ۱4۰۰ گفت: تدابير الزم در 
خصوص دو احتمال برگزاري عمومي )بدون محدوديت( يا محدودشده 

و با تعداد كمتر زائران در اربعين انديشيده شده است. 
 عضو شوراي شهر تهران با اشاره به شكايت شهروندان مبني بر توزيع 
گوشت قرمز بي كيفيت در شعب فروشگاه شهروند و تأييد اين مسئله 
از سوي كارشناسان به ش��هردار نس��بت به نظارت كيفي محصوالت 

تذكر داد. 
 مدير  كل امور موزه هاي كشور گفت: در دو دوره دولت فعلي تعداد 

موزه ها از 4۵۵ عدد به ۷۵۰ عدد رسيده است. 
 استاندار يكي از ايالت هاي امريكا اليحه اي جديد را امضا كرده است 
كه محكومين به اعدام را مجبور به انتخاب صندلي برقي يا تيم شليك 

مستقيم به جاي تزريق مواد كشنده مي كند!
 در حالي سازمان بهزيستي كشور از طرح جديد ساماندهي كودكان 
كار و خياباني در پايتخت خبر داده بود كه تعداد اين افراد نه تنها كاهش 
نيافته بلكه افزايش نيز يافته است و در اين زمينه مسئوالن بهزيستي 

سكوت كرده اند. 
 جانشين معاون امور جنگل س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور ضمن اشاره به انتشار نقشه پيش بيني حريق در جنگل ها و مراتع 
گفت: استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، فارس، كردستان، لرستان و 

ايالم به لحاظ ريسك باالي وقوع آتش در شرايط بحراني هستند.  

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

ابراهیم مشیريان

6 ميليون دوز واكس�ن كروناي وارداتي از س�وي بخش خصوصي پريد! 
پس از كش و قوس هاي ف�راوان درباره ورود بخش خصوص�ي به واردات 
واكس�ن هاي پولي كرونا و با وجود اينكه بنا ش�ده تمام مردم ايران طبق 
اولويت بندي سند ملي واكسيناس�يون و رايگان در برابر كرونا واكسينه 
ش�وند، انگار هنوز هم هس�تند افرادي كه مي خواهند از اي�ن نمد براي 
خودش�ان كالهي بدوزند و از اس�تيصال و نگراني مردم پول در بياورند. 
در ش�رايطي كه روزانه چند صد نفر بر اثر بيماري كرونا از دنيا مي روند و 
چند هزار تن به خي�ل كرونا مثبت ها مي پيوندند، بديهي اس�ت كه افراد 
زي�ادي در پي يك ميانبر براي دريافت واكس�ن خارج از نوبت هس�تند؛ 

چه در قالب واكس�ن هاي پولي بخش خصوصي، چه تورهاي گردشگري 
خارجي و چه در سواحل نيلگون خليج فارس و جزيره كيش! با تمام اينها 
همچنان بازار تكذيب اخباري از اين دست داغ است و اين بار مجوز واردات 
واكس�ن كرونا به يك ش�ركت خصوصي در كيش و رونق به گردش�گري 
س�المت با واردات واكس�ن كرونا در اين منطقه گردشگري تكذيب شد. 
از س�وي ديگر بخش خصوصي كه پيش از اين بنا داش�ت 6 ميليون دوز 
واكسن وارد كند و به قيمت 200 تا 250 هزار تومان بفروشد، با قطعي شدن 
واكسيناسيون رايگان و نوبتي، پا پس كشيده و با بهانه كردن بوروكراسي 
وزارت بهداش�ت واردات 6 ميلي�ون دوز واكس�ن را منتفي اع�الم كرد !
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