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مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ضمن انتقاد از مصرف باالی 
بنزی��ن در خودروهای تولید داخل و تأکید بر ضرورت 

اصالح این روند، گفت: اگر قرار باشد با همین...

 از صادرات بنزین
 به واردات می رسیم؟ 

 چالش مصرف باالی بنزين 
در خودروهای توليد داخل

کمیسیون عالی سوانح راه آهن در اطالعیه شماره یک 
خود، انسداد مس��یر حرکت قطار مسافری توسط بیل 
مکانیکی و همچنین تخطی از سرعت تعیین شده را دو 

عامل مهم در ایجاد سانحه قطار مشهد- یزد...

خطای انسانی عامل حادثه 
ـ یزد مرگبار قطار مشهد 

 تکذیب تبرئه شدن اکبر طبری؛
 اعاده دادرسی پذیرفته شد

 گزارش اوليه کميسيون
 بررسی سانحه قطار؛

رئیسی در دیدار هیأت رئیسه اتاق ایران:

راهکارهای میدان 
دادن به بخش خصوصی 

عملیاتی شود

 هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

آتش بس در یمن باید منجر 
به تحقق راه حل سیاسی شود

علیرضانظری ���
نمایندهمردمخمیندرمجلس

جمه��وری اس��المی از 
تمدید آتش بس در یمن 
برای ۲ ماه دیگر استقبال 
کارشناس��ان  می کن��د، 
اعتق��اد دارند اجرای دقیق آتش بس می 
تواند زمینه ساز پایان بحران و دستیابی به 
راه حل سیاسی باشد. در واقع متجاوزان 
عرب��ی به یمن باید اق��دام به رفع کامل 
محاصره این سرزمین کنند تا همه گروه 
های سیاسی و مردمی این کشور بتوانند 
دور ی��ک میز جمع ش��وند و نس��بت به 
سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند. 
در واقع گفت وگوه��ای یمنی - یمنی و 
تش��کیل دول��ت فراگیر در این کش��ور 
نیازمند عدم دخالت بیگانگان است و این 
موضوعی است که سازمان ملل باید برای 

تحقق آن تالش کند...
ادامهدرصفحه���4

سازمان انرژی اتمی موظف 
به افزایش سطح غنی سازی

ابوالفضلعمویی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
بر اس��اس قان��ون اقدام 
تولید  ظرفیت  راهبردی 
اورانیوم غنی ش��ده باید 
افزایش یابد و س��ازمان 
انرژی اتمی موظف اس��ت بر اساس نیاز 
های کشور سطح غنی سازی را افزایش 
دهد. در حال افزایش ذخایر خود هستیم 
و این کار توانمندی هس��ته ای کشور را 
افزای��ش داده و همینطور ق��درت چانه 
زن��ی را در موضوع مذاکرات هس��ته ای 
تقویت می کند. جمع آوری دوربین های 
نظارتی ف��را پادمانی از جمل��ه اقدامات 
مقابله ای در پاس��خ به قطعنامه شورای 
حکام بود که دولت به طور شفاف آن را 
اع��الم و مجلس هم از آن حمایت کرد؛ 

همینطور بحث افزایش...
ادامهدرصفحه���4
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روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد رئیس جمهور با تأکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کش��ور، اظهار 

داشت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با حضور حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار و مهمترین موضوعات 
اقتصادی و راهکارها و موانع حضور میدانی مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این 
جلسه بررس��ی شد. رئیسی در دیدار اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، گفت: 
راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. وی مبنای 
تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاس��ت ها و تصمیمات عنوان کرد و افزود: 
دالیل سیاسی و مالحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم 
شود. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات، به ویژه از سوی بخش خصوصی 

حمایت می کند، اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام 
خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود 
به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در پروژه های نیمه تمام، زودبازده و س��ودآور شناس��ایی و برطرف شود. رئیسی 
تصریح کرد: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی، نهادها و 
ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی است 
که البته سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه می تواند مهمترین نقش و بیشترین 
اثرگذاری را داش��ته باشد. در این جلسه اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن 
و کش��اورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه های مختلف 
اعالم و از سیاست ها و برنامه های مهم دولت در زمینه اصالحات اقتصادی حمایت کردند و 

اصالحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.

راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی عملیاتی شود
رئیسی در دیدار هیأت رئیسه اتاق ایران:
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ايران و جهان

اذعان سازمان ملل متحد به اقتدار 
نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: س��ازمان 
ملل متحد در س��ند معتبری که اخیراً منتشر 
ش��ده حضور مقتدرانه نی��روی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در آب های بین المللی 
برای برقراری امنیت را تمجید کرده است. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، امیر دریادار شهرام 
ایران��ی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین 
اس��تقبال از هشتاد و یکمین ناوگروه اعزامی 
این نیرو به آب های بین المللی که در منطقه 
یکم امامت برگزار ش��د، تالش های کارکنان 
اعزام��ی ب��ه مأموری��ت و صبر و اس��تقامت 
خانواده ه��ای آنان را س��تود و گف��ت: اقتدار 
آفرینی نیروهای ارت��ش و خانواده های آنان 
مورد توجه جامعه جهانی است. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش افزود: با وجود همه فشارهایی 
که دش��منان جمهوری اسالمی، علیه میهن 
عزیزمان ب��ه وجود آورده اند نی��روی دریایی 
راهبردی ارتش توانسته است با تجهیزات به 

روز در صحنه دریاها حضور داشته باشد. 

ایران اهل مذاکره است
نماین��ده م��ردم مالی��ر در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: م��ا اهل مذاک��ره بودیم، اما 
ط��رف مقابل اهلی��ت خود را نش��ان نداد. تا 
جای ممکن باید به سمت غنی سازی حرکت 
کنی��م. حجت االس��الم اح��د آزادی خواه در 
گفت وگو با خبرنگار مه��ر گفت: قرار بر این 
بود که کاالبرگ به دست مردم برسد، اما در 
ماه های اول و دوم این موضوع محقق نشد و 
گویا در ماه آینده نیز محقق نمی شود. نماینده 
مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: قرار بود ۷ قلم کاال افزایش قیمت داشته 
باش��د و این افزایش قیمت نی��ز با کاالبرگ 
جب��ران ش��ود، اما در حال حاض��ر ۷۰۰ کاال 
گران ش��ده اس��ت. انتظار داریم همه ارکان 

دولت بسیج شده و به داد مردم برسند. 

پاسخ ایران نباید محدود به غیرفعال 
کردن دوربین های آژانس شود

سفیر اس��بق ایران در ویتنام غیرفعال کردن 
دوربین ه��ای آژان��س را پاس��خی کافی در 
واکن��ش به قطعنام��ه ضد ایرانی ندانس��ت 
و گف��ت: ایران بای��د خیل��ی از پروتکل ها و 
تعهدات��ی را که می تواند به ضررمان باش��د، 
نپذیرد. س��ید کمال الدین سجادی در گفتگو 
با »عصر ایرانیان« با محکوم کردن تصویب 
قطعنامه ض��د ایران��ی اخیر ش��ورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: حامیان 
اصل��ی قطعنامه ضد ایران��ی، آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی و مخالفان آن نیز، نمایندگان 
ملت ه��ای بزرگی مانند روس��یه، چین و هند 
هس��تند. این قطعنامه یک قطعنامه سیاسی 
علیه جمهوری اسالمی ایران است، در حالی 
که رفتارهای ایران همیشه شفافیت داشته و 
دوربین های آژانس هم فعال بوده اند. موافقان 
قطع نامه، فش��ار مضاعف علیه ایران و آزار و 
اذیت مردم و دولت را می خواهند. وی ضمن 
اش��اره به اینکه تاکنون ایران بر سر تعهدات 
خویش مانده است، تصریح کرد: شاهد بودیم 
که اروپایی ها به قول هایش��ان عمل نکرده و 
آمریکا نیز از برجام خارج ش��د. این کشورها 
در ارتباط با انرژی هس��ته ای در مقابل دیگر 
کشورها، تبعیض های بسیاری قائل می شوند. 
متهمان اصلی سالح هسته ای، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی است. همین رژیم منحوس هم 
سالحش را دارد و هم پروتکل های آژانس را 

رعایت نمی کند؛ اما کسی با او کاری ندارد.

کابینه نفتالی بنت تا پایان ماه جاری 
دوام نخواهد آورد

ی��وآف کی��ش از اعض��ای کنس��ت رژی��م 
صهیونیس��تی از ح��زب لیک��ود پیش بینی 
ک��رد که ائت��الف حاکم به ریاس��ت نفتالی 
بنت خود به خود دچار فروپاش��ی ش��ود. به 
گزارش اس��پوتنیک، یوآف کیش از اعضای 
کنس��ت رژیم صهیونیس��تی از حزب لیکود 
امروز یکشنبه تاکید کرد: دولت نفتالی بنت 
به پایان راه رسیده و حزب لیکود به ریاست 
بنیامین نتانیاهو با همه جریان ها در راستای 
تش��کیل کابینه جدید رایزن��ی خواهد کرد. 
ی��وآف کیش تاکید کرد ک��ه حزب لیکود تا 
پایان ماه جاری میالدی صبر خواهد کرد تا 
شاهد فروپاشی خود به خودی ائتالف حاکم 

به ریاست نفتالی بنت باشد.

اخبار

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی تصویب 
قطعنام��ه علی��ه ایران در ش��ورای حکام 
آژان��س بین الملل��ی را اقدام��ی خصمانه 
دانس��ت و گفت: این اقدام آژانس به سود 
مذاکرات ج��اری دیپلماتیک نخواهد بود.
به گزارش »عص��ر ایرانیان«، محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی مجلس با اش��اره به اتفاقات 
تلخ اخیر در کش��ور و جان باختن شماری 

از هموطنانمان گفت: جان باختن شماری 
از هموطنان در حادثه قطار مسافربری از 
مش��هد به یزد را به خانواده آنها تس��لیت 
ع��رض ک��رده و از خداوند متع��ال برای 
درگذش��تگان رحمت و مغف��رت و برای 
مصدومی��ن و مضروبی��ن ای��ن حادث��ه، 
ش��فای عاج��ل مس��ئلت دارم. ضروری 
است کمیسیون محترم عمران به بررسی 
عوامل و علل وقوع حادثه و رس��یدگی به 

مقصران، گزارش های کارشناسی خود را 
در س��ریع ترین زمان ممکن به نمایندگان 
ملت ارائه کند.وی افزود: همچنین وظیفه 
خود می دانم تش��کر واف��ر و عمیق خود 
و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی را 
از برگ��زاری دیدار حض��وری و صمیمانه 
ب��ا رهبر معظ��م انقالب و نظ��ر لطف و 
رهنموده��ای حکیمانه ایش��ان را اعالم 
کنم. مجدد تصریح می کنم این حمایت ها 

نه تنها س��بب نادیده گرفتن نقاط ضعف 
و اشکاالت ما نمی ش��ود بلکه باور داریم 
ک��ه بار مس��ئولیت م��ان را در خدمت به 
مردم سنگین تر و عزممان را برای تالش 
بیش��تر راس��خ تر می کند.رئی��س مجلس 
شورای اس��المی بیان کرد: تأکید مجدد 
رهبر معظم انقالب روی عنوان »مجلس 
انقالبی« س��رمایه بزرگ مس��ئولیت آور 
برای نمایندگان مجلس یازدهم اس��ت و 

تبیین اصول انقالبی ماندن توسط ایشان، 
منشور مجلس انقالبی محسوب می شود.
قالیب��اف تصری��ح کرد: رهب��ر انقالب در 
میان��ه جنگ های ش��ناختی که هدف آن 
ناکارآمد نش��ان دادن مجلس یازدهم به 
عنوان یکی از ارکان مدیریتی کشور است 
با اش��اره به اقدامات ارزشمند اخیر، مدال 
افتخ��ار انقالبی بودن را ب��ه این مجلس 

اعطا کردند.

