
یادداشت
مخالفت مثلث پادوی آمریکا 

با قدرتمند شدن ایران
س�ید علی ادیانی - عضو فراکسیون  ���

نمایندگان والیی مجلس
مثلث پیوس��ته به آمریکا 
همیشه مواضع بین المللی 
و خاورمیانه آمریکا را پیاده 
می کنند، تجربه قرن اخیر 
هم داللت بر این مس��ئله دارد. س��ه کشور 
آلمان، فرانسه و انگلیس پادوهای بین المللی 
آمریکا در عرصه های منطقه ای و بین المللی 
هس��تند، اغلب مواقع هر آنچه کاخ س��فیر 
دیکته می کند آنها پیاده می کنند و بر اساس 
آن هم صدا می شوند. در بحث پرتاب ماهواره 
نور، این سه کش��ور دقیقاً با ترامپ هم صدا 
ش��دند و به عنوان بلندگوی سیاس��ت های 
بین الملل��ی آمریکا صحبت می کنند که این 
امر عجیبی نیس��ت. انگلیس، آلمان، فرانسه 
و آمریکا در همه مس��ائل و برای جا انداختم 
مجموعه راهبردهای خود نوعی تقسیم کار 
دارند این کش��ورها هم آوای��ی و حدت رویه 
دارند ممکن اس��ت در ظاهر اختالف دیدگاه 
داش��ته باشند اما در عرصه عمل همانند هم 
عمل می کنند برجام نمونه بارز این همکاری 
آنها اس��ت. در ش��رایطی که آمریکا از برجام 
خارج ش��د، اروپایی ها تالش کردند در قالب 
اینستکس عمل کنند اما عماًل در زمینه برجام 
حتی زمانی که حضور داش��تند اقدامی انجام 
نمی داند. رفتار اروپایی ها در قبال ماهواره نور 
نیز مانند سایر اقداماتشان است، از نظر حقوقی 
ادعای نقض قطعنامه یا برجام پذیرفته نیست 
چراکه سازمان ملل و کشورهای دیگر 5+1 
این ادع��ا را نپذیرفته و ی��ا رد می کنند. این 
همراهی سه کشور با آمریکا در زمینه پرتاب 
ماهواره ایران نش��ان دهنده آن است که زلف 
این سه کشور بیش از گذشته به آمریکا گره 
خورده است و می توان پیش بینی کرد به بهانه 
پرتاب ماهواره خباثت های دیگری را نش��ان 
دهند. عملکردی دولت ه��ای غرب در برابر 
مدیریت ویروس کرونا بسیار ضعیف بود، این 
ویروس دولت هایی که مدعی اقتصاد برتر دنیا 
بودن را با خاک یکسان کرد و افکار عمومی 
با پوشالی بودن هیمنه آنها رو به رو شدند از 
این رو انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا برای 
خوراک افکار عمومی داخلی کشورش��ان و 
جب��ران مافاد کرونا به پرت��اب ماهواره ایران 

انتقاد می کنند. منبع: خانه ملت
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 نظم لیبرالیسم در مهار کرونا
 شکست خورده است
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گروه اقتصادی: تولیدکنندگان با درگیری اقتصاد کشور 
با کرونا جزو مشاغلی بودند که بیشتری اسیب را از این 
اپیدمی دیدند.در حالی که براساس مصوبه شورای پول و 

اعتبار در اسفند ماه 98 مقرر شد که...

کسر اقساط وام های 
تولیدکنندگان توسط بانک ها

 قول های دولت 
در ايام کرونا چه شد؟

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: ه��دف از واگذاری ش��رکت های دولتی تامین 

منابعی برای دولت نیست، بلکه بحث...

 کمبود نقدینگی دلیلی
  برای زدن چوب حراج 

به اموال نیست

»نون خ ۳« در راه است

حسينی با اشاره به واگذاری 
شرکت های دولتی؛

حميد گرمابی:

عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون اقتص��ادي مجلس گفت: 
متأس��فانه طبق آئین نامه داخلي مجلس، اداره ساختار اداري 
مجلس مانند تعیین معاونت ها و نحوه اداره مرکز پژوهش ها 
برعهده رئیس مجلس اس��ت که باید اصالح شود. علي اکبر 
کریمي عضو شوراي مرکزي فراکسیون نمایندگان والیي در 
گفتگو با مهر در خصوص مهمترین اولویت مجلس یازدهم 
با تأکید بر لزوم اصالح آئین نامه داخلي مجلس تصریح کرد: 
باید فرآیند بررس��ي طرح ها و لوایح اصالح شود تا با سرعت 
بیش��تري طرح ها و لوای��ح در صحن علني و کمیس��یون ها 
بررس��ي ش��وند و زمان کمتري براي بررسي طرح ها و لوایح 
در صحن علني مجلس گذاش��ته ش��ود. عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اقتصادي مجلس تأکید کرد: در این صورت وقت 
صحن علن��ي مجلس براي بررس��ي گزارش هاي نظارتي و 
سوال از وزرا افزایش مي یابد که این امر موجب تقویت بازوي 
نظارتي مجلس خواهد ش��د. وي اظهارداشت: باید اختیارات 
متمرکز ش��ده نزد رئیس مجلس اصالح شود، به گونه اي که 
مجلس شخص مدار اداره نشود. کریمي با بیان اینکه مجلس 

محیطي جمعي است که نمایندگان داراي اختیارات مساوي 
هستند، گفت: متأسفانه طبق آئین نامه داخلي مجلس، اداره 
س��اختار اداري مجلس مانند تعیی��ن معاونت ها و نحوه اداره 
مرکز پژوهش ها برعهده رئیس مجلس است که باید اصالح 
شود. عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون اقتصادي مجلس ادامه 
داد: شایس��ته نیس��ت که در مجلس فردي نماینده تر از بقیه 
باشد. شأن رئیس مجلس عالوه بر اختیاراتي که دارد، بیشتر 
س��خنگویي قوه مقننه اس��ت. فردي که وظیفه دارد فرآیند 
تصمیم��ات نمایندگان را به س��ران قوا و م��ردم انتقال دهد. 
عضو شوراي مرکزي فراکس��یون نمایندگان والیي مجلس 
گف��ت: رئیس مجل��س باید امانت دار نمایندگان باش��د و به 

عنوان س��خنگوي نمایندگان در جایگاه ریاس��ت به گونه اي 
رفتار کند که نظ��رات و آراي وکالي ملت را انتقال دهد، نه 
اینکه خودش به قطب تصمیم س��ازي تبدیل ش��ود و نقطه 
نظرات خود را در کش��ور اعمال کنند. کریمي، تقویت بازوي 
نظارتي قوه مقننه را از اولویت هاي مهم مجلس یازدهم خواند 
و گفت: انسجام بخشي به فراکسیون ها و تشکل هایي که در 
مجلس وجود دارند، موجب ش��کل گیري اقدامات اثرگذار در 
مجلس خواهد ش��د. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادي 
مجلس با تأکید بر لزوم انطباق نیازهاي واقعي مردم با طرح ها 
و لوایح مورد بررس��ي در مجلس گفت: ای��ن اقدام مي تواند 
جایگاه مجلس را در میان افکار عمومي ارتقا دهد. اگر مجلس 

از وظای��ف ذات��ي خود فاصله بگیرد و به ام��وري بپردازد که 
اولویت ندارد، نقش مجلس کمرنگ مي ش��ود. عضو شوراي 
مرکزي فراکس��یون نمایندگان والیي مجلس گفت: مجلس 
در وهله اول ب��ا افزایش نظارت بر نمایندگان و تالش براي 
افزایش ش��فافیت مجلس، قوه مقننه مي تواند جایگاه خود را 
ارتقا دهد. وي در خصوص راهکارهاي ارتقاي جایگاه مجلس 
گفت: سازماندهي نمایندگان در کمیسیون هاي تخصصي و 
انس��جام داخلي در قوه مقننه موجب ارتقاي جایگاه مجلس 
خواهد شد. کریمي با تاکید بر اینکه حل مشکالت اقتصادي 
مردم مهمترین اولویت مجلس یازدهم اس��ت، تصریح کرد: 
باید تمهیداتي اندیش��یده شود تا خالءهاي قانونگذاري براي 
بهبود وضعیت معیشت مردم و بهبود فضاي کسب و کار رفع 
شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادي مجلس شفافیت 
را مهمترین اولویت مجلس یازدهم خواند و گفت: ش��فافیت 
در توسعه عدالت و برنامه ریزي دقیق مؤثر است. خالء وجود 
یک س��ازوکار ش��فاف در حوزه اقتصادي در کشور به شدت 

احساس مي شود.

ساختار پارلمان باید اصالح شود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادي مجلس:

بازوي نظارتي، مجلس را تقویت مي کند
یک فعال مدني آمریکایي با اعالم محرومیت ۶ ساله شهر فلینت از آب شرب تصریح کرد که 
دموکرات ها و جمهوري خواهان چش��م خود را به این تراژدي بسته اند.به گزارش آنا، درحالي که 
آمریکا غرق در بحران کروناس��ت و به لحاظ بیماران و فوتي هاي ناشي از کووید-19 در صدر 
جدول کش��ورهاي آلوده به کووید-19 قرار دارد، فعاالن شهر »فلینت« در ایالت میشیگان، بار 
دیگر مطالبه ۶ ساله خود را براي برخورداري از حداقل هاي حقوق خود از سر گرفته اند.مردم این 
شهر از سال ۲۰1۴ تاکنون از بحران فقدان آب آشامیدني رنج مي برند. مقامات این شهر در آن 
س��ال، تصمیم گرفتند که به جاي خرید آب ش��رب از شهر دیترویت، آب موردنیاز را از رودخانه 
مجاور این ش��هر تأمین کنند ولي نتیجه این اقدام، بروز یک بحران بزرگ بود، به گونه اي که 
آزمایش ها نش��ان داد همه مردم ش��هر فلینت به ویژه کودکان، سال هاست که از وجود مس و 

سرب آلوده در آب به اصطالح آشامیدني، رنج مي برند و دچار بیماري هاي مختلفي شده اند.
واکنش قانونگذاران دموکرات ���

»رش��یده طلیب«، عضو مس��لمان مجلس نمایندگان آمریکا و از اعض��اي حزب دموکرات در 
واکنش به یادداش��ت توئیتري یکي از ش��هروندان ش��هر فلینت که از سال ها محرومیت از آب 
س��الم گله کرده بود، عامل این وضعیت را نفوذ ش��رکت هاي بزرگ در دولت دانس��ت.وي در 
صفحه شخصي خود توئیت کرد: »فلینت شهري است که طمع شرکت هاي بزرگ، مردم آنجا 
را به کش��تن داده، به آن ها آس��یب زده و این روند همچنان ادامه دارد. دروغ، فریب و رهبري 
غیراخالقي به ما نش��ان داد که نفوذ این شرکت ها در دولت چه شرایطي را رقم مي زند. فلینت 
شهري است که در آن، نتیجه مقدم داشتن منافع شخصي به منافع مردم را مشاهده مي کنیم. 
این توئیت را به یاد داشته باشید.«»برني سندرز«، نامزد مستعفي حزب دموکرات براي انتخابات 
ریاست جمهوري نیز در یادداشتي توئیتري در این خصوص نوشت: »چه تعداد کودک از جیوه، 
س��رب و دود در هوا رنج مي برند؟ بسیاري از تأسیسات زباله سوزي در آمریکا که باعث آلودگي 
هوا ش��ده اند، بیش از همه باعث آسیب زدن به ساکنان محالت کم درآمد و اقلیت مي شوند. ما 
نیازمند هوا و آب پاک براي همه هس��تیم، نه دولتي که به نیابت از آلوده کنندگان آب وهوا کار 

مي کند.«
دموکرات ها و جمهوري خواهان فقط شعار مي دهند ���

»م��ري کاپني«، یکي از فع��االن مدني فلینت در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاري آنا گفت: 
»اگر مردم ایالت هاي آمریکا با کرونا درگیر هس��تند، مردم ش��هر من درد دیگري هم دارند که 
گوش شنوایي براي شنیدن آن نیست.«وي با اشاره به اینکه از سال ۲۰1۴ به این سو، هیچ یک 
از مس��ئولین دولت دموکرات قبلي و جمهوري خواه فعلي، در رابطه با آلوده کردن آب ش��رب 
فلینت، تحت تعقیب قضایي قرار نگرفته اند گفت: »گرچن ویتمر، فرماندار ایالت میش��یگان که 
ش��هر ما در آن قرار گرفته، به درخواست هاي متعدد براي رسیدگي به بدیهي ترین و ساده ترین 
حق ش��هروندي ما بي توجه است. خانم ویتمر، وابس��ته به حزب دموکرات است و اینکه گفته 
ش��ود تنها جمهوري خواهان هستند که به س��المت مردم بي توجه اند، اشتباه است.« این دختر 
جوان افزود: »فرماندار ویتمر، با افتتاح دوباره کسب وکارها و رفع محدودیت ها براي پیشگیري 
از کرونا در میشیگان مخالف است و به همین دلیل بود که ترامپ هفته پیش، از مردم این ایالت 
خواست که میشیگان را آزاد کنند. بااین حال، ترامپ و فرماندار ایالت من، چشم خود را به روي 
این تراژدي ۶ ساله در فلینت بسته اند.«»کاپني« در پاسخ به این سؤال که چگونه سناتورها و 
اعضاي مجلس نمایندگان دموکرات نس��بت به مشکل آب آشامیدني شهر فلینت بي توجه اند، 
درحالي که س��ندرز و رشیده طلیب، تنها قانون گذاراني بودند که نسبت به این وضعیت اعتراض 
کردن��د، تصریح کرد: »ببینی��د، اگر دموکرات ها واقعاً مي خواس��تند کاري براي ما انجام دهند، 
فرماندار هم حزبي خود را به دلیل تعلل در رفع این معضل، پاسخگو مي کردند، حال آنکه این گونه 
نیست و هر دو جناح، فقط به منافع حزبي براي کسب رأي و پیروزي سیاسي فکر مي کنند.«وي 
بااین حال، ابراز امیدواري کرد که عدالت در حق عامالن این مش��کل بزرگ، اجراش��ده و مردم 

فلینت به زودي آب سالم آشامیدني در خانه هاي خود داشته باشند.

 شهر فلینت آمریکا ۶ سال است
 که آب آشامیدني ندارد!

فعال مدني آمریکایي:

دعاي روز سوم ماه مبارك رمضان:خدایا دراین روز مرا هوش و بیداري درکار اطاعتت نصیب فرما.

ایران با وجود تحریم ها و بحران 
اقتصاد جهانی قوی تر شده است

روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم:

روحانی و جهانگیری پاسخگویی 
انحراف میلیاردها دالر ارز باشند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
اشاره گزارش تخلف بودجه توسط دیوان 
محاس��بات، گفت: جهانگی��ری و رئیس 
جمهور باید پاس��خگو باش��ند که چرا در 
آس��تانه تحریم های همه جانبه سال 9۷ 
این ذخیره ارزی جمع ش��ده برای کشور 
را ب��ه راحت��ی در اختیار افراد گذاش��تند. 
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی در گفتگو با 

خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 
و تخلف های صورت گرفته در آن اظهار کرد: عدد ۴ میلیارد, 8۰۰ میلیون دالری 
ک��ه در گ��زارش تفریغ آمده زیر در واقع در درون ع��دد بزرگتر ۲1 میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالری اس��ت که ظرف چهارماه ابتدای سال 1۳9۷ از ۲1 فروردین تا 1۶ 
مرداد با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از س��وی دولت عرضه شد. وی افزود: در آن 

زمان مباحث زیادی مطرح شد و ما هم در مجلس این بحث را دنبال کردیم...
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 پیشرفت باید بومی و
 دائمی باشد نه به سبک 
شیخ نشینان خلیج فارس

جلیلی: سعید 

اگر خسارت ۳5۰ میلیارد دالري کرونا بر اقتصاد آمریکا را فاکتور بگیریم؛ یکي از 
بارزترین نتایج ش��یوع این ویروس، تشدید دوباره تمایالت جدایي طلبانه در میان 
اهالي ایالت کالیفرنیاس��ت؛ ایالتي که به لح��اظ اقتصادي و تولید ناخالص داخلي، 
قدرتمندترین ایالت آمریکا محسوب مي شود. بحران کرونا که حدود سه ماه است 
تمام دنیا را درگیر خود کرده، بیش��ترین خسارات را در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و 
سیاسي نصیب آمریکا کرده است.موسسه خدمات مالي »مورگان استنلي«، از افت 
بیش از ۳۰ درصدي تولید ناخالص داخلي آمریکا بواس��طه کرونا خبر داده اس��ت؛ 
مؤسس��ه اعتبارسنجي »مودي« نیز اعالم کرده تا اینجاي کار، کرونا ۲9 درصد از 
تولید ناخالص آمریکا را از بین برده است. از سویي دیگر، کرونا باعث شده ۲۲ میلیون 
آمریکایي ش��غل خود را از دست بدهند. شبکه سي ان ان نیز گزارش داده که کرونا 
طي فقط یک ماه، تمام دس��تاورد هاي 1۰ ساله اقتصاد آمریکا پس از دوران رکود 

سال ۲۰۰9 را متالشي کرده است.
ناآرامي هاي شبه جنگي در برخي ایالت هاي آمریکا ���

اما موارد فوق الذکر تنها آسیب هاي اقتصادي کرونا در آمریکاست؛ این بیماري شیوع 
یافته تبعات سیاسي و اجتماعي گسترده اي نیز در آمریکا داشته است و حتي روند 
یکپارچگي سرزمیني و حاکمیتي این کشور را نیز مخدوش کرده است. نقطه اوج 
این موضوع تشدید تمایالت جدایي طلبانه در برخي ایالت هاي آمریکا و حتي بعضا 

بروز ناآرامي هاي شبه جنگي در برخي ایالت هاي دیگر است.
تجزیه کالیفرنیا پیش درآمدي بر فروپاشي آمریکا ���

تجزیه کالیفرنیا به عنوان پیش درآمدي بر فروپاش��ي ای��االت متحده آمریکا؛ این 
شاید یکي از تبعات محتمل کرونا در ینگه دنیا باشد. کالیفرنیا، پرجمعیت ترین ایالت 
آمریکاس��ت که در غرب این کش��ور واقع شده است و داراي شهر هاي مهمي نظیر 
لس آنجلس، ساکرامنتو و سانفرانسیسکو است. کالیفرنیا به لحاظ اقتصادي و تولید 
ناخالص داخلي، قدرتمدترین ایالت آمریکا محسوب مي شود و طبق برخي آمار ها و 
رتبه بندي ها پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا نیز به حساب مي آید. همین امر نیز تجزیه این 
ایالت از آمریکا را براي سردمداران واشنگتن بسیار دردناک مي کند، چرا که سهمي که 
از مالیات کالیفرنیا به خزانه دولت آمریکا واریز مي شود رقم بسیار چشمگیري است. 

کالیفرنیا همچنین قطب فناوري دنیا نیز محس��وب مي شود چرا که سیلیکون ولي 
)Silicon Valley( در جنوب شرقي شهر سانفرانسیسکو این ایالت است.

قدمت دیرینه کالگزیت ���
البته بحث تجزیه کالیفرنیا موضوعي نیست که اختصاص به دوران کرونایي داشته 
باشد؛ چند سالي هست که جنبش استقالل کالیفرنیا با شعار »بله به کالیفرنیا« و 
لقب »کالگزیت« )Calexit( اعالم موجودیت کرده اس��ت.باید توجه داشت که 
قدمت جدایي طلبي در میان ایالت هاي غربي آمریکا، بسیار دیرینه است؛ در همین 
زمینه »حمید غالمزاده« کارش��ناس مسائل آمریکا در گفت وگو با خبرنگار میزان، 
جدایي طلبي در میان ایالت هاي غربي آمریکا را موضوعي با س��بقه زیاد دانست و 
گفت: به طور کلي از آنجایي که نظام سیاسي آمریکا و دولت فدرال این کشور در 
1۳ ایالت شرقي شکل گرفت و عمده نهادهاي حاکمیتي آمریکا نیز در این ایالت ها 
بنا شدند، اهالي و ساکنان ایالت هاي غربي آمریکایي از جمله کالیفرنیا از دیرباز نوعي 
احساس شهروند درجه ۲ بودن داشتند؛ لذا تمایالت جدایي طلبانه نیز جزء الینفک 

کنش هاي سیاسي و اجتماعي آنها بوده است.
تدوین سند رفراندوم ���

اما جنبش جدایي طلبي کالیفرنیا، با روي کارآمدن ترامپ، روند استقالل خواهي اش 
تشدید ش��د. در جریان انتخابات ریاست جمهوري س��ال ۲۰1۶ آمریکا، بیش از ۶۰ 
درص��د اهالي کالیفرنیا به »هیالري کلینت��ون« رقیب ترام��پ رأي دادند؛ در واقع 
ترامپ در کالیفرنیا نسبت به س��ایر ایالت هاي آمریکا کمترین رأي را اخذ کرد.پس 
از رییس جمهور شدن ترامپ نیز بر تحرکات جنبش استقالل طلبي کالیفرنیا افزوده 
شد و دست اندرکاران این جنبش اقدام به تدوین چند صد صفحه سند براي برگزاري 
رفران��دوم و تحویل آن به دفتر دادس��تان کل ایالت کالیفرنیا کردند.سیاس��ت هاي 
غیرعقالني و اعوجاجي و رفتار هاي نابخردانه و غیرمس��ئوالنه ترامپ، متمایالن به 
جدایي کالیفرنیا از آمریکا را بر عقیده خود مصرتر کرده اس��ت. چنانچه »مارکوس 
ایوانز«، از افراد متنفذ در جنبش اس��تقالل کالیفرنیا در پیامي ویدئویي گفته اس��ت: 
»بس��یاري از مردم سراسر جهان، دولت آمریکا را به دلیل سیاست هاي خصمانه اش 
دوس��ت ندارند. ما کالیفرنیایي ها نمي خواهیم این سیاست ها به نام ما تمام شود. ما 

خواهان جدایي از آمریکا هستیم«. 
کرونا و تشدید تمایالت جدایي طلبانه در کالیفرنیا ���

پ��س از روي کارآمدن ترامپ، عامل دیگري که طي این روزها، تمایل به جدایي 
و تجزیه را در میان اهالي کالیفرنیا تش��دید کرده اس��ت، موضوع بحران کرونا و 

سیاست هاي مضر ترامپ و واشنگتن در قبال این بحران است. اوضاع شیوع کرونا 
در کالیفرنیا مانند بس��یاري از ایالت هاي آمریکا وخیم اس��ت؛ حتي طبق گزارش 
نیویورک تایمز، نتایج کالبدش��کافي دو نفر، که دراوایل فوریه ۲۰۲۰ )اواسط بهمن 
98( در ش��هر س��انتاکالراي کالیفرنیا فوت کرده اند نشان مي دهد که علت مرگ 
آن ه��ا کرونا بوده اس��ت؛ این امر بدان معناس��ت در فوریه که ترام��پ ورود کرونا 
به آمریکا را ش��ایعه مي دانس��ت، اهالي کالیفرنیا درگیر کرونا بوده اند.همین عامل 
فوق الذکر، دس��ت اندرکاران جنب��ش »کالگزیت« یا »جدای��ي کالیفرنیا« را براي 
تحقق این مهم مصمم تر کرده است. »مارکوس ایوانز« در همین زمینه به پایگاه 
خبري تحلیلي سیاست پارسي، گفته است: »ایالت کالیفرنیا از دهه 19۷۰ تاکنون 
ب��ا تمام ماجراجویي هاي نظامي آمریکا مخالف بوده اس��ت. کالیفرنیایي ها حتي با 
اجب��ار فرزندانش��ان به اعالم وفاداري به آمریکا هم مخال��ف بودند و این قانون را 
از قوانی��ن ایالتي خود حذف کرده اند. اگر مالیات مردم کالیفرنیا خرج تأمین بودجه 
ارتش نمي شد، مي توانستیم خدمات درماني بسیاري بهتري براي آن ها فراهم کنیم. 
ایالت ما در حال حاضر یک »ایالت اهداکننده« اس��ت، به این معنا که پولي که از 
ایالت کالیفرنیا وارد نظام فدرال آمریکا مي شود، از پولي که از نظام فدرال وارد ایالت 
ما مي شود بیش تر است. مردم این ایالت خسته شده اند از این که مالیات به دولتي 

پرداخت کنند که بر خالف نظر آن ها عمل مي کند«.
کرونا؛ زیرساخت هاي ضعیف آمریکا ؛ جدایي طلبي ���

غالمزاده کارشناس مسائل آمریکا گفت: اگرچه جدایي طلبي در کالیفرنیا قدمت زیادي 
دارد اما بحران کرونا عاملي بوده که بار دیگر تمایالت جدایي طلبانه اهالي کالیفرنیا 
را برجسته کرده است؛ این امر از آنجایي نشئت مي گیرد که با بحران کرونا ضعف 
زیرساخت هاي بهداشتي و درماني در سراسر آمریکا آشکار شد و اهالي کالیفرنیا نیز 
که سهم زیادي از پرداخت مالیات به خزانه دولت فدرال دارند، این پرسش عمومي را 
طرح کردند که چرا مالیات پرداختي آنها به جاي صرف در امور مرتبط با س��المت 
عمومي، صرف جنگ طلبي ه��اي پردامنه آمریکا و نظامي گري هاي س��ردمداران 
واشنگتن مي شود. وي افزود: البته بحث بحراني بودن شرایط زیرساخت هاي آمریکا 
فقط به سیستم درماني این کش��ور مربوط نمي شود بلکه براي نمونه در حوزه آب 
و ش��بکه آبرساني نیز مردم آمریکا با مشکالت عدیده اي مواجه اند؛ در شهر فلینت 
)Flint( در فاصله 1۰۶ کیلومتري شمال غرب »دیترویت« واقع در ایالت میشیگان 
از ایالت هاي غربي آمریکا نیز که بیشتر جمعیت آن را سیاه پوستان تشکیل مي دهند، 

موضوع کمبود و آلودگي آب، سالهاست دامن گیر مردم آن منطقه از آمریکاست. 

 استقالل طلبان در انتظار مشت آهنین
تجزیه ایاالت غربي؛ پیش درآمدي بر فروپاشي آمریکا؛
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ايران و جهان

پیشرفت باید دائمی باشد نه به سبک 
شیخ نشینان خلیج فارس

دبیر سابق ش��ورای عالی امنیت ملی نوشت: 
یک وقت کس��ی می گوید پیشرفت یعنی با 
اتکا به نیروهای داخ��ل و علیرغم تحریم ها 
ماهواره به فضا بفرستم، یک وقت هم کسی 
می گوید یک هواپیم��ای ایرباس از ایران رد 
ش��د، به او گفتم در مهرآباد بنشین تا عکس 
یادگاری بگیریم! به گزارش »عصر ایرانیان«، 
س��عید جلیلی نظام در صفحه توئیتری خود 
نوش��ت: تعریف پیشرفت چیست؟ یک وقت 
کس��ی می گوید پیش��رفت یعنی ب��ا اتکا به 
نیروهای داخ��ل و علیرغم تحریم ها ماهواره 
به فضا بفرستم، یک وقت هم کسی می گوید 
یک هواپیمای ایرباس از ایران رد ش��د، به او 
گفتم در مهرآباد بنش��ین تا عکس یادگاری 
بگیریم! پیشرفت باید دائمی باشد نه به سبک 

شیخ نشینان خلیج فارس!

دولت عزمی برای مقابله با حقوق های 
نجومی نشان نداد

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: رهبر 
معظم انقالب بارها بر مقابله با نجومی بگیران 
تأکید کردند اما دولت برای مقابله با این مسئله 
عزمی نداشت. ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو 
با فارس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات 
درب��اره تفریغ بودجه س��ال 9۷ و توضیحات 
ارائه ش��ده درباره حقوق های نجومی در این 
گزارش گفت:  رهبر معظ��م انقالب بارها بر 
رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی تأکید 
داشتند اما دولت عزمی برای رسیدگی به این 
موضوع از خود نشان نداد. دولت باید اسامی 
افرادی که حقوق نجومی دریافت کردند و در 
این باره تخلفاتی داش��ته اند را برای رسیدگی 
به قوه قضاییه اعالم و ارس��ال کند. دریافت 
حقوق های نجومی از مصادیق کس��ب اموال 
از طریق نامش��روع اس��ت و باید به طور جد 

مورد رسیدگی قرار گیرد.

غرب باید بپذیرد ایران یکی از 
قدرت های جهان است

عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: آنچه 
امروز تحت موش��ک های دفاعی و ماهواره 
ن��ور مطرح می ش��ود ب��رای این اس��ت که 
بتوانیم محاص��ره به ناحق و ظالمانه آمریکا 
و برخ��ی کش��ورهای اروپایی را شکس��ت 
دهیم. اکبر رنجب��رزاده در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره به واکنش کشورهای آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس به پرتاب ماهواره نظامی 
»ن��ور« ایران گفت: این ماهواره نش��ان داد 
ک��ه توانمندی جمه��وری اس��المی ایران 
بی نظیر ش��ده، این ماه��واره نتیجه اتکا به 
نیروه��ای داخل��ی و عدم وابس��تگی به در 
عرصه پیشرفت به خارج از کشور است. این 
پیشرفت تحت فشار دشمنان و تحریم های 
غیر قانع کننده محقق شده است، غرب ثابت 
کرده اس��ت که حتی از فشار در حوزه غذا و 
دارو دس��ت برنمی دارد و بر طبل تخریب و 
آسیب می کوبد. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد 
که کش��ورها در برابر ظلم و تحریم دس��ت 
از ظهور و ب��روز توانمندی های خود بردارد، 
این موضوع از س��وی هیچ کشوری پذیرفته 
نیس��ت، دس��ت برداش��تن از پیش��رفت با 
مصلح��ت و منافع ملی همخوان��ی ندارد و 

مردم نیز چنین انتظاری ندارند.

