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واکسن کرونا زیر  ۱۷سال به تعداد مورد نیاز وارد کردیم

بازگشایی استادیومها به
شرط تزرق ُ 2دز واکسن

صادرات گاز ایران؛ از شروط بینظیر بوتو تا انعطاف قیمتی قطر

چگونه پیشتاز خطوط گاز منطقه،
بازی را واگذار کرد؟

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره
به سیل ورود واکسن کرونا در کنار تولیدات داخلی،
گفت :مهر ماه  ۴۰میلیون ُدز واکسن جدید وارد کشور
میشود.
دکتر بهرام عین اللهی ،افزود :همانطور که قبال
قول داده شد تا پایان شهریور  ۵۰میلیون ُدز وارد
میشود و در مهر  ۴۰میلیون ُدز دیگر وارد میکنیم،
البته این میزان واردات عالوه بر تولیدات داخلی است
و ما سعی میکنیم که همه مردم واکسن کرونا را در
اسرع وقت دریافت کنند/....صفحه 2

شهردار اسبق تهران:

شهرها تبدیل به محلی برای
خانههای خالی شده است

شهردار اسبق تهران گفت :سیاست ما همواره توسعه شهرهای بزرگ بوده که در عمل تشدید
کننده مشکالت است .محمدحسن ملکمدنی در کالبهاوس درباره تولید یک میلیون واحد مسکونی
در سال ،با طرح این پرسش که چرا کاالی مورد نیاز خانوار تبدیل به کاالی سرمایهای شده است؟ اظهار
داشت :چرا باید شهرها به محلی برای خانههای خالی تبدیل شوند؟ در همین تهران کسی هست که ۲
هزار سند آپارتمان در دست دارد ،طبیعی است با تغییر سیاست اقتصادی باید بخش مهمی از مشکل
رابرطرف کرد.وی افزود :از سوی دیگر مساله مهم این است که تا ندانیم چه کسی در کدام نقطه به
مسکن نیاز دارد ،نباید دست به عمل بزنیم .سیاست ما همواره توسعه شهرهای بزرگ بوده که در عمل
تشدید کننده مشکالت است .شهردار اسبق تهران با ذکر مثالی خاطرنشان کرد :میبینیم با اجرای
همین سیاستها بافتهای اجتماعی شهرهای سنتی دگرگون شده ،در یزد با سیاستهای مسکنسازی،
دگرگونی عجیبی ایجاد کرده است و محالتی ساخته شده که ساکنانش اصال یزدی نیستند ،آیا درست
است آب از زایندهرود بیاوریم و پمپاژ می کنیم تا هفت طبقه باال برود و سیفون توالت را پر کند؟