قطعنامه شورای حکام به سود مذاکرات وین نیست
رئیس مجلس:

بن بست راهبردی واشنگتن و غوغاساالری بی فایده غربی ها
نمایندگان مجلس در واکنش به قطع نامه سیاسی شورای حکام  و هوچی گری تروئیکای اروپایی مطرح کردند؛

استکبار جهانی در پی این اقدام جسورانه و منطقی جمهوری اسالمی ایران 
دس��ت به هوچیگری رسانه ای توسط غول های رس��انه ای غرب کرد.اقدام 
اخیر ش��ورای حکام آژانس انرژی اتمی در ص��دور قطعنامه علیه ایران که 
مس��بوق به سابقه است و در تاریخ نمونه های آن علیه کشورمان وجود دارد 
نکات بس��یاری وجود دارد که قابل تأمل اس��ت.پس از ایستادگی جمهوری 
اس��المی در مذاکرات و نمایان شدن چهره کریه اس��تکبار جهانی در برابر 
دی��دگان تمامی کش��ورهای جهان؛ زمانی که آمریکا دی��د نمی تواند توافق 
موردعالقه خود را تحمیل کند س��عی کرده است تا با تهدید شورای امنیت 
و... ای��ران را وادار به عقب نش��ینی کند.در پی این ادبیات اس��تکبار جهانی 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی در یک تصمیم غیرفنی و با زمینه سیاس��ی 
گزارش��ی علیه ایران مبنی بر عدم هم��کاری همه جانبه با آژانس تهیه و با 
۳۰ رأی موافق اعضا به تصویب رس��اند تا جمهوری اس��المی را تحت فشار 
سیاس��ی و رسانه ای قرار دهد.بالفاصله بعد از صدور این قطعنامه ایران هم 
اقداماتی در پاس��خ به این اقدام ناجوانمردانه آژانس انجام داد که در پی این 
اقدام جمهوری اس��المی ایران تع��دادی از دوربین های فراپادمانی آژانس و 
 )OLEM( همچنین فعالیت دستگاه اندازه گیری برخط سطح غنا و فلومتر
که مخصوص آب سنگین است را قطع کرد.استکبار جهانی در پی این اقدام 
جسورانه و منطقی جمهوری اس��المی ایران دست به هوچیگری رسانه ای 
توس��ط غول های رس��انه ای غرب کرد.این احتمال نیز وج��ود دارد که این 
ادبیات اس��تکبار جهانی هم بر س��ر میز مذاکره و هم غول های رس��انه ای 
غرب باش��د تا ایران تحت تأثیر این اقدام اس��تکبار روند عاقالنه و منطقی 
مذاکرات را رها کند و وارد فاز تقابل با اس��تکبار جهانی شود.به بیان تمامی 
کارشناس��ان واقع بین استکبار جهانی راه دیگری جر پذیرش برجام و احیای 
آن ندارد درحالی که جمهوری اسالمی ایران گزینه های بسیاری برای اقدام 
در پی��ش رو دارد که برخی از آن ه��ا را نیز در پای میز مذاکره و یا به طرق 
دیگری به طرف مقابل اعالم کرده است.پاس��خ به قطعنامه سیاسی شورای 
حکام صرفاً محدود به کاهش دسترسی های فراپادمانی آژانس نخواهد بود و 
جمهوری اسالمی ایران در دو اقدام راهبردی دیگر، فرآیند گازدهی به برخی 
از سانتریفیوژ های پیشرفته )ازجمله IR۲ و IR۶( را آغاز کرده و نیز سرعت 
تولید انواع ماشین ها، س��انتریفیوژ ها و قطعات موردنیاز در صنعت هسته ای 

کشور را افزایش داده است.
ل�زوماحی�ایبرج�ام ���

حجت االسالم حسن شجاعی با بیان اینکه غرب گرایان به بهانه مردم کشور 
را تس��لیم غرب کردند، افزود: متأس��فانه نه زندگی م��ردم بهبود یافت، نه 
تس��لیم انتهایی داش��ت.وی با بیان اینکه در این ش��رایط باید برجام احیای 
ش��ود، اما نه به هر قیمتی، ادامه داد: احیای برجام اگر همراه با حفظ عزت 
ملی نباشد حتماً بی فرجام خواهد بود همان طوری که در دولت های غرب گرا 
بود.رئیس کمیس��یون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید 
به افرادی که مش��کالت مردم را درک نمی کنند یا نمی خواهند درک کنند، 
اج��ازه تعیین تکلیف برای موضوعات مهم��ی همچون چگونگی مواجهه با 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای داده شود، ابراز کرد: کشور نباید عقب گرد 
کند و یک بار دیگر گرفتار فصل ۷ منشور ملل شود که هزینه های گزاف به 

مردم تحمیل می کند.
هدفاس�تکبارازصدوراینقطعنامهامتیازگرفتندرمذاکراتاس�ت ���

امام جمعه موقت تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام 
افزود: س��رانجام با گزارش غلط و نادرس��ت مدی��رکل آژانس قطعنامه ضد 
ایرانی در شورای حکام با حمایت آمریکا، اروپا و اسراییل علیه ما صادر شد. 
مدیرکل آژانس قبل از صدور این قطعنامه به دیدار رئیس رژیم صهیونیستی 

رفت و معنای این دیدار هماهنگی کامل آن ها با این رژیم برای صدور این 
قطعنامه است. همه اطالعاتی که این ها دارند دست پخت اسراییل است لذا 
مس��ئوالن محترم ما با دوس��تان این رژیم یعنی مدیران آژانس و بازرسان 
در حوزه ردوبدل اطالعات بخیل باش��ند زیرا برخی از این بازرسان چشمان 
آمریکا و اسراییل هستند و براثر گزارش آن ها اسراییل دانشمندان ما را ترور 
کرد. وی خاطرنش��ان کرد: هدف آن ها از صدور این قطعنامه این است که 
در مذاکرات امتیاز بگیرند اما این انقالب به کس��ی باج نمی دهد و بر دهان 
زورگو می زند. نس��خه چهل ساله ما نس��خه مقاومت است، قطع تعدادی از 
دوربین های فراپادمانی آژانس اولین گام ماس��ت و اگر این شیطنت ها ادامه 
داش��ته باشد اقدامات ما هم ادامه خواهد داش��ت و آن ها کور خوانده اند که 

می توانند ما را به موضعی که می خواهند بکشند.
رفعتحریمهانیازاصلیآمریکاییهاس�تنهما ���

حس��ین جاللی، عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس تصریح کرد: آمریکا و 
اروپا اخیراً پیام داده اند که اگر ایران بنا دارد پرونده هسته ای خود را مختومه 
کند باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد درحالی که جمهوری اسالمی اصاًل 
رژیم صهیونیس��تی را به حس��اب نمی آورند و معتقدیم که باید نابود ش��ود. 
وی عن��وان ک��رد: قطعنامه اخیر ش��ورای حکام علیه جمهوری اس��المی، 
تصمی��م ایران را برای خروج و به تعلی��ق درآوردن اجرای داوطلبانه برخی 
اقدامات ذیل NPT س��رعت می دهد. جاللی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
به هیچ وجه درباره رفع تحریم ها به مذاکرات دل نبس��ته اس��ت بلکه ما به 
دنبال خنثی سازی تحریم ها هستیم که این امر هم محقق شده است البته 
رفع تحریم دست آمریکایی ها است که می توانند هم افزایی کنند ولی ما به 
آن ها توجهی نداریم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: رفع تحریم ها 
نی��از اصلی آمریکایی هاس��ت نه ما؛ آن ها باید بدانند ک��ه با قطعنامه آبکی 
ش��ورای حکام علیه جمهوری اس��المی هیچ کاری پیش نمی رود و ایران 
باقدرت بیشتر حق خود را بر اساس دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای به 
دست می آورد. وی در پایان افزود: رژیم صهیونیستی مشکل اساسی جهان 
اسالم اس��ت و باید قدرت کشورهای اس��المی ازجمله جمهوری اسالمی 
ای��ران افزایش پیدا کند ت��ا بتوانیم البی صهیونیس��ت ها را هم مثل رژیم 

صهیونیستی محوکنیم.
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اقتصاد کالن

دولت برای ثبت نام و صدور کارت 
هوشمند رانندگان وانت بار فراخوان داد 
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 
و نقل ج��اده ای از فراخوان ثبت نام و صدور 
کارت هوش��مند رانندگان وانت بار و شرایط 
نام نویس��ی در این طرح خبر داد. به گزارش 
تس��نیم،حمیدرضا ش��هرکی با بیان اینکه در 
راستای طرح س��اماندهی ناوگان و رانندگان 
وانت بار فعال در بخش حمل و نقل عمومی 
جاده ای، س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
ج��اده ای با ص��دور فراخ��وان، از رانندگان و 
مال��کان وانت بار جهت ثبت ن��ام و دریافت 
کارت هوش��مند دع��وت ب��ه فعالی��ت کرد، 
گف��ت: این طرح با اهداف ارتقاء ایمنی تردد، 
س��اماندهی محموالت قابل حم��ل، رعایت 
قانون الزام ش��رکت ها و مؤسس��ات ترابری 
جاده ای به استفاده از بارنامه و ارائه اطالعات 
س��فر ناوگان وانت بار ب��ه منظور تخصیص 
س��وخت از کلی��ه رانندگان و مال��کان وانت 
بار تدوی��ن و برای اجرا ب��ه ادارات راهداری 
و حمل و نقل جاده ای سراس��ر کش��ور ابالغ 
ش��ده اس��ت.وی افزود: رانن��دگان با حداقل 
س��ن ۲۳ سال و داش��تن گواهینامه رانندگی 
مج��از، دارا بودن م��درک پای��ان ابتدایی یا 
نهضت سوادآموزی، ارائه اصل و تصویر تمام 
صفحات شناسنامه،کارت ملی و پایان خدمت 
ی��ا معافیت دائ��م و دو قطع��ه عکس 4*۳ 
می توانند در این ط��رح ثبت نام کنند.معاون 
حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای با بیان اینکه مالکان ناوگان وانت بار 
با ارائه کارت وسیله نقلیه، گواهی معاینه فنی 
مجاز و معتبر، ارائه بیمه نامه ش��خص ثالث 
معتبر و حداکثر س��ن ناوگان تا ۲۰ سال، در 
ای��ن طرح ثبت نام می ش��وند، عن��وان کرد: 
متقاضیان جهت اخذ کارت هوشمند راننده و 
ناوگان به ادارات کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان یا مراکز مجاز ثبت نام و صدور 
کارت هوشمند در استان محل سکونت خود 
نس��بت به ثبت نام و اخذ مجوز فعالیت اقدام 

کنند تا از مزایای این طرح بهره مند شوند.