روحیه تهاجمی در مقابله با کرونا را 
حفظ می کنیم

فرمانده نی��روی زمینی ارت��ش گفت: تمام 
تالشمان را به کار گرفته ایم که در مبارزه با 
کرونا روحیه تهاجمی را حفظ کنیم و اگر در 
آینده به هر دستاوردی در این زمینه برسیم با 
اخالص پای کار خواهیم آورد. امیر کیومرث 
حیدری در گفتگو با مه��ر اظهار کرد: دلیل 
اصلی موفقیت در دفاع مقدس و مس��ائل و 
مش��کالتی که دش��منان در ابتدای انقالب 
برای م��ا به وج��ود آوردند روحی��ه والیت 
محوری و والیت مداری در نیروهای مسلح 
است. امروز هم با توکل بر خدا و اطاعت از 
فرامی��ن مقام معظم رهبری در بحث مبارزه 
با کرونا تا این لحظه پیش��تاز و به فضل خدا 
موفق بوده ای��م و دلیل این موفقیت اطاعت 
از اوامر رهبری اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 
من نمی گویم که در زمین��ه مبارزه با کرونا 
توان پنهان��ی نداریم اما بخ��ش اعظمی از 
توان خود را به میدان آوردیم چراکه ما باید 
در خدمت مردم باش��یم لذا تمام تالشمان را 
به کار گرفته ایم که در مبارزه با کرونا روحیه 
تهاجم��ی را حفظ کنیم و اگر در آینده به هر 
دس��تاوردی در این زمینه برسیم با اخالص 

پای کار خواهیم آورد.

 نظم لیبرالیسم در مهار کرونا
 شکست خورده است

وزیر خارجه روس��یه با زیر سوال بردن نظم 
لیبرال در مهار کرون��ا، از یکجانبه گرایی در 
تعیین قواعد بازی سیاسی جهان انتقاد کرد. 
به گزارش مهر، سرگئی الوروف در مصاحبه 
با ش��بکه یک تلویزیون این کش��ور گفت: 
برخی کش��ورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا 
نمی توانند در مبارزه با کرونا از مس��کو طلب 
کمک کنند چراکه »برادران بزرگترش��ان« 
)کش��ورها و نهادهای کنترل گ��را( مخالف 
چنین اقدامی هستند. هیچ کشوری نمی تواند 
ب��ه تنهایی و به ط��ور یکجانبه تعیین کننده 
قواعد بازی سیاس��ت جهانی باشد و آنهایی 
که س��عی به انج��ام چنی��ن کاری دارند در 
نهای��ت در مواجه��ه با آنهایی ک��ه خواهان 
اثبات حق خود در تعیین دس��تور کار جهان 

هستند؛ فرصتشان را از دست می دهند.

مذاکرات درباره عقب نشینی آمریکا 
از عراق در ماه ژوئن آغاز می شود

س��خنگوی فرماندهی کل نیرو های مسلح 
ع��راق اعالم ک��رد دولت در اج��رای توافق 
خ��روج نظامی��ان آمریکایی جدی اس��ت و 
مذاکرات در این خص��وص ژوئن آینده آغاز 
می ش��ود. به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان ب��ه نق��ل از پایگاه خب��ری »موازین 
نیوز«، عبدالکریم خلف تأکید کرد دولت در 
اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر عقب نشینی 
نیرو های آمریکایی از کش��ور به طور کامل، 
براس��اس توافق میان دو طرف جدی است. 
وی افزود: دو کش��ور ط��ی مذاکراتی که در 
ماه ژوئن آینده برگزار خواهد شد، جدول های 
زمان بندی ش��ده برای عقب نشینی نیرو های 
آمریکایی از کشور به طور کامل و مستند به 
مصوبات پارلمان عراق را بررسی خواهند کرد 

و این امر با توافق طرفین حاصل می شود.

لغو کنفرانس های خبری کاخ سفید 
در پی اظهارات ترامپ درباره تزریق 

ضدعفونی کننده ها
پس از اینک��ه اظهارات ترامپ درباره تزریق 
مواد ضدعفونی کننده ب��رای درمان کرونا با 
جنجال های زیادی همراه شد رئیس جمهور 
آمریکا تصمیم گرفته دیگر روزانه کنفرانس 
خبری برگ��زار نکند. به گزارش تس��نیم، از 
ماه مارس دونال��د ترامپ و معاون او مایک 
پنس تقریباً 5۰ روز کنفرانس خبری برگزار 
کرده ان��د تا مردم آمریکا را در جریان آخرین 
تحوالت مربوط به ویروس کرونا قرار دهند 
که تاکنون جان بیش از 5۳ هزار آمریکایی را 
گرفته است. آخرین کنفرانس خبری ترامپ 
روز جمعه برگزار شد که به صورت غیرعادی 
کوتاه مدت بود و تنها ۲5 دقیقه طول کشید. 
ای��ن در حالی که کنفرانس خبری ترامپ در 
روز جمعه پیشین به مدت یک ساعت و ۴5 
دقیقه زمان برد. پایگاه اینترنتی »اکسیوس« 
روز جمعه گزارش داد که کاخ سفید در حال 
برنامه ریزی اس��ت تا تغییراتی در کنفرانس 
خبری مربوط به وی��روس کرونا انجام دهد 
و ممکن است دیگر به صورت روزانه برگزار 
نشود. بر اساس این گزارش، این تصمیم در 
کاخ سفید پس از آن گرفته شد که اظهارات 
ترامپ درباره اس��تفاده از ن��ور و تزریق مواد 
ضدعفونی کنن��ده جنجال ها و حاش��یه های 
زیادی به خود همراه داش��ت و دونالد ترامپ 
تحت انتقاد شدید کارشناسان بهداشتی قرار 

گرفت.

پامپئو خواستار تمدید تحریم  
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران شد

وزی��ر خارج��ه آمریکا با تک��رار اتهام زنی به 
ایران خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی 
سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی شد که 
در مهرماه 99 منقضی می ش��ود. به گزارش 
ف��ارس، »مای��ک پامپئو« ک��ه در روزهای 
گذش��ته از پرت��اب موفقیت آمیز نخس��تین 
ماهواره نظامی ایران به خشم آمده، خواستار 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی سازمان ملل 
علیه ایران ش��د. بنا به گ��زارش خبرگزاری 
فرانسه، پامپئو در بیانیه ای با تکرار اتهام زنی 
ب��ه ایران گفت: »کش��ور پیش��تاز جهان در 
حمایت از تروریسم و ضد-یهود نباید اجازه 
خرید و فروش س��الح های متعارف را داشته 
باشد«. طبق یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۳1 
که از سال ۲۰1۶ میالدی اجرایی شد، ایران 
تا پنج سال از خرید تسلیحات تهاجمی منع 
شده است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال 
۲۰۲۰ )مه��ر ماه 1۳99( منقضی می ش��ود 
و پ��س از آن ای��ران این ام��کان را خواهد 
داشت که از کش��ورهای خارجی جنگ افزار 
بخ��رد. مقام های آمریکایی بارها ضمن ابراز 
نگرانی از لغو تحریم های تسلیحاتی سازمان 
مل��ل علیه ایران خواس��تار جلوگیری از این 
مس��ئله ش��ده اند. پیش از ای��ن، »والدیمیر 
ارماک��وف« مدیر اداره کنترل تس��لیحاتی و 
عدم اش��اعه وزارت خارجه روسیه تأکید کرد 
که تحریم های تسلیحاتی علیه ایران موقت 

هستند و اکتبر ۲۰۲۰ منقضی می شوند.

اخبار

پیشرفت باید بومی و دائمی باشد نه به سبک شیخ نشینان خلیج فارس
روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم:

گروه سیاس�ی: یک روزنامه مش��هور عربی 
نوش��ت ایران اکنون کش��وری اس��ت که از 
بح��ران جهانی اقتص��اد و نف��ت، کمترین 
خس��ارت ها را متحم��ل و ب��ا وج��ود همه 
تحریم های آمریکا و متحدانش، قدرتمندتر 
شده اس��ت. روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم 
در گزارش��ی نوش��ت: دونالد ترامپ به دلیل 
شکس��ت در چندین جبهه داخلی و خارجی 
دچار حالتی از س��ردرگمی شده و دولتش نیز 
اثبات کرده اس��ت که در برابر بحران شیوع 
ویروس کرون��ا ناتوان اس��ت. کروناویروس 
تاکنون در سراس��ر آمری��کا بیش از 5۲ هزار 
قربانی گرفته اس��ت. این روزنامه عرب زبان 
با بیان اینکه س��قوط بهای نفت به زیر صفر 
ضرب��ه  قوی ای بر پیکر اقتص��اد آمریکا وارد 
کرده است و احتمال می رود بیش از یک هزار 
و 5۰۰ شرکت بزرگ ورشکسته و 5۰ میلیون 
نفر بیکار به صف های طویل بیکاران افزوده 
ش��ود، می نویسد: بعید نیست ترامپ با هدف 
س��رپوش گذاش��تن بر این شکست، تالش 
برای خ��روج از انزوای بین المللی و مقابله با 
پیدایش ابرقدرت��ی همچون چین بخواهد با 
ش��عله ور کردن آتش جنگ با ایران )بر س��ر 
اندک داشته هایش( قمار کند. رأی الیوم تأکید 
کرد: ایران اکنون کشوری است که از بحران 
جهانی اقتصاد و نفت کمترین خس��ارت ها را 
متحمل و )با وجود همه تحریم های آمریکا 
و متحدانش( قدرتمندتر شده است. عالوه بر 
این تهران به دلیل )سیاست فشار حداکثری 
و( محاص��ره تحمیل��ی، نمی توان��د از ذخایر 
نفت��ی اندک خود ب��رای صادرات اس��تفاده 
کن��د، ولی در آس��تانه مهار ش��یوع ویروس 

کرونا قرار گرفته اس��ت. موضوعی که )برای 
آمری��کا( خطرناک تر تلقی می ش��ود، قدرت 
ایران در اقدامی غافلگیرکننده، یعنی پرتاب 
موفقیت آمیز نخستین ماهواره نظامی به نام 
»نور« اس��ت. پرتاب این موشک اثبات کرد 
ایران قابلیت های موش��کی زیادی در حوزه 
موش��ک های بالس��تیک دراختیار دارد. این 
روزنامه فرامنطقه ای درباره تنش میان ایران 
و آمریکا نوش��ت: این تن��ش فزاینده پس از 
آن اوج گرفت ک��ه دونالد ترامپ اعالم کرد 
به نیروهای دریایی کش��ورش دس��تور داده 
اس��ت به سوی هر کشتی یا قایق ایرانی که 
برای کشتی های آمریکایی در منطقه خلیج 
)فارس( مزاحمت ایجاد می کند، شلیک و آن 

را نابود کنند. این دستور ترامپ پس از انتشار 
اخبار مربوط به نزدیک شدن 11 قایق ایرانی 
به کشتی های آمریکایی در خلیج )فارس( در 

هفته گذشته انجام شد.
ایس�تادگی س�پاه مقابل تجاوز آمریکا به  ���

حریم دریایی ایران
سرلشکر حسین س��المی، فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی در واکنشی قاطع 
به تهدیدهای تحریک آمیز آمریکا، تهدید کرد 
که نیروهای دریایی جمهوری اسالمی ایران 
هر کش��تی آمریکایی که منافع کشورمان را 
در منطق��ه خلیج فارس در معرض خطر قرار 
ده��د، نابود خواهند کرد. رأی الیوم نوش��ت: 
س��ردار سالمی با لحنی بی س��ابقه گفت: به 

آمریکایی ه��ا ب��ا جدیت تم��ام می گویم که 
ما ب��رای دفاع از امنیت ملی م��ان، مرزهای 
دریایی مان و امنیت کش��تی هایمان مصمم 
هس��تیم و به هرگون��ه اق��دام خرابکارانه با 
قاطعیت پاس��خ خواهیم داد. در این گزارش 
آمده است: ایرانی ها در موضع خود در زمینه 
پاسخ به تهدیدهای آمریکایی ها درباره نابود 
ک��ردن کشتی هایش��ان در خلی��ج )فارس( 
دس��ت برتر را در اختی��ار دارند. چندی پیش 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تهدید 
ک��رده بود که ایران ب��ه دلیل پرتاب ماهواره 
نظامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت؛ زیرا 
به زعم وی، جمهوری اس��المی با این اقدام 
قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 

متحد را نقض کرده است. رأی الیوم نوشت: 
آمریکایی ه��ا از نظر نظامی تاکنون دو بار به 
ایران تج��اوز کردند و به��ای گزافی بابتش 
پرداختند؛ نخس��ت، چند ماه پیش زمانی که 
هواپیمای جاسوس��ی »گلوبال ه��اوک« با 
پرواز ب��ر فراز تنگه هرمز حریم هوایی ایران 
را نقض کرد و بالفاصله س��اقط ش��د. دوم، 
زمان��ی بود ک��ه فرماندهی نظام��ی آمریکا 
پهپاد دیگری را برای ترور قاس��م سلیمانی، 
فرمانده س��ابق نیروی قدس سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المی و ابومه��دی المهندس، 
نایب رئیس حشدالش��عبی عراق فرس��تاد و 
این دو فرمانده مقاومت را ش��هید کرد. این 
روزنامه اف��زود: به دنبال این جنایت در ترور 
فرمانده��ان مقاوم��ت، آمریکایی ها بیش��تر 
پایگاه های  نظامی خود را در عراق از دس��ت 
دادن��د و بزرگ ترین پایگاه های آنها در عین 
االس��د، التاجی و »کی وان« زیر آتش سپاه 
پاس��داران و نیروهای مقاومت قرار گرفتند. 
از هم��ه مهم تر این اس��ت نفوذش��ان را که 
برایش ۶ تریلیون دالر هزینه کرده  بودند، از 
دست دادند. با وجود این، عملیات های انتقام 
و خونخواهی هنوز تمام نش��ده اس��ت. رأی 
الیوم ب��ا بیان اینکه نیروی دریایی جمهوری 
اس��المی ایران در برابر تحریک های آمریکا 
دست بسته نخواهد بود، نوشت: رئیس جمهور 
آمریکا اگر بخواهد نیروی )نظامی( ایران را بار 
دیگر امتحان کند، مرتکب حماقتی بزرگ تر 
شده است، به ویژه اینکه ترامپ خوب می داند 
محاصره تحمیلی )و سیاست فشار حداکثری( 
علیه ایران شکست خورده و خروج از توافق 

هسته ای نتیجه معکوس داده است.

الجزیره گزارش داد بیانیه شورای انتقالی جنوب که در 
آن از خودمختاری مناطق جنوبی یمن خبر داده شده، 
بیش از هر چیز یک نمایش تبلیغاتی است. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��بکه تلویزیونی 
الجزیره، یک��ی از فرماندهان مقاومت جنوبی در یمن 
اع��الم خودمختاری عدن از س��وی ش��ورای انتقالی 
جن��وب را نمایش��ی تبلیغاتی خواند و گف��ت، اتفاقات 
جنوب فقط در چارچوب اختالفات موجود میان امارات 
و عربستان به منظور تقسیم قدرت در مناطق مختلف 
یمن قابل ارزیابی اس��ت. عادل الحس��نی در گفتگو با 
الجزیره درباره بیانیه ش��ورای انتقالی جنوب که در آن 
از خودمختاری مناطق جنوبی یمن خبر داده شد گفت، 
چنین بیانی��ه ای بیش از هر چیز یک نمایش تبلیغاتی 
اس��ت. آنچه در این زمینه پیداست این که عربستان و 
امارات در دستیابی به مناطق حساس در جنوب یمن، 

رقابتی را آغاز کرده ان��د. همین رقابت امارات را بر آن 
داش��ت تا از طریق این ش��ورا )شورای انتقالی جنوب( 
چنین بیانیه ای را ص��ادر کند، اما در واقع این بیانیه از 
ابوظبی صادر ش��ده است. این بیانیه در شرایطی صادر 
ش��د که عیدروس الزبیدی )رئیس شورای انتقالی( در 
کن��ار محمد بن زای��د در ابوظبی حضور داش��ت. وی 
افزود، عربستان هم ساعاتی قبل از صدور بیانیه شورای 
انتقالی، مواضع نیروهایش را نزدیک عدن تقویت کرد. 
امارات و عربس��تان بر سر مناطق راهبردی یمن مثل 
س��قطره، سواحل، المهره و باب المندب رقابت سختی 
دارند. در این میان شورای انتقالی کاره ای نیست، این 
ش��ورا حتی تا چند روز قب��ل مناطق راهبردی عدن را 
هم در اختیار نداشت. مهم ترین مناطق عدن، فرودگاه، 
بندر، بانک مرکزی و کاخ ریاس��ت جمهوری معاشیق 
اس��ت که تا به االن در کنترل افسران سعودی است، 

در نتیجه بیانیه صادره از س��وی ش��ورای انتقالی فقط 
نمایش��ی تبلیغاتی است. الحس��نی گفت، بدون تردید 
این بیانیه آخرین میخ بر تابوت توافقنامه ریاض است. 
شورای انتقالی با این بیانیه به نوعی اعالم کرده است 
توافقنامه ریاض به پایان رسید. البته با وجود اختالفات 
میان امارات و عربستان این احتمال وجود دارد که این 
دو کش��ور در ساعات و روز های آینده به توافق برسند 
و بیانیه شورای انتقالی به طور عملی ملغی شود. عادل 
الحس��نی درباره نقش کابینه ه��وادار عبد ربه منصور 
ه��ادی در تحوالت عدن گف��ت، اصال اعضای کابینه 
در عدن حض��ور ندارند، اگر آنان در عدن حاضر بودند 
و امور این منطقه را در اختیار داشتند آن زمان می شد 
مس��ئولیت تحوالت را متوجه آنان دانست، اما شورای 
انتقالی با حمایت امارات، ماه اوت گذش��ته دولت را از 
ع��دن اخراج کرد و هم زمان با خروج دولت، نهاد های 

زیر نظر دولت، نهاد ه��ای امنیتی، نظامی و مدنی نیز 
از عدن خارج ش��دند و تنها کس��انی که در عدن باقی 
ماندند شبه نظامیان وابسته به شورای انتقالی بوده اند. 
در بعد امنیتی نیز حاکم نظامی که اهل سعودی است 
پیگیر فعالیت این ش��به نظامیان اس��ت که از حمایت 
امارات بهره می برند. ابوظبی با این کار ها س��عی کرد 
به عربس��تان بفهماند بدون کمک ام��ارات قادر نبود 
مناطق��ی را که ام��روز در اختی��ار دارد، به کنترل خود 
در آورد. امارات گروه های ش��به نظامی را ایجاد کرد و 
آنان را در مناطق آزادش��ده جنوب، بر نیرو های امنیتی 
برتری داد، اما این کشور پس از اتفاقات ماه اوت و به 
دنبال آن امضای توافقنامه ریاض، عدن را به س��مت 
حضرم��وت ترک کرد. امروز هم با این حرکت س��عی 
کرده اس��ت به عربستان بفهماند بازیگر اصلی مناطق 

آزاد شده در یمن، امارات است.

جنگ زرگری عربستان و امارات بر سر تقسیم یمن
آخرین میخ بر تابوت توافقنامه ریاض کوبیده شد؛

ابعاد جدیدی از بی اعتمادی مردم آمریکا به دولتشان در بحران کرونا
بناب��ر تحقیق جدیدی ک��ه در آمریکا انجام 
ش��ده، یک س��وم مردم این کشور معتقدند 
واکس��ن کرونا وجود دارد، اما دولت آن را از 
مردم مخفی کرده است. به گزارش فارس،  
با باال رفتن تلف��ات ویروس جدید کرونا در 
سراسر جهان و رسیدن آن به بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر، این سوال که آیا درمانی برای این 
بیم��اری واگیردار وج��ود دارد یا خیر، مردم 
کل جهان را به خود مش��غول کرده اس��ت. 
خبرگزاری روس��ی »اس��پوتنیک« گزارش 
داد بررس��ی جدیدی که از س��وی صندوق 
دموکراس��ی و پروژه ملل دانشگاه کالیفرنیا، 
ل��س آنجل��س )یوس��ی ال اِی( و همچنین 
روزنامه آمریکایی »یواس ای تودی« انجام 
شد، نشان داد تقریباً یک سوم مردم آمریکا 

معتقدند دولت دونالد ترامپ واکس��نی برای 
مقابله ب��ا کووید-19 دارد، ام��ا از دادن آن 
به مردم خ��ودداری می کند. نتایج همچنین 
نش��ان داد که ۴۴ درص��د از ۶ هزار و ۳۰۰ 
آمریکایی شرکت کننده در تحقیق معتقدند 
ویروس در آزمایش��گاه تولید شده، علیرغم 
این واقعیت که س��ازمان جهانی بهداش��ت 
)WHO( بارها منشا حیوانی این ویروس 
را تایید کرده اس��ت. بناب��ر این تحقیق که 
از دوم تا هش��تم م��اه آوریل انجام ش��ده، 
5۰ درصد ش��رکت کنندگان ب��ه آمار تلفات 
که از س��وی دولت اعالم می شود اطمینان 
ندارند. حدود ۲9 درصد گفتند که »احتمااًل 
ی��ا قطعًا« دولت واکس��ن را از مردم مخفی 
کرده است. ۳۲ درصد هم گفتند که داروی 

درمان کرون��ا وجود دارد اما به بیماران داده 
نمی ش��ود. گرچه ۷ نفر از هر 1۰ نفر گفتند 
که این مس��ئله نمی تواند درس��ت باش��د. 
»راب��رت گریفی��ن« مدیر تحقیق��ات گروه 
مطالعات رای دهندگان صندوق دموکراسی 
در ای��ن خص��وص که ح��دود یک س��وم 
ش��رکت کنندگان معتقد بودند واکسن وجود 
دارد و دولت آمری��کا مخفی کاری می کند، 
ابراز شگفتی کرد. وی گفت: این فکر بسیار 
تاریکی اس��ت که در بین مردم رایج است. 
نوعی بی اعتمادی در الیه های زیرین جامعه 
در جریان اس��ت. او هشدار داد که این نوع 
تفکر می تواند باعث اقدامات »ناشایس��ت« 
در بین طیف وس��یعی از جامعه ش��ود. این 
محق��ق همچنین گفت ک��ه متقاعد کردن 

م��ردم درباره واقعیت چیزه��ای مختلف در 
دوران یک بحران سالمتی مثل همه گیری 
کرونا کار آسانی نیس��ت. جدیدترین آمار و 
ارقام دانشگاه »جانز هاپکینز« حاکی از آن 
اس��ت که ظرف ۲۴ ساعت گذشته با مرگ 
دو هزار و ۷۳8 مورد جدید، مجموع قربانیان 
ویروس کرون��ا در ایاالت متحده آمریکا به 
5۳ هزار و ۷55 نفر افزایش یافت. طبق این 
آمار و ارقام، مجم��وع مبتالیان به ویروس 
کرون��ا در آ مریکا به 9۳8 ه��زار و 15۴ نفر 
رس��ید و این کش��ور همچنان ه��م از نظر 
مبتالی��ان و هم قربانیان کرونا، بیش��ترین 
آمار را در جهان دارد. از طرف دیگر، پایگاه 
worldometers مجم��وع مبتالیان به 
کروناویروس در آمریکا را 9۶۰ هزار و 89۶ 

مورد و مجموع قربانیان این ویروس را 5۴ 
ه��زار و ۲۶5 مورد گزارش کرده اس��ت. بر 
اس��اس این گزارش، نیوی��ورک با مجموع 
۲88 ه��زار و ۳1۳ م��ورد ابتال و ۲1 هزار و 
9۰8 مورد فوتی، همچن��ان کانون بیماری 
همه گیر کرونا در ایاالت متحده محس��وب 
می ش��ود و نیوجرس��ی با 1۰5 هزار و 5۲۳ 
م��ورد ابتال و پنج هزار و 8۶۳ مورد فوتی و 
ماساچوس��ت با 5۳ هزار و ۳۴8 مورد ابتال و 
دو ه��زار و ۷۳۰ مورد فوتی در جایگاههای 
بع��دی قرار دارند. تا روز گذش��ته )ش��نبه(، 
مجم��وع مبتالیان ب��ه وی��روس کرونا در 
جهان به دو میلیون 9۲1 هزار و ۲۰1 نفر و 
مجم��وع قربانیان این ویروس به ۲۰۳ هزار 

و ۲89 نفر افزایش یافت.

رئیس دستگاه قضا: پرونده های کثیرالشاکی در اولویت رسیدگی قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده های کثیرالشاکی باید در اولویت رسیدگی در 
دادگاه ها قرار گیرد. به گزارش »عصر ایرانیان« مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت 
اهلل رییس��ی رییس قوه قضاییه صبح روز یکش��نبه به صورت از پیش اعالم 
نشده، از دادسرا و دادگستری شهرستان ری بازدید کرد. رییس قوه قضاییه در 
این بازدید سرزده ضمن حضور در بخش های مختلف دادسرا و دادگستری این 
شهرستان، در جریان مشکالت حقوقی و قضایی برخی از مراجعان قرار گرفت 
و دستوراتی را نیز برای رفع مشکالت مراجعه کنندگان و برخی کارکنان قضائی 
این شهرس��تان صادر کرد. آیت اهلل رییس��ی در این برنام��ه، از معاونت ارجاع 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ری، واحد رایانه، دفتر معاون دادستان، 

اجرای احکام انقالب، ش��عبه یازدهم دادیاری، ش��عبه دوم دادیاری، شعبه 11 
بازپرسی، شعبه چهارم بازپرسی، شعبه هفتم دادیاری و واحد اظهارنظر بازدید و 
دستوراتی به منظور توسعه فضای اداری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
ری ص��ادر ک��رد. در طی این بازدید مراجعان به دادس��رای عمومی و انقالب 
شهرستان ری درخواست های خود را به صورت مکتوب به رییس قوه قضاییه 
تحویل دادند و دستورات الزم پیرامون رسیدگی به این درخواست ها از سوی 
آیت اهلل رییسی صادر شد. آیت اهلل رییسی پس از بازدید از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرس��تان ری، به دادگستری این شهرستان رفت و از واحد اجرای 
احکام خانواده، ش��عبه 9، ۶، 8 دادگاه خانواده و دفتر ش��عبه ۷ دادگاه خانواده 

بازدید کرد. رئیس قوه قضائی��ه به قضات دادگاه های خانواده نیز توصیه کرد 
با ارائه فرصت به منظور صلح و س��ازش در میان زوجین و ارجاع پرونده های 
خانواده در بدو امر به شورا زمینه کاهش میزان طالق را فراهم کنند. آیت اهلل 
رئیسی همچنین با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی از 
مسئوالن قضائی شهرستان ری خواست با توجه به کاهش در آمد خانواده ها 
در ایام ش��یوع کرونا، در رس��یدگی به پرونده ای چک برگشتی، دیه و مهریه، 
حداکثر مدارا با مردم صورت پذیرد. بررس��ی رعایت پروتکل بهداش��تی برای 
متهمان، محکومان، وکال و مراجعین به دادگستری از موارد مهم دیگری بود 

که از سوی آیت اهلل رییسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
اشاره گزارش تخلف بودجه توسط دیوان 
محاس��بات، گفت: جهانگی��ری و رئیس 
جمهور باید پاس��خگو باش��ند که چرا در 
آستانه تحریم های همه جانبه سال 9۷ این 
ذخیره ارزی جمع ش��ده برای کشور را به 
راحتی در اختیار افراد گذاشتند. حسینعلی 
حاج��ی دلیگان��ی در گفتگو ب��ا خبرنگار 
ح��وزه مجلس گروه سیاس��ی خبرگزاری 

آنا، با اش��اره به گزارش تفری��غ بودجه و 
تخلف ه��ای صورت گرفت��ه در آن اظهار 
ک��رد: عدد ۴ میلیارد, 8۰۰ میلیون دالری 
که در گ��زارش تفریغ آمده زی��ر در واقع 
در درون عدد بزرگت��ر ۲1 میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالری اس��ت ک��ه ظرف چهارماه 
ابتدای س��ال 1۳9۷ از ۲1 فروردین تا 1۶ 
م��رداد با قیمت ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان از 
سوی دولت عرضه شد. وی افزود: در آن 

زمان مباحث زیادی مطرح شد و ما هم در 
مجل��س این بحث را دنب��ال کردیم، ولی 
متأس��فانه دیوان محاس��بات آن زمان به 
ص��ورت جدی به موضوع ورود پیدا نکرد؛ 
بنابراین همه پیگیری هایی که از س��وی 
نمایندگان صورت گرفت بی حاصل ش��د. 
یک پوش��ه مفصلی از اقدام ها و مس��ائل 
مربوط به ای��ن موضوع را دنبال کردیم و 
تالش داشتیم از ابزارهای نظارتی مجلس 

اس��تفاده کنیم، حتی نام شرکت هایی که 
این مبالغ را گرفتند دنبال کردیم مشخص 
ش��د، حدود 9۰ درصد ش��رکت هایی که 
مبالغ��ی از ۲1 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
را ب��ه منظ��ور واردات کاال دریافت کرده 
بودند، عموماً شرکت هایی بودند که تاریخ 
ثبت آنها مربوط به س��ال 9۶ بود و عمدتًا 
هیچ سابقه کار تجاری هم نداشتند، اما ارز 
دولتی در اختیارش��ان قرار گرفته بود. این 

ش��رکت ها حتی ضمانت هایی که کفایت 
کن��د تا ملزم به بازگش��ت ب��ه بیت المال 
باشد نداده بودند و همین سبب شده امروز 
اعالم ش��ود که ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون 

دالر تکلیفش مشخص نیست.

