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مدیرعامل شرکت ملی گاز:

به اندازه ۱۲ کشور 
ثروتمند اروپا گاز 
مصرف می کنيم
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آزمون بزرگ دولت سیزدهم برای مدیریت ارزی 

یارانه سوم با حذف ارز 
ترجیحی از راه می رسد؟

سياست ۲

چرتکه 3

 بررسی کارنامه صدروزگی دولت
 در سکوت رئیس جمهوری

از شعار و آرمانگرایی 
تا واقعیت

اجرای عدالت، ســاماندهی معیشــت و 
اخالق مداری سه شــعار اصلی سیدابراهیم 
رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری بود که با آنها وارد پاســتور شــد. 
اکنون با گذشــت صد روز از ریاســتش بر 
دولت  این شعارها مورد ارزیابی و بررسی قرار 
گرفته تا عملکردش مشخص شود. پیش از 
این گرچه ابراهیم رئیســی در گفت و گوی 
تلویزیونی وعــده داده بود در آســتانه صد 
روزگی دولت به مردم گزارش می دهیم؛ اما 

تاکنون رئیس جمهور نه در نشســت خبری 
در جمع خبرنگاران حاضر شده و نه در صدا 
و سیما به مردم گزارشی داده است. درحالی 
تیم دولت در صــد روزه گی خود ســکوت 
پیشــه کرده که انتقادات به دولت و شخص 
رئیس جمهــور بخاطر برخــی تصمیمات 
دولتی ها حاشیه ساز و در تعارض با شعارهای 
انتخاباتــی او بــوده اســت. تصمیماتی که 
واکنش رئیسی را نیز برانگیخته و تذکراتی به 

دولتی ها داده است.

وزیر خارجه امارات پس از 10 سال با بشار اسد دیدار کرد؛ 

اتحادیه عرب، آهنربای جذب اسد 
جهان 5

»طرح جمعیت جوانی« و اعمال محدودیت در ارائه 
خدمات پیشگیری از بارداری تبعات دارد؛

آغاز موج ایدز و سایر 
بیماری های مقاربتی در کشور

نگاهی به نمایش»ژپتو«

پدر پوشیده در پوستین پلشتی

 بدهی خارجی ایران
 ۹ میلیارد دالر اعالم شد

 غالمعلی محمدی
 رئیس سازمان زندان ها شد 

الزامات شغل شایسته در کشور فراموش می شوند

سوگیری های نگران کننده 
آقای وزیر

تصویب  ۶ قطعنامه علیه 
اسرائیل در سازمان ملل 

دسترنج 4

شهرنوشت 6
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فرهنگ و هنر 8

جهان 5

رئیس جمهوری با بیان اینکه مکلف به اجرای 
عدالت در نظام پرداخت حقوق هســتیم،  گفت: 
پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه 
تلقی شــود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در 

سامانه مربوطه ثبت شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت درباره 
اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای 
کار دولت ســیزدهم اجرای عدالت است و یکی از 
جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای 
اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق بگیران 
و کارکنان دولت اســت.رئیس جمهوری با بیان 

اینکــه پرداخت حقوق بــه افــراد از محل خزانه 
نباید محرمانه تلقی شــود و برابر مقررات قانونی 
پرداخت ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما 
مکلف به اجرای عدالــت در نظام پرداخت حقوق 
هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه 
اطالعات از سوی دستگاه های مختلف به سازمان 
امور اداری و استخدامی است.رئیسی تصریح کرد: 
تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد 
صرفا مشمول حقوق بگیران دولت نیست و تمام 
کارگزاران حکومت اسالمی که حقوق آنان از محل 
خزانه پرداخت می َشــود باید براساس چارچوبی 
مبتنی بر عدالت حقــوق دریافت کنند که لحاظ 

تخصص و مهارت های افراد و سختی کار و امثال آن 
نیز از ضرورت های تحقق عدالت در نظام پرداخت 

حقوق است.
مهار تورم مهمترین وظیفه دولت است

رئیس دولت ســیزدهم در بخــش دیگری از 
ســخنانش با اشــاره به اینکه همه وزارتخانه ها و 
دستگاه های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت 
دارند، خاطرنشــان کرد: پس از مدیریت شــیوع 
کرونا که به شــکل مطلوبی پیگیری شده است، 
مهم ترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل 
قیمت هاست. بنده مهم ترین وظیفه دولت را نظارت 
بر قیمت کاالهای اساسی و مهار تورم می دانم و همه 

همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته 
باشند.رئیسی با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی 
بیان و آزادی رسانه ها، گفت: همه باید حریم این 
آزادی را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته 
باشیم که مهم ترین اقدام در راستای حفظ آزادی 
بیــان و آزادی رســانه ها اســتفاده از این حق در 
چارچوب قانون اســت.رئیس جمهوری با اشاره 
به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلســه 
شورای عالی فضای مجازی بیش از ۱۰ سال است 
که تشکیل نشده، اظهار داشت: بنده آمادگی دارم 
جلسات تمام شوراهای عالی را در اسرع وقت و به 
شکل منظم برگزار کنم منوط به اینکه این جلسات 

دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه 
منجر به خروجی مفیدی از جلسات بشود.

وی همچنین با تشکر از اقدامات وزارت جهاد 
کشــاورزی برای خرید خرما و محصول ســیب 

صنعتی از تولیدکنندگان این محصوالت در کشور، 
گفت: همه دستگاه ها درباره آن بخش از اقداماتشان 
که امیدآفرین اســت، به شکل شایســته و مؤثر 

اطالع رسانی کنند.

تالش مدیران در شــایان دیزل هم افزایی و 
ترکیب تجارب ارزشمند افراد صاحب تجربه به 
عالوه دانش و تخصص جوانان با پیشرفته ترین 

تکنولوژ ی های روز جهانی است 
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت شایان دیزل 
در سال 95 تاسیس شد اما پشتوانه این تاسیس 
به بیشتر از نیم قرن تجربه مستقیم در حوزه های 
مختلف و مرتبط صنعت خودروسازی کشور باز 
می گردد بر همین اساس این شرکت چشم انداز 
خود را برای پیشرفت در مسیر پیش رو و بر اهدافی 
بلند و برنامه های بزرگ منطبق کرده است.تالش 
مدیران در شایان دیزل هم افزایی و ترکیب تجارب 
ارزشــمند افراد صاحب تجربه به عالوه دانش و 
تخصص جوانان با پیشرفته ترین تکنولوژ ی های  
روز جهانی است تا در نهایت در دل صنعت داخلی 
خودرو نیازهای عزیزممان ایران در حوزه حمل و 

نقل را با بروز ترین محصوالت تامین و تولید کند.
شایان دیزل ،گام های نو ،اهدافی بلند 

اولین محصول شــایان دیزل یک کشــنده 
2*4 اســت که با همــکاری شــرکت اروپایی 
DAFRANDIESEL از معتبرترین شــرکت های 

طراحی و مهندسی خودرو در اروپا و همکاری و 
بهره گرفتن از مجرب ترین متخصصان خودرویی 
کشور طراحی و به مرحله تولید انبوه رسید. شایان 

دیزل گام های بعدی خود را بر اساس نیازهای امروز 
و آینده کشور در زمینه تامین ناوگان حمل و نقل 
درون شهری و برون شهری با استانداردهای روز 
جهانی تعیین کرد. بر همین اساس تیم طراحی 
و تولید دافران دیزل اروپا و شــایان دیزل طیف 
وسیعی از محصوالت جدید شامل کشنده 4*6 
کمپرسی، 4*6 باری، 4*6 و کامیونت های شش 
تن و هشت تن را در دستور کار قرار داده و به زودی 
این محصوالت تولید و روانه جاده های کشــور 

خواهند شد. 
اولین محصول شایان دیزل 

اولین محصول شایان دیزل کامیون کشنده 
تولیدی شرکت شایان دیزل با طراحی مدرن و به 
روز با نام تجاری DAFRAN H7 معرفی شده است 
این محصول کلیه استانداردهای 85 گانه اتحادیه 
 EEV اروپا را در زمینه های مختلف مانند یورو 5 و
engines شامل آالیندگی پایین، ایمنی باال را اخذ 

کرده اســت. محصول مذکور دارای موتور شش 
سلیندر، 24 سوپاپ با حجم ۱2 هزار و ۱55 سی 
سی است که مجهز به سسیستم سوخت رسانی 
ESU و COMMON RAIL محصول شرکت بوش 

آلمان بــوده و از جمله مزایای مهــم آن می توان 
به توانی برابر با 48۰ اســب بخار اشاره نمود. این 
48۰ اســب بخار که به صورت سیســتم واحد 
فنی مجزا موفق به اخذ E-MARK شــده اســت. 

مزیت دیگــر این کشــنده بهره مندی از 
مدرنترین گیربکــس AMT و جعبه 

فرمان محصــول کارخانه Zf آلمان 
است. مجموعه این تجهیزات شرایط 
رانندگی ایمن با قدرت مانور باال برای 

راننده مهیا می کند. سیستم ترمز این 
 AEBS و ABS ، ECS ، EBS خودرو شــامل

)ترمز هوشــمند اضطراری( محصول کمپانی 
WABCO آلمان است. بهره مندی از ریتاردر )خفه 

کن یا ترمز موتور( ، محصول شــرکت JACOBS و 

اینتــرادرز )ترمز گیربکــس( پنج زمانه 
محصول شــرکت ZF  آلمان از دیگر 
مزایای رقابتی در نظر گرفته شده در 
سیستم ترمز این خودرو است.یکی 
از قابلیت های برجسته این محصول 
بهره مندی از سیستم LDWS سیستم  
هشدار خروج از جاده است. این خودرو 
دارای استانداردهای اســتحکام کابین اروپایی 
است که روی چهار بالن هوا قرار گرفته است. قابلیت 
مذکور این خودرو را از سایر رقبا متمایز می کند. 

تنظیم ا رتفاع فرمان به صورت پنوماتیک )بادی 
برقی( می باشد. پدال های قابل تنظیم، آینه های 
گرمکن دار، تهویه مطبوع اتوماتیک، قطع کن برقی 
و  دستی، فیلتر آبگیر سوخت، کروز کنترل و بخاری 
در جا نیز بخشــی دیگر از امکانات این خودروی 

منحصر به فرد می باشد. 
خط تولید و نیروی انسانی شایان دیزل 

شایان دیزل معتقد است ارزشمندترین سرمایه 
و دارایی شرکت شــایان دیزل  نیروهای انسانی 
متعهد و متخصص است و همه چشم انداز و تالش 
این است که با فراهم ساختن فضای تخصصی و 
کیفی امکان اشــتغال برای نیروهای متخصص 
کشور را فراهم کنیم تا با بهره  بردن از دانش و تالش 
آنها محصوالت باکیفیت و در خور شان و انتظار 
هموطنان عزیز تولید شود. خط تولید شایان دیزل 
در زمینی به مساحت 4۰ هزار متر مربع در منطقه 
ویژه اقتصادی  شیراز راه اندازی شده و هم اکنون با 
بکارگیری 2۰۰ نفر پرسنل و قابلیت تولید سه هزار 
دستگاه در سال مشغول فعالیت است. چشم انداز 
و هدف گذاری شایان دیزل برای برنامه بلندمدت 
خود مبتنی بر امکان توسعه خطوط تولید تا سقف 
۱۰ هزار دستگاه است که در صورت امکان جذب 
و اشتغال به کار برای دو هزار نفر را خواهیم داشت.

خدمات شایان دیزل 
عرضه اولین محصول شــایان دیــزل که با 

همــکاری کمپانــی DAFRAN DIESEL اروپا 
تولید شده سرآغاز راهی اســت که ما بر اساس 
آن و همزمان با تولید محصــوالت منطبق بر به 
روزترین استانداردهای جهانی خود را موظف به 
ارائه بهترین خدمات پس از فروش در کل کشور 

می دانیم.
 DAFRAN  استقبال کم نظیری که ازکشنده
شایان دیزل شده است پشتوانه و دلگرمی بزرگی 
فراهم کرده که ما خود را موظف می دانیم با هر آنچه 
در توان داریم حفظ و تامین کننده نیازها و منافع 
خریداران عزیز محصوالتمان باشیم شرکت شایان 
دیزل با سرمایه گذاری مستقیم در حوزه خدمات 
پس از فروش و با هدف ارائه سرویس های متمایز 
بخش قابل توجهی از تمرکز خود را معطوف به ارائه 
خدمات در این حوزه کرده است در همین راستا 
و در اولین گام اقدام به احداث و تاسیس سه دفتر 
خدمات پس از فروش کرده است تا همان گونه که 
محصوالت تولیدی به لحاظ استانداردها و کیفیت 
در باالترین سطح باشد. خدماتی که در این بخش 
ارائه می کند فراتر از استانداردهای سازمان های 
نظارتی و در نوع خود بی نظیر باشد. همه تالش و 
هدف شایان دیزل تامین نیازهای حوزه حمل و 
نقل کشور همراه با جلب رضایت و اعتماد کامل 
 مشتریان است. شــعار سازمانی شــایان دیزل

 Drive the best است

خبر

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

 مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم

شایان دیزل گام های نو، اهدافی بلند 
خبر ویژه