پیش بینی خرید تضمینی 6.5 میلیون 
تن گندم درسال جاری 

مجری تولید گندم وزارت جهاد کش��اورزی 
گف��ت: پی��ش بین��ی می ش��ود که امس��ال 
۶.5 میلی��ون ت��ن گن��دم در کش��ور خرید 
تضمینی ش��ود. به گزارش فارس، س��هراب 
س��هرابی دیروز در برنام��ه تلویزیونی اعالم 
کرد: پیش بینی می ش��ود که امس��ال ۶.5 
میلیون تن گندم از کش��اورزان کشور خرید 
تضمینی ش��ود.مجری تولید گن��دم وزارت 
جهاد کش��اورزی با بیان اینکه میزان خرید 
تضیمینی گندم از سه میلیون تن عبور کرده 
اس��ت، افزود: ای��ن میزان نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته ۳۰ درصد رشد دارد.به 
گفته این مس��ئول سال گذشته همین زمان 
خرید تضمینی گندم کش��ور از کش��اورزان 
۲.۲ میلی��ون ت��ن بوده که امس��ال افزایش 
داش��ته است.س��هرابی در عین حال گفت: 
۷۰ درصد پول کش��اورزان پرداخت ش��ده و 
برای پرداخت بقیه هم مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: برداش��ت گندم از کشاورزان از 4 
فروردین آغاز ش��ده و تاکن��ون ادامه دارد، 
خوزس��تان بین اس��تان ها بیش��ترین تولید 

گندم را در سال جاری داشته است.

افزایش 14 هزار واحدی شاخص 
بورس تهران 

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پای��ان معامالت دیروز ب��ا افزایش 14 هزار 
واحد همراه ش��د. به گ��زارش فارس، بورس 
اوراق به��ادار ته��ران دی��روز در ی��ک روند 
نوس��انی قرار گرفت و با افزای��ش 14 هزار 
و 81 واح��دی به رقم ی��ک میلیون و 5۳۲ 
هزار و ۳۷1 واحد رسید.شاخص کل با معیار 
هم��وزن هم دیروز با افزایش 15۶۳ واحد به 
رقم 4۲1 ه��زار و 4۲9 واحد رس��ید. ارزش 
بازار در بورس ته��ران به بیش از ۶ میلیون 
و ۷۶ هزار میلیارد تومان رس��ید. معامله گران 
دیروز در ب��ورس تهران بیش از ۶.۶ میلیارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 4۲۳ 
ه��زار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و ۶۰1 
میلیارد تومان داد و س��تد کردند.دیروز همه 
شاخص های بورس س��بز شدند، به گونه ای 
که ش��اخص کل و ش��اخص قیمت با معیار 
وزنی � ارزش��ی ۰.9۳ درصد افزایش یافتند 
این دو شاخص با معیار هموزن ۰.۳۷ درصد 
افزای��ش یافتند.ش��اخص آزاد ش��ناور ۰.98 
درص��د افزایش یافت، ش��اخص ب��ازار اول 
بورس ۰.9۷ درصد رشد کرد و شاخص بازار 

دوم بورس ۰.8۷ درصد افزایش یافت.

بنزین، جیب آمریکایی ها را می 
سوزاند! 

جن��گ اوکرای��ن و کمبود س��وخت موجب 
شده اس��ت تا قیمت بنزین در آمریکا رکورد 
ش��کنی کند و به همین منظور رس��انه های 
غربی اعالم کرده ان��د بنزین جیب مصرف 
کننده آمریکایی را می سوزاند.به گزارش مهر 
جنگ اوکراین و کمبود سوخت موجب شده 
است تا قیمت بنزین در آمریکا رکورد شکنی 
کند و ب��ه همین منظور رس��انه های غربی 
اع��الم کرده اند بنزین جی��ب مصرف کننده 
آمریکایی را می سوزاند.هم اکنون یک گالن 
بنزی��ن در ایاالت متحده ب��ه رکورد 5 دالر 
)ی��ک گالن معادل ۳.۷8 لیتر( رس��ید و این 
اولین بار در تاریخ آمریکاس��ت که میانگین 
قیمت س��وخت به این نقطه می رسد.به نظر 
می رس��د کالیفرنیایی ها بیشترین آسیب را از 
این وضعیت می بینن��د، زیرا قیمت هر گالن 
حدود ش��ش دالر و چهل سنت بود که تنها 
در یک هفته ۲5 س��نت افزایش داشت، در 
حالی که این افزایش در یک س��ال بیش از 
1.9۰ دالر برآورد ش��د.این جهش در قیمت 
س��وخت پس از ماه ها ثبات صورت می گیرد 
که قدرت خرید آمریکایی ها را که با افزایش 
قیمت مواد غذایی و اجاره بها و باالترین نرخ 
تورم در چهار دهه اخیر نیز مواجه هس��تند، 
بیشتر می کند.وضعیتی که نشان دهنده پایانی 
قریب الوقوع نیس��ت، زیرا ناظ��ران تخمین 
می زنند که با توج��ه به منحنی قیمت ها در 
پمپ بنزین ها و س��طح بشکه های نفت در 
بازارهای بین الملل��ی، عالوه بر تحریم های 
واش��نگتن علیه روس��یه، ای��ن وضعیت در 
کوتاه م��دت ادام��ه خواهد داش��ت. یکی از 
بزرگتری��ن تولیدکنندگان نفت در جهان، در 
نتیجه جنگ خود با اوکراین.از س��وی دیگر، 
ایاالت متحده از کمبود ظرفیت های پاالیشی 
به دلیل بسته ش��دن برخی از کارخانه ها در 

طول همه گیری کووید -19 رنج می برد.

162 مگاوات به شبکه برق کشور 
افزوده شد

مجری طرح نیروگاه های خصوصی شرکت 
ب��رق حرارتی گفت: نخس��تین واحد گازی 
نی��روگاه مهت��اب کوی��ر )زرند کرم��ان( به 
ظرفیت 1۶۲ مگاوات به ش��بکه سراس��ری 
برق کش��ور متصل ش��د.به گزارش مهر به 
نقل از وزارت نی��رو، محمود صادقی افزود: 
پ��روژه اح��داث این نی��روگاه در راس��تای 
اجرای سیاس��ت های صنعت برق کش��ور با 
برخ��ورداری از دو واح��د گازی و یک واحد 
بخار ب��ه ظرفیت 484 مگاوات در دس��تور 
کار قرار گرفته اس��ت.وی با اشاره به اینکه 
دومین واحد گازی نیروگاه نیز به زودی وارد 
مدار تولید خواهد ش��د، ادامه داد: راه اندازی 
ای��ن نیروگاه در تأمین برق خط سراس��ری 
جنوب ش��رقی کشور در س��ه استان کرمان، 
هرمزگان و سیس��تان و بلوچس��تان بسیار 
ارزش��مند است و نقش بس��زایی در جبران 
کس��ری برق دارد.صادقی خاطرنشان کرد: 
افزایش ظرفیت تولید ب��رق منطقه، تأمین 
بخش��ی از تقاضای ش��بکه سراسری برق 
کش��ور، کمک به افزایش پایداری ش��بکه، 
اس��تفاده از حداکث��ر توان مهندس��ی داخل 
کش��ور و ارتق��ای دان��ش فنی در س��اخت 
نیروگاه های حرارتی از جمله اهداف اجرای 
این پروژه بوده است.نیروگاه مهتاب کویر در 
کیلومتر ۲۰ شهر زرند در مجاورت روستای 
علی آباد استان کرمان در زمینی به مساحت 

5۲ هکتار در حال احداث است.

بایدن شرکت های نفتی آمریکا را به 
کم کاری متهم کرد

رئیس جمهور ای��االت متحده، صنعت نفت 
ایاالت متحده و به ویژه اکسون موبیل را به 
سو اس��تفاده از کاهش عرضه برای افزایش 
س��ود متهم کرد.به گزارش مهر جو بایدن، 
رئیس جمهور ای��االت متحده، صنعت نفت 
ایاالت متحده و به ویژه اکسون موبیل را به 
سو اس��تفاده از کاهش عرضه برای افزایش 
س��ود متهم کرد.تورم قیمت مصرف کننده 
در ایاالت متحده در ماه می ش��تاب گرفت 
زیرا قیمت بنزین به رکورد باالیی رس��ید و 
قیمت مواد غذای��ی افزایش یافت که منجر 
به بزرگترین افزایش س��االنه تورم در بیش 
از چهار دهه گذش��ته شد.به گزارش رویترز، 
بای��دن، که با تعه��د به کاهش وابس��تگی 
ایاالت متحده به س��وخت های فس��یلی به 
قدرت رس��ید، گفت امیدوار است تولید نفت 
را که انتظار می رود در سال آینده به سطوح 
بی سابقه ای در ایاالت متحده برسد، سرعت 
بخش��د. ام��ا او همچنین هش��داری به این 
بخش داد که س��ود آن ب��ا افزایش قیمت ها 
افزایش یافته اس��ت و خاطرنش��ان کرد که 
مصرف کنندگان بیش از افزایش هزینه های 
نیروی کار و حمل و نقل هزینه می پردازند. 
بایدن در س��خنرانی خ��ود در جمع کارگران 
بن��دری و نمایندگان اتحادی��ه در بندر لس 
آنجلس گفت: »اکس��ون امسال سود زیادی 

به دست آورده است.