روحانی و جهانگیری پاسخگویی انحراف میلیاردها دالر ارز باشند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
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اقتصاد

 لیمو تحت شمول قانون مقابله
 با احتکار قرار گرفت

وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اعالم کرد: 
لیموش��یرین و لیموترش، تحت شمول قانون 
مقابل��ه با احتکار و اختفا قرار گرفت.به گزارش 
مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در پی افزایش تقاضا برای انواع لیمو ش��یرین 
و ترش، پس از ش��یوع کرونا، ستاد تنظیم بازار 
تصمیمات مهمی را با هدف حمایت از مصرف 
کننده اتحاذ کرد.در این راستا این ماده غذایی 
تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرارگرفت 
تا از این پس انبار آن مش��مول جریمه و ضبط 
کاال با هدف توزیع در میادین میوه و تره بار قرار 
گیرد.بررسی ها نشان می دهد با شیوع کرونا در 
کشور، از اوایل اسفند ماه تقاضا برای لیمو ترش 
و لیمو ش��یرین رو به افزایش گذاشت و همین 
امر سبب شده است برخی با هدف سودجویی 
وارد بازار این کاال شوند.برداشت لیموشیرین در 
کش��ور از اوایل آبان تا پایان بهمن ماه صورت 
می گیرد، برداش��ت لیموترش نی��ز در تیرماه 
و مرداد ماه در کش��ور انجام می ش��ود ، از این 
رو لیموترش و لیموش��یرین موجود در بازار، در 
دست واسطه هایی است که با هدف سودجویی 
از عرض��ه این کاال به ب��ازار امتناع می کنند.بر 
اس��اس این گزارش، بر پایه تصمیمات اتخاذ 
ش��ده پیش بینی شده اس��ت امتناع از عرضه 
مش��مول پرداخت جریمه و ضبط کاال گردد.
لیموترش و لیموشیرین ضبط شده در این راستا 
در میادین میوه و تره بار در کشور عرضه خواهد 
شد.عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت،معدن و تجارت در نامه ای به استانداران 
و کارگروه های تنظیم بازار، مراتب این قانون را 
ابالغ و تاکید کرده است: با توجه به افزایش نیاز 
داخلی به لیموشیرین و لیموترش،متاثر از شیوع 
بیماری کرونا و کاه��ش زمینه عرضه داخلی 
آن، مطاب��ق تصمیمات کارگ��روه ملی تنظیم 
بازار، محصول لیموترش و لیموشیرین مشمول 
کاالهای ه��دف مقابله با اختفا و احتکار تلقی 
شده و ضرورت دارد اقدامات نظارتی و مقابله ای 

با احتکار کاالهای فوق به عمل آید.

افزایش ۵۶ درصدی قیمت خرید 
تضمینی پیله تر ابریشم در سال جاری

رئیس مرکز توس��عه نوغانداری کشور گفت: 
قیم��ت خرید تضمینی ه��ر کیلوگرم پیله تر 
ابریشم، امسال افزایش خوبی داشته و با 5۶ 
درصد افزایش، ۳۳ هزار و 5۰۰ تومان تعیین 
شده اس��ت.به گزارش مهر به نقل از وزارت 
جهاد کشاورزی، عدیل سروی گفت: امسال 
۴۷ ه��زار جعبه تخم نوغان برای نوغانداران 
سراس��ر کشور تأمین شده اس��ت.وی اظهار 
داش��ت: کار نوغانداری در تمامی استان های 
کشور انجام می شود.سروی با بیان اینکه در 
1۴ استان کشور ش��امل مناطق گرمسیری 
توزیع نوغان انجام ش��د، افزود: اکنون توزیع 
تخ��م نوغ��ان در مراکز اس��تان های معتدل 
در ح��ال انجام اس��ت.رئیس مرکز توس��عه 
نوغانداری کش��ور خاطر نش��ان کرد: س��ال 
گذش��ته، تالش نوغانداری کشور و حمایت 
دول��ت در نوغانداری به لح��اظ تولید و بازار 
فروش وضعیت خوبی داش��تیم که این مهم 
رضایتمندی خوبی در کشاورزان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته یک هزار و 
۳85 تن تولید پیله ابریشم در کشور داشتیم، 
اضاف��ه کرد: هم اکن��ون، ۲5 هزار خانوار در 
سراس��ر کش��ور کار پرورش کرم ابریشم را 
انجام می دهند.س��روی در ادامه با اش��اره به 
حمایت های دولت ب��ه خانوارهای نوغاندار، 
اظهار داش��ت: برای حمای��ت از نوغانداران، 
تأمین تخم نوغ��ان به صورت یارانه ای و به 
قیمت سال های گذش��ته هفت هزار و 5۰۰ 
تومان به فروش می رس��د.وی با بیان اینکه 
ح��دود 18۷ هزار اصله نهال توت به صورت 
رایگان در بین نوغانداران 19 اس��تان کشور 
توزیع ش��د، خاطر نش��ان کرد: قیمت خرید 
تضمینی ه��ر کیلوگرم پیله تر ابریش��م نیز 
امس��ال افزایش خوبی داشته و با 5۶ درصد 
افزایش ۳۳ هزار و 5۰۰ تومان تعیین ش��ده 

است.

فرمول افزایش حقوق کارمندان برای 
کارگران اجرا شود

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
ضم��ن تاکید ب��ر حمایت دول��ت از بخش 
خصوص��ی گفت: همان فرمول��ی که درباره 
میزان افزایش حقوق کارمندان اجرا شده باید 
درباره کارگران هم اجرا ش��ود. مهرداد بائوج 
الهوتی در گفتگو با خانه ملت، ضمن تاکید 
بر لزوم افزایش حقوق کارگران گفت: همان 
فرمول��ی که درب��اره می��زان افزایش حقوق 
کارمندان اجرا شده باید درباره کارگران هم 
اجرا شود.عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با بیان اینکه مرجع تعیین 
حقوق کارگران با کارمندان متفاوت اس��ت، 
افزود: حقوق کارمندان توسط دولت پرداخت 
می شود اما حقوق کارگران متصل به بخش 
خصوص��ی اس��ت.الهوتی تصری��ح ک��رد: 
تدابیری باید ب��رای افزایش حقوق کارگران 
اندیش��یده شود، اگرچه بخش خصوصی هم 
اکن��ون نیازمند کمک هایی اس��ت و دولت 
می تواند از قس��مت های دیگر به آنها کمک 
کن��د.وی تاکید ک��رد: براین اس��اس همان 
فرم��ول افزایش حقوق کارمندان را می توان 
ب��رای کارگران اجرا کرد یعنی همان حداقل 
۲ میلیون و هشتصد هزار تومان، زیرا زندگی 
و هزینه ها برای هم��ه کارمندان و کارگران 
در کش��ور در یک ش��رایط مساوی و مشابه 
قرار دارد و نمی توان برخی از اقش��ار جامعه 
را متمایز کرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بخش 
خصوصی به دلیل وجود برخی محدودیت ها 
ب��رای تعیین حقوق کارگران دچار مش��کل 
هس��تند، اظهار ک��رد: با توجه ب��ه وضعیت 
اقتصادی ناش��ی از ش��یوع بیم��اری کرونا 
و مس��ایل دیگ��ر اگر مش��کالتی هم برای 
کارفرمایان مربوط به بخش کارگری بوجود 
آم��ده اما آنها باید بتوانند کمک های مالی را 
از جای دیگری توس��ط دولت دریافت کنند.
الهوتی تصریح کرد: نمایندگان پیشنهاداتی 
را ب��رای کمک رس��انی دول��ت ب��ه بخش 
خصوصی به منظور افزایش حقوق کارگران 

اعالم کرده اند.

سوداگران در بازار خودرو ویراژ 
می دهند

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
توقف تولی��د پراید و پژو ۴۰5، کاهش تولید 
خودروس��ازان و قیم��ت س��ازی در فضای 
مجازی را از جمل��ه دالیل گرانی خودرو در 
هفته های اخیر برشمرد. حمید گرمابی عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی در گفت وگو با ب��ا انتقاد از افزایش 
قیم��ت خ��ودرو در هفته های اخی��ر، گفت: 
از آنجای��ی که براس��اس تصمیم��ات قبلی 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تولید پراید 
و پ��ژو ۴۰5 باید در اردیبهش��ت ماه متوقف 
ش��ود، س��وداگران در تالش اند، با در دست 
گرفتن ب��ازار، زمینه افزایش قیمت خودروها 
ب��ه ویژه پراید را فراه��م کنند.نماینده مردم 
نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
یکی دیگ��ر از دالیل گرانی قیمت خودرو را 
کاهش تولید خوردوسازان در اواخر سال 98 
دانس��ت و افزود: هر س��اله این شرکت ها تا 
آخرین لحظه و با تمام ت��وان درصدد تولید 
بیش��تر هستند اما در س��ال گذشته به دلیل 
شیوع ویروس کرونا این امکان از آنها گرفته 
شد.وی با بیان اینکه خودروسازان باید هرچه 
س��ریعتر جایگزین پرای��د را معرفی کنند تا 
التهاب بازار از بین رفته و شرایط تا حدودی 
ساماندهی ش��ود، اظهار کرد: اگر تولید این 
ش��رکت ها افزایش یابد می توان تا حدودی 
فاصله قیمت��ی میان قیمت خودرو در بازار و 

کارخانه را کاهش داد.

 کاهش سود سپرده ها 
سیاست درستی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت 
باید فکر اساسی برای مدیریت سرمایه های 
انباشت شده در بانک ها و سرمایه ها سرگردان 
کند، قطعا اگر این منابع اعتباری به درس��تی 
هدایت شود، می توان بخش تولید کشور را به 
سمت شکوفایی سوق داد. محمدرضا رضایی 
کوچ��ی رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره کاهش س��ود سپرده های بانکی به 15 
درصد، گفت: کاهش سود سپرده ها، سیاست 
و اقدام درس��تی از سوی دولت است تا از این 
طریق سرمایه های انباشت شده در بانک ها 
در راستای جهش تولید هزینه شود، البته این 
نگران��ی وجود دارد که در صورت عدم برنامه 
ریزی دولت، س��رمایه ها به سمت بازارهای 
داللی و سوداگری هدایت شود.نماینده مردم 
جهرم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
در ش��رایط کنونی فرصت های موجود برای 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی و مردم در 
بخش های اقتصادی بس��یار کم است، این 
مس��ئله موجب می شود که مردم برای حفظ 
ارزش سرمایه و سود بیشتر، سرمایه خود را به 

سمت بازارهای سوداگری منتقل می کنند.

اخبار

کسر اقساط وام های تولیدکنندگان توسط بانک ها
قول های دولت در ایام کرونا چه شد؟

گروه اقتص�ادی: تولیدکنن��دگان با درگیری 
اقتصاد کش��ور با کرونا جزو مشاغلی بودند 
که بیشتری اس��یب را از این اپیدمی دیدند.

در حالی که براس��اس مصوبه شورای پول و 
اعتبار در اس��فند ماه 98 مقرر شد که اقساط 
وام تولیدکنندگان 1۰ رسته شغلی از بیماری 
کرون��ا ۳ ماه ب��ه تعویق افت��د، بانکها بدون 
توجه به این مصوبه اقس��اط وام را از حساب 
تولیدکنندگان کسر کردند. به گزارش فارس، 
در طی مصوبه 1۳ اسفند 98 شورای پول و 
اعتبار در خصوص کمک به صاحبان کسب 
و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع 
ویروس کرونا با مش��کالتی مواجه شده اند، 
بان��ک مرکزی مصادیق کس��ب و کارهای 
مشمول که به تصویب کمیته منتخب دولت 
رس��یده را اعالم کرد.بر این اس��اس، بانک 
مرکزی عناوین بخش ها و رسته های کسب 
و کارهای��ی که به طور مس��تقیم از بیماری 
کووید19 دچار بیش��ترین آس��یب شده اند و 
ش��امل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت 
تس��هیالت در اس��فند 98 و دو ماه��ه اول 
س��ال 99 ش��ده اند را مراکز تولی��د و توزیع 
غذاه��ای آماده اعم از رس��توران ها، بوفه ها، 
طباخی، تاالرهای پذیرای��ی، قهوه خانه ها و 
موارد مش��ابه به تش��خیص وزارت صنعت 
و همچنی��ن مراکز مربوط به گردش��گری، 
شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها،  مجتمع های 
و گردش��گری،  مهمانپذیرها،  جهانگ��ردی 
مهمانس��راها و... و مراک��ز تولی��د و توزیع 
پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز 
تولید آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 
و... اعالم کرد. لذا صاحبان این مش��اغل و 
کس��ب و کارها با توجه به مشکالتی که در 
خصوص ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و 
بعضاً تعطیلی کس��ب و کارهایشان به وجود 
آمده بود، منتظر اج��رای این مصوبه بودند. 
اما براساس گزارش��ات مختلف، شنیده شد 
که مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار علی رغم 
اعالم صریح آن توس��ط رئی��س کل بانک 
مرک��زی اجرایی نش��ده و اج��رای آن فقط 
در م��ورد وام ه��ای قرض الحس��نه صورت 
گرفته است. بر این اساس گفت وگوهایی با 
برخی صاحبان این کسب و کارها و رؤسای 
اتحادیه های مذکور که مش��مول تعویق سه 
ماهه اقس��اط وام ش��ده اند، انجام شد که در 

ادامه می خوانید.

بخشنامه شورای اعتبار درباره تعویق سه  ���
ماهه اقساط وام اجرا نشد

رسول شجری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروش��ندگان کفش چرم دست دوز تهران 
در این رابطه گفت: علی رغم ابالغ بخشنامه 
شورای پول و اعتبار و اعالم بانک مرکزی به 
بانک ها مبنی بر به تعویق افتادن اقس��اط ده 
رسته شغلی، اقساط وام صنف تولیدکنندگان 
کفش چرم دست دوز سر موعد مقرر و مطابق 
ماه های قبل از شیوع ویروس کرونا از موجودی 
حساب تولیدکنندگان کسر شد. این اظهارات 
رئیس اتحادیه کفش چرم دست دوز در مورد 
کسر اقساط وام های تولیدکنندگان در حالی 
اس��ت که صنف مذکور براساس اعالم بانک 
مرکزی جزو ده رس��ته آس��یب پذیر از شیوع 
ویروس کرونا بوده است و به گفته رئیس این 
اتحادیه، فعاالن صنفی این بخش نه تنها بر 
اثر رکود حاکم بر اقتصاد با مشکالت عدیده 
مالی دست و پنجه نرم می  کنند، بلکه شیوع 
ویروس کرونا هم کسب و کار آنها را چند برابر 
متأثر کرده است و بر این اساس ادامه فعالیت 
اقتصادی برای بسیاری از تولیدکنندگان این 
بخش بسیار سخت شده است. گفتنی است، 
رؤسای برخی از اتحادیه های صنفی از جمله 
اسکندر آزموده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، 
فروشندگان بستنی، آبمیوه و کافی شاپ درباره 
اینکه آی��ا مصوبه بانک مرکزی در خصوص 
تعویق اقساط وام در رسته شغلی آنها به اجرا 
درآمده است، گفت: اصناف این بخش اصاًل 
از وامی برخوردار نبوده اند تا مشمول معافیت 

یا تعویق آن ش��وند. وی همچنی��ن در مورد 
مشکالت ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا و 
تأثیر آنها بر فعاالن صنفی این بخش، گفت: 
متأس��فانه از اسفند سال گذش��ته واحدهای 
صنفی این بخش تقریباً تعطیل هس��تند و با 
مشکالتی مواجه شده اند، به طوری که ادامه 
فعالیت برای آنها بس��یار س��خت است. وی 
همچنین اظهار داش��ت: الزم است دولت در 
بخش هایی مانند مالی��ات و بیمه به فعاالن 
صنفی این بخش کمک کند تا اشتغال پابرجا 

باقی بماند. 
کس�ر اقس�اط وام تولیدکنندگان پوشاک  ���

بدون توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار
به گزارش فارس، ابوالقاس��م شیرازی رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
نیز در رابطه با مصوبه اس��فندماه 98 شورای 
پول و اعتبار در مورد تعویق سه ماهه اقساط 
وام ه��ای تولیدکنندگان گف��ت: این مصوبه 
اجرا نشده اس��ت و اقساط وام تولیدکنندگان 
پوش��اک در اس��فند 98 و فروردین 99 طبق 
روال ماه ه��ای قبل از حس��اب وام گیرندگان 
کسر شده اس��ت و این روال در مورد اقساط 
اردیبهش��ت ماه 99 نیز ادامه دارد. وی افزود: 
تعویق س��ه ماهه اقساط تس��هیالت بانکی 
فقط درباره وام های قرض الحسنه اجرایی شد 
که وام قرض الحس��نه نیز معمواًل به صورت 
مبالغ بسیار اندک یک یا دو میلیونی دراختیار 
وام گیرن��دگان قرار می گیرد، ی��ا در قالب وام 
ازدواج پرداخت می شود و این نوع وام مشمول 

تولیدکنندگان نمی شود. 

ش��یرازی با انتقاد از اینک��ه در بخش مالیات 
و تأمین اجتماعی نیز هیچ تس��هیالتی برای 
کارفرما پس از ش��یوع ویروس کرونا فراهم 
نش��ده اس��ت، گفت:  اگرچ��ه مهلت تصمیم 
اظه��ارات مالیات ب��ر ارزش افزوده متعلق به 
دوره زمستان 1۳98 تا ۳1 اردیبهشت 1۳99 
تمدید ش��ده اس��ت، اما این موضوع مشکل 
تولیدکنندگان و اصناف را حل نمی کند و کمر 
خمیده فعاالن اقتصادی را که زیر بار فشارهای 
اقتصادی خم ش��ده را صاف نمی کند. وی با 
اش��اره به صدور مجوز آغاز به کار واحدهای 
صنفی از شنبه گذشته ۲۳ فروردین 99 گفت: 
تعطیلی های اخیر و رکود حاکم بر بازار موجب 
افسردگی اصناف شده اس��ت، لذا بازگشایی 
واحدهای صنفی ب��رای آغاز فعالیت تجاری 
در ایام ش��یوع ویروس کرونا فقط تا حدودی 
موجب ایجاد روحیه امیدواری در بین کاسبان 
و فعاالن اقتصادی می ش��ود و شاید آنها را به 
افق آینده امیدوارتر کند. در حالی که با توجه 
به شرایط حاکم اقتصادی امیدی به رونق بازار 

و کسب و کار نیست. 
ب�ا پیگیری ه�ای مس�تمر بانکه�ا را برای  ���

اجرای بخشنامه متقاعد کردیم
به گزارش فارس، ش��اهرخ محمدزاده رئیس 
اتحادیه مهمانپذیران نیز از جمله رس��ته های 
شغلی آس��یب دیده از ش��یوع ویروس کرونا 
محسوب می شوند و براساس بخشنامه بانک 
مرکزی، فعاالن این رس��ته شغلی نیز باید از 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر تعویق 
س��ه  ماهه اقس��اط وام برخوردار ش��وند. لذا 

شاهرخ محمدزاده رئیس اتحادیه مهمانپذیران 
اس��تان تهران در رابطه با اجرای بخش��نامه 
ش��ورای پ��ول و اعتبار در خص��وص تعویق 
سه ماهه در پرداخت اقساط تسهیالت، گفت: 
متأسفانه علی رغم اعالم بانک مرکزی مبنی 
بر به تعویق افتادن اقساط وام، این بخشنامه 
اجرا نش��د و بانکها برای دریافت اقس��اط، به 
وام گیرندگان دائما پیغام می دادند. وی افزود: اما 
به دنبال پیگیری های مس��تمر و ممانعت از 
پرداخت اقساط، باالخره موفق شدیم تا بانکها 
را برای اجرای بخش��نامه قانع کنیم. رئیس 
اتحادی��ه مهمانپذیران اس��تان ته��ران بیان 
داشت: اگرچه بانکها مدام از اجرای بخشنامه 
مذکور به دلیل عدم ابالغ آن سرباز می زدند، 
اما از آنجا که موضوع تعویق پرداخت اقساط 
وام رسانه ای شده بود و به طور رسمی مصوبه 
شورای پول و اعتبار از رسانه ها اعالم شده بود، 
ما با ارائه مدارک مستند خبری و پیگیری های 
مکرر باالخره موفق به عدم پرداخت اقس��اط 
شدیم. وی با بیان اینکه برخی فعاالن صنفی 
این بخ��ش با توج��ه به درخواس��ت بانکها 
اقس��اط خ��ود را پرداخت کرده ان��د، گفت: اما 
پیگیری های عده ای از فعاالن صنفی منجر 
به اجرای مصوبه ش��د. محمدزاده با انتقاد از 
اینکه در تصمیمات ستاد ملی کرونا مشورتی 
با رؤس��ای اتحادیه های صنفی آس��یب دیده 
از ش��یوع ویروس کرونا انجام نش��ده است، 
گفت: این در حالی اس��ت که فعاالن صنفی 
در متن ماجرا قرار دارند و در تصمیم گیری ها 
می توانند بسیار مؤثر باشند. وی افزود: در حال 
حاضر مهمانپذیران، مس��افرخانه ها، هتل ها 
دچار آس��یب های اقتصادی فراوانی شده اند، 
اما متأس��فانه هیچ کمکی از دولت مشاهده 
نمی شود.وی با اش��اره به جمعیت شاغل در 
مهمانپذیره��ا و مس��افرخانه ها گف��ت: فقط 
مهمانپذیران استان تهران برای ۳5۰۰ کارگر 
اشتغال ایجاد کرده اند، لذا الزم است تا دولت 
به ای��ن بخش به عنوان بخش اش��تغالزا در 
شرایط ویژه ای که به آن دچار شده ایم، بیشتر 
توجه کند. وی گفت: در ش��رایط فعلی الزم 
است تا دولت مس��اعدت هایی در زمینه های 
مالی��ات، بیمه تأمین اجتماع��ی و همچنین 
هزینه های انرژی با فعاالن صنفی این بخش 
داشته باشد، زیرا در ۲,5 ماه گذشته، عماًل این 
بخش تعطیل ب��وده و مهمانپذیران درآمدی 

کسب نکرده اند.

و  بودج��ه  برنام��ه،  کمیس��یون  عض��و 
از  محاس��بات مجل��س گف��ت: ه��دف 
واگ��ذاری ش��رکت های دولت��ی تامی��ن 
منابع��ی برای دولت نیس��ت، بلکه بحث 
چابک س��ازی دول��ت و افزایش کارایی و 

اثربخشی حوزه تولید، بخش خصوصی و 
تعاونی ها مطرح است. محمد حسینی در 
گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به اقدام 
دولت برای واگذاری س��هام شرکت های 
دولتی در بورس و خصوصی س��ازی آنها 
گف��ت: چنانچه واگذاری ه��ا در چارچوب 
قانون انجام ش��ده و دستگاه های نظارتی 
ه��م با دق��ت عمل کنن��د، آن زم��ان با 
اطمین��ان می ت��وان اع��الم ک��رد دولت 

وظیف��ه خود را به درس��تی انج��ام داده 
اس��ت. عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه 
و محاس��بات مجلس تاکی��د کرد: اگر به 
ه��ر دلیلی برخی افراد در این واگذاری ها 
برای خرید شرکت های دولتی از شرایط و 
تخفیف های دیگه ای بهره مند می ش��وند، 
یقینا باید جلوی مغایر ت های این اقدامات 
با قانون گرفته شود. حسینی با بیان اینکه 
واگذاری ش��رکت های دولت��ی در بودجه 

س��ال 99 به صورت دو مقول��ه جدا ذکر 
شده اس��ت، اظهار داشت: یک ماموریت 
جدی��دی مبنی ب��ر فروش ام��وال مازاد 
دولت مانند س��اختمان ها، ماشین آالت و 
تجهیزات به دولت داده ش��ده اس��ت که 
بودجه حاصل از فروش این اقالم عددی 
حدود 5۰ هزار میلی��ارد تومان پیش بینی 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: این موضوع 
کار جدیدی اس��ت که براساس آن وزیر 

اقتصاد و دارایی وظیف��ه دارد، این اموال 
را شناس��ایی کرده و با توجه به ش��رایط، 
آنها را از طریق مزایده بفروش برس��اند. 
بعدی که از س��نوات گذشته مطرح بوده 
در چارچوب سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ 
و خصوصی س��ازی است که در آن بحث 
واگ��ذاری س��هام ش��رکت های دولتی یا 
واگذاری س��هام دولت در سایر شرکت ها 

مطرح شده است. 

کمبود نقدینگی دلیلی برای زدن چوب حراج به بیت المال نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 فروش جوجه در بازارچه مرزی دردی را دوا نمی کند 
دبیر کانون مرغداران کش��ور با بیان اینکه صنعت 
مرغ در کش��ور متولی خاصی ندارد، گفت: برنامه ها 
ب��رای کنت��رل بازار بای��د از پیش اجرایی می ش��د 
و در ح��ال حاضر ف��روش جوج��ه در بازارچه های 
م��رزی دردی از این صنع��ت  را دوا نمی کند. پرویز 
فروغی دبیر کانون مرغداران کشور در گفت وگو با 
فارس، در پاسخ به این سؤال که مدیر بازارچه های 
مرزی سیس��تان و بلوچس��تان گفته است، آمادگی 
ص��ادرات 1۲۰ ه��زار قطع��ه جوجه ی��ک روزه به 
کش��ورهای هدف از طری��ق بازارچه های مرزی را 
دارد، گفت:  این میزان فروش دردی از این صنعت 
را دوا نمی کند. تضمین فروش بس��یار پایین است 
و تأثی��ر آن چنانی در توازن عرض��ه و تقاضا ایجاد 
نخواه��د کرد. وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
با توجه به این که دامپزش��ک هستید، فروش این 
جوجه ها در بازارچه های مرزی امکان پذیر اس��ت و 
جوجه ه��ا می توانند زنده بمانند، گفت: درصد تلفات 
این جوجه ها بس��یار باال خواهد ب��ود، چرا که عمر 
جوجه ها معم��واًل یک روزه اس��ت و در این فاصله 
باید حتمًا به مرغداری مجهز، راحت و آماده منتقل 
ش��ود. به گزارش فارس، هفته گذشته 15 میلیون 
قطعه جوجه یک روزه به دلیل آنچه که ایجاد تعادل 
در عرضه و تقاضای بازار خوانده ش��ده، معدوم شد 
و ای��ن اق��دام واکنش های زی��ادی را در بین مردم 
ایجاد کرد. برخی بر این باور هستند که جوجه های 
یکروزه را می ت��وان در مناطق روس��تایی پرورش 
داد و یا در بازارچه ای مرزی به فروش رس��اند.دبیر 
کانون مرغداران کش��ور تأکید کرد که درد صنعت 
مرغداری کش��ور این است که متولی خاصی ندارد. 
در ح��ال حاضر وزارت جهاد، وزارت صمت، س��تاد 
تنظیم بازار و س��تاد حمای��ت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان متولی��ان ای��ن صنعت به حس��اب 

می آیند و هرکدام از آنه��ا جزیره ای بر این صنعت 
مدیریت می کنند. فروغی با بیان اینکه مش��کالت 
ب��ه وجود آمده صنعت مرغداری ام��روز را از ماه ها 
هش��دار داده بودی��م، گفت: اما متأس��فانه نهادهای 
متولی هیچ توجهی به این هشدارها ندادند و نتیجه 
آن ش��د که اکنون مرغداران کشور ضرر می کنند. 
وی گفت: امروز مرغی که به قیمت 1۰ تا 11 هزار 
تومان برای تولیدکننده تمام ش��ده، مجبور هستند، 
به قیمت ۶ الی ۷ هزارتومان بفروش��ند. دبیر کانون 
مرغداران کشور تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
بیشتر حواسش به بازار است و همیشه نگران است 
که مبادا عرضه در بازار کم باشد، اما با چنین وضعی 
نمی توان بازار را مدیریت کرد. مدیریت یک مبنای 
علم��ی می خواهد که باید براس��اس آمار بنا ش��ود؛ 
یعنی براس��اس اطالعات و آمارهای دقیق طوری 
برنامه ریزی ش��ود که تولیدکنن��ده و مصرف کننده 
ض��رر نکنن��د. وی با بیان اینکه مش��کالت آماری 
هم در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه هم آمارها 
دقیق نیس��ت و همین که تصمیم گی��ران اعتنایی 
ب��ه آم��ار نمی کنند. فروغ��ی خاطرنش��ان کرد که 
در ح��ال حاضر خریدهایی که پش��تیبانی امور دام 
انجام داده به تاریخ انقضای خود نزدیک می ش��ود 
و س��ردخانه های این ش��رکت هم پر ش��ده است، 
بنابرای��ن در صورتی که برنامه ریزی برای صادرات 
و تنظیم قیمت آن در بازار انجام نش��ود، مرغداران 
این صنعت را رها خواهند کرد. فروغی اضافه کرد: 
متأسفانه دخالت های عجیب و غریب در این صنعت 
می ش��ود. قیمت های دستوری ابالغ می شود، اما از 
آن سو قیمت نهاده ها را نمی توانند ثابت نگه دارند، 
در حالی ک��ه قیمت خوراک دو برابر می ش��ود، اما 
همچنان مرغداران را تکلیف می کنند که به قیمت 

دستوری محصول خود را بفروشند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: هدف از واگذاری ش��رکت های دولتی تامین 
منابعی برای دولت نیست، بلکه بحث چابک سازی 
دول��ت و افزایش کارایی و اثربخش��ی حوزه تولید، 
بخ��ش خصوصی و تعاونی ها مطرح اس��ت. محمد 
حس��ینی در گفت وگ��و با خان��ه ملت، با اش��اره به 
اق��دام دول��ت برای واگذاری س��هام ش��رکت های 
دولت��ی در ب��ورس و خصوصی س��ازی آنه��ا گفت: 
چنانچه واگذاری ها در چارچوب قانون انجام ش��ده 
و دس��تگاه های نظارتی هم با دقت عمل کنند، آن 
زمان با اطمینان می ت��وان اعالم کرد دولت وظیفه 
خود را به درس��تی انجام داده است.عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اگر به 
هر دلیلی برخی افراد در این واگذاری ها برای خرید 
شرکت های دولتی از شرایط و تخفیف های دیگه ای 
بهره مند می شوند، یقینا باید جلوی مغایر ت های این 
اقدامات با قانون گرفته شود.حس��ینی با بیان اینکه 
واگذاری ش��رکت های دولتی در بودجه سال 99 به 
صورت دو مقوله جدا ذکر ش��ده است، اظهار داشت: 
یک ماموری��ت جدیدی مبنی بر فروش اموال مازاد 
دولت مانند س��اختمان ها، ماشین آالت و تجهیزات 
به دولت داده شده است که بودجه حاصل از فروش 
ای��ن اقالم عددی ح��دود 5۰ هزار میلی��ارد تومان 
پیش بینی شده است.وی ادامه داد: این موضوع کار 
جدیدی است که براساس آن وزیر اقتصاد و دارایی 
وظیفه دارد، این اموال را شناس��ایی کرده و با توجه 
به ش��رایط، آنها را از طریق مزایده بفروش برساند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
بیان کرد: موضوع بعدی که از سنوات گذشته مطرح 
ب��وده در چارچوب سیاس��ت های کل��ی اصل ۴۴ و 
خصوصی س��ازی اس��ت که در آن بحث واگذاری 
سهام شرکت های دولتی یا واگذاری سهام دولت در 

سایر شرکت ها مطرح شده است.حسینی تاکید کرد: 
نمایندگان مجلس هر س��ال تعدادی از شرکت های 
دولتی را با توجه به فهرست شرکت های موجود در 
پیوست ش��ماره ۳ الیحه بودجه در لیست واگذاری 
قرار می دهند تا آماده سازی سهام آنها توسط سازمان 
خصوصی س��ازی انجام و در هیئ��ت عالی واگذاری 
مصوب ش��ود و س��پس از طریق مزایده در معرض 
فراخ��وان عموم��ی ق��رار گیرد و در ص��ورت وجود 
شرکت کننده، مراحل بعدی واگذاری هم انجام شود.
نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه مجلس از 
قرار دادن موضوع واگذاری  ش��رکت های دولتی در 
بودجه س��االنه دو هدف داش��ت، گفت: ابتدا اینکه 
هدف از واگذاری ها چیس��ت؟ آیا هدف از واگذاری 
تامین منابعی ب��رای دولت بود؟ اما چنین هدفی در 
سیاس��ت های کلی اجرای اص��ل ۴۴ و نه در قانون 
اج��را وجود ندارد، بلکه بحث چابک س��ازی دولت و 
افزایش کارایی و اثربخش��ی در حوزه تولید، بخش 
خصوصی و تعاونی ها مطرح بوده است.وی در ادامه 
افزود: در برخی از این واگذاری تا امروز نش��ان داده 
شده که ما موفقیتی به دلیل عدم واگذاری به اهلیت 
آن نداش��ته ایم بنابراین اص��ل موضوع و هدف را از 
دس��ت داده ایم بنابراین اگر امروز هم دولت بخاطر 
س��رعت زیاد در واگذاری ها بخواهد تجربه گذشته 
را تکرار کند، مس��لما غیر قابل پذیرش اس��ت زیرا 
به تجربه چندین س��اله نگاهی نداش��ته است.عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید 
ک��رد: با وجود بحث تامی��ن منابع با توجه به کمبود 
درآمدهای نفتی و ش��رایط خ��اص اقتصادی حاکم 
بر کش��ور به دلیل شیوع کرونا اما قرار نیست چوب 
حراج به اموال دولتی زده شود بنابراین امروز توصیه 
ما به دولت این است که باید با رعایت دقیق قانون 

و در چارچوب  آن اقدامات الزم را انجام دهد.