خبر
پروژه های آینده دار یا چاله کالهبرداران؛

نقاب از چهره عوامل کالهبردار
 Aitradesو Ai buddyکنار رفت

در خبرها بود که در راستای ماده 21
قانون جرایم رایانهای مصوب  1388و ماده
 215قانون مجازات اسالمی و ماده  148قانون
آیین دادرسی کیفری ،فعالیت مجرمانهی
وبسایتهای  www.ai.trade.comو
و
www.exchange.aitrades.com
 www.aitrades.comو کوین  ATCبرای
پلیس محرز شده است.
ساده ترین راه برای کالهبرداری ،ایجاد
و بازاریابی پروژههای جعلی و فروش این ارز
دیجیتال به افراد ناآگاه از طریق وبسایتهای
اعالمیست و از آنجا که وسیله مجرمانه برای
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
در حد گسترده است ،لذا مردم باید از سرمایه
گذاری و فعالیت در این وبسایت ها خودداری
کنند.
بررسی پروژه  Aitradesنشان می دهد
که صرفا یک پروژه اسکم بود .پروژه AITrades
را اغلب افراد متخصص یک طرح پانزی دانسته
اند .طرح های پانزی هر بار با اشکال مختلف
برای جلب مخاطبان خاص ،ظهور می کنند که
هدف همان کالهبرداری های ارز دیجیتال است.
با پیگیری های انجام شده در بیش از
یکسال گذشته عوامل انتظامی و قضایی کشور
و پوشش خبری گسترده نقاب افراد اصلی این
گروه کالهبرداری بینالمللی کنار رفت و تحت
تعقیب مراجع قضایی کشور و پلیس اینترپل در
کشور های مختلف قرار گرفتند و با توجه به
دستگیری لیدرهای اصلی در چند استان این
گروه کالهبردار به سرکردهای یک مادر و پسر
تهرانی اقدام به پوست اندازی کرده اند.
دراین روش که از اصلی ترین شناسههای
شرکتهای هرمی است  ،در موقع خطر اقدام به
عوض کردن اسم و تغییر شکل می دهند .اما
اینبار هم با هوشیاری عوامل قضایی و انتظامی
با شکست مواجه شده اند.
آنها که در ابتدا با اسم ای آی تریدز و
ای آی بادی شروع به کار کرده بودند پس از
شکست و به دام افتادن لیدرهای اصلی شان
توسط سیستم قضایی کشور ،با یک پلن جدید
به نام  www.betvest.comبت وست به
فعالیت خود ادامه دادند وبعد از اینکه این پلن
جدید هم زیر تیغ عوامل قضایی و انتظامی قرار
گرفت  ،بار دیگر اقدام به ایجاد یک سایت به نام
 www.bvard.comکردن که با ادغام کردن
سایت قمار و شرطبندی و هرمی و با استفاده از
سخنرانان انگیزشی در داخل کشور دوباره اقدام
به آغاز فعالیت نمودند که باز هم از چشم تیزبین
عوامل قضایی به دور نماند.
با تشکر از تمامی زحمات کشان قضایی
انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (ع) که
با تالش فراوان جهت امنیت کشور عزیزمان
ایران از جان گذشتگی میکنند و از مردم عزیز
کشورمان تقاضا داریم که با هوشیاری در دام این
کالهبرداران گرفتار نشوند و در صورت برخورد
با اینچنین مواردی هر چه سریعتر به عوامل
انتظامی و امنیتی و قضایی گزارش کنند تا ریشه
آنها به حول و قوه الهی خشک شود
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آیین معارفه
و تکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی
این وزارتخانه با اشاره به تفاهم نامه ساخت  ۲۰۰هزار
مسکن کارگری از معاون امور تعاون خواست که عنصر
تعاونی را وارد این بخش کند.
به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی ،حجت اهلل عبدالملکی اظهار داشت:
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،جایی است که
همیشه افرادی از سنخ مردم در آن خدمت کردهاند و
باید در دست مدیرانی باشد که به مردم ،مردم گرایی
و مردمداری اعتقاد دارند کما اینکه تا االن نیز اینگونه
بوده است.
وی افزود :یقینا تغییر و تحول دولتها ،پنجرههایی
را در سیستمهای اجرایی ایجاد میکند ،در این چهل و
دو سال هم هر پیشرفتی که اتفاق افتاده بخشی از آن،
محصول همین تحوالت بوده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :اگرچه
این وزارتخانه ،اقتصادی نیز هست اما درصدد هستیم
بخش فرهنگی و اجتماعی آن را نیز ارتقا دهیم.
وی افزود :با توجه به اینکه بسیاری از موضوعات
رفاهی ،مسکن کارگران ،بازنشستگان ،اشتغال و… در
حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار میگیرد باید در حوزه
فرهنگی نیز اقدامات اساسی انجام داد.
عبدالملکی تصریح کرد :فرهنگ عمومی ،فرهنگ
انقالبی و فرهنگ اصیل اسالمی ایرانی به طور ویژهتری
باید مورد توجه قرار گیرد و مخاطب ما همه مردم ایران
هستند.
به گفته عبدالملکی ،وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی ،بیشترین سطح تماس و ارتباط را با مردم
دارد از همین رو باید به حوزه فرهنگ عمومی توجه
الزم صورت گیرد.
وی در همین زمینه به ارتقای فرهنگ سالمت
نیز اشاره کرد و گفت :بیشتر از موضوع درمان باید به
فرهنگ سالمت بپردازیم ،قطعا اگر برای فرهنگ تغذیه،
ورزش و تندرستی سرمایهگذاری کرده بودیم بسیاری
از بیماریها کاهش مییافت.
باید به فرهنگ انصاف توجه کرد

عبدالملکی گفت :باید بر روی فرهنگ انصاف
کار کنیم ،چرا باید در معدنی که به قول مالکان و
بهرهبرداران آن ،ساالنه  ۹۰۰میلیارد تومان سود خالص
دارد ،حمام برای کارگران آن وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد :این مولفههای اصلی و اساسی
است که تمدن ساز است و در دین مبین اسالم هم
آمده و باعث پیشرفت بشر در طول تاریخ شده و بزرگان
دین هم آن را ترویج کردهاند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :موضوعات
مختلفی در حوزههای فرهنگی وجود دارد ،ظرفیتهای
بسیار خوبی در این حوزهها داریم ،با استفاده از شبکه
سازمانی خود در وزارتخانه میتوانیم در این زمینه به
خوبی عمل کنیم.
عبدالملکی افزود :مجموعههای بسیاری در سراسر
کشور وجود دارند که میتوانند پیام رسان فرهنگ و
ترویج کننده آن باشند ،عالوه بر این از ظرفیت صدا و
سیما هم میتوان کمک گرفت.
وی یادآور شد :از طریق سریال یا برنامههای

اهداف و مأموریتهای این شرکتها و هلدینگها را در
نظر بگیرند تا در یک جشنواره ،برترینها را معرفی و
تشویق کنیم
دکتر عبدالملکی افزود :موضوعاتی که دکتر
میرزایی در خصوص نظارت بر قواعد حقوق و دستمزد
در این مجموعهها اشاره کردند و تا االن اجرا شده است
نیز باید کاملتر شود.
عبدالملکی تاکید کرد :برای اصالح نظامات
مدیریتی و حاکمیتی از همه ظرفیتهای داخل و خارج
باید استفاده شود.
فرهنگ کار را توسعه و ارتقا میدهیم

مستندی که در صدا و سیما تولید و پخش میشود،
میتوان مولفهها و مفاهیم مرتبط با وزارتخانه را لحاظ
کرد.
عبدالملکی تصریح کرد :شبکه گسترده آموزشی
کشور را با یک و نیم میلیون معلم در اختیار داریم،
دانشگاههای کشور و نیز شبکه روحانیت و روحانیون
مبلغ نیز میتوانند در زمینه توسعه فرهنگ به ویژه
فرهنگ کار به ما کمک کنند
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :در حوزه
اجتماعی هم دو مبحث مسکن و ورزش کارگری برای
ما بسیار کلیدی است ،آقای صادقی فر زحمات زیادی
در این حوزه کشیده و تفاهمنامهای را با وزارت مسکن
و شهرسازی برای ساخت  ۲۰۰هزار مسکن کارگری
امضا کردهاند که ما هم این تفاهم نامه را با طرح جهش
در تولید مسکن ترکیب کردهایم و از آقای کبیری،
میخواهیم عنصر تعاونی را هم در این بخش وارد کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :باید
موضوع مسکن کارگران ،افراد دارای معلولیت و به
طور کلی همه کسانی که جامعه مخاطب ما هستند
را تسهیل کنیم.
وی تاکید کرد :باید فرهنگ عمومی در حوزه
ورزش برای ذینفعان ،مخاطبان ،کارگران ،بازنشستگان،
افراد دارای معلولیت که در پارالمپیک خوش
درخشیدند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مسئولیتهای اجتماعی را نظاممند میکنیم

عبدالملکی به موضوع مسئولیت اجتماعی
شرکتهای وابسته به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی نیز پرداخت و گفت :مسئولیتهای اجتماعی
را نظاممند خواهیم کرد ،بخشی از مخارج شرکتها در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی باید در صندوقی مجتمع
شود.
وی در خصوص وظایف معاونت امور اقتصادی
وزارتخانه نیز تاکید کرد :وظیفه این معاونت صرفاً حوزه
شرکتها و هلدینگها نیست و به موضوعات مربوط به
حوزه رفاه نیز باید بپردازد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :در
حوزه اقتصادی ،سیاستهای کالنی که خلق فقر
میکنند را باید اصالح کرد ،معاونت رفاه نیز در این

زمینه همراه معاونت اقتصادی خواهد بود.
وی گفت :در بحث بنگاه داری نیز انتظار میرود این
معاونت بر تمام زیر مجموعههای اقتصادی تا پایینترین
سطوح شرکتها و هلدینگها اشراف داشته باشد.
عبدالملکی افزود :همه زیر مجموعههای
صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای مرتبط با آنها
باید بر اساس نظام مدیریتی و حاکمیت سلسله مراتبی
عمل کنند.
وی تاکید کرد :ما در وزارتخانه بر همه مجموعهها،
شرکتها ،هلدینگها و بنگاههای اقتصادی وابسته،
نظارت اساسی و عملیاتی خواهیم داشت و همه
زیرمجموعهها مکلف هستند که تا پایینترین سطح با
معاونت اقتصادی همراهی و همکاری کنند.
وی ادامه داد :خوشبختانه سامانههای اطالعاتی و
نظارتی خوبی ایجاد شده که باید تقویت و تکمیل شو
ند ،معاونت اقتصادی هم باید به ارتقای بهره وری و
سودآوری در این مجموعهها کمک کند.
عبدالملکی افزود :معاونت اقتصادی باید در ارتقاء
سودآوری مجموعهها سهم داشته باشد و انتظار داریم
به لحاظ سیستمهای مدیریتی مجموعههای ما در مرز
دانش قرار گیرند.
وی خاطر نشان کرد :ما که در حوزه علم و
فناوری ،هستهای و علوم فضایی در مرز یا نزدیک به
مرز دنیا هستیم نباید در شرکتداری و بنگاهداری ،با
دانشهای روز فرسنگها فاصله داشته باشیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :برای اجرای
این نظامات مدیریتی در مجموعههای وابسته مثل
هلدینگها و شرکتها یک نهاد حاکمیتی باالدست
نیاز است که معاونت اقتصادی این کارها را انجام
خواهد داد و تمام مجموعهها و زیر مجموعه شرکتها
و هلدینگها موظف هستند که در این زمینه با معاونت
اقتصادی وزارتخانه همکاری و هماهنگی کامل داشته
باشند ،البته این ورود قطعاً حاکمیتی و مدیریتی است
و به معنای عزل و نصب نخواهد بود.
وی تصریح کرد :ورود معاونت اقتصادی،
سیستماتیک ،نظاممند در حوزههای مدیریتی و
استانداردگذاری و رتبهبندی است ،از دکتر خانی انتظار
داریم که هر سال یک نظام رتبهبندی جامع بر اساس

محمد چکشیان ،معاون جدید فرهنگی و اجتماعی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :مقام معظم
رهبری مدظله العالی تاکید دارند که فرهنگ زیربناست
و خیلی از خطاهایی که در بخشهای مختلف انجام
میدهیم ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست.
وی افزود :به تعبیر مقام معظم رهبری ،فرهنگ،
هواست و امکان ندارد اتفاقی ،حرکتی ،خارج از آن رخ
دهد.
چکشیان در خصوص توسعه فرهنگ کار نیز گفت:
ما باید بتوانیم فرهنگ کار را نیز توسعه و ارتقا دهیم.
امیدوارم با استفاده از تجربیات مدیران ،کارکنان و
دستاندرکاران با تبیین برنامه مشخص و راهبردی به
توسعه فرهنگ کار کمک کنیم.
احمد خانی نوذری ،معاون جدید امور اقتصادی
نیز در این نشست گفت :در حوزه شفافیت ،اقدامات و
تالشهای شایسته و قابل تحسینی انجام و گزارشهای
ارزشمند و قابل اتکایی نیز در حوزه بنگاهها و
مجموعهها تدوین و تهیه شده است.
خانی نوذری ،گفت :معاونت امور اقتصادی
میتواند حلقه اتصال بین سیاستهای کالن اقتصادی
و سیاستهای کلی نظام با منافع بخشی و سیاستهای
جزئی شرکتها و بنگاههای اقتصادی باشد تا
سیاستگذاریها به گونهای صورت گیرد که در عین
اینکه منافع بخشی شرکتها تأمین میشود به طور
کلی اهداف حوزه فرهنگی و اشتغال هم محقق شود.
وی افزود :در حوزه تعاون ،اشتغال و سایر بخشها
در دوره آتی تالش میکنیم رویکرد ما به جای رویکرد
حسابداری و مالی ،راهبردی اقتصادی باشد.
خانی تصریح کرد :باید برای استفاده از تکمیل
زنجیره ارزش افزوده و استفاده از ظرفیتهای بالقوهای
که در مجموعه وجود دارد برنامه جدی صورت بگیرد
و معاونت امور اقتصادی باید قابلیت اولویتبندی برای
هدایت بنگاهها برای حل مسائل پیشرو را داشته
باشد و به جای تمرکز بر مشکالت بر دکترین حل
مسئله تمرکز کند .وی خاطر نشان کرد :طبیعتاً الزمه
نقشآفرینی راهبردی با در دست داشتن اطالعات
راهبردی امکانپذیر است و قطعا این هدف جزء
برنامههای ما خواهد بود.
در ابتدای این نشست حجت اهلل میرزایی و ابراهیم
صادقی فر ،گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده و
در دست اجرای این معاونتها در حوزههای اقتصادی و
برنامه ریزی و اجتماعی و فرهنگی ارایه کردند.
در پایان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با ا هدای
لوح سپاس از خدمات آنان قدردانی کرد.