اخبار

رئی��س کل بانک مرک��زی گفت: عالوه 
بر افزایش عرضه ارز از س��وی بازار ساز، 
صادرکنن��دگان نی��ز ارز خ��ود را عرضه 
می کنند.به گزارش مهر، رئیس کل بانک 
مرکزی در حاش��یه جلس��ه امروز خود با 
صرافی ها با اعالم خبر افزایش عرضه ارز 
در بازار گفت: از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد 
س��ال ج��اری، 8 میلی��ارد و 1۰۰ میلیون 

دالر در بازار حواله معامله ش��ده اس��ت و 
صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی 
و فرآورده ه��ا، در بازار عرضه ارز داش��تند 
و تمام تقاضاهایی ک��ه در بازار بوده اند را 
پوشش دادند در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، 4.۶ میلیارد دالر بود و 
این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار 
ارز اس��ت.صالح آبادی با اش��اره به جلسه 

امروز بانک مرکزی با صرافی ها گفت: در 
این جلسه مقرر شد تا در زمینه اسکناس، 
می��زان عرض��ه ارز را بیش��تر و مقررات 
مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس 
هم تسهیل شود.وی افزود: ما با صرافی ها 
توافقات خوبی داشتیم، در زمینه اسکناس 
نی��ز میزان عرض��ه را بیش��تر می کنیم و 
مقررات مرتبط ب��ا تقاضای بازار در حوزه 

اس��کناس را در بازار تسهیل خواهد شد، 
اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم معامالت 
ب��اال خواهد رفت و نی��از واقعی بازار را به 
صورت کامل پوشش دهیم. صالح آبادی 
یادآور ش��د: همانطور که در جلسه مطرح 
ش��د یکی از مهم ترین بازاره��ای ما بازار 
حواله ارزی اس��ت که حجم قابل توجهی 
از معامالت را به خود اختصاص می دهد.

رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
روزانه بین ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ میلیون دالر در 
بازار حواله معامله می ش��ود، یادآور ش��د: 
در ای��ن بازار عرضه ها ب��ه مراتب بیش از 
تقاضاس��ت. در واقع مشکل ما در گذشته 
این بود ک��ه بانک مرکزی ارزهای دولت 
را خری��داری می کرد و ریال را به دولت و 

بازار می داد.

حجم اسکناس ارز در تاریخ بانک مرکزی بی نظیر است
صالح آبادی:

مشوق های  صرفه جویی برق کشاورزی شرایط را بهتر از قبل کرده است
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: خاموشی چاه های کشاورزی 
می تواند مش��کالتی را برای کش��اورزان بوجود بیاورد اما قطعا در مقایسه با 
سال های گذشته و قطعی بی برنامه برق، طرح بهتری است.به گزارش مهر، 
با توجه به نزدیک شدن به ایام پیک مصرف برق، وزارت نیرو مشوق هایی را 
برای کاهش برق در بخش کش��اورزی در نظر گرفته است که بر اساس آن 
کش��اورزان در 5 س��اعت از پیش تعیین شده در بازه زمانی ساعات 11 تا 18 
چاه های خود را از مدار خارج کنند و در 19 ساعت دیگر از مزایای برق رایگان 

بهره مند می شوند.در رابطه با این طرح ابراهیم هزارجریبی، مجری طرح پنبه 
وزارت جهاد کش��اورزی در گفت و گو با مهر با اش��اره به مشوق های وزارت 
نیرو به کش��اورزان گفت: برخی از کشاورزان به دلیل شرایط خاص چاه های 
عمیق آب ممکن است در اجرای این طرح و خاموش کردن روزانه پمپاژ به 
مدت 5 ساعت با مشکالتی مانند برداشت کمتر از آب های زیرزمینی مواجه 
ش��وند، اما در شرایط کنونی کش��ور و ناترازی تولید و مصرف برق در برخی 
از س��اعات روز، استفاده از این مش��وق ها و برق رایگان در 19 ساعت خارج 

از زمان اوج مصرف، گزینه مناس��بی برای کشاورزان است.وی افزود: انتظار 
می رود وزارت نیرو نیز ش��رایط کشاورزان و صنایع را بهتر درک کنند و حتی 
المقدور بار خاموشی و مدیریت مصرف برق را کمتر بر دوش این بخش های 
مولد بگذارند، س��ایر بخش ها را هم در این امر س��هیم کنند تا تولید کشور با 
اختالل همراه نشود و بهتر است برق کشور برای تولید و اشتغال مصرف شود.
الزم به ذکر است بر اساس آخرین آمار ترازنامه انرژی بخش کشاورزی ایران 

مصرف کننده 5/ 14 درصد از کل شبکه برق کشور است.

چرا توصیه های 61 اقتصاددان به دولت غیرعلمی، سیاسی و خطرناک است؟
از ردیف های موهوم تا توصیه های بحران زا؛

اخی��راً ۶1 اقتصاددان که بی��ش از ۶۰ درصد آن ها از 
حامیان دولت حس��ن روحانی بودند، نامه ای نوشته اند 
و در آن گفته ان��د ک��ه دولت بای��د به جای »اصالحات 
یاران��ه ای«، ب��ه دنب��ال »تواف��ق زودهنگام« باش��د، 
»FATF« را بپذی��رد و »ه��زاران میلی��ارد توم��ان 
هزینه ی غیرضروری، مبهم و قابل حذف« را از بودجه 
حذف کند. ایشان گفته اند البته بعد از بازگشت اقتصاد 
کش��ور و بازارهای جهانی غذا ب��ه »وضعیت عادی«، 
تحت ش��رایطی دولت می تواند اصالحات مدنظر خود 
را انج��ام ده��د. ای��ن اقتصاددان ها ادع��ا کرده اند که 
تحلیل هایشان »علمی« و بر اساس »مسئولیت پذیری 
مل��ی و اجتماعی و تعهد اخالقی و حرفه ای« اس��ت. 
پ��س دولت باید به آن ها عم��ل کند و اگر نکرد، دیگر 
نبای��د بهانه بیاورد و مش��کالت اقتصادی را ناش��ی از 
»مین گذاری های پیش��ین« دولت قب��ل بداند.در این 
یادداش��ت نش��ان خواهیم داد که چرا تحلیل های این 
۶1 نفر، غیرعلمی و مبتنی بر اغراض سیاس��ی است و 
دول��ت اگر می خواهد به نفع م��ردم اقدام کند، نباید به 

آن  توصیه ها توجه کند!
توافقزودهنگامویکپرسشمهم ���

ای��ن اقتصاددانان حامی دولت حس��ن روحانی، توصیه 
می کنند که دولت باید به صورت »زودهنگام« با غرب 
توافق کند تا مش��کالت اقتصادی حل ش��وند و نیازی 
ب��ه »اصالحات یارانه ای« نباش��د. ایش��ان اما توضیح 
نمی دهن��د که چرا حرکت ش��تابان دولت مطلوبش��ان 
ب��ه س��وی برجام و همچنی��ن تصوی��ب ۲۰ دقیقه ای 
آن در مجل��س ش��ورای اس��المی، نتوانس��ت گره از 
مش��کالت اقتصادی باز کند!؟ واقعیت این اس��ت که 
محقق��ان اقتص��اد و تحریم معتقدند ک��ه تحریم ها به 
دالی��ل اقتصادی )عمومًا ژئو اکونومی( وضع ش��ده اند 
و رفع آن ها با دس��تور سیاستمدار محقق نمی شود. به 
همی��ن دلیل هم برجام شکس��ت خورد. کاش این ۶1 
اقتصاددان، یک بار به این پرس��ش به طور جدی فکر 
کنند که اگر چنین نیست، پس چرا در دولت غرب گرای 
مورد حمایت ایش��ان آمریکا از برجام خارج ش��د!؟ اگر 
مش��کل ش��خص ترامپ – و نه منافع ملی و سیاست 
خارج��ی آمریکا- بود، چرا با کنار رفتن ترامپ و آمدن 

بایدن، مش��کل حل نشد و آمریکا فوراً به توافق برجام 
بازنگش��ت!؟ البته ضروری است که از دادن پاسخ های 
فانتزی )مثل اینکه س��پاه روی موشک شعار نوشت و 

...( به این پرسش مهم و واقعی بپرهیزند!
ومسالهیشرمساری! ���FATF

 »FATF« دیگر راهکار ۶1 اقتصاددان، پذیرش فوری
اس��ت. نگارنده گمان می کرد این اف��راد که در دولت 
 FATF قب��ل ادعا می کردن��د تا مش��کل ای��ران و
حل نشود، واکس��ن وارد نخواهد ش��د، امروز دیگر از 
شرمس��اری در این خصوص سخن نمی گویند! چرا که 
با تغییر دولت و به کارگیری یک دیپلماس��ی اقتصادی 
فعال، خیلی س��ریع و بدون اینک��ه دولت ایران معطل 
FATF ش��ود، در سطح وسیعی واکس��ن وارد شد و 
از روزی چندص��د فوتی به دلیل کرونا، کش��ور به آمار 
فوتی تک رقمی رس��ید. بنابراین روشن است که دیروز 
مساله ی سالمت مردم، گروگان »FATF« شده بود 
و امروز نیز مساله ی معیشت مردم با گروگان گیری این 
اقتصاددان ها مواجه اس��ت. اگر دولت تالش کند تا از 
 -FATF طریق اصالحات اقتصادی –بدون توجه به

وضعیت اقتصادی را بهبود ببخش��د، این افراد ناراحت 
می ش��وند. چون به زودی روش��ن خواهد شد که ایجاد 
رش��د اقتصادی، کاهش ضریب جینی، فقر مطلق و ... 