کمبود نقدینگی دلیلی برای زدن چوب حراج به اموال نیست
صنعت مرغ صاحب نداردحسینی با اشاره به واگذاری شرکت های دولتی؛
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شهرستان

تشکیل 3۵ هزار پرونده الکترونیکی 
مالیاتی در ایالم

ای�الم آذر یعقوبیان- مدی��رکل امور مالیاتی 
ای��الم از افزای��ش مش��ارکت مردم اس��تان 
در تحق��ق برنام��ه های مالیاتی ب��ا افزایش 
خوداظهاری مودیان خبر داد و گفت: ۳5 هزار 
پرونده الکترونیکی مالیاتی در ایالم تش��کیل 
شده است. عزیزاهلل عباس پور عنوان کرد: در 
سال 98 برای ۳5 هزار مودی مالیاتی پرونده 
الکترونیکی برای اخذ کد اقتصادی تش��کیل 
شده است. ]…[ مدیرکل امور مالیاتی ایالم 
از افزایش مش��ارکت مردم استان در تحقق 
برنامه های مالیاتی ب��ا افزایش خوداظهاری 
مودی��ان خب��ر داد و گفت: ۳5 ه��زار پرونده 
الکترونیکی مالیاتی در ایالم تش��کیل ش��ده 
اس��ت. عزی��زاهلل عباس پور عن��وان کرد: در 
سال 98 برای ۳5 هزار مودی مالیاتی پرونده 
الکترونیکی برای اخذ کد اقتصادی تش��کیل 
شده اس��ت. وی تصریح کرد: انجام هرگونه 
فعالیت اقتصادی بویژه بهره مندی از خدمات 
و تسهیالت و ارائه اظهارنامه مالیاتی مستلزم 
اخذ کد اقتصادی اس��ت و بر اس��اس قوانین 
مربوط��ه، تمامی مودی��ان مالیات��ی مکلف 
هس��تند نس��بت به ثبت نام الکترونیکی به 
منظور تخصیص شماره اقتصادی اقدام کنند. 
وی الکترونیکی کردن امور را باعث ش��فاف 
سازی، دقت و عدالت بیشتر در وصول مالیات 
و تسهیل و تسریع در امور مالیاتی ارزیابی و از 
مودیان مالیاتی به خاطر استقبال و همکاری 
در این باره تقدیر و تش��کر کرد. عباس پور با 
بیان اینکه تعداد اظهارنامه های مالیاتی که از 
طرف مودیان ارائه ش��ده، در سال 98 نسبت 
به س��ال های گذش��ته افزایش داشته است، 
افزود: تعداد اظهارنامه های ارائه شده از طرف 
مودیان مالیاتی اس��تان مرب��وط به عملکرد 
س��ال 9۶، ۲۲ ه��زار و ۷۴9 مورد بوده که در 
عملک��رد 9۷ این میزان ب��ه ۲۶ هزار و ۳9۲ 

مورد افزایش یافته است. 

 تعطیلی کتابخانه های
 عمومی گیالن تمدید شد

رشت - مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن 
اعالم کرد: تعطیلی کتابخانه های عمومی استان 
در زمان حاضر بدلیل رفع نشدن خطر شیوع کرونا 
تا 19 اردیبهشت ماه تعطیل است.  پریسا کرمی 
روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
با توجه به تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
عمل به توصیه های بهداشتی ستاد ملی کرونا، 
کتابخانه های عمومی کشور تا 19 اردیبهشت 
ماه دایر نخواهند بود و فعالیت های فرهنگی و 
آموزشی کتابخانه ها همچنان در فضای مجازی 
ادام��ه خواهد داش��ت. وی اظهار داش��ت : این 
تعطیلی شامل ستاد مرکزی و ادارات شهرستانی 
این مجموعه نشده و نیروهای ستادی کتابخانه 
های عمومی گیالن به طور ش��یفتی در محل 
کار حضور می یابند. وی ادامه داد: بدلیل شیوع 
ویروس کرونا و الزام قرنطینه خانگی فعالیت این 
 i نه��اد در بخش فضای مجازی افزایش یافت
که مسابقه کتابخوانی و دعوت مردم به پویش 
های متعدد کتاب خوانی از جمله این فعالیت ها 
است و دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی 
نیز در فضای مجازی برگزار می ش��ود. کرمی 
در ارتباط با جشنواره رضوی  اظهار داشت: این 
جشنواره در س��ه بخش »فردی«، »گروهی«، 
»خانوادگی« و در دو بستر مکتوب و الکترونیک 

برگزار می شود.

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی 
آذربایجان غربی در مدیریت بیماری 

کرونا مطلوب بوده است
ارومی�ه- استاندار آذربایجان غربی با قدردانی 
از تالش جامعه پزشکی و سالمت استان از 
خانه های بهداش��ت روستایی در نقاط صعب 
العبور تا مراکز بیمارستانی گفت: همه مردم 
قدردان ای��ن تالش ها به وی��ژه در مقابله و 
مدیریت بیماری کرونا هستیم. محمدمهدی 
شهریاری عصر روز شنبه با حضور در دانشگاه 
علوم پزشکی آذربایجان غربی که به مناسبت 
هفته سالمت انجام شد، افزود: دانشگاه علوم 
پزشکی اس��تان از همان روز نخست شیوع 
بیماری کرون��ا تا امروز به خوبی عمل کرده 
اس��ت.  وی با اشاره به اینکه در یک مقطع 
حساس تاریخی قرار داریم، اضافه کرد: کرونا 
امروز مس��اله نخست جهان به شمار می رود 
و ب��ا وجود فرافکنی و ش��انتاژ رس��انه های 
بیگان��ه و در برخی موارد خ��ودی، ایران در 
مدیریت کرونا س��ربلند بوده است. وی بیان 
کرد: با وجود تحریم های س��خت و کاهش 
درآمدهای نفتی و همچنین ممنوعیت های 
موجود در صادرات و برگش��ت ارز به کشور، 
تح��والت اجتماع��ی و اقتص��ادی به خوبی 
مدیریت شده است. استاندار آذربایجان غربی 
با بیان اینکه مشکالت اقتصادی موجود نیز 
با وحدت و همدلی رفع می شود، اظهار کرد: 
کش��ورهای مدعی اقتصاد برتر نیز در شیوع 
کرونا دچار مشکالت عدیده ای شده اند اما 
رس��انه های بیگانه از انعکاس آنها خودداری 
می کنند. شهریاری گفت: اگر به خوبی برای 
مردم دس��تاوردهای مثبت در مدیریت کرونا 
در حوزه های س��المت، اقتصاد و سیاسی و 
اجتماعی تش��ریح ش��ود، به طور قطع افکار 
عمومی بیش از اینها به اقناع خواهد رس��ید. 
در ای��ن دی��دار که علی مصطف��وی معاون 
سیاس��ی، امنیتی، اجتماعی، بهنام ش��هدی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار و 
سید هادی طباطبایی مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی اس��تانداری نیز حضور داش��تند، 
استاندار آذربایجان غربی از دکتر جواد آقازاده 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان به 
نمایندگی از خانواده س��المت با اهدای لوح، 

قدردانی کرد. 

جهاد کشاورزی قم جهش تولید را با 
ارتقا بهره وری محقق می کند

قم -رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: 
ارتقا بهره وری و استفاده صحیح از نهاده ها، 
هدف اصلی جهاد کشاورزی قم برای تحقق 
راهب��رد جهش تولید در این بخش اس��ت. 
عباس پورمیدانی روز یکشنبه درگفت وگو با 
خبرنگار ایرنا،  بیان کرد:  دربخش کشاورزی 
قم ظرفیت مناسب برای توسعه کمی مزارع 
و باغات وجود ندارد چراکه نهاده های پایه در 
این بخش همچون آب و زمین با محدودیت 
مواجه است، به همین دلیل سیاست ما برای 
تحقق راهبرد جهش تولی��د، افزایش کمی 
زمین های کش��اورزی نیست،  بلکه به دنبال 
افزایش بهره وری نهاده ها برای ارتقا س��طح 
تولی��د محصوالت و تحقق ش��عار س��ال با 
استفاده از این روش هس��تیم. وی با اشاره 
به این ک��ه تصمیم های الزم ب��رای اجرای 
برنامه های متن��وع و موردنیاز جهش تولید 
در بخش کش��اورزی قم گرفته ش��ده است،  
افزود: به کارگیری روش های نوین علمی و 
اقتصادی کردن روش های تولید محصوالت 
ازجمله مهم ترین طرح های س��ازمان جهاد 
کش��اورزی قم برای تحق��ق راهبرد جهش 
تولید اس��ت. وی ادام��ه داد: دراین راس��تا 
برنامه ه��ای اجرایی گس��ترده ای موردتوجه 
ق��رار گرفته اس��ت که ازجمل��ه آن می توان 
به توس��عه سیس��تم های آبیاری تحت فشار 
در س��طح م��زارع و باغات قم اش��اره کرد؛ 
سال گذش��ته چهارهزار هکتار از زمین های 
کش��اورزی اس��تان به این سیستم ها مجهز 
ش��د و در س��ال جاری نیز این برنامه برای 
چهار ه��زار هکتار دیگر عملیاتی می ش��ود 
ک��ه تاثیر بس��یار قابل توجه��ی در افزایش 
بهره وری و جهش تولید دربخش کشاورزی 
خواه��د داش��ت.  پورمیدانی گف��ت:  برنامه 
دیگ��ر س��ازمان جهاد کش��اورزی قم برای 
تحقق جهش تولید،  توس��عه گلخانه هاست، 
گلخانه سیس��تم  بسته ای اس��ت که امکان 
تولی��د انب��وه محص��والت را در تمام طول 
س��ال دارد و ای��ن روش کش��ت می توان��د 
بس��تر مهمی ب��رای افزایش س��طح تولید 
محصوالت کش��اورزی اس��تان باش��د. وی 
بیان کرد: س��ال گذش��ته 1۲ هکتار گلخانه 
درس��طح قم ایجاد شد که تالش داریم این 
میزان در س��ال جاری به بیش از 18 هکتار 
برسد و س��طح تولید محصوالت گلخانه ای 
اس��تان افزایش قابل توجه��ی پیدا کند. وی 
ادامه داد:  برنامه مهم دیگری که س��ازمان 
جهاد کشاورزی قم در راستای جهش تولید 
دنبال می کند، اصالح نژاد دام های پرورشی 
استان و مدیریت بهتر میزان مصرف نهاده ها 
در دام��داری و مرغداری های قم به منظور 
افزایش سطح تولید محصوالت دامی است.

اخبار

کمک مؤمنانه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق گلستان به نیازمندان
گلس�تان – صفرخان�ی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان گفت: شرکت توزیع نیروی برق گلستان در 
راستای دستگیری از نیازمندان نسبت به تهیه 1۴۲ بسته 
معیش��تی اقدام کرد. علی اکبر نصیری گفت: در راستای 
منویات مقام معظم رهبری در نیمه ش��عبان که فرمودند 
تمام مردم در کمک مؤمنانه و دستگیری از افراد نیازمندان 
مش��ارکت کنند، هم��کاران ما در ش��رکت توزیع نیروی 
استان نس��بت به تهیه 1۴۲ بسته معیشتی اقدام کردند. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: 
در این ایام بس��یاری از مشاغل تحت تأثیر شرایط شیوع 
ویروس کرونا قرار گرفته و از نظر اقتصادی بس��یاری از 
خانواده ها در مضیقه هس��تند که نیاز است یک رزمایش 
گسترده برای همدلی و کمک به نیازمندان جامعه صورت 
بگیرد. نصیری خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق 
با مش��ارکت همکاران این بسته های معیشتی را تأمین 
کرد و با هماهنگی کمیته امداد و با حضور نماینده کمیته 
امداد و ش��رکت توزیع برق بین نیازمندان و مس��تمندان 

توزیع ش��د. وی ابراز داشت: همچنین بر اساس تأکیدات 
وزیر نیرو و استاندار گلستان به مشترکانی که در این ایام 

شغل آنها با مشکل رو به رو شده در پرداخت قبوض برق 
جاری از زمان شیوع ویروس کرونا از اسفند تا اردیبهشت 

ماه فرصت داده شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان تأکید کرد: این بخش��نامه شامل بدهی گذشته 
مشترکان برق نمی شود و مشترکان باید بدهی گذشته را 
پرداخت کنند. نصیری ابراز داشت: مشترکانی که در این 
ایام با مش��کل اقتصادی رو به رو نشدند مانند کارمندان 
دستگاه های اجرایی که ازنظر درآمدی برای آنها مشکلی 
پیش نیامده است انتظار داریم که قبوض برق خود را به 
موقع بپردازند. نصیری خاطرنشان کرد: یکی از مسیرهای 
همدلی مؤمنانه این است که افرادی که درآمد آنها آسیب 
ندیده قبوض خود را پرداخت کنند تا ش��رکت توزیع برق 
بتوان��د از افرادی که از کرونا آس��یب دیده حمایت کند و 
در پرداخ��ت حقوق کارکنان با مش��کل روبه رو نش��ود. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان تأکید کرد: 
درخواس��ت داریم که مردم به صنعت برق کمک کنند تا 
بتواند صنعت برق نیز به افرادی که ش��غل آنها با مشکل 
رو به رو ش��ده اس��ت کمک کند و در پرداخت قبوض به 

آنها مهلت دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

گلس�تان – صفرخانی - مهندس غالمعلی 
ش��همرادی مدیر مخاب��رات منطقه ضمن 
اعالم این مطلب گفت: با توجه به گستردگی 
فعالیت ها وتعداد کارکنان مخابرات منطقه 
گلستان اطالع رسانی درون سازمانی یکی 
از ش��اخصهای تاثیر گذار در پیشبرد اهداف 

سازمانی است که این امر یکی از وظایف مهم 
روابط عمومی است .وی که درجلسه شورای 
مدیران سخن می گفت افزود: روابط عمومی 
در هرسازمانی می بایست کانون همگرایی و 
همدلی باشد و مرجع اخبار و اطالعات درست 
و موثق برای همکاران محسوب گردد.مدیر 

مخابرات منطقه گلستان با ابراز خرسندی از 
جایگاه کنونی روابط عمومی و اجرای احسن 
وظایف محوله و عملکرد مناسب دراین حوزه 
گفت: باتکیه بر ارتباطات دوسویه مطلوب با 
کارکنان در بخش درون سازمانی وتعامل با 
اصحاب رسانه و نشر اخبار و دراختیار گذاشتن 

اطالعات مناس��ب و به روز به مشتریان در 
بخش برون سازمانی ، بیش از پیش موفق 
باشد و به عنوان اهرم موثر در تحقق اهداف 
عمل نماید.الزم به ذکر است در این جلسه از 
زحمات ابوالفضل جوادی درسمت سرپرست 
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان تقدیر 

و علی اصغر زرگر به عنوان سرپرست جدید 
فعالیت خود را آغاز نمود.

روابط عمومی کانون همگرایی وهمدلی در هر سازمان می باشد
مدیرمخابرات منطقه گلستان: 

اردبیل پروین حسینی-علی جاهدی گفت : 
بازارچه جاهد با دو طبقه همکف و زیر زمین 
با ۷۷ باب مغازه و ۷۷ کنتورموجود در مرکز 
شهر واقع شده است وی افزود : با توجه به 
اینکه برق بازارچه با نصب جعبه انشعاب ها 

در داخل بازارچه و نصب کنتور مشترکین در 
داخل هر مغازه تامین می گردید وبه علت 
غیراس��تانداردبودن جعبه انشعاب موجود و 
کابل های س��رویس امکان استفاده از برق 
غیر مجاز به سهولت امکانپذیر بود در همین 

راستا مدیریت برق مغان نسبت به اصالح 
و ساماندهی انشعابات بازارچه اقدام نمود . 
سرپرست مدیریت برق مغان بیان کرد : با 
توجه به نا ایمن بودن ش��بکه برق،سیستم 
موجود برق بازارچه برکنار و در اتاق برق دو 

دستگاه تابلو کنتور 1+۴۴ تایی نصب گردید 
و در س��قف بازارچه س��ینی کشی صورت 
گرفته و برق رس��انی به مغازه های دارای 
انشعاب موجود با کابل ۶×۲و 1۰×۲ مسی 
کابل کشی گردید. بصورت ایمن و اس��تاندارد و بر روی سینه 

 اتمام اصالح و ساماندهی انشعابات بازارچه جاهد
سرپرست مدیریت برق مغان خبر داد: 

اهوازلی�ال زرگانی�ان -مجتمع های پتروش��یمی بندر 

امام، آریاساس��ول ، شهید تندگویان ، کارون ، شیراز و 
تولیدکنندگان پلی پروپیلن با مجوز دفتر توسعه صنایع 
پایین دس��تی اقدام به عرض��ه چند محصول مهم در 
راس��تای مقابله با ویروس کرونا کردن��د. همزمان با 
ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور، صنعت پتروشیمی  
نق��ش خود در عمل ب��ه مس��ئولیت های اجتماعی با 
جدیت ادامه می دهد و با به کارگیری تمام ظرفیت ها 
) در دسترس بودن به صورت شبانه روز ی به منظور 
تامین مواد حتی در ایام تعطیالت نوروزی ، تغییر خط 

تولید و ...( به منظور مب��ارزه با این ویروس پیش قدم 
ش��د و تا پای��ان این راه در کنار م��ردم خواهد بود. از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور شرکت پژوهش 
و فناوری پتروش��یمی و نیز مجتمع های پتروش��یمی 
کش��ور فعالیت های گس��ترده ای را در سطح کشور 
برای تامین مواد ضد عفونی کننده دست و همچنین 
س��طوح انجام دادند . تامین مواد اولیه تولید ماس��ک 
،گان و لباس های بیمارستانی نیز از دیگر ا قدام های 
مهمی به ش��مار می رود که در شرایط  کنونی انجام 

شده  اس��ت که با تامین مواد اولیه آن توسط مجتمع 
های پتروشیمی به ویژه پلی پروپیلن جم وشازند، جان 
کادر درمان و بس��یار دیگر ازهموطنان را نجات داده 
است. بر اس��اس این گزارش، همچنین مجتمع های 
پتروش��یمی بندر امام ،آریا ساسول ، شهید تندگویان ، 
جم و شیراز نیز مواد مورد نیاز در تولید اتانول و بسته 
بندی  آن و سایر مصارف پزشکی را با هماهنگی دفتر 
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و وزارت صمت 

تامین  کرده اند.

تامین مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز برای تولید اقالم بهداشتی از سوی مجتمع های پتروشیمی

خلق ثروت از مواد اولیۀ معدنی جایگزین اقتصاد متکی به نفت 

اهدای ۵ دستگاه ونتیالتور به مراکز درمانی

مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد: 

تشریح اقدامات اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

اصفهان مری�م کربالئی-مهندس عظیمیان 
در آیین کلنگ زنی پروژۀ احداث سنگ شکن 
اولیۀ ش��مارۀ B و خط خردایش ش��مارۀ دو 
۴,۲ میلیون تنی شرکت فوالدسنگ مبارکه، 
با تأکید بر به روزرس��انی دانش و فناوری در 
صنع��ت، تصریح کرد: خوش��بختانه در این 
زمینه اتفاق��ات خوبی در گروه فوالد مبارکه 

روی داده است.
 وی با اشاره به سودآوری اقتصادی با استفاده 
از فروش و صادرات خدمات متنوع گروه به 
خارج از فوالد مبارکه و دیگر کشورها گفت: 
با وجود توانمندی شرکت هایی نظیر ایریسا 
در گروه فوالد مبارکه، می توانیم به خارج از 
کش��ور خدمات نرم افزاری ارائ��ه کنیم. باید 
جهانی اندیشید تا بتوان با اجرای پروژه هایی 

در آن س��وی مرزها، ف��ارغ از اقتصاد نفتی 
برای کش��ور درآمدزای��ی ارزی ایجاد کنیم. 
مدیرعام��ل گروه فوالد مبارک��ه در ادامه با 
تأکید بر این که ظرفیت و توانمندی های الزم 
برای نهادینه شدن این راهبرد در این گروه 
وجود دارد گف��ت: معاونت تکنولوژی فوالد 
مبارکه، شرکت های فنی و مهندسی، ایریسا 
و شرکت پشتیبانی و توسعۀ فناوری به خوبی 
می توانن��د مباحث مربوط به بومی س��ازی و 
صاحب تکنولوژی ش��دن را مدیریت و اجرا 
کنند. وی در ادامه، بر انس��جام و هماهنگی 
کل گ��روه فوالد مبارکه تأکید کرد و با بیان 
این ک��ه هیچ ی��ک از ش��رکت ها نباید تفکر 
جزی��ره ای داش��ته باش��د، گفت: ع��الوه بر 
ش��رکت های یادش��ده، معاونت امور معادن 

فوالد مبارکه نیز باید با همکاری شرکت های 
فلزتدارک و فوالدسنگ، فعالیت های تجاری 
و خریدوفروش در ح��وزه فعالیت خود را در 

راستای اهداف فوالد مبارکه پیش ببرد.
عظیمیان بر ض��رورت دوراندیش��ی، انجام 
فعالیت ه��ای تحقیقاتی با اس��تفاده از دانش 
و تخص��ص داخلی مجموع��ه و بهره گیری 
از تجربی��ات علمی دانش��گاه ها تأکید کرد 
و گف��ت: مادام که افکار گروه بزرگ باش��د، 
اتفاقات بزرگی هم رخ می دهد؛ همچنان که 
امروز در ش��رکت فوالدسنگ شاهد آنیم که 
سنگ ش��کن دوم وارد مرحلۀ احداث شده و 
در آینده نیز ش��اهد راه اندازی فاز سوم کوره 
خواهی��م بود. نتیج��ۀ این اقدام��ات تأمین 
کل آه��ک موردنیاز فوالد مبارک��ه در این 

بخش و س��ایر نیازهای معدنی، تجهیزاتی و 
تکنولوژیک��ی در بخش های دیگر بدون نیاز 
به واردات خواهد بود و چه بسا به صادرات در 

همۀ حوزه ها بینجامد.
وی خاطرنشان کرد: با تمرکز و مدیریت بر 
اهداف ترسیم ش��ده در سه سال آینده بخش 
قابل توجهی از پروژه های شرکت فوالدسنگ 
با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به 
سرانجام خواهد رسید و درآمد اصلی شرکت 

فوالدسنگ از محل صادرات خواهد بود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با 
تأکید بر این که شرکت فوالد مبارکه شرکتی 
بین المللی است و انتظار می رود جهانی رفتار 
کند، تصریح کرد: همۀ ما بسیج شده ایم که 
شرکت فوالد مبارکه را از تولیدکنندۀ صرف 

ورق ه��ای فوالدی به یک ش��رکت فناور و 
صاحب تکنولوژی تبدیل کنیم. خوشبختانه 
روند فعالیت ه��ا تاکنون امیدوارکننده بوده و 

جهش خوبی را نشان می دهد.
مدیرعامل فوالد مبارک��ه در ادامه از تمرکز 
فوالد مبارکه ب��ر منطقۀ هرمزگان و اجرای 
توسعه های گروه فوالد مبارکه در این منطقه 
در س��ال جدی��د خبر داد و گفت: در مس��یر 
صاحب تکنولوژی ش��دن، بای��د با مدیریت 
متمرکز و دقیق، از تمام ظرفیت های فکری 
نخبگان و شرکت هایی که می توانند در این 
زمینه یاری رسان فوالد مبارکه باشند استفاده 
کرد. به خاطر داشته باشیم اجرای هریک از 
این پروژه ها به تنهایی می تواند اشتغال زایی 

قابل توجهی به همراه داشته باشد.

و  بن��ادر  کل  -اداره  زرگانی�ان  اهوازلی�ال 
دریانوردی اس��تان خوزستان  از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تاکنون با پشتیبانی از گروه های 
جه��ادی و تهیه تجهیزات و ل��وازم موردنیاز 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان به ارزش 
11 میلیارد ریال گام های اساسی برای تقویت 
زیرساخت های بهداشتی و مقابله با شیوع این 
ویروس منحوس برداشته است. این اداره کل 
به منظور تأمین و تجهیز ملزومات مورد نیاز 
در جریان مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا و  
برای رفع پش��تیبانی و تأمین نیازهای مراکز 
و گروه ه��ای فعال در این  زمینه بالغ بر س��ه 
میلیارد ریال جهت تأمین وس��ایل حفاظتی، 
ل��وازم بهداش��تی و تجهی��زات ضدعفونی و 

گندزداییهزینه کرده اس��ت. اهدای 5 دستگاه 
تنفس مصنوعی)ونتیالتور( به مراکز درمانی 
منطق��ه همچنین ای��ن اداره کل ب��رای رفع 
کمبودهای ش��بکه بهداش��ت و درمان که با 
هدف تقویت و پشتیبانی از مراکز درمانی در 
جریان معالجه بیماران مبتال به ویروس کرونا 
و حاد تنفسی  انجام شد، 5 دستگاه وینتیالتور 
جمعا  به ارزش ۷/5 میلیارد  تأمین کرد که دو 
دستگاه آن در اختیار مراکز درمانی ماهشهر و 
س��ه دستگاه دیگر نیز در درمانگاه های شهر 
بندرامام خمینی)ره( قرار گرفته اس��ت. تهیه 
تجهی��زات حفاظت فردی از قبیل البس  کار 
ضداسید، دس��تکش، عینک، چکمه، ماسک 
ب��رای گروه ه��ای جهادی متع��ددی که در 

سطح شهر برای گندزدایی معابر فعالیت می 
کردند،از جمله اقدامات حمایتی این اداره کل 
برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا به شمار 
می آید. پشتیبانی تجهیزاتی و خدماتی از تیم 
های مقابله با شیوع ویروس کرونا را از دیگر 
اقدام��ات  این اداره کل اس��ت که زمینه کار 
و فعالیت بیش��تر گروه ها و تیم های مقابله با 
ش��یوع ویروس کرونا را تسهیل  می کند. در 
اختیار قرار دادن۶ دس��تگاه خ��ودرو به همراه 
س��وخت مورد نیاز، تهیه انواع پمپ شارژی و 
برقی، تأمین الکل و محلول های ضدعفونی 
و ارس��ال بسته های مواد غذایی را از اهم این 
خدمات حمایتی اس��ت که تا کنون ارائه شده 
و همچن��ان ادامه دارد. امید اس��ت بر اثر این 

پشتیبانی ها که از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
طی دفعات مختلف  آغاز ش��ده اس��ت،زمینه 
شکست کرونا و غلبه برآن هر چه زودتر فراهم 
آید. دیدار نماینده منتخب شهرستان بهبهان با 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بهبهان لیالزرگانیان-
محمد طال مظلومی منتخب مردم شهرستان 
ه��ای بهبه��ان و آغاج��اری با دکت��ر تقوی 
نژاد معاون توس��عه  مدیری��ت و منابع وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی دیدار و 
گفتگو کرد. در این دیدار آقای مظلومی ضمن 
عرض خسته نباشید و خدا قوت به مجموعه 
وزارت بهداش��ت و درمان در زمینه  مبارزه با 
ویروس کرونا تقدیر و تش��کر بعمل آورد. این 

دیدار که به منظور پیگیری مشکالت و پروژه 
های حوزه بهداشت و درمان شهرستان های 
بهبه��ان و آغاجاری برگزار گردید، آقای دکتر 
تقوی ن��ژاد در جریان کمبودها، و پروژه های 
نیمه تمام  شهرستان های بهبهان و آغاجاری 
قرار گرفت و قول مس��اعد داده اند که باتوجه 
موقعیت ویژه منطقه تمام تالش خود را جهت 
توسعه شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
ها خواهد کرد. در پایان این دیدار آقای مظلومی 
مطالبات و مشکالت پرسنل بهداشت و درمان 
حوزه انتخابیه را به آقای دکتر تقوی نژاد انتقال 
داده اند و خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق 
و معیشت تالشگران عرضه بهداشت و درمان 

حوزه انتخابیه شد.

