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تسلیحاتی ایران وجود ندارد
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امنیت ملی مجلس
بر اس��اس توافق برج��ام و قطعنامه 2231 
ش��ورای امنیت که از سال 2۰1۶ میالدی 
اجرایی ش��د، ای��ران تا پنج س��ال از خرید 
تسلیحات تهاجمی منع شده لذا این بند در 
اکتبر سال 2۰2۰ )مهر ماه 13۹۹( منقضی 
می شود بنابراین خرید و فروش سالح برای 
ایران رفع تحریم می شود.تحریم تسلیحاتی 
ایران از مهرماه سال جاری طبق مصوبه به 
صورت خودکار به پشتوانه قطعنامه شوراتی 
امنیت سازمان ملل آزاد می شو  و آمریکایی ها 
از مدت ها پیش در تالش��ند که به گونه ای 
این آزادس��ازی تس��لیحاتی ایران را مرتفع 
کنند. به همین دلیل از هیچ تالش��ی فرو 
گذار نمی کنند.بر همین اساس آمریکایی ها 
از مدتی پیش دنبال تشکیل سمپوزیم بین 
المللی بودند تا کش��ورها را تحریک کنند 
که با رفع تحریم های تس��لیحاتی ایران به 
صورت خودکار طبق برجام مخالفت کنند 
اما به دلیل ش��یوع بیماری کرونا نتوانستند 
این جلسه را تشکیل دهند.اقدام پمپئو حلقه 
دیگری از زنجیره اقدامات آمریکا برای لغو 
آزاد س��ازی تحریم ها اس��ت البته به لحاظ 
مقررات بین المللی آمری��کا راهی جز ارایه 
قطعنامه جدید به ش��ورای امنیت ندارد. در 
صورتی که قطعنامه ای هم از طرف آمریکا 
در شورای امنیت عنوان شود قطعا با مخالفت 
روسیه و چین مواجه می شود لذا آمریکایی ها 
راه به جایی نمی برند.درخواست مایک پمپئو 
در راستای تالش مذبوحانه آمریکایی هاست 
تا بتوانند امتیاز بزرگی که در اختیار جمهوری 
اس��المی ایران قرار می گی��رد را لغو کنند 
زیرا ای��ران به موجب این امتی��از می تواند 
سالح های مدرن جهانی را خریداری کند. 
البته به موجب رفع تحریم های تسلیحاتی 
بازار فروش تس��لیحات ایران را با توجه به 
کیفیت س��الح ها، رونق خوبی می گیرد که 
به لحاظ اعتباری و اقتصادی حائز اهمیت 
اس��ت.توافق برج��ام از پش��توانه قطعنامه 
ش��ورای امنیت برخوردار است و هر نقضی 
نیازمند قطعنام��ه جدید و اجماع پنج عضو 
دایم ش��ورای امنیت اس��ت که ب��ه دلیل 
مخالفت روس��یه و چین ب��ا آمریکا اتفاق 

نخواهد افتاد.
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رئیس س��ابق کمیسیون اروپایی تأکید کرد که بحران 
کرونا این واقعیت که اتحادیه اروپا هیچگونه صالحیتی 
در سیاس��تهای بهداشتی ندارد را کاماًل آشکار کرد. به 

گزارش تسنیم، "یان کلود یونکر"، رئیس...

درماندگی بخش پزشکی 
اتحادیه اروپا در برابر کرونا

رئيس سابق کميسيون اروپايی مطرح کرد

فرمانده نيرو هوايی ارتش:

گروه اجتماعی : رییس س��ازمان غ��ذا و دارو با تاکید 
براینکه هنوز هیچ دارو و واکس��ن تایید ش��ده ای در 
دنیا برای درمان کووید-1۹ معرفی نشده، گفت: همه 

مواردی که در فضای مجازی مطرح می شود...

 سوء استفاده اقتصادی
 در بحران کرونا

از بازگشت مصرف نفت به 
وضع عادي خبري نيست

 کوويد19 همچنان بدون 
درمان و واکسن قطعی است؛

منتخب مردم در مجلس یازدهم گفت: سیاس��ت گذار، رانت و فساد و 
گم ش��دن ارز »من درآوردی« را کتمان می کند چرا که با پذیرش آن 
باید مسؤولیت رانت بزرگ را بپذیرد. سیدشمس الدین حسینی در گفت 
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که 
هفته گذشته گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس قرائت شد 
که حکایت از ناپدید ش��دن ۴.۸ میلیارد دالر ارز دولتی داش��ت که ارز 
اختصاص یافته اما کاالیی وارد نشده است، اظهار داشت: معتقدم اینکه 
گفته می ش��ود به میزان ۴.۸ میلی��ارد دالر ارز دولتی تخصیص یافته 
و کاالهای آن به کش��ور نیامده اس��ت همه ماجرا نیست و بخشی از 
آن تلقی می ش��ود. منتخب مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه 
س��وال مهم تر این است که مابقی کاالهایی که به کشور آمده با چه 
قیمتی فروخته ش��ده و به دس��ت مردم رسیده است، بیان داشت: باید 
مراقب باشیم مباحثی که مطرح می شود ما را از اصل و نکته مهم تر 
غافل نکند. اساس��اً قیمت گذاری ارز و تخصیص دستوری و اداری ارز 
بر اس��اس تجربه سال های گذشته نش��ان می دهد منشاء رانت های 
بزرگ و ایجاد ثروت های بادآورده و بدتر ش��دن توزیع کاال و خدمات 
و درآمد در جامعه اس��ت. وزیر اس��بق اقتصاد با طرح این سوال که با 
قیمت هایی که گفتند کاال به کشور آمده است بر اساس همان قیمت 
دس��توری یا ترجیحی نیز به دست مردم رسید؟، گفت: همه باید این 
س��وال را بکنند که آیا این سیاست گذاری اتخاذ شده درست است یا 
خیر؟ به یکباره ارز »من درآوردی« اعالم شد و تخصیص ارز با قیمتی 
»من درآوردی« صورت گرفت. آیا هدف سیاستگذار با تعیین این نرخ 
ارز ک��ه مثاًل کنترل تورم و قیمت ها ب��ود به هدف اصابت کرد؟ وی 
به ابع��اد تعیین نرخ ارز دولتی پرداخت و تصریح کرد: در این موضوع 
مورد دو نکته وجود دارد. 1- به صراحت مشخص است گه سرنوشت 
کاالهای قریب به ۵ میلیارد دالر ارزی که به ثمن بخس و یک دوم و 
برخی اوقات یک سوم و حتی یک چهارم قیمت اصلی آن تخصیص 
پیدا کرد، معلوم نیس��ت. حس��ینی به دومین عامل اشاره کرد و گفت: 
کااله��ای ارزانی که قرار بود با ارز ترجیحی به دس��ت مردم برس��د، 
نرسید. مشکل به ۴.۸ میلیارد دالر ختم نمی شود مشکل به رانت کل 
موض��وع و قیمت گذاری غلط باز می گردد. در این تردید نکنید وقتی 
قیمت ارز در بازار 1۶ هزار تومان است و شما ۴2۰۰ تومان تخصیص 
م��ی دهید حتماً رانت و فس��اد وجود دارد. منتخ��ب مردم در مجلس 
یازدهم تاکید کرد: طبیعی است سیاستگذار در این شرایط کتمان کند، 
اگر کتمان نکند حداقل باید مسئولیت این رانت بزرگ را بپذیرد. سال 
گذش��ته قیمت گوش��ت و مرغ جهشی داش��ت با وجود ارز دولتی که 
توزیع شد پس بدانید رانت پدید آمده است و اصل ماجرا درست است. 
به گفته وزیر اس��بق اقتصاد، تا مادام��ی که ارز را به صورت دوگانه یا 
چندگانه عرضه می کنیم فس��اد دارد و نمی توانید با کاس��تی هایی که 
نظام اطالعات اقتصادی دارد این را ثابت کنید که چه کس��ی گرفته 
یا نگرفته اس��ت. هنوز پرونده های ارزی دهه 13۶۰ در بانک مرکزی 
مفتوح اس��ت. خاطرم هست در دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ در دولت 
بحث هایی در رابطه با تسویه پیمان های ارزی داشتیم. وی ادامه داد: 
گزارش دیوان محاسبات در رابطه با این موضوع در مجلس خوانده شد 
اما حقوق مردم نادیده گرفته می شود. ۴.۸ میلیارد دالر نیست که گم 
شده بلکه حقوق مردم گم شده است. گزارش خوبی ارائه شد و استفاده 

صحیح از آن می تواند روند سیاست گذاری را اصالح کند.

دولت ماجرای 4.8 ميلياد دالر را کتمان 
می کند که مسؤوليت »رانت بزرگ« را نپذیرد

یک روزنامه انگلیسی در یادداشتی نوشت، شیوع ویروس کرونا 
در آمریکا نش��ان داد چگونه فئودالیس��م می تواند تحت رهبری 
رئیس جمهوری تمامیت خواه، ناکارامد و چالش برانگیز باشد. به 
گزارش فارس، یک اس��تاد تاریخ آمریکا در روزنامه »گاردین« 
نوش��ت، ش��یوع ویروس کرونا در آمریکا منازع��ه میان دولت 
فدرال و ایالت ها را افزایش داده و فدرالیس��م را در این کش��ور 
به چالش کش��یده اس��ت. در این یادداش��ت آمده است، مطابق 
اصول فدرالیسم در آمریکا، مقامات هر ایالت مسئول حفظ جان 
ش��هروندان خود در برابر ویروس کرونا هس��تند و دولت فدرال 
تنها وظیفه هماهنگی و رهبری پاسخ ملی در برابر این بیماری 
را دارد. ارس��ال مناب��ع مورد نیاز به مناط��ق مختلف و اقداماتی 
نظیر اعمال قرنطینه باید بر اس��اس برنام��ه ملی صورت گیرد 
و همان ط��ور که »اندرو کومو« فرمان��دار نیویورک در این باره 
می گوید:  »مرزهای ایالتی برای ای��ن ویروس معنایی ندارند«. 
گاردین می نویس��د، فقدان یک رهبری مسئوالنه در کاخ سفید 
موجب ناکارآمدی این نظام ش��ده است. »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا به جای هم��کاری با ایالت ها برای ایجاد طرحی 
مل��ی، ماه ها به ان��کار وضعیت موجود پرداخ��ت و گفت »هیچ 
مس��ئولیتی« در قبال کنترل این بیم��اری ندارد. وی اندکی بعد 
تصمیم گرفت وضعیت اقتصادی آمریکا را فارغ از شرایط حاکم، 
به حالت ع��ادی برگرداند. به همین دلی��ل ترامپ این بار روی 
دیگ��ر افراط گرایی خ��ود را با به رخ کش��یدن »اختیار تام« در 
آمریکا به نمایش گذاش��ت. این روزنامه می افزاید، هنگامی که 
برخی فرمانداران ایالت ها با دستور کاهش محدودیت و قرنطینه 

از س��وی دولت فدرال مخالفت کردند، ترامپ در پیامی عجیب 
به شهروندان آن ها گفت، ایالت های خود را »آزاد« کنید. در این 
بین بس��یاری از فرماندهان جمهوری خ��واه نیز از فرمان ترامپ 
اطاع��ت کرده اند. این فرمانداران پیش ت��ر برای اعالم وضعیت 
اضط��راری در ایالت خ��ود، منتظر اعالم وضعی��ت اضطراری 
ملی از س��وی ترامپ شده بودند. گاردین می نویسد، فرمانداران 
دموکرات ب��ه ضرورت های محل��ی در ایالت ه��ای خود توجه 
بیش��تری نش��ان داده اند. آن ها زودتر از همتایان جمهوری خواه 
خود وضعی��ت اضطراری اعالم کردند و زمانی که درخواس��ت 
آن ها برای پاس��خ ملی موثرتر به جایی نرسید، تصمیم گرفتند 
خودش��ان دست به کار شوند. همچنین زمانی که ترامپ به طور 
غیرمس��ئوالنه ای دستور فعال س��ازی مجدد بخش اقتصادی را 

صادر کرد، فرمانداران دموکرات ایالت های غرب و شمال شرق 
آمریکا با تشکیل کارگروه هایی با حضور متخصصان اقتصادی و 
پزشکی، راه خود را پیش گرفتند. این یادداشت می افزاید، ترامپ 
به قدری بی پرده بر پایه های جمهوری خواهی چنگ زده اس��ت 
ک��ه فرمانداران ایالت های دارای اکثریت جمهوری خواه به ناچار 
حف��ظ روابط خود با رئیس  جمه��ور را بر دیگر اولویت ها ترجیح 
داده اند. سیاس��ت گذاری های محلی به قدری رنگ و بوی ملی 
گرفته اند که فرمانداران جمهوری خواه درخصوص مسائل داخلی 
خود نیز باید جلب رضایت ترامپ را در اولویت قرار دهند. نحوه 
رهبری ترامپ به گونه ای اس��ت که به واکنش های فرمانداران 
هر دو حزب بس��تگی دارد. او صریحاً اعالم کرده بخش��ندگی 
فدرال بر اس��اس وفاداری سیاسی فرمانداران تعیین می شود. تا 
آنجا که حتی فرماندار دموکرات ایالت کلرادو از خریدن دستگاه 
کمک تنفسی از بازار آزاد نیز منع می شود ولی »به درخواست« 
ی��ک س��ناتور جمهوری خواه ایالتی دیگر صاحب صد دس��تگاه 
کمک تنفسی می ش��ود. این یادداشت در پایان می نویسد، پیام 
بسیار شفاف است: فرمانداران دموکرات باید خودشان فکری به 
حال ایالتش��ان کنند و فرمانداران جمهوری خواه نیز باید خود را 
به رئیس جمهوری بچس��بانند که بیشتر خود را یک ولی نعمت 
فئ��ودال می داند تا رهبر یک ملت. در حال حاضر اوضاع آمریکا 
دقیقاً برعکس چیزی اس��ت که بنیان گذاران آن انتظار داشتند. 
روی هم رفته این تحوالت حاکی از این است که فئودالیسم نیز 
یکی از تلفات بی توجهی این ریاست جمهوری بی سابقه نسبت 

به تمام چیزهایی است که آمریکا بر آن تکیه دارد.

کرونا سیستم حاکمیتی آمریکا را به چالش کشیده است
روزنامه گاردین:

رئیس جمهور با بیان اینکه غربالگری جدید ش��روع شده است، گفت: بر 
این مبنا بعد از آنهایی که تست شان مثبت شده است سراغ افراد نزدیک 
ب��ه فرد مبتال می روند و از آنها تس��ت می گیرند. به گزارش مهر، حجت 
االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله 
با کرونا با اشاره به آغاز فعالیت مشاغل کم خطر در کشور، اظهار داشت: 
همکاری مردم در این مرحله برای ما بسیار اهمیت دارد. در گزارشی که 
در جلس��ه دیروز و امروز به ما ارائه ش��د نشان می دهد که مردم بسیار به 
ما کمک کرده اند. همکاری خوبی داش��ته ایم و پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کرده ام.وی افزود: نبود هجوم در مس��ئله مبتال به کرونا نش��ان 
می دهد که مردم و کس��به همکاری خوبی داش��تند اما این به معنای آن 
نیس��ت که موضوع کرونا تمام شده است و ما اصول بهداشتی را رعایت 
نکنیم. رئیس جمهور با تش��کر از کادر درمانی و فعاالن عرصه بهداشت، 
تأکید کرد: کادر بهداشت در این روزها فعالیت بسیاری داشتند و الحمداهلل 
آماری که در خصوص تعداد مبتالیان اعالم می شود، هر روز نسبت به روز 
گذشته کمتر شده و نشان می دهد تعداد بستری ها کمتر شده و افرادی که 
از حال بدتری برخوردار بودند نیز کاهش یافته و فوتی ها نیز کمتر ش��ده 
اس��ت. روحانی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان گزارشی را امروز به ما 
ارائه داد که نش��ان می دهد با شیوه های جدید، غربالگری در حال انجام 
است. در حوزه درمان نیز کارهای خوبی صورت گرفته و ما امیدواریم در 
روزهای آینده به یک مس��یر و چارچوبی برس��ند که دوره بیماری کوتاه 
ش��ود. وی تصریح کرد: گزارش��اتی که به ما ارائه شد نشان می دهد که 
غربالگری جدیدی در استان ها شروع شده و به سراغ افرادی می روند که 
با شخص مبتال به کرونا در ارتباط بوده است. این قدم بسیار مهمی است 
که ما را به روزی که بیماری را مهار کنیم، نزدیک می کند. رئیس جمهور 
خاطرنش��ان کرد: دانشگاه شریف، اپلیکیش��نی را آماده کرده است که در 
این اپلیکیشن با داده هایی که وزارت بهداشت داده، به تدریج می توانیم در 
یک جمع که همه با هم توافق دارند و این اپلیکیشن را نصب کرده اند، به 
خوبی می فهمیم چه فردی مبتال به کروناست و شرایط قرمز دارد و کدام 
افراد ش��رایط زرد دارند و باید مراقبت شوند و چه افرادی دارای وضعیت 
درمان ش��ده هستند. رئیس جمهور ادامه داد: استفاده از این اپلیکیشن در 
مجامع عمومی و ادارات می تواند بس��یار مفید باشد. همچنین قرار شد از 
تس��ت آنتی بادی به تدریج استفاده ش��ود که این شیوه نیز می تواند به ما 
در کنترل بیماری کمک کند. روحانی گفت: شرایط این روزها برای همه 
مردم در سراسر دنیا سخت است و هیچ کشوری نیست که با این ویروس 
درگیر نباش��د. این ویروس در زندگی اجتماعی و سیاس��ی همه کشورها 
تأثیرگذار بوده و بر اقتصاد و سیاس��ت جهانی نیز تأثیر داش��ته اس��ت اما 
برای مردم ما شرایط سخت تر بوده و هست که دلیل آن نیز تحریم های 
ظالمانه است. وی افزود: کشورهای دیگر شرایط تحریم ندارند اما ما دو 
سال است که در شرایط تحریم بسیار سخت هستیم. همچنین همزمان 
شدن گسترش این ویروس با ایام نوروز، باعث شد که شرایط سخت تری 
در کش��ور ما به وجود بیاید. در ایام نوروز، مردم بر اس��اس سبک قدیمی 
و عادتی که داش��تند، به دید و بازدید هم می رفتند اما این مراسم ملی را 
تعطیل کردند که برای مردم س��خت بود درحالی که بسیاری از کشورها 
این گونه مراسم را نداش��تند. رئیس جمهور بیان کرد: سبک زندگی ما به 
گونه ای است که شرایط برای ما سخت تر شده است یعنی ما در شادی ها 
و عزاها، اجتماعات بزرگ داریم و رفت و آمد و صله رحم در میان مردم ما 

بسیار است که همه اینها با مشکل روبرو شد.

آغاز غربالگری جدید در استان ها
رئيس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا خبر داد

نمایندگان حزب چپ آلمان انتقاد شدیدی به مخالفت دادستانی 
کل ف��درال آلمان با انجام هرگونه تحقیقاتی درباره ش��کایت 
مطرح شده توسط این حزب علیه دولت به اتهام دست داشتن 
در ترور سردار سلیمانی وارد کردند. به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم به نقل از »ان تی وی« آلمان، چندی پیش 
نمایندگان حزب چپ آلمان در رابطه با ترور س��ردار سلیمانی 
ش��کایتی را علی��ه اعضای دولت آلمان به دادس��تانی  کل این 
کشور ارائه دادند. این نمایندگان پارلمان آلمان »آنگال مرکل«، 
صدراعظم و وزیران کابینه او را به همدس��تی در ترور س��ردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس که چندی پیش به دست آمریکا 
به ش��هادت رس��یدند متهم کردند. دلیل این اقدام نمایندگان 
پارلم��ان آلمان گزارش ها و شفاف س��ازی هایی ب��ود مبنی بر 
اینک��ه جریان داده ه��ا برای حمله پهپادی آمری��کا به کاروان 
حامل س��ردار سلیمانی در عراق از طریق پایگاه هوایی ایاالت 
متحده در رامش��تاین آلمان انجام گرفته اس��ت. سیاستمداران 
ح��زب چپ اعالم کردند که وزرای مس��ئول در کابینه فدرال 
آلم��ان ظاهراً تا به ح��ال در این باره کوتاه��ی کرده اند که با 
اقدامات مناسب اطمینان حاصل کنند که از طریق شبکه داده 
پایگاه رامش��تاین هیچ گونه حمله پهپ��ادی که نقض قوانین 

بین المللی است انجام نمی ش��ود. نمایندگان حزب چپ آلمان 
به خصوص خواستار تحقیقات فوری در این باره شدند و وزرای 
ام��ور خارجه، وزیر دفاع و وزیر کش��ور آلم��ان را خطاب قرار 
دادن��د. حزب چپ آلمان در این راس��تا ب��ه تصمیمی از دیوان 
عالی اداری نوردراین �� وستفالن در تاریخ 1۹ ماه مارس سال 
2۰1۹ اش��اره کرد که در آن به نقش اصلی پایگاه رامش��تاین 
در ارسال داده ها به هواپیماهای بدون سرنشین و درستی این 
مس��ئله اشاره ش��ده بود. این سیاس��تمداران حزب چپ آلمان 
ترور هدفمند س��ردار سلیمانی به دس��تور رئیس جمهور آمریکا 
را از نظ��ر حقوق جزایی یک قتل مزورانه با وس��ایل خطرناک 
عمومی ارزیابی کردند. آن ها اعالم کردند که این حمله خارج 
از منطقه درگیری های مس��لحانه و نه برای مقابله با خطرات 
کنونی که برای زندگی و انس��ان ها می تواند وجود داشته باشد 
انجام شده است. الکساندر نئو نماینده حزب چپ پارلمان آلمان 
هم در این ب��اره گفته بود: انتقال س��یگنال های کنترل برای 
حمله پهپادی )که منجر به ترور س��ردار سلیمانی شد(، فقط از 
طریق ایستگاه تقویت ماهواره ای در خاک آلمان، یعنی پایگاه 
هوایی آمریکا در رامش��تاین امکان پذیر بوده است. حزب چپ 
آلمان دولت را متهم به مسامحه کاری در ترور سردار سلیمانی 

کرده اس��ت. حاال رس��انه های آلمانی چند ماه بعد از طرح این 
شکایت نمایندگان حزب چپ اعالم کرده اند که دادستانی کل 
ف��درال آلمان هیچ لزومی برای تحقیقات در این باره نمی بیند. 
نمایندگان حزب چپ آلمان انتقاد ش��دیدی به این مسئله وارد 
کرده اند و در بیانیه مشترکی که خبرگزاری آلمان آن را منتشر 
کرده اس��ت اعالم کردند که دادس��تانی کل فدرال آلمان هم 
خود را پش��ت یک دیدگاه حقوق��ی کوتاه و راحت پنهان کرده 
و ب��ه این ترتیب از اعضای مس��ئول و متهمان این پرونده در 
دولت آلمان حمایت می کند. در بیانیه انتقادی نمایندگان حزب 
چپ پارلمان آلمان آمده است که دادستانی کل فدرال آلمان به 
عنوان باالترین مرجع تحقیقاتی وابس��ته به وزارت دادگستری 
با خودداری از هرگونه تحقیق در این باره این پیام را ارس��ال 
می کند که می خواهد پیش��برد احتمال��ی ترورهای متناقض با 
قوانین بین المللی آمریکا از طریق هواپیماهای بدون سرنشین 
با اس��تفاده از پایگاه رامش��تاین مس��تقر در آلمان را همچنان 
تحمل کند. این نمایندگان خواستار پایان ترورهای زنجیره ای 
با هواپیماهای بدون سرنش��ین آمریکا که نقض کننده قوانین 
بین المللی اس��ت از پایگاه رامشتاین آلمان شدند و بررسی در 

این باره را درخواست کردند.

خشم نمایندگان آلمانی از رد شکایت آن ها علیه مشارکت دولت در ترور سردار سلیمانی

علم گنج و کلید آن سوال است پس سوال کنید. پیامبر اکرم )ص(

بحران کرونا منجر به بیکاری و 
گرسنگی مردم آمریکا شده است

روزنامه واشنگتن پست:

اختیارات رئیس مجلس کاهش می یابد
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی :

مجل��س  رئیس��ه  هیئ��ت  عض��و 
ش��ورای اس��المی با همکاری مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س طرح��ی را 
ب��رای ایجاد تح��ول س��اختاری در 
مجلس یازدهم تدوین کرده اس��ت. 
ب��ه گزارش مهر، س��ید امیرحس��ین 
قاض��ی زاده هاش��می در راس��تای 

اصالح ساختارهای مجلس، طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسالمی 
)مجل��س و مردم( را در هفت فصل تدوین ک��رد. این طرح در حوزه قانون گذاری 
به دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرح ها و لوایح، ارتقای عملکرد کمیس��یون های 
تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری، کارآمدسازی صحن علنی 
مجلس، تعیین زمان رس��یدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، محدودکردن مراجع قانونگذار است. عالوه بر این، این طرح ذیل راهکارهای 
مهمی برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیق تر و جدی تر 
در س��وال از وزرا، فرآیند سوال از رئیس جمهور، اس��تیضاح وزرا و نظارت بر رفتار 
نماین��دگان دارد. طرح مذکور همچنی��ن به دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات 

رئیس مجلس است. مهمترین اهداف این طرح عبارتند از...
صفحه3

صفحه2 

صفحه2

دست بلند ایران در شناسایی اهداف 
رادارگریز و موشک های بالستیک

با رونمایی از رادارهای خلیج فارس و مراقب صورت گرفت؛
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ايران و جهان

شفافیت آرای نمایندگان مانع رانت 
خواری می شود

منتخب مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه 
طرح ش��فافیت آرا جلوی بسیاری از تخلفات 
از جمل��ه ران��ت خواری ه��ا را خواهد گرفت 
گفت: مردم باید بدانند که نمایندگانش��ان در 
مجل��س کجا رای مثب��ت و کجا رای منفی 
می دهند. کمال علیپور خنکداری در گفتگو 
با راه دانا؛ با اشاره به اینکه مردم در انتخابات 
مجلس نش��ان دادند از نمایندگان انتظاراتی 
دارند که در مجلس دهم برآورده نشده است 
گفت: مجلس یازدهم باید قبل از هر اقدامی 
طرح ش��فافیت آرا را در دستور کار قرار دهد. 
وی ب��ا بیان اینکه طرح ش��فافیت آرا مقابل 
بسیاری از تخلفات از جمله رانت خواری ها 
را خواهد گرفت اف��زود: مردم باید بدانند که 
نمایندگانش��ان در  مجلس با چه طرح هایی 
موافق و با چه طرح هایی مخالف هس��تند، 
کجا رای مثبت و کجا رای منفی می دهند، 
این ش��فافیت م��ی تواند مقدمه ای باش��د 
تا جل��وی رانت خواری ه��ا و زد و بندهای 
نمایندگان با مسئوالن دولتی و دستگاههای 

مختلف اداری گرفته شود.

طرح فاصله گذاری هوشمند دولت 
بی تدبیری محض است

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم طرح 
فاصله گذاری هوش��مند دولت را بی تدبیری 
محض خواند. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
محس��ن دهن��وی در صفحه ش��خصی خود 
درب��اره طرح فاصله گذاری هوش��مند دولت 
نوشت: »امروز و دیروز در خیابان های تهران 
و ش��هرهای بزرگ ش��اهد ازدح��ام بودیم. 
وضعیت ش��لوغی حمل و نقل عمومی بسیار 
نگران کننده و نشان دهنده بی تدبیری محض 
است. وقت آن نرسیده که دولت به هوشمند 
بودن طرح جدید فاصله گذاری اجتماعی اش 
شک کند؟! تدابیری مانند افزایش حداکثری 
ن��اوگان حم��ل و نقل عموم��ی و تفاوت در 
س��اعات کار ادارات حداقل کاری اس��ت که 
باید انجام شود؛ باید سالمت مردم در اولویت 

است«.

آمریکا موفق به تمدید محدودیت های 
تسلیحاتی علیه ایران نخواهد شد

نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل با اشاره 
ب��ه تالش های آمری��کا ب��رای ادامه تحریم 
تس��لیحاتی ایران از طریق ش��ورای امنیت، 
خاطر نش��ان کرد واش��نگتن موفق نخواهد 
ش��د دیگران را در نقض قوانین بین المللی با 
خود همراه کند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
مجی��د تخت روانچی در صفح��ه توئیتر خود 
نوش��ت: »باز تالش دیگری از سوی آمریکا 
برای منحرف کردن ]توجه ها[ از تروریس��م 
اقتص��ادی علیه مردم ایران: این  بار آمریکا از 
ش��ورای امنیت می خواهد قطعنامه 2231 را 
نقض کنند و محدودیت های تس��لیحاتی را 
علیه ایران ادامه دهن��د.« نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد تاکید کرد: »اما آمریکا 
موفق نخواهد شد دیگران را در نقض قوانین 

بین المللی با خود همراه کند«.