نیز ربطی به پذیرش FATF نداشت.
ردیفهایموهوم ���

در این نامه همچنین ادعا ش��ده اس��ت ک��ه دولت به 
ج��ای »ح��ذف ارز 4۲۰۰ تومانی« می توان��د هزاران 
میلیارد تومان ردیف غیر ضروری را از بودجه ی س��ال 
جاری حذف کند، اما هیچ اش��اره ای نش��ده اس��ت که 
دقیق��ًا با حذف کدام ردیف ها می ت��وان منبع مورد نیاز 
ب��رای ارز 4۲۰۰ تومانی را تامین کرد. می دانیم که در 
سال 14۰۰، 1۶ میلیارد دالر برای این سیاست هزینه 
شد. در همین نامه به خوبی اشاره شده است که در پی 
جنگ اوکراین و روسیه، قیمت مواد غذایی و کاالهای 
اساس��ی در دنیا باال رفته است. بنابراین در سال جاری 
بیش از ای��ن رقم برای تامی��ن ارز 4۲۰۰ تومانی نیاز 
اس��ت. همچنین احتمااًل به دلیل اینکه روسیه بخشی 
از بازار غیر رس��می نف��ت را از آن خود می کند، درآمد 
نفتی ما نیز نس��بت به سال 14۰۰ کمتر می شود. حال 

س��وال اینجاست که دقیقًا با حذف کدام ردیف بودجه، 
می توان 1۶ تا ۲۰ میلیارد دالر ارز فراهم کرد!؟

توصیههایبحرانزا ���
جالب آنکه این اقتصاددانان پیشنهاد کرده اند هر وقت 
بحران غذایی جهانی از بین رفت، دولت سیاس��ت ارز 
4۲۰۰ تومان��ی را اصالح کن��د، اما توضی��ح نداده اند 
که اواًل کی قرار اس��ت این بح��ران از بین برود!؟ آیا 
آن ها اطالعی دارند که حتی دولت مردان کش��ورهای 
توسعه یافته هم از آن بی خبرند!؟ در ثانی، وقتی بحران 
از بی��ن برود که نیاز ب��ه اصالحات اقتص��ادی، کمتر 
می ش��ود! چطور توصیه می کنن��د زمانی که اوضاع در 
دنیا بحرانی اس��ت، اصالح��ات اقتصادی انجام ندهیم 
و زمانی که بحران تمام ش��د، تازه دست به اصالحات 
بزنیم!؟ اساسًا آیا اقتصاد ایران با استمرار سیاست غلط 
ارز 4۲۰۰ تومان��ی، از بحران عب��ور خواهد کرد!؟ البته 
اگر از این افراد بپرس��یم، می گوین��د: بله! با کرنش در 
مقاب��ل غ��رب، پذی��رش FATF و همچنین حذف 
ه��زاران میلیارد هزین��ه ی )موهوم( غی��ر ضروری در 

بودجه می شود!
حرکتشتابانبهسویتوسعه! ���

ول��ی واقعیت این اس��ت که اگر در دولت دوم حس��ن 
روحانی، اقتصاد ایران ش��تابان به سوی توسعه حرکت 
ک��رد، این بار هم با عمل ب��ه توصیه های این ۶1 نفر، 
اقتصاد ایران به س��المت از بحران جهانی مواد غذایی 
و کاالهای اساس��ی عبور خواهد کرد. چرا که در سال 
1۳9۲ نی��ز بیش از ۶۰ درص��د از همین اقتصاددان ها 
در نامه به مردم نوش��ته بودند: »ما در آس��تانه انتخاب 
بین دو دولت، دو سیاس��ت یا دو فرد ق��رار نداریم. ما 
در آس��تانه انتخاب بین ی��ک جامعه توس��عه نیافته یا 
حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم.« دیدیم که 
پیش بینی های قبلی ایش��ان نیز محقق نشد. امروز نیز 
گویا فراموش کرده اند که مع االس��ف تمام هزینه هایی 
که دولت برای »اصالحات یارانه ای« پرداخت می کند، 
ریش��ه در مین گ��ذاری »ارز 4۲۰۰ تومانی« در س��ال 
1۳9۷ دارد. مین هایی که توس��ط دولتی گذاش��ته شد 
که قرار بود بر اساس پیش بینی ۶۰ درصد از همین ۶1 

اقتصاددان، ما را »شتابان به سوی توسعه« ببرد!

مدی��رکل امور بندری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
گفت: در انبارهای بندری، ش��ناورهای پای اسکله ها 
و ش��ناورهای منتظر در لنگرگاه ها بیش از 4 میلیون 
و 88 ه��زار تن اس��ت.روانبخش بهزادیان در گفتگو 
ب��ا مهر درب��اره آخرین وضعیت موج��ودی کاالهای 
اساس��ی در بن��ادر گفت: ت��ا پایان ام��روز ۲۲ خرداد 
14۰1، 4 میلی��ون و88 هزار و 91۲ تن انواع کاالی 
اساسی ش��امل گندم، ذرت، جو، س��ویا، برنج، شکر، 
روغن خام و دانه های روغنی در بنادر کش��ور موجود 
است.وی افزود: این رقم مجموع کاالهای اساسی در 
انبارهای بندری، ش��ناورهای پای اس��کله و محموله 
کش��تی های منتظر در لنگرگاه می شود.مدیرکل امور 
بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در بندر 
امیرآباد تاکنون ۷۰ دس��تگاه کامیون حامل کاالهای 
اساس��ی به وزن هزار و ۷۳۲ تن خارج ش��ده اس��ت. 

همچنین ۲۰ هزار و 59۶ تن گندم، ۲۰۷ هزار و 9۷۰ 
ت��ن ذرت، ۷۶ هزار و ۷۰8 تن جو، 14۳ تن س��ویا و 
44 ه��زار و ۳45 تن روغن خ��ام در این بندر موجود 
اس��ت که مجموع آن ب��ه ۳49 هزار و ۷۶۲ تن انواع 
کاالهای اساس��ی می رس��د.بهزادیان گفت: در بندر 
نوش��هر تاکنون ۳۳ دستگاه کامیون به وزن ۷۰۰ تن 
کاالی اساس��ی خارج شده؛ ضمن اینکه 1۳8 هزار و 
۶89 تن ذرت، ۲1 هزار و 58۲ تن جو و 9 هزار و 994 
تن روغن خام و مجموعًا 1۷۰ هزار و ۲۶5 تن کاالی 
اساس��ی در این بندر وجود دارد.این مقام مسئول در 
سازمان بنادر یادآور شد: در بندر انزلی 44 کامیون به 
وزن 95۳ تن کاالی اساسی خارج شده و 11 هزار و 
۶۳8 ت��ن گندم، 1۲ هزار و ۳5۷ تن ذرت، ۲۳ هزار و 
9۶۶ ت��ن جو، ۶8 تن برنج و ۲۲ تن دانه های روغنی 
موج��ودی داریم که مجموع آن ب��ه 5۷ هزار و ۷۶4 

تن می رسد.وی در خصوص بندر امام خمینی تصریح 
کرد: از این بندر تاکنون هزار و 5۶5 دستگاه کامیون 
ب��ه وزن ۳9 ه��زار و ۳5۷ تن و ۶4 دس��تگاه واگن 
کاالی اساس��ی به وزن ۳ هزار و 5۲1 تن خارج شده 
است.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی 
تصریح کرد: در بندر ام��ام خمینی ۲91 هزار و 151 
ت��ن گندم، یک میلیون و 1۲4 هزار و 5۲5 تن ذرت، 
۳ ه��زار و 4۶۲ تن جو، 1۷8 هزار و ۶9۰ تن س��ویا، 
هزار و 191 تن برنج، 5۷ هزار و ۲9۰ تن شکر، 118 
ه��زار و ۷۰۳ تن روغن خ��ام و ۳۳9 هزار و 914 تن 
دانه های روغنی انبار ش��ده است که مجموع آن به ۲ 
میلیون و 114 هزار و 9۲۶ تن می رس��د.وی در مورد 
موجودی کاالهای اساس��ی بندر ش��هید رجایی بیان 
کرد: تاکنون 94 دس��تگاه کامی��ون به وزن ۲ هزار و 
5۲ تن کاالی اساسی خارج شده؛ همچنین 5 هزار و 

۶۷8 تن ذرت، 5 ه��زار و ۶۷1 تن برنج که مجموعًا 
11 هزار و ۳49 تن انواع کاالهای اساس��ی می رسد.

وی با اش��اره به موجودی ۲ ه��زار و ۳۳۲ تنی انواع 
کاالهای اساسی در بندر بوشهر، ۲۲ هزار و 4۶۳ تنی 
در آس��تارا، ۲1 هزار و 8۲5 تنی در فریدون کنار، ۷۰ 
ت��ن در بندر لنگه، ۲ هزار و 88۰ تن در بندر ش��هید 
باهنر و 8۲ تنی در بندر خرمشهر اظهار کرد: در بندر 
چابهار نیز 11 هزار و ۳49 تن انواع کاالی اساس��ی 
ش��امل 5 ه��زار و ۶۷8 ت��ن ذرت و 5 ه��زار و ۶۷1 
تن برنج می شود.بهزادیان در پایان مجموع کاالهای 
اساسی موجود در شناورهای پای اسکله را ۳18 هزار 
و 411 و موجودی شناورهای منتظر در لنگرگاه ها را 
811 هزار و 5۶4 تن اع��الم کرد؛ همچنین مجموع 
کاالهای اساس��ی موجود در انبارهای بنادر ۲ میلیون 

و 958 هزار و 9۳۷ تن است.

موجودی کاالهای اساسی در بنادر کشور از ۴ میلیون تن عبور کرد

از صادرات بنزین به واردات می رسیم؟ 
چالش مصرف باالی بنزین در خودروهای تولید داخل

مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت 
پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ضمن 
انتق��اد از مصرف باالی بنزین در خودروهای 
تولید داخ��ل و تأکید بر ضرورت اصالح این 
رون��د، گفت: اگر قرار باش��د ب��ا همین رویه 
پیش بروی��م، احتم��ال واردات بنزین برای 
س��ال آینده دور از ذهن نیس��ت. به گزارش 
تسنیم، سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و 
نظارت بر عملیات ش��رکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت:  در سال 1۳99 متوسط مصرف بنزین 
معادل ۷۶ میلیون لیت��ر در روز بوده که این 
رقم در س��ال 14۰۰ ب��ه 8۶ میلیون لیتر در 

روز رس��یده است.وی افزود: متوسط مصرف 
بنزین در ماه جاری به حدود 1۰۲ میلیون لیتر 
در روز رسیده؛ اما به طور کلی در سال جاری 
از ابتدای سال تاکنون متوسط مصرف بنزین 
در حدود 9۶ میلیون لیتر در روز بوده اس��ت.
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی تصریح 
کرد: ب��ه دنبال اص��الح و مدیریت مصرف 
بنزین هستیم و قرار نیست که واردات بنزین 
داشته باش��یم؛ چراکه اگر قرار باشد مصرف 
به همین روال افزایش پی��دا کند، وارد جاده 
بی پایانی می شویم؛ بنابراین باید زیرساخت ها 
اصالح شود و خودروها متناسب با استاندارد 

روز دنیا تولید ش��وند.وی ادامه داد: متوس��ط 
مصرف خودروها در داخل نزدیک س��ه برابر 
مص��رف اس��تاندارد جهانی اس��ت؛ درحالی 
که خودروهای ما بای��د در هر 1۰۰ کیلومتر 
4 لیتر مصرف بنزین داش��ته باشند، در حال 
حاضر خودروه��ای ما 1۰ تا 1۲ لیتر مصرف 
بنزین دارند.مداح مروج ب��ا بیان اینکه »اگر 
ش��رایط مصرف باالی خودروه��ای داخلی 
اصالح ش��ود و ناوگان حمل و نقل ش��هری 
و مترو توس��عه پیدا کند، نی��ازی به واردات 
بنزین پی��دا نمی کنیم«، گفت: ام��ا اگر قرار 
باش��د با همی��ن رویه پیش بروی��م، احتمال 
واردات بنزین برای س��ال آینده دور از ذهن 