شهروندان صرفه جویی در مصرف آب را همچنان جدی بگیرند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم :

ایالم آذر یعقوبیان-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم گفت: شهروندان 
اس��تان ایالم باید همواره صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیرند. پوراحمد 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای استان ایالم گفت: با توجه به بارش هایی که 
طی سال گذشته صورت گرفت، شهر ها و روستا هایی که از منابع آب زیرزمینی 

استفاده می کنند باید همچنان در مصرف آب صرفه جویی نمایند، زیرا افت منابع 
آب زیر زمینی که طی سنوات 1۰ ساله ناشی از خشکسالی داشته ایم طی یک 
الی دو سال ترسالی جبران نخواهند شد. او مطرح کرد: لذا بایستی همچنان هم 
استانی های عزیز صرفه جویی را در دستور کار خود قرار دهند. مدیرعامل شرکت 

آب منطقه ای استان ایالم در رابطه با آب شرب شهر ایالم اظهار کرد: بیش از 9۰ 
درصد مخازن سد های مخزنی استان ایالم پر است و برای آب شرب شهر ایالم 
مشکل خاصی نخواهیم داشت. پور احمد مطرح کرد: در صورت ادامه بارش های 

بهاری حجم آب سد های سه گانه استان ایالم سرریز خواهد کرد.

آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و م��اده 1۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 1۳98۶۰۳۰1۰59۰۰۲118/9۷/۲19م��ورخ 
1۳98/1۲/۶ هیئ��ت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی 
اسالمش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانعلی 
سلطانی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1۲ صادره از ساوه به 
شماره ملی ۰۶۰۳۰۷۶۰8۴ به پالک ۲5۳11 فرعی از 5۲ اصلی 
در شش دانگ قطعه 5۰ از پالک ثبتی ۲۷8۷ فرعی از 5۲ اصلی 
به مس��احت 1۲۶/۷۰ متر مربع به صورت مفروض و به صورت 
ی��ک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی در آن واقع در قریه س��الور در 
بخش 1۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای خانعلی سلطانی 
محرز گردیده است لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت 
محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواس��ت طبق 
مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد  تاریخ انتشار نوبت 

اول .1۳99/۰۲/8 تاریخ انتشار نوبت دوم.1۳99/۰۲/۲۳
سید محس��ن سادات حسینی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

اسالمشهر

آگهی



گ�روه اجتماعی : مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، گفت: 
با مصوبه جدید در قان��ون بودجه 99 دوباره بودجه بیمه 
معت��ادان به س��ازمان های بیم��ه ای برگش��ت و از 15 
اردیبهشت اجرایی خواهد ش��د. مهندس طاهر موهبتی 
در بیست و هفتمین جلسه ش��ورای اطالع رسانی بیمه 
س��المت که به صورت ویدیوکنفرانس��ی برگزار ش��د، 
گف��ت: با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در س��ال 98 
در سازمان بیمه س��المت، گفت: پروژه پایگاه اطالعات 
برخط بیمه شدگان کشور یکی از مهم ترین اقداماتی بود 
که در سال 98 انجام شد. مهم ترین کار این پایگاه حذف 
همپوش��انی های بیمه ای بود. معیار اصلی در این پایگاه 
کد ملی اشخاص بیمه شده است و از این پس تمام ارائه 
دهنگان خدمت مکلف خواهن��د بود برای ارائه خدمت،   

اطالعات الزم را از این پایگاه استعالم کنند.  
رسیدگی الکترونیکی به اسناد بیمارستان های دولتی ���

وی در خصوص اقدام مهم دیگر این س��ازمان در سال 
گذش��ته افزود: رس��یدگی الکترونیک به اسناد امروز در 
کلیه بیمارس��تان های دولتی انجام می شود. ۲ میلیون و 
۶۶۰ هزار پرونده بس��تری در سال گذشته از این فرایند 
عب��ور کرده و اکنون 8۷ درصد اس��ناد در این فرایند به 
صورت حس��اب می رسد. پیش بینی ما این است که تا 
پایان س��ال 99تمام بیمارس��تان های غیر دولتی را نیز 
مشمول این طرح کنیم که دیگر مورد بستری در کشور 
نداش��ته باشیم که رس��یدگی به اس��ناد او الکترونیکی 
ص��ورت نگیرد.موهبتی در خصوص نس��خه نویس��ی 
الکترونیک و اجرایی شدن آن ادامه داد: این کار در ۳۰ 
درصد شهرستان ها قرار بود انجام شود که خوشبختانه 
این اتفاق در ۲۳5 شهرس��تان میسر شد و از این تعداد 
بخش مورد توجه مطب های طرف قرار داد ما بودند. در 
سال 99 پیش بینی می کنیم ۷۰ درصد مطب های طرف 
قرارداد در کشور تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیک 
ق��رار گیرند که اتفاق بزرگ��ی خواهد بود. البته توجه به 
این نکته ضروری است که یک مبحث زیر ساخت فنی 
اس��ت که به عهده بیمه ها است و یک نکته زیرساخت 

اجتماعی که از عهده بیمه ها خارج می شود. در صورتی 
که زیرس��اخت های اجتماعی و فنی به شکل همزمان 
اجازه دهد، می توانیم به سمتی حرکت کنیم که به جز 
نسخه الکترونیک نسخه دیگری را قبول نکنیم. ما باید 
در سال 1۴۰۰ پروژه ها را به اتمام برسانیم. البته درست 
اس��ت که باتغییر دولت ها ممکن است دیدگاه ها یا خرد 

جمعی متفاوت شود، اما نباید کاری بر زمین بماند.
از سرگیری بیمه ۴3هزار معتاد از ���۱۵ اردیبهشت

وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه 
در سال 98 به علت اینکه قرار بود بودجه بیمه معتادان 
به س��تاد مبارزه با مواد مخدر برود، این بیمه معلق شد، 
اف��زود: در نهایت بودجه به این س��تاد هم نرفت، اما با 
مصوبه جدی��د در قانون بودجه 99 دوب��اره این بودجه 
به س��ازمان های بیمه ای برگش��ت و از 15 اردیبهشت 
اجرایی خواهد ش��د .موهبتی ادامه داد: پوشش بیمه ای 
معتادان از 15 اردیبهش��ت ب��رای ۴۳ هزار معتاد برقرار 
می شود و معتادان از این تاریخ می توانند در 159 مرکز 
درمان اعتیاد دولت��ی و ۲۷۴ مرکز خصوصی 9 خدمت 
مختلف از جمله سم زدایی، درمان نگهدارنده و مشاوره 

روانشناسی را در این مراکز با پوشش ۷۰ درصدی بیمه 
دریاف��ت کنن��د.  از ۴۳ هزار معتاد تحت پوش��ش بیمه 
حدود ۲8 هزار نفر تحت پوشش سازمان بیمه سالمت 
هس��تند.وی علت اینکه این خدمات از 15 اردیبهشت 
ارایه می ش��ود را اینگونه تصریح ک��رد: در حال حاضر 
ک��ه منتظر تعرفه جدید خدم��ات بودیم و چون مصوب 
نش��د، قرار ش��د از این تاریخ با آخری��ن تعرفه مصوب 

اجرایی شود.  
هزار بیمه شده بیمه سالمت به کرونا ابتالی ���23

مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت درب��اره هزینه بیمه 
مبتالی��ان به کرون��ا گفت: تاکنون ۲۳ هزار بیمه ش��ده 
س��ازمان بیمه س��المت که به ویروس کرونا مبتال شده 
بودن��د، تحت پوش��ش قرار گرفتند و مع��ادل 1۲5 هزار 
تخت روز همه خدمات درمانی و تشخیصی از جمله سی 
تی اسکن و همه داروهای موجود در پروتکل درمان این 
بیماری تحت حمایت بیمه است و 9۰ درصد هزینه این 
بیماران پرداخت می شود. نکته قابل توحه این است که 
س��قف خدماتی مانند سی تی اس��کن یا ام آر آی که بر 
اس��اس پروتکل ها باید در مدت زمان مش��خصی انجام 

می شد، برداشته شد و همچنین حتی پزشک عمومی نیز 
با توجه به کرونا می تواند این خدمات را تجویز کند.

برقراری “بیم�ه روی تخت” برای بیماران اورژانس�ی  ���
کرونا

وی اف��زود: بیمه ش��دن اف��راد روی تخت بیمارس��تان 
حذف ش��ده بود، اما با توجه به ش��رایط،  بیماران کرونا 
که اورژانس��ی تلقی می شوند روی تخت بیمارستان هم 

بیمه می شوند.
هزار  سامانه ۱666 بیمه سالمت پاسخگوی روزانه ���۱۰

تماس مرتبط با کرونا
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه شیوع کرونا 
با تمام معایبی که داشت به تقویت سیستم آی تی کشور 
کمک ک��رد، گفت: از آغاز این معضل در کش��ور مراکز 
1۶۶۶ ب��ا ظرفیت 1۳۰ خط با حضور ۷۰ پرس��تار و ۴۰ 
پزشک پاسخگوی سواالت مردم و روزانه 1۰هزار تماس 
بودند و با همین ظرفیت توانستیم کاری کنیم مراجعات 
ب��ی دلیل و از روی ترس مردم به مراکز درمانی کاهش 
پیدا کند. همچنین اعالم کردیم قرار است دفترچه های 
بیمه مردم تا تیرماه تمدید ش��ود و از سوی دیگر بیماران 
خاص نیز بر اس��اس همان پروتکل خاصی که داش��تند 

خدمات را دریافت کنند.  
ابتالی ���۹۰ تن از کارکنان بیمه سالمت به کرونا

به گزارش ایس��نا ، وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
ابت��الی کارمندان س��ازمان بیمه س��المت ب��ه کرونا، 
تصریح کرد: متاس��فانه 9۰ نفر از هم��کاران ما به این 
بیماری مبتال ش��دند که از این تع��داد ۳ نفر جان خود 
را از دس��ت دادند.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، در 
پاس��خ به سوال دیگری در خصوص امکان هک شدن 
سیستم های اطالعاتی و نش��ت اطالعات افراد، گفت: 
هک شدن سیس��تم ها برای تمام دنیا وجود دارد. حتی 
در پیشرفته ترین کش��ورها نیز ممکن است این اتفاق 
رخ دهد. نباید به منافع و اقدامات مناس��ب در کش��ور 
ظل��م کنیم و تنها موضوع��ات و ناکامی های اینچنینی 

را عنوان کنیم.
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انهدام باندهای اسکیمر و فروش 
داروی کرونا

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری چهار باند 
اسکیمر که علی رغم تالش های شبانه روزی 
پلیس فتا توانس��ته بودند کالهبرداری کنند، 
خبر داد.به گزارش مهر، سردار حسین رحیمی 
رئیس پلیس پایتخت در حاش��یه دستگیری 
متهمان کالهبردار در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: چهار باند اسکیمر علی رغم تالش های 
شبانه روزی پلیس فتا توانستند کالهبرداری 
کنند.وی افزود: این باندها کس��ب و کار سیار 
داشتند و کارت های مردم را می گرفتند و اکثر 
مردم هم کارت ه��ای خود را می دادند و تا به 
این لحظه ۳8۰ نفر شاکی داشتند که این افراد 
بالغ بر ۴ میلی��ارد تومان کالهبرداری کردند.
سردار رحیمی بیان کرد: اصناف تاکید کرده اند 
که پزهای بانکی در دسترس مردم باشد و از 
مردم هم درخواست می کنیم که خودشان از 
دستگاه پز استفاده کنند.وی گفت: گروه بعدی 
یک باند 8 نفره هستند که داروهایی که مرتبط 
با کرونا هست را با قیمت های خیلی سنگین 
در فض��ای مج��ازی به فروش می رس��اندند.
رئی��س پلی��س پایتخت گفت: امس��ال ما در 
فضای مجازی یک حال��ت تهاجمی داریم و 
اجازه کوچک ترین تخلف را در فضای مجازی 
به متخلفان نمی دهیم.س��ردار رحیمی گفت: 
علیرغم اینکه ناجا وظیفه ای برای جمع آوری 
معتادان ندارد اما آماده ایم ظرف ۴8 س��اعت 
معتادان را جم��ع آوری کنیم.وی گفت: هیچ 
دس��تگاه هایی تا به این لحظه ای برای جمع 
آوری معتادان متجاهر وظیفه ای تقبل نکرده 
و حت��ی بهزیس��تی و ش��هرداری ه��م هیچ 
ظرفیتی را در اختیار پلیس قرار نداده اس��ت.
فرمانده انتظامی پایتخت گفت: بیش از ۶ ماه 
ت��الش کردیم بخش زیادی از مناطق تهران 
را پاکس��ازی کردیم ولی تمام این تالش ها با 

این بی توجهی ها نقش بر آب شد.

مرگ دوقلوهای 7 ساله در استخر آب
فرمانده انتظامی اس��تان قم از غرق ش��دن ۲ 
کودک ۷ ساله در استخر آب روستای “چشمه 
علی” خبر داد.س��ردار “عبدالرضا آقاخانی” در 
گفت و گو با پایگاه خبری پلیس، اظهارداشت: 
روز شنبه ، گزارشي به مرکز فوریت هاي پلیسی 
11۰ مبني بر غرق ش��دن ۲ کودک در استخر 
آب روستای “چشمه علی” اعالم شد.فرمانده 
انتظامی اس��تان قم گفت: با اع��الم این خبر 
بالفاصله تیم هاي امدادي و ماموران انتظامي 
در محل حادثه حاضر و مشاهده کردند جسد این 
۲ کودک ۷ ساله بر روي آب استخر غوطه ور 
است.سردار آقاخانی اظهارداشت: با تالش گروه 
های امدادی و ماموران انتظامی، جسد متوفیان 
از آب خارج و براي بررس��ي بیشتر به پزشکي 
قانوني منتقل شد.فرمانده انتظامی استان قم، 
از تمامی شهروندان خواست هنگام حضور در 
اماکن مختلف تفریحی و گردشگری، کودکان 
را تنها نگذاش��ته و بیش از پیش مراقب آن ها 
باشند.گفتنی است، این خانواده برای گذراندن 
اوقات فراغت به باغی واقع در روستای “چشمه 
علی” رفته که پس از گذشت حدود 1۰ دقیقه 
و عدم اطالع والدین از هر ۲ فرزندشان جست 
وج��و برای یافتن آن ها آغ��از که در نهایت با 

جسدشان در داخل استخر مواجه می شوند.

 انهدام باند توزیع کنندگان هروئین
 در تهران و کرج

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان “فردیس” از 
دستگیري ۳ س��وداگر مرگ و کشف ۴۳ کیلو 
و ۳۶8 گ��رم هروئین خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبري پلیس، سرهنگ “بیژن جنتی” در تشریح 
این خبر گفت: در پی اقدامات اطالعاتی ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان “فردیس” 
و اط��الع از فعالیت اعضای یک باند حرفه ای 
خرید و فروش هروئین در س��طح استان های 
البرز و تهران، بررس��ی موضوع در دستور کار 
ماموران قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از 
اطمینان از صحت خبر و شناس��ایی مخفیگاه 
اعضای این باند ب��ا هماهنگی مقام قضائی و 
همراهی اکیپی از مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا به محل مورد نظر اعزام شدند.این 
مقام انتظامی تصریح ک��رد: در ادامه ماموران 
با تعقیب و مراقبت س��رکرده باند در نهایت در 
یک فرصت مناس��ب که همه اعضای باند در 
مخفیگاه شان حضور داشتند وارد عمل شده و 
در یک عملیات غافلگیرانه ۳ نفر از سوداگران 
مرگ را دستگیر و به پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرس��تان “فردیس” منتقل کردند.سرهنگ 
جنتی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان 
۴۳ کیلو و ۳۶8 گرم هروئین کش��ف ش��د که 
پس از تکمیل پرونده به همراه متهمان تحویل 

مراجع قضائی شد.

 هاشمی: فرمانداری باید
 نرخ کرایه تاکسی ها را تایید کند

هاشمی گفت:نرخ کرایه های تاکسی باید به 
تایید فرمانداری  برسد و این موضوع باید در 

وزارت کشور مطرح و تصمیم گیری شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،محسن 
هاش��می رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران در 
تشریح مصوبات دویس��ت و دهمین جلسه 
علنی شورای شهر تهران که یکشنبه هفتم 
اردیبهشت ماه برگزار شد،گفت: توقع مدیرت 
ش��هری از تصمیم گیران کشوری این است 
ک��ه اختیارات قانونی ش��ورا ها ب��ه این نهاد 
تفویظ ش��ود که ب��ا این اقدام  ش��هروندان 
خواسته های و مش��کالت خود را می توانند 
از مدیریت شهری طلب کنند.رئیس شورای 
شهر تهران با اشاره به حضور شهردار تهران 
در صحن این ش��ورا گفت: ش��هردار تهران 
ب��رای ارای��ه الیح��ه ای دو فوریتی محرک 
چرخه اقتصادی با تمرکز بر صنعت ساخت و 
س��از اقتصادی در جلسه شورای شهر تهران 
حاضر ش��د.او با اش��اره به حواش��ی اجباری 
ش��دن اس��تفاده از ماس��ک در ناوگان حمل 
و نق��ل عمومی گفت: توصیه ما این اس��ت 
برای حمل و نقل عمومی استفاده از ماسک 
اجباری شود و شهرداری تهران باید موضوع 
استفاده از ماسک را دنبال کند، اما چگونگی 
نحوه تهیه و توزیع پنج میلیون ماس��ک )به 
میزان سفر با حمل و نقل عمومی( و  امکان 
عملیاتی شدن اس��تفاده از آن را تا به امروز 
ارائه نشده اس��ت.رئیس شورای شهر تهران 
در پاس��خ به این س��وال که س��رانجام نرخ 
کرایه تاکس��ی به چه شکل می شود، افزود: 
نرخ کرایه ها باید به تایید فرمانداری برس��د 
و این موضوع باید در وزارت کشور مطرح و 

تصمیم گیری شود

 فراخوان مشموالن متولد
 سال ۱3۸۱ برای خدمت سربازی

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای 
تمام مش��موالن غایب و غی��ر غایب متولد 
س��ال های 1۳55 تا 1۳81 را ب��رای تعیین 
تکلی��ف وضعیت خدمتی خ��ود فراخواند.به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، سازمان 
وظیف��ه عمومی ناج��ا در اطالعیه ای اعالم 
کرد: تمام مش��موالن غای��ب و غیر غایب 
متولد سال های 1۳55 تا 1۳81 باید مطابق 
قوانی��ن و مقررات خدم��ت وظیفه عمومی 
وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.
در این اطالعیه آمده است: افرادی که قبل از 
سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ 
التحصیل شده اند، با ورود به سن مشمولیت 
)18 سال تمام(، ۶ ماه مهلت دارند تا وضعیت 
خدمتی خود را مشخص کنند.دانش آموزان، 
دانشجویان و طالب علوم دینی مشمول که 
دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر س��قف 
س��نوات تحصیلی تعیین ش��ده، مشغول به 
تحصیل هس��تند در صورت ترک تحصیل، 
انص��راف، اخ��راج و یا فراغ��ت از تحصیل، 
حداکث��ر به مدت یک س��ال مهلت معرفی 
خواهند داش��ت.همچنین متعهدین خدمت 
در نیرو های مس��لح یا دس��تگاه های دولتی 
ک��ه قبل از اتمام تعهد، به هر دلیل ش��رایط 
ادام��ه خدمت را ندارن��د، از تاریخ انصراف از 
تعهد، حداکثر به مدت ۶ ماه مهلت داش��ته 
تا ب��ا مراجعه به دفاتر پلیس+1۰ برای ادامه 
خدمت دوره ضرورت اقدام کنند.در ادامه این 
اطالعیه آمده است: مشموالن دارای معافیت 
موقت پزشکی یا کفالت، پس از انقضاء مدت 
اعتبار معافیت موق��ت باید ظرف مدت یک 
ماه برای رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی 

خود به دفاتر مذکور مراجعه کنند.

 مراکز تعویض پالك
 تا ساعت ۱7 باز هستند

سرهنگ جهانی گفت:مراکز شماره گذاری 
خ��ودرو تا س��اعت 1۷ باز و خدم��ات ارائه 
می دهند که این موض��وع تا اطالع ثانوی 
ادامه دارد.س��رهنگ عین اهلل جهانی معاون 
اجتماعی پلیس راه��ور ناجا در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اولین 
اق��دام ما بح��ث زوج و فرد  ک��ردن مراکز 
تعویض پالک ب��رای مراجعه کنندگان بود.

مع��اون اجتماع��ی پلیس راه��ور ناجا ادامه 
داد:از شهروندان در خواست کردیم که افراد 
اضافی را همراه خ��ود به این مراکز نیاورند 
و تنها خریدار و فروش��نده به مراکز مراجعه 
کنند تا کارشان انجام شود.سرهنگ جهانی 
گفت: به واسطه جلوگیری از شلوغی مراکز 
تعویض پالک  افراد در وس��ایل نقلیه خود 
در بی��رون از مرکز ب��دون ارتباط با دیگران 
حضور دارند تا موجب شیوع کرونا نشوند.او 
گفت: افراد به ترتیت وارد مراکز می ش��وند 
و بدون ازدحام و شلوغی کارهایشان انجام 
می دهند و پس از خارج شدن ۲۰ خودروی 
قبل��ی، ۲۰ خودروی دیگر م��ی توانند وارد 
مراکز تعویض پالک ش��وند.او گفت: تالش 
داریم که این فاصله رعایت ش��ود اما مردم 
هم باید با رعای��ت فاصله  در روند خدمات 

رسانی کمک کنند.

اخبار

معاون نظ��ارت بر اماک��ن عمومی پلی��س امنیت 
عمومی تهران بزرگ جزئیات فعالیت صنوف در ماه 

مبارک رمضان را تشریح کرد.
س��رهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
فعالیت صن��وف در ماه مبارک رمضان اظهارکرد:  با 
تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، باید بگویم 
ک��ه در این خصوص یکس��ری تدابیر با هماهنگی 
س��تادملی مقابله ب��ا کرونا در م��ود فعالیت صنوف 
اتخاذ ش��ده است که این موارد به تمامی صنوف و 
واحدهای صنفی ابالغ ش��ده و از روز گذشته شنبه 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان الزم االجراست.
وی اضاف��ه کرد: برابر ابالغیه صورت گرفته اعالم 
ش��د که امس��ال نیز همچون دیگر س��ال ها با هر 
گونه حرمت ش��کنی و نقض حقوق ش��هروندی از 
طریق تظاهر ب��ه روزه خواری در اماکن عمومی و 
فضاهای باز برخورد خواهد شد. همچنین مقررات و 
تاکیدات ستادملی مقابله با کرونا را نیز مدنظر قرار 
دادیم و بر تمامی واحدهای صنفی به شکل مستمر 
و همچون ایام قب��ل از ماه مبارک رمضان نظارت 
خواهیم کرد تا اگر موارد تخلفی وجود داشت، با آن 
برابر قانون و مقررات برخورد ش��ود.معاون نظارت 
ب��ر اماکن عموم��ی پلیس امنی��ت عمومی تهران 

بزرگ با بیان اینکه هر ساله در ماه مبارک رمضان 
میزان تخلفات کاهش محسوسی دارد، خاطرنشان 
کرد: امس��ال برابر مقررات موج��ود و نیز تاکیدات 
س��تادملی مقابله با کرونا نکاتی به تصویب رسیده 
که الزم اس��ت از س��وی واحدهای صنفی اجرایی 
ش��ود. از جمل��ه اینکه واحده��ای صنفی همچنان 
اج��ازه عرضه مواد غذایی در داخ��ل واحد را ندارند 
و ممنوعیت ه��ا با توجه ب��ه ماه مبارک رمضان هم 
برای قبل از افطار و هم با توجه به تاکیدات س��تاد 
مبارزه با کرونا شامل ساعات پس از اذان نیز خواهد 
ش��د. بنابراین این واحدها تنها اجازه عرضه غذای 
بیرون بر را دارند که عرضه نیز در س��اعات قبل از 
اذان مغرب صرفا باید ش��امل غذای بیرون بر سرد 
باشد، اما در ساعات پس از اذان مغرب محدودیتی 
در ن��وع غذای بیرون بر عرضه ش��ده در واحدهای 
صنفی وجود ندارد.مرادی در عین حال از ممنوعیت 
فعالیت واحدهای صنفی عرضه کننده غذای س��رد 
در بوس��تان ها و پارک ها خبر داد و گفت: در طول 
ساعات قبل از اذان مغرب واحدهای صنفی عرضه 
کننده مواد غذایی که در پارک ها و بوستان ها اجازه 
فعالیت و عرضه غذا حتی به ش��کل سرد و بیرون 

بر را ندارند.

جزئیات نحوه فعالیت و ساعت کار صنوف در ماه رمضان
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تشریح کرد؛

 عودت شهریه فعالیت های غیردرسی مدارس غیردولتی
مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش 
و پ��رورش جزئیات��ی از چگونگی دریافت ش��هریه 
م��دارس غیردولتی، حقوق معلم��ان، پیش ثبت نام 
و تعیین شهریه س��ال تحصیلی آینده را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، س��عید صالح درباره تعیین تکلیف 
دریافت ش��هریه از خانواده ها در این ایام که مدارس 
تعطیل بوده اند و درباره اینکه آیا شهریه کالس های 
حض��وری با مجازی یکس��ان اس��ت؟ توضیح داد و 
گفت: در این باره جلساتی در شورای سیاست گذاری 
و نظارت مرکزی برگزار شد. با توجه به اینکه مدارس 
غیردولتی مکلف هستند کلیه خدمات آموزشی تعیین 
ش��ده برای یک سال تحصیلی را ارائه دهند؛ در این 
ایام نیز آموزش در مدرس��ه تعطیل نشده و در قالب 
آموزش ه��ای مج��ازی ادامه یاف��ت.وی افزود: طی 
تصمیمات ش��ورای سیاس��ت گذاری مرکزی، قرار 
ش��د تمام مدارس ارائه خدمت مجازی داشته باشند 
بنابراین بازگش��ت شهریه ثابت آموزشی موضوعیت 
پیدا نکرد. اما درباره ش��هریه فعالیت های غیردرسی 
کمیته ای ذیل ش��ورای سیاس��ت گ��ذاری و نظارت 
مرکزی تشکیل می ش��ود و با مشخص شدن زمان 
پایان سال تحصیلی، چگونگی بازگشت این شهریه 
به اس��تان ها ابالغ و جزئیات در اختیار مردم قرار می 

گیرد.مدی��رکل مدارس و مراکز غی��ر دولتی وزارت 
آموزش و پرورش درباره حق االجاره ای که آموزش 
و پرورش از مدارس غیردولتی دریافت می کرده است 
نیز گفت: هفته گذشته آموزش و پرورش پیشنهادی 
به س��تاد ملی کرونا ارائه کرد که با مساعدت رئیس 
جمهور تصویب ش��د و بر اساس آن کلیه مدارس و 
مراکزی غیردولتی که در فضاهای آموزش��ی دولتی 
مستقر بودند اجاره بهای چهارماه اسفند تا خرداد ماه 
ش��ان بخشیده می ش��ود.صالح در پاسخ به پرسشی 
درباره کاهش حقوق معلمان مدارس غیردولتی در دو 
ماه اخیر اظهار کرد: چنین چیزی درست نیست و ما  
از روزهای ابتدایی تعطیلی اعالم کردیم موسس��ین 
موظف هستند حقوق معلمان را به طور کامل مطابق 
قرارداد هایش��ان بپردازند. از اولیا و معلمان خواستیم 
م��وارد را از طریق س��امانه تلفنی ۴۳1۷ به ما اعالم 
کنند تا پیگیری کنیم.وی همچنین شرایط ثبت نام 
مدارس در سال تحصیلی آینده را اعالم کرد و گفت: 
با توجه به ظرفیت محدود مدارس، امکان پیش ثبت 
نام با رعایت پروتکل ها و ترجیحا الکترونیکی وجود 
دارد و شهریه باید علی الحساب واریز شود. در فصل 
بهار شهریه ابالغی را اعالم می کنیم و اولیا از پایان 

خرداد به بعد می توانند برای پرداخت اقدام کنند.