 ایران جزء ۵ کشور برتر دنیا 
در تولید پهپاد

 فرمان��ده نیروی هوایی ارتش ب��ا تاکید بر 
اینکه ایران جزو پنج کشور اول دنیا در تولید 
پهپاد اس��ت، گفت: از لح��اظ تولید پهپاد و 
به کارگی��ری هواپیماهای بدون سرنش��ین 
ج��زو کش��ورهای اول منطقه هس��تیم. به 
گزارش مهر، امیر عزیز نصیرزاده در رابطه با 
هواپیماهای بدون سرنشین رزمی که به این 
نیرو تحویل داده ش��د، گفت: نیروی هوایی 
ارتش از یک ناوگان با سرنشین بسیار مجهز 
و خوبی برخوردار است؛ اما الزم بود مطابق 
ب��ا اس��تانداردهای روز دنی��ا حرکت کنیم و 
چند س��الی است به فکر افتادیم که در کنار 
ناوگان با سرنشین از ناوگان بدون سرنشین 
نیز استفاده کنیم. بر این اساس در این زمینه 
گام های مؤثری برداشتیم و در ارتقای توان 
رزم به این موض��وع پرداخته ایم و مطالبات 
فراوانی را ب��ه وزارت دفاع اعالم کردیم، به 
ویژه نی��روی هوایی ک��ه مأموریت های آن 
معمواًل در عمق خاک کشور است و معروف 
به یک نیروی آفندی اس��ت، نیاز اس��ت که 
در بع��د هواپیمای بدون سرنش��ین دس��ت 
بلندی داش��ته باش��د و از هواپیماهای بدون 
سرنش��ین راهبردی برخوردار باشیم. در این 
راستا مطالبات زیادی را به وزارت دفاع اعالم 
کردیم و امروز تعدادی از این تولیدات را که 
در راستای مطالبات نیروی هوایی تولید شده 

بود دریافت کردیم و از آن رونمایی شد.

همچنان به برداشته شدن تحریم های 
ظالمانه علیه ایران تأکید داریم

وزارت خارجه پاکستان اعالم کرد: به عنوان 
یک همس��ایه از مش��کالتی ک��ه تحریم ها 
ب��رای ایران ایج��اد می کند آگاه هس��تیم و 
برای برداش��ته ش��دن آن ت��الش خواهیم 
کرد. به گزارش تسنیم به نقل از داون نیوز، 
»عایش��ه فاروقی« اعالم کرد: از زمان آغاز 
بحران تالش ما برای متقاعد کردن س��ران 
آمریکای��ی جهت لغو تحریم ه��ای ظالمانه 
علیه ایران شدت گرفته است. »عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان به صورت ویژه در این 
خصوص با مسئولین آمریکایی صحبت کرد 
و حتی بحث به کنگره این کشور نیز کشیده 
ش��د. فاروقی راجع به هم��کاری دولت های 
ایران و پاکستان گفت: ما تالش های تهران 
برای خدمت رسانی به زائرین را قابل ستایش 
می دانیم. ایران برای ما کش��وری دوست و 
همسایه است و این طبیعی بود که در بحران 
کرونا نیز دو کش��ور همکاری ه��ای خود را 
تقویت و تالش کنند مشکالت را به صورت 

مشترک از پیِش رو بردارند.

آمریکا ارتش چین را به رفتار 
قلدرمابانه در دریای جنوبی چین 

متهم کرد
وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا در بیانی��ه ای 
ارت��ش چی��ن را ب��ه رفت��ار قلدرمابان��ه در 
دریای جنوبی چین مته��م کرد. به گزارش 
گروه بین الملل باش��گاه خبرن��گاران جوان 
به نق��ل از پایگاه اینترنت��ی المصدر، آمریکا 
در ادام��ه اتهام زنی های خود ب��ه چین، این 
بار پکن را ب��ه »رفتار قلدرمابانه« در دریای 
جنوبی چین مته��م کرد. وزارت امور خارجه 
آمری��کا در بیانیه ای آورده اس��ت: »آمریکا 
نگران گزارش ه��ای مکرر مبنی بر اقدامات 
تحریک آمیز از سوی چین است که با هدف 
کشف میادین نفتی و گازی صورت می گیرد. 
در ای��ن زمین��ه، چین باید رفت��ار قلدرمابانه 
خ��ود را متوقف کند و از ش��رکت در چنین 
تحریکات و فعالیت ه��ای بی ثبات کننده ای 
خودداری کند.« پی��ش از این، چندین منبع 
منطقه ای گزارش داده بودند که یک کشتی 
اکتش��افی دول��ت چین به یک کش��تی که 
توسط شرکت نفتی پتروناس دولت مالزی در 
آب های دریای چین جنوبی مشغول اکتشاف 

در منطقه بود، نزدیک شده است.

واکنش روسیه به درخواست پمپئو 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین، به درخواست وزیر خارجه آمریکا برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران واکنش نشان 
داد. به گ��زارش خبرگزاری مهر، »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روس��یه در س��ازمان های 
بین المللی در وین، با انتشار پیامی در توئیتر 
در واکنش به درخواس��ت مایک پمپئو وزیر 
خارج��ه آمریکا، نوش��ت: معمواًل مس��ابقه 
تس��لیحاتی یکجانبه نیست. این یک تالش 
جمعی اس��ت که در سطح قدرت های بزرگ 
و یا قدرت ه��ای منطق��ه ای و فرعی انجام 
می ش��ود. خطر مس��ابقه تس��لیحاتی را به 
س��ختی می توان از طریق تحریم تسلیحات 
علیه یک کشور از بین برد. این کار مستلزم 
ت��الش جمع��ی از طریق مذاکرات اس��ت. 
»مای��ک پمپئو« پی��ش از این در حس��اب 
توئیتری خود به تکرار اتهامات همیش��گی 
علی��ه ایران پرداخ��ت و با اش��اره به برخی 
اتهام��ات ض��د ایرانی خود، مدعی ش��د که 
نمی توان اجازه داد تا ایران بتواند تسلیحات 

بیشتری خریداری کند.

هراس تل آویو در مرز لبنان
در پی بریده ش��دن فنس های کار گذاش��ته 
ش��دن در م��رز لبنان و فلس��طین اش��غالی، 
نظامی��ان صهیونیس��تی برای جم��ع کردن 
کیسه های پالستیکی خالی در این منطقه نیز، 
خود وارد عمل نشدند و از ربات استفاده کردند. 
به گزارش فارس، چهارشنبه هفته گذشته بود 
که رژیم صهیونیستی به خودروی حامل عضو 
حزب اهلل در مرز لبنان و سوریه حمله پهپادی 
ک��رد و دو روز پ��س از آن جمعه ارتش رژیم 
صهیونیس��تی از بریده ش��دن فنس های کار 
گذاشته شده در مرز لبنان و فلسطین اشغالی 
در سه نقطه خبر داد. گرچه رژیم صهیونیستی 
انگشت اتهام خود را به سمت حزب اهلل نشانه 
گرفت اما جنبش حزب اهلل هیچ واکنش در این 
خصوص نداشته است. رسانه  های مختلف در 
گمانه زنی های خود اعالم کرده اند که حزب اهلل 
با این اقدام قصد داشته این پیام را برای رژیم 
صهیونیستی بفرستد که آماده است و می تواند 
هر زمانی بخواهد وارد فلسطین اشغالی شود. 
در همین زمینه، وبگاه »العهد« لبنان با انتشار 
فیلمی نوشت: آخرین دستاورد ارتش دشمن؛ 
ربات و تک تیرانداز برای از بین بردن کیس��ه 
خالی! در این گزارش آمده است، ارتش رژیم 
صهیونیستی برای بررسی کیسه پالستیکی 
مشکوک در نزدیک فنس های مرزی از ربات 

و تک تیرانداز استفاده کرد.

اخبار

بحران کرونا منجر به بیکاری و گرسنگی مردم آمریکا شده است
روزنامه واشنگتن پست:

گروه سیاس�ی: روزنامه آمریکایی »واشنگتن 
پست« در گزارشی با اشاره به افزایش بیکاری 
و در پی آن گرسنگی مردم آمریکا، خواستار 
تدابیر فوری دولت برای مهار این مسئله شد. 
ش��یوع ویروس جدید کرونا باعث شده مردم 
آمریکا با سراس��یمگی به سمت فروشگاه ها 
هجوم ببرند که پیامد آن کمبود مواد غذایی 
اصلی مثل تخم مرغ، شیر و پاستا بوده است. 
به نوش��ته روزنام��ه آمریکایی »واش��نگتن 
پس��ت« گرچه این کمبوده��ا موقتی بوده و 
بر زنجیره های تأمین تأثیر زیادی نداشته، اما 
پر شدن دوباره قفسه ها برای آمریکایی هایی 
که توانایی خرید مواد غذایی را ندارند، تفاوت 
چندانی ایج��اد نمی کند. افزای��ش بیکاری، 
به ش��مار 3۷ میلی��ون آمریکایی که پیش از 
بحران کرونا هم به لحاظ ضروریات زندگی 
تأمی��ن نبودند و در وضعی��ت ناامنی غذایی 
قرار داش��تند، اضافه خواهد ک��رد. بنابر این 
گ��زارش، آمریکایی ها تنها در صورتی درباره 
تأمین مواد غذایی شان در این بحران سالمت 
عموم��ی اطمینان خواهند یاف��ت که تدابیر 
سخاوتمندانه و انعطاف پذیر فوری در جهت 
رفع گرسنگی آنها اتخاذ شود. افزایش ناامنی 
غذای��ی در حالی رخ می دهد که مزرعه داران 
آمریکای��ی ناچارند میلیون ها گالون ش��یر و 
مقدار زیادی از محصوالت خود را دور بریزند؛ 
زیرا مش��اغل و مدرس��ه ها در سراس��ر این 
کش��ور به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی 
تعطیل ش��ده و کشاورزان و دامداران به طور 
ناگهانی خریداران خود را از دست داده اند. این 

محصوالت به طور عمده ب��رای این بازارها 
تهیه ش��ده بودند و حاال ع��وض کردن بازار 
و فروش آنها به صورت خرده فروش��ی میسر 
نیست. واشنگتن پس��ت می افزاید بعضی از 
کش��اورزان، محصوالتی را که نمی توانند به 
فروش برس��انند، برای بانکهای مواد غذایی 
می فرس��تند. ام��ا از آنجا که ای��ن مراکز هم 
حجم کار باالیی دارند و با نیروهای کمتر به 
دلیل همه گیری فعالیت می کنند، نمی توانند 
پاس��خگوی اف��راد نیازمند باش��ند و ناچارند 
بس��یاری از کس��انی که بحران کرونا آنها را 

برای اولین بار به س��مت این مراکز کشانده، 
دس��ت خالی برگردانند. در ادامه این گزارش 
آمده اس��ت: دولت می تواند در این شرایط با 
افزایش کمک مالی به این بانکها و همچنین 
افزای��ش تالش در جه��ت توزیع مجدد این 
مواد غذای��ی مفید باش��د. اتحادیه بانکهای 
م��واد غذایی کالیفرنیا با حمای��ت اداره غذا و 
کشاورزی این ایالت در حال اجرای برنامه ای 
اس��ت که از طریق آن کش��اورزان می توانند 
اضافه محصوالت خ��ود را اهدا کنند. چنین 
ابتکارات��ی لزوم ممانعت از ه��در رفت غذا را 

نمایان می کن��د. اما در عین ح��ال اقدامات 
این چنینی تنها باعث می ش��ود خانواده هایی 
که به دنبال دریافت کمک از دولت هستند، 
به صورت موقت بتوانند گذران زندگی کنند. 
زیرا احتمااًل آژانس های برنامه کمکی تغذیه 
الحاقی )اس ان اِی پ��ی( در هفته های آتی به 
دلیل مراجعه زیاد با مش��کل مواجه خواهند 
شد. بنابر این گزارش، خبر خوب این است که 
کنگره قدمهایی را برای هماهنگی با شرایط 
بحرانی از جمله تعلیق موقت محدودیت سه 
ماهه مزایای اس ان ای پی برای بزرگساالنی 

که فرزند خردس��ال ندارند، برداش��ته است. 
در الیح��ه امدادرس��انی بع��دِی مرتب��ط با 
کووی��د-1۹، کنگ��ره باید این تعلی��ق را به 
جای وضعیت اضطراری سالمت عمومی با 
شاخص های اقتصادی ارتباط بدهد، زیرا این 
رکود اقتصادی باعث طوالنی تر شدن بحران 
همه گیری کرونا خواهد شد. کنگره همچنین 
باید برنامه کمکی تغذیه الحاقی را مانند دوران 
رکود بزرگ تقویت کند. با ایجاد شرایط خرید 
آنالی��ن از طریق ای��ن برنامه، می ت��وان از 
ترددهای غیرضروری و خطرناک برای خرید 
م��واد غذایی از فروش��گاه ها جلوگیری کرد. 
صنعت هم می تواند در اینجا به کمک بیاید؛ 
فروش��نده های آنالین باید از دریافت هزینه 
ارسال مواد غذایی که با بودجه برنامه کمکی 
تغذیه الحاقی خریداری می شوند، چشم پوشی 
کنند. واشنگتن پست در پایان تاکید می کند 
که در بحبوحه بحران س��المتی و اقتصادی 
ناشی از ش��یوع کرونا در آمریکا، تأمین مواد 
غذایی برای افراد نیازمند چالش��ی است که 
تنها با اقدامات سریع و خالقانه دولت می توان 
بر آن فائ��ق آمد. رادیو ملی آمریکا به تازگی 
تصاوی��ر هوایی ای از به صف ش��دن هزاران 
خودرو ب��رای دریافت کمک غذایی در ایالت 
تگزاس آمریکا را منتشر کرد. به گزارش رادیو 
ملی آمریکا، این افراد تنها بخشی از بیش از 
2۰ میلیون آمریکایی هس��تند که کار خود را 
از دست داده اند و بسیاری از آنها در روزهای 
اخیر به دلیل ش��یوع کرون��ا در آمریکا از کار 

اخراج شده اند.

رئیس س��ابق کمیسیون اروپایی تأکید کرد که بحران 
کرونا این واقعیت که اتحادیه اروپا هیچگونه صالحیتی 
در سیاس��تهای بهداشتی ندارد را کاماًل آشکار کرد. به 
گ��زارش تس��نیم، "یان کل��ود یونکر"، رئیس س��ابق 
کمیس��یون اروپایی در گفتگویی ب��ا روزنامه "تاگس 
اش��پیگل"، درباره چگونگی گذران��دن دوران قرنطینه 
گفت: من وقت خود را در خانه ام در لوکزامبورگ می 
گذران��م. به ندرت بیرون م��ی روم چرا که می خواهم 
طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنم. من کاماًل 
به الزامات و محدودیت های لوکزامبورگ برای مقابله 
با ش��یوع کرونا پایبند هستم. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر امکان دید و بازدید با دوس��تان و آشنایان 
وجود ندارد همچنین گفت: این قرنطینه ماند هر کس 
دیگ��ری من را هم بی تاب کرده اس��ت. وی در عین 

حال گفت که خود را کنترل می کند. یونکر در بخش 
دیگری درباره اروپا در دوران کرونا گفت: این واقعیت 
که اتحادیه اروپا هیچگونه صالحیتی در زمینه سیاست 
های بهداش��تی ندارد به عنوان یک نقص جدی خود 
را نشان داد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روزهای 
ابتدایی بحران کرونا تالش کردند کمیسیون اروپایی را 
از نقش خود برای هماهنگی در این اتحادیه کنار بزنند. 
وی افزود: در این بین اوضاع بهتر ش��ده است چرا که 
کمیسیون بارها و بارها به درستی به وظیفه خود برای 
ایجاد هماهنگی توجه کرده اس��ت. یونکر درباره طرح 
اوراق قرضه مش��ترک اروپایی ب��رای مقابله با عواقب 
اقتصادی بحران کرونا که کش��ورهای اسپانیا و ایتالیا 
بر آن تأکید داش��ته و آلمان با آن مخالف است گفت: 
من به عنوان رئیس گروه یورو در س��ال 2۰1۰ همراه 

وزیر دارایی ایتالیا پیشنهاد طرح اوراق قرضه مشترک 
در منطقه یورو را ارائه دادم. این طرح با مخالفت برخی 
کشورها از جمله آلمان، هلند و اتریش روبرو شد. ایده 
ما در آن زمان این بود که بخشی از بدهی های موجود 
را به گونه ای به اش��تراک بگذاریم که دسترس��ی به 
بازارهای مالی برای کش��ورهای ب��ا بدهی باال امکان 
پذیر ش��ود. اما امروز طرح بدهی های مشترک برای 
مقابل��ه با عواقب اقتصادی بح��ران کرونا به گونه ای 
دیگر اس��ت و آن به اشتراک گذاری بدهی های آینده 
است که در مبارزه با بحران کرونا به وجود می آید. وی 
در عین حال این را طرحی برای کوتاه مدت ندانس��ته 
و تواف��ق وزرای دارایی اتحادیه اروپا روی یک بس��ته 
کمک��ی به مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو برای مقابله 
با عواقب بحران کرونا را درست ارزیابی کرد. این مقام 

سابق اروپایی در عین حال این اقدام را کافی ندانسته 
و گفت: بودجه اتحادیه اروپا که بیانگر همبس��تگی در 
جامعه ما است باید بیشتر شود. یونکر در بخش دیگری 
از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا شما نگران 
نیستید که مبارزه با بحران کرونا موضوعات دیگر اروپا 
را به حاش��یه براند گفت: مب��ارزه با کرونا باید در همه 
زمینه ها هدایت شود. در این شرایط به یک استراتژِی 
منظ��م اروپایی برای خروج از این بحران نیاز اس��ت. 
س��رمایه گذاری فوری در زمینه س��المت از جمله در 
کش��ورهای ایتالیا و همچنین فرانسه و دیگر کشورها 
ض��رورت دارد. در این راس��تا به راه حل های مالی در 
س��طح اتحادیه اروپا نیاز اس��ت. اما ما نباید با توجه به 
درگیر ش��دن زیادی با مسئله بحران کرونا موضوعات 

دیگر را مورد بی توجهی قرار دهیم.

درماندگی بخش پزشکی اتحادیه اروپا در برابر کرونا
رئيس سابق کميسيون اروپایی مطرح کرد

دست بلند ایران در شناسایی اهداف رادارگریز و موشک های بالستیک
با رونمایی از رادارهای خلیج فارس و مراقب صورت گرفت؛

سامانه های راداری خلیج فارس و مراقب با حضور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبی��ا )ص( رونمایی ش��د. به گزارش »عصر ایرانی��ان«، با حضور امیر 
سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا )ص( و امیر س��رتیپ علیرض��ا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، سامانه های راداری راهبردی خلیج فارس و مراقب رونمایی 
شد. رادار برد بلند و راهبردی خلیج فارس با برد بیش از ۸۰۰ کیلومتر یک رادار 
آرایه فازی س��ه بعدی با فناوری نوین است که قادر است کلیه اهداف متعارف 

و رادار گریز و موش��ک های بالستیک را کش��ف کند. رادار مراقب هم یکی از 
رادارهای دقیق کنترلی سه بعدی، آرایه فازی و پیشرفته در لبه فناوری روز جهان 
با برد ۴۰۰ کیلومتر است که می تواند اهداف هوایی را با دقت و تفکیک بسیار 
باال شناس��ایی و انواع اهداف کوچک در ارتفاع پایین و متوسط و هواپیماهای 
بدون سرنش��ین و رادار گریز را کشف کند این رادار با هدف طراحی و ساخت 
رادار تاکتیک��ی مراقبت هوایی برد بلند در س��ازمان جه��اد خودکفایی نیروی 
پدافند هوایی آجا و توسط متخصصین این سازمان و با همکاری شرکت های 

دانش بنیان اجرا و تکمیل ش��ده است و هم اکنون آماده بهره برداری عملیاتی 
اس��ت. در ادامه این مراسم تعدادی از پروژه های عمرانی نیروی پدافند هوایی 
ارتش شامل مجموعه های مسکونی ۴۰ واحدی در شهرک شهید بهشتی به 
مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع، پروژه های مختلف خدماتی تجاری بانوان با 
نام کوثر، تکمیل و تجهیز ساختمان های خدماتی و رفاهی نیروی پدافند هوایی 
به مس��احت 2۰۰۰ متر مربع و مراکز اداری امور ش��هدا، ایثارگران و جانبازان 

نیروی پدافند هوایی ارتش توسط فرمانده این نیرو افتتاح شد.

اختیارات رئیس مجلس کاهش می یابد
طرح تحول ساختاری مجلس یازدهم؛

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با 
همکاری مرکز پژوهش های مجلس طرحی 
را برای ایجاد تحول س��اختاری در مجلس 
یازدهم تدوین کرده است. به گزارش مهر، 
س��ید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می در 
راستای اصالح س��اختارهای مجلس، طرح 
ارتقای نظ��ام عملکردی مجلس ش��ورای 
اسالمی )مجلس و مردم( را در هفت فصل 
تدوین کرد. این طرح در حوزه قانون گذاری 
ب��ه دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرح ها و 
ارتق��ای عملکرد کمیس��یون های  لوای��ح، 
تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن 
قانونگ��ذاری، کارآمدس��ازی صح��ن علنی 
مجلس، تعیین زمان رس��یدگی به مصوبات 
مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
محدودکردن مراجع قانونگذار است. عالوه 
ب��ر این، این طرح ذی��ل راهکارهای مهمی 

برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق 
اعمال مقررات دقیق تر و جدی تر در س��وال 
از وزرا، فرآین��د س��وال از رئی��س جمهور، 
اس��تیضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمایندگان 
دارد. طرح مذکور همچنین به دنبال تفویض 
و تقلی��ل برخ��ی اختی��ارات رئیس مجلس 
اس��ت. مهمترین اهداف ای��ن طرح عبارتند 
از: 1. تصمیم مبتنی بر نظر مردم.2. نظارت 
بر اس��اس خواس��ته مردم.3. اقتدار و شأن 
سیاسی برای پاسخگوسازی.۴. پاسخگویی 
به ولّی و ب��ه مردم.۵. انقالب س��ازوکاری 
ش��امل رویکردی، فرآیندی، س��اختاری.۶. 

نظارت فعال مالی.۷. نظام جامع شفافیت.
ح��وزه  در  اصالح��ی  پیش��نهادات  ال��ف: 

قانونگذاری
1( ایج��اد نظ��ام پی��ش نوی��س طرح ها و 
لوای��ح.2( ارتق��اء عملکرد کمیس��یون های 

تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن 
قانونگذاری.3( کارآمدس��ازی صحن علنی 
مجلس.۴( ایجاد زمان رسیدگی به مصوبات 
در مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام.۵( 
تحدی��د مراج��ع قانونگذار »ش��ورای عالی 
استان ها و شورای عالی انقالب فرهنگی«.

ب: پیشنهادات اصالحی در حوزه نظارت
1( تعیین مهلت زمانی مشخص برای تذکر 
و ایج��اد ضمانت اجرایی ق��وی.2( ضمانت 
اجرا ب��رای حضور مقامات دعوت ش��ده به 
کمیس��یون های داخلی و ع��دم تضمین به 
نتایج پاسخ به س��واالت مطروحه از وزرا و 
عملکرد آنان.3( احضار هدفمند و در راستای 
یک برنامه نظارتی مشخص و عدم رویکرد 
م��وردی، محل��ی و ش��خصی.۴( در فرآیند 
س��وال از وزیر راضی کردن سوال کننده به 
هر نحوی باعث خاتمه یافتن فرآیند سوال 

نشود.۵( فرآیند سوال از رئیس جمهور جامع 
باشد و تاثیرگذار.۶( اختصاص زمان و وقت 
کاف��ی برای اس��تیضاح.۷( برط��رف کردن 
ضع��ف و مش��کالت دس��تگاه ها و قوانین 
در اجرای حسابرس��ی دیوان محاس��بات.۸( 
حوزه ه��ای  از  داوری  بخ��ش  اثرپذی��ری 
حسابرس��ی در نظارت دیوان محاسبات.۹( 
کاربردی کردن گزارشات ساالنه نمایندگان 
ناظر در مجامع و ش��وراها و دوری جس��تن 
از گزارش های ش��کلی.1۰( ایجاد سازوکار 
مش��خص برای الزام وزیر مورد اس��تیضاح 
و نماینده درخواس��ت کننده برای پیگیری 
و اعالم نتایج به م��ردم.11( ایجاد ضمانت 
اجرایی برای کمیس��یون اصل ۹۰ عالوه بر 
قرائت گزارش در صحن مجلس و ارس��ال 
گزارش به مراجع قضائی.12( کاهش زمان 
ارائ��ه گزارش تفری��غ بودجه.13( اس��تفاده 

مطل��وب از ظرفی��ت قوانین آزمایش��ی در 
جهت رفع ابه��ام در برخ��ی ضوابط آنها و 
بازخوردگی��ری مناس��ب.1۴( تفهیم قانون 
به مخاطبان و ذینفعان.1۵( پایش مس��تمر 
آث��ار اجرا و می��زان کارآمدی و اثربخش��ی 
قوانین.1۶( نظارت ب��ر تهیه آیین نامه های 
اجرایی در زمان مقرر در قانون.1۷( نظارت 

بر رفتار نمایندگان.
پیش�نهادات اص�الح س�اختار مجلس و  ���

تش�کیالت
1( تدوین و اس��تقرار نظام برنامه ریزی در 
مجل��س.2( ایجاد س��امانه ب��ه روز و منقح 
قوانین.3( ایجاد مرکز نظرس��نجی مجلس 
جهت دریافت بازخورد مصوبات.۴( استفاده 
از فناوری های نوی��ن در فرآیند نظارت. ۵( 
اس��تقرار س��امانه جمع نویس��ی برای جلب 

مشارکت نخبگان

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه مستندات 
گزارش  دیوان محاس��بات درب��اره تفریغ 
بودج��ه ب��ه دادگاه ارائه ش��ده گفت: کم 
نداریم مواردی را که رئیس جمهور به دلیل 
بی مسئولیتی مراجع رسمی صالحیت دار را 
زیر س��ؤال می برد. احمد علیرضا بیگی در 
گفتگ��و با آنا، با اش��اره به گ��زارش دیوان 
محاس��بات از دالرهای��ی که به حس��اب 
بانک ها باز نگشته و واکنش دولت به چنین 

گزارش��ی اظهار کرد: انکار دول��ت درباره 
گ��زارش دیوان محاس��بات ج��ای تعجب 
ندارد. ما مش��ابه این موضوع را در گزارش 
تفریغ بودجه سال ۹۵ هم داشتیم که یک 
میلیارد و 11۰ میلی��ون دالر از درآمدهای 
نفتی به صندوق ذخیره ملی واریز نش��ده 
اس��ت. وی افزود: عالوه ب��ر آن 1۶ هزار 
میلیارد توم��ان از محل ف��روش میعانات 
گازی و محصوالت نفتی به صندوق خزانه 

نیامده اس��ت. پایش یک برنامه مفصلی از 
اینکه این پول کجا هزینه شده داشته است. 
متأس��فانه دولت متوجه نیس��ت که دیوان 
محاسبات کل کشور یک مرجع رسیدگی 
و یک دادگاه اس��ت.نماینده مردم تبریز در 
مجلس با اش��اره به اینکه جالب اینجاست 
که رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
گزارش تفریغ س��ال ها ۹۵  آقای عادل آذر 
را به مناظره دعوت می کرد، گفت: در مورد 

این گزارش ها رأی صادر شده و مستندات 
آن به دادگاه ارائه ش��ده ت��ا به رأی دیوان 
منجر شده اس��ت، لذا از این گونه انکارها 
از رئیس جمهور ک��م نداریم که بنا دارد با 
بی مس��ئولیتی مراجع رسمی صالحیت دار 
را مورد س��ؤال ق��رار دهند.علیرضا بیگی 
خاطرنشان کرد: صحبت های آقای همتی 
حکایت از صحت گزارش دیوان محاسبات 
کل کش��ور دارد و می گوید از مقداری که 

بابت واردات کاال تخصیص پیدا کرده یک 
میلیارد آن برگش��ته ولی 3 میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر آن بازنگشته است و این گفته 
رئیس کل بانک مرک��زی مهر تأییدی بر 

صحبت های آقای عادل آذر است.

روحانی با بی مسئولیتی مراجع صالحیت دار کشور را زیر سؤال می برد
نماینده مردم تبریز در مجلس: 
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اقتصاد

 بهره برداری از راه آهن 
چابهار-زاهدان تا مرداد ۱۴۰۰

وزی��ر راه از کاه��ش ۶۰ درص��دی ترانزیت 
ب��ه دلیل وی��روس کرونا خبر داد و با اش��اره 
به ناکام��ی آمریکایی ها برای ص��دور بیانیه 
علیه ایران گف��ت:  راه آهن چابهار-زاهدان تا 
قبل از پایان دول��ت دوازدهم به بهره برداری 
می رس��د. به گزارش تسنیم ، محمد اسالمی 
در برنامه نگاه یک  با اشاره به این که وزارت 
راه برنامه های خود ددر س��ال جهش تولید را 
به دفتر ریاست جمهوری و سازمان برنامه و 
بودجه کشور ارسال کرده است،  اظهار کرد: بر 
این اساس بنا داریم تا پایان سال جاری ۵۸۰ 
کیلومتر آزادراه به کش��ور اضافه کنیم. سال 
گذش��ته ۶۰ کیلومتر آزادراه  س��اخته شد، اما 
امسال می خواهیم آن را 1۰ برابر کنیم.وی با 
بیان این که »هم اکنون 2۴۴۰ کیلومتر آزادراه 
در کشور داریم”، افزایش حدود ۶۰۰ کیلومتر 
آزادراه را مع��ادل 2۵ درص��د کل آزادراه های 
موج��ود اعالم ک��رد و افزود:  بر اس��اس این 
برنام��ه امس��ال ۸۴۷ کیلومت��ر بزرگ��راه به 
بزرگراه ه��ای کش��ور اضافه خواهد ش��د که 
خود رکورد جدیدی اس��ت. در بحث راه های 
روس��تایی اح��داث ح��دود 2۰۰۰ کیلومتری 
را ک��ه وعده داده بودیم، انج��ام خواهیم داد.