نیست؛ این اتفاق امسال رخ نخواهد داد، چرا 
که ذخای��ر خوبی در بحث بنزین داریم؛ ولی 
ممکن است سال آینده شاهد واردات بنزین 
باش��یم.مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات 
ش��رکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
در خصوص آم��ار تولید بنزین گفت: باتوجه 
به اینکه در حال حاضر تعمیرات تاسیس��ات 
و برخی پاالیشگاه ها را در دست اجرا داریم، 
متوس��ط تولید حدود 95 میلیون لیتر در روز 
اس��ت و زمانی که دوره تعمی��رات به پایان 
برس��د، این عدد به ح��دود 1۰۲ میلیون لیتر 
در روز می رسد.وی افزود: می توان گفت اگر 
روند مصرف بنزین به همین حالت پیش برود، 

اکنون میزان تولید و مصرف بنزین در حالت 
سر به سر قرار دارد.مداح مروج با بیان اینکه 
»وضعیت عرضه گازوئیل خوب است و اکنون 
تولید نفت گاز اس��تاندارد یورو 4 در حدود 44 
میلیون لیتر در روز است«، گفت: تا پایان سال 
جاری حدود 1۶ میلیون لیتر نفت گاز استاندارد 
هم توسط پاالیشگاه اصفهان تولید می شود 
و تولید پاالیشگاه تبریز نیز طی چندماه آینده 
از ۲.5 به پنج میلیون لیتر خواهد رس��ید و از 
پایان سال جاری کل مصرف نفت گاز کشور 
در بخ��ش حمل و نقل که ح��دود 55 تا ۶۰ 
میلیون لیتر در روز اس��ت، با نفت گاز یورو 4 

تامین می شود.
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شهرستان

آتش بس در یمن باید منجر به 
تحقق راه حل سیاسی شود

ادامهازصفحهیک ���
...م��ردم یمن نی��از جدی به م��واد غذایی و 
س��وخت دارند، بنابراین باید در شرایط آتش 
ب��س اجازه پهلو گیری کش��تی ه��ا در بندر 
الحدیده داده ش��ود تا از بروز فاجعه انس��انی 
گرفته شود. امیدواریم هر چه سریع تر شاهد 
پایان تراژدی تلخ مردم یمن باشیم زیرا آنها 
قربانی تجاوزگری ائتالف عربی و سودجویی 
برخی کش��ورهای غربی مانند ایاالت متحده 

هستند.

سازمان انرژی اتمی موظف به 
افزایش سطح غنی سازی

ادامهازصفحهیک ���
...سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد حمایت 
مجلس اس��ت. طرفی ک��ه در روند مذاکرات 
مش��کل ایجاد ک��رده، آمریکا اس��ت؛ ضمن 
اینکه این کشور اعالم کرده فشار حداکثری 
شکست خورده اما در عمل می خواهد اجزای 
آن یعن��ی تحریم را حفظ کند، هر لحظه که 
آمریکای��ی ها اعالم کنند ب��رای رفع تحریم 
های مورد نظ��ر ایران آمادگ��ی دارند، حتمًا 
مذاکرات می تواند به سرعت به نتیجه برسد 
و فکر می کنیم بازگشت به مذاکرات منتفی 

نیست.

شرکت گاز استان ایالم آماده پذیرایی 
از زائران اربعین است

سرپرس��ت شرکت گاز اس��تان ایالم با اشاره 
ب��ه اینکه این مجموعه آماده خدمات دهی به 
زائران اربعین است، گفت: زیر ساخت های گاز 
ب��رای خدمات دهی به موکب ها و غیره آماده 

هستند.
محمود کش��اورز در دیدار ب��ا فرماندار و امام 
جمعه شهرس��تان مه��ران اف��زود: عملیات 
اجرایی گاز رس��انی ب��ه پایانه مرزی ش��هید 
س��لیمانی مهران به اتمام رسیده و تا قبل از 

مراسم اربعین گازدار می شود.
وی با بیان اینکه تاسیس��ات گاز در مهران و 
نقاط مرزی آماده هس��تند و در صورت نیاز، 
کار گازرس��انی به موکب ها انجام خواهد شد، 
افزود: ش��رکت گاز استان ایالم آمادگی الزم 
برای گازرس��انی به موکب های موقت را نیز 
دارد و از سال گذشته تاکنون 5 موکب ثابت 

در نقطه صفر مرزی گازدار شده است.
سرپرس��ت شرکت گاز اس��تان تصریح کرد: 
در راس��تای انجام مسئولیت های اجتماعی و 
خدمات دهی به زائرین عتبات عالیات، همه 
موکب های ثابت و سیار جدید مستقر در این 

پایانه مرزی گازدار خواهند شدند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه برای گازدار ش��دن 
موکب های مستقر در پایانه مرزی ۶ کیلومتر 
 TBS ش��بکه توزیع اج��را و یک ایس��تگاه
نصب شده اس��ت، افزود: برای گازرس��انی به 
موکب ه��ای پایان��ه مرزی مه��ران مبلغ 11 
میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 

داخلی شرکت گاز استان هزینه شده است.

طرح ترخیص خودرو بدون مراجعه 
حضوری به دفاتر پلیس اجرایی می شود

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به 
برنامه های ابالغ ش��ده از س��وی فرمانده کل 
انتظامی کشور و فرمانده کل قوا بیان کرد: در 
درجه اول ارتقا سطح امنیت به عنوان راهبرد 
تعیین ش��ده اس��ت. همچنین ارتقا و اصالح 
رفت��اری کارکنان و مه��ارت افزایی در حوزه 
پلیس های تخصص��ی به عنوان هدف دنبال 

می شود.
وی ادام��ه داد: قرارگاه جه��ادی، آموزش و 
آمادگ��ی ب��رای ماموریت ها را ب��ا قوت و به 
ص��ورت میدانی در س��طح ش��هر اصفهان و 
شهرس��تان ها با ایجاد کارگاه های تخصصی 
و پلیس ه��ای تخصصی دنبال می کند و این 
قرارگاه در راستای کاهش اشکاالتی که قبال 
در روند ماموریت ها وجود داش��ته، موثر بوده 
است. یکی از توفیقاتی که در جهت پاکسازی 
عناص��ر نامطلوب ش��اهد آن بودیم، کاهش 
جرائم کارکنان در روند ماموریت ها اس��ت و 
این ادعا را مطرح می کنیم که این س��ازمان 
پاک ترین س��ازمان اس��ت و این موضوع به 
عن��وان یکی از ماموریت ها در دس��تگاه های 

نظارتی دنبال می شود.

کارگاه آموزشی کنترل کیفی 
تاسیسات مردمی گاز مایع

مدیر ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه س��اری گفت : کارگاه آموزشی 
مسئولین کنترل کیفی تاسیسات مردمی گاز 
مایع استان مازندران به میزبانی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری به 

مدت ۷۰۰ نفر ساعت برگزار شد .
س��بحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری بیان کرد 
: کارگاه آموزش��ی مس��ئولین کنترل کیفی 
تاسیس��ات مردمی گاز مایع استان مازندران 
از ط��رف انجمن صنفی کارفرمایان و توزیع 
کنندگان گاز مایع استان با همکاری معاونت 
بازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه س��اری در سالن اجتماعات این 

شرکت برگزار شد«

نظارت بر نحوه تامین و توزیع نفتگاز 
بخش حمل و نقل در منطقه اردبیل 

تشدید می شود
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبی��ل گفت: با تش��دید نظارت بر 
نح��وه تامین و توزیع نفت��گاز، ناوگان حمل 
و نقل دیزلی )باری و مس��افری( درس��طح 
مسیرهای مواصالتی استان اردبیل سهمیه 
نفتگاز تخصیصی خود را با کارت هوش��مند 
س��وخت دریافت می کنند. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه اردبیل سید حجت مدنی ضمن 
اش��اره به نحوه تخصیص سوخت بر وسایل 
نقلی��ه گازوئیلی گفت: طبق مصوبه اعالمی 
از س��وی هیات وزیران، س��همیه س��وخت 
)نفتگاز( دارندگان وسائط باری و مسافری بر 
اساس پیمایش انجام شده که میزان سهمیه 
تخصیصی توسط سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای به شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ارس��ال و در کارتهای هوش��مند 

سوخت شارژ می شود.
 

صدور اخطار قطع برق برای چهار 
دستگاه اجرایی پرمصرف در استان 

سمنان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
سمنان از صدور اخطار قطع برق برای چهار 
دس��تگاه اجرایی، پرمصرف خبر داد. س��ید 
محمد حسینی نژاد بیان کرد: با توجه به وجود 
سیستم پایش روزانه برق ادارات از سوی این 
شرکت، اطالعات لحظه ای از مصرف برق 
س��اختمان های اداری در دس��ترس است و 
در ص��ورت عدم رعای��ت مدیریت مصرف، 
بالفاصله به دس��تگاه های پرمصرف اعالم 
و اخط��ار قطع برق صادر می ش��ود. وی با 
اش��اره به این که چهار دس��تگاه اجرایی که 
اخطار برای آنان صادر شده تا روز ۲4 خرداد 
فرصت دارند نسبت به اصالح روند مصرف 
برق اقدام کنند اضاف��ه کرد: در صورتی که 
روند مصرف ب��رق ادارات موردنظر متعادل 
نشود، این ش��رکت به منظور حفظ پایداری 
ش��بکه برق، ناگزیر به اعمال قانون خواهد 
ش��د. حس��ینی نژاد تصریح کرد: براس��اس 
مصوب��ه هیئت وزیران، کلیه دس��تگاه های 
اجرایی، بانکها، نیروهای مس��لح و نهادهای 
عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش 
مص��رف برق در س��اعات اداری ب��ه میزان 
حداقل ۳۰ درصد نس��بت ب��ه مصرف دوره 
مشابه سال گذش��ته و در ساعات غیراداری 
به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت 
خام��وش کردن روش��نایی غیرض��روری و 

سامانه های سرمایشی اقدام نمایند.