امکان پیش ثبت نام سال آینده از پایان خرداد؛

لزوم برخورد قانونی با آگهی های فروش وام ازدواج در فضای مجازی
تندگویان در گفتگو با مهر مطرح کرد

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: متاسفانه 
شاهد وجود آگهی های فروش وام ازدواج در 
فضای مجازی هس��تیم به همین منظور از 
پلی��س فت��ا و نهادهای قضایی درخواس��ت 

برخورد قانونی با این موارد را داریم.
محمدمه��دی تندگویان معاون س��اماندهی 
امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در گفتگو 
با مه��ر، درباره آگه��ی ف��روش وام ازدواج 
ش��بکه های مجازی و اپلیکیش��ن ها گفت: 
متأس��فانه طی چند س��ال اخیر فروش وام 
ازدواج در فضای مج��ازی رواج یافته ما نیز 
تذکرات الزم را به نهادهای مسئول داده ایم 
اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده 
اس��ت.تندگویان افزود: اخیراً با پلیس فتا نیز 
مکاتبات��ی در خصوص برخورد با آگهی های 
تبلیغاتی ف��روش وام ازدواج در برنامه هایی 
نظیر دیوار داشتیم و امیدوارم برخورد قانونی 
منجر به پایان یافتن این موضوع ش��ود. به 

عالوه در پیام رس��ان ها و برنامه های متعدد 
نیز آگهی های مش��اوره ب��رای دریافت وام 
ازدواج ی��ا انتق��ال غیر قانون��ی وام در حال 
فعالیت هس��تند که با دریافت مبالغی، اقدام 
به کالهبرداری در این زمینه می کنند.وی با 
تاکید بر لزوم توجه جوانان برای عدم افتادن 
به دام کاله ب��رداران مجازی در این زمینه، 
تصریح کرد: این م��وارد را به مرجع قانونی 

اطالع داده ایم و مردم نیز باید نسبت 
به این اقدامات جعلی هوشیار باشند.

معاون ساماندهی امور جوانان، ابراز 
داشت: پیش تر نیز فروش انواع وام ها 
در کشور رواج داشته اما فروش وام 
ازدواج موض��وع دیگری اس��ت چرا 
که با ش��خصیت یک انسان مرتبط 
است و نمی توان برای دریافت وام با 
زندگی افراد بازی کرد یا از آنها سو 

استفاده کرد.

لزوم اعمال محدویت ه�ای قانونی برای  ���
دریافت کنندگان وام

تندگوی��ان ب��ا اش��اره ب��ر عل��ل افزایش 
آگهی های فروش وام ازدواج، خاطرنش��ان 
کرد: متأس��فانه یکی از دالیل این امر عدم 
توجه قانونگذار به اعمال شرایط خاص برای 
دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش 
مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای 

متقاضی��ان لح��اظ و جامعه ه��دف واقعی 
دریافت کنندگان وام مش��خص ش��ود تا از 
سو استفاده در این موضوع، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متأس��فانه عل��ی رغم اعالم 
معاونت جوانان به قانونگذار و مجلس برای 
اعمال محدودیت، شرایط خاصی برای این 
موض��وع در نظ��ر گرفته نش��د و به همین 
منظور شاهد سوءاستفاده های متعدد از این 
مبل��غ به وی��ژه در مناطق کم 
تا زمانی که  برخوردار هستیم. 
برای  قانونی  محدودیت ه��ای 
دریاف��ت وام ازدواج از قان��ون 
اعم��ال نش��ود نیز ای��ن اتفاق 
ادام��ه خواه��د داش��ت.معاون 
س��اماندهی امور جوانان تاکید 
کرد: درخواس��ت ما از مجلس 
بع��دی رس��یدگی به ش��رایط 
دریاف��ت وام ازدواج و اعم��ال 

محدودی��ت برای دریافت کنندگان اس��ت.
تندگوی��ان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه به 
دنبال قوانین و ش��رایط سخت گیرانه برای 
پرداخت وام ازدواج نیس��تیم، یادآور ش��د: 
بلکه به دنب��ال قوانینی برای برخورد قاطع 
با کالهبرداران و سوءاس��تفاده کنندگان از 
موضوع وام ازدواج هستیم و با افزایش وام 
یا تس��هیل در ش��رایط دریافت آن مخالف 

نیستیم.
درب�اره  جوان�ان  مع�اون  هش�دار  ���

»روانشناسان تقلبی«
همچنی��ن در ادام��ه مع��اون ام��ور جوانان 
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا نگارش نامه ای 
ب��ه دادس��تان کل کش��ور از دس��تگاه قضا 
خواست تا به موضوع دفاتر غیرمجاز مشاوره 
و روان شناسی و سوء استفاده برخی از عنوان 
مش��اور و روانکاو در فضای مج��ازی ورود 

کند.

رئیس پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر ناجا از 
جمع آوری مجدد معتادان متجاهر خبر داد 
و گفت: این معتادان در ابتدا به مراکز ماده 
1۶ کرونای��ی می روند و بعد از 1۴ روز به 

مراکز ماده 1۶ اصلی منتقل می شوند.

به گزارش  مهر، س��ردار مسعود زاهدیان 
رئی��س پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر ناجا 
اعالم کرد بر اساس هماهنگی های انجام 
شده مقدمات جمع آوری معتادان متجاهر 
در سطح تهران و مراکز استان ها به تصویب 
ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده است.وی 
افزود: مراکز قرنطینه ای برای نگهداری این 
معتادان پیش بینی شده است و مسئوالن 
در حال تجهیز کردن این مراکز هستند تا 

در روزهای آینده جمع آوری معتادان شروع 
شود.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده 
بین 1۷ تا 18 هزار معتاد متجاهر در سطح 
ش��هر تهران وجود دارد که البته این آمار 
در گردش اس��ت یعنی در فصول مختلف 
آمار کم و زیاد می ش��ود.وی تصریح کرد: 
مراکز ما گنجایش ظرفیت 15 هزار معتاد 
متجاه��ر را دارد که البته این راهم بگویم 

ناجا تنه��ا وظیفه جم��ع آوری معتادان را 
دارد و س��ازمان بهزیس��تی، ش��هرداری و 
س��ازمان زندان ها باید ب��رای نگهداری و 
درمان معتادان اق��دام کنند.زاهدیان ادامه 
داد: مراحل جمع آوری معتادان متجاهر به 
این صورت اس��ت که در ابتدا این معتادان 
به مراکز غربالگری که توسط سپاه رسول 
اهلل راه اندازی ش��ده می روند و س��پس در 
آنج��ا هم از نظر نوع اعتی��اد و هم از نظر 

مبتال بودن به بیماری کرونا مورد بررسی 
قرار می گیرند.وی افزود: اگر مبتال به کرونا 
بودن��د ک��ه در مراکز جداگان��ه نگهداری 
می شوند و در غیر این صورت به مراکزی 
که نام آنها مرکز ماده 1۶ کرونایی اس��ت 
منتقل می شوند. معتادان در این مرکز 1۴ 
روز می مانند و بع��د از اینکه مجدد از آنها 
تست گرفته شود به مراکز اصلی ماده 1۶ 

منتقل می شوند.

جمع آوری معتادان متجاهر از چند روز آینده
سردار زاهدیان اعالم کرد؛

از سرگیری بیمه معتادان از ۱۵ اردیبهشت
پوشش ۹۰ درصدی هزینه درمان مبتالیان کرونا؛
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فرهنگ و هنر

مسعود نجابتی دبیر جشنواره هنر 
مقاومت شد

مس��عود نجابت��ی دبیر شش��مین جش��نواره 
بین المللی هنر مقاومت شد.به گزارش فارس، 
با پیش��نهاد سید محمد یاش��ار نادری رئیس 
بنی��اد فرهنگی روایت فتح، مس��عود نجابتی 
با حکم رئیس س��ازمان بس��یج مستضعفین 
به عنوان دبیر شش��مین جشنواره جهانی هنر 
مقاوم��ت منصوب شد.شش��مین جش��نواره 
جهان��ی هنر مقاومت در 8 رش��ته نقاش��ی، 
کاریکاتور، مجسمه س��ازی، پوس��تر، عکس، 
تایپوگرافی، تصویرس��ازی، پرچم و کتیبه در 
سال جاری برگزار خواهد شد.نجابتی در دوره 
پیشین هم دبیر این رویداد بود که به صورت 

ملی برگزار شد.

 »سیمین« به جشنواره
 سالنتو ایتالیا راه یافت

فیلم س��ینمایی »س��یمین« ب��ه هفدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم سالنتو ایتالیا راه یافت.
به گزارش فارس، فیلم سینمایی »سیمین« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم 
در هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم سالنتو 
در کش��ور ایتالیا ش��رکت خواهد داشت. این 
رویداد سینمایی شهریور ماه سال جاری)یکم 
تا ششم سپتامبر( برگزار خواهد شد.»سیمین« 
فیلمی درباره علت خشک شدن زاینده رود و 
تاثیرات آن بر زندگی مردم بویژه کش��اورزان 
اس��ت. قصه در فضایی اس��تعاری روایت می 
ش��ود و کاراکت��ر مادر در آن نم��ادی از آب و 
رودخان��ه اس��ت. قصه این فیلم برداش��تی از 
مس��تند »رودی که کش��ته ش��د« است که 
بدون پرده به مش��کالت اصلی زاینده رود و 
روند خشک شدن آن می پرداخت و سال 9۳ 
در شانزدهمین جشن مستند سینمای ایران به 
عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.»سیمین« به 
عنوان فیلم افتتاحیه س��ی و یکمین جشنواره 
بین المللی ک��ودک و نوجوان اصفهان اکران 
شده بود. این فیلم پیشتر در دهمین جشنواره 
بی��ن المللی فیلم جاگران دهل��ی در هند نیز 
شرکت داش��ت و سال گذش��ته در فستیوال 
مردم و محیط زیس��ت ایرکوتسک روسیه نیز 
جایزه وی��ژه هی��أت داوران را تصاحب کرده 
بود. مس��ئولیت پخش جهانی فیلم را سولماز 
اعتماد بر عهده دارد.بازیگ��ران فیلم عبارتند 
از: محمدرضا هدایتی، الله اسکندری، محمد 
فیلی، جمشید صدری، پری کربالیی، سپیده 
مظاهری، مریم نقی��ب الذاکرین و )بازیگران 
کودک و نوجوان(: امیرعباس رضایی و مریم 
ع��رب جعفری.ای��ن فیلم با مش��ارکت بنیاد 

سینمایی فارابی تولید شده است.

درخشنده : فیلمی درباره فداکاری 
پزشکان خواهم ساخت

کارگردان فیلم »هیس دختر ها فریاد نمی زنند« 
گف��ت: می خواه��م فیلمی درب��اره قرنطینه و 
ویروس کرونا را بس��ازم، فیلمنامه این اثر را در 
دوران قرنطینه خانگی نوشتم و به محض پایان 
یافتن بحران کنونی مقدمات ساخت آن را آماده 
می کنم. پوران درخشنده در گفت وگو با میزان، 
پیرامون آخرین مراحل از ساخت فیلم سینمایی 
»هیس پسرها گریه نمی کنند« گفت: واقعیت 
امر به دلیل شیوع کرونا و شرایط به وجود آمده 
کمی از پیگیری کارها در قبال تولید این فیلم 
عقب افتادم و بیشتر زمانم را در قرنطینه خانگی 
به سر بردم. وی در همین راستا ادامه داد: تمام 
تالش من این اس��ت که »هیس پسرها گریه 
نمی کنند« را بسازم، این فیلم بنا به دغدغه هایی 
که دارم باید س��اخته ش��ود و به محض عادی 
شدن شرایط بار دیگر مقدمات پیش تولید این 
فیلم سینمایی را از سر خواهم گرفت. کارگردان 
فیلم »زیر س��قف دودی« با اشاره به نگارش 
فیلمنامه ای جدید اضافه ک��رد: طی روزهای 
قرنطینه خانگی پس از ش��یوع کرونا در خانه 
مش��غول نگارش فیلمنامه جدی��دم بودم که 
امیدوارم بتوانم این فیلم را هم امس��ال بسازم. 
این فیلم بنا به شرایط روز جامعه ساخته خواهد 
ش��د. وی درباره مضمون فیلم سینمایی جدید 
خود اضافه کرد: این فیلم به زندگی پزشکان و 
همین دوران قرنطینه که هم اکنون آن را پشت 
سرگذاشتیم بر می گردد، می خواهم فیلمی درباره 
ویروس کرونا و فداکاری بسیاری از پزشکان و 
مش��کالتی که آن ها در این بازه زمانی پشت 
گذاش��تند بسازم.درخشنده درباره زمان ساخت 
دو فیلم خود خاطرنشان کرد: واقعیت اینکه به 
محض اینکه شرایط کشور بعد از شیوع کرونا 
به وضعیت عادی بازگردد مقدمات ساخت هر 
دو اث��ر را فراهم می کنم، اینکه کدام فیلم اول 
ساخته ش��ود کاماًل به شرایط بستگی دارد، اما 
امیدوارم بتوانم یکی از این دو اثر را به جشنواره 

فیلم فجر امسال برسانم.  

سينمای جهان 

»چشم به راه«؛ نگاهی تازه به خاطرات و وقایع دوران دفاع مقدس
گ�روه فرهنگ�ی : کتاب »چش��م به 
راه« روایتی از رویدادهای بخش��ی 
از هش��ت س��ال دفاع مق��دس به 
قلم هادی عابدی که در انتش��ارات 
صریر منتشر شده است. به گزارش 
میزان،کتاب چش��م به راه نوشته ی 
هادی عاب��دی، خاط��رات و وقایع 
دف��اع مقدس که از طریق مصاحبه 
و جمع آوری اطالعات از بنیاد شهید 
و امور ایثارگران  و س��تاد لشکر ۶۴ 
نیروی زمینی ارتش به دست آمده را 
به تصویر می کشد. کتاب »چشم به 
راه«؛خاطرات و وقایع دفاع مقدس 
بررسی ریشه ها و شرح وقایع جوامع 
بش��ری با نگرش تاریخی، یکی از 
کارکردهای متأخر تاریخ است. البته 
روش��ن اس��ت که علم تاریخ برای 
رس��یدن به این هدف، در گرد آوری 
داده ها و پردازش آن ها از روش های 
تازه ای بهره برده  اس��ت که »تاریخ 
 ش��فاهی« یک��ی از آن ه��ا اس��ت. 
تاریخ ش��فاهی که روشی تازه برای 
گ��رد آوری خاط��رات و روایت های 
ش��فاهی رخدادهای تاریخی است، 
ش��اید از جهاتی کهن ترین شیوه ی 
تاری��خ  ن��گاری نیز به  ش��مار آید و 
ب��ا تعیین معیارها و اس��تانداردهای 
الزم ب��رای ای��ن روش ت��ازه ک��ه 
جای��گاه وی��ژه ای در تاریخ  ن��گاری 
یافته می ت��وان آن را ش��اخه ای از 
»علم تاریخ ن��گاری« قلمداد نمود.
هادی عابدی در مقدمه کتاب بیان 

می کند:رحیم آقا محمدپور را یکی از 
دوستان مشترک به منظور مصاحبه 
و ضب��ط خاطرات معرفی کرده بود. 
اولین دیدارم با او در آخرین روز های 
ماه میانی بهار س��ال 1۳91 رخ داد، 
۲۷ اردیبهش��ت م��اه. روز پیش از 
مالقات طی صحب��ت تلفنی که با 
وی داشتم، از لحن کالم و سواالت 
رک و صریح��ی ک��ه در خصوص 
علت تماس��م و چگونگی آشنائیم با 
وی می پرس��ید دانستم که با فردی 
روبرو هستم که از روحیه ای خاص 
برخوردار است و یا حداقل سعی دارد 
این چنین وانمود کند. اما طی چند 
جلس��ه مصاحبت و ضبط خاطرات 
دریافتم که او حقیقتاً همان اس��ت 
که می نماید. این صداقت در کالم 
و رفتار بخصوص آن زمان بیش��تر 
برایم آش��کار شد که پس از تدوین 
خاطراتش در صحبتی که با یکی از 
امرای ارت��ش در خصوص یکی از 
وقایع��ی که وی به آن پرداخته بود، 
برخی موارد را در تضاد با نگاه و باور 
او یافتم.ابتدا میل و رقبتی برای بیان 
خاطراتش نشان نمی داد. مدعی بود 
که هر چه کرده برای انجام تکلیف 
بوده و در راه خدا. حال هم گفتن از 
کرده هایش را در راستای خود بینی 
و به رخ کشیدن و مطرح کردن خود 
می دانس��ت و از این رو دل به بیان 
اما  نداش��ت.  اندوخته های ذهنیش 
عاقبت در مقابل این اس��تداللم که 

»بیان این خاط��رات به دلیل آنکه 
بخشی از تاریخ و آنچه بر این مردم 
و کش��ور گذش��ته را در خود دارد، 
همچون حضور در س��نگر و جبهه 
اس��ت« او را کمی به فکر وا داشت 
و ب��ه عن��وان آخری��ن کالم در آن 
مالقات گف��ت: »کمی به من وقت 
بدید در موردش فکر کنم«. فردای 

آن روز تماس گرف��ت و آمادگیش 
برای انجام گفتگو را اعالم کرد.بنا 
بر آنچه ذکر شد، گفتگو های نگارنده 
با راوی خاطرات کتاب چشم به راه 
)waiting( می توانس��ت بیش از 
آنچه در اینجا آمده است ادامه پیدا 
کن��د، اما به دلی��ل بی رقبتی و عدم 
تمایل رحی��م آقا محمدپور به ادامه 

گفتگو ه��ا که معتقد ب��ود »مطالب 
بعدی بیشتر حکم خود نمائی دارد و 
چندان فایده ای برای مردم ندارد«، 
پیگی��ری ضبط خاط��رات وی را وا 
نهادیم و ب��ه تکمیل خاطرات دفاع 
مقدس از منابع معتبر دیگر پراختیم.  
در بخش��ی از کتاب چش��م به راه 
قاسم حقیقت  می خوانیم:زمانی که 
نیکو به فرماندهی سپاه شهرستان 
نقده تعیین شد، به دلیل آنکه ایشان 
در نق��ده تنها بود و با ناصر علیزاده 
هم دوس��تی رفاقت قبلی داش��ت، 
ب��رای کمک به او، ناص��ر به نقده 
رف��ت و فرماندهی عملیات س��پاه 
نقده را به عهده گرفت.»افش��ین« 
با فرماندهی شخصی به نام »قادر 
افتخ��اری« در ح��وزه شهرس��تان 
نق��ده فعالیت داش��ت. زادگاه قادر 
»چش��مه  روس��تای  افتخ��اری 
گل« ک��ه در جنوب ج��اده نقده به 
اش��نویه قرار دارد بود. هیز افشین، 
روی روس��تا های »مملو«، »چاقال 
مصطف��ی«، »محمد ش��اه باال« و 
»محمد شاه پائین« تمرکز داشت.
دموکرات ه��ا دائم��ًا در این منطقه، 
ج��اده را می بس��تند و ناامنی ایجاد 
علیزاده  ناصر  بنابرای��ن  می کردند؛ 
عملیاتی را طراحی کرد تا ش��ر هیز 
افشین را از این منطقه کم کند. در 
این عملیات گردان جنداهلل اشنویه، 
گ��ردان نقده و تیپ ویژه ش��هدا با 
همراهی و هماهنگی یکدیگر عمل 

می کردن��د. فرمانده��ی عملیات از 
طرف نق��ده ابتدا با ناص��ر علیزاده 
ب��ود، ام��ا از آن جا ک��ه وی صبح 
روز عملی��ات از ناحیه پ��ا مجروح 
می ش��ود، فرمانده��ی عملی��ات را 
یوس��ف، ولی نژاد بر عهده گرفت.
عملیات در اولین س��اعات روز اول 
ن��وروز س��ال ۶۲ ص��ورت گرفت. 
من ج��زء نیروهائی بودم که هنگام 
روز باید به نیرو ها می پیوس��تم، لذا 
شب را به اس��تراحت پرداختم. آن 
ش��ب گردان جن��داهلل اش��نویه از 
ناحیه روس��تای مملو حمله را آغاز 
کردند.ای��ن روس��تا در کن��ار یک 
تپه ک��م ارتفاع ق��رار دارد که ضد 
انقالبی��ون باالی آن مقری احداث 
کرده بودند. نیرو ه��ای ما ابتدا این 
مقر را تس��خیر کرده، س��پس وارد 
روس��تا ش��ده بودند. روستای مملو 
در ضلع ش��مالی روس��تای چاقال 
مصطفی ق��رار دارد و روس��تا های 
محمد ش��اه باال و محمد شاه پائین 
نیز در ضلع جنوبی چاقال مصطفی 
واقع هس��تند. با آغاز عملیات، تیپ 
ویژه شهدا نیز از سمت روستا های 
محمد ش��اه، حمل��ه خ��ود را آغاز 
می کند و گردان نقده نیز از س��مت 
غرب که روس��تای »قره قصاب« 
واقع شده اس��ت، عملیات می کند. 
با دمی��دن صبح، کل نیرو های هیز 
افشین در روستای چاقال مصطفی 

گرد هم آمدند.

انتشارات صریر منتشرکرد ؛

فیلم س��ینمایی »سراسر شب« آخرین س��اخته فرزاد 
موتمن پس از نزدیک به دو سال ماندن در صف اکران 
باالخره در جریان اکران آنالین در س��ینماهای کشور 

راهی شبکه نمایش اینترنتی خواهد شد. 
پس از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی سه ماهه سینماها، 
بس��یاری اهالی فرهنگ و هنر، مخصوصاً اهالی سینما 
با مشکالت و چالش های فراوانی روبرو شدند، اکثریت 
تولیدات متوقف ش��د و از سویی دیگر چرخه اکران به 
طور کامل از کار افتاد. س��ینما های سراس��ر کش��ور از 
اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به مدت سه 
م��اه تعطیلی را تجربه کرده اند و همچنان زمان دقیق 
و چگونگی بازگش��ایی آن ها در هاله ای از ابهام به سر 
می برد. احتماالتی نسبت به بازگشایی سینماها در عید 
فطر وجود دارد اما هنوز مشخص نیست که تماشاگران 
تا چه از این بازگش��ایی اس��تقبال می کنند. اتفاقی که 
بدون شک در هنگام اعالم آثار اکران نوروزی سال 99 
هیچکس انتظارش را نداشت و باعث شد چرخه اکران 
س��ینما در سال جاری با مشکالت فراوانی روبرو شود، 
چرخه ای که همواره منتقدان خود را داش��ت و بسیاری 
فیلمس��ازان از نب��ود عدالت در آن گالی��ه می کردند.

در ای��ن میان »ابراهیم حاتمی کی��ا« بار دیگر پرچم دار 
س��ینمای ایران بود و در گامی تازه آغاز اکران آنالین 
در سینماهای کشور را به علنی با اکران فیلم سینمایی 
»خروج« به نام خود زد، اتفاقی که به زعم بس��یاری از 
اهالی سینما ریسک بزرگ و البته جسورانه ای محسوب 
می شد. فیلم س��ینمایی »سراسر شب« آخرین ساخته 
فرزاد موتمن پس از نزدیک به دو سال ماندن در صف 

اکران باالخره در جریان اکران آنالین در س��ینماهای 
کشور راهی شبکه نمایش اینترنتی خواهد شد. موتمن 
ب��ا اعالم این خبر از نهایی ش��دن تصمیمش نس��بت 
ب��ه اکران آنالین این فیلم خبر داد. »سراس��ر ش��ب« 
س��یزدهمین فیلم فرزاد موتم��ن در عرصه کارگردانی 
محس��وب می ش��ود، هر چند وی س��ال گذشته فیلم 
س��ینمایی »چشم و گوش بس��ته« را در چرخه اکران 
داش��ت اما فیلم »سراسر شب« اثری قدیمی تر از فیلم 
اکران ش��ده وی بود که مدت ها پش��ت درهای بسته 
اکران مانده بود. در خالصه داستان این فیلم سینمایی 
آمده است: مهتاب برای یافتن ردی از داوود مرادی که 
آخری��ن فرد مرتبط با خواه��رش مریم، پیش از خواب 
طوالن��ی مدتش بوده به محل زندگ��ی داود می رود تا 
پاسخی برای س��واالتش پیدا کند.با اکران آنالین این 
فیلم سینمایی الناز شاکردوست رکورددار اکران آنالین 
در س��ینماهای کشور خواهد ش��د، وی پیش از اکران 
آنالین فیلم س��ینمایی »من می ترس��م« را نیز قطعی 
دیده بود، حال باید دید چرخه اکران آنالین در سینماها 
تا چه حد جدی شده و کدام آثار داوطلب حضور در این 

عرصه خواهند شد.

اکران آنالین »سراسر شب« در سینماهای کشور 
پس از دو سال این فیلم راهی شبکه نمایش اینترنتی می شود ؛

فضای مجازی افراد را از مطالعه کتاب غافل کرده است
یک نویس��نده کتاب گف��ت: جذابیت های فضای 
مجازی به حدی اس��ت که بسیاری از افراد جامعه 
تم��ام اوقات فراغت خود را صرف جس��تجو در در 
این فضا می کنند. این بستر باعث شده تا بسیاری 
از خوانندگان کتاب هم از فرصت مطالعه خود کم 
کرده و به فضای مجازی روی آورند.حسن احمدی 
در گفت وگ��و با میزان، پیرام��ون علت بی توجهی 
جامعه به فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: واقعیت 
امر کتاب و خرید این محصول فرهنگی عمدتاً از 
س��بد کاالی خانوار ها حذف ش��ده است، از سویی 
قیمت کتاب می تواند عاملی بر این مهم باش��د و 
از سوی دیگر به دلیل تامین اقالم ضروری کتاب 
در انتهای فهرست سبد کاالیی خانوار قرار گرفته 
است. وی با اش��اره به گسترش فضای مجازی و 
تاکید ک��رد: جذابیت های فضای مجازی به حدی 
است که بسیاری از افراد جامعه تمام اوقات فراغت 
خود را صرف جستجو در در این فضا می کنند. این 
بس��تر باعث شده تا بس��یاری از خوانندگان کتاب 
هم از فرصت مطالعه خ��ود کم کرده و به فضای 
مجازی روی آورند. احمدی عدم شناخت جامعه از 
کتاب های ارزش��مند را یک مشکل بزرگ دانست 
و تاکید کرد: متاس��فانه تعداد کتاب های که ارزش 
بسیاری از لحاظ محتوا و اطالعات برای مخاطبان 
دارند بس��یار اس��ت، اما دیدن نش��دن کتاب های 
ارزش��مند و با محتوا خ��ود معضلی بزرگ بوده که 
ب��ه آن توجهی انجام نش��ده اس��ت، بدین ترتیب 
بس��یاری از کتاب های خوب مهجور باقی مانده اند 

و کتاب های که سطحی تر هستند برای مدت کوتاه 
در بازار رواج پیدا می کند.وی به معرفی اولین کتاب 
خود که در س��ال ۶5 نوشته ش��ده پرداخت و ابراز 
کرد: کتاب »یک پ��رواز هزار پروانه« اولین کتاب 
من بود ک��ه در اولین چاپ خود تی��راژ 1۲۰۰۰ از 
آن تولید ش��د، هم اکنون تع��داد تیراژ کتاب هایی 
که به چاپ می رس��د بسیار پایین است و این ضرر 
فراوانی را برای نویسنده به همراه دارد.احمدی در 
مورد طرح ن��ذر کتاب ابراز ک��رد: طرح نذر کتاب 
یکی از رویکرد های مهم و ارزش��مندی است که 
طی س��ال های اخیر در جامعه رواج یافته اس��ت، 
اما چنانچه به آن بها داده ش��ود و از س��وی برخی 
سرمایه گذاران مورد توجه قرار بگیرد قطعاً می تواند 
رویکردی مناسب برای جامعه امروز محسوب شود.
وی اشاره ای به آسیب های حوزه نویسندگان داشت 
و تصریح کرد: تعداد نویسندگان خوبی که قادر به 
تولید محتوای ارزشمند باشند بسیار زیاد است، اما 
این مس��ئله که اثرشان در کجا چاپ شود و توسط 
کدام ناش��ر به چاپ برس��د دغدغ��ه ای برای این 

نویسندگان محسوب می شود.