وی با اش��اره به احداث ۶۶ بیمارستان طی ۷ 
سال اخیر یادآور ش��د: در ایام شیوع ویروس 
کرونا نیز 1۰ تا 13 بیمارستان را آماده کردیم 
و در اختیار وزارت بهداش��ت ق��رار دادیم که 
2 بیمارس��تان به داد مردم گیالن رس��ید. تا 
پایان عمر دول��ت دوازدهم نیز می توانیم 1۶ 
بیمارس��تان دیگر را آماده کنیم.وی با اشاره 
ب��ه حمل و نقل ریل��ی گف��ت: در بحث ریل 
امکان بهره برداری از ۴۰۰ تا 1۰۰۰ کیلومتر 
خط آهن تا مردادماه س��ال آینده وجود دارد، 
ضمن این که امسال ۴۰۰ کیلومتر دیگر خط 
دوم  راه آه��ن به خطوط ریلی اضافه خواهد 
شد تا راندمان جابجایی را در راه آهن افزایش 

دهیم.

شاخص بورس از ارتفاع ۶۸۰ هزار 
واحد هم گذر کرد 

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز 
بازار سرمایه، دقایقی پیش با ثبت رشد بیش 
از 1۵ ه��زار واحدی، به ارتفاع ۶۸۰هزار واحد 
صعودی پرقدرت داش��ت. به گزارش تسنیم، 
در لحظ��ات ابتدای��ی معامالت دی��روز بازار 
سرمایه ش��اخص بورس با ثبت رشد بیش از 
1۵هزار واحدی از ارتفاع ۶۸۰ هزار واحد گذر 
کرد.ای��ن در حالی اس��ت که تا به این لحظه 
بیش از 2 میلیارد و ۷۴میلیون س��هم و حق 
تقدم نیز به ارزشی بالغ بر 221۰میلیارد تومان 
در 331هزار نوبت توس��ط معامله گران دست 
به دست ش��ده است.بیش��ترین اثر مثبت بر 
صعود و رکوردش��کنی شاخص بورس هم تا 
به این لحظه توسط شرکت های فوالد مبارکه 
اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران و معدنی و 
صنعتی گل گهر رقم خورده است.این گزارش 
می افزای��د: در بازارهای فرابورس نیز تاکنون 
با ثبت دادوس��تد ۸۹۰ میلیون ورقه به ارزش 
بی��ش از 1۰۹۹میلیارد توم��ان در 1۹1هزار 
نوبت، ش��اخص فرابورس رش��د ۹1 واحدی 
را تجربه ک��رده و در ارتفاع ۸۵3۰ واحد قرار 

گرفته است.

درآمد زیر 3 میلیون در ماه از مالیات 
معاف است

مع��اون حقوقی و فنی مالیاتی س��ازمان امور 
مالیاتی گفت: س��قف معافی��ت مالیاتی برای 
حقوق بگیران در س��ال جاری س��االنه 3۶۰ 
میلیون ریال تعیین شده است.به گزارش مهر 
به نقل از رادیو اقتصاد، محمود علیزاده گفت: 
نحوه محاسبه معافیت ساالنه حقوق بگیران 
و مالیات آنها براساس مقررات جز 2 بند الف 
تبصره 12 قانون بودجه سال 13۹۹ به ادارات 
کل امور مالیاتی ابالغ ش��ده است. براساس 
این ابالغیه سقف معافیت مالیاتی برای حقوق 
بگیران در س��ال جاری ساالنه 3۶۰ میلیون 
ریال تعیین ش��ده است.معاون حقوقی و فنی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: معافیت 
مالیاتی برای اشخاص و حقوق بگیران است 
یعنی تمامی حقوق بگیرانی که به موجب ماده 
۸۴ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مشمول 
مالی��ات حقوق می ش��وند.وی در ادامه افزود: 
س��قف مالیات حقوق که در س��ال گذشته تا 
3۵ درصد بود این عدد امس��ال به 2۵ درصد 
رسیده است یعنی اگر میزان حقوق دریافتی از 
1۸۰ میلیون تومان در سال بیشتر باشد سقف 

ماهیانه مالیات حقوق 2۵ درصد خواهد بود.

اتاق اصناف با افزایش کمیسیون 
مشاوران امالک موافقت کرد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک از آغاز فعالیت 
همه مش��اوران امالک اعم از واحدهای کنار 
خیابان و واحدهای مس��تقر در مجتمع های 
تجاری از روز گذش��ته خبر داد.مصطفی قلی 
خسروی در گفت وگو با مهر درباره بازگشایی 
واحدهای صنفی مشاوران امالک اظهار داشت: 
فعالیت واحدهای صنفی مش��اوران امالک از 
دیروز 3۰ فروردین در تهران آغاز به کار کرده 
اند و قرار است فعالیت آنها همزمان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مبارزه علیه ویروس 
کرونا باش��د.وی افزود: برخی خانواده ها اجازه 
نمی دهند که مشتریان واحدهای مسکونی اعم 
از خرید یا اجاره، از واحد مس��کونی مورد نظر 
بازدید کنند.رئیس اتحادیه مش��اوران امالک 
اس��تان تهران درباره فعالیت مشاوران امالک 
کن��ار خیابان یا واحدهای صنفی مس��تقر در 
مجتمع های تجاری تصریح کرد: هر مش��اور 
امالکی که پروانه کس��ب از اتحادیه دریافت 
کرده باشد، اعم از آنکه دفتر وی در کنار خیابان 
یا در مجتمع های تجاری و پاساژ باشد، امکان 
فعالیت دارند.خس��روی یادآور شد: هر مشاور 
امالکی که پروانه کسب نداشته باشد، مرتکب 
تخلف ش��ده و با آن برخورد خواهد ش��د.وی 
تصریح کرد: نرخ جدید کمیس��یون معامالت 
ملکی را به کمیس��یون ام��الک اتاق اصناف 
ایران ارائه کرده ایم که در این کمیس��یون به 

تصویب رسید.

پرداخت ۱۰۰ درصدی پول 
محموله های گندم های به کشاورزان

1۷۴۹ میلی��ارد ری��ال پ��ول گندم کارانی که 
محموله های خود را به مراکز خرید داده اند، به 
حسابشان واریز شده است. اسناد محموله های 
تحویل��ی در کمتری��ن زمان تهی��ه و جهت 
پرداخت به بانِک عامل ارس��ال می ش��ود.به 
گزارش مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی 
ایران؛ تا صبح دیروز بهای بیش از ۶۹ هزار تن 
گندم ب��ه  ارزش ریالی 1۷۴۹ میلیارد ریال از 
کشاورزان ۹ استان کشور پرداخت شده است.

اس��ناد سایر محموله های تحویلی نیز تهیه و 
جهت پرداخت به بانک ِ عامل ارس��ال ش��ده 
است.امس��ال خرید تضمینی گندم با افزایش 
۴۰ درصدی قیمت 2۵۰۰ تومان از کشاورزان 
خریداری می شود و برای خرید 11 میلیون تن 
گندم در کشور نیازمند بیش از 2۷ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان نقدینگی است.

اخبار

ورود ایمیدرو به بورس اقدامی عجوالنه و غیر کارشناسی است 
کرباسیان: 

رئیس س��ابق هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معدن و صنایع معدنی ایران معتقد اس��ت: ایمیدرو بازوی 
توس��عه ای دولت در بخش مع��دن و صنایع معدنی بوده 
و ورود آن به بورس به دالیلی همچون ش��فاف س��ازی، 
تامین کس��ری بودجه و غیره، در مقط��ع کنونی اقدامی 
عجوالن��ه اس��ت. به گزارش تس��نیم ، براس��اس اعالم 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی تا اواس��ط اردیبهشت 
ماه مجموعه ایمیدرو  به صورت ش��رکت سهامی عام در 
بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت خواهد شد. در همین 
زمینه مهدی کرباسیان” رییس سابق هیات عامل ایمیدرو 
گفته است: در کشور ما دو سازمان توسعه ای اصلی یعنی 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) ایدرو( و ایمیدرو 
وجود دارند که اولی، س��ال ها پی��ش از انقالب به وجود 
آمده و سوابق درخشانی در توسعه صنعتی کشور داشته و 
از جمله فعالیت های آن احداث کارخانجات ماشین سازی 
و تراکتور س��ازی و س��ایر پروژه های توس��عه ای بزرگ 
قابل اش��اره اس��ت.وی افزود: ایمیدرو در سال ۷۹ با الگو 
گرفتن از ایدرو و با قانون مجلس تصویب و عملیاتی شد 
و در همین مدت زمان کوتاه 2۰ ساله توانسته پروژه های 
متع��ددی در حوزه معدن از جمله پروژه عظیم س��نگان، 
آلومینیوم جاجرم، طالی زرش��وران، ف��والد هرمزگان و 
س��ایر پروژه ها را به نتیجه برساند و توسعه بخش معدن 

و صنایع معدنی کش��ور را رقم بزند.آنطور که کرباس��یان 
به معدن 2۴ گفته اس��ت،  در زمینه عملیات اکتش��اف، 
ایمیدرو طی مدت سه سال حدود 2۷۰ هزار کیلومتر مربع 
عملیات اکتشافی به انجام رسانید، این در حالی است که 
طی ۹۰ سال گذش��ته همواره به بخش خصوصی اجازه 
ورود به اکتش��اف داده شده بود اما به دلیل ریسک باال و 

سرمایه گذاری سنگین نمی توانستند به خوبی عمل کنند.
وی بر لزوم وجود سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو 
در ایران که کش��وری در حال توس��عه است تاکید کرد و 
گفت: این سازمان ها باید حتماً دولتی باقی مانده و دولت 
از آنها حمایت کند.رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو بیان 
کرد: در دولت حتم��اً دالیلی برای ورود به بورس عنوان 

شده که از جمله آنها می تواند نیاز به نقدینگی برای تامین 
کس��ری بودجه سنگین یا سایر دالیل مطرح باشد، پیش 
از این نیز مصوبه دیگری در دست اقدام بود که مقرر بود 
سهام اصلی فوالد مبارکه یا مس سرچشمه را در بورس 
عرضه کنند.وی اظهار داشت: این اقدام و ورود ایمیدرو به 
بورس می تواند استراتژی بلندمدت توسعه ای این سازمان 
توس��عه ای را زیر سوال ببرد، زیرا وقتی وارد بورس شده 
و سهامداران غیردولتی پیدا کند، هیچ کس در پروژه های 
دارای ریس��ک بلندمدت ورود نخواهد کرد که نمونه آن 
فعالیت های توسعه معادن یا استفاده از فناوری های جدید 
است.کرباس��یان تاکید کرد: به نظر می رسد این تصمیم، 
تصمیمی عجوالنه و غیر کارشناسی بوده و به طور قطع 
به آینده توسعه معدن و صنایع معدنی کشور ضربه می زند 
و اش��کاالت جدی دارد.وی گفت: ممکن است با دالیلی 
همچون شفاف س��ازی بخواهند موضوع رفتن به سمت 
بورس را توجیه کنند، اما پرسش اینجاست آیا شرکت های 
مختلف بورس��ی که از زیر نظر دولت خارج شدند، امروز 
س��المت عمل کرده و شفاف شده اند یا فقط از زیر نظر 
س��ازمان های نظارتی خارج شده و به صورت خصوصی 
فس��اد و عدم شفافیت در آنها اتفاق می افتد؟رئیس سابق 
ایمی��درو ابراز امی��دواری کرد که دول��ت در این اقدام و 

تصمیم خود تجدید نظر کند.

مع��اون اول رئیس جمهور با بیان این که 
بانک مرکزی مس��ئول تأمین ارز اس��ت 
گفت: حتی یک دالر را هر کس��ی گرفته 
باش��د و کاال وارد نکرده باشد خیانت ملی 
مرتکب ش��ده و باید در دس��تگاه قضایی 
محاکمه ش��ود. به گزارش تسنیم اسحاق 

جهانگیری در نشس��ت وزی��ر، معاونان و 
مدی��ران وزارت صمت با بیان اینکه تکیه 
اصلی ما به صادرات غیرنفتی است افزود: 
باید ص��ادرات غیرنفتی به عنوان موضوع 
جدی و تعیین کننده در دس��تور کار قرار 
گیرد و اگرچ��ه محدودیت های بودجه ای 
داریم، ام��ا حمایت های دولت در این باره 
انجام خواهد ش��د.وی اضافه کرد: هدف 
اصلی ما صادرات به کش��ور های همسایه 
اس��ت و همان طور ک��ه در برنامه ریزی 

وزارت صمت آمده، باید تا س��ال 1۴۰۰، 
صادرات ۴۸ میلیارد دالری به 1۵ کش��ور 
همس��ایه انجام ش��ود.معاون اول رئیس 
جمه��ور گف��ت: در دوران رک��ود پس از 
کرونا باید این آمادگی را داش��ته باش��یم 
اگ��ر کاهش��ی در ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی و فل��زات ما اتف��اق افتاد، با 
انجام کار بیش��تر در ص��ادرات غیرنفتی، 
کاس��تی ها را جبران و مناب��ع ارزی مورد 
نی��از را تأمی��ن کنیم.جهانگی��ری افزود: 

اگرچه از این که کرونا به جنگ س��المت 
م��ردم آمده نگرانیم، ام��ا تالش جدی ما 
این است که این ویروس منحوس هر چه 
زودتر و به نحوی از کشور و دنیا دور شود 
که با کمترین خس��ارت از آن عبور کنیم.
وی گف��ت: البته در کنار آس��یب هایی که 
کرونا داش��ت اتفاقات مهمی هم افتاد که 
دو اتفاق در حیطه اختیارات وزارت صمت 
است یکی تأمین نیاز ها و کاال های مردم 
بود که در این ش��رایط کار بس��یار بزرگی 

انجام ش��د آن هم در کشوری که درگیر 
جنگ اقتصادی با آمریکایی است.معاون 
اول رئیس جمهور گفت: در کش��ور ما که 
ویروس کرونا به سرعت شیوع پیدا کرد بر 
خالف برخی کشورها، هیچ اتفاق عجیبی 
در فروشگاه ها نیفتاد حتی زمانی که حجم 
تقاضا ها پنج برابر شده بود کمترین اتفاقی 
که نش��ان دهد فروش��گاه ها و قفس��ه ها 
خالی شده نیفتاد که این موفقیت مرهون 

زحمات مجموعه وزارت صمت است.

کسی که ۱ دالر گرفته کاال وارد نکرده خیانت ملی مرتکب شده است 
جهانگیری: 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139860317001003053-98/11/19  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عادل س��اعدی فرزند علیوی بش��ماره شناسنامه 
1980500649 صادره از دش��ت آزادگان به ش��ماره ملی 1980500649 نس��بت به ششدانگ یک باب 
س��اختمان به مساحت هزار متر مربع در قس��متی از پالک 111 بخش 8 اهواز خریداری شده موضوع 
سهام شماره 2207 کوی باغات شاه سهمی آقای سلیمان خفاجی زاده فرزند داغر ) مالک رسمی( که به 
متقاضی انتقال یافته ،  محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . ضمنا صدور سند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 5/2859  م/ الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/01  تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/02/17

اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
فاقد س��ند رسمی  برابر رای ش��ماره 139860317001003054-98/11/19  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ن سبحه فرزند مشهود شماره شناسنامه 40 
صادره از اهواز به شماره ملی 1756689202 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
س��یصد هزار متر مربع ) 30 هکتار( در قس��متی از پالک 110 بخش 8 اهواز خریداری ش��ده موضوع 
مالکیت رسمی طبق اسناد انتقال شماره 206371-96/8/15 و 202242-95/1/22 و 198197- 93/6/24 
و 198200 -93/6/24 و 198199-93/6/24 دفترخان��ه 27 اه��واز که ب��ه متقاضی انتقال یافته  ) مالک 
رسمی( ، محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 

می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . ضمنا 

صدور سند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 5/2860  م/ الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/01تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/02/17

اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 
98/2003 آقای عباس ویس��ی فرزند محمد رحیم به شماره ملی 3859477439 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 14863 متر مربع به شماره پالک 416 فرعی از 12 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره قریه س��رقلعه خریداری از مالک رسمی آقایان محمد رحیم ویسی و مولود زارعی 
2-برابر رای ش��ماره 98/2001 آقای عباس ویس��ی فرزند محمد رحیم به ش��ماره ملی 3859477439 
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 18790 متر مربع به شماره پالک 415 
فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه س��رقلعه خریداری از مالک رس��می آقایان محمد 
رحیم ویس��ی و مولود زارعی 3- برابر رای شماره 98/2106 شرکت راد نیروی کرمان به شناسه ملی 
10630123360 نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه صنعتی به مساحت 18492/93 متر مربع به شماره 
پالک 592 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه نس��اره علیا خریداری از مالک رس��می 

آقای عباس محمودی. بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
س��ند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول ش��نبه 1399/02/01 وتاریخ انتشار نوبت دوم 

1399/02/16, پیرمحمدی رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره. م الف 1507/3

آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 واقع در بخش 13 حسین آباد دیواندره
موضوع ماده 11 قانون و ماده 59 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالک

برابرماده 11 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالک مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 30 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند یا بین متقاضیان و 
دیگری اقامه دعوی ش��ده است میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 90 روز مطابق ماده 16 و 
17 قانون ثبت اعتراض یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به 
این اداره تحویل نمایند بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
س��ند مالکیت صادر خواهد شد: 1-برابر رای شماره 98/1602 آقای محمد رشید جاللی فرزند احمد به 
ش��ماره ملی 3859398679 نس��بت به ششدانگ یک قطعه باغ به مشهوریت محلی خره جو به مساحت 
5957/97 متر مربع به شماره پالک 590 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه نساره علیا 
خریداری از مالک رس��می آقای روح اله و فیض اله خالدیان 2-برابر رای شماره 98/1822 آقای محمد 
صدیق قادرنژاد فرزند س��عید به کدملی 3859369164 نس��بت به ششدانگ یک قطعه باغ به مشهوریت 
محلی خره جو به مس��احت 4521 متر مربع به ش��ماره پالک 591 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 
دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای روح اله خالدیان 3-برابر رای شماره 98/2106 
شرکت راد نیروی کرمان به شناسه ملی 10630123360 نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه صنعتی به 
مساحت 18492/93 متر مربع به شماره پالک 592 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه 
نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای عباس محمودی  . تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1399/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه 1399/02/30 ، پیرمحمدی رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره. م 

الف 1507/1

شروط صندوق بین المللی پول برای اعطای تسهیالت
اجرای شروط چه بالیی بر سر اقتصاد کشورها آورد؟ 

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که صندوق بین المللی پول، 
اعطای تس��هیالت به کش��ورها را منوط به اجرای شروطی همچون کاهش 
بودج��ه دفاعی، هم��کاری با FATF و افزایش قیم��ت حامل های انرژی و 
آزادسازی نرخ ارز کرده که اجرای این شروط تبعات منفی گسترده ای برای آن 
کشورها در پی داشته است. به گزارش فارس، انتشار گسترده و سریع ویروس 
کرونا در ایران بسیاری از فعالیت های اقتصادی را متوقف و مشاغل گوناگون 
را به تعطیلی کش��انده است. خسارت ناشی از توقف فعالیت های اقتصادی به 
بنگاه ه��ا و خانوارها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از یک طرف 
و افزایش هزینه های درمانی و اقدامات پزش��کی برای مقابله با این ویروس 
از طرف دیگ��ر دولت را به فکر تدارک منبعی برای تامین مالی این هزینه ها 
انداخت.در این بین اگرچه رهبر انقالب با درخواست یک میلیارد یورویی دولت 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد؛ اما این رقم به تنهایی برای 
مقابله به تبعات اقتصادی و بهداشتی شیوع کرونا کافی نیست. در نتیجه دولت 
برای تامین منابع مالی مورد نیاز پیشنهاد اخذ تسهیالت ۵ میلیارد دالری را از 
صندوق بین المللی پول مطرح کرد. در این راستا، عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی در تاریخ 1۶ اس��فند ماه ۹۸، در نامه ای به رییس صندوق بین 
المللی پول )IMF( درخواس��ت رسمی کشورمان برای اخذ تسهیالت تامین 

مالی سریع)RFI( از این صندوق را مطرح کرد.
اجرای ش�روط صندوق بین المللی پول چه بالیی بر س�ر اقتصاد کش�ورها  ���

می آورد؟
کارشناس��ان معتقدند که با وجود راهکارهای داخلی ب��رای تامین منابع مالی 
موردنیاز برای مقابله با کرونا دیگر نیازی به افزایش بدهی های خارجی دولت 
نیست. همچنین اخذ تسهیالت از صندوق بین المللی پول نیز مشروط به اجرای 
سیاست هایی است که بعضا ممکن است حتی تبعات منفی گسترده ای بر اقتصاد 
ایران در ش��رایط تحریمی داشته باش��د. در این راستا، علی دهقانی پژوهشگر 
اقتصاد بین الملل در گفتگو ب��ا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این 
موضوع گفت: »در مذاکراتی که بین کشورها و نمایندگان صندوق بین المللی 
پول جهت دریافت وام صورت می گیرد همواره ش��روطی از سوی این صندوق 

مطرح می گردد که اغلب با نظام اقتصادی کش��ورها س��ازگار نبوده و ضربه به 
استقالل اقتصادی و عامل فشار اقتصادی بر مردم کشورها محسوب می شود. 
آزادسازی تجارت، خام فروشی برای جبران خروج ارز، اعمال محدودیت در اجرای 
سیاس��ت های پولی و بانکی، محدودیت عرضه پول، افزایش نرخ سود بانکی، 
افزایش قیمت حامل های انرژی و آزادسازی نرخ ارز از جمله سیاست های این 
صندوق در کشور های مختلف است. به عنوان مثال کشور مصر که برای توسعه 
انرژی، تولید بنزین با کیفیت باال و تولید برق از انرژی خورشیدی درخواست وام 
12 میلیارد دالری داشت، از سوی این صندوق ملزم شد تا قیمت حامل انرژی 
را تا حدود ۹۵ درصد قیمت جهانی آن افزایش دهد«.کش��ور سودان نیز نمونه 
بارز دیگری از کش��ورهای آسیب دیده از اجرای سیاست های IMF است. این 
کشور که حدود 1.۴ میلیارد دالر بدهی به صندوق بین المللی پول دارد؛ همواره 
به این بهانه آماج تحمیل سیاست های این صندوق بر نظام اقتصادی خود بوده 
است. اعمال این سیاست ها روز به روز بر فشار وارده بر معیشت مردم می افزود 
و حکومت تضعیف شده و متکی به خام فروشی نفت عمرالبشیر را آسیب پذیرتر 
می کرد. در نتیجه تداوم اجرای سیاست های IMF اوضاع سودان از نظر میزان 
بدهی های خارجی تا جایی پیش رفت که بدهی یک میلیارد و چهارصد میلیون 
دالری ای��ن کش��ور به صندوق بین المللی پول به بده��ی خارجی بیش از ۵۰ 
میلیارد دالری در س��ال 2۰1۸ بدل ش��د. در این بین آزادسازی نرخ ارز تحت 
فشار این صندوق آخرین تیری بود که بر پیکره حکومت در سودان وارد آمد و 
اعتراضات گس��ترده مردمی را تشدید کرده و به حکومت سی ساله عمرالبشیر 
را پایان داد.کشور پاکستان هم مثال مناسب دیگری بر این مدعاست. از زمان 
روی کارآمدن نخس��ت وزیر جدید این کش��ور مذاکراتی برای دریافت وام از 
IMF مطرح بود که در سال ۹۷ این کشور نیز با شرط سنگینی روبرو شد که 
می توانس��ت نارضایتی عمومی را به ارمغان آورد و آن شرط افزایش 2۰ تا 22 

درصدی قیمت برق در این کشور بود.
کاه�ش بودجه دفاع�ی و همکاری با FATF، ش�روط ���IMF برای اعطای 

وام به پاکستان
البته ش��روط صندوق بین لمللی پول برای اعطای وام به کش��ورها، تنها به 

شروط اقتصادی ختم نمی شود و برای دریافت تسهیالت باید شروط سیاسی 
این صندوق را نیز اجرایی کرد. در این راستا علی دهقانی، پژوهشگر اقتصاد 
بین الملل توضیح داد: »در قبال کش��ور پاکستان تنها شروط اقتصادی برای 
دریافت وام از بانک جهانی مطرح نبود؛ بلکه ش��روطی غیراقتصادی و غالبا 
سیاس��ی نیز از س��وی این صندوق مطرح گردید که کاهش بودجه دفاعی از 
جمله این شروط بود. مصداق بارزتر سیاسی بودن شروط این صندوق، شرط 
همکاری پاکستان در فرآیند صلح افغانستان بود. شرطی که از سوی آمریکا 
مطرح ش��ده بود. یعنی عالوه بر دیگر ش��روط، پاکس��تان ملزم می شد تا در 
فرآیند صلح افغانستان نقش موثری بنا به درخواست آمریکایی ها ایفا کند تا 
صندوق حاضر به همکاری با این کش��ور باشد. این بین شرط کامال سیاسی 
دیگری که پیش روی پاکس��تان گذاشته شد همکاری با گروه FATF بود 
که در صورت قرارگرفتن پاکس��تان در لیست سیاه این گروه باز هم صندوق 
همکاری خود را با پاکس��تان قطع می کرد. پرواضح است راضی نگه داشتن 
FATF نیز خود مس��تلزم اجرای دستورات سیاسی و اقتصادی اعالم شده 
از سوی این کارگروه است که خود تبعات مضاعفی برای استقالل سیاسی و 

اقتصادی هر کشور به دنبال دارد«.
ش�روط سیاس�ی صندوق بین المللی پول، همراستا با سیاست های آمریکا  ���

است
همچنین مصداق دیگری از ش��روط سیاس��ی صندوق بین المللی پول برای 
اعطای تس��هیالت به کش��ورها را می توان در تجربه کش��ور ترکیه مشاهده 
کرد. این کش��ور تا سال 2۰۰3 بدهی هنگفت 23 میلیارد دالری به صندوق 
بین الملل��ی پول داش��ته و پس از بازپرداخت آن و با وجود ش��رایط س��خت 
اقتص��ادی تورم باالی 2۰ درصد و س��قوط ۴۰ درص��دی ارزش لیره، دیگر 
حاضر نشد مجددا از این صندوق پولی دریافت کند. دلیل این اقدام ترکیه را 
می توان در دخالت های این صندوق در اداره امور داخلی ترکیه جستجو کرد 
که رییس جمهور ترکیه در سخنرانی انتخاباتی خود از آن ها پرده برداشت. در 
این راس��تا اردوغان صندوق را به دخال��ت در امور داخلی ترکیه و مداخله در 

وظایف خود متهم کرد و کار صندوق را در ترکیه تمام شده خواند.
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شهرستان

پنج میلیارد و 2۰۰ میلیون لیتر بنزین 
در پاالیشگاه شازند تولید شد

مرکزی-اراک: مدیرعامل ش��رکت پاالیش 
نف��ت ام��ام خمینی)ره( ش��ازند گف��ت: پنج 
میلی��ارد و 2۰۰ میلیون لیتر بنزین یورو چهار 
پارس��ال در این واح��د پاالیش��گاهی تولید 
بنزین  افزود:  رمضان پور«  شد.غالمحس��ین 
تولیدی این پاالیشگاه در سال گذشته حدود 
2۰ درصد نیاز سوخت کشور را تامین کرده و 
بخش عمده آن در استان های تهران، البرز و 
مرکزی به مصرف رسیده است.وی ادامه داد: 
۶1۰  میلیون لیتر بنزین سوپر سال گذشته در 
ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند 
تولید و در نقاط مختلف کشور و استان مرکزی 
توزیع شد.مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند بیان کرد: تولید نفت 
گاز)گازوییل( نیز در  این واحد پاالیش��گاهی 
پارسال به بیش از سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون 
لیتر رس��ید.رمضان پوریادآور شد: در سال ۹۸ 
همچنین ۵3۰ میلیون لیتر نفت س��فید یورو 
چهار در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند تولید شد و این فرآورده درمناطقی که 
از نعمت گاز برخوردار نیس��تند مصرف شده 
است.وی اضافه کرد: خوراک شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی)ره( ش��ازند پارس��ال  بیش 
از 1۴ میلی��ارد و ۸۰۰ میلی��ون لیت��ر بود که 
به مش��تقات مختلف نفتی تبدیل و به نقاط 
مختلف کشور ارسال شد. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: با 
وجود شیوع ویروس کرونا تولید به هیچ عنوان 
در این واحد پاالیش��گاهی متوقف نش��ده و 
روزان��ه بیش از 1۶ میلیون لیتر بنزین در این 
واحد تولید می شود.شرکت پاالیش نفت امام 
خمین��ی)ره( تولیدکننده بنزین یورو ۴ و یکی 
از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است 
که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک واحدی 
ایران در س��ال 13۷2 با ظرفیت اسمی 1۵۰ 
هزار بشکه در روز راه اندازی شد.این شرکت 
نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه و 
عملیات اجرای آن بعد از انقالب اس��المی و 
در نخس��تین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز 
ش��د.ظرفیت این پاالیش��گاه پس از مدتی با 
تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص 

به 2۵۰ هزار بشکه در روز رسید.

