
همکاری های گسترش فناوری خوارزمی و پتروشیمی کرمانشاه با ثبت 
سفارش کاتالیست های HTS وارد فاز جدید شد.

به گزارش روابط عمومی خوارزمی، پتروشیمی کرمانشاه که پیشتر با 
خرید کاتالیست های ZnO، Primary از گسترش فناوری خوارزمی 
همکاری نزدیکی را با این شــرکت دانش بنیان رقم زده بود، با توجه به 
عملکرد رضایت بخش کاتالیست های خریداری شــده، در قراردادی 
جدید تولید کاتالیست های HTS  مورد نیاز خود را به میزان 70 تن به 
گســترش فناوری خوارزمی واگذار کرد که در آینده نزدیک تولید و به 

مجتمع تحویل دهی خواهد شد.
مجتمع تولید آمونیاک و اوره کرمانشاه با اتکا و اعتماد به کاتالیست های 
گسترش فناوری خوارزمی توانسته به اولین مجموعه ای تبدیل شود که 

برای اولین بار کود را به خارج از کشور صادر کرده و با تولید 1 میلیون تن 
آمونیاک و اوره جایگاهی بزرگ در صنعت پتروشیمی ایران و منطقه برای 

خود ایجاد کند.
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سياست 2

  روایت متضاد سپاه و سنتکام از یک ماجرا

توقيف و آزادی
پهپاد دریایی امریکا
توسط ایران

سياست 2

نماینده تبریز
با  اشاره به تحقیق و تفحص مجلس:  

در فساد بانک ها پای
اصولگرایان هم گير است
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امیرعبداللهیان در دیدار با الوروف: 

 روابط تهران و مسکو
در مسیر درستی قرار دارد

سياست 2

چرتکه 3

بحث داغ بنزین در فضای اقتصاد و سیاست
با کاهش سهمیه کارت های سوخت 

وع شد! ی شر باز
»در مورد ســال آینده تــا بودجه 1۴0۲ 
تدوین نشود و پیشنهادهای وزارت نفت نیاید 
و در مجلس بررســی نشــود، نمی شود هیچ 
صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می کنم، 
برنامه ای برای سال 1۴0۲ در حوزه بنزین آماده 
نیست.« این ها بخشی از صحبت های وزیر امور 
اقتصادی و دارایی است که در هفته های اخیر 
برای چندمین بار تاکید کرده بود که تصمیمی 

در خصوص بنزین اتخاذ نشده است . 
 با این حال نه تنها شــایعات متعددی در 
این زمینه به گوش می رسید بلکه بسیاری از 
کاربران در شبکه های اجتماعی از تجربه خود 
در مواجهه با محدودیت خاص و ... گفته بودند. 
از نبود امکان ســوختگیری با کارت جایگاه تا 
محدودیت در سوختگیری توسط کارت های 

شــخصی.   همه این ها اما تکذیب شد تا جایی 
که دیروز اولین گام بنزینی دولت ســیزدهم 
برداشــته شــد و در حالی که بر پایه سخنان 
رئیس جمهور انتظار می رفت تغییرات بنزینی 
در ســال آینده کلید بخورد، از ابتدای مهرماه 
ســهمیه ســوخت آزاد کارت های شخصی 
100 لیتر کاهش یافت و از ۲50 لیتر به 150 

لیتر رسید. 
در عین حال رئیس جمهوری نیز در چهارم 
تیرماه گفته بود: »الیحه دو فوریتی برای مجلس 
تهیه کرده ایم که افزایش قیمت برخی از کاالها 
به سال بعد موکول شود؛ ظهارنظری که در گام 
اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرد که 
دولت در سال آینده احتماال برای تغییر قیمت 

بنزین برنامه خواهد داشت.«

چشم طمع دولت به قلک سازمان تامین اجتماعی 

نگرانی بازنشستگان کارگری را پایانی نیست
دسترنج 4

در نقد ادعای ساپینتو علیه فرهاد

این »فوتبال« است؟

نگاهی به یک نمایش با اسلوب رئالیسم ایرانی

لکه »سفید«
روی دیوار زردرنگ

فرهنگ و هنر 8

شهرنوشت 6

سياست 2

چرتکه 3

دسترنج 4

آدرنالين 7

رئیس جمهور صادق الوعد بــودن دولت را یک 
شاخص مهم ارتقای امید و اعتماد در کشور خواند 
و گفت: حتماً تالش کنیم، چه وعده های مقطعی و 
موردی و چه وعده های کالن، به شکل صحیح و به 
موقع پیگیری و محقق شوند و اگر اجرای وعده ای در 
جایی و به هر دلیلی با اشکال مواجه شد، برای مردم 