یک نویسنده کتاب مطرح کرد ؛

ویژه های رمضانی رادیو جوان
همراهی زوج های جوان با با برنامه »قبول حق« ؛

زوج های��ی ک��ه اولین ماه رمض��ان خود را 
با هم س��پری می کنن��د می توانند با برنامه 
»قبول حق« در رادیو جوان همراه ش��وند.
به گ��زارش مهر، رادیو ج��وان برنامه های 
مختلف��ی را در ایام رمضان ت��دارک دیده 
اس��ت که دو نمونه از برنامه های شاخص 
آن با نام »خدا اجازه...؟« و »قبول حق« در 

زمان سحرگاهی و افطار معرفی می شود.
همراهی هنرمندان در »خدا اجازه...؟« ���

برنامه زن��ده »خدا اج��ازه...؟« ویژه برنامه 
س��حرهای ماه مبارک رمضان رادیوجوان 
است که از ساعت ۳:۳۰ تا 5 بامداد با اجرای 
مجید عس��گری، مریم نشیبا، تهیه کنندگی 
مجتبی حسنی روی آنتن می رود.در بخش 
های تولیدی از ای��ن برنامه نیز هنرمندانی 

چون لعیا زنگنه، بهنام تشکر، نفیسه روشن، 
ک��وروش س��لیمانی و... هر ش��ب مجری 
برنام��ه را همراهی می کنند.»خدا اجازه...؟ 
« ب��ا محوریت ق��راردادن اس��ماء الهی و 
اس��تخراج شده از دعای جوش��ن کبیر و با 
پخش آیتم های بسیار متنوع سعی در ارائه 
هرچه بهتر رابطه انسان با معبود خودش در 
زندگی اجتماعی و دینی اش دارد.همچنین 
آیتم »توی��ی که نمی ش��ناختمت« در این 
برنامه، به بررس��ی حرکت های جهادی در 
قال��ب رزمایش کمک مومنان��ه و رزمایش 

همدلی برای روزه داران می پردازد.
»قبول حق« برای زوج های روزه اولی ���

مجله رادیویی »قبول حق« ویژه افطارهای 
ماه مبارک رمضان است که به تهیه کنندگی 

حسین خلیل نژاد و با اجرای مهدی مفیدی، 
به مدت س��ی ش��ب از س��اعت 19:۳۰ به 
م��دت نود دقیق��ه و به ص��ورت زنده روی 
آنتن می رود.»قبول حق« برنامه ایس��ت از 
گروه اندیش��ه رادیو ج��وان که تالش کرده 
ب��ا اس��تفاده از خطبه  متقین نه��ج البالغه، 
مواردی که در جامع��ه  امروز برای اعتالی 
زندگ��ی و رش��د فکری جوانان ب��ه آن نیاز 
داری��م را در قالب موضوعات��ی قابل لمس 
ارائه دهد تا تلنگری باشد برای همه ما، چرا 
ک��ه تعالی جامعه پس از رش��د فکری افراد 
اتفاق می افتد.در بخش»طب ایرانی« در این 
برنامه، هر شب یک متخصص تغذیه نکاتی 
را درب��اره تغذیه علمی و صحیح روزه دار در 
ماه مبارک رمضان بیان می کند. با توجه به 

شیوع بیماری کرونا، بخشی از مطالب درباره 
تغذیه درست برای پیشگیری از ابتال به این 
بیماری اختصاص خواهد داش��ت. همچنین 
بخ��ش مس��ابقه و پویش زوج ه��ای روزه 
اول��ی و پویش مناجات خوانی یکی دیگر از 
قس��متهای برنامه است که فراخوان این دو 
پوی��ش از طریق فضای مجازی رادیوجوان 
منتش��ر می ش��ود.در پویش مناجات خوانی، 
آقایان آث��ار خود را درقال��ب آواز و خانم ها 
آثار خود را بصورت دکلمه ارس��ال می کنند 
و ه��ر روز در هر پویش ی��ک برنده معرفی 
خواهد ش��د.در پویش روزه اولی ها، زوج های 
جوان��ی که اولین ماه رمضان را در کنار هم 
سپری می کنند، تصاویر سفره افطار خود را 
از طری��ق کانال اختصاصی برنامه ارس��ال 

می کنند تا در پایان ماه مبارک رمضان و در 
روز عید سعید فطر به قید قرعه به برندگان 

این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.
معرفی دیگر برنامه های رمضانی  ���

ویژه برنامه ه��ای »و خدای��ی ک��ه در ای��ن 
نزدیک��ی س��ت«، »دال«، »اینج��ا ش��ب 
نیس��ت«، »عق��ل و عش��ق«، »گلبرگ«، 
»قط��ره ب��اران« و »از او می پرس��م« از 
دیگر برنامه های ش��بکه رادیویی جوان در 
ماه مبارک رمضان اس��ت ک��ه در روزها و 
ش��ب های این ایام از آنتن این رادیو پخش 
می ش��وند.عالقمندان می توانن��د از طریق 
www. وب س��ایت رادیوجوان به نشانی
radiojavan.ir ب��ا ای��ن برنامه ه��ا در 

ارتباط باشند.

کرونا اکران فیلم »دکتر استرنج 2« را 
به تعویق انداخت

پس از ش��یوع کرونا و تعطیلی س��ینماهای 
جهان بسیاری از آثار س��ینمای هالیوود در 
زمان اک��ران و همچنین فیلمب��رداری آثار 
دچار مش��کل ش��دند، در جدیدتری��ن تاثیر 
این بیم��اری بر هالیوود، نس��خه دوم فیلم 
س��ینمایی »دکتر اس��ترنج« ب��ا تعویق در 
اکران روبرو ش��ده است. به گزارش میزان ، 
کمپانی سینمایی مارول زمان نمایش »دکتر 
اس��ترنج ۲« را به س��ال ۲۰۲۲ منتقل کرد. 
زمان قطعی نمایش فیلم بیست و پنجم ماه 
م��ارس ۲۰۲۲ خواهد بود و »ثور:عش��ق و 
طوفان« به کارگردانی تایکا وایتیتی یازدهم 
فوریه ۲۰۲1 به نمایش درخواهد آمد.پیشتر 
مارول اع��الم کرده بود ک��ه زمان نمایش 
عمومی »بیوه س��یاه« شش��م نوامبر ۲۰۲1 
اس��ت. علت تغیی��رات زمان��ی نمایش های 
عموم��ی پاندم��ی ویروس کرون��ا و کندی 
رون��د تولی��دات و تعطیل��ی فیلمبرداری ها 
است.بیماری کرونا س��ینمایی هالیوود را با 
مشکالت فراوانی روبرو کرده است، بسیاری 
از اکران ه��ا ب��ه تعویق افتاده و این س��ینما 
ض��رر غیرقابل پیش بینی را تجربه می  کند. 
اسکات دریکسون کارگردان سینمای جهان 
که کارگردانی نس��خه اول از فیلم سینمایی 
»دکتر اس��ترنج« را بر عهده داشت چندی 
گیش اعالم کرد که قصد دارد نس��خه دوم 
این فیلم را کارگردانی نماید.نسخه نخست 
این فیلم توانس��ت فروش فوق العاده ۶۷۷ 
میلیون دالر را به ثبت برساند. عالوه بر این 
شخصیت دکتر اس��ترنج با بازی "بندیکت 
کمبرب��چ" در دو فیل��م بعدی فیل��م "دکتر 
استرنج" داس��تان جراح موفق و پردرآمدی 
به نام اس��تفان استرنج را روایت می کند که 
تس��لط و موفقیت حرفه ای او را مغرور کرده 
است. دکتر استفان استرنج که در پی سانحه 
رانندگی دس��تانش را از دس��ت می دهد در 
نهایت در می یابد اسرار باستانی و متافیزیک 
و همچنین حض��ور در دنیای واقعی و ماورا 

آن راه نجات او از این تراژدی است.

بازیگر »ارباب حلقه ها« درگذشت
ب��روس آلپ��رس، بازیگ��ری ک��ه در فیلم 
س��ینمایی »ارب��اب حلقه ه��ا: دو برج« و 
»پیان��و« نق��ش آفرینی کرده بود در س��ن 
89 س��الگی درگذش��ت. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران ج��وان به نق��ل از دیلی میل، 
بروس آلپرس بازیگری که به نقش آفرینی 
در س��ومین قس��مت از مجموعه سینمایی 
ارباب حلقه ه��ا به نام »دو برج« ش��ناخته 
می شود، در سن 89 س��الگی درگذشت.در 
اعالمیه ای که خانواده او منتش��ر کرده اند 
مرگ او در زادگاه��ش یعنی نیوزیلند تایید 
شده و دلیل مرگ او نیز بیماری های مربوط 
به مغز عنوان شده و به کووید 19 ارتباطی 
نداشته اس��ت.آلپرس پیش از آنکه در دهه 
۶۰ میالدی معروفیت بیش��تری را کس��ب 
کند اولین نقش های خود را در سریال های 
محب��وب نیوزیلند بازی ک��رد. او همچنین 
سابقه بازی در فیلم برنده نخل طالی کن 
و همچنین برنده اس��کار »پیانو« را دارد و 
عالوه بر آن در فیلم سینمایی »اسب آبی« 
نقش آفرینی کرده اس��ت؛ آلپرس در فیلم 
سینمایی »مترس��ک« نیز با آل پاچینو هم 
بازی بوده است.شاید برجسته ترین نقش او 
به همان فیل��م »ارباب حلقه ها:دو برج« و 

سال ۲۰۰۲ باز می گردد.

تام هنکس و همسرش برای تولید 
واکسن خون اهدا کردند

تام هنکس و همسرش که به ویروس کرونا 
مبتال و مدتی پیش درمان شدند،خونش��ان 
را برای تولید واکس��ن کرون��ا اهدا کردند.به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل 
از ورایت��ی، تام هنکس و همس��رش پس از 
بهبودی و شکست ویروس کرونا خون خود 
را برای کمک به ساخت واکسن این ویروس 
همه گیر ارائه کردند.در اوایل ماه مارس اعالم 
شد که تست کووید 19 این دو نفر زمانی که 
در اس��ترالیا بوده اند، مثبت ش��ده است. تام 
هنکس در این کشور مشغول بازی در فیلم 
»بیوگرافی الویس پرسلی« به کارگردانی باز 
لورمن بود. ای��ن دو پس از پایان ماه مارس 
و گذران��دن دوران قرنطین��ه و بهبود کامل 
عالئ��م بیماری به لس آنجلس بازگش��تند.
هفته گذشته تام هنکس در پادکستی اعالم 
کرد به همراه همس��رش برای اهدای خون 
و پالس��مای خون برای تحقیقات کرونایی 
داوطلب هستند.او گفت: سواالت زیادی در 
م��ورد اینکه حاال باید چکار کنیم از خودمان 
پرس��یدیم. آیا کاری هست که بتوانیم انجام 
دهیم؟ در واقع ما متوجه ش��دیم که در حال 
حاضر حامل پادتن و آنتی بادی این ویروس 
هس��تیم. از محل های مرتبط پرس��یدیم که 
خون ما را می خواهید؟ می توانیم پالسما اهدا 
کنیم؟ او همچنین گفت: برای آنکه از خون 
اهدایی او واکس��ن کرونا ساخته شود کامال 

آماده است.

مه��دی فرجی از ت��الش و برنامه ریزی 
ب��رای س��اخت فص��ل س��وم س��ریال 
»نون خ« خب��ر داد.به گزارش باش��گاه 
خبرن��گاران جوان ، مه��دی فرجی تهیه 
کننده س��ریال »نون خ« درب��اره اینکه 
چرا به نظر می رسد سریال در میانه قصه 
پایان یافته است؟، اظهار داشت: داستان 
این س��ریال ادامه دار اس��ت و فصل اول 
نیز داس��تان تمام نشد و ادامه داستان در 

فصل دوم روایت شد.وی افزود: داستان 
»ن��ون خ« هن��وز تم��ام نش��ده و ادامه 
داس��تان در فصل بعد روایت می ش��ود.
فرجی گف��ت: از ابتدا هم قرار بود در 1۷ 
قسمت داس��تان به همین جا ختم شود؛ 
ول��ی چون ماه مب��ارک رمضان در پیش 
بود و ش��بکه یک باید سریال جدید را از 
اول م��اه مبارک روی آنتن می برد، زمان 
هر قسمت را باال بردیم و سریال در 15 

قسمت پخش شد.تهیه کننده »نون خ« 
درباره اینک��ه آیا زمان تولید فصل جدید 
س��ریال از اکنون مشخص است؟، گفت: 
بخش قابل توجهی از داستان فصل سه 
نوش��ته ش��ده و مراحل تولید فصل سوم 
پ��س از اع��الم آمادگ��ی ش��بکه یک و 
هماهنگی های الزم با شبکه و همچنین 
عب��ور از موانعی چون بیماری کرونا آغاز 
خواهد شد.وی همچنین درباره اینکه آیا 

زمان قص��ه فصل جدیدهم الزاما باید در 
زمس��تان باش��د؟، گفت: می توان پرش 
زمانی داش��ت و قصه را از زمان دیگری 
تعریف کرد.فرجی با اشاره به آمار اعالم 
شده از میزان رضایت مخاطبان از »نون 
خ« گف��ت: م��ردم در فص��ل ی��ک هم 
استقبال خوبی از سریال کردند و طبیعتا 
انتظار می رفت که فصل دوم هم از اقبال 
باالیی نزد مخاطبان برخوردار باشد.وی 

اضافه کرد: خوش��بختانه ب��ا وجود اینکه 
این سریال در مناسبت خاصی چون ماه 
مبارک یا ایام نوروز پخش نش��د و تقریبا 
کس��ب و کار هم راه افتاده بود، استقبال 

خوبی از سریال شد.

»نون خ 3« در راه است
تهیه کننده سریال »نون خ« خبر داد؛
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بانک و بيمه

نرخ سود سپرده در اغلب بانک ها ۱۵ 
درصد شد

پیگیری خبرنگار ما حاکی اس��ت دو بانک در 
حال ادغام در بانک س��په، یک بانک کامال 
خصوصی و دو موسس��ه اعتباری برای سود 
س��پرده یکس��اله نرخ ه��ای 18 و ۲۰ درصد 
به مش��تریان جدید خود پیش��نهاد می دهند. 
به گ��زارش ف��ارس، طبق مصوبه ش��ورای 
پول و اعتبار در س��ال 95 نرخ س��ود سپرده 
یکساله حداکثر 15 درصد است اما به دالیل 
مختلفی بانک ها نرخ های س��ود را باال بردند 
و ت��ا مدت ها رقابت زیادی در جذب س��پرده 
با ابزار سود س��پرده بین برخی بانک ها رایج 
ش��ده بوداما ۳1 فروردین ماه سال جاری بعد 
از گذشت قریب به ۴ سال از مصوبه شورای 
پول و اعتبار، مدی��ران عامل بانک ها توافق 
کردند نرخ های سود سپرده را به سطح تعیین 
ش��ده در مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش 
دهند. این تصمیم پس از آن اتخاذ ش��د که 
نرخ س��ود در ب��ازار بین بانکی ک��ه یکی از 
مهم ترین مولفه های تعیین کننده نرخ س��ود 
سپرده محسوب می شود، روند نزولی به خود 

گرفت و به سطح 15 تا 1۶ درصد رسید. 

سامانه احراز هویت »سجام« در بانک 
صادرات ایران رونمایی شد 

سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان )سجام( 
در ش��عب منتخ��ب بانک ص��ادرات ایران با 
حض��ور مدیرعامل این بان��ک و مدیرعامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )س��مات( راه اندازی شد. به 
گزارش تسنیم، روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، اعالم کرد : با رونمایی از این س��امانه، 
زنجیره خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری 
بازار سرمایه در سوپرمارکت های مالی بانک 
صادرات ایران تکمیل شد و متقاضیان حضور 
در ب��ازار س��رمایه می توانند پ��س از ثبت نام 
اینترنتی در سامانه سجام، احراز هویت خود را 

نیز در این شعب به سهولت انجام دهند.

مدیرعامل بانک مسکن به دلیل ابتال به 
کرونا درگذشت 

ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل بانک 
مس��کن ام��روز ب��ه دلی��ل ابتال ب��ه کرونا 
درگذش��ت. به گ��زارش فارس، ابوالقاس��م 
رحیمی انارک��ی مدیرعامل بانک مس��کن 
صبح امروز به دلیل ابتال به کرونا درگذشت.

رحیمی انارک��ی از 18 فروردین ماه به دلیل 
این بیماری در بیمارستان بستری شده بود و 
بنابه گفته هم��کاران وی روند بیماری وی 
نیز رو به بهبود بوده اس��ت. با این حال این 
روند ادامه نیاف��ت و حال وی رو به وخامت 
گذاش��ت تا جایی ک��ه روز گذش��ته وی به 
کم��ا رفت و صبح امروز درگذش��تعبدالناصر 
همت��ی رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ه 
 ای��ن مناس��بت پیام تس��لیتی ص��ادر کرد. 

همایش کارکنان سراسرکشور به 
صورت الیو در اینستاگرام

۶ اردیبهشت، همایش کارکنان سراسر کشور 
بیمه تجارت نو به همراه گرامیداشت چهارمین 
س��ال تاسیس ش��رکت، به صورت مجازی با 
حضورحداکثری پرنسل برگزار شد.در این دیدار 
که با هدف رعایت فاصله اجتماعی از طریق 
پخش زنده اینستاگرام انجام گرفت، مدیرعامل 
بیمه تجارت نو ضمن بررس��ی عملکرد سال 
98 به هدفگذاری های سال جاری نیز اشاره 
داش��ت.گفتنی اس��ت؛ به دلیل شرایط خاص 
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا، برای نخستین 
بار در میان ش��رکت های بیم��ه ای برگزاری 
گردهمایی مجازی جهت بررسی عملکرد، در 

تجارت نو محقق شد. 

پرهیز از حضور مستقیم در شعب با سامانه 
جدید همراه بانک توسعه صادرات

گرچه س��امانه جدید و اپلیکیشن موبایل بانک 
توس��عه صادرات، از اواخر زمس��تان 1۳98 راه 
اندازی شد، اما در حال حاضر از جمله شیوه های 
مهم دریافت خدمات کامل بانکداری الکترونیک 
در شرایط کرونایی محسوب می شود.به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، انجام 
عملیات بانکی حس��ابهای مشتریان همچون 
گذشته و در قالبی جدید با امکاناتی به روزتر از 
قبل در سامانه جدید همراه بانک قابل ارائه است.

سامانه جدید همراه بانک توسعه صادرات ایران 
به سه صورت”نسخه وب”، “ برنامه IOS » و 

“برنامه اندروید” در دسترس است.

اخبار

سازمان مالیاتی اعالم کرد: ذخیره مطالبات 
)عمومی و اختصاصی( بانکها و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی مجاز درج شده به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود 
و حکم مزبور قابل تسری به صندوق های 

قرض الحسنه نیس��ت. به گزارش فارس، 
محمد برزگری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت 
ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعالم 
کرد: ذخیره مطالبات )عمومی و اختصاصی( 
صرفا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی 
مجاز درج شده در پایگاه اطالع رسانی بانک 
مذکور با رعایت مق��ررات به عنوان هزینه 
قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود و حکم 
مزبور قابل تس��ری به صندوق های قرض 

الحسنه نخواهد بود.در این نامه آمده است: 
بازگش��ت به نامه ش��ماره 91۰۶5/1 مورخ 
۳۰/1/1۳99 به آگاهی می رساند: همانطور 
که در بخشنامه شماره 1۳8/۲۰۰ /ص مورخ 
1۲/1۲/1۳9۳ نی��ز تصریح گردیده اس��ت، 
صرفا ذخیره مطالبات )عمومی و اختصاصی 
بانکه��ا و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی 
مجاز به ش��رح مذکور در بندهای بخشنامه 
موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

پذیرفته می شود. در همین خصوص الزم به 
ذکر است، به استناد نامه شماره ۴۳588/9۳ 
مورخ ۲1/۲/1۳9۳ بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران پیوست بخش��نامه شماره 
۴1/9۳/۲۳۰ مورخ 1/۴/1۳9۳ ، فهرس��ت 
نهادهای پولی و بانکی دارای مجوز فعالیت 
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
پایگاه اطالع رس��انی بانک مزبور به آدرس 
www.cbi.ir )بخ��ش نظارت بانکی در 

دسترس عموم می باشد.با عنایت به مراتب 
فوق، مطابق بخش��نامه م��ورد نظر، ذخیره 
مطالبات )عمومی و اختصاصی( صرفا بانکها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی مجاز درج 
ش��ده در پایگاه اطالع رسانی بانک مذکور 
با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول 
مالیاتی پذیرفته می شود و حکم مزبور قابل 
تس��ری به صندوق های قرض الحسنه از 

جمله آن صندوق نخواهد بود.

هزینه قابل قبول مالیاتی بانک ها قابل تسری به صندوق های قرض الحسنه نیست 
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

خبر

 کاهش ۶ درصدی 
عرضه جهانی نفت و گاز 

تأخی��ر در اج��رای پروژه ه��ای نفتی، عرضه 
جهان��ی نفت تا س��ال ۲۰۳۰ می��الدی را ۶ 
درصد کاهش می دهد.به گزارش مهر به نقل 
از رویترز، داده های تحلیلگران موسسه ریستاد 
انرژی نش��ان می دهد که عرضه جهانی نفت 
ممکن است به دلیل تأخیر در سرمایه گذاری 
شرکت های انرژی در پاسخ به کاهش قیمت 
نفت خام، ناش��ی از بحران ویروس کرونا، تا 
س��ال ۲۰۳۰ تا ۶ درصد کمتر از آنچه انتظار 
می رف��ت، باشد.ریس��تاد انرژی اع��الم کرد: 
انتظار م��ی رود به تعویق افت��ادن طرح هایی 
که بهره برداری از آنها زمان بر اس��ت س��بب 
ش��ود عرضه جهانی نفت و گاز تا سال ۲۰۲5 

میالدی 5.۶ درصد کاهش یابد.

تولید سوخت زیستی توسط دو دانش 
آموز ایرانی 

دو دانش آموز ایرانی با کمک معلم خود موفق 
شدند پس از 1۰ ماه تالش و پژوهش، سوخت 
زیس��تی یا بیودیزل که س��ازگاری بیشتری 
با محیط زیس��ت دارد تولید کنند. به گزارش 
تس��نیم، تحقیق و پژوهش، مه��ارت آموزی 
و ن��وآوری س��رلوحه کار آینده س��ازان ایران 
قرار گرفته و در بخش��ی از بدنه جوان کشور، 
تالش برای کشف و اختراع موج می زند.اخیرا 
حامد مقیمی و پرهام صالحی، دو دانش آموز 
ایرانی، به همراه معل��م خود، احمد نصرالهی 
موفق شدند  س��وخت زیستی یا بیودیزل که 
سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد تولید 
کرده و مراحل اولیه تست آزمایشگاهی آن را 
با موفقیت زیر نظر یکی از دانشگاه های معتبر 

کشور پشت سر بگذارند.

توسعه بزرگترین میدان گازی جهان 
در ایران با وجود تحریم ها 

میدان پارس جنوبی1۴.۲ تریلیون متر مکعب 
ذخایر گازی دارد که معادل 8 درصد کل ذخایر 
جهان و حدود ۴۰ درصد از ۳۳.8 تریلیون متر 
مکعب ذخایر گازی ایران اس��ت.  به گزارش 
تس��نیم به نقل از اویل پرای��س، از زمانی که 
جمه��وری اس��المی ایران با جدیت توس��عه 
می��دان گازی پارس جنوبی را آغاز کرد، یکی 
از سه استراتژی اصلی آن در منابع هیدروکربن 
رسیدن به یک میلیارد متر مکعب در روز تولید 
گاز طبیعی در کنار تولید 5,۷ میلیون بشکه در 
روز نفت و ایجاد یک بخش پتروش��یمی بود. 
ایران در حال حاضر به آرامی به سمت اهداف 
خود در تولید نفت و بخش پتروش��یمی پیش 
می رود و هفته گذشته اعالم کرد باالخره در 
سال جاری به هدف تولید گاز خود نیز خواهد 
رسید. در همین حین، پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس هم که برای خودکفایی ایران در تولید 
بنزین ضروری اس��ت، ظرفیت پاالیشی خود 
را افزایش می دهد.وس��عت حوزه گازی میدان 
پ��ارس جنوبی 9۷۰۰ کیلومتر مربع اس��ت و 
س��هم ایران از این میدان مشترک با قطر به 
۳۷۰۰ کیلومتر مربع می رسد. این بخش 1۴,۲ 
تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دارد که معادل 
8 درص��د کل ذخایر جهان و حدود ۴۰ درصد 
از ۳۳,8 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران 
اس��ت. این میدان گازی حداقل دو دهه است 
۶۰ درصد تولید گاز ایران را تشکیل می دهد 
و برای هدف ایران در تبدیل ش��دن به یکی 
از بازیگران جهانی بازار گاز طبیعی مایع بسیار 
حیاتی اس��ت. با توجه به اهمیت جهانی این 
ذخایر، میدان گازی پارس جنوبی همواره مورد 

نزاع اعضای ناتو و روسیه بوده است .

اخبار

عربستان برای عبور از بحران قیمت نفت باید ۵۸میلیارد دالر وام بگیرد
خبرگ��زاری بلومبرگ به نقل از وزیر اقتصاد عربس��تان گزارش داد 
که احتماال این کش��ور برای جبران کسری بودجه ایجاد شده ناشی 
از س��قوط قیمت نفت در بازار جهانی مجبور خواهد شد 58 میلیارد 
دالر اس��تقراض کند. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ،  محمد 
الجدعان، وزیر اقتصاد عربس��تان، اعالم کرد که این کش��ور برای 
جبران کسری بودجه ایجاد شده ناشی از سقوط قیمت نفت در بازار 
جهانی احتماال، به اس��تقراض 58 میلیارد دالر روی خواهد آورد.وی 
این هفته، گفته بود که خاندان سعودی، احتماال ۲۶,5۷ میلیارد دالر، 
اوراق قرضه به فروش خواهد رساند و این در حالی است که پیشتر 
نیز ۳1,88 میلیارد دالر اوراق قرضه فروخته است.ش��رکت آرامکو، 
قرار است برای تامین کسری بودجه خاندان سعودی، سهام خود در 
یک شرکت خط لوله را به ارزش 1۰ میلیارد دالر به فروش برساند.
الجدعان ادامه داد: پادشاهی عربستان در تاریخ خود، با بحران های 
شبیه به این و حتی بدتر روبرو شده است و توانسته از آنها عبور کند.
علیرغم این اظهارات، اما بس��یاری از کارشناسان می گویند، سقوط 

کنونی قیمت نفت در طول تاریخ، بی سابقه بوده است.در حال حاضر شاهد، 
رخ دادن همزم��ان مازاد عرضه نفت به بازار، و س��قوط ۳۰ درصدی تقاضا 
در بازار جهانی هس��تیم و همین امر فش��ار سنگینی را روی کشورهایی که 

اقتصاد های آن به نفت، وابس��ته است، در سراسر جهان آورده است 
و البته عربستان هم از این امر مستثنی نیست.در حال حاضر شاهد، 
روانه شدن سیل نفت به بازار جهانی هستیم.وال استریت ژورنال به 
نقل از مقامات نفتی عربس��تان، این هفته گزارش داد در حال حاضر 
1۰ درص��د از تمام نفتکش های فوق س��نگین جهان را که هر کدام 
ظرفیت بارگیری ۲ میلیون بش��که نفت در روز را  دارد، برای ذخیره 
س��ازی نفت به صورت شناور،  مورد اس��تفاده قرار گرفتند که بخش 
قاب��ل توجهی از این نفتکش ها با نفت عربس��تان، پر ش��ده اند.تعداد 
زی��ادی از ای��ن نفتکش ها، هنوز منتظر آن هس��تند که بتوانند برای 
فروش نفت خود مش��تری پیدا کنند.عربس��تان س��عودی، در تالش 
است تا هزینه های خود را کاهش دهد.در ماه مارس، دولت عربستان 
از س��ازمان های دولتی این کش��ور خواسته اس��ت که بودجه خود را 
۲۰ درصد کاهش دهند.بنا به گفته کارشناس��ان یک بانک مصری، 
بودجه عربستان ممکن است به 15 درصد تولید ناخالص داخلی این 
کش��ور افزایش یابند و این مسئله برای سعودی ها بسیار گران تمام 

خواهد شد.

وزیر مالی سعودی:

انرژی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

دکتر حسین مهری در نشست تبیین سیاستهای اعتباری 
و راهب��ردی بانک صنعت و معدن در س��ال 99 از افزایش 
اختیارات ش��عب ای��ن بانک به عنوان یک��ی از مهمترین 
سیاستهای سال جاری نام برد و گفت: این اقدام به منظور 
تس��هیل و تسریع در خدمت رس��انی به مشتریان در سال 
جهش تولید به انجام رس��ید.به گ��زارش خبرنگار روزنامه 
عصرایرانیان به نقل از  پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت 
و معدن، دکتر حس��ین مهری مدیرعامل این بانک، ضمن 
بیان مطلب فوق افزود: در شرایطي که متقاضیان اعتبارات 
و مشتریان به دلیل ش��یوع ویروس کرونا با محدودیت در 
تردد و مراجعه به ستاد بانک مواجه هستند، افزایش اختیارات 
ش��عب در اعطاي تس��هیالت، وصول مطالبات و بخشش 
جرایم امکان پاس��خگویي به درخواس��ت ه��ا و نیازهاي 
مش��تریان را در مدت زمان کمتري فراهم خواهد کرد.وي 
اظهار داش��ت: در سال جهش تولید مهمترین اقدام پس از 
تدوین سیاستهاي اعتباري و راهبردي، اجراي مؤثر سیاست 
ها به منظور ایجاد هم افزایي و چابک سازي سازمان است.

دکتر مهري افزود: الزم اس��ت مباحث مطرح شده در این 
سلسله نشس��ت ها به صورت منس��جم در اختیار تمامي 

کارکنان به خصوص کارکنان شعب قرار بگیرد تا به سرعت 
براي اجراي آن وارد عمل شوند.مدیرعامل بانک صنعت و 
معدن اصلي ترین سیاست بانک را اجراي حاکمیت شرکتي 
و بانک��داري دیجیتال عنوان کرده و اف��زود: ضرورت دارد، 

ابزارهاي فني براي اجراي این سیاست در اختیار بخش هاي 
مختلف ستاد و شعب قرار گیرد و دوره هاي آموزشي مربوطه 
تکمیل گردد.اصغر پاک طینت رییس هیأت مدیره این بانک 
نیز با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات در تأمین منابع بانکي، 

مهمترین اولویت در بخش وصول مطالبات را وصول منابع 
داخلي بانک عنوان کرده و بیان داشت: اگر از مشتریان داراي 
بدهي ارزي، معادل ریالي آن دریافت شود الزم است نسبت 
به خرید ارز اقدام نماییم تا نوس��انات نرخ ارز موجب آسیب 
به مشتریان بانک نشود.دکتر علي خورسندیان عضو هیأت 
مدیره این بانک نیز بیان داشت: نظام تأمین مالي در کشور 
ما بانک محور است و نقش بانک ها از دیگر منابع مانند بازار 
سرمایه و شرکت هاي سرمایه گذاري بیشتر است و بانک 
صنعت و معدن در تأمین مالي طرح ها از دیگر بانک هاي 
کش��ور یک قدم جلوتر است به طوري که سهم مناسبی از 
اعطاي تسهیالت را به خود اختصاص داده است و در سال 
جاري که سال جهش تولید نام گرفته است این نقش بسیار 
حیاتي تر خواهد بود.حسین عسکري عضو هیأت مدیره این 
بانک نیز با اشاره به اهمیت برنامه ریزي در سازمان تصریح 
کرد: مهمترین رکن در تدوین هر برنامه بلند مدتي توجه به 
چرایي و چگونگي هر فعالیت اس��ت و الزم است مسؤلیت 
اجتماعي بانک، محیط زیست و تأثیر فعالیت هاي جاري بر 
سرنوشت آیندگان در تدوین سیاستها و برنامه هاي آتي این 

بانک مد نظر قرار گیرد.

 افزایش اختیارات شعب یکی از سیاست های بانک صنعت و معدن برای تحقق جهش تولید است

آغاز دور جدید جشنواره های باشگاه مشتریان ایران زمین از ششم اردیبهشت ۹۹

ساالنه ۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی نیاز داریم

مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین خبرداد

نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق:

مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، در گفتگویی 
کوتاه در خصوص اس��تمرار فعالیت های باشگاه مشتریان 
این بانک در س��ال جدید اظهار داشت: دور پنجم باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین که محاسبه امتیازهای آن برای 
مشتریان از ابتدای فروردین 1۳99 آغاز شده است، از روز 
ش��نبه ششم اردیبهشت با جش��نواره ضیافت که با هدف 

جلب رضایت مشتریان و ارائه ی خدمات متناسب با عالیق 
ایش��ان طراحی ش��ده، رسما آغاز خواهد ش��د.به گزارش 
خبرنگار روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی، فرید 
جهانبخش با اشاره به رویکرد باشگاه مشتریان این بانک 
به بانکداری دیجیتال گفت: یکی از ارکان پیاده س��ازی و 
اجرای بانکداری دیجیتال، حرکت از محصول محوری به 

مشتری محوری است و نیازهای مشتریان و دیدگاه های 
آنه��ا در تولید محص��والت و ارائه ی خدمات بانکی نقش 
کلیدی ایفا می کند. یک تعریف ساده اما عمیق از بانکداری 
دیجیتال، بانکداری اس��ت که مش��تریان وفادار دارد و لذا 
باشگاه مشتریان نقش کلیدی را در این امر بعهده خواهد 
داشت.وی با اشاره به توسعه ی خدمات مورد نیاز مشتریان 

که قرار اس��ت از طریق باش��گاه به مشتریان بانک ایران 
زمین ارائه ش��ود، گفت: باشگاه مشتریان با بهره گیری از 
خدمات همه ارکان بانک و همچنین پتانسیل های موجود 
در ش��رکت های خانواده بزرگ بانک ای��ران زمین، بر آن 
اس��ت تا طیفی وس��یع از خدمات را متناس��ب با نیازها و 

خواسته های مشتریان ارائه کند. 

نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق گفت: 
س��االنه باید 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید 
برق کش��ور اضافه شود که نیازمند 5 میلیارد 
یورو س��رمایه گذاری است. پیام باقری، نایب 
رئیس هی��أت مدیره فدراس��یون ص��ادرات 
ان��رژی در گفتگو با مهر درباره اینکه با توجه 
به نزدیک ش��دن به فصول گرم سال، در ایام 
پیک مص��رف برق باید چ��ه اقداماتی انجام 
داد که شاهد خاموشی های گسترده و برنامه 
ریزی شده نباش��یم، گفت: توجه و تمرکز بر 
افزایش ظرفیت تولید برق به تنهایی نمی تواند 

از خاموشی های برنامه ریزی شده جلوگیری 
کند. در این میان احتم��ال وجود رخدادهایی 
وج��ود دارد که همین می��زان ظرفیت تولید 
برق را نیز تح��ت تأثیر قرار می دهد، چنانچه 
در تابستان س��ال 9۷ ش��اهد خاموشی های 
گس��ترده ای بودیم که علت آن از دست دادن 
ظرفیت تولید ب��رق نیروگاه های برق آبی به 
دلیل کاه��ش بارش ها و س��طح ذخیره آب 
سدها بود.وی با بیان اینکه برای مدیریت پیک 
مص��رف برق باید هم در بخش عرضه و هم 
در بخش تولید اقداماتی انجام شود، ادامه داد: 

در بخش عرضه باید ظرفیت تولید برق کشور 
را افزایش دهیم ک��ه این موضوع نباید فقط 
متوجه نیروگاه های با مصرف سوخت فسیلی 
باش��د و این افزایش باید در کل سبد تولیدی 
کشور لحاظ شود که ظرفیت تولید برق تجدید 
پذیرها را نیز شامل می شود.به گفته این مقام 
مس��ؤول، ظرفیت تولید ب��رق از انرژی های 
تجدیدپذیر مطابق برنامه های توسعه ای کشور 
نیست و رش��د کندی را تجربه می کند. اخیراً 
کمب��ود منابع مالی وزارت نی��رو موجب کند 
شدن روند توسعه ظرفیت تولیدی برق کشور 

ش��ده است. به همین دلیل رش��د تولید برق 
متناسب با رشد مصرف نبوده است. چنانچه بر 
اساس برنامه ریزی ها باید به طور میانگین در 
سال 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی کشور 
اضافه شود، در حالی که چنین نشده و متوسط 
ساالنه افزایش ظرفیت تولید برق کمی بیشتر 
از ۲ هزار مگاوات بوده است.نایب رئیس هیأت 
مدیره سندیکای برق ایران اظهار داشت: البته 
وزارت نیرو در بخش مدیریت مصرف و پیک 
س��ایی )راهکارهای کاهش مص��رف در ایام 
پیک( به ویژه در تابستان 98 اقداماتی را انجام 

داد و 5 هزار مگاوات پیک سایی انجام شد. در 
عین حال با توجه به بارندگی های مطلوب در 
کشور می توان به ظرفیت تولید برق برق آبی ها 
امیدوار بود.باقری افزود: مستند به احکام برنامه 
ششم توسعه تا پایان س��ال 1۴۰۰ باید 1۰۰ 
هزارمگاوات ظرفیت منصوبه داشته باشیم که 
بدلیل کمبود منابع مالی، متناسب با این برنامه 
اقدام نشده است. برای احداث 5 هزار مگاوات 
ظرفی��ت تولید برق با بخش انتقال آن نیاز به 
سرمایه گذاری ۴ تا 5 میلیارد یورویی داریم که 

رقم قابل توجهی است.

برگه اجراییه  محکوم له: سید محمد موسوی با وکالت محمدجعفر قنبرزاده به نشانی بابل خ 
مدرس باالی بانک آینده س توکل ط 4 واحد 24 محکوم علیه: علی میرزایی نش��انی مجهول 
المکان بموجب رای شماره 700 تاریخ 98/7/2 شعبه 5 شورای حل اختالف بابل که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ 98/5/19 لغایت اجرای حکم
شعبه 5 شورای حل اختالف بابل

  آگهی مزایده اموال منقول - دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی 
بکالسه 983133 له امیررضا اسماعیل پور با وکالت حیدری بطرفیت حسن حمزه پور  اموال 

منقول خط همراه اول به ش��ماره 09111114158 متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده 
در تاریخ 99/2/24  روز چهارش��نبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل 
بفروش برساند مزایده از قیمت پایه 240000000 ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی 
واگذار می گردد  برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر 
ی��ک ماه پرداخت نمای��د در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کس��ر هزینه مزایده 
بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل می 

باشد.
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل- قاسمعلی قربان زاده

آگه��ی مفق��ودی- برگ س��بز خ��ودرو س��واری پ��ژو206  اس دی با مش��خصات مدل 

 1396 ب��ه رنگ س��فید روغن��ی به ش��ماره موتور B 0019015 166 و ش��ماره شاس��ی
 NAAP 41 FE 8 HJ 026971 به شماره پالک ایران 62- 888 ص 18 متعلق به آقای هادی 

حبیب زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی  
برگ س��بزوکارت ماش��ین  سیستم نیسان 2400  مدل 88   به ش��ماره موتور 468698 به 
ش��ماره شاس��ی 6179722irnc881x0w به نام فاطمه قاس��می   فرزند حسین به شماره  
شناس��نامه 524 کد ملی 4579063171 به شماره پالک 88 د 984   مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبار ساقط گردیده است.



روزنامه صبح ايران

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دو شنبه 8 ارديبهشت 1399  3 رمضان 1441  27 آپريل   2020   شماره 2975

در آينه قرآن

رويدادهاي تاريخي امروز

به نام خداوند رحمتگر مهربان
ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین، که فرشتگان را رسوالنی قرار داد دارای بالهای دوگانه 
و سه گانه و چهارگانه، او هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید، و او بر هرچیزی تواناست!)1(هر رحمتی را خدا به روی 
مردم بگشاید، کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد؛ و هرچه را امساک کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست؛ 
و او عزیز و حکیم است!)۲(ای مردم! به یاد آورید نعمت خدا را بر شما؛ آیا آفریننده ای جز خدا هست که شما را از 

آسمان و زمین روزی دهد؟! هیچ معبودی جز او نیست؛ با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید؟!)۳(
��� سوره فاطر

سرنگوني هواپیماي جاسوسي آمریکا از سوي شوروي )۱۹۶۰م(
بعد از پایان جنگ جهاني دوم و آغاز دوران جنگ س��رد که ابرقدرت ها در آن در عین تالش براي پیش��گیري 
از وقوع برخوردهاي نظامي، به انواع عملیات و حرکات غیردیپلماس��ي و تبلیغاتي دست مي زدند، سران آمریکا و 
شوروي با برگزاري کنفرانس هاي متعدد، گسترش به اصطالح صلح جهاني را نوید مي دادند و نیکیتا خروشچف 
نیز در شوروي، با شعار تنش زدایی، در بلوک شرق فرمان روایی مي کرد.از اوایل سال 19۶۰م مقدمات تشکیل یک 
کنفرانس سران از رهبران چهار کشور آمریکا، شوروي، فرانسه و انگلستان در پاریس فراهم مي شد و روز 1۶ مه 
براي تشکیل این کنفرانس در نظر گرفته شد.تشکیل کنفرانس پاریس پیشاپیش امیدهاي زیادي برانگیخته بود و از 
آن به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ روابط بین المللي یاد مي شد.اما در آستانه این کنفرانس و در حالي که هر دو 
طرف غرب و شرق، سخن از صلح و موفقیت کنفرانس مي گفتند، در روز ۲۷ آوریل 19۶۰م، هواپیماي جاسوسي 
یو۲ متعلق به آمریکا در خاک شوروي سقوط کرد و تمام آنچه را که براي کنفرانس پاریس رشته شده بود پنبه 
کرد.در واقع از نیمه دهه 195۰م و پس از آن، پروازهاي شناسایی و جاسوسي آمریکا بر فراز شوروي مورد اعتراض 
این کشور قرار گرفته بود.تا این که این هواپیما در حالي که در ارتفاع ۲۴ هزار پایی پرواز مي کرد و ظاهراً دور از 
دسترس موشک ها و هواپیماهاي شکاري شوروي به عملیات جاسوسي مي پرداخت، سرنگون گردید و خلبان آن 
دستگیر شد.در این حال، سازمان فضایی آمریکا، ناسا، از مفقود شدن یک هواپیماي خود که در حال مطالعه اوضاع 
جوي بود خبر داد و وزارت امور خارجه این کشور، منظور نبودن تجاوز به فضاي شوروي را مطرح کرد.با این حال، 
خروشچف عکس العمل تندي در برابر این موضوع از خود نشان داد و با انتقادات شدید او از غرب، دامنه اختالف 
بلوک شرق و غرب، به یک بحران تبدیل شد.در نهایت، در سال 19۶۲م، خلبان اسیر شده آمریکا با یک جاسوس 

شوروي مبادله گردید و این بحران فروکش کرد.

روز ملي و استقالل کشور آفریقایي »سیرالئون« )۱۹۶۱م(
س��یرالئون کشور کوچکي در ساحل غربي آفریقا است که همسایگان آن عبارتنداز: جمهوري هاي گینه و لیبریا.
وسعت این کشور در حدود ۷1۷۴۰ کیلومتر مربع بوده و جمعیت آن بیش از 8 میلیون نفر است که بیشتر از نژاد 
سیاه مي باشند.بیش از ۶۰ درصد از جمعیت سیرالئون را مسلمانان تشکیل مي دهند و بقیه مسیحي و پیرو ادیان 
بومي هس��تند.زبان رسمي این کشور، انگلیسي است.اما مردم به زبان هاي محلي صحبت مي کنند.پایتخت کشور 
سیرالئون بندر "فري تاون" است و از شهرهاي مهم آن، کوئیدو، گینما و ماکني قابل ذکر مي باشد.این کشور از نیمه 
قرن پانزدهم توسط پرتغالي ها شناسایی شد و عنوان سیرالئون به معناي "کوه هاي شیر" به آن اطالق گردید.در 
قرن هجدهم این منطقه به تصرف انگلستان درآمد و تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت.پس از جنگ جهاني دوم 
این کشور نیز مانند سایر کشورهاي آفریقایي در جهت استقالل گام برداشت و باألخره در ۲۷ آوریل سال 19۶1م به 
استقالل رسید که روز ملي این کشور نیز به حساب مي آید و در همین سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.

قطع رابطه رژیم آل سعود با جمهوري اسالمي ایران )۱3۶7ش(
پس از قتل عام زائران خانه خدا توس��ط رژیم آل س��عود در نهم مرداد 1۳۶۶ش و وقوع حادثه جمعه خونین 
مکه، روابط ایران با این کشور به پایین ترین حد خود رسید و تعداد دیپلمات هاي ایراني در عربستان سعودي 
به حداقل رسید در حالي که اعضاي سفارت سعودي در ایران نیز، از مدت ها قبل، تهران را ترک کرده بودند.

تا اینکه س��رانجام روابط سیاس��ي دو طرف در 8 اردیبهشت 1۳۶۷ش کاماًل قطع شد و حتي در اعزام زائران 
بیت ا... الحرام و حرم شریف نبوي نیز براي چندین سال، وقفه اي پدید آمد.اقدام دولت عربستان سعودي براي 
قطع رابطه با ایران، در راستاي همسویي سیاست این رژیم با اربابان آمریکایي خود و به منظور انحراف اذهان 

مسلمانان جهان از سیاست مخالفت حضور حجاج ایراني خانه خدا در مراسم حج سال 1۳۶۷ش تفسیر شد.

انگشت پادشاه
پادشاهي هنگام پوست کندن سیبي با یک چاقوي تیز، انگشت 
خ��ود را قطع کرد.وقتي که ن��االن طبیبان را مي طلبید، وزیرش 
گفت: »هیچ کار خداوند بي حکمت نیست.«پادش��اه از ش��نیدن 
این حرف ناراحت تر شد و فریاد کشید: »در بریده شدن انگشت 
من چه حکمتي اس��ت؟« و دستور داد وزیر را زنداني کنند.روزها 
گذش��ت تا اینکه پادشاه براي شکار به جنگل رفت و آن جا آن 
قدر از سربازانش دور شد که ناگهان خود را میان قبیله اي وحشي 
تنها یافت.آنان پادش��اه را دس��تگیر کرده و به قصد کشتنش به 
درختي بس��تند.اما رسم عجیبي هم داشتند که بدن قربانیانشان 
باید کاماًل س��الم باش��د و چون پادشاه یک انگشت نداشت او را 
رها کردند و او به قصر خود بازگشت.در حالي که به سخن وزیر 
مي اندیشید دس��تور آزادي وزیر را داد.وقتي وزیر به خدمت شاه 
رسید، ش��اه گفت: »درست گفتي، قطع شدن انگشتم براي من 
حکمتي داش��ت ولي این زندان رفتن براي تو جز رنج کش��یدن 
چه فایده اي داشته؟«وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد: 
»براي من هم پر فایده بود چرا که من همیش��ه در همه حال با 
ش��ما بودم و اگر آن روز در زندان نبودم حاال حتماً کش��ته شده 
بودم.«اي کاش از الطاف پنهان حق س��ر در مي آوردیم که این 

گونه ناسپاس خدا نباشیم.

چشم انداز سياه براي تروريست هاي آمريکايي اثر: تسنيمحکايت

دانشنامه
از بین بردن تومورهاي سرطاني با روشي نوین

محققان "دانشگاه استنفورد" آمریکا در مطالعه اخیرشان از روش درماني جدیدي براي مقابله و از بین بردن تومورهاي سرطاني 
خبر داده اند.به گزارش ایسنا، آنها در این مطالعه اظهار کرده اند که قصد دارند از سیستمي موسوم به "X1 "توسعه داده شده توسط 
شرکت پزشکي "RefleXion" و دستگاه برش نگاري با گسیل پوزیترون براي ارسال اشعه هایي که تومورها را در همان زمان 
ردیابي مي کند، اس��تفاده کنند.این بازخورد برش نگاري با گس��یل پوزیترون به سیستم اجازه مي دهد تا پرتوهایي قدرتمند ارسال 
کند و س��لول هاي س��رطاني را با دقت باالیي از بین ببرد.محققان امیدوارند که این "رادیوتراپي با هدایت زیست شناسي" باعث 
افزایش دقت، ایمني و اثربخشي درمان اشعه سرطان شود.پزشکان استنفورد قصد دارند آزمایش بالیني سیستمX1 را اواخر سال 
جاري در بیمارستان استنفورد انجام دهند.اولین قدم آنها براي آزمایش نیز پس از تأیید سازمان غذا و دارو خواهد بود.دکتر "دنیل 
چانگ" ) Daniel Chang( گفت: به نظر من، این دستگاه در نوع خودش بهترین است چراکه این سیستم حاصل دو فناوري 

که یکي از آنها که در تشخیص و درمان سرطان استفاده مي شوند، است و این همان چیزي است که این موضوع را منحصر به فرد مي کند.پرتودرماني اغلب یکي 
از ابزارهاي اصلي است که براي درمان سرطان استفاده مي شود اما درماني که طي آن سیستم ها تومورها سرطاني را با ذرات پر انرژي از بین ببرند نیز با عوارضي 
همراه است زیرا پرتوهایي که براي تخریب سلولها ارسال مي شوند بین سلول هاي سرطاني و غیرسرطاني فرق نمي گذارد و سلول هاي سالم غالباً در خطر هستند.

با استفاده از این فناوري جدید، اسکنر برش نگاري با گسیل پوزیترون بر اساس انتشار تومور، حتي در صورت حرکت تومور در هنگام نفس کشیدن بیمار، بازخورد 
مداوم در مورد مکان تومور را فراهم مي کند.این بازخورد برش نگاري با گسیل پوزیترون به پزشکان اجازه مي دهد تا حتي با تغییر مکان تومور بتوانند پرتوها را به 

سمت سلولهاي سرطاني ارسال کنند.

نمک زدایي از آب شور با یون زدایي خازني توسط محققان کشور
محققان دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر موفق شدند با فناوري نانو، از آب شور یون زدایي کنند.به گزارش 
مهر، محمد مهدي کاظم زاده دانش��جوي کارشناس��ي ارشد رشته مهندسي ش��یمي گرایش جداسازي و مجري پروژه »بهبود 
جذب س��طحي کامپوزیت کربني براي اس��تفاده در نمک زدایي آب« گفت: ما توانس��تیم این روش را یک گام فراتر از روش 
آزمایش��گاهي اجرایي کنیم و فرآیند نمک زدایي از آب ش��ور را به نتیجه برس��انیم.به گفته این محقق، روشي که ما در پیش 
گرفتیم پیش از اینها در قالب آزمایش��گاهي انجام گرفته ولي به صورت پیوس��ته و یکبار گذر انجام نگرفته بود؛ اما ما موفق 
ش��دیم این روش را فراتر از حد آزمایش��گاهي و نزدیک به حالت صنعتي اجرایي کنیم.کاظم زاده با بیان اینکه این روش به 
صورت پیوس��ته اس��ت، خاطرنشان کرد: در این پروسه عالوه بر ساخت سیستم، با بهبود خواص الکترودهاي مورد استفاده در 
س��امانه یون زدایي خازني با اس��تفاده از نانو ذرات رسانا، عملکرد سیستم را بهبود دادیم.وي در خصوص مزایاي این روش در 

نمک زدایي آب گفت: در این روش آب ش��ور از میان الکترودهاي کاتد و آند عبور داده ش��ده و آنیون و کاتیون موجود در آن به صورت الکترواس��تاتیکي جذب 
الکترودهاي سیس��تم مي ش��وند.ازجمله مزایاي این روش کاهش پتانسیل رسوب گیري، فشار عملیاتي و انرژي مصرفي پایین در مقایسه با روش معمول اسمز 
معکوس را مي توان نام برد.به گفته وي، این سیستم آب را تصفیه مي کند و از انرژي آزاد شده آن مي توان نیز بهره برد.یکي دیگر از مزایاي این سامانه ماژوالر 
بودن آن اس��ت، یعني مش��تري مي تواند میزان جریان متفاوتي را در طول مدت استفاده از سیس��تم عبور داده و ناخالصي هاي نمکي موجود در آب را به میزان 
نیاز خود کاهش دهد.وي با بیان اینکه در این روش کمتر از مواد و تجهیزات خارجي اس��تفاده ش��ده، بیان کرد: این تکنولوژي در حال رش��د است و هم اکنون 
دو ش��رکت بین المللي س��ردمدار آن هستند، که با س��رمایه گذاري حدودا پنج میلیون دالر توانستند این محصول را صنعتي کنند.همچنین سازمان فضایي ناسا 
از این تکنولوژي در سیس��تم هاي خود اس��تفاده کرده است.وي با تاکید بر اینکه با توجه به مشکل کم آبي در کشور اجراي این پروژه ضروري است، بیان کرد: 
اکثر تجهیزات و مواد مصرفي براي س��اخت این دس��تگاه در داخل کشور تولید مي ش��ود لذا مي توان با تکمیل زنجیره و سرمایه گذاري کافي، ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، با دس��تگاه اس��مز معکوس که به صورت عام در صنایع جهت نمک زدایي در کشور وجود دارد، رقابت کرد.در گذشته کم توجهي هایي در خصوص 
توس��عه فناوري در کش��ور وجود داش��ته، ولي اخیرا شاهد پویش هدفمند سرمایه گذاري در حوزه تحقیق و توس��عه هستیم که امیدواریم، با حمایت مکفي مالي، 
امکان تکمیل فناوري و تجاري س��ازي آن فراهم گردد.این پروژه در س��ال 9۲ با تمرکز بر روي س��اخت ابر خازن توسط دانشجوي دکتري، خانم مهندس سارا 
مدني آغاز ش��د و در دو س��ال اخیر با تمرکز بر ساخت س��امانه یون زدایي خازني )CDI( در آزمایشگاه مواد پیشرفته زیر نظر دکتر کاووس فالمکي استاد تمام 

دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر در حال توسعه است.

کشف سیاره اي که در جو آن فلزات داغ شناورند!
ستاره شناسان براي اولین بار موفق به شناسایي سیاره اي دوردست شده اند که گرماي شدید آن باعث شناور ماندن فلزاتي مذاب 
در جو س��یاره مذکور ش��ده اس��ت.به گزارش مهر، گروهي از محققان بین المللي به سرپرستي دانشگاه ییل، سیاره اي در فاصله 
۴5۶ میلیون سال نوري از زمین را یافته اند که جو آن به علت گرماي سوزان این سیاره حاوي فلزات مذاب و تبخیر شده است.

این سیاره به نام MASCARA-۲ b در صورت فلکي Cygnus قرار دارد و هر ۳.5 روز یک بار به دور ستاره اي آبي رنگ 
به نام KELT-۲۰ مي گردد.محققان سیاره یادشده را مشتري داغ لقب داده اند.البته ابعاد این سیاره دو برابر سیاره مشتري بوده 
و فاصله آن از س��تاره اي که به دورش مي چرخد تنها 8 میلیون کیلومتر اس��ت و همین مساله موجب داغي شدید آن شده است.

بررسي ها نشان مي دهد دماي جو این سیاره به رقم بي سابقه 1۷۲۷ درجه سانتیگراد مي رسد.محققان تصور نمي کردند سیاره اي 
در این ابعاد بزرگ بتواند در نزدیکي یک ستاره زنده و به شدت گرم به حیات خود ادامه دهد.ازجمله فلزات تبخیر شده شناسایي 

شده در جو این سیاره مي توان به آهن، منیزیم و کروم اشاره کرد.

مشاهير

»رالف امرسون« که بود؟
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رالْْف والْدو اِِمرسون، نویسنده، ادیب و فیلسوف معروف 
آمریکای��ی در ۲5 مه 18۰۳م در آمریکا به دنیا آمد.وي 
کودکي خود را در غم مرگ پدر و رنج تنگ دستي پشت 
س��ر نهاد و پ��س از اتمام دروس دانش��گاهي خود، به 
مطالعه فلسفه وتاریخ پرداخت.وي در جواني راهي اروپا 
ش��د و پس از آشنایی با افکار دانشمندان و نویسندگان 
اروپایی، براي ایراد خطابه درباره فلسفه زندگي به سراسر 
آمریکا سفر کرد.هرچند در ابتدا قرار بود که وي به کلیسا 
بپیوندد، ولي بر اثر بیان نظرات مخالف کلیسا، مجبور به 
کناره گیري از آن گردید.امرس��ون سپس خانه اش را در 
ش��هر کنکوْرْد، محفل اهل علم و ادب ساخت و افکار 
فلس��في خویش را که بر مبناي س��یر و سلوک گذارده 

شده و از حکماي شرق الهام گرفته بود، عرضه کرد.وي 
در سال 18۳۶م رساله طبیعت را منتشر نمود که در آن 
عقیده خود را در مخالفت با فلس��فه مادي بیان کرده و 
عالم طبیعت را مظهري از عالم معنوي و روحاني دانسته 
است.فلس��فه امرسون، یک نظام فلسفي خشک نبود و 
ادعا نداشت که اندیشه اش از یک ثبات جزمي و یقیني 
برخوردار اس��ت.او بر این عقیده ب��ود که همه آدمیان، 
اجزاي حیاتي یک وجود هس��تند و آن، بشریت است.
بنابراین کار ما آن است که وحدت و یک پارچگي انسان 
را به عنوان ج��زء و پاره اي از خداوند، دوباره مورد تایید 
قرار دهیم.امرسون هم چنین بر این اعتقاد بود که افراد 
انسان نامتناهي هستند و زندگي خصوصي هر انساني 

را مي توان شکوه مندتر از هر مملکتي در تاریخ گردانید.

امرسون مي خواهد که هر انسان بر ذات خود تکیه کند.
در فلسفه اس��تقالل جهاني امرسون، زیبایی دوستي در 
شناس��ایی ارتباطي که میان همه افراد بشر وجود دارد 
نهفته است.امرس��ون، خدا را واقعیت مطلق مي داند که 
از عالم هستي جدا نیس��ت.وي مي گفت: هرجا دو نفر 
سرگرم گفتگو هستند، نفر سومي هم حاضر است و آن 
خداست.زندگي مکتبي است براي پرورش دوستي؛ ما 
همیشه مشتاقیم تا به کالس توحیدبخش ارواح انساني 
بش��تابیم.هنر دوس��تي را در خود پرورش ده تا به قلب 
حقیقت نزدیک تر شوي.اگر در دل انساني، تخم لطیف 
محبت به دیگران کاشته شود و آن انسان احساس کند 

که انسان هاي دیگر، خوِد دیگري هستند، این احساس 
مي تواند شگرف ترین تغییرات را در دنیاي ظواهر پدید 
آورد.به طور کلي، یگانگي بشر، عظمت انسان معمولي 
و ترقي مس��تقیم همه آدمیان در پرتو سائقه دوستي به 
سوي شناس��ایی روحي جهاني که وحدت بخش همه 
نفوس فردي است، اصول فیلسوفانه امرسون را شکل 
مي دهند.اشعار امرسون که رنگي عارفانه دارد و غالباً با 
حکمت و پند و اندرز آمیخته اس��ت، در دیوان او انتشار 
یافته اند.رالف والدو امرسون سرانجام در ۲۷ آوریل سال 
188۲م در ۷9 سالگي درگذشت.با این حال، آثار کامل 
امرسون، ۲۲ س��ال پس از مرگش در سال 19۰۴م، در 

1۲ جلد انتشار یافت.

م/الف284

ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راس��تای طرح احیاء، فعال سازی، و توس��عه معادن کوچک مقیاس در نظر دارد " ارزیابی کیفی 
متقاضیان س��رمایه گذاری در معادن س��نگ آهن هماتیتی استان زنجان جهت ایجاد واحد تولید کنس��انتره آهن هماتیتی با سیستم موبایل" 
را از طریق فراخوان عمومیبرگزار نماید. لذا بدینوس��یله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و تهیه اسناد مزایده 
از تاری��خ 99/۰۲/۰۷ و حداکث��ر تا س��اعت 1۶ مورخ 99/۰۲/۲۷ با در دس��ت داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی ب��ه مبلغ پانصد هزار 
ریال بحس��اب ۴۰۰1۰5۳۴۰۴۰۲8۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه ش��رکت های دولتی- ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به ش��ماره ش��با 
IR ۳5۰1۰۰۰۰۴۰۰1۰5۳۴۰۴۰۲8۳۶۷ و شناس��ه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳88۰5۳۴8۲۲۳۰1۷۰۷11۰1۰۲۷۶۲۴۷198 نزدبانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، به آدرس : تهران باالتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقالل شماره 1۷1۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی 

و قراردادها مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت تکمیل و ارائه مدارک مربوطه حداکثر تا ساعت 1۷ روز شنبه 99/۰۳/1۰می باشد. 

آگهی فراخوان عمومی شماره ۱2-۹۹/2 ت
نوبت اول

آگهی مزایده عمومی شماره ۹۹/4
موضوع مزایده: واگذاری سه قطعه زمین ملکی شهرداری )از قطعات تفکیکی شرکت فتح المبین( مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده و قرارداد 
منضم. مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده: 263/000/000 )دویست و شصت و سه میلیون( ریال بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 
شهرداری کاشان. مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/02/15 از اداره پیمان و رسیدگی، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99/02/18 و بازگشایی پاکتها در مورخ 
99/02/21 در محل شهرداری کاشان خواهد بود.  هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است. تلفن: 55440055-8)031(
شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

نوبت دوم