رونمایی از سامانه هوشمند مدیریت 
پسماند در اراک

علیرض��ا کریم��ی ش��هردار اراک در آیی��ن 
رونمایی از سامانه هوشمند مدیریت پسماند 
اکو در اراک، گفت: زندگی و س��بک زندگی 
بشر امروز تولید زباله را اجتناب ناپذیر کرده و 
ب��ه گونه ای رقم خورده که دنیا با بحرانی به 

نام ازدیاد زباله مواجه شده است.
شهردار اراک در ادامه افزود: می طلبد مجموع 
تصمیم گیران و دس��ت اندرکاران و مجموع 
عوام��ل اجرایی در مقابله ب��ا این بحران در 

کشور، استان مرکزی و اراک بسیج شوند.
وی بی��ان ک��رد: یکی از ضروریات توس��عه 
پای��دار، مقابله با این بحران اس��ت و تالش 
ب��رای کاهش تولید زباله اس��ت. ش��هردار 
اراک ادامه داد: در کن��ار کاهش تولید زباله 
بای��د به بحث بازیافت زبال��ه نیز که در دنیا 
مرس��وم و مورد توجه اس��ت، پرداخته شود. 
کریم��ی عن��وان کرد: طالی��ی ترین روش 
بازیافت، موضوع تفکیک از مبدا و جداسازی 
زباله ه��ای تر و خش��ک اس��ت. وی گفت: 
موفقی��ت در اجرای طرح تفکی��ک زباله از 
مبدا با همکاری ش��هروندان میسر می شود 
و امید اس��ت با فرهنگ س��ازی مناس��ب به 
این مهم پرداخته شود. شهردار اراک اضافه 
کرد: روزانه 55 هزار تن زباله در ایران تولید 
می شود و س��رانه تولید زباله در اراک روزانه 

به ازای هر نفر 55۰ گرم است.

اخبار

 همزمان با والدت با سعادت حضرت ثامن 
الحجج)ع(، کاروان زیر س��ایه خورش��ید و 
حامالن بیرق امام مهربانی ها، در ندامتگاه 

مرکزی ایالم حضور یافتند و ضمن دیدار 
با مددجویان و اهداء بسته های متبرک؛ به 
نیابت از امام هشتم شیعیان، تعداد هشت 

نف��ر از زندانیان مال��ی و جرائم غیرعمد از 
زندان آزاد شدند. گفتنی است؛ در ندامتگاه 
ه��ای ایالم تع��دادی از زندانی��ان مالی و 

جرائم غیرعمد حضور دارند و امیدواریم با 
مساعدت مسئولین و خیرین نیک اندیش، 

شاهد آزادی شان باشیم.

هشت زندانی مالی و جرائم غیرعمد در ایالم از زندان آزاد شدند
به میمنت میالد امام مهربانی ها و با حضور کاروان زیر سایه خورشید؛

فعالیت های بنیاد استان به صورت مستمر اطالع رسانی می شود
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-سرپرست اداره کل 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراس��ان رضوی در جلسه 
شورای اطالع رسانی بنیاد خراسان رضوی گفت: فعالیت 
های بنیاد استان به صورت مستمر از طریق پایگاه اطالع 
رسانی  ایثار و ش��بکه های مجازی ایثار رضوی اطالع 
رسانی می شود. صدیقه خدیوی در جلسه شورای اطالع 
رس��انی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراس��ان رضوی 
ضم��ن ادای احترام به مقام ش��هدا گفت: روابط عمومی 
بنیاد استان بسترهای مختلف ارتباطی را با جامعه هدف 

مهیا کرده است.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی افزود: مهمترین منبع اطالع رسانی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان رضوی پایگاه اطالع رسانی ایثار 
اس��ت، که تمامی فعالیت ه��ا از طریق این پایگاه خبری 

منتشر و به اطالع جامعه ایثارگری رسانده می شود.
وی با بیان اینکه در سایت ایثار برای هر فردی که در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران پرونده داشته باشد، پنل شخصی 
تعریف ش��ده است، افزود: در راس��تای حذف نامه های 

کاغذی، بخش��ی از فعالیت های بنیاد و درخواس��ت های 
ایثارگران در پنل های تخصصی سایت ایثار ثبت می شود.

خدی��وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ کانال در حوزه اطالع 

رسانی و نشر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان 
های خراس��ان رضوی در پیام رس��ان های ایتا، سروش 
و تلگ��رام زیر نظر روابط عمومی بنیاد خراس��ان رضوی 

فعالی��ت می کنند. وی تصریح ک��رد: در کانال های ایثار 
رضوی بستر پاس��خگویی مجازی برای خانواده شهدا و 

ایثارگران فراهم شده است.
خدی��وی تاکید ک��رد: این کانال ها ش��بیه مجله خبری 
هس��تند؛ که ش��امل تولیدات مختلف هنری، ورزش��ی، 
سیاس��ی، اجتماعی و ... در راس��تای نشر فرهنگ ایثار و 
شهادت فعالیت می کنند.سرپرست اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراس��ان رضوی افزود: در س��ال های 
گذشته دو جلسه شورای اطالع رسانی در اداره کل بنیاد 
خراسان رضوی تشکیل شده است که در سومین جلسه 
مصوب شد، جلس��ه آینده باحضور نمایندگانی از صدا و 
س��یما، خبرگزاری ایرنا، روزنامه خراس��ان و پیشکسوت 
حوزه روابط عمومی برای بهبود وضعیت اطالع رس��انی 

برگزار شود.
گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، 
پرونده 1۷ هزار و ۳۳5 ش��هید، 5۰ هزار و 991 جانباز و 
سه هزار و ۳95 آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

سرپرست اداره کل بنیاد خراسان رضوی:

نخستین جشنواره ملی قالی فاخر ایران با هدف برندسازی جهانی
به میزبانی اصفهان برگزار می شود:

مس��عود گلش��یرازی، رئیس اتاق بازرگانی 
اصفه��ان و رئیس دبیرخانه جش��نواره قالی 
فاخ��ر ایران ب��ا بیان اهمیت ثب��ت روز ملی 
فرش در تقویم کش��ور )۲۰خرداد(، به نقش 
فرهنگی ف��رش در کنار عوام��ل اقتصادی 
پرداخ��ت و گف��ت: اثر اش��تغال آفرینی این 
صنعت حاکی از جایگاه فرش است و دولت 
با اقداماتی مبتنی بر علم روز باید به ارتقای 

این هنرصنعت کمک کند.
گلشیرازی به آمار تکان دهنده تولید ناخالص 
داخل��ی در اصفهان در س��ال 14۰۰ که بالغ 

ب��ر ۳۷۰هزارمیلی��ارد تومان گزارش ش��ده، 
اش��اره و بیان کرد: فرصت ازدست رفته در 
اقتصاد ایران، ۶برابر این رقم است. بنابراین، 
استفاده از ظرفیت ها، بهره گیری از نخبگان 
اقتص��ادی، تبدیل بالقوه ه��ای اقتصادی به 
بالفعل و جایگزینی اندیش��ه و اقدامات نوین 

ضروری است.
وی در صحب��ت از مقدمات جش��نواره قالی 
فاخر، لزوم نهادس��ازی ه��ای جدید درکنار 
اتحادیه های صنفی ف��رش برای تقویت و 
توس��عه جایگاه فرش ایران را مطرح کرد و 

اف��زود: نیاز امروز فرش ای��ران، ایفای نقش 
ات��اق ه��ای بازرگان��ی در کنارانجمن های 
تخصصی فرش اس��ت و اتاق ایران نیز باید 
در حوزه برند ملی فرش ایران جهت حضور 

در بازارهای بین المللی تالش کند.
گلش��یرازی، برگزاری جش��نواره قالی فاخر 
ایران را در راس��تای برندسازی عنوان کرد و 
گفت: بررس��ی های کمی و کیفی در تولید 
فرش برای تحقق رقابت پذیری فرش ایران 
در بازار جهانی ضروری است و ما در اصفهان 
نیز باید شرایطی را فراهم نماییم تا با ایجاد 

انگیزه در بین نخبگان اقتصادی و صاحبان 
مسند، برای نجات س��رمایه های اقتصادی 
ازدس��ت رفته قدمی برداریم و الزم اس��ت 
همه ارکان جامعه برای تحقق این پتانسیل 
حرکت کنند. همچنین، دستگاه های اجرایی 
همراه با رسانه ها به فراهم نمودن بسترهای 
بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی، برای 
بازگرداندن ۶ برابر ظرفیت ازدس��ت رفته به 

چرخه اقتصاد کمک نمایند.
دبیر جشنواره قالی فاخر، احداث موزه فرش 
اصفهان را یک مطالبه به حق عنوان کرد که 

نه تنها برای فرش بلکه بلحاظ گردش��گری 
حائز اهمیت است و جزو المان های توسعه 

گردشگری در اصفهان محسوب می گردد.

بی��ژن کردس��تانی مدیرعام��ل ش��رکت 
شهرک های صنعتی اس��تان کرمانشاه در 
خصوص اوضاع حال حاضر ش��هرک های 

صنعتی اس��تان، اظهار کرد: ۲۲ شهرک و 
ناحیه صنعتی در اس��تان با حدود ۲ هزار و 
5۰۰ هکتار اراضی در اختیار، زیر پوش��ش 
سازمان شهرک های صنعتی کشور است. 
وی با اشاره به تأمین زیرساخت های مورد 
نیاز بخش صنعت در این شهرک ها، گفت: 
طی چند سال گذش��ته به میزان ۲۰ سال 
گذش��ته زیر ساخت ایجاد ش��ده، آنچه در 

بحث زیرس��اخت مورد نیاز س��رمایه گذار 
است را فراهم کرده ایم. مدیرعامل شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان کرمانشاه با 
اشاره به رشد چشمگیر روند سرمایه گذاری 
در شهرک های صنعتی اس��تان، افزود: در 
ح��ال حاضر با حدود ۲ هزار س��رمایه گذار 
در شهرک های صنعتی قرارداد داریم که از 
این تعداد 5۰۰ واحد صنعتی به بهره برداری 

رسیده و فعالیت خود را شروع و مابقی هم 
در حال ساخت و ساز و ادامه کار هستند. وی 
خاطرنشان کرد: موظف هستیم در صورت 
که کسی مجوز تأسیس از متولی همچون 
جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صمت 
داشته باشد، زمین براساس جواز در اختیار 
وی بگذاری��م و یک ب��ازده زمانی را برای 
سرمایه گذار مشخص می کنیم،  یک سال 

الی دوسال اگر زمین فعالیت نداشته باشد، 
زمین را فس��خ می کنیم. تصری��ح کرد: از 
واحد صنعتی تعهد گرفته می شود تا زمانی 
که سوله نزده حق واگذاری و انتقال زمین 
را ن��دارد و در صورت عدم رعایت توس��ط 
مراجع قضایی موضوع را پیگیری می کنیم 
به طوری که سال گذشته 8۰ هکتار زمین 

را فسخ کردیم.