آموزش های مجازی مانند دانش 
آموزان عادی به دانش آموزان 

استثنائی ارائه می شود
آذربایجان ش��رقی  : رئیس اداره آموزش و 
پرورش استثنائی اداره کل آموزش و پرورش 
آذربایجان ش��رقی ب��ا بیان این ک��ه دانش 
آموزان اس��تثنایی آموزش های درسی را در 
تمام��ی مقاطع تحصیل��ی دریافت می کنند، 
اف��زود: با تعطیل��ی م��دارس، آموزش های 
مجازی به دانش آموزان استثنایی نیز مانند 
مدارس عادی ارائه می ش��ود و هیچ مشکلی 
در ارائ��ه ی آموزش ه��ا به ص��ورت مجازی 
وج��ود ندارد.مریم خوش��بخت در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار کرد: تا زمانی که ش��بکه ی 
ش��اد راه اندازی نش��ده بود، دان��ش آموزان 
اس��تثنایی نیز آموزش ها را از طریق ش��بکه 
ه��ای مج��ازی دریاف��ت و همچنین برخی 
همکاران نی��ز تکالیف را از طری��ق اولیا به 
دانش آم��وزان ارائه می کردن��د، البته هنوز 
آم��وزش دروس عمل��ی به دان��ش آموزان 
ارائه نشده است.وی خاطرنشان کرد: دانش 
آموزان نابینا آموزش های درسی را از طریق 
ویس و دانش آموزان ناشنوا نیز آموزش ها را 
به صورت تصویری از معلمان خود دریافت 
می کنن��د.وی افزود: با راه اندازی ش��بکه ی 
ش��اد، ارائه ی آموزش ها از طریق ش��بکه ی 
شاد به دانش آموزان استثنایی از روز دوشنبه 
تدوام خواهد داش��ت.رییس اداره آموزش و 
پرورش استثایی استان با اشاره به مشکالت 
ناش��ی از تعطیلی مدارس اس��تثنایی، گفت: 
برخی از دانش آموزان س��اکن در روستاها و 
کسانی که از لحاظ مالی  به فضای مجازی 
دسترس��ی ندارند، خدمات کم تری نسبت به 
س��ایر دانش آموزانی که در فضای مجازی 
آموزش می بینند، دریافت می کنند.وی افزود: 
معلمان زیادی به عنوان معلم جهاد گر برای 
تدری��س به دانش آموزان در مناطق محروم 
و روستایی حضور یافته اند.وی با بیان این که 
راه ان��دازی آموزش مجازی تجربه ای نو در 
کش��ور بوده اس��ت، گفت: قطعا هر اقدامی 
که برای اولین بار انجام می ش��ود، ایراداتی 
نیز خواهد داش��ت و مدت زمانی برای رفع 
تمامی ایرادات آن الزم اس��ت در این راستا 
ای��رادات آموزش مجازی نیز به وزارت خانه 

گزارش شده و رفع می شود.

طرح رزمایش بخشش ایرانیان در 
کمیته امداد آغاز می شود

کردس��تان : مدی��رکل کمیته امداد اس��تان 
کردس��تان از اجرای طرح بخش��ش ایرانیان 
باهدف کمک به نیازمندان و اقشار آسیب دیده 
از ویروس کرونا خبر داد.محمد رسول شیخی 
زاده امروز)3۰فروردی��ن( در جمع خبرنگاران 
بابی��ان اینکه با تأکی��د و توصیه مقام معظم 
رهب��ری مبنی ب��ر دس��تگیری از نیازمندان، 
طرح ملی بخش��ش ایرانیان باهدف حمایت 
از خانواده ه��ای آس��یب دیده از ویروس کرونا 
اجرا می شود، اظهار کرد: این کار با همکاری 
خیران، استانداری، سپاه بیت المقدس، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، گروه های جهادی و 
دس��تگاه های اجرایی صورت م��ی گیرد.وی 
ضمن بیان اینکه هم اکن��ون که تمام دنیا و 
کش��ورمان ایران درگیر این ویروس ش��ده، 
بسیاری از افراد شغل خود را ازدست داده، افزود:  
این رزمایش مختص کم��ک به مددجویان 
نیست بلکه برای کمک به کلیه خانواده های 
آسیب دیده از کرونا است.مدیرکل کمیته امداد 
استان کردستان با اش��اره به اینکه در برنامه 
رزمایش بخش��ش ایرانیان اولین گام اجرایی 
طرح همس��فره اس��ت، بیان کرد: بر اساس 
این طرح در س��طح شهرستان ها ۶ آشپزخانه 
مجهز و با رعایت و نظارت بهداشت راه اندازی 
و هرروز با کمک خیران غذا طبخ می ش��ود و 
در مناطق محروم توزیع می شود.وی تصریح 
کرد: نخستین آش��پزخانه در شهر سنندج در 
تاریخ دوم اردیبهش��ت راه ان��دازی و در اولین 
روز ماه مبارک رمض��ان توزیع غذای گرم با 
حمایت و تأمین مواد غذایی توسط نیکوکاران 
آغاز می شود.شیخی زاده ادامه داد: نیکوکارانی 
که تمایل به مش��ارکت در این طرح و کمک 
ب��ه نیازمن��دان در ماه مبارک رمض��ان دارند 
می توانند با ش��ماره گیری کد #1*۸۸۷۷* و 
انتخ��اب اس��تان موردنظر کمک ه��ای خود 
را واری��ز کنن��د.وی افزود: همچنین ش��ماره 
کارت ۶۰3۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۴۷3 ب��ه دریاف��ت 
کمک های خیران برای تأمین مایحتاج اولیه 
نیازمندان در ماه مب��ارک رمضان اختصاص 
داده شده اس��ت.مدیر کل کمیته امداد استان 
کردستان گفت: به هر شیوه ای که نیکوکاران 
قصد و نیت داشته باشند ما کمک های آنها را 
در قالب نقدی، سبد غذایی و یا غذای گرم به 

دست نیازمندان می رسانیم.

دریافت کد بهداشتی و رعایت پروتکل 
های اختصاصی برای فعالیت اصناف 

ایالمی الزامی است
 ای��الم-  آذر یعقوبی��ان:  رئیس دانش��گاه 
علوم پزشکی اس��تان ایالم از الزام دریافت 
ک��د بهداش��تی و رعای��ت پروتکل ه��ای 
اختصاصی ب��رای فعالیت اصناف خبر داد و 
گفت: اصنافی که بر اس��اس موارد پروتکل 
عمل نکنند، برخورد قاطع می ش��ود. محمد 
کریمیان با اش��اره به آخرین وضعیت کرونا 
ویروس در ای��الم، از کاهش آمار مبتالیان 
و افزایش آم��ار بهبودیافتگان در ایالم خبر 
و اظه��ار داش��ت: آغاز فعالی��ت صنوف در 
صورت عدم رعایت پروتکل های اختصاصی 
بهداشتی بر احتمال افزایش مبتالیان مؤثر 
است.رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان 
ای��الم گفت: ب��ه جهت خنثی ک��ردن آغاز 
فعالی��ت صنوف در اس��تان تم��ام صنوف 
مل��زم به دریاف��ت کد بهداش��تی و رعایت 
پروتکل ه��ای اختصاصی برای فعالیت بوده 
و اصنافی که بر اساس موارد پروتکل عمل 
نکنند، برخورد قاطع می شود.وی به رعایت 
پروتکل ه��ای اختصاصی بهداش��تی برای 
ادارات  و نهادهای فعال اشاره و یادآور شد: 
برای هر شغل و صنفی پروتکل اختصاصی 
تدوین و ابالغ ش��ده است و تمام سازمان ها 
ملزم به رعایت آن هستند.نظارت بهداشتی 
تام ب��ر رعایت پروتکل ها در بازار، ادارات و 
تمام مش��اغل خدمات��ی و کارگری از دیگر 
م��وارد مورداش��اره رئیس دانش��گاه علوم 
پزش��کی اس��تان ایالم بود که گفت: بدون 
اغماض بر رعایت پروتکل های بهداش��تی 
نظ��ارت تام داری��م و با نادی��ده گیرندگان 
پروتکل ه��ای بهداش��تی برخ��ورد ج��دی 
می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
ایالم به شکل گیری فرهنگ فاصله گذاری 
اجتماعی در استان ایالم اشاره و یادآور شد: 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در استان به 
خاطرنشان  اس��ت.وی  تبدیل شده  فرهنگ 
ک��رد: تبدیل ش��دن فواص��ل اجتماعی به 
فرهن��گ ضرورت غیرقابل انکار در کش��ور 
نه تنه��ا در مبحث کرونا بلک��ه برای آینده 
نیز هست چراکه غلبه بر تنوع بیماری های 
واگی��ر در آینده، نیازمن��د فرهنگ مقابله و 
پیشگیری برای آن است.کریمیان در ادامه 
به فوت شدگان بیماران کرونا ویروس اشاره 
و یادآور ش��د: بیش��تر فوت ش��دگان دارای 
بیم��اری زمینه ای بوده ان��د به همین جهت 
توصیه و تأکید بر آن اس��ت که افراد دارای 
بیماری زمینه ای دارند نهایت پیشگیری را 
لحاظ کنند که ابتال به کرونا ویروس برای 

این گونه افراد بسیار خطرناک است.

اخبار

ساخت ۶۰۰ واحد مسکونی در ایالم برای نیازمندان
ای��الم-   آذر یعقوبی��ان: فرمان��ده س��پاه 
امیرالمومنین)ع( استان ایالم گفت: یکی ار 
مولفه های مه��م جهت محرومیت زدایی و 
کمک به توسعه استان، وجود مدیران دلسوز، 
مردمی، متعهد و با اراده است.سردار جمال 
ش��اکرمی، فرمانده س��پاه امیرالمومنین)ع( 
ایالم ظهر امروز در دیدار با مدیرکل کمیته 
امداد استان اظهار داشت: محرومیت زدایی 
از اس��تان ایالم و کمک به توس��عه آن به 
ش��دت نیازمن��د مدیرانی دلس��وز، مردمی، 
متعهد و با اراده اس��ت.وی افزود: در طول 
سال های گذشته با همکاری سپاه و کمیته 
امداد همکاری های بسیار خوبی خصوصًا در 
زمینه تأمین مسکن نیازمندان وجود داشته 
که امیدواریم با مدیریت جدید کمیته امداد 
این اس��تان این همکاری ها بیش��تر ش��ود.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم 
گفت: س��اخت بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی 
برای مددجویان کمیته امداد این استان به 
صورت مشترک توسط این دو دستگاه بوده 

که عم��ده این واحدهای مس��کونی نیز به 
مددجویان واگذار ش��ده اند.قنبر موسی نژاد 
مدی��رکل کمیته امداد اس��تان ایالم نیز در 
این دیدار گفت: رفع محرومیت ها از استان 
ایالم و برطرف ش��دن مشکالت نیازمندان 

این استان نیازمند مش��ارکت دستگاه های 
گوناگون اس��ت.وی افزود: بین کمیته امداد 
و س��پاه در زمینه ه��ای محرومی��ت زدایی 
همکاری ه��ای خوب و موث��ری وجود دارد 
و این همکاری ها همچن��ان ادامه خواهند 

داش��ت.مدیرکل کمیته امداد استان گفت: 
عم��ده ای��ن همکاری ه��ا در زمینه ه��ای 
عمرانی و پروژه های خدمت رسانی بوده که 
تأمین مسکن برای نیازمندان این استان در 
سال های اخیر از جمله این همکاری ها بوده 

است.وی با عنوان اینکه ظرفیت های بسیار 
خوبی برای محرومیت زدایی از این استان 
وجود دارد گفت: برخی دستگاه های انقالبی 
از جمله کمیته امداد، س��پاه و بنیاد مسکن 
می توانن��د در این زمینه تعامل بیش��تری با 
هم در زمینه خدمت رس��انی به محرومان 
اس��تان داش��ته باش��ند.وی به زمینه های 
مش��ترک همکاری بین کمیته امداد و سپاه 
اش��اره کرد و گفت: یکی از ای��ن زمینه ها 
می تواند در زمین��ه تکمیل پروژه های نیمه 
س��اخت عمرانی بوده که امیدوارم به زودی 
ب��ا همکاری این دو دس��تگاه انج��ام و در 
اختی��ار مددجویان قرار گیرند.موس��ی نژاد 
شناس��ایی می��زان محرومیت ه��ا را الزمه 
و مقدم��ه محرومیت زدای��ی عنوان کرد و 
گفت: با توجه به این که این نهاد در زمینه 
شناس��ایی میزان دقیق سطح محرومیت ها 
تجربه ه��ای تخصص��ی دارد آمادگی داریم 
این تجربیات را در اختیار دستگاه های دیگر 

قرار دهیم.

مرکزی - اراک : مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب استان مرکزی از تکمیل فاز سوم 
تصفیه خانه فاضالب ش��هر اراک طی سال 
ج��اری به عنوان یکی از پروژه های بزرگ و 
شاخص در کشور خبر داد.یوسف عرفانی نسب  
اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به 
نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقالب 

تحقق این ش��عار در صنعت آب نیز همانند 
س��ایر حوزه نیازمند تالش حداکثری است.
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
مرکزی ادامه داد: در راستای تحقق نام سال 
و رسیدن به جهش تولید بهره وری و استفاده 
درس��ت از منابع آبی امری مهم و ضروری 
است.وی بیان کرد: بهبود کیفیت خدمات در 

حوزه شهری و روستایی از جمله فعالیت های 
مهم شرکت آب و فاضالب استان در راستای 
تحقق شعار جهش تولید می باشد که می توان 
در این راستا به یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب ش��هری و روس��تایی استان 
اشاره کرد.عرفانی نسب اظهار کرد: اتمام فاز 
سوم تصفیه خانه فاضالب شهر اراک یکی از 

اقدامات مهم در راستای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام در حوزه آب و فاضالب طی سال 
جاری می باشد که قرار است به عنوان پروژه 
شاخص در کشور تعریف شود و در این راستا 
مذاکراتی انجام شده است.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی افزود: تکمیل 
فاز س��وم تصفیه خانه فاضالب شهر اراک 

نزدیک به 2۰ میلیارد تومان اعتبار ملی نیاز 
دارد که سال گذشته ۹ میلیارد تومان اعتبار 

آن تأمین شده است.

فاز سوم احداث تصفیه خانه فاضالب اراک در سال جاری تکمیل می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

اصفهان مریم کربالیی : احمد سعیدبخش 
گفت: ش��رکت ف��والد مبارک��ه بهعنوان 
بزرگتری��ن تولیدکنندۀ ورق تخت فوالدی 
بزرگتری��ن  از  یک��ی  و  خاورمیان��ه  در 
تولیدکنن��دگان آهن اس��فنجی ب��ا تولید 
س��االنه بیش از ۷ میلی��ون تن فوالد خام 
دارای س��هم ۵1 درصدی در تولید کشور 
و اش��تغال حدود 3۵1 هزار نفر بهصورت 
مستقیم و غیرمس��تقیم است. این شرکت 
همواره در امر توس��عه پیش��تاز ب��وده و با 
ش��ناخت و تحلیل اطالعات بازار رقبا، در 
نقشۀ استراتژیک خود ایفای نقش محوری 
در توس��عۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی 
و ارتقای س��طح فن��اوری صنعت فوالد را 
بهعنوان س��ازمانی جهانت��راز برنامهریزی 
ک��رده اس��ت. ای��ن در حال��ی اس��ت که 
معاونت اجرای پروژهها این امر را با انجام 
پروژههای توسعه و بهینهسازی بهصورت 

مستمر در س��ال 13۹۸ و سالهای قبل از 
آن پیگیری نموده است.وی با بیان اینکه 
در سال گذش��ته بهطور متوسط در حدود 
1۰۰ پروژه در معاونت اجرای فوالد مبارکه 
در حال انجام بوده، اظهار داشت: مجموع 
مبال��غ قراردادهای پروژههای داخل فنس 
شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا 
بالغبر 1۵ ه��زار میلیارد ریال و 3۵ میلیون 
یورو بوده اس��ت که از این مبلغ، بیش از ۶ 
هزار میلیارد ری��ال و در حدود 2۰ میلیون 
ی��ورو باب��ت کارهای انجامش��ده در قبال 
صورتوضعیتهای ارس��الی ب��ه پیمانکاران 
پرداخت شده است.سعیدبخش با تأکید بر 
اهمیت انجام بهموقع پروژهها در سازمانها 
و واحدهای صنعتی خاطرنش��ان کرد: این 
رقم ب��ا توجه به مش��کالت متع��ددی از 
قبیل نوس��انات نرخ ارز و تورم و همچنین 
تحریمهای بینالمللی عدد قابلتوجهی است. 

در سال گذشته عملیات اجرایی پروژههای 
متعددی به اتمام رس��یده که ازجملۀ آنها 
میتوان به موارد زیر اش��اره ک��رد: اجرای 
رولر اس��کرینر واحد گندلهس��ازی؛ توری 
حفاظتی زیر نوار نقالههای شهید خرازی؛ 
ایستگاه دریافت ۷۰ هزار تن در سال غبار 
فوالدسازی و تولید/ تغلیظ لجن حاصل از 
غبارات فوالدسازی و لجن شهید خرازی و 
انتقال لجن تا تیکنر موجود؛ اصالح طرح 
موجود کاردامپر 2؛ پروژۀ ترمیم، مقاومسازی 
و آببن��دی مخ��زن آب دمین س��ایت آبی 
ماش��ین ۵ ریختهگری؛ پروژۀ توسعۀ انبار 
تختال ناحیۀ پیشگرم نورد گرم- پالن B؛ 
پروژۀ DCS کورههای پیش��گرم 3 و ۴؛ 
بهینهسازی سیستم کنترل و مانیتورینگ 
واح��د تولید هی��دروژن 1 و 2 نورد س��رد؛ 
اح��داث ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز طرح 
شهید خرازی؛ توسعۀ ظرفیت تصفیهخانۀ 

پسابهای بهداشتی؛ احداث خط خروجی گاز 
3۰ اینچ؛ احداث ۶ دس��تگاه نیروگاه گازی 
CHP در فوالدسازی و نورد پیوستۀ سبا؛ 
احداث 2دستگاه غبارگیر در سرند محصول 
۰۶؛ طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه 
غبارگی��ر خش��ک از تاور بافربی��ن انتقال 
گندله به ناحیۀ تولید آهن اسفنجی شهید 
خرازی؛ انجام عملیات خرید، کانالکش��ی، 
نصب، راهاندازی و آموزش سیستم تهویۀ 
پس��تهای برق واحدهای اکس��یژن و احیا 
مس��تقیم ش��هید خرازی؛ طراحی، خرید، 
نصب، تست و آموزش دو دستگاه آسانسور 
نفربر از نوع صنعتی در واحد آهنس��ازی و 
اج��رای پروژۀ س��اخت دو عدد باس��کول 
س��ایت پسماند در ش��رکت فوالد مبارکه.
معاون اج��رای پروژههای ف��والد مبارکه 
ازجمله پروژههایی که در س��ال جدید در 
داخل فنس به بهرهبرداری خواهند رسید، 

میتوان به م��وارد زیر اش��اره کرد:افزایش 
ظرفیت ذخیرهسازی آهک؛ توسعۀ پارک 
انباشت و برداشت واحد آهنسازی؛ افزایش 
ظرفیت درایرهای گاز س��یل؛ توسعۀ انبار 
تختال واحد 2۸ پالن A2؛ احداث مخزن 
۵۰ هزار مترمکعبی و خط اتصال؛ تکمیل و 
اجرای تأسیسات فاضالب مبارکه و لنجان؛ 
طرح تصفیۀ تکمیلی پساب شهری؛ تکمیل 
و اجرای تأسیس��ات فاض��الب دیزیچه و 
زیباش��هر؛ عملیات اجرای انتقال پساب از 
تصفیهخانههای زرینشهر و ورنامخواست؛ 
اجرای اسمز معکوس ثانویۀ فوالد مبارکه؛ 
توسعۀ پس��ت M2؛ استخر س��وم ذخیرۀ 
پساب؛ جرثقیلهای اسلب؛ بازیافت حرارت 
از نی��روگاه گازی با افزودن ریکاوری بویلر 
)HRSG(؛ پ��روژۀ MIS2 مرب��وط ب��ه 
پست ۴۰۰؛ تکمیل پروژۀ توسعه زیر سقف 

سبا؛ اجرای اسمز معکوس ثانویه سبا.

اجرای بیش از 2۰ پروژه در سال جهش تولید 
معاون اجرای پروژه های فوالد مبارکه خبر داد: 

مرکزی-اراک: مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی 
گفت: 1۰3 طرح صنعتی پارس��ال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی نقاط 
مختلف این اس��تان به بهره برداری رس��ید.مصطفی آم��ره« افزود:برای 
ایج��اد و بهره برداری از این طرح ها در مجم��وع  2 هزار و ۷۵۰ میلیارد 
ریال س��رمایه گذاری ش��ده و راه اندازی این واحدهای صنعتی  یک هزار 
و ۵۰۰ فرصت ش��غلی پایدار ایجاد کرده است.وی ادامه داد: 1۸۰ هکتار 
زمین  در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان در س��ال گذشته به 2۹3 
متقاضی واگذار شده است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
مرکزی اظهار داشت: عملیات آماده سازی زیرساخت های2 ناحیه صنعتی 
س��مقاور در شهرستان کمیجان و خنجین در شهرستان فراهان در سال 

گذش��ته انجام شد و در س��ال جهش تولید امکان جذب سرمایه گذار در 
این نواحی صنعتی وجود دارد.آمره بیان کرد: انعقاد بیش از ۷۰۰ میلیارد 
ریال  قرارداد عمرانی تکمیل زیرس��اخت، خرید و تجهیز ماش��ین آالت 
آتش نش��انی و پیاده سازی 2 خوشه صنعتی س��ازندگان تجهیزات نفت، 
گاز، پتروش��یمی و نیروگاه��ی و گل و گی��اه مح��الت از دیگر اقدامات 
شرکت  ش��هرک های صنعتی استان مرکزی در س��ال گذشته است.3۸ 
شهرک و ناحیه صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
استان مرکزی با سه هزار واحد تولیدی و صنعتی به عنوان قطب چهارم 
صنعت کشور شناخته شده و از نظر بهره مندی واحدهای مادر تخصصی 

رتبه دوم کشور را  دارد.

۱۰۳ طرح صنعتی در استان مرکزی بهره برداری شد    
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب صفر است

عملیات عمرانی پروژه ی پارک بانوان زاهدان تعطیل است

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

اصفه��ان مریم کربالیی : مدیر مرکز پایش  
و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان  
در برنام��ه رادیوی��ی جاری حی��ات عنوان 
کرد:پ��س از تصفیه نهایی آب،کلر باقیمانده 
در آب بین هشت دهم تا یک PPM است 
که با وجود این مقدارماده گندزدایی در آب، 
ویروس کامال از بین می رود.فهمیه امیری 
افزود:بدنه ویروس کرونا از چربی تش��کیل 
ش��ده که در معرض ماده گندزدایی که قرار 

می گیرد،کامال از بین می رود.
وی ب��ا بی��ان اینکه خط قرمز ش��رکت آبفا 
اس��تان اصفهان کیفیت آب اس��ت تصریح 

کرد:اولویت ش��رکت آبف��ا اصفهان تامین و 
توزیع آب س��الم و بهداش��تی می باشد، که 
براین اساس در سطح استان آزمایشگاههای 
متعددی ، کیفیت  آب را از لحاظ میکروبی، 
ش��یمیایی و فلزات س��نگین مورد آزمایش 
قرار می دهند.مدی��ر مرکز پایش  و کنترل 
کیفیت ش��رکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به تعداد مراک��ز پایش و کنترل کیفیت آب 
در س��طح اس��تان خاطرنشان س��اخت: در 
س��طح استان 22 آزمایش��گاه ، پارامترهای 
میکروب��ی آب را  ب��ه طور ش��بانه روزی و 
مس��تمر اندازه گیری می کنند و چهار باب 

آزمایشگاه  از نظر ش��یمیایی، میزان امالح 
موجود در آب نظیرکلسیم،منیزیم،نیترات و 
س��ولفات موجود را بررس��ی کرده و دو باب 
آزمایش��گاهمیزان فلزات سنگین موجود در 
آب مانن��د س��رب ، روی ، جی��وه ، کرم  و 
مس  را بررسی می کند.وی با بیان اینکه در 
سطح استان اکیپ هایی به صورت مستمر 
کیفیت آب را بررس��ی م��ی کنند، افزود: در 
سطح استان  عالوه بر آزمایشگاههای ثابت 
،همه روزه اکیپ های س��یار کیفیت آب را 
از نظر پارامترهای میکروبی ، ش��یمیایی و 
فلزات س��نگین را آزمایش می کنند.امیری 

خاطرنش��ان س��اخت: در تصفی��ه خانه آب 
باباشیخعلی درحین فرایند تصفیه به صورت 
آنالی��ن EC ، PH ، مق��دار ک��دورت و 
کلرباقیمانده آب مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به سوال احتمال ضرر ماده ی 
گندزدای موجود در آب برای سالمتی اظهار 
داشت:آب شرب تصفیه خانه باباشیخعلی به 
روش ازن گندزدایی می گردد و میزان کلر 
طوری تنظیم می شود  که طبق دستورالعمل 
وزارت بهداشت میزان کلر باقیمانده در آب از 
هشت دهم تا یک PPMباشد و این مقدار 
به طور قطع برای سالمتی مردم هیچ گونه 

مشکلی ایجاد نمی کند.مدیر مرکز پایش  و 
کنترل کیفیت ش��ر کت آبفا استان اصفهان 
با تاکید بر کیفیت آب ش��رب اصفهان بیان 
کرد:شرکت آبفا اس��تان اصفهان حساسیت 
وی��ژه ای بر تامی��ن و توزیع آب ش��رب با 
کیفیت در س��طح استان داش��ته اما از زمان 
شیوع ویروس کرونا نظارت و حساسیت بر 
تامین و توزیع آب ش��رب چندین برابر شده 
اس��ت  و در نتیجه مردم نگران کیفیت آب 
شرب نباش��ند و بدانند که ویروس کرونا به 
هیچ عنوان از طریق آب آش��امیدنی انتقال 

نمی یابد.

سیستان و بلوچستان : مدیرکل دفتر بانوان 
و خانواده اس��تانداری سیستان وبلوچستان 
ب��ا انتقاد از توقف عملی��ات عمرانی پارک 
بان��وان زاه��دان؛ گف��ت: آماده س��ازی و 
تکمیل رینگ دور پ��ارک بانوان نیز برای 
درختکاری در اس��فندماه س��ال گذشته و 
فروردین س��الجاری، انجام نش��ده است.

فریبا برنایی بجد تصریح کرد: طی جلسات 
متعدد با نهادهای مختلفی نظیر شهرداری، 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان و 
دفتر فنی اس��تانداری، گام های مهمی در 
ابتدا برای اجرای فاز یک پروژه ی مجتمع 
تفریحی ورزش��ی بانوان زاهدان برداش��ته 
ش��د، ولی بدلیل عدم نظ��ارت و توجه، با 

گذشت ۹ ماه از زمان یکساله اتمام طرح، 
پروژه کمتر از 3۰ درصد پیش��رفت دارد و 
در موعد مقرر امکان افتتاح و بهره برداری 
امکان پذیر نیس��ت.وی خاطر نش��ان کرد: 
درای��ن فاز ۸/2هکتار از پروژه در دس��تور 
کار ق��رار گرفته ب��ود که متاس��فانه روند 
اجرا و تکمیل فضای س��بز آن انجام نشده 

اس��ت، درحالی که انتظار می رفت فضای 
س��بز پارک تا فروردین ماه امسال تکمیل 
ش��ود.برنایی با بیان اینکه برای تس��ریع و 
تکمیل این پروژه نیازمند هماهنگی هرچه 
بیش��تر دس��تگاه های نظارت��ی و اجرایی 
هس��تیم؛ افزود: برای تکمی��ل این پروژه 
باید مدیران دس��تگاه های ذی ربط نسبت 

به این مهم و مطالب��ات بانوان در همه ی 
ابعاد دغدغه مندی بیش��تری داشته باشند.

گفتنی اس��ت: صبح ام��روز در این رابطه 
جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های 
مرتبط  برگزار و در آن مقرر شد فاز نخست 
این پروژه در زودترین زمان ممکن تکمیل 

شود.
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درگیری مسلحانه مرزبانان با 
قاچاقچیان مسلح در سراوان

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان 
از درگی��ری مس��لحانه مرزبانان با اش��رار و 
قاچاقچیان مس��لح و کش��ف ۶۶۰ کیلوگرم 
تریاک در منطقه مرزی شهرس��تان سراوان 
خبر داد.  س��ردار محمد مالشاهی در گفت و 
گو با پایگاه خبری پلیس در تشریح این خبر 
اظهار داش��ت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان 
با اش��راف اطالعاتی بر حوزه اس��تحفاظی، 
از قصد قاچاقچیان و اش��رار مس��لح مبنی بر 
انتقال مواد مخدر به مرزهای جنوب ش��رقی 
کشور در منطقه “سیاهانی” مطلع و بالفاصله 
با اخذ تجهیزات به محل شناسایی شده اعزام 
ش��دند.وی افزود: مرزبانان پس از حضور در 
منطقه با انجام کمی��ن هدفمند، قاچاقچیان 
و اشرار مسلح را مش��اهده که متعاقب آن با 
آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند؛ پس از 
درگیری مسلحانه متجاوزان به سمت خاک 
پاکستان متواری ش��دند اما برآوردهای اولیه 
و آثار به جامان��ده در منطقه، حاکی از تلفات 
شدید اشرار مسلح و قاچاقچیان است.فرمانده 
مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح 
ک��رد: مرزبانان در این عملیات عالوه بر وارد 
کردن تلفات ش��دید بر قاچاقچیان و اش��رار 
مسلح، موفق شدند در بررسی محل درگیری 
۶۶۰ کیلوگرم تریاک را همراه با مقادیر قابل 
توجهی س��الح و مهمات به ج��ای مانده را 

کشف کنند.

غرق شدن نوجوان ۱9 ساله در دره شهر
فرمانده انتظامی شهرستان “دره شهر” از غرق 
شدن نوجوان 1۹ساله هنگام شنا در رودخانه 
سیمره خبر داد.سرهنگ “علی جمالوندی” در 
گفت وگو با پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: 
در پی تماس های مردمی مبنی بر وقوع یک 
فقره غرق شدگی در منطقه “سیاه گالل پل 
زال” در رودخانه “سیمره” بالفاصله ماموران 
پاس��گاه انتظامی بخش ماژین جهت بررسی 
موض��وع به مح��ل اعزام ش��دند. وی افزود: 
در بررس��ي هاي به عمل آمده مشخص شد 
نوجوانی 1۹ ساله  برای شنا به دخل رودخانه 
رفته و به دلیل نداشتن مهارت کافی در فنون 
شنا غرق شده اس��ت.این مقام انتظامی بیان 
کرد: متاسفانه به علت عمق زیاد و شدت آب 
رود خانه جس��د این نوجوان کش��ف نشده و 

تالش کماکان برای یافتن جسد ادامه دارد.

 دستگیری کالهبردار
 ۶ میلیاردی در لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف یک 
فقره کالهبرداری ب��ه ارزش ۶ میلیارد ریال 
و دس��تگیری متهم در خرم آب��اد خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبري پلیس ، س��ردار “حاجی 
محمد مهدیان نس��ب” گف��ت : در پي ارجاع 
ی��ک فقره پرونده  به پلیس آگاهی اس��تان ، 
مبنی بر اینکه ش��خصی که پیمانکار ساخت 
یک باب ساختمان برای این فرد بوده ، برای 
کس��ب منافع مادی با بکارگیری شیوه های 
متقلبانه مبالغ��ی را از وی کالهبرداری کرده 
اس��ت ، رس��یدگی به پرونده در دس��تور کار 
ماموران اداره مب��ارزه با جعل و کالهبرداری 
پلی��س آگاهی اس��تان قرار گرف��ت .فرمانده 
انتظامی لرس��تان بیان داشت : در تحقیقات 
و بررسی های انجام شده توسط  کارشناسان 
پلی��س آگاه��ی محرز ش��د متهم ب��ا جعل 
فاکتورهای خرید و فروش مصالح ساختمان 
مسکونی ش��اکی مبلغ ۶  میلیارد ریال زیان 

مالی به وی وارد کرده است .

کشف ۶2۰ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال در قدس

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف 
۶2۰ دس��تگاه اس��تخراج ارز دیجیتال )بیت 
کوئین( به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در شهرستان 
قدس خبر داد.س��ردار محس��ن خانچرلی در 
گفت و گو با پایگاه خبری پلیس، گفت: با به 
دست آمدن اخبار و اطالعاتی مبنی بر اینکه 
افرادی س��ودجو در شهرستان قدس اقدام به 
استخراج ارز دیجیتال) بیت کوئین( می کنند، 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از 
یک س��ری اقدامات اطالعاتی و فنی موفق 
به شناسایی محل تولید ارزهای دیجیتال در 
شهرستان قدس شده و با هماهنگی قضائی 
به بازرس��ی از محل مورد نظر پرداختند.این 
مقام ارش��د انتظامی تصریح کرد: در بازرسی 
از مح��ل م��ورد نظ��ر، ۶2۰ دس��تگاه ماینر 
)استخراج ارز دیجیتال( کشف که برابر اعالم 
کارشناسان ارزش آن ۹۰ میلیارد ریال برآورد 

شده است. 

هشدار»زالی« نسبت به خطر کرونا 
در دفاتر پیشخوان دولت

فرمانده عملیات مدیری��ت بیماری کرونا در 
کالنش��هر تهران ضمن هش��دار نسبت به 
ازدحام در دفاتر پیشخوان دولت و خطر کرونا 
در این اماکن، خواستار تمهید الزم از سوی 
وزیر بهداش��ت نسبت به این موضوع شد.به 
گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در نامه ای 
به دکتر نمکی - وزیر بهداش��ت با اشاره به 
ازدحام در دفاتر پیش��خوان دولت خواس��تار 
بکارگیری تمهیدات الزم برای جلوگیری از 
ش��یوع کرونا از طریق این دفاتر شد.در نامه 
زالی آمده اس��ت:» به اس��تحضار می رساند 
بنابر مش��اهدات مردم��ی، اطالعات واصله 
و فضای مجازی متاس��فانه دفتر پیشخوان 
دولت در کالنش��هر تهران با ازدحام بس��یار 
زیاد ارباب رجوع مواجه بوده و خطر ش��یوع 
بیماری کرونا در این مرکز بسیار زیاد است. 
خواهشمند است دستور فرمایید در این زمینه 

تمهیدات الزم انجام شود.«

مناف هاشمی معاون حمل و نقل 
شهرداری تهران شد

ب��ا حکم ش��هردار ته��ران، مناف هاش��می 
ب��ه عنوان مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری تهران منصوب شد. صبح دیروز  
پیروز حناچی، س��یدمناف هاش��می را طی 
حکمی به مدت س��ه سال به سمت معاونت 
حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران 
منصوب کرد.در حکم وی آمده اس��ت که با 
توجه به اینکه شهروندان تهرانی ترافیک و 
آلودگی هوا را دو معضل اصلی ش��هر تهران 
می دانند، انتظ��ار می رود ضمن هماهنگی با 
سایر نهادهای مسئول اقدامات الزم و جدی 
در توس��عه حمل و نق��ل عمومی را به عمل 
آورید.توس��عه متوازن مدهای حمل و نقلی 
در راس��تای اهداف ط��رح جامع به خصوص 
ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه 
استفاده شهروندان از دوچرخه از اهم وظایف 
آن معاونت اس��ت.به گزارش ایسنا، پیش از 
این محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل 
شهرداری تهران بود اما با موافقت حناچی با 
درخواس��ت استعفای وی چندین ماه یوسف 
حجت سرپرس��تی این معاون��ت را بر عهده 

داشت.

کمک 23۰ میلیارد ریالی مردم به 
هالل احمر در روز های کرونایی

رئی��س جمعیت هالل احم��ر از کمک 23۰ 
میلیارد ریالی م��ردم به جمعیت هالل احمر 
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کریم 
همتی رئیس جمعی��ت هالل احمر گفت: از 
همان روز های آغازین شیوع ویروس کرونا 
و همزمان با بالگری شهر ها، معیشت مردم 
تحت نظر قرار گرف��ت و بیش از 1۰۰ هزار 
بسته معیش��تی بین مردم تقسیم شد.وی با 
بیان اینکه این بس��ته ها بین افراد در حاشیه 
شهر ها تقسیم شد، افزود: همچنین در میان 
بیماران خاص نیز بسته های بهداشتی تقسیم 
ش��د و با تمام نیرویی که خیری��ن دارند به 
آن ها کمک می کنیم و 1۰۰ هراز خانواده را 
پوشش دادیم و می توانیم تا 2۰۰ هزار بسته 
معیشتی را کمک کنیم.همتی بیان کرد: در 
مدت زمانی که ویروس کرونا در کشور وجود 
داش��ته، هموطنان بالغ بر ۴1۰ میلیارد ریال 
غیرنقدی و 23۰ میلیارد ریال نقدی به هالل 

احمر کمک کردند.

تولید روزانه ۸۰ تا ۱۱۰ تن پسماند 
بیمارستانی در تهران 

رییس اداره محیط زیس��ت انس��انی استان 
تهران گفت: میزان پسماند تولید شده روزانه 
در بیمارس��تان های ش��هر ته��ران در اوایل 
اس��فند ۹۸، به ۸۰ تن و در اواخر اسفند ماه 
به ۹۰ تن رس��ید و با توجه به افزایش تعداد 
مراجعه کنندگان و افراد بس��تری ش��ده این 
میزان در فروردین م��اه بین ۸۰ تا 11۰ تن 
در روز متغیر شد.فاطمه اکبرپور در گفت وگو 
با ایس��نا افزود: میزان پسماند تولید شده در 
بیمارستان های سایر شهرهای استان تهران 
در اوایل اس��فند م��اه و قبل از آن 11 تن در 
روز و در فروردی��ن م��اه ب��ا 1۰ تن افزایش 
بی��ن 11 ت��ا 2۰ ت��ن در روز افزایش یافت.
وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود 
اظهار کرد: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا 
از اوایل اس��فند ماه س��ال ۹۸ تاکنون شاهد 
افزایش میزان تولید پسماندهای بیمارستانی 
و ش��هری بوده ایم. اکبرپ��ور در پایان درباره 
چگونگی دفع پس��ماند در منزل و در سطح 
ش��هر  تاکید کرد: مردم چه بیم��ار و دارای 
عالئم بیماری چه سالم و فاقد عالئم بیماری 
باش��ند باید پسماندهایی که ممکن است به 
ویروس کرونا آلوده باشد را داخل کیسه های 
در بسته قرار دهند سپس آن ها را در سطل 
زباله خانگی یا مخازن ش��هری دفع کنند تا 
اگ��ر پاکبان ه��ا، زباله گردها و ک��ودکان کار 
عوامل حفاظتی را رعایت نکرده بودند به این 

ویروس مبتال نشوند.

اخبار

فرمان��ده انتظامی اس��تان کرمانش��اه از دس��تگیری 
یک س��ارق حرفه ای در ش��هر پاوه خبر داد و گفت: 
ای��ن فرد با جل��ب اعتماد راننده های بین ش��هری و 
خوران��دن آبمیوه و خوراکی های مس��موم به ۴۰ نفر 
از قربانیان خود اقدام به س��رقت اموالش��ان می کرد.

به گزارش میزان،  سردار "علی اکبر جاویدان" اظهار 
داش��ت: پس از ش��کایت تعدادی از رانندگان حمل و 
نقل عمومی بین ش��هری پاوه در خصوص سرقت از 
آن ها توسط س��ارقی حرفه ای، رسیدگی به موضوع 
در دس��تور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: در تحقیقات 

تکمیلی مش��خص شد فرد س��ارق به عنوان مسافر 
دربس��تی در شهر های مختلف س��وار بر خودرو های 
مس��افربری شده و در بین راه با چرب زبانی و تعارف 
مواد نوشیدنی و خوراکی های مسموم طعمه های خود 
را بیه��وش می کرده است.س��ردار جاوی��دان تصریح 
کرد: این فرد ش��یاد پس از بیه��وش کردن رانندگان 
خودرو های مس��افربر، اقدام به سرقت اموال با ارزش 
آن ها از جمله گوش��ی تلفن همراه، پول و دیگر لوازم 
با ارزش می کرده و متواری می ش��ده اس��ت.فرمانده 
انتظامی استان کرمانش��اه تصریح کرد: دز تحقیقات 

تکمیلی مشخص شد این فرد عالوه بر کرمانشاه در 
استان های تهران، همدان و کردستان نیز سرقت های 
مش��ابهی را مرتکب شده است.وی ادامه داد: با جمع 
بن��دی موض��وع، تحقیقات گس��ترده پلی��س برای 
دس��تگیری این فرد آغاز و پس از جس��تجوی بسیار 
موفق به شناسایی سارق حرفه ای در شهرستان پاوه 
شده و با هماهنگی مقام قضائی او را دستگیر کردند.
س��ردار جاویدان با بیان اینکه متهم دس��تگیر ش��ده 
تاکنون به ۴۰ فقره س��رقت به روش یاد شده اعتراف 
کرده اس��ت، گفت: هرچند شواهد امر نشان می دهد 

وی س��رقت های بیش��تری را در استان های یاد شده 
مرتکب شده باشد.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با 
اعالم اینکه تحقیقات تکمیلی از سارق دستگیر شده 
ادامه دارد، گفت: افرادی که با ش��یوه یاد شده هدف 
سرقت قرار گرفته اند برای شناسایی سارق به پلیس 
آگاهی شهرس��تان پاوه مراجعه کنند.وی در پایان از 
ش��هروندان و خصوصا افراد راننده خواست تا به هیچ 
عنوان نوش��یدنی و یا خوراکی از اف��راد غریبه قبول 
نکنند و در صورت اصرار فرد برای پذیرفتن خوراکی 

موضوع را به پلیس اطالع دهند.

4۰ راننده قربانی آبميوه مسموم شدند
بازداشت سارق حرفه ای در کرمانشاه؛

2میلیون تن متقاضی ارزیابی وسع بیمه سالمت 
موهبتی : ۵3 درصد متقاضیان، مستحق دریافت بیمه رایگان هستند

مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت گف��ت: خروج از مس��اله حمایتی بودن 
و حرکت به س��مت نظام بیم��ه ای کارآمد مبتنی بر دانش روز و س��ازمان 
الکترونیک مهم ترین بخش اصالحی سازمان است. به گزارش ایسنا، طاهر 
موهبتی در گفت وگوی تصویری با پرسنل سازمان بیمه سالمت در سراسر 
کش��ور، افزود: در یک مقطع زمانی که به لحاظ اقتصادی ش��رایط بهتری 
ب��ر جامعه حاکم بود، نزدیک به 11 میلیون نفر بیمه رایگان ش��دند؛ ضمن 
اینک��ه در صندوق بیمه ایرانیان چه��ار میلیون نفر عضو بودند که در زمان 
آغ��از به کار بیمه رایگان بخش عمده ای از اعض��ای این صندوق به بیمه 
رایگان مهاجرت کردند؛ اما در زمان انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت 
بهداشت این میزان به ۴ هزارنفر کاهش پیدا کرد. وی با اشاره به ضرورت 
توجه به نظام ارزیابی وس��ع درسازمان بیمه س��المت افزود: یارانه متقاطع 
یک��ی ازاص��ول بنیادی بیمه ها اس��ت؛ یعنی اف��راد در دوران دارایی برای 
دوران فق��ر خود و یا دیگران در دوران س��المت ب��رای زمان بیماری خود 
و در دوران جوانی برای دوران پیری و س��المندی خود و دیگران پرداخت 
کنند.موهبتی تاکید کرد: پیش��تر ۸۵ درصد بیمه شدگان از خدمات رایگان 
اس��تفاده می کردند که بنیادی تری��ن اصل بیمه یعنی یارانه متقاطع در این 

ش��رایط عملیاتی نمی شد، البته تمام اقدامات انجام شده در گذشته با توجه 
به اقتضاعات آن زمان موجه است.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با تاکید 
بر اینکه تمامی تصمیمات بیمه ای در زمان خود موجه است، اظهار داشت: 
تغییر رویکرد و حرکت به سمت نظام بیمه ای مبتنی بر دانش روز و سازمان 
الکترونیک یکی از ضروریات امروز نظام است، شاید در زمان هایی موانعی 
وجود داش��ت، اما امروز باید اصالحات را انجام داد و نیازمند جراحی جدی 
هس��تیم.وی با اشاره به اینکه در س��ال ۹۵ علی رغم چاپ ۸ هزار میلیارد 
تومان اوراق، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته وجود داشت، گفت: 
بدون تردید این مش��کل در آن ش��رایط دارای دالیلی اس��ت که می توان 
ب��ه عدم تخصیص منابع کافی، بی توجهی ب��ه اختصاص اعتبار برای بیمه 
رای��گان، ع��دم در نظر گرفتن بار مالی برای وظای��ف محوله و هزینه کرد 
بیش از اعتبارات و منابع سازمان اشاره کرد.موهبتی با بیان اینکه مطالعات 
اقتصادی بسیاری در جهت تغییر رویکردها و اصالح مشکالت با کمک از 
خرد جمعی صورت گرفت، ادامه داد: خوشبختانه اقدامات قابل قبولی انجام 
شد که تمامی آنها حاصل تالش ها و زحمات کارکنان سازمان بیمه سالمت 
در سراسر کشور است، امروز باید احساس غرور و افتخار کنیم که سازمان 

بیمه س��المت توانسته اس��ت در حوزه های مختلف اقدامات ارزشمندی را 
به نتیجه برس��اند.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: مهم ترین اصالح 
آن ب��ود که از مس��اله حمایتی بودن خارج ش��ده و امروز به س��مت نظام 
بیم��ه ای کارآم��د مبتنی بر دانش روز و س��ازمان الکترونیک حرکت کنیم؛ 
یعنی پوشش اجباری بیمه برای همگان مهیا شد و دوره انتظار موجب شد 
افراد در روی تخت بیمارس��تان بیمه نشوند؛ مفهوم دیگرش این است که 
بیمار برای بیمه شدن در انتظار بیماری نمی نشیند و باید خود را بیمه کند، 
ضمن اینکه بحث ارزیابی وسع نیز مد نظر قرار گرفت؛ به آن معنا که فرد 
دارای توانای��ی مالی خود حق بیمه را باید پرداخت کند.  بنابر اعالم روابط 
عمومی س��ازمان بیمه سالمت، وی افزود: تاکنون 2 میلیون نفر درخواست 
ارزیابی وسع داش��تند که حدود ۵3 درصد جز دهک هایی بودند که باید به 
آنها بیمه رایگان تعلق گیرد که برای تمامی این افراد پیامک ارس��ال شده 
اس��ت. همچنین برای ۶۵ تا  ۷۰ درصد افرادی که پیامک رایگان دریافت 
کردند دفترچه بیمه صادر ش��ده است؛ از سوی دیگر تعداد قابل توجهی نیز 
ح��ق بیمه ۵۰ درصد و 1۰۰ درصد پرداخت می کنند که نش��ان از ش��کل 

گیری یارانه متقاطع دارد.

وزی��ر آم��وزش و پ��رورش درب��اره زمان 
برگ��زاری امتحان��ات نهای��ی و کنک��ور 
سراس��ری، گفت: ما اردیبهش��ت را برای 
مرور درس ها و جمع بندی  درنظر می گیریم 
و بعد از پایان اردیبهش��ت، سه هفته برای 

برگزاری امتحانات نهایی نیاز داریم که تا 
هفته س��وم خرداد طول می کشد و پایان 
دوره امتحان��ات نهای��ی خواهد بود. بعد از 
آن نیازمند س��ه هفته زمان برای آمادگی 
ش��رکت در کنک��ور هس��تیم و بنابرای��ن 
س��ازمان س��نجش می توان��د دهه س��وم 
تیرماه برای برگزاری کنکور آماده ش��ود. 
اگر اتفاقات پیش بینی نش��ده ای رخ ندهد، 
زمانبندی ما این گونه است.به گزارش ایسنا، 

محس��ن حاجی میرزایی درباره بالتکلیفی 
دانش آموزان کنکوری نی��ز توضیح داد و 
گفت: وضعیت دانش آموزان پایه دوازدهم 
اهمیت وی��ژه ای دارد و همه دانش آموزان 
پای��ه دوازدهم می دانند که معموال بخش 
عظیمی از محتوا تا ۹۰ درصد قبل از عید 
آن تمام می ش��ود و ش��روع سال جدید با 
م��رور درس ه��ا و تقوی��ت یادگیری ها 
همراه است.وی ادامه داد: ما اردیبهشت را 

برای مرور درس ها و جمع بندی ها درنظر 
می گیریم و بعد از پایان اردیبهش��ت، سه 
هفت��ه برای برگزاری امتحانات نهایی نیاز 
داریم که تا هفته س��وم خ��رداد طول می 
کشد و پایان دوره امتحانات نهایی خواهد 
ب��ود. بع��د از آن نیازمند س��ه هفته زمان 
برای آمادگی ش��رکت در کنکور هستیم. 
بنابراین سازمان س��نجش می تواند دهه 
س��وم تیرماه برای برگ��زاری کنکور آماده 

شود. اگر اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ 
ندهد احتماال زمانبندی ما اینگونه اس��ت.
وزیر آموزش و پ��رورش درباره چگونگی 
برگزاری امتحان��ات نهایی نیز گفت: می 
توانیم س��الن های بزرگتری را اختصاص 
و فاصل��ه را رعایت و ه��ر پروتکلی مورد 
نیاز باشد برای آزمون حضوری اجرا کنیم. 
تاکی��د ما برگ��زاری حض��وری امتحانات 

نهایی است.

 تأکید بر برگزاری حضوری امتحانات نهایی است
اعالم زمان برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری؛

سوء استفاده اقتصادی در بحران کرونا
کووید۱9 همچنان بدون درمان و واکسن قطعی است؛

گروه اجتماعی : رییس سازمان غذا و دارو با تاکید براینکه 
هنوز هیچ دارو و واکسن تایید شده ای در دنیا برای درمان 
کووی��د-1۹ معرفی نش��ده، گفت: همه م��واردی که در 
فضای مجازی مطرح می ش��ود، بحث اقتصادی و انتفاع 
نامناسب و غیراخالقی است که واقعیت هم ندارند؛ این 
داروها هنوز مورد تایید نیس��تند، بلکه پیشنهادات زیادی 
است که در حال بررسی است. دکتر محمدرضا شانه ساز 
در ارتباط ویدیو کنفرانس��ی با خبرنگاران،   با بیان اینکه 
در ح��وزه کیت ها داریم ب��ه تولید داخلی فکر می کنیم و 
تولید داخل وج��ود دارد، افزود: به قدری منابع داریم که 
شیطنت یک کش��ور کوچک نمی تواند تاثیری در تامین 
اقالم مورد نیاز ما داشته باشد. البته این موضوع از سوی 

وزارت خارجه و مبادی رسمی دنبال می شود.
جم�ع آوری پالس�مای بهبودیافت�گان کرون�ا تح�ت  ���

نظارت وزارت بهداشت
شانه ساز در پاسخ به سوال دیگری درباره آغاز جمع آوری 
پالس��مای بهبودیافتگان کووید-1۹، گفت: این روشی 
اس��ت که در دنی��ا مورد تایید ق��رار گرفت��ه و آزمایش 
شده است. س��ازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هم 
در ح��ال پیگیری آن اس��ت و توصیه هایی هم که الزم 
بوده برای جلوگی��ری از هرگونه آلودگی و اینکه بتوانیم 
از منافع آن استفاده کنیم، طی نامه ای به سازمان انتقال 
خون اعالم کردیم و هر کمکی که الزم باش��د، در کنار 
اقدامات نظارتی که انجام  می دهیم، انجام خواهیم داد. 
امروز متخصصین خوش��نام ما از ابتدای این پروژه وارد 
ش��دند و به زودی در کش��ورمان پیش می رود که یکی 
از روش هایی اس��ت که می تواند در درمان و پیشگیری 

کمک کند و ضامن سالمتی مردم باشد.
اثربخش�ی فاوپیراوی�ر در کرون�ا همچن�ان در انتظار  ���

نتایج بالینی
وی در پاسخ به سوال ایسنا،   درباره سرانجام تست های 
بالین��ی داروی فاوپیراویر در مبتالیان کرونا، گفت: نه در 
ایران و نه در هیچ کش��وری دیگر هنوز اثربخش��ی  این 
دارو برای کرونا ثابت نش��ده اس��ت. در کشور ما هم به 
م��وازات مطالعات بالینی، فرآیند تولیدش را آغاز کردیم. 
زیرا مصرف این دارو فقط برای کرونایی ها نیست و برای 
آنفلوآنزا هم موارد مصرف دارد. دارد در کش��ور ما تولید 
می شود و در مطالعات بالینی هم استفاده می شود. منتظر 
نتایج بالینی هستیم. در فضای مجازی شتاب زدگی ایجاد 
شد و حتی از سوی چند نفر از همکاران پزشک اخباری 
مطرح شد که التهاب و باور غلطی را ایجاد کرد، اما کمیته 
علمی وزارت بهداشت این اظهارات را تایید نمکی کند. ما 
به دور از همه هیاهوها داریم کار مطالعات بالینی را انجام 

می دهیم. در تامین و تولیدش هم مشکلی نداریم.
برخی سوء استفاده های اقتصادی از کرونا ���

وی در پاس��خ به س��والی  درباره وضعیت داروی ترکیبی 
ایرانی در درمان کرونا که پیش از این مطرح ش��ده بود،   
اف��زود: این داروی ترکیبی یک داروی انتخابی اس��ت و 

الزم نیس��ت که برای بیماران کرونایی تجویز ش��ود و 
توصیه ش��ده که می تواند در درمان مورد اس��تفاده قرار 
گیرد که به تعداد نیاز سیس��تم درمانی در کش��ور تولید 
شده است. اما توصیه نشده که حتما به بیماران به عنوان 
دارویی که می تواند در درمان کمک کند، مورد توجه قرار 
گیرد. هنوز هیچ دارو و واکسن تایید شده ای در دنیا برای 
درمان این بیماری معرفی نش��ده است و همه چیزهایی 
که در فضای مجازی مطرح می ش��ود، بحث اقتصادی و 
انتفاع نامناسب و غیراخالقی است که مطرح می شود و 
این ها واقعیت ندارد. این داروها هنوز مورد تایید نیستند، 
بلکه پیش��نهادات زیادی است که در حال بررسی است. 
هیچ یک از مراجع رسمی بین المللی و سازمان غذا و دارو 
وزارت بهداشت و کمیته علمی مستقر در وزارت بهداشت 

این ها را تایید نکرده است.
چگونگی افزایش قیمت دارو در سال جاری ���

رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، 
درباره افزایش قیمت دارو در س��ال جاری نیز،   گفت: در 
این چند سال افزایش قیمت دارو به مراتب پایین تر از نیاز 
متناسب با تورمی بوده که رسما اعالم شده است. امسال 
هم برنامه داریم که تا حد امکان افزایش قیمت نداش��ته 
باش��یم، مگر در مواردی ک��ه نهاده های تولید یا افزایش 
قیم��ت ارز تاثیر بگ��ذارد و افزایش قیم��ت را در حدی 
ک��ه بنگاه ها ضرر نکنند، می پذیریم تا ضررش��ان باعث 
نش��ود که نیاز بیماران به دارو مخدوش ش��ود. سیاست 
م��ا تاکنون این بوده که امس��ال هم همین سیاس��ت را 

ادامه می دهیم.
افزایش تصاعدی تولید ماسک در کشور ���

وی درباره مش��کل ماس��ک و مواد ضدعفونی در برخی 
کارخانه های��ی که طی این مدت کار کرده اند، گفت: باید 
توجه کرد که ظرفیت تولید ماسک در کشور حدود 3۵۰ 
ه��زار مورد بود که قبل از آغ��از بحران کرونا عددی که 
قابلی��ت تولید و توزیع داش��ت، بین 12۰ ت��ا 1۵۰هزار 
ماسک سه الیه بود. ماسک N۹۵ یا فیلتردار در بهترین 

حالت کمتر از ۵۰۰۰ عدد در روز ظرفیت تولید داش��تیم. 
با بروز بح��ران کرونا، اعداد و ارق��ام افزایش تصاعدی 
و نجوم��ی پیدا کرد؛ به طوری ک��ه در حال حاضر برای 
ماسک سه الیه حدود 1.۵ میلیون در واحدهای صنعتی 
قبلی مان تولید می کنیم که افزایش 1۰ برابری داده شده 
اس��ت. همچنین با ورود س��تاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
در روز 2 میلی��ون و ۸۰۰ هزار ماس��ک س��ه الیه تولید 
می کنیم.رییس س��ازمان غ��ذا و دارو ادامه داد: در زمینه 
ماسک N۹۵ در حال حاضر تولیدمان به 1۷۰ هزار عدد 
در روز رس��یده اس��ت. در روزهای ابتدایی بحران برای 
تامی��ن نیاز واحدهای درمانی م��ان در این زمینه واردات 
هم داشتیم. البته با وجود این افزایش ظرفیت تولید، نیاز 
بسیار بسیار فراتر است. البته اکنون دیگر مشکل خاصی 
در ای��ن حوزه در مراکز بهداش��تی و درمانی نداریم. این 
درحالیس��ت که روزها و هفته ها ابتدایی حتی همکاران 
پزشک و پرستارمان که مستقیما با بیمار در تماس بودند، 
تجهیزات کافی نداشتند. لباس ایزوله هم داستان دیگری 
داش��ت که در حال حاضر در این زمینه هم افتخار ملی 

در کشور ایجاد شد.
اولویت مراکز درمانی در توزیع ماسک ���

وی اف��زود: به ه��ر ترتیب در حال حاض��ر تعداد تامین 
ماس��ک س��ه الیه مان 2۶ برابر قبل از بحران است،  اما 
نیازمان هم بیش��تر اس��ت. در صنایع هم جاهایی است 
ک��ه این ماس��ک ها را نیاز دارند که از مح��ل واردات به 
آن ها نیز ارائه دادیم. زیرا اولویت مان در تامین ماس��ک 
مراک��ز درمانی که بیماران را به ص��ورت رایگان درمان 
می کنن��د، ارائ��ه ماس��ک های تولید داخل ک��ه قیمت 
پایین تری دارند، به آنهاس��ت. البته سعی می کنیم عمدتا 
ماسک مورد نیاز صنایع و جاهای دیگر را از محل واردات 
تامین کنیم که ممکن اس��ت قیمت های آن کمی باالتر 
از قیمت مصوب تولید داخلی باش��د. طی چند روز آینده 
و تا پایان اردیبهشت ماه امیدواریم ظرفیت تولید ماسک 
س��ه الیه باالی ۵ میلیون برسد تا این نگرانی در صنایع 

برطرف ش��ود. در عین حال کمتر صنایعی هستند که به 
ماسک های فیلتردار نیاز داشته باشند که در این زمینه هم 
به زودی افزایش ظرفیت  باالی 2۰۰ هزار عدد را لمس 
خواهیم کرد. قطعا نیاز صنایع و صنوف دیگر هم برطرف 
می شود. شانه س��از درباره تکلیف مسئوالن کنترل فنی، 
افزود: مسئوالن فنی قشری هستند که بخش مهمی از 
نظارت را در صنایع و بخش های مختلف انجام می دهند. 
ما به عنوان یک ارگان فنی باید در کنار آن ها قرار گیریم 
و حمایت مان بیشتر در حوزه امور فنی این افراد است که 
جرات و جس��ارت داشته باشند که نظارت شان بر فرآیند 
تولید و نظارت بر سالمت محصول اظهار نظر با قدرتی 
باش��د و از تهدید و فشار نگرانی نداشته باشند. در حوزه 
مالی خیلی به ما مربوط نیست. البته به عنوان یک ارگان 
فرعی که الجرم درگیر می شویم، همواره تالش کردیم 
که به نحوی عمل کنی��م که حقوقی از این افراد ضایع 
نشود و بحث حقوق در انجام وظایق قانونی شان اختاللی 
ایجاد نکند. البته به یک سازوکار قانونی نیاز است که این 
افراد از صاحب صنعت دریافت پول مستقیم نداشته باشند 
که امیدواریم در پیشنهاداتی که برای اصالح به مجلس 

ارائه می شود، به این موضوع پرداخته شود.
توان تولید داخلی داروهای مرتبط با کرونا ���

شانه س��از در پاس��خ به س��والی درباره واردات داروهای 
مرتب��ط ب��ا کرونا، گف��ت: در حال حاضر دیگ��ر واردات 
دارو در ای��ن زمین��ه نداریم و آنچه به ص��ورت موردی 
وارد می ش��ود،  سفارش��اتی اس��ت که در بهمن و اسفند 
م��اه ارائه ش��ده بود. خوش��بختانه در ح��ال حاضر تمام 
اقالمی که مورد نیاز اس��ت در داخل قابلیت تولیدش��ان 
را داری��م و می توانیم تولید کنیم که ناش��ی از توانمندی 
ماس��ت، اما تاکید می کنم که هن��وز هیچ درمان دارویی 
شناخته شده و تایید ش��ده ای برای کرونا در دنیا نداریم 
که بخواهیم خودمان را وابس��ته ب��ه این بدانیم که یک 
داروی خاصی را نتوانیم تولید کنیم و باید وارد کنیم.وی 
افزود: داروهایی که اکنون به طور جد کاندیدا هس��تند و 
می توانند در مطالعاتی که انجام می شود، احتمال استفاده 
در درمان بیماران کرونای��ی را دارند،  خودمان می توانیم 
در داخل تولید کنیم. بخش��ی از م��وارد اولیه آنها نیاز به 
واردات داش��تند که اکنون چند ش��رکت هم برای تولید 
آن موارد اولیه اعالم آمادگی کردند. ش��اید برای کسانی 
که ش��ناخت کافی از صنعت داروسازی کش��ور ندارند، 
جای تعجب داش��ته باشد. این توان اکنون در داروسازی 
کش��ور وجود دارد. به گزارش ایسنا،شانه س��از افزود: در 
حال حاضر کارخانه ای را در کش��ور داریم که خط تولید 
داروه��ای ضدوی��روس در آن به عنوان تنه��ا  کارخانه 
تولید داروهای ضدویروسی تخصصی در منطقه شناخته 
می ش��ود. کارخانه های دیگری هم داریم که اگر بتوانند 
ضوابط ما را پاس کنند، می توانند به ظرفیت تولید اضافه 
شوند. داروهایی که در کرونا به طور جدی مطرح هستند 

را می توانیم در کشور تولید کنیم.
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فرهنگ و هنر

»زیر همکف 2« اجتماعی تر می شود
کارگردان س��ریال »زیر همکف« گفت: قطعا 
بین پایان فصل یک و شروع فصل دو فاصله 
زمانی داریم که در این میان قصه ها نیز تغییر 
می کند.بهمن گودرزی کارگردان سریال »زیر 
همک��ف« در گفت وگو با ف��ارس، درباره ادامه 
تولید این س��ریال گفت: ای��ن روزها به دلیل 
شیوع کرونا بسیاری از شوراها برگزار نمی شود، 
ادامه تولید س��ریال زیر همکف نیز در مرحله 
تصمیم گیری و تش��کیل ش��ورا متوقف شده 
اس��ت.وی ادامه داد: طرح »زیر همکف2« به 
سازمان صداوسیما ارائه شده است اما به دالیلی 
که گفتم زمان تولید هنوز مشخص نیست.این 
کارگردان با اشاره به قصه این سریال در فصل 
دو نیز بیان داشت: قطعا بین پایان فصل یک 
و ش��روع فصل دو فاصله زمان��ی داریم که در 
ای��ن میان قصه ها نیز تغیی��ر می کند و اتفاق 
هایی افتاده اس��ت که در ادام��ه خواهیم دید. 
گودرزی همچنین افزود: در ادامه این س��ریال 
قصه های اجتماعی بیشتری می بینیم و طبق 
برنام��ه ریزی ها س��ریال »زیر همکف 2« در 
3۰ قس��مت ساخته می ش��ود. در یک خطی 
قصه »زیر همکف« آمده: »زندگی قانون های 
زیادی داره. ولی به نظر من مهم ترینش اینه که 
راحت، نهبگی و هیچ وقت از نه گفتن نترسین. 
موافقین؟ نه؟«. این س��ریال کمدی اجتماعی 
است و معضالت روز جوان ها و دغدغه هایشان 

را از زبان دیگری به تصویر می کشد . 

خواجه امیری تیتراژ سریال »بچه 
مهندس 3« را می خواند

احس��ان خواجه امیری تیتراژ س��ریال »بچه 
مهندس 3« را که در ش��ب ه��ای رمضان از 
شبکه دو پخش می شود را می خواند.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، مجموعه تلویزیونی 
»بچه مهندس 3« قرار اس��ت در ش��ب های 
ماه رمضان روی آنتن ش��بکه دوم سیما برود 
از این رو مراحل تدوین و صداگذاری و انتخاب 
موسیقی آن در حال انجام است.موسیقی متن 
به عهده بابک شهرکی و خواننده تیتراژ سریال، 
احس��ان خواجه امیری است.فصل نخست آن 
در رمضان ۹۷ روی آنتن رفت و با حضور سه 
کودک که خط اصلی قصه را دنبال می کردند 
توانس��ت از محبوبیت خوبی برخوردار ش��ود. 
فصل دو آن مدتی بعد از شبکه دو سیما پخش 
ش��د.فصل اول به دوران کودکی ش��خصیت 
اصلی قصه با نام جواد جوادی پرداخت. جوادی 
در فص��ل دو نوجوان ش��ده بود و همچنان به 
دنب��ال هویت و پ��در و مادرش می گش��ت و 
حاال در فصل س��ه  جوان 2۴ ساله و دانشجو 
است و به عبارتی مخترع می شود.علی غفاری 
کارگردانی و س��عید سعدی تهیه کنندگی این 
س��ریال را به عهده دارن��د. دو فصل قبل این 
سریال در سال گذشته از شبکه دو سیما پخش 
شد. نگارش متن های »بچه مهندس 3« که 
در گروه فیلم و س��ریال شبکه دوم سیما تولید 
شده برعهده حسن وارسته، امیر شاداب و رضا 

خمسه بوده است.

 مینی سریال »تاراز«
 روی آنتن شبکه شما

مینی س��ریال »تاراز« که به سفارش شبکه 
جهان بین اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
آماده پخش شده، از دوشنبه اول اردیبهشت 
روی آنتن ش��بکه ش��ما می رود.به گزارش 
پانا، مینی س��ریال »تاراز« به تهیه کنندگی 
مرتضی رحیم��ی و کارگردان��ی محمودرضا 
اسدی س��ال ۹۷ در لوکیشنهای مختلفی در 
اصفهان و ش��هرکرد جل��وی دوربین رفت و 
از چندی قبل آماده پخش ش��ده اس��ت.علی 
اوسیوند، حسین توش��ه، محمود مقامی، مینا 
ن��وروزی، س��یما مطلبی، مهدی س��جادپور، 
اش��رف ش��اه حس��ینی، حجت ا...نجف پور، 
غالمعلی استرکی، مرتضی کیوانداریان، زهرا 
آقا حسینی، پریسا پاسبان، ستاره کوه سختی، 
بهمن فراهانی، آرام یوسف نیا، مهرشاد نیکوه 
خواه،حمیدرضا تربتیان،صباجمالپور، عبدالعلی 
برازش و... در این مینی س��ریال بازی داشته 
اند.در خالصه داستان سریال آمده: جوانی به 
نام تاراز بختیاری )با بازی مرتضی رحیمی(، 
استاد دانشگاه و متخصص نیروگاه برق برای 
اجرای طرحش به نیروگاهی در سوریه اعزام 
می ش��ود. حض��ور تاراز در نی��روگاه با حمله 
داع��ش همزمان می ش��ود و او برای نجات 
جان همکارانش، جان خود را به خطر میندازد 
و مجروح می ش��ود. او پس از بازگش��ت به 
کشور، در یک آسایش��گاه جانبازان با عشق 
قدیمی خود درنا)نیلوفر ش��هیدی( مواجه می 
شود و.....این سریال از دوشنبه اول اردیبهشت 
س��اعت 23 روی آنتن شبکه شما می رود و 

تکرار آن روز بعد ساعت 11 خواهد بود.

سينمای ايران 

سينمای جهان

رقابت چهره ها در ضیافت رمضانی سیما
گ�روه فرهنگ�ی :مرور س��ریال های »زیرخاکی«، »بچه 
مهندس«، »#س��رباز« و »پدر پسری« از منظر ترکیب 
چهره های حاضر در جلو و پشت دوربین هر کدام، نشان 
از رقابت��ی داغ میان این آثار در ش��ب های رمضان برای 
ج��ذب مخاطب دارد. ش��ب های رمضان بع��د از نوروز 
پربیننده تری��ن باک��س تلویزی��ون اس��ت و حتی گاهی 
این باکس طالیی بیش��تر از نوروز نیز به چش��م می آید. 
امسال هم که ماه رمضان با روزهای قرنطینه و در خانه 
ماندن های اجباری توامان شده است لزوم تمهیدات الزم 
برای تماشایی شدن آنتن تلویزیون بیشتر حس می شود.

با همین دیدگاه چهار سریال رمضانی تلویزیون که قرار 
است از روز شنبه هفته آینده و با شروع ماه رمضان روی 
آنتن بروند مخاطب بیش��تری را با خود همراه می کنند و 
یا حداقل انتظار مخاطب از این س��ریال ها بیشتر است. 
از یکی چند ش��ب گذش��ته نی��ز پخش تیزره��ای این 
سریال های نوروزی آغاز شده است و همزمان مخاطبان 
با تماش��ای این تیزرها تخمین می زنند که کدام یک از 
سریال ها موفق تر خواهند بود و یا خود را برای تماشای 

کدام سریال بیشتر موظف کنند.
سریال های رمضان ���۹۹ در یک نگاه

س��ریال های »زیرخاکی« س��اخته جلیل سامان، »بچه 
مهندس 3« س��اخته علی غفاری، »#س��رباز« س��اخته 
هادی مقدم دوس��ت و »پدر پس��ری« ساخته محمدرضا 
حاج��ی غالمی چهار مجموع��ه ویژه م��اه رمضان ۹۹ 
هس��تند که در ش��بکه های سیما پخش می ش��وند. در 
ادامه به معرفی چند چهره امس��ال سریال های رمضانی 
می پردازیم که حضورشان می تواند ارزش افزوده ای برای 
از هر یک سریال ها باشد و یا شانس بیشتری برای دیده 

شدن در باکس طالیی رمضان دارند.
جلیل سامان؛ کارگردان ریسک پذیر اما آرام ���

»زیرخاکی« جدیدترین و قطعاً متفاوت ترین تجربه جلیل 
س��امان کارگردان بلندپرواز اما همواره آرام و بی حاشیه 
است.این شب ها تیزر این س��ریال از شبکه یک پخش 
می ش��ود و با نگاهی کلی می توان حس کرد س��ریال از 
نوعی طنازی یا فضای مفرح برخوردار اس��ت و س��امان 
در وهله اول در این س��ریال سبک کاری خود را بر هم 
زده است. او برای این سریال ترکیب شناخته شده ای از 
بازیگران را نیز انتخاب کرده اس��ت که یک برگ برنده 

مجموعه او خواهد بود.
پژم�ان جمش�یدی؛ چهار گریم س�نگین ب�رای یک  ���

سریال
پژمان جمش��یدی حاال دیگر آنقدر کارنامه بازیگری اش 
پررنگ ش��ده است که ش��اید حتی کمتر کسی بتواند به 
پیش��ینه فوتبالی او اش��اره کند و او را فوتبالیست بنامد. 
او اگرچ��ه از ابت��دای دهه ۹۰ به عرص��ه هنر ورود کرد 
ام��ا حجم حضورش و حت��ی میزان پذیرش او توس��ط 
مخاطب خیلی زود باعث ش��د علی رغم همه نقدهایی 
که به او وارد می ش��د بتواند به کارهای بیشتر ادامه داده 
و خود را در عرصه بازیگری تثبیت کند.پژمان جمشیدی 
در س��ال های اخیر در کمدی های بفروش��ی در س��ینما 
ه��م حضور یافته اس��ت. »خوب، بد، جل��ف« یک و دو 
و »جه��ان با م��ن برقص« نیز از جمل��ه آثار خوب وی 
در س��ال های اخیر اس��ت.با این حال هنوز هم می توان 
او را بازیگری برآمده از تلویزیون دانس��ت که با سریال 
»پژمان« دیده ش��د و مورد اقب��ال گرفت و بعد از آن به 

س��ینما و حتی تئاتر ورود کرد.جمشیدی طی سال های 
اخیر کمتر حضوری در تلویزیون داشته است، او سه سال 
پیش در نقش کوتاهی در »نفس« آخرین ساخته سامان 
ب��ازی کرد و پررنگ ترین حضورش به س��ریال نوروزی 
»دیوار به دیوار« در نوروز 2 سال پیش برمی گردد و حاال 
دوباره با سریال »زیرخاکی« به تلویزیون باز گشته است 
که بعد از تجربه های متعدد سینمایی و تئاتری می تواند 
فضای مفرح و طنازانه ای را در ش��ب های رمضان برای 
مخاطب رقم بزند و به گفته خودش از جمله جذابیت های 
این سریال برای او چهار گریم سنگینی است که در طول 

کار داشته است.
ژاله صامتی؛ بازگشت دوباره به تلویزیون ���

ممکن است شما هم از آن دسته مخاطبانی باشید که نام 
ژاله صامتی را با »گالبتون« به یادآورید؛ مجموعه ای که 
س��ال ۷۵ از تلویزیون پخش شد و صامتی با بازی خاص 
خود در کنار حس��ین پناهی به ایف��ای نقش پرداخت. او 
پیش از آن و بیشتر از تلویزیون در صحنه و تئاتر به ایفای 
نقش پرداخته است اما در قاب جادویی هم با سریال های 
خاطره انگیزی چون »آژانس دوستی«، »فردا دیر است« 
و »کارگاه شمسی و دستیارش مادام« حضور داشته است. 
صامتی طی این س��ال ها چهره دیگری از توانمندی های 
خود را هم نش��ان داده اس��ت و دو س��ال پیش توانست 
برای حضورش در فیلم جدی »در خونگاه« نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شود.باید دید 
این بازیگر که قرار است نقش همسر پژمان جمشیدی را 
در سریال »زیرخاکی« ایفا کند تا چه حد در تجربه جدید 

خود موفق خواهد بود.
هادی حجازی فر؛ حضور پررنگ در سریال های طنز ���

خیل��ی از عالقمن��دان نق��ش »حس��ن« در س��ریال 
»دوپینگ« که در نوروز این پدر مغازه دار آذری و دعواها 
و ش��وخی هایش با مادر و فرزندش را در س��ریال دنبال 
کردن��د حاال می توانند ادامه حض��ور او در تلویزیون را با 
»زیرخاکی« با نقشی اتوکشیده و مقتدر ببینند که قطعًا 
ترکیب او و پژمان جمش��یدی در این س��ریال می تواند 
موقعیت ه��ای جذابی را رق��م بزند.این دومین س��ریال 
تلویزیونی است که حجازی فر در آن نقش پررنگی دارد 
و بعد از موفقیتی که طی چند سال اخیر در سینما کسب 
کرده اس��ت در آن به ایفای نقش می پردازد. او به نوعی 
از جمله بازیگران مطرح س��ینمای این روزها محسوب 

می ش��ود که قرار است در تلویزیون حضور یابد. حجازی 
فر البته پیش از این در نقش کوتاهی در مقام یک مامور 
امنیتی در سریال »نفس« به ایفای نقش پرداخت و این 
دومین همکاری او با جلیل س��امان محس��وب می شود.
این همکاری در »زیرخاکی« به دلیل داس��تان و حتی با 
نگاهی به تصاویر وی در سریال می تواند ابعاد ناشناخته تر 
و موقعیت های شگفت انگیزتری داشته باشد به ویژه که 
حجازی فر در این س��ریال قرار است در دو نقش ظاهر 

شود.
عل�ی غف�اری؛ موف�ق در معرفی بازیگ�ران کودک به  ���

سینما
عل��ی غفاری کارگردان »بچه مهندس« از این منظر در 
ترکیب چهره های س��ریال های رمضانی سریال ها قرار 
گرفت که توانس��ت این سریال را به فصل سوم برساند. 
غفاری فصل اول »بچه مهندس« را س��ال ۹۶ کلید زد 
که در رمضان س��ال ۹۷ روی آنتن شبکه دو سیما رفت. 
این مجموعه داس��تان یک پرورشگاه را به تصویر کشید 
و برگ برنده این س��ریال در فصل اول حضور کودکانی 
بود که به قصه و فضای این س��ریال رنگ و جانی تازه 
بخش��یدند. دو تن از کودکان هنرمندی که نقش اصلی 
این س��ریال را بر عهده داش��تند هر دو بواس��طه حضور 
موفق شان در این مجموعه در فیلم »قصر شیرین« رضا 
میرکریمی به ایفای نقش پرداختند و خوش درخش��یدند 
و حتی توانس��تند نامزد دریافت سیمرغ شوند.فصل دوم 
سریال با نوجوانی شصیت اصلی و حاال فصل سوم این 
س��ریال با جوانی ج��واد که روزبه حص��اری آن را بازی 
می کن��د در رمضان پخش می ش��ود و باید دید می تواند 

همچون فصل اول موفق باشد یا خیر.
ثریا قاسمی؛ بازیگر پیشکسوت سریال های رمضانی ���

ثریا قاسمی آذرماه امسال وارد نودمین سال زندگی خود 
خواهد ش��د و بازیگر پیشکس��وت و با سابقه چهره های 
رمضانی امسال محسوب خواهد شد. کارنامه ثریا قاسمی 
در سینما و تلویزیون و طی چند دهه کار فراتر از شمردن 
و ی��ادآوری نقش های ماندگار این بانوی بازیگر اس��ت؛ 
نقش های متعددی که در خاطره چند نسل از مادربزرگ 
و پدربزرگ تا پدر و مادر و فرزندانشان باقی مانده است.
از آخرین حضور ثریا قاسمی در تلویزیون حدود دو سال 
می گ��ذرد. او ن��وروز ۹۷ با بازی در »هیئ��ت مدیره« به 
کارگردان��ی مازیار میری در این س��ریال به ایفای نقش 

پرداخ��ت و حاال رمضان ۹۹ قرار اس��ت در فصل جدید 
س��ریال »بچه مهندس« دوباره دیده شود.هرچند شاید 
انتظار می رفت بعد از موفقیت وی در فیلم »ویالیی ها« 
ساخته منیر قیدی که به خاطر آن توانست تندیس سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را در سال ۹۵ از 
جش��نواره فیلم فجر دریافت کند بیش از اینها در سینما 
و تلویزیون به ایفای نقش بپردازد. با این حال قاس��می 
بعد از این موفقیت حضور چندانی در س��ینما و تلویزیون 

نداشت و شاید ترجیح داد بیشتر استراحت کند.
هادی مقدم دوست؛ ساخت عاشقانه ای حماسی ���

مقدم دوست در نگارش چندین فیلم سینمایی و سریال 
تلویزیونی نقش داشته است. با این حال »سرباز« اولین 
س��ریالی است که او در مقام کارگردانی آن برآمده است. 
در تعریف »س��رباز« گفته ش��ده اس��ت که ماجراهایی 
عاش��قانه و حماسی دارد. ماجراهایی که طی قصه ای به 
روز تعریف ش��ده و بخش��ی از آن در پادگان و با حضور 
س��ربازان روایت می ش��ود.او در این ترکیب از بازیگران 
متع��ددی هم اس��تفاده کرده اس��ت ک��ه در نقش های 
فرعی تر ش��اهد حض��ور امید مهدی نژاد ش��اعر یا جواد 
خواجوی که بیش��تر با دوبله های��ش در فضای مجازی 
مع��روف اس��ت و یا نیما ش��عبان نژاد در س��مت بازیگر 
هس��تیم. هرچند هنوز مشخص نیس��ت مقدم دوست و 
نعمت اهلل در نگارش »#س��رباز« چه دغدغه و مسائلی 
را طرح کرده اند اما این سریال قصه های کاماًل به روزی 
دارد و حتی س��ال گذشته بخش هایی از این فیلمنامه با 
توجه به حوادث پیش آمده در کشور دچار تغییر شد. این 
سریال قرار بود در بخش هایی به زلزله زدگان بپردازد اما 
در اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۸ با توجه به سیل خوزستان 
این بخش از فیلمنامه از کمک به زلزله زدگان به س��یل 

زدگان تغییر کرد.
حمید نعمت اهلل؛ هم�کاری دوباره یک زوج هنری در  ���

تلویزیون
به گزارش مهر، همانطور که گفته شد تجربه های مشترک 
نعمت اهلل و مقدم دوس��ت معمواًل به اتفاقاتی منجر شده 
اس��ت که باعث می شود حضور این دو نفر در یک پروژه 
را به تنهایی تضمین کند. »سرباز« تجربه دوم این زوج 
هنری در ساخت یک سریال است، تجربه ای که درست 
برعکس »وضعیت سفید« که نعمت اهلل کارگردانی را بر 
عهده داشت و مقدم دوس��ت نویسنده بود این بار جای 
این دو نفر را عوض کرده اس��ت.حاال این دومین تجربه 
س��ریالی نعمت اهلل و مقدم دوس��ت اس��ت که باید دید 

می تواند یک بار دیگر خاطره را تکرار کند یا خیر.
آرش مجی�دی؛ ت�ازه س�رباز تلویزی�ون و شانس�ی  ���

دوباره
سریال »سرباز« علی رغم بهره گرفتن از بازیگران متعدد 
اما ترجیح داده اس��ت که بیش��تر از ظرفیت چهره های 
تلویزیون��ی اس��تفاده کند. آرش مجی��دی که نقش اول 
این س��ریال را برعهده دارد سربازی به نام یحیی است 
که الیکا عبدالرزاقی همس��ر او را بازی می کند.مجیدی 
ب��ه عنوان نق��ش اول س��ریال رمضانی ک��ه مولفان و 
س��ازندگانش نعمت اهلل و مقدم دوس��ت هستند و در ۵۰ 
قسمت روی آنتن خواهد رفت می تواند فرصت دوباره ای 
برای نمایش توانمندی های این بازیگر باشد تا تجربه ای 
موفق را رقم بزند و باید دید مجیدی تا چه حد می تواند 

از این فرصت استفاده کند.

برگ برنده در دست کیست؟

فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز-رد خون« 
ب��ه کارگردانی محمدحس��ین مهدویان به 
تازگی در شبکه نمایشی خانگی و درگاه های 
اینترنتی پخش و مورد اس��تقبال مخاطبان 
س��ینما واقع شده اس��ت.به گزارش میزان، 
فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز-رد خون« 
ب��ه کارگردانی محمدحس��ین مهدویان به 
تازگی در شبکه نمایشی خانگی و درگاه های 
اینترنتی پخش و مورد اس��تقبال مخاطبان 
س��ینما واقع شده است.»رد خون« به نوعی 
بازگشت محمدحسین مهدویان به سینمای 
مورد عالقه خود اس��ت، اث��ری که در ادامه 
نسخه اول ساخته شده و همان فرم مستند 
گونه خود را حفظ کرده است، موفقیت های 
پیاپی »ماجرای نیمروز 1« باعث شده تا امروز 
مخاطبان استقبال قابل قبولی از »رد خون« 
داشته باشند. مهدویان که از جمله کارگردان 
تازه وارد سینما است، در همین مدت محدود 
توانایی های فراوانی از خود نش��ان داده و از 
میان چهار فیلم اکران ش��ده، سه فیلمش با 
نقد و اس��تقبال خوبی روبرو شده است، وی 
پس از تجربه ناموف��ق »التاری« بار دیگر 
به سراغ تاریخ معاصر رفته و التهابات دوران 

پس از انقالب اس��المی ایران را روایت می 
کند. »ماجرای نیمروز 2« از لحاظ س��اختار 
فیلمنامه نسبت به نسخه اول با هدایت برون 
مرزی روبرو بوده و به مسائلی می پردازد که 
بیشتر به اتفاقاتی ختم می شود که گروهک 
های تروریستی در اوایل انقالب اسالم ایران 
موجب شدند.این فیلم نسبت به نسخه اول 
س��اخت سخت تری داشته و لوکشین های 
خارجی و جنگی بیشتری را شامل می شود، 
ام��ا در این میان بار دیگر برایمان یادآور می 
شود که مهدویان در نمایش درگیری های 
ش��هری به ش��دت موفق ت��ر از به نمایش 
گذاش��تن جنگ های میدانی اس��ت. شاید 

فیلمنام��ه در بخ��ش هایی قض��اوت را به 
مخاطب می س��پارد اما همین واسپاری در 
قضاوت یکی از نکات جالب توجه فیلمنامه 
»رد خون« اس��ت، اثری که در برخی مواقع 
به موضوعات بسیار حساسی توجه می کند و 
با در نظر گرفتن تمامی احتیاطات حرف خود 
را تا حد ممکن می زند. از وجهه کارگردانی 
اما »رد خون« تجربه سختی برای مهدویان 
است، وی مجبور است بنا به ساختار داستان 
بیش از پیش از شهر و درگیری های شهری 
خارج شود، هر چند مهدویان در »ایستاده در 
غبار« هم این تجربه را داش��ته اما حاال باید 
به طور واضح به معرفی و نمایش گروهک 

ه��ای منافق بپ��ردازد، اتفاقی ک��ه طبیعتا 
حساسیت های فراوانی در ارائه صادقانه خود 
خواهد داشت. اما مهدویان صداقت را در اثر 
حفظ کرده و از هرگونه اغراق در روایت می 
پرهی��زد، همین عدم اغ��راق در به نمایش 
گذاشتن هر دو طرف باعث شده تا مخاطب 
ارتباط بهتری با اثر بر قرار کند.گروه بازیگران 
»ماجرای نیمروز« بار دیگر یکی از نقاط قوت 
اثر هستند، گروهی که به شدت انسجام در 
آنها دیده شده و با حفظ لحن و تیپ نسبت 
به نسخه اول، هضم و درک داستان را برای 
مخاط��ب بهتر رقم می زنن��د، البته باز هم 
همچون آثار قبلی این کارگردان بازیگران زن 

این فیلم به شدت از لحاظ کیفی با بازیگران 
مرد فاصله دارند. شاید مهدویان در انتخاب 
بازیگ��ران زن فیلم کمی محتاطانه تر رفتار 
کرده و چش��می هم به فروش و محبوبیت 
این بازیگران داش��ته است، همچون نسخه 
اول »ماجرای نیمروز« و »التاری« بار دیگر 
بازیگران زن فیلم به نوعی پاشنه آشیل اثر 
محسوب می شوند زیرا با توجه به عدم درک 
درست از شرایط بازی قابل قبولی ارائه نمی 
دهن��د.  در عوض تیم بازیگ��ران مرد اثر با 
توجه به اینکه در نسخه اول موفق بوده اند 
بار دیگر یکرنگی پیدا کرده و حتی بازیگران 
جدید را نیز در می��ان خود حل کرده اند، در 
این میان بازی جواد عزتی و هادی حجازی 
فر را می توان از نقش آفرینی های درخشان 
ای��ن دو بازیگر در س��الهای اخیر دانس��ت. 
»ماجرای نیمروز-رد خون« تجربه موفقی در 
کارنامه کاری مهدویان محسوب می شود، 
شاید از نگاه برخی مخاطبان این فیلم نسبت 
به نسخه اول می توانست اثری بهتر باشد، 
اما مهدویان در نسخه دوم با کاری به شدت 
سخت تر روبرو بوده و منصفانه از پس این 

سختی در توان خود بر آمده است.

»ماجرای نيمروز۲- رد خون«؛ روایتی ملتهب از تاریخ معاصر ایران
به بهانه پخش اینترنتی اثر »محمد حسين مهدویان«؛

بازگشایی سینماها از عیدفطر در حد 
پیش بینی است

نمای��ش  صنف��ی  ش��ورای  س��خنگوی 
تصمیم گیری برای بازگش��ایی س��ینماها را 
مسئولیت »ستاد ملی مبارزه با کرونا« عنوان 
کرد.به گزارش تس��نیم، در چند روز گذشته 
اخباری مبنی بر بازگش��ایی سینماها از عید 
فطر در فضای مجازی و رس��انه ها منتش��ر 
شده است. عموم این اخبار تصمیم بازگشایی 
سینماهای کش��ور را در روز چهارشنبه و در 
جلس��ه کارگروه کرونای س��ازمان سینمایی 
کرده اند.فرجی س��خنگوی ش��ورای  اعالم 
صنف��ی نمایش در رابطه با اینکه آیا احتمال 
بازگش��ایی سینماها از عیدفطر صحت دارد؟ 
گفت : اخبار منتش��ر ش��ده در ای��ن باره در 
رس��انه ها و فضای مجازی در حد پیش بینی 
اس��ت و چیزی درباره بازگشایی سینماها و 
زمان آن اعالم نش��ده اس��ت.وی همچنین 
درب��اره نه��اد تصمیم گیر برای بازگش��ایی 
س��ینماهای کش��ور با توجه ب��ه اخباری که 
اع��الم نهایی آن را در روز چهارش��نبه و در 
جلس��ه کارگروه کرونای س��ازمان سینمایی 
اعالم می کنن��د بیان کرد که تنها ش��ورا و 
ستادی که در این باره تصمیم گیری قطعی 
می کند »س��تاد ملی مبارزه با کرونا« است و 
سازمان سینمایی به تنهایی امکان و قدرت 
تصمیم گی��ری در این زمینه را ندارد و بعد از 
اعالم رس��می س��تاد ملی می تواند در حدود 
اختیاراتش عم��ل کند.فرجی در پایان اظهار 
داش��ت که تا امروز خبر جدی��دی در حوزه 
سینما و بازگش��ایی آن اعالم نشده است و 

باید منتظر تصمیمات ستاد ملی ماند.

کارگردان »در وجه حامل« فیلم 
جدیدش را می سازد

بهمن کامیار در جدیدترین فعالیت سینمایی 
خود یک عاش��قانه معمای��ی را کارگردانی 
می کند.بهمن کامیار نویس��نده، تهیه کننده 
و کارگ��ردان س��ینما در گفتگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره جدیدترین فعالیت 
خود  گفت: درخواس��ت پروانه ساخت »یک 
بغل دری��ا« را دادیم و منتظر جواب ش��ورا 
هس��تیم تا در صورت مساعد شدن شرایط، 
پیش تولید را آغاز کنیم.او با اشاره به موضوع 
جدیدترین فیلمش بیان کرد:موضوع این اثر 
عاش��قانه معمایی اس��ت و نویس��نده، تهیه 
کنن��ده و کارگردان��ی آن را خ��ودم انج��ام 
می دهم.کامی��ار در خصوص کمرنگ بودن 
بخش تولید فیلم های عاش��قانه در سینمای 
ایران بیان ک��رد: برعکس دهه هفتاد جای 
این نوع فیلم ها در س��ینمای ما خالی است 
آثاری که می توانند با اس��تقبال روبرو شده 
و مخاط��ب فراوانی را ج��ذب کنند.گفتنی 
است آخرین فیلم سینمایی که بهمن کامیار 
نویس��ندگی و کارگردان��ی ک��رده »در وجه 

حامل« است.

کارگردان »تام و جری« درگذشت

جینی دیچ خالق اولین انیمیش��ن کوتاه برنده 
اسکار، در ۹۵ سالگی جان خود را از دست داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
هالیوود ریپورتر، جینی دیچ تصویرگر، انیماتور، 
کارگ��ردان و تهیه کنن��ده فیلم برنده اس��کار 
آمریکایی درگذشت. او ۹۵ ساله بود.پت همیل 
که یکی از ناشر ان آثار وی و اهل کشور چک 
است، به آسوشیتدپرس گفته است که دیچ به 
طور غیرمنتظره ای در خانه خود واقع در محله 
لیتل کوارتر شهر پراگ، جان خود را از دست 
داده اس��ت. اطالعات بیش��تری از مرگ وی 
منتشر نشده است.فیلم انیمیشنی »مونرو« به 
کارگردانی دیچ در سال 1۹۶۰ جایزه بهترین 
انیمیشن کوتاه آکادمی اسکار را دریافت کرد. 
او همچنین در س��ال 1۹۶۴ در بخش مشابه 
توانس��ت دو نامزدی دیگر ب��رای »نودنیک 
اینجاست« و »چگونه از دوستی دوری کنیم« 
به دست آورد.او همچنین خالق سریال »تام 
ش��گفت انگیز است« است و همچنین تهیه 
کنندگی انیمیشن »درخت خانواده سیدنی« را 
که در س��ال 1۹۵۸ برای جایزه اس��کار نامزد 
ش��ده ب��ود، انج��ام داده اس��ت. او کارگردان 
قس��مت هایی از کارت��ون محب��وب »تام و 
ج��ری« و »ملوان زبل« هم بود.دیچ متولد ۸ 
اوت 1۹2۴ در شیکاگوست. او در سال 1۹۵۹ 
سفری به پراگ داشت که قرار بود ده روز در 
آنجا بماند. اما در این ش��هر همسر آینده اش 
را پیدا می کند و در آنجا ماندگار می شود.دیچ 
در س��ال 2۰۰۴ جایزه وینزر مک کی را برای 
فعالیت طوالنی مدت خود در عرصه انیمیشن 
به دست آورد. جایزه ای که توسط انجمن بین 
المللی فیلم های انیمیش��ن هر سال در طول 

برگزاری جوایز آنی اهدا می شود.

تهیه کننده برنامه »دعوت« گفت: امسال 
توج��ه ویژه به بنیان خانواده و حفظ آن در 
دستور کار ما قرار داد که بناست در فضایی 

جدید و تعامل با مخاطب به آن بپردازیم.
مجتب��ی کش��اورزدر گفت وگو ب��ا فارس 
اظهار داش��ت: طی س��ال هایی که برنامه 
»دعوت« روی آنتن رفته، خدا را ش��کر با 
استقبال خوبی از س��وی مخاطبان همراه 
بوده ایم و همین مایه دلگرمی ما در ادامه 

این مس��یر بوده است.وی ادامه داد: تالش 
کرده ایم امس��ال نیز به روال سال گذشته 
و در ش��کل و شمایلی جدید »دعوت«  را 
روانه آنتن کنی��م. پخش این برنامه از روز 
ش��نبه اول ماه مبارک رمضان آغاز خواهد 
ش��د و تا پای��ان ماه مب��ارک ادامه خواهد 
داشت.کشاورز تاکید کرد: با توجه به تجربه 
موفقی که سال گذشته داشتیم، امسال هم 
مجری و کارشناس برنامه حجت االسالم 

محمد برمایی خواهند بود که درباره حفظ 
و تقویت بنی��ان خانواده با مخاطبان گفت 
و گو خواهد کرد. البته امس��ال تالش شده 
از حضور مهمان��ان متفاوتی بهره ببریم و 
البته این را هم باید بگویم که امسال برنامه 
تعاملی تر خواهد ش��د و مخاطبان تعامل 
پررنگ تر و چشمگیرتری در برنامه خواهند 
داش��ت.وی ادامه داد: در بخش سردبیری 
برنام��ه ما از محمد پیوندی بهره می بریم 

و مسئول هنری برنامه نیز سهیل سلیمانی 
اس��ت. 2 خواننده محبوب تیتراژ ابتدایی و 
انتهایی برنامه را خوانده اند و سرفصل های 
متنوع تری نسبت به سال گذشته در برنامه 
امسال گنجانده شده است که از جمله آنها 
می توان به فرزندآوری، حس��ن معاشرت 
در خان��واده، نظم و انضب��اط، وجود روحیه 
مشورت در خانواده، فرزندخواندگی، سبک 
زندگی و تربیتی ایرانی اسالمی و ... دیگر 

عوامل تحکیم خانواده پرداخت.وی گفت: 
برنامه محصول گروه اجتماعی شبکه یک 
سیماست و بناست هرشب ساعت 1۹:1۵ 
ت��ا دم دمای افطار مهمان خانه های مردم 

باشیم.

 »دعوت«،از توجه به خانواده تا تعامل با مخاطب
جزئیات برنامه ویژه افطار شبکه یک؛
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بانک و بيمه

بیمه آسیا هزینه های درمان ویروس 
کرونا بیمه گذاران بیمه عمر را 

پرداخت می کند
هزینه ه��ای درم��ان ویروس کرون��ا بیمه 
گذاران بیمه عمر و پس انداز بیمه آس��یا، تا 
سقف ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت می شود. به 
گزارش روابط عمومی بیمه آس��یا، به منظور 
ایج��اد امنیت خاطر و رفع دغدغه های مالی 
بیمه شدگان بیمه های عمر و پس انداز بیمه 
آسیا، هزینه های درمانی ویروس کرونا برای 
تمامی بیمه شدگان قبلی و جدید بیمه های 
جامع عمر و پس انداز و جامع مهرآس��یا که 
دارای پوش��ش امراض خاص باش��ند، بدون 
دریافت ح��ق بیمه اضافی، معادل س��رمایه 
امراض خاص و تا س��قف ۵۰۰ میلیون ریال 
پرداخت می شود. بر اساس این گزارش، این 
پوش��ش درمانی، در طول برگزاری جشنواره 
فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا 
که تا آخر اردیبهش��ت ماه سال جاری ادامه 
دارد، ارائ��ه می گردد و تا پایان س��ال 13۹۹ 
دارای اعتبار اس��ت. تمام اف��راد جامعه برای 
برخ��ورداری از این پوش��ش، م��ی توانند با 
شعب و نمایندگی های بیمه آسیا در سراسر 
کش��ور تماس بگیرند. بنابرای��ن گزارش، در 
این پوش��ش، هزینه های درمانی ناش��ی از 
بیماری کرونا به صورت غرامتی )هزینه ای( 
تحت پوش��ش قرار می گی��رد و دوره انتظار 
آن  از تاریخ دریافت پوش��ش امراض خاص، 
از ش��ش ماه به س��ه ماه کاهش یافته است. 
ای��ن گزارش م��ی افزاید: در ص��ورت فوت 
بیمه ش��ده به علت بیماری کرونا، س��رمایه 
ف��وت ب��ه هم��راه اندوخته روزش��مار طبق 
جدول پیش بینی تعه��دات به عالوه هزینه 
های درمانی ناش��ی از کرونا مطابق پوشش 
مذکور، به اس��تفاده کننده پرداخت می شود. 
بر اساس این گزارش، پوشش امراض خاص 
می بایست قبل از تاریخ ابتال به بیماری کرونا 

دریافت شده باشد.

روایت »شاپرک« از رتبه های برتر 
بانک ملی ایران

تازه ترین گزارش شرکت شبکه الکترونیکی 
پرداخ��ت کارت )ش��اپرک( از حضور جدی 
بانک ملی ایران در رتبه های برتر عملکردی 
این ح��وزه حکایت دارد. به گ��زارش روابط 
عمومی بانک مل��ی ایران، اطالعات موجود 
نشان می دهد در اس��فند ماه سال گذشته، 
بانک ملی ایران با 22.۴۶ درصد، بیش��ترین 
سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار 
در شبکه ش��اپرک را داشته است. همچنین 
بررس��ی س��هم تعدادی و مبلغی هر یک از 
ابزارهای پذیرش از تراکنش های هر بانک 
پذیرنده نش��ان می دهد بانک ملی ایران در 
ش��اخص های »باالترین س��هم تعدادی از 
تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی«، 
»باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار 
پذیرش اینترنتی« و »باالترین سهم تعدادی 
از تراکنش های اب��زار پذیرش موبایلی« در 
رتبه های برتر قرار گرفته اس��ت. ش��اخص 
های »باالترین سهم مبلغی از تراکنش های 
اب��زار کارتخوان فروش��گاهی« و »باالترین 
س��هم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش 
موبایلی« نیز بانک ملی ایران را در رتبه های 

باال نشان می دهد.

معارفه مدیرعامل جدید شرکت بیمه 
ایران معین

 آئین معارفه داری��وش محمدی مدیرعامل 
جدید بیمه ایران معین، عصر امروز شنبه 3۰ 
فروردین با حضور دکتر رضایی مدیرعامل و 
آقایان اعالیی عضو هیات مدیره و محمدی 
معاون توس��عه مدیریت و منابع بیمه ایران و 
اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین 
در س��اختمان مرکزی این شرکت در تهران 
برگزار ش��د. به گ��زارش روابط عمومی بیمه 
ایران، در این مراسم دکتر رضایی مدیرعامل 
بیمه ایران ضمن قدردانی از زحمات مدیران 
و کارکنان بیمه ایران معین، اظهار امیدواری 
کرد آقای محمدی در سمت جدید خود بتواند 
مسیر رو به پیش��رفتی در این شرکت داشته 
باش��د  داریوش محم��دی مدیرعامل جدید 
بیمه ایران معین نیز با تشکر از حسن اعتماد 
مجموعه بیمه ایران گف��ت: امیدوارم بتوانم 
با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در شرکت 
بیمه ایران معین، عملکرد قابل قبول و کارنامه 

درخشانی در این شرکت داشته باشم.

اخبار

بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود و در امری خداپسندانه، به 

منظور تجهیز بخش سرطانی بیمارستان 
ام��ام خمین��ی )ره(، از این بیمارس��تان 
حمای��ت مال��ی کرد.  به گ��زارش روابط 
عموم��ی بان��ک رف��اه کارگ��ران، مدیر 
ام��ور ناحیه یک این بانک در مراس��می 
ک��ه به همین منظور برگزار ش��د، ضمن 
قدردان��ی از ت��الش ه��ای کادر درمانی 

این بیمارس��تان گفت: با حمایت مدیران 
عال��ی و مش��ارکت هم��کاران در بانک 
رف��اه، این بانک در ایام ش��یوع ویروس 
کرون��ا حض��وری فعال و س��همی قابل 
توجه در حیطه مسئولیت های اجتماعی 
داشته اس��ت و علی رغم تمامی ریسک 
های مرتبط با حض��ور در محیط بانکی، 

ب��ا اعطای تس��هیالت به ش��رکت های 
دارویی و بهداشتی ضمن حمایت از آنان 
سعی کرده است تا رفاه حال هموطنان را 
فراهم آورد. در ادامه مراسم، دکتر صادق 
نیت رئیس بیمارس��تان امام خمینی)ره( 
نیز ب��ا قدردانی از بانک رف��اه در تجهیز 
بخش مبارزه با سرطان این بیمارستان به 

آثار معنوی و اخروی این امر اش��اره کرد 
و گف��ت: به یاری خداون��د این مجموعه 
در نظر دارد ت��ا ضمن خرید و نصب هر 
چه س��ریع تر تجهیزات تخصصی در این 
بخش، رفاه حال مراجعان خود را فراهم 
کند که قطعاً حمایت بانک رفاه می تواند 

کمک شایانی به این امر داشته باشد.

با حمایت مالی بانک رفاه، بخش سرطانی بیمارستان امام خمینی)ره( تجهیز شد

اخبار

 هزینه قبوض گاز
 یک جا دریافت نمي شود

مدیر گازرس��اني ش��رکت ملي گاز ایران گفت: 
مصوب��ه اي ب��راي دریافت قب��وض معوقه گاز 
به صورت یک جا صادر نش��ده است.به گزارش 
ایلن��ا، غالمرضا مش��ایخي با تاکید ب��ر اینکه 
هزین��ه قبوض گاز یکجا دریافت نخواهد ش��د، 
افزود: قرائت قبوض گاز نیز همچنان به صورت 
خوداظهاري و از طریق سامانه هاي معرفي شده 
از سوي ش��رکت گاز به مشترکان انجام خواهد 
شد.وي با بیان اینکه مش��ترکان نگراني درباره 
پرداخت قبوض خود نداشته باشند، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط پیش آمده درباره کرونا، دولت 
مصوبه اي را براي بازه زماني یک ماهه ابالغ کرد 
که براساس آن قیمت فصل سرد باید به قیمت 
فصل گرم تبدیل ش��ود.مدیر گازرساني شرکت 
ملي گاز ایران گفت: قبوض گاز تا 1۵ اردیبهشت 

براساس قیمت هاي گذشته محاسبه مي شود.

کاهش تولید سه غول نفتي آمریکا
نیمي از کاهش تولید اعالم ش��ده در آمریکاي 
ش��مالي تاکنون از سوي سه ش��رکت بزرگ 
آمریکایي رخ داده اس��ت.به گ��زارش ایلنا و به 
نقل از رویترز، بس��یاري از ش��رکت هاي نفتي 
ایاالت متحده و کانادا اعالم کردند که در سال 
2۰2۰ تولید نفت را کاهش مي دهند، اما بررسي 
اطالعیه هاي منتشر شده تاکنون نشان مي دهد 
که بخش عمده کاهش تولید تنها ازسوي سه 
شرکت شورون، کونوکوفیلیپس و اکسیدنتال 
پترولیوم بوده است.تولیدکنندگان نفت و گاز در 
نتیجه رکود جهاني تقاضاي ناشي از همه گیر 
شدن ویروس با بحران روبه رو شده اند.تقاضاي 
س��وخت بیش از 3۰ درصد کاهش یافته است 
و براي اینکه تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان 
بتوانند سود کنند قیمت نفت نباید کمتر از 3۰ 
دالر براي هر بشکه باشد.کونوکو فیلیپس، روز 
پنجشنبه )2۸ فروردین ماه( با اعالم اینکه روزانه 
2۰۰ هزار بشکه بیشتر از تولید پیش بیني شده، 
کاهش تولید خواهد داش��ت، تاکنون بیشترین 
کاهش عرضه را اعالم کرده  است.شورون نیز 
با کاهش تولید در حوضه نفتي پرمین 12۵ هزار 
بشکه کاهش داشته  است و شرکت اکسیدنتال 
پترولیوم در سال 2۰2۰ کاهش تولیدي معادل 
۸۵ هزار بش��که در روز خواهد داشت.کاهش 
تولید این س��ه ش��رکت در مجموع ۴1۰ هزار 
بش��که از کاهش تولید اعالم ش��ده آمریکا و 

کاناداست.

 حفاري ۵ حلقه چاه فاز 
۱۱ پارس جنوبي کلید مي خورد

یک مقام مسوول گفت: حفاري پنج حلقه چاه 
فاز 11 پارس جنوبي پس از نصب جکت این 
فاز اواخر بهار یا اوایل تابستان انجام مي شود.به 
گزارش مهر، حمیدرضا مسعودي، با بیان اینکه 
عملیات س��اخت جکت فاز 11 پارس جنوبي 
تکمیل شده اس��ت و اکنون مراحل مقدماتي 
بارگی��ري در حال انجام اس��ت، تصریح کرد: 
امیدواریم عملی��ات بارگیري این جکت نیمه 
اردیبهشت ماه انجام شود.وي با اشاره به اینکه 
پس از بارگیري و رسیدن این جکت به آب هاي 
خلیج فارس عملیات نصب آغاز مي شود، گفت: 
حفاري پنج حلقه چاه این فاز نیز پس از نصب 
جکت آغاز خواهد شد.مدیرعامل یک شرکت 
ایراني درباره زمان آغ��از حفاري چاه هاي فاز 
11 میدان مشترک پارس جنوبي اظهار کرد: 
در صورت متعادل بودن شرایط آب و هوایي، 
اواخر خردادماه یا اوایل تیرماه حفاري چاه هاي 
فاز 11 را شروع مي کنیم.مسعودي دلیل تأخیر 
در بارگیري جکت فاز 11 پارس جنوبي را شیوع 
ویروس کرونا و دستورالعمل هاي ابالغي براي 
جلوگیري از ش��یوع این ویروس عنوان کرد و 
اف��زود: فعالیت هاي مربوط ب��ه بارگیري این 
جکت که در جزیره قشم قرار دارد، اکنون آغاز 

شده است.

کاهش نیاز ترکیه به گاز ایران
مدیر دیسپچینگ ش��رکت ملي گاز ایران از 
آغاز تعمیرات خطوط لوله واردات گاز ایران در 
خاک ترکی��ه خبر داد.به گزارش مهر، مهدي 
جمش��یدي دانا ضمن اعالم این خبر، گفت: 
ترکیه تعمی��رات خطوط لول��ه واردات گاز از 
ای��ران را در خاک خود آغاز و اعالم کرده که 
این تعمیرات چن��د هفته به طول مي انجامد.
وي درباره دلیل تأخیر در از سرگیري صادرات 
گاز به ترکیه، اظهار کرد: به دلیل کاهش نیاز 
ترکیه به گاز با عبور از فصل سرما و همچنین 
محدودیت هاي ناشي از ویروس کرونا، تعمیر 
خط لول��ه گاز صادراتي ایران به این کش��ور 
از س��وي ترکیه با تأخیر آغاز شد و به همین 
دلیل صادرات همچنان متوقف است.واردات 
گاز ترکیه از ایران به دلیل انفجار خط لوله در 
خاک ترکیه در 12 فروردین ماه امسال متوقف 
شد.این حادثه در مرز بازرگان و در خاک ترکیه 
رخ داد و این کشور مسئول انجام تعمیرات و 

جبران آسیب هاست.

اخبار

از بازگشت مصرف نفت به وضع عادي خبري نیست
طب��ق جدیدتری��ن ارزیابیها، تقاضا براي نفت تحت تاثی��ر ادامه قرنطینه و 
محدودیتهاي رفت و آمد، در ماه میالدي جاري حدود3۰ میلیون بشکه در 
روز و در کل سال 2۰2۰ حدود 1۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد 
کرد ام��ا برخي پیش بیني هاي خوش بینانه درب��اره بهبود این وضعیت در 
نیمه دوم س��ال وجود دارد که ممکن اس��ت به واقعیت نپیوندند.به گزارش 
ایس��نا، از فوریه بانک هاي س��رمایه گذاري هر هفته مکررا آمارهاي خود را 
م��ورد بازبیني نزولي قرار داده اند و تا آوریل طول کش��ید تا درباره کاهش 
موقتي تقاضا به میزان 2۵ تا 3۰ میلیون بش��که در روز به تفاهم برسند.اما 
بس��یاري از پیش بیني ها هنوز فرض را بر این گرفته اند که اقتصاد جهاني 
پس از س��ه ماهه سوم بهبود 1۸۰ درجه اي پیدا خواهد کرد.به عنوان مثال 
در گزارش ماهانه آژانس بین المللي انرژي )IEA( که چهارش��نبه گذشته 
منتش��ر ش��د، تصویر تیره و ت��اري از وضعیت تقاض��اي جهاني براي نفت 
ترسیم شد اما پیش بیني شد تقاضا براي نفت تا پایان سال به سطح عادي 
برمي گردد.اما دالیل زیادي وجود دارد که چرا اقتصاد جهاني ممکن اس��ت 
حت��ي تا پایان س��ال 2۰2۰ به وضعیت ع��ادي برنگردد.یکي از این دالیل 
عادي بسیار روشن است: پاندمي کرونا همچنان ادامه دارد.نرخ ابتال در اروپا 
و بخش��هایي از آمریکا وضعیت ثابت پیدا کرده و باعث شده درخواستهایي 
براي رفع قرنطینه و ماندن در خانه مطرح ش��ود.اما بارقه هاي امید ممکن 
اس��ت گمراه کننده باشد.به گفته بیورن ش��یلدراپ، تحلیلگر ارشد کاال در 
بانک SEB، مش��کل این اس��ت که اکثر کش��ورها نرخ آلودگي پایین پنج 
درص��د دارند اما به محض اینکه محدودیته��ا کاهش پیدا کند، نرخ روزانه 
ابت��ال دوباره افزایش پیدا مي کند و وضعیت قرنطینه در س��ه ماهه دوم به 

جاي تبدیل ش��دن به وضعیت عادي احتماال به ش��کل نیمه قرنطینه ادامه 
پیدا مي کند و توقف و بازگش��ایي فعالیته��ا در تالش دولتها براي مقابله با 
ش��یوع ویروس کرونا تداوم خواهد یافت.بانک SEB هم با اش��اره به این 
ک��ه تقاض��ا براي نفت در ماه ه��اي آوریل و مه به ش��کل نگران کننده اي 
پای��ان خواهد ماند، خاطرنش��ان کرد ک��ه تقاضا به این راحت��ي بهبود پیدا 
نمي کند.بیماري کووید 1۹ از میان نرفته و مس��یر عادي شدن تقاضا براي 
نف��ت ناهموارتر از تصورات خواهد بود.پی��ش بیني هاي فعلي از قیمت ۴۰ 
دالر در هر بشکه ش��اخصهاي قیمت وست تگزاس اینترمدیت و برنت در 
س��ال 2۰21 بر مبناي بهبود 1۸۰ درجه اي وضعیت تقاضا است اما ریسک 
زی��ادي وجود دارد که این خوش بیني در ماههاي آینده به باد رود و دوباره 

انتظ��ارات قیمت براي س��ال آینده تغییر کند.دلی��ل دوم این که چرا تقاضا 
ممکن اس��ت بهبود پیدا نکند این اس��ت که اقتصاد جهاني دچار مش��کل 
شده است.چند روز پیش دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که 
رونق اقتصادي به محض رفع تدابیر قرنطینه بازخواهد گشت.اما آمار جدید 
اداره ملي تحقیقات اقتصادي آمریکا نشان مي دهد که تولید ناخالص داخلي 
این کش��ور در سه ماهه چهارم س��ال 2۰2۰ ممکن است بر مبناي ساالنه 
11 درص��د کوچک ش��ود.صندوق بین المللي پول هش��دار داده که اقتصاد 
جهان با بدترین رکود خود از زمان رکود بزرگ دهه 1۹3۰ روبروس��ت.گیتا 
گوپینات، اقتصاددان ارش��د این نهاد هفته گذش��ته گفت: شدت و سرعت 
فروپاشي فعالیت که در پي شیوع ویروس کرونا روي داده است، بعید است 
در زندگیمان تجربه کرده باشیم.براساس گزارش اویل پرایس، برآورد شده 
ک��ه حدود 22 میلی��ون نفر در هفته هاي اخیر در آمری��کا متقاضي دریافت 
بیمه بیکاري ش��ده اند و بسیاري از این مشاغل تا پایان امسال ممکن است 
احیا نش��وند و سرانجام این که فعالیت اقتصادي تا زماني که واکسني تهیه 
نش��ود یا حداقل تا زماني که سیس��تم قوي براي تست کرونا وجود نداشته 
باش��د تا اجازه دهد بخش��هایي از اقتصاد گش��ایش پیدا کند، ممکن است 
بهبود پیدا نکند.آمار نش��ان مي دهد که آسیبهاي اقتصادهاي منطقه اي در 
آمریکا در برخي از موارد به پیش از دس��تور قرنطینه برمي گردد زیرا مردم 
از ت��رس ویروس در خان��ه مانده و از هزینه خودداري ک��رده بودند.این به 
معناي آن اس��ت که حتي اگر تدابیر قرنطینه رفع شوند، اقتصاد به وضعیت 
عادي برنمي گردد زیرا افراد زیادي تا زماني که احس��اس ایمني نکنند، در 

خانه خواهند ماند.

طبق جدیدترین ارزیابیها؛

انرژی

کارشناسان  اقتصادی مطرح کردند

 کارشناسان معتقدند انتشار چک های الکترونیکی عالوه 
ب��ر دس��تاوردهای اقتصادی، می تواند ج��ان کارمندان و 
مش��تریان بانک ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک ها و 
جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.به گزارش مهر، 
چ��ک الکترونیکی یکی از بندهای مغف��ول مانده قانون 
جدید چک اس��ت که با گذشت قریب به ۵ ماه از مهلت 
قانون��ی به بانک مرکزی برای اج��رای آن، هنوز اجرایی 
نش��ده اس��ت. کارشناس��ان معتقدند اجرایی شدن چک 
الکترونیکی عالوه بر آنکه ش��دت بیش��تری به کاهش 
چک های برگش��تی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور 
نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات 
به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می تواند تأثیر چشمگیری 
در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داش��ته باش��د.
یاس��ر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو 
مکانی��زم جدید در آخرین اصالح��ات قانون چک اظهار 
داش��ت: قانونگذار در قانون چک ک��ه آخرین اصالحات 
آن در سال ۹۷ تصویب ش��د، دو طراحی جدید داشت و 
مکانی��زم جدید را طراحی ک��رد. یکی بحث صدور چک 
الکترونیکی بوده اس��ت و یکی صدور چک سیس��تمی. 
صدور چک الکترونیک��ی به این صورت که بدون اینکه 
نیاز به کاغذ چک باش��د که به گ��ردش در بیاید و اینکه 
در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که 
عیناً همان مقررات چ��ک به صورت کامل در خصوص 
چک الکترونیکی هم حاکم باش��د و از ۹۷ /۰۹ /21 که 
قانون چک تصویب ش��د قرار شد ظرف یک سال یعنی 
تا ۹۸ /۰۹ /21 بانک مرکزی زیرساخت های الزم برای 
صدور چ��ک الکترونیکی را فراهم کند.این کارش��ناس 
امور بانکی در ادامه با اش��اره ب��ه تعلل بانک مرکزی در 
راه ان��دازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت 
یک س��اله بانک مرکزی یک پیش نویسی منتشر کرد و 
از صاحب نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه 

دهند. اما بعد از پایان مهلت یکس��اله در حالی که انتظار 
می رفت که بانک مرکزی س��اختار الزم برای این قضیه 
را فراه��م کند ام��ا هیچ اتفاقی نیفتاد و عماًل ما ش��اهد 
صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.مرادی 
همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور 
چک الکترونیکی باشیم، این مشکالتی که امروزه داریم را 
نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا 
و لزوم کاهش مراجعات مردم می توانند از طریق تلفن و 
بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت 
چک اقدام نمایند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به 
مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم 
می توان��د که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعالم قبولی 
کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و 
منتقل شود بدون اینکه اصاًل نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق 
متأسفانه نیفتاد.مرادی درباره چک های سیستمی نیز اظهار 
داشت: زیرساخت دوم، زیرساخت چک های سیستمی بود. 
چک قرار ش��د که دیگر، اصاًل چک فیزیکی به صورت 

کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما 
غیر از بحث چک الکترونیکی که حاال مکانیزمی تعریف 
کرده بود از این به بعد همزمان عالوه بر صدور فیزیکی 
از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی 
صادر ش��ود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد 
بانک مرکزی اعالم می کند که می خواهد چک را صادر 
کند، از این رو اطالعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل 
کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او 
اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صالحیت 
صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک 
هم اقدام کند.وی همچنین اظهار داش��ت: آن فردی هم 
که چ��ک را به عنوان ذینفع دریافت می کند فقط عالوه 
بر همان برگه کاغذی که پش��ت چک را امضا می کند و 
منتقل می کند، باید حتماً جمع نویسی و انتقال وام و تسویه 
را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک 
الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره 
ماده 21 مصوب قانون چک بر اس��اس آخرین اطالعات 

فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعالمی که از سامانه 
صیاد گرفته می ش��ود اتفاق می افت��د. اگر که بین چک 
کاغذی و چک سیس��تمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی 
که در سیس��تم مالک است به عنوان ضابطه قرار گیرد 
و چک هایی که بر این مبنا صادر نمی ش��وند دیگر اصاًل 
مشمول قانون چک نیستند و بانک ها باید از پرداخت آنها 
خودداری کنند.این کارش��ناس بانکی در ادامه نیز افزود: 
برای این قضیه هم بانک مرکزی امس��ال در س��ال ۹۹ 
یعنی تا ۹۹ /۰۹ /21 فرصت دارد که زیرساخت های الزم 
را فراه��م کند که امیدواریم که با این اتفاق ش��اهد یک 
بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک ها 
باش��یم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم 
جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی 
و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و 
در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، 
ش��اهد کاهش تقلب و جعل چک های عادی و تضمینی 
باشیم.مرادی درباره وجود زیر ساخت های حقوقی و قانونی 
راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ 
مش��کلی وجود ندارد و حتی ع��رض کردم مهلت بانک 
مرکزی االن نزدیک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و 
گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر 
قانونی و حقوقی تمام زیرساخت های الزم را برای اجرای 
بحث الکترونیکی ج��ا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود 
قانون چک هم در ماده 1 آن آمده صراحتاً تصویب کرده 
است که تمام مقررات چک در مورد چک های الکترونیکی 
هم حاکم هس��تند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی 
نداریم.وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم 
اجرای برخی تنبیه ها در صورت برگشت خوردن چک به 
دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: االن مشاهده می شود 
که برخی از بانک ها در بعضی از استان ها آمدند به صورت 

خودکار اعالم کردند که چک ها را برگشت نمی زنند. 

جای خالی چک الکترونیکی در اقتصاد کرونازده

برنامه افزایش ۱۱۰ درصدي توليد فازهاي ۲۰ و ۲۱ در سال ۹۹
مدیر پاالیشگاه هشتم پارس جنوبي اعالم کرد

فازه��اي 2۰ و 21 مجتمع گاز 
پارس جنوب��ي در حال حاضر 
روند افزایش تولید و راه اندازي 
و تکمی��ل تمام واحدهاي خود 
را به خوبي پشت سر مي گذارد 
و در سال جاري افزایش تولید 
چشمگیري را شاهد خواهد بود.

هادي چابوک در گفتگو با ایلنا، اظهار داش��ت: یکي 
از مهم ترین برنامه هاي سال جدید پاالیشگاه هشتم 
در راستاي تحقق جهش تولید، افزایش ظرفیت تولید 
11۰ درصدي با اس��تفاده از منابع گازي سایر منابع 
و مبادي اس��ت ک��ه برنامه ریزي ه��اي الزم در این 
خصوص صورت گرفته و در نیمه دوم س��ال جاري 
محقق خواهد شد.وي افزود: میزان شاخص قابلیت 
اطمینان پاالیشگاه در سال 13۹۸ عدد ۶۵.۹۹ بوده 
که نسبت به عدد ۴۹.۹۹ سال ۹۷ با برنامه ریزي هاي 
صورت گرفته بهبود قابل توجه داشته است.رسیدن 
به این شاخص در حالي است که پاالیشگاه هنوز به 

طور کامل راه اندازي نشده است.
مدیر پاالیش��گاه هش��تم پارس 
جنوبي گفت: در خصوص س��ایر 
ش��اخص هاي حوزه تولید نیز با 
اقدامات و برنامه ریزي هاي انجام 
ش��ده طي س��ال ۹۸ هدف هاي 
مورد نظر حاصل شده و به منظور 
ادام��ه روند بهب��ود تدوین برنامه هاي س��ال ۹۹ در 
دست انجام است.وي مهمترین شاخص عملکردي 
پاالیش��گاه هش��تم در سال گذش��ته را تحقق 1۰۰ 
درصد برنامه در افزایش قابلیت اطمینان عنوان کرد 
و گف��ت: این امر منجر به حفظ تولید پایدار در طول 
س��ال شده است و شاخص تحقق تولید محصوالت 
نیز به بیش از ۹۷درصد رسیده است.چابوک با بیان 
اینکه پاالیش��گاه هش��تم به تازگي راه اندازي شده 
است، اظهار داشت: هنوز برخي از واحدهاي عملیاتي 
یا تجهیزات داخل فازهاي 2۰ و21 راه اندازي نشده 

است.

مدی��ر مهندس��ي نف��ت و گاز 
ش��رکت نف��ت و گاز پارس از 
آغاز عملیات حفاري نخستین 
حلقه چاه اکتشافي – تحدیدي 
در سازندهاي کنگان و داالن 
بخش ش��رقي می��دان گازي 
یلدا(  )ساختمان  پارس جنوبي 

خبر داد.به گزارش ایلنا، علي اکبر ماجد اظهار کرد: 
به منظور حفظ تداوم برداشت از میدان گازي مشترک 
پارس جنوبي و نیز استفاده حداکثري از زیرساخت هاي 
موجود، به ویژه ظرفیت مازاد فرآورشي طرح توسعه 
فاز 12، مدیریت مهندس��ي نفت و گاز شرکت نفت 
و گاز پارس ارزیابي ساختارهاي زمین شناسي واجد 
ظرفیت هیدروکربوري در ح��وزه جغرافیایي میدان 
پارس جنوبي را در دس��تور کار خود قرار داده است.
وي افزود: در همین راس��تا، پس از انجام مطالعات 
اولیه و اخذ تاییدیه از ش��وراي پورتفولیوي مدیریت 
اکتشاف شرکت ملي نفت ایران، حفاري یک حلقه 

چ��اه اکتش��افي - تحدیدي در 
دماغه  زمین شناسي  س��اختمان 
ش��رقي می��دان پ��ارس جنوبي 
)ساختمان یلدا( در اولویت شرح 
فعالیت هاي این مدیریت در سال 
13۹۹ ق��رار گرفته اس��ت.مدیر 
مهندس��ي نفت و گاز ش��رکت 
نفت و گاز پارس ازجمله اهداف حفر نخستین حلقه 
چاه در این محدوده را اکتشاف و توصیف الیه هاي 
نفتي، مخازن گازي کنگان و داالن و نیز سازندهاي 
ماس��ه س��نگي فراقان و زاکین عنوان کرد و گفت: 
در همی��ن زمینه و پس از تدوی��ن برنامه هاي فني 
و انج��ام عملیات هاي ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و نیز 
آماده سازي دستگاه حفاري پاسارگاد 1۰۰ و استقرار 
آن در موقعیت س��اختمان یلدا، عملیات حفاري این 
چاه روز ش��نبه )3۰ فروردین ماه( از س��وي شرکت 
نف��ت و گاز پارس و با نظارت و کارفرمایي مدیریت 

اکتشاف شرکت ملي نفت ایران آغاز شد.

عمليات حفاري نخستين چاه اکتشافي »یلدا« آغاز شد
مدیر مهندسي نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس:
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رويدادهاي تاريخي امروز

تبعید »ناپلئون بُناپارت« به »جزیره ِالب« )۱۸۱۵م(
پس از شکست سنگین ناپلئون بُناپارت از روسیه و نیز شکست از کشورهاي دیگر 
اروپایی، ناپلئون در شش��م آوریل 1۸1۴م از امپراتوري فرانسه استعفا داد و در 2۰ 
آوریل آن س��ال به جزیره اِلب در دریاي مدیترانه تبعید ش��د.ناپلئون حدود ده ماه 
ب��ه حالت تبعی��د، محترمانه در این جزیره زندگي ک��رد و در این مدت، با موافقت 
فاتحین، اداره امور جزیره نیز به وي س��پرده ش��د.در این میان سران دول متفق با 
به قدرت رساندن لویی هجدهم، حکومتي دست نشانده در فرانسه ایجاد کردند.در 

زمان لویی هجدهم، به ظاهر، فرانسه، سیاست سازش با انقالبیون فرانسه را در پیش گرفت و فرمان سلطنت 
مشروطه را صادر کرد، ولي در اصل، این مقدمه اي براي حکومت استبدادي بود.از این رو مردم در گوشه و کنار 
شورش هایی برپا نموده و زمزمه هایی براي بازگشت ناپلئون صورت گرفت.ناپلئون نیز با آگاهي از این وضعیت، 
تصمیم گرفت یک بار دیگر بخت خود را بیازماید.از این رو در 2۸ فوریه 1۸1۵م با چند تن از نزدیکان خود از 
جزیره اِلب گریخت و روز اول مارس در سواحل فرانسه پیاده شد.طرفداران ناپلئون قباًل مقدمات حرکت او از 
این نقطه تا پاریس را فراهم کرده بودند و با استقبال پرشوري که در بین راه از او به عمل آمد، لویی هجدهم و 
اعضاي دولت او پیش از ورود ناپلئون به پاریس، از پایتخت گریختند و ناپلئون، پیروزمندانه وارد پاریس شد.اما 
حکومت دوم ناپلئون بیش از صد روز به طول نیانجامید و به زودي اتحاد جدیدي بر ضد او شکل گرفت.در 
نهایت با شکست ناپلئون از دول دیگر اروپایي در جنگ واترلو، حیات سیاسي وي نیز به پایان رسید و این بار 
به جزیره دور دست َسَنْت ِهلن در جنوب اقیانوس اطلس تبعید شد و در همان جا در سال 1۸21م درگذشت.

تهاجم وهابیون حجاز به شهر مقدس کربال )۱۸۰2م(
ب��ا قدرت یافتن وهابیون در حجاز، مناقش��ات و زد و خوردهایی بین آنان و دیگر 
مس��لمانان به ویژه ش��یعیان روي مي داد که یکي از این موارد، تجاوز وهابیون به 
ش��هرهاي مقدس نجف و کربال در بیستم آوریل س��ال 1۸۰2م است.با توجه به 
این که دو ش��هر نجف و کربال از ش��هرهاي مورد احترام و از زیارتگاه هاي مهم 
ش��یعه اس��ت، این امر باعث ش��د که حمالت وهابیت بیشتر و ش��دیدتر در مورد 
این دو نقطه متمرکز ش��ود.انگیزه اصلي این تجاوزکاران از کشتار و قتل و غارت 

ش��یعیان، اعتقادات تند مذهبي آنان بود که با تعصب ش��دیدي آمیخته است.وهابیان به تهمت مشرک بودن 
مردم کربال به این ش��هر حمله کرده و پس از تخریب گنبد و بارگاه و ضریح مقدس امام حس��ین)ع( خزانه 
حرم را غارت نمودند.در جریان این تهاجم وحشیانه، بیش از دو هزار نفر از شیعیان کربال به شهادت رسیدند.
هم چنین، وهابیان با غارت اموال و تخریب قس��مت هایی از ش��هر، آن را به ویرانه اي تبدیل کردند.این واقعه 
خش��م مس��لمانان را برانگیخت و نفرت از اعمال وهابیت را در دل آنان بیش��تر کرد.وهابیان پس از روي کار 
آمدن دولت سعودي نیز به اعمال ضد شیعي خود ادامه داده و در حرکتي ضددیني، بارگاه ملکوتي ائمه بقیع 

و خاندان پیامبر را تخریب کردند.

اعزام روحانیون به سربازي پس از حمله به مدرسه فیضیه )۱3۴2ش(
تهاجم وحش��یانه مزدوران بعث رژیم پهلوي به مدرس��ه فیضیه در دوم فروردین 
13۴2ش، عکس العم��ل ش��دید مراجع عظ��ام، طالب و فضالي ح��وزه و مردم 
مس��لمان را به دنبال آورد.با گس��ترش تظاهرات و حمایت هاي گسترده از طرف 
اقش��ار مختلف مردم و علما و مراجع داخل و خارج کش��ور، رژیم درمانده، دس��ت 
به یک سلس��له حرکت هاي ایذایي زده و جنگ رواني حساب شده اي را از طریق 
رس��انه هاي گروهي آغاز کرد.یکي از این حرکت ها، طرح مس��أله اعزام طالب به 

سربازخانه ها بود که در تاریخ اول اردیبهشت 13۴2ش به صورت وحشیانه اي انجام گرفت.مأموران حکومتي 
در کوچه و خیابان به دستگیري طالب جوان پرداخته و ضمن نادیده انگاشتن معافیت تحصیلي آنان، این افراد 
را به پادگان ها اعزام مي کردند.در واکنش به این عمل، حضرت امام خمیني)ره( به طالب فرمودند: "شما هر 
کجا باشید، سربازان امام زمان هستید.رسالت سنگیني که برعهده دارید روشن ساختن و آگاه کردن سربازان 
و درجه داران است.خود را از نظر روحي و جسمي قوي سازید." اعزام روحانیان به سربازي نه تنها باعث هضم 
آنان در سربازخانه ها نشد، بلکه آنها در آن وضعیت نیز به مبارزات روشنگرانه خود ادامه دادند و این گونه شد 
که در پادگان ها و در میانه بدنه ارتش هم نهضت اس��المي و امام خمیني)ره( یاراني پیدا کرد که در تداوم و 

پیروزي انقالب، مثمر ثمر بود.

دانشنامه
تولید هیدروژلي براي ترمیم ضایعات غضروفي

محققان موفق به تولید و ارزیابي هیدروژلي قابل تزریق از غضروف گوسفند شدند که در راستاي ترمیم ضایعات غضروفي به کار گرفته مي شود.به گزارش مهر، مهندسي بافت 
غضروف یک دانش میان رشته اي است که در جهت بهبود نقایص غضروفي مانند آرتروز یا صدمات غضروفي ناشي از ضربه، فعالیت مي کند.محققان به منظور یافتن راهي براي 
ترمیم ضایعات غضروفي، پژوهشي را براي تولید این هیدروژل طراحي کردند.طي این پروژه، هیدروژل قابل تزریقي از بستر سلول زدایي شده غضروف گوسفند تهیه شد و صحت 
سلول زدایي با روش هایي همچون اندازه گیري ماده ژنتیکي، گلیکوزآمینوگلیکان ها، میزان کالژن و بررسي هاي بافت شناسي مورد ارزیابي قرار گرفت.بررسي هاي رئولوژیک در این 
پروژه نشان داد، هیدروژل مورد نظر در دماي 3۷ درجه سانتیگراد و در زماني بین ۵ تا ۷ دقیقه آماده مي شود.همچنین مشخص شد که هیدروژل تولید شده محیطي مناسب براي 
جذب و تکثیر سلول ها فراهم مي کند.ارزیابي هاي انجام شده به وسیله میکروسکوپ الکتروني اتصال و تکثیر سلول ها در سطح هیدروژل را تأیید کرد.عالوه بر این، سلول هاي جاي 
گرفته در بستر هیدروژل قادر به تمایز سلول غضروف )کندروسیت( بودند و شمار محدودي از آنان از بین رفته یا به سلول هاي استخواني تمایز یافتند.از سوي دیگر نتایج این پژوهش 
نشان داد، توسعه هیدروژل هاي قابل تزریق از غضروف هاي سلول زدایي شده، مي تواند به عنوان روشي امید بخش در مهندسي بافت غضروف مورد استفاده قرار گیرد.این پروژه 

توسط دکتر باغبان اسالمي نژاد، سیما بردبار، نسرین لطفي بخشایش و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکي تهران و انستیتو AO سوئیس، انجام گرفت.

بهبود کارایي باتري هاي یون لیتیوم با ساختار نانوزیستي
با ترکیب مواد زیستي و نانومواد محققان اقدام به تولید مواد کاتدي مورد استفاده در باتري هاي یون لیتیوم کردند، موادي که کارایي باالتري نسبت به مواد رایج دارند.به گزارش 
مهر، پژوهشگران کره اي با استفاده از DNA موفق به تولید مواد کاتدي براي باتري هاي یون لیتیوم شدند.در این پروژه که محققاني از KIST، موسسه علم و فناوري اولسان 
مشارکت داشتند، به منظور تولید مواد کاتدي با عملکرد باال، محققان سطح اکسیدهاي الیه الیه را با استفاده از DNA استخراج شده از ماهي قزل آال و نانولوله هاي کربني تثبیت 
کردند.با این کار، عملکرد کاتالیستي و طول عمر باتري افزایش قابل توجهي پیدا مي کند.در باتري هاي یون لیتیوم، مقدار زیادي یون لیتیوم بین آند و کاتد مبادله مي شود که این کار 
در طول فرآیند شارژ و دشارژ صورت مي گیرد.براي این که مواد کاتدي با ظرفیت باال تولید شود باید ظرفیت باتري یون لیتیم افزایش یابد.DNA ماهي قزل آال تمایل شدیدي 
 DNA به یون هاي لیتیم دارد اما این رشته ها در محیط آبي به هم چسبیده و متجمع مي شوند.براي حل این مشکل محققان از نانولوله هاي کربني استفاده کردند.در واقع ترکیب
و نانولوله کربني براي تثبیت مواد و تولید ماده کاتدي مورد استفاده قرار گرفت.تیم تحقیقاتي این پروژه از روش هاي پیشرفته تجزیه و تحلیل به منظور بررسي طیف وسیعي از ذرات 
منفرد تا ساختار الکترود استفاده کردند.این گروه تحقیقاتي از میکروسکوپ الکتروني عبوري براي تجزیه و تحلیل ساختارهاي بلوري استفاده کردند.نتایج این بررسي ها سازوکار 
عملکرد باتري را نشان داد و همچنین بهبود ساختاري در کاتد باتري یون لیتیم را ثابت کرد.سانگ یانگ لي، از محققان این پروژه مي گوید: برخالف تالش هایي که پیش از این 
انجام شده بود، در این پروژه از DNA به عنوان عنصر بنیادي حیات، استفاده شد.استفاده از DNA نشان داد که مي توان جهت تازه اي در مسیر تولید مواد کاتدي مورد استفاده در 

باتري ها پیمود.این پروژه از اهمیت باالیي برخوردار است چراکه عوامل موثر در طراحي مواد کاتدي با ظرفیت باال با استفاده از روش هاي پیشرفته تحلیلي به کار گرفته مي شود.

دستگاه تولید انرژي از پسماندها ساخته شد
محققان سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران موفق به طراحي و ساخت دستگاه تولید انرژي از پسماندهاي شهري و روستایي با حجم گاز تولیدي 12۰ مترمکعب در ساعت 
شدند.به گزارش ایسنا، طراحي و ساخت گازي ساز زیست توده )Biomass( از نوع پایین سو )Downdraft( با هدف دستیابي به دانش فني تولید سیستم گازي سازي زیست 
توده )Biomass Gasification( به عنوان یکي از پربازده ترین روش هاي تولید انرژي از منابع انرژي تجدیدپذیر از سوي دکتر حسنعلي ازگلي، دکتر فواد فرحاني بغالني و 
مهندس کیوان سیدي نیاکي از اعضاي هیأت علمي پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران اجرایي شد.در این فرآیند، زیست توده به گازي به نام گاز سنتز 
)Syngas( تبدیل مي شود که این گاز داراي ارزش حرارتي باالیي بوده و قابل استفاده در سیستم هاي تولید گرما و یا مولدهاي تولید الکتریسیته به عنوان جایگزین سوخت هاي 
فسیلي است.با توجه به اینکه حجم عظیمي از پسماندهاي کشاورزي، شهري و صنعتي در کشور بدون انجام هیچ گونه فرآیندي امحا یا دفن مي شوند، فرصت مناسبي جهت 
استحصال انرژي از این منابع رایگان از دست مي رود.عالوه بر آن ظرفیت بسیار باالي منابع انرژي تجدیدپذیر زیست توده همراه با گستردگي و تنوع باال در سطح کشور، تولید 
انرژي از این منابع منجر به کاهش آالیندگي ناشي از مصرف سوخت هاي فسیلي مي شود و در عین حال از نظر بازار مصرف کاماًل توجیه پذیر خواهد بود.دستگاه ساخته شده 
داراي ظرفیت 1۰ کیلووات حرارتي، با حجم مخزن ۵ کیلوگرم، قدرت دمنده ۵۵ وات و حداکثر حجم گاز تولیدي 12۰ مترمکعب در ساعت است.مجریان این طرح پژوهشي، 

در پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران هستند.

دوربیني که تصاویر سه بعدي را با سرعت و وضوح بیشتري ثبت مي کند
پژوهشگران سوئیسي، نوعي دوربین ابداع کرده اند که مي تواند به ثبت سریع تر و واضح تر تصاویر سه بعدي کمک کند.به گزارش ایسنا، پژوهشگران "موسسه پلي تکنیک فدرال 
لوزان" )EPFL( س��وئیس، دوربین مگاپیکس��لي شمارش فوتون را براساس فناوري نسل جدید حسگر تصویر ابداع کرده اند.این دوربین جدید مي تواند فوتون هاي نور را در 
سرعت هاي پیش بیني نشده، شناسایي کند و به پیشرفت فناوري هایي مانند واقعیت افزوده و لیدار در خودروهاي خودران منجر شود که به تصویر سه بعدي نیاز دارند."ادوردو 
چاربن" )Edoardo Charbon(، از پژوهشگران این پروژه گفت: این دوربین جدید مي تواند با وضوح باال و توانایي بررسي عمیق، واقعیت مجازي را به صورت واقعي تري 
ارائه دهد و امکان تعامل یکپارچه با اطالعات واقعیت افزوده را نیز فراهم کند.به گفته پژوهشگران، این دوربین جدید مي تواند در هر ثانیه، تا 2۴ هزار تصویر ثبت کند."کازوهیرو 
موریموتو" )Kazuhiro Morimoto(، نویس��نده ارش��د این پژوهش گفت: ش��اید این دوربین جدید بتواند امکان دستیابي به سطح جدیدي از خودکارسازي و ایمني را 
فراهم کند و تصویري واضح و س��ه بعدي از محیط اطراف را با س��رعت زیاد ارائه دهد.س��رعت دوربین، این امکان را فراهم مي کند که زمان برخورد فوتون با حسگر به دقت 
 اندازه گیري شود.از این اطالعات مي توان براي محاسبه زماني استفاده کرد که هر فوتون براي طي کردن مسافت بین منبع تا دوربین صرف مي کند و با عنوان "زمان پرواز"
 )time-of-flight( شناخته مي شود.ادغام این اطالعات با توانایي ثبت یک میلیون پیکسل به صورت همزمان، امکان بازسازي تصاویر سه بعدي را با سرعت بسیار باال 
فراهم مي کند.پژوهشگران در این پروژه، از دوربین جدیدي استفاده کردند تا زمان پرواز فوتون هاي منتشر شده از یک منبع لیزري و منعکس شده از هدف را تعیین کنند.آنها 
از صحنه هایي تصویربرداري کردند که ثبت آنها براي روش هاي تصویربرداري دیگر دشوار است.پژوهشگران در نظر دارند که در آینده، عملکرد و وضوح دوربین خود را بهبود 

ببخشند و تجهیزات را در اندازه کوچکتري ارائه دهند تا کارآیي دوربین افزایش یابد.

فناوري

اثر: تسنيم

پول فور، ش��اعر و نمایش نامه نویس برجسته فرانسوي در یک فوریه 
1۸۷2م در پاریس به دنیا آمد.ذوق ادبي وي در اوان جواني بارور شد و 
همراهي با شعراي بزرگ، او را در صف پیشروان نهضت سمبولیسم یا 
نمادگرایی که بیانگر غیرمستقیم عواطف و افکار مي باشد، قرار داد.پول 
فور در 1۷ س��الگي اثري سمبولیک را در عرصه تئاتر بر روي صحنه 
آورد و در س��ال هاي بعد، نمایش نامه هاي دیگري که با سبک غالب 
آن روز هماهنگ نبود نگاش��ت و اجرا کرد.روش خاص پول فور در عالم نمایش، سر و صداي 
فراوان برپا نمود.از این رو به نش��ر اش��عارش در مجالت پرداخت و سپس دیوان اشعار خود را 
منتشر ساخت.مجموعه دیوان اشعارش که هر کدام با عنوان »باالدها« عرضه مي گردید بالغ 
به چهل جلد شد و او در آنها با احساسات پرشور میهن پرستانه به وصف فرانسه و زیبایی هاي 
آن مي پرداخت.این مجموعه ها، علي رغم برخورداري از نثري نوین، چندان مورد پذیرش عوام 
جامعه قرار نگرفت.پول فور در عین انتشار این آثار، باز هم به عالم نمایش توجه داشت.وي بر 
این عقیده بود که پس از جنگ جهاني اول که نمایشي غم انگیز براي فرانسه محسوب مي شد، 
وظیفه اي سنگین برعهده ادبیات و تئاتر گذاشته شده تا به وسیله آن بتوان اعمال خوب و بد را 
نمایش داد تا از معایب گذشته پند گیرند.پول فور شاعر طبیعت بود.عشق او به طبیعت، ساده و 
بي آالیش است و از هر آن چه درخشان، نیرومند و سرشار از زندگي است لذت مي برد.او نمونه اي 
از کنجکاوترین شاعراني است که در عین حال که خودجوش، موشکاف، ساده، سرزنده، بي ریا 
و خردمند است، بارور و مسامحه کار است.اشعار فور، قافیه دار است اما وي تمایل عجیبي دارد تا 
هر بند شعرش را چون قطعه اي منثور بنگارد.پول فور در سال 1۹12م براساس نظرخواهي یکي 
از روزنامه ها، به عنوان ملک الّشَعراي فرانسه برگزیده شد و آن را تا آخر عمر حفظ کرد.اما از آن 
جا که نثر نوین وي، مقبولیت عامه پیدا نکرده بود، نتوانست مقام شاعر ملي را به دست آَوَرد، با 
این حال قدرت وصف و خیال انگیزي و سادگي در نوشتار وي از غناي فراواني برخوردار است.

پول فور سرانجام در 2۰ آوریل، 1۹۶۰م در ۸۸ سالگي درگذشت.

جواهر گران قیمت
مردي یک جواهر زیبا و باارزش پیدا کرد.مي خواس��ت آن را به حاکم شهر خود هدیه کند 
چون فکر مي کرد عنایت و توجه حاکم به او برایش س��ود بیش��تري نسبت به ارزش خود 
جواهر به همراه خواهد داش��ت.نزد حاکم رفت اما حاکم از پذیرفتن او خودداري کرد.خیلي 
تعجب کرد.چند وقت بعد دوباره اجازه خواست نزد حاکم برود.حاکم او را به حضور پذیرفت.
جواهر را تقدیم حاکم کرد و با هیجان زیاد گفت: »یک جواهرفروش ارزش این جواهر را 
تخمین زد و به من اطمینان داد که جواهري بس��یار گرانبهاس��ت.«حاکم گفت: »اي مرد، 
من ارزش جواهر را تکذیب نمي کنم، اما غلبه بر حرص و طمع، براي من ارزشمندتر است.
ب��ه عقیده تو این جواهر پرارزش اس��ت.اگر آن را به م��ن هدیه کني، پس هر دوي ما آن 
چیزي را از دس��ت خواهیم داد که برایم��ان ارزش دارد.بنابراین نمي توانم این جواهر را از 

شما بپذیرم.«

دوئل غرب وحشي درمواجهه با کرونا!مشاهير

»پول فور« که بود؟
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