خبر
حذف تست  Pcrبرای دریافت
ویزای اربعین

لغو روادید فرایند دیگری است و مربوط
به اربعین نیست و زائران برای شرکت در
مراسم اربعین حسینی حتماً باید ویزا بگیرند.
دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین
حسینی اظهار کرد :تاکنون پیشنهاد بازگشت
زمینی زائران به داخل کشور مورد قبول
طرف عراقی قرار نگرفته است.
احمد محمدی فر با بیان اینکه در حال
حاضر سهمیه در نظر گرفته شده از سوی
عراق برای زائران ایرانی جهت شرکت در
مراسم راهپیمایی اربعین حسینی ،شصت
هزار سهمیه است ،افزود :از روز گذشته
ثبتنام برای سهمیه جدیدی که بهتازگی
اعالم شده ،در سامانه «سماح» آغاز شده
است.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی
اربعین با بیان اینکه کسانی در سامانه سماح
ثبتنام کنند که حتماً دو دوز واکسن کرونا
را زده و دارای کارت واکسن معتبر هستند و
این اسامی از طریق سامانه از سوی وزارت
بهداشت نیز کنترل میشود ،تاکید کرد:
زائران برای انجام سفر اربعین حسینی باید
ویزا دریافت کنند ولی نباید هزینهای جهت
دریافت ویزا پرداخت کنند.
محمدی فر با اشاره به اخبار منتشر
شده مبنی بر توافق ایران و عراق برای لغو
روادید گفت :لغو روادید فرایند دیگری است
و مربوط به اربعین نیست و زائران برای
شرکت در مراسم اربعین حسینی حتماً باید
ویزا بگیرند.
محمدی با اشاره به رایزنی اخیر
رئیس ستاد مرکزی اربعین با نخستوزیر
عراق افزود :در این دیدار در مورد مسائل
مختلفی برای تسهیل حضور زائران ایرانی
در راهپیمایی اربعین حسینی در عراق
رایزنی شد و یکی از مسائلی که در این
زمینه صحبت شد فراهم شدن زمینه برای
انتقال تجهیزات و اعزام آمبوالنس و اتوبوس
آمبوالنس از طریق مرز زمینی به داخل عراق
بود که با کلیات آن موافقت شد و قرار شد
هیئتهای کارشناسی دو کشور ایران و عراق
در مورد جزئیات و روند اجراییشدن آن با
یکدیگر گفتگو کنند و این رایزنیها ظرف
امروزوفردا انجام خواهد شد.وی همچنین در
مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با حذف
تست  pcrبرای دریافت روادید نیز گفت:
صحبت از این بود که هم موقع دریافت
ویزا و هم برای سوارشدن به هواپیما زائران
تست پیسیآر بدهند .باتوجهبه رایزنیهایی
که انجام شد انجام تست پیسیآر برای
دریافت ویزا منتفی شد ولی برای سوارشدن
به هواپیما باید این تست از سوی مسافران
انجام شده باشد از دیگر سو یکبار دیگر هم
تست  pcrدر داخل فرودگاههای بغداد و
نجف صورت میگیرد که قرار شد این فرایند
نیز حذف شود.