توضیح داده شود.
به گزارش ایلنا، ســیدابراهیم رئیسی دیروز در 
نشست مشترک اعضای هیأت دولت با استانداران 
سراسر کشور، با اشــاره به اولویت صیانت از امید و 
اعتماد مردم در جهت گیری های کالن دولت، گفت: 
امید و اعتمادی که در مردم ایجاد شده سرمایه ای 
برای دولت اســت و باید با تصمیمــات اثربخش، 
پیگیری های مجدانه، گزارش های صادقانه و ارتباط 

مستمر با مردم ارتقا یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت سرعت عمل 
در اقدامات دولت گفت: سرعت عمل به مثابه یکی 
از مصادیق کار جهادی در دولت، همواره به عنوان 
یک اصل مورد توجه همه مدیران و مســئوالن و 
بخش های مختلف قرار گیرد و به هیچ وجه کاری با 

تأخیر و اهمال مواجه نشود.
رئیسی در ادامه به ویژگی مسئولیت پذیری دولت 
که از سوی رهبر انقالب مورد تاکید قرار گرفت، اشاره 
کرد و اظهار داشــت: از همان ابتدا تاکید داشتیم 
که دولت در عرصه تصمیم گیــری، مصمم، بدون 

بهانه تراشی و با روحیه مسئولیت پذیری تصمیمات 
الزم را اتخاذ نماید و در عرصه عمل، با دقت، جدیت و 

اجرای به موقع تصمیمات را به ثمر برساند.
توجه به اولویت های مهم، بویژه مسائل اقتصادی 
با پیوست فرهنگی نکته دیگری از توصیه های رهبر 
معظم انقالب بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد 
و افزود: همه مسایل کشور دارای اهمیت است، اما 
مســأله اقتصاد از آنجا که به معیشت مردم مربوط 
است باید با جدیت دنبال و اقدامات انجام شده برای 

مردم تبیین شود.

رئیس جمهور بر ضرورت تقویت اطالع رسانی در 
دستگاه های اجرایی به ویژه استانداری ها برای تبیین 
اقدامات خوب و مؤثر دولت تاکید کرد و اظهار داشت: 
روابط عمومی اســتانداری ها با همت مضاعف به 
وظایف خود در زمینه تبیین اقدامات و دستاوردهای 

دولت در فضای مجازی و رسانه ها عمل کنند.
رئیسی در ادامه انسجام و یکصدایی میان اعضای 

دولت را امری ضروری در تحقق اهداف و برنامه های 
دولت خواند و خطاب به دولتمــردان تاکید کرد: 
سیاست ها و برنامه های دولت را با بیان مناسب و در 
زمان مناسب، به شکل صحیح و دقیق برای مردم 
تبیین کنید و از بروز ناهماهنگی و اقدامات یا اظهارات 

غیرضروری پرهیز شود.
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان 
خود توجه ویژه بــه ارتقای شــاخص های اصلی 
اقتصاد از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، رشد 
سرمایه گذاری، رشد اشتغال، درآمد سرانه و کاهش 
فاصله طبقاتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: عالوه بر 
بانک مرکزی و مرکز آمار که در این زمینه مسئولیت 
دارند، در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز 
کارگروهی تشکیل خواهد شــد که شاخصه ها و 
آمارهای اقتصادی را بــه صورت دقیق احصا و علل 
و عوامل کاهش یا افزایش آنهــا را در قالب گزارش 

کارشناسی شده ارایه دهد.
رئیسی در ادامه توجه به تولید را به عنوان یکی 
دیگــر از توصیه های رهبر انقالب بــه دولت مورد 
اشاره قرار داد و اظهار داشت: استانداران موظف اند با 
پیگیری های مستمر موانع تولید را شناسایی و رفع 
و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال 
کنند. گاهی مشکل یک واحد تولیدی تعطیل شده 
با یک پیگیری ساده رفع و ظرفیت های تولیدی و 

اشتغال آن فعال می شود.

نشست 

رئیسی در جلسه مشترک دولت و استانداران:

اگر وعده ای امکان تحقق ندارد، برای مردم توضیح داده شود

قیمت مسکن در تهران به متری  
۴۲.۸  میلیون تومان رسید! 

مرگ غم انگیز
چهار کارگر الیروب

مشکل اینستاگرام  ادامه دار، جدی و کالفه کننده  
شده است  

تبدیل وضعیت از اختالل
به مسدودسازی 

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم:

 حمله به دو امام جماعت 
مسجد، ارتباطی با جایگاه 
روحانیت نداشته است 

ویژه

گسترش همکاری های خوارزمی و پتروشیمی کرمانشاه