2 هزار قرارداد با سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی کرمانشاهفسخ می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه

خط تولید وانت آریسان2 در ایران خودرو خراسان افتتاح شد
مقارن با میالد باسعادت امام رضا علیه السالم

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مقارن با 
میالد با س��عادت امام رضا علیه السالم خط 
تولید وانت آریسان۲ در شرکت ایران خودرو 

خراسان افتتاح شد.
در مراس��می که با حضور جمعی از مدیران 
ارش��د گروه صنعتی ایران خ��ودرو، نماینده 
مجلس، مدیرعامل ش��رکت ای��ران خودرو 
خراس��ان، رییس س��ازمان صمت اس��تان 
خراس��ان رض��وی و جمع��ی از مس��ئوالن 
لش��گری و کشوریدر ش��رکت ایران خودرو 
خراسان برگزار شد، خط تولید وانت آریسان۲ 

افتتاح گردید.
احس��ان قاضی زاده هاش��می نماینده مردم 
شریف فریمان، سرخس و بخش های احمد 
آباد و رضویه در مجلس شورای اسالمی در 
این مراسم با تشکر از تالش های مدیریت 
و کارکنان ش��رکت ایران خودرو خراسان در 
جه��ت حفظ اش��تغال و ت��داوم تولید گفت: 

اس��تان خراسان رضوی، با نرخ بیکاری ۶/۷ 
درصد جز س��ه اس��تان برتر کشور است که 

کمترین نرخ بیکاری را دارد.
وی با اشاره به قانون واردات خودرو ، هدف 
این قانون را ایجاد رقابت پذیری در صنعت 
خودرو کش��ور عنوان کرد و افزود: امیدواریم 
با اجرای این طرح شاهد ارتقا شاخص های 

کیفی و کمی قطعه سازان داخلی باشیم.
قائم مقام توس��عه و تولید گروه صنعتی نیز 
در این مراسم با اش��اره به دستورات 8 گانه 
ریاست جمهوری خاطر نشان نمود: با دستور 
دکتر خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو از ابتدای خرداد ماه سال جاری، تولید 
خودرو های ناقص در گ��روه صنعتی ایران 
خودرو متوقف ش��ده اس��ت، ک��ه این مهم 
عالوه بر کاه��ش تعداد خودروهای ناقص ، 
باعث ارتقا ۲5 درصدی کیفیت محصوالت 

نیز شده است.

کیانوش پورمجیب افزود: گروه صنعتی ایران 
خودرو در س��ال جاری، عالوه بر افتتاح خط 
تولید آریسان۲، از محصوالت جدید دیگری 

نیز رونمایی خواهد کرد.
مدیرح��وزه  آزاده  روش��ن  امیرهوش��نگ 
مدیرعامل گ��روه صنعتی ای��ران خودرو در 
این مراسم گفت: همزمانی میالد با سعادت 
امام رضا علیه الس��الم و افتت��اح خط تولید 
آریس��ان۲ اتفاق با برکتی است و خرسندیم 
که در راس��تای تحق��ق منویات مقام معظم 
رهبری در ارتباط با ش��عار س��ال و اشتغال 
آفرین��ی، فرصتی ایجاد ش��د ب��ا افتتاح این 
پروژه بتوانیم برای 4۰۰ نفر از جوانان منطقه 

اشتغال ایجاد نماییم.
امیررضا رجبی رییس سازمان صمت استان 
خراس��ان رضوی توسعه و تولید محصوالت 
جدی��د در ایران خودرو خراس��ان را محرک 
صنعت قطعه س��ازی استان دانست و گفت: 

امیدواریم با حمایت های گروه صنعتی ایران 
خ��ودرو این روند در ایران خودرو خراس��ان 
ادامه یابد و ش��اهد استفاده بیشتر از ظرفیت 

های قطعه سازی استان باشیم.
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو خراسان در 
این مراسم عنوان نمود: تولید این محصول 
ب��ا تعداد روزانه ۲۰ دس��تگاه آغاز می ش��ود 
و امیدواری��م ب��ه م��رور با افزای��ش تولید و 
ایجاد 4۰۰ فرصت ش��غلی جدی��د، در پایان 
س��ال»تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین« 
بتوانیم به هدف 4۰ هزار دس��تگاه در س��ال 

برسیم.
بیژن زاهدی فرد افزود: در استراتژی شرکت 
ایران خودرو خراسان هر سال معرفی و تولید 
یک محصول جدید در دس��تور کار بوده که 
امروز وانت آریس��ان۲ به س��بد محصوالت 
اضافه شده و با همراهی مدیریت ارشد گروه 
صنعت��ی ایران خ��ودرو، امیدواریم در س��ال 

ج��اری دو محصول جدید دیگر را به س��بد 
محصوالت ایران خودرو اضافه نماییم.

غالمحسین اخالقی مدیر پروژه تولید خودرو 
آریس��ان ۲ در گ��روه صنعتی ای��ران خودرو 
در این مراس��م ضمن ارایه گزارشی از روند 
اجرای پروژه گفت: تغییرات محصول جدید 
ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های ش��رکت های 
دانش بنیان داخلی انجام شده است که از آن 
جمله می توان به طراحی و س��اخت شاسی 
یکپارچه این خودرو برای اولین بار در ایران 

با استفاده از دانش بومی اشاره کرد.
وی اف��زود: تمام��ی آزمون ه��ای تصادف 
خودرو در خارج از کش��ور انجام ش��ده است 
و اس��تاندارد های 85 گانه ملی را اخذ کرده 
اس��ت، تنوع رنگی محصول، افزایش قدرت 
موت��ور، افزایش حجم منب��ع گاز CNG و 
افزایش امکانات رفاهی سرنشین و راننده از 

سایر تغییرات آریسان۲ است.

تعمیم موارد فساد اداری به مجموعه کارکنان دستگاه ها جفای بزرگی است
فرماندار رشت:

فرمان��دار رش��ت ب��ا بی��ان اینک��ه تعمیم 
موارد فس��اد اداری به مجموع��ه کارکنان 
دس��تگاه ها، جفای بزرگی در حق پرس��نل 
خدوم دستگاه های اداری است، گفت: نگاه 
عمل گرا و به  دور از سیاه نمایی در راستای 
راهبرد فسادس��تیزی دولت سیزدهم الزمه 
بستن روزنه های فس��اد و مبارزه با عوامل 

فساد اداری است.
حمیدرض��ا امام پناهی در جلس��ه کارگروه 
اشتغال شهرستان رشت با اشاره به ضرورت 
حرکت جهادی در راه تحقق اهداف دولت 
برای ریش��ه کن��ی و به حداقل رس��اندن 
معضل بیکاری، اظهار کرد: دس��تگاه های 
اجرای��ی ب��ا احصا و فهرس��ت علل کندی 

پیش��رفت مراحل دریافت تسهیالت ایجاد 
اشتغال، موارد را جهت رفع موانع و تسریع 
در پیشبرد امور به بانک های عامل منعکس 

نمایند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ه��دف از اختصاص 
اعتبارات اش��تغالزایی، ایجاد مشاغل پایدار 
اس��ت، اف��زود: دس��تگاه های مربوط��ه و 
بانک های عامل در هماهنگی با مجموعه 
فرمانداری نسبت به نظارت و پایش مراحل 
اختصاص تسهیالت اشتغالزایی و چگونگی 
صرف اعتب��ارات در محل مخصوص خود، 
از مرحله تش��کیل پرونده تا ایجاد اشتغال 

اقدام نمایند.
امام پناه��ی گفت: با هدف ایجاد اش��تغال 

پای��دار، انحراف در هزینه کرد تس��هیالت 
دریافت��ی و اس��تفاده از آن در حوزه ه��ای 
دیگ��ری به ج��ز ط��رح ارائه ش��ده برای 
ایجاد اش��تغال، به هی��چ عنوان قابل قبول 

نمی باشد.
فرماندار رش��ت با اش��اره به ل��زوم اهتمام 
دس��تگاه های اجرای��ی و بانک های عامل 
در زمینه جذب کامل اعتبارات اش��تغالزایی 
اختص��اص یافته به شهرس��تان رش��ت در 
س��الجاری، بیان ک��رد: تاکن��ون با جذب 
1۳ میلی��ارد و ۷۲ میلی��ون تومان از محل 
اعتب��ارات مش��اغل خانگی س��ال 14۰۰ 
شهرس��تان رش��ت، برای ۳۰9 نف��ر ایجاد 

اشتغال شده است.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه در س��الجاری تعداد 
۷59۶ مورد ایجاد اشتغال بر عهده دستگاه 
اجرایی نهاده ش��ده اس��ت ک��ه از ابتدای 
س��ال تاکنون 8۶1 مورد آن محقق ش��ده، 
افزود: دستگاه های اجرایی متعهد به ایجاد 
اش��تغال و موظف به ثب��ت روزانه آمار در 

سامانه رصد هستند.
نماین��ده عالی دول��ت در مرکز اس��تان با 
اش��اره به این مطلب ک��ه بخش بزرگی از 
8۰۰۰ ش��هید س��رافراز گیالنی، نیروهای 
متعه��د جامعه کارمندی و کارگری بوده اند 
و تعمیم م��وارد فس��اد اداری به مجموعه 
کارکنان دس��تگاه ها، جفای بزرگی در حق 
پرس��نل خدوم دس��تگاه های اداری است، 

تصری��ح کرد: ن��گاه عمل گرا و ب��ه  دور از 
سیاه نمایی در راستای راهبرد فسادستیزی 
دولت س��یزدهم و همچنین پرهیز از کلی 
گویی ه��ای غیر مس��تند، الزم��ه هرگونه 
ت��الش متعهدان��ه و جه��ادی در بس��تن 
روزنه های فس��اد و مبارزه با عوامل فس��اد 

اداری می باشد.
امام پناهی خاطرنش��ان ک��رد: بیان و نقل 
اظه��ارات کلی، غیرمس��تند و ب��دون ذکر 
منبع معتبر، ضمن ایج��اد جو روانی منفی 
و مجموعه اقدامات فس��اد س��تیز، موجب 
فرار س��رمایه و ایجاد محیطی ناامن برای 
سرمایه گذاری های اقتصادی و توسعه ای 

استان خواهد شد.



اخبار
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عامالن هتک حیثیت یکی از مسئوالن 
خانم بم بازداشت شدند

فرمانده انتظامی بم از شناسایی و دستگیری 
عامالن هت��ک حیثیت یک مس��ئول خانم 
در این شهرس��تان در فض��ای مجازی خبر 
داد.س��رهنگ یوس��ف س��لیمانی گف��ت: در 
پی ش��کایت یک ش��هروند که از مسئوