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با هفت رای ؛
مهندس هاشم مجدم رئیس 
شورای شهر کوت عبدا... شد

با رای اعضای شورای اسالمی شهر کوت عبدا...، ترکیب 
هیات رئیسه مشخص شد.

اعضای  رای  با هفت  خوزستان،  نسیم  روزنامه  گزارش  به 
شورای اسالمی شهر کوت عبدا...، مهندس هاشم مجدم به 

عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
همچنین در این جلسه قاسم شریفات به عنوان نائب رئیس، 
باوی، منشی دوم شورا  اول و جاسم  حبیب دریس منشی 

انتخاب شدند.
به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، قابل ذکر است هاشم 
رود  می  امید  و  دارد  اجرایی  کار  در  موفقی  سابقه  مجدم 
انتخاب ایشان به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر در کنار 
فرماندار پرتالش شهرستان کارون، روند عمران و خدمات 

رسانی به مردم کوت عبدا... مطلوب تر شود.

همچنان ۶ نفر مفقود ؛
شمار جانباختگان سیل به ۹۳ نفر رسید

همچنان ۶ نفر مفقود هستند و هالل احمر به همراه دیگر 
نهادها در حال جست و جوی پیکرهای این افراد هستند. 
لرستان،  مازندان  خوزستان،  بختیاری،  چهارمحال  تهران، 

استان هایی هستند که همچنان مفقودی سیالب دارند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
نفر   ۹۳ به  کشور  اخیر  سیل های  جانباختگان  تعداد  گفت: 

افزایش یافت.
مرتضی مرادی پور افزود: در سیل های اخیر که از ابتدای 
مرداد آغاز شد، ۹۳ نفر از مردم جان خود را از دست دادند.

از  متاثر  استان کشور  اخیر ۲۴  اینکه در سیل  بیان  با  وی 
هزار   ۱۵ از  بیش  مدت،  این  در  اظهارداشت:  بودند  سیل 
امدادگر و نجات گر کادر و داوطلب به مردم کمک رسانی 
کردند؛ ۱۲ هزار و ۵۲۱ نفر اسکان اضطراری یافتند و سه 
هزار و ۵۶۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند. در مجموع 
امدادرسانی  نفر  هزارو ۵۱۷  به ۸۴  اخیر کشور  در سیالب 

شده است.
مفقود  نفر   ۶ همچنان  متاسفانه  کرد:  اضافه  پور  مرادی 
هستند و هالل احمر به همراه دیگر نهادها در حال جست 
چهارمحال  تهران،  هستند.  افراد  این  پیکرهای  جوی  و 
هستند  استان هایی  لرستان،  مازندان  خوزستان،  بختیاری، 

که همچنان مفقودی سیالب دارند.

به ارزش 10 میلیون دالر ؛
اولین ثبت سفارش رسمی 
واردات با رمز ارز انجام شد

سفارش  ثبت  اولین  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
رسمی واردات با رمز ارز در هفته جاری به ارزشی معادل 

۱۰ میلیون دالر با موفقیت صورت گرفت.
گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  پاک  پیمان  علیرضا 
اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز در هفته جاری 
به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت صورت گرفت.

این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به 
گرفت.  موفقیت صورت  با  دالر  میلیون   ۱۰ معادل  ارزشی 
قراردادهای  و  ارزها  رمز  از  استفاده  ماه،  شهریور  پایان  تا 
هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای 
هدف عمومیت خواهد یافت.وی این اقدام را فصل جدیدی 

در تجارت خارجی عنوان کرد.

رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران : 
صدور مجوز مشاوره روانشناسی 
برای حوزه علمیه غیرمنطقی است

طرح  قالیباف،  دکتر  آقای  »جناب  گفت:  پورحسین  رضا 
تنی چند از نمایندگان مجلس درباره صدور مجوز خدمات 
توسط  اسالمی  و  دینی  گرایش  با  مشاوره  و  روانشناسی 
لطفا  است.  ناپخته«  و  »غیرمنطقی  طرحی  علمیه،  حوزه 
نظر اساتید روانشناسی، روسای دانشکده های روانشناسی و 

انجمن های علمی را »حضورا« جویا شوید.«
شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  گذشته  روز های  در 
اسالمی طرحی با عنوان »صالحیت اعطای مجوز مشاوره 
با رویکرد دینی و اسالمی به صورت مستقل در اختیار مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد.« به مجلس ارائه 
دادند، طرحی که با واکنش رئیس سازمان نظام روانشناسی 

مواجه شد.
دانشکده  رییس  پورحسین،  رضا  واکنش ها  ادامه  در 
که  چهار  شبکه  سابق  مدیر  و  تهران  دانشگاه  روانشناسی 
مجری منتظره های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ 
هم بود، با انتقاد از این طرح در حساب توئیتری خود خطاب 
آقای  »جناب  نوشت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  به 
درباره  مجلس  نمایندگان  از  چند  تنی  طرح  قالیباف،  دکتر 
صدور مجوز خدمات روانشناسی و مشاوره با گرایش دینی و 
اسالمی توسط حوزه علمیه، طرحی »غیرمنطقی و ناپخته« 
دانشکده های  روسای  روانشناسی،  اساتید  نظر  لطفا  است. 

روانشناسی و انجمن های علمی را »حضورا« جویا شوید.«

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان :
امدادرسانی به بیش از

 ۳ هزار و 700 نفر انجام شد 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان از امدادرسانی به 
۳ هزار و ۷۸۷ نفر از متأثرین بارش های سامانه مانسون در 

سطح استان توسط نجاتگران این جمعیت خبر داد.
و  امدادرسانی  وضعیت  بررسی  حاشیه  در  شعبانی  وحید 
نظارت بر ارائه خدمات امدادی به مناطق سیل زده باغملک، 
با اشاره به امدادرسانی به متأثرین بارش های مخرب سامانه 
مانسون در سطح استان خوزستان، از امدادرسانی به تاکنون 
۳ هزار و ۷۸۷ نفر در شهرستان های ایذه، دزپارت، باغملک، 
و  مسجدسلیمان  بهبهان،  گتوند،  اللی،  آغاجاری،  اندیکا، 

رامهرمز خبر داد.
بیشترین  افزود:  خوزستان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
میزان امدادرسانی در شهرستان های ایذه و دزپارت با ۴۷۴ 

خانوار و باغملک با ۲۶۳ خانوار انجام شده است.

نگاه روز
خبرگزاری اینترفاکس روسیه : 

ماهواره خیام در مدار قرار گرفت
سازمان  روسیه«،  اینترفاکس  »خبرگزاری  گزارش  طبق 
فضایی روسیه اعالم کرد: ماهواره ایرانی سنجش از راه دور 
خیام که بوسیله پرتابگر سایوز-۲.۱b به فضا پرتاب شد، با 
موفقیت در مداری که برای وی تعیین شده بود، قرار گرفت.

شرکت فضایی روسیه از قرار گرفتن ماهواره ایرانی خیام در 
مدار زمین خبر داد.

سازمان فضایی فدرال روسیه )روسکاسموس( اعالم کرد 
ماهواره ایرانی سنجش از راه دور خیام که از پایگاه فضایی 
»بایکونور« قزاقستان پرتاب شد، با موفقیت در مدار زمین 

قرار گرفت.
یوری  اینترفاکس،  خبرگزاری  اعالم  طبق  همچنین 
بوریسوف، رئیس سازمان فضایی روسیه این پرتاب را یک 
نقطع عطف مهم در همکاری های دوجانبه میان ایران و 

روسیه خواند.
یوری بوریسوف گفت: روسیه به مانند گذشته از همکاری ها 
با تمامی شرکا و کشور های عالقه مند در زمینه اکتشافات 
فضایی استقبال می کند. من اطمینان دارم که مسأله فضا، 
بایستی خارج از هر روند سیاسی بماند و در جهت منافع 

تمامی بشریت و جهان دانش باشد.
بنابر این گزارش، ماهواره بر سایوز-۲.۱b، عالوه بر ماهواره 
ایران، ۱۶ ماهواره کوچک دیگر را نیز با خود به فضا حمل 

کرد.
تاریخ  به  مطلبی  در  پست  واشنگتن  نشریه  این،  از  پیش 
ژوئن ۲۰۲۱ مدعی شده بود آمریکا و شماری از کشور های 
خاورمیانه نگران هستند، این سیستم ماهواره ای پیشرفته 
که روسیه در اختیار تهران قرار داده، بتواند نظارت پیشرفته 

ایران را در منطقه و حتی فراتر از آن افزایش دهد.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( :
وزارت اطالعات احتمال ترور بیولوژیک 

امام را قاطعانه تکذیب کرد
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( اعالم کرد که 
وزارت اطالعات در پاسخ رسمی به استعالم این موسسه 
امام خمینی  باره ترور بیولوژیک  وجود هرگونه سندی در 
)س( را قاطعانه تکذیب کرده و شخص آقای نقاشیان هم 
آنچه مطرح کرده است صرفا یک  اینکه  به  اشاره  ضمن 
احتمال ابتدایی بوده که دلیل روشنی برای اثبات آن موجود 
نیست، در ضمن مصاحبه ای که منتشر می شود ادعای خود 

را تصحیح کرده است.
در پی طرح ادعایی در خصوص علت رحلت امام خمینی که 
با بازتاب گسترده ای در رسانه ها همراه بود، موسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی اطالعیه ای را صادر کرد.
متن این اطالعیه در پی می آید:

مجازی  های  رسانه  در  ای  مصاحبه  گذشته  روزهای  در 
از قول جناب آقای حمید نقاشیان منتشر گردیده بود که 
طی آن، ایشان مدعی احتمال ترور بیولوژیک حضرت امام  
در  باره  این  در  اسنادی  وجود  بر  و  گردیده  )س(  خمینی 

وزارت محترم اطالعات نیز اشاره کرده بود.
پایگاه خبری جماران در ابتدا با توجه به اسناد متقن موجود 
در موسسه تنظیم نشر آثار امام)س( این خبر را تکذیب کرد 
و در ادامه با استعالم از وزارت محترم اطالعات و نیز گفتگو 
با شخص جناب آقای نقاشیان جویای مدارک ایشان گردید.

استعالم  این  به  پاسخ رسمی  وزارت محترم اطالعات در 
وجود هرگونه سندی در این باره را قاطعانه تکذیب نموده 
است و شخص آقای نقاشیان هم ضمن اشاره به اینکه آنچه 
مطرح کرده است صرفا یک احتمال ابتدایی بوده که دلیل 
نیست، در ضمن مصاحبه  اثبات آن موجود  برای  روشنی 
ای که در جماران منتشر می شود ادعای خود را تصحیح 

کرده است.
در پایان الزم می دانیم همه عالقمندان به امام خمینی)س( 
و انقالب اسالمی را از طرح سخنانی که از یک سو تاریخ 
انقالب اسالمی را با تحریف های جدی مواجه می سازد 
و از دیگر سو روح و عاطفه مردم شریف ایران را جریحه 
دار کرده و از جهتی دیگر دارای هیچ گونه پشتوانه منطقی 
نبوده و مبتنی بر احتماالت نا صحیح و غیر مستند می باشد 

بر حذر داریم.

رئیس سازمان بورس :
یک شاخص جدید منتشر می شود!

رئیس سازمان بورس گفت: پیشنهادهایی برای بهتر شدن 
اساس شاید  این  بر  و  بررسی است  شاخص کل در حال 
یک شاخص جدید منتشر شود. مجید عشقی با بیان اینکه 
پیشنهادهایی برای بهتر شدن شاخص کل در حال بررسی 
است، افزود: شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا قابل 

اتکا و حال و روز را بهتر نشان دهد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره افزایش 
دامنه نوسان گفت: تغییرات دامنه نوسان را به صورت فصلی 
خواهیم داشت، تا نقاط ضعف آن در خصوص تشکیل صف 
از بین برود. شاید این دامنه نوسان بیشتر یا کمتر از ۱۰ 
مختلف،  تابلوهای  وضعیت  به  توجه  با  که  باشد  درصد 

بی تردید متفاوت خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال اقداماتی را 
در حوزه شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های مبتنی بر 
دانش که در اقتصاد دیجیتال و یا شرکت هایی که در سایر 
حوزه های فناوری کار می کنند، شروع کرده ایم، تا حضور 

این شرکت ها در بازار سرمایه بیشتر شود.
از  یکی  اولیه  عرضه  اینکه  بیان  با  بورس  سازمان  رئیس 
حوزه هایی که شرکت ها دانش بنیان می توانند وارد می شوند 
و تامین مالی کنند، گفت: بازار سرمایه تنها برای معامالت 
تنها  بازار سرمایه  نهادهای مالی موجود در  نیست.  ثانویه 
برای این نیست که یک نفر را در بازار سهام بیاورند که 
سرمایه  مشاوره  شرکت های  کند.  فروش  و  خرید  سهام 
گذاری و شرکت های تامین سرمایه با توجه به دارا بودن 

مجوزها، باید به شرکت ها در ابعاد مختلف کمک کنند.
عشقی افزود: استفاده از منابع مختلف در شرکت ها، تامین 
مالی، استفاده از ابزارهای جدیدی مثل تامین مالی جمعی 
شرکت ها  هستند،  تعریف  حال  در  که  ابزارهایی  سایر  و 

می توانند از این ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند.

رئیس سازمان بورس همچنین در خصوص سهام عدالت 
و  بازار  سهامداران،  ضرر  به  عدالت  سهام  فروش  گفت: 

دریچه

پایانه  و  تجارت  المللی  بین  مرکز  مدیرعامل 
ایران می گوید: ما ۳ میلیون تن  صادرات برنج 
برنج در کشور مصرف داریم که ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تن آن از طریق تولید تامین می شود و ۷۰۰ 
هزار تن ساالنه نیاز داریم که در ۴ ماه نخست 
است  شده  وارد  تن  هزار   ۶۰۰ از  بیش  امسال 
یعنی ما ۱۰۰ هزار تن دیگر برای تامین مصرف 

داخل برای سال ۱۴۰۱ نیاز به واردات داریم.
هر  که  است  آن  از  حاکی  میدانی  بررسی های 
در  تومان  ۴۳هزار  از  ممتاز  طارم  برنج  کیلوگرم 
بازه  به ۱۵۰هزار تومان در همین  تیرماه ۱۴۰۰ 
درصد   ۲۴۸ دهد  می  نشان  که  رسیده  زمانی 
گران شده است. از طرف دیگر هر کیلوگرم برنج 
به   ۱۴۰۰ تیرماه  در  تومان  هزار   ۳۹ از  هاشمی 
۱۲۸هزار تومان رسیده که نشان از گرانی ۲۲۸ 

درصدی دارد. 
اتحادیه  دبیر  حسنی  قاسمعلی  اخیرا  البته 
با  گو  و  گفت  در  تهران  غذایی  مواد  بنکداران 
تومانی  هزار   ۱۰ کاهش  از  آنالین  همشهری 
قیمت برنج در هر کیلو خبر داده و گفته احتماال 
قیمت برنج در روزهای آینده تا ۲۰ هزار تومان 
با  داشت.  قیمت خواهد  کیلوگرم کاهش  در هر 
توجه به قرار داشتن در فصل برداشت برنج و لغو 
روزهای  در  بازار  می رود  انتظار  برنج  ممنوعیت 
آینده با کاهش قیمت مواجه شود. البته باید دید 
در  و  شد  خواهد  وارد  برنج  بازار  به  شوکی  چه 
این میان چگونه می توان بازار را طوری تنظیم 
کرد که هم تولیدکننده کمتر متضرر شود و هم 
با  را  اساسی  کاالی  این  بتواند  کننده  مصرف 
یزدان  اسماعیل  تهیه کند.  قیمت متناسب تری 
پناه، مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه 
صادرات برنج ایران در گفت و گو با همشهری 
آنالین به برخی نکات در خصوص تولید داخل 

از زمان کشف  اشاره می کند و  برنج  و واردات 
قیمت در بازار می گوید:

یا  قیمتی  گپ  واسطه  به  برنج  گذشته  سال 
گران  باره  یک  به  بود  شده  ایجاد  که  تورمی 
نبود  و  کرونا  سال  دو  واسطه  به  واقع  در  شد. 
نتوانست  این محصول  برنج،  برای  بازار مناسب 
همراه کاالهای دیگر افزایش قیمت داشته باشد. 
سال گذشته به واسطه آب و هوا کاهش تولید را 
داشتیم و از طرفی با افزایش تقاضا مواجه شدیم 
به واسطه اینکه تاالرها و رستوران ها بعد از دو 
سال کرونا باز شده بودند. البته می شد اقدامات 
و راهکارهایی را ارائه داد که این مشکالت ایجاد 

نشود.
پایان  در  برنج  حد  از  بیش  افزایش  موافق  ما 
حکم  اینگونه  شرایط  ولی  نبودیم  زراعی  سال 
می کرد و بایستی این آمادگی وجود می داشت 
اما  شود  گرفته  ناگهانی  افزایش  این  جلوی  که 
نشود  باعث  امر  این  امیدواریم  اما  نشد.  گرفته 
که سال جدید با توجه به افزایش هزینه تولیدی 
های  هزینه  و  شده  ایجاد  کشاورزان  برای  که 

زیادی را که برای تولید برنج انجام دادند نتوانند 
محصوالتشان را به قیمت مناسب و منطقی به 
فروش برسانند و متضرر شوند. همیشه تولید دو 
سو داشته: یک سو حمایت از تولیدکننده و یک 
سو حمایت از مصرف کننده. زمانی عادالنه است 
آن  برای  و  شود  دیده  طرف  دو  هر  منافع  که 

برنامه داشته باشیم.
درست است که واردات به تولیدات داخلی آسیب 
واردات  ممنوعیت  داده  نشان  تجربه  اما  می زند 
باعث سودجویی از طرف تولیدکنندگان داخلی و 
دالالن می شود. البته از طرفی هم اگر واردات 
می  چه  می کنند.  ضرر  تولیدکنندگان  شود  آزاد 
خارج  معیوب  چرخه  این  از  که  داد  انجام  توان 

شد؟
ابزارهای  و  راهکارها  چرخه  این  از  شدن  خارج 
مختلفی دارد. باید اقدامات به گونه ای باشد نه 
مصرف کننده و نه تولید هیچ یک متضرر نشوند. 
برنج  تن  میلیون   ۲۰۰ ساالنه  چین  کشور  در 
بزرگ ترین  کشور  این  طرفی  از  شود  می  تولید 
تولیدکننده هم هست و سالی ۵ میلیون تن برنج 

وارد می کند ولی سالی یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
می  نشان  که  دهد.  انجام می  تن هم صادرات 

دهد با صادرات خود تنظیم بازار می کند.
ارزان دادن محصول تولیدی دست مصرف کننده 
هنر نیست. چرا که اگر تولیدکننده حمایت نشود 
و دلگرم نشود به دنبال تولید نمی رود و همین 
کند.  می  بیشتری  التهاب  دچار  را  بازار  موضوع 
از  نه  شویم  ارزانی خوشحال  از  نه  باید  ما  پس 
گرانی. باید ابزارها را درست و در جهت تنظیم و 

نظارت بر بازار به کار ببریم.
داریم  مصرف  کشور  در  برنج  تن  میلیون   ۳ ما 
که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن از طریق تولید 
تامین می شود و ۷۰۰ هزار تن ساالنه نیاز داریم 
از ۶۰۰ هزار  امسال بیش  که در ۴ ماه نخست 
تن وارد شده است یعنی ما ۱۰۰ هزار تن دیگر 
برای تامین مصرف داخل برای سال ۱۴۰۱ نیاز 
مقدار  این  از  بیش  طبیعتا  اما  داریم.  واردات  به 
انجام می گیرد. ساالنه به طور متوسط  واردات 
وارد  برنج  تا ۵۰۰ هزار تن  یک میلیون و ۲۰۰ 
کشور می شود که امسال هم مرز یک میلیون 
حجم  این  کرد.  خواهد  رد  را  تن  هزار   ۲۰۰ و 
واردات رکود ایجاد می کند البته تا چند ماه آینده 
که برنج های داخلی هم وارد بازار شد قطعا ما 
باید دنبال چاره باشیم که چه کنیم که کشاورز 

ضرر نکند.
برنج  جدید  قیمت  کشف  حال  در  اکنون  بازار 
قیمت  توان حدود  مرداد می  تا ۳۱  و ۲۰  است 

را مشخص کرد.
زمانی که ما در بازار ضعف عرضه را می بینیم 
سودجویان با خرید بیشتر به دنبال ایجاد شوک 
گران  بتوانند  را  اند  کرده  انبار  آنچه  تا  هستند 
را  شرایطی  چنین  امسال  برای  ولی  بفروشند 

متصور نیستم.

اهواز ضمن  دو  منطقه  پروژه »کمربند سبز« شهرداری  کارگران 
مسئوالن  از  مزدیشان،  مطالبات  بودن  به روز  از  رضایت مندی 
درخواست کردند همچنان موضوع کم آبی ۲۰۰ هزار اصله درخت 

در این پروژرا پیگیری کنند.
تعدادی از کارگران پروژه »کمربند سبز« شهرداری اهواز گفتند: 
کارگران این پروژه عمرانی که در منطقه دو شهر اهواز واقع شده 
هیچ  حقوق  موقع  به  پرداخت  در خصوص  حاضر  حال  در  است، 
مشکلی ندارند و تقریبا به روز است اما خواسته ما پیگیری موضوع 
بوجود  نگرانی  این  درختان،  با خشک شدن  که  است  آب  کمبود 

می آید که کارگران شغل خود را از دست بدهند.
اهواز حدود ۳۸ کارگر  پروژه کمربند سبز  در  اینکه  بیان  با  آن ها 

با  اهواز  غرب  شمال  سبز  کمربند  پروژه  افزودند:  هستند،  شاغل 
سبز  فضای  کارگر   ۳۸ تالش هشت ساله  نتیجه  نهال  هزار   ۲۰۰
است که در طول این سال ها تمام توان خود را برای نجات درختان 

و نگهداری از فضای سبز این منطقه به کار گرفته اند.
آبیاری  برای  مربوطه  مسئوالن  که  است  ماه  چند  گفتند:  آن ها 
درختان اجازه برداشت آب به کارگران را نمی دهند و درختان در 
این هوای گرم باالی ۴۰ درجه اهواز در حال خشک شدن هستند.

آن ها درباره مطالبات عقب افتاده خود گفتند: در حال حاضر فقط 
پیمانکار وعده  اما  افتاده  بیمه تیر ماه کارگران به تاخیر  حقوق و 
ما  به  حال  عین  در  است.  داده  آینده  روزهای  در  را  آن  پرداخت 
نیز برای ما اجرایی  کارگران گفته شده طرح طبقه بندی مشاغل 

شده است. ما امروز امیدواریم با پیگیری مسئوالن استانی شاهد 
بهبودی کامل وضعیت بی آب درختان کمربند سبز اهواز نیز باشیم.

درباره  آماری  هنوز  من  گفت:  خاص  بیماری های  بنیاد  رییس 
افزایش بیماری تاالسمی بعد از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت 
ندارم، ولی قطعا این افزایش داشته  است. چون وقتی شما آزمایش 
غربالگری ندهید، مشاوری نباشد که شما را راهنمایی کند، خودتان 
کم خونی مینور داشته باشید و با یک مینور دیگر ازدواج کنید و بعد 
حامله شوید، بچه مبتال به تاالسمی به دنیا می آید. باالخره ما در 

کشور افراد مینور کم نداریم.
فاطمه هاشمی افزود: ولی در کل، قبل از اجرایی شدن این قانون، 
کل سقط جنین درمانی در کشور برای همه بیماری ها به ۱۰ هزار 

نفر نمی رسید؛ یعنی رقم خیلی بزرگی نیست. و حاال شما فکر کنید 
با این قانون، این ۱۰ هزار نوزاد بیمار به دنیا خواهند آمد.

او گفت: ما نامه ای در این باره به آقای روحانی نوشتیم و خواستیم 
که در مجلس از این طرح جلوگیری کنند. دولت قبل موافق این 
انجام  را  این کار  باالخره مجبورش می کردند که  نبود ولی  طرح 
دهد. من زمانی تعجب می کردم که می دیدم مثال فردی مخالف 
این طرح است اما در تلویزیون از آن تعریف می کند! برایم سؤال 
پیش می آمد چگونه می توانی آنقدر راحت عقیده ات را عوض کنی؟

مورد  در  فقط  نه  که  دیدم  زیادی  موارد  من  داد:  ادامه  هاشمی 
و سقط  می روند  زنان  دیگر هم  موارد  در  که  بیماری های خاص 
دکتر  یک  هرکسی  باالخره  می دهند.  انجام  غیرقانونی  را  جنین 
آشنا پیدا می کند و این کار را انجام می دهد. در مورد خانواده های 
را  کارها  این  یا  ندارد،  وجود  برایشان  امکان  این  که  بی بضاعت 
بیماری  هزار  که  می دهند  انجام  کمتری  هزینه  با  دیگری  جای 
برایشان به دنبال خواهد داشت یا اصال این کار را انجام نمی دهند 
و بچه هایشان به دنیا خواهند آمد. اگر این بچه ها مریض و دارای 
معلولیت باشند که کلی مشکالت برای آن خانواده ایجاد خواهد 
شد. اگر هم بچه سالم باشد در هزینه های زندگی شان مشکالتی 

خواهند داشت. می خواهم بگویم در این قضیه هم قشر آسیب پذیر 
جامعه، آسیب جدی و اصلی را خواهند دید.

او گفت: بیماری سندروم داون، بیماری های ژنتیکی و بچه هایی که 
ناقص به دنیا می آیند، حتما افزایش پیدا می کنند. ما بیماری های 
همین  طریق  از  و  دارند  عضو  نقص  بچه ها  که  داریم  زیادی 

آزمایش ها می شد این نقص عضوها را تشخیص داد.
رییس بنیاد بیماری های خاص ادامه داد: به دلیل وضعیت اقتصادی 
بیماران  میر  و  مرگ  نمی شود؛  وارد  دیگر  دیالیز  خارجی  دستگاه 
را  بیماران  این  ایرانی که  و دستگاه های  برابر شده  دیالیزی چند 

چاق می کند، برای حال شان مضر است.
او گفت: برای بیماران ام اس، دارو خیلی گران شده )دارویی مثل 
آوونکس و ربیف(. اگر در گذشته بیمار برای دارویی ۷۰۰ هزار 
میلیون   ۸ باید  یک ماهه،  دوره  برای  االن  می داده،  پول  تومان 
بود  قرار  می آورد.  بیمار  به  زیادی  فشار  این،  که  بپردازد  تومان 
بیمه ها، مابه التفاوت این داروها را پرداخت کنند، ولی برای این 
افزایش دادند.  چند قلم دارو، بیمه ها مابه التفاوت ها را خیلی کم 
تومان  میلیون  هشت  هفت  ماهی  می تواند  چگونه  بیمار،  یک 

برای درمان بدهد؟

بودجه  قانون  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
کاالهای  تامین  و  الکترونیک  کاالبرگ  مکانیزم  گفت:   ۱۴۰۱
و  می کند  پیدا  معنا  یکدیگر  با   ۱۴۰۰ شهریور  قیمت  با  اساسی 

انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است.
مهدی طغیانی درباره درخواست دولت مبنی بر حذف عبارت "به 
نرخ پایان شهریور سال ۱۴۰۰ " از قانون بودجه در رابطه با تامین 
از  گفت:  الکترونیکی   کاالبرگ  از  استفاده  با  اساسی  کاالهای 
آنجاکه برنامه دولت در مرحله نخست مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
در موعد مقرر اجرایی نشد و دولت ناچار شد مراحل بعدی را به 
تعویق بیاندازد و در ماه های اردیبشهت، خرداد و تیر پرداخت نقدی 
معنا که ممکن است مردم  این  به  تغییر کرده  داد، شرایط  انجام 
التفاوت ارز ترجیحی از طریق کاالبرگ استقبال  از پرداخت مابه 

نکنند.
در  ما  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
به صورت  ابتدا  از  مذکور  موضوع  که  بودیم  نظر  این  بر  مجلس 
کاالبرگ الکترونیک انجام شود تا کاالهایی که امنیت غذایی الزم 

را برای مردم به همراه دارد، تامین شود.
ارز  نرخ  براساس  اساسی  کاالی  تامین  مجلس،  کرد:  اضافه  وی 
این  از  هدف  زیرا  می داد  ترجیح  نقدی  پرداخت  بر  را  ترجیحی 
اما  بود  جامعه  اقشار  همه  برای  غذایی  امنیت  تامین  سازوکار 
شرایط در اردیبشهت و خرداد در مرحله نخست حذف ارز ۴۲۰۰ 

نقدی  پرداخت  برد.  نقدی  پرداخت  سمت  به  را  دولت  تومانی، 
در  ما  اگرچه  لذا  است  متفاوت  با گذشته  و  است  شرایط جدیدی 
مجلس معتقد بودیم پرداخت کاالیی از طریق کاالبرگ الکترونیک 
بهترین راهکار است اما اکنون که چندین ماه، پرداخت نقدی انجام 
بنابراین اگر  بنابراین بحث استقبال جامعه مهم شده است؟  شده 
کاالبرگ  همچنان  مردم  که  شود  اثبات  قوی  نظرسنجی  یک  با 
مکانیزم  به  برگشت  ما  نظر  قطعا  می دهند  ترجیح  را  الکترونیک 

کاالبرگ الکترونیک است.
بود  ناپذیر  تفکیک  کل  یک  بودجه  قانون  داد:  ادامه  طغیانی  
با   »۱۴۰۰ شهریور  »قیمت  عبارات  ابتدا  از  قانون  این  در  و 
یکدیگر  با  موضوع  دو  این  شد،  مبنا  الکترونیک«  »کاالبرگ 
در شهریور  اگر  مثال  به طور  که  معنا  این  به  می کند  پیدا  معنا 
تومان  هزار   ۱۳ اکنون  و  تومان  هزار   ۵ کیلویی  شیر   ،۱۴۰۰
جبران  نحوی  به  خانوار  استاندارد  مصرف  التفاوت  مابه  است، 
مصرف  میزان  در  را  شیر  بتواند  خانوار  سرپرست  که  شود 
برای  منابعی  کند.  خریداری  شهریور  نرخ  همان  با  استاندارد 
این مهم پیش بینی شده بود که اکنون منابع مذکور به صورت 
کاالهای  منابع  این  با  افراد  است  ممکن  می شود؛  توزیع  نقدی 
را  مذکور  کاالهای  است  ممکن  یا  کنند  خریداری  را  مدنظر 

انتخاب کنند. را  خریداری نکنند و گزینه های جدیدی 
یازدهم تصریح کرد:باید توجه کرد  نماینده مردم در مجلس  این 

شهریور  »قیمت های  همراه  به  الکترونیک«  »کاالبرگ  عبارت 
۱۴۰۰« معنا پیدا می کند و نکته دوم این است که اگر خانواری با 
مبلغ پیش بینی شده کاالهای موردنظر را خریداری کند، آیا منابعی 
که در اختیار قرار می گیرد با توجه به افزایش هیجانی قیمت کاالها 

در اردیبهشت و خرداد ماه کفاف پر شدن این فاصله را می دهد؟
مسئله  دو  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
داد:  توضیح  دارد،  ترجیحی وجود  ارز  در موضوع اصالح سیاست 
نخست اینکه کاالبرگ و تامین کاالهای اساسی با قیمت شهریور 
۱۴۰۰ با یکدیگر معنا دارد و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی 

معنا است و نکته دوم مسئله منابع موردنیاز است.

۵00 هزار تن برنج بیش از نیاز داخلی وارد می شود ؛

ارزانی برنج در راه است

نگران خشک شدن درختان هستیم ؛

مسئوالنبرایآبیاریدرختاناجازهبرداشتآبنمیدهند!

دستگاه خارجی دیالیز دیگر وارد نمی شود ؛

مرگومیربیماراندیالیزیچندبرابرشدهاست

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس :

ارائهکاالبرگبدونرعایتقیمتشهریور۱400خالفقانوناست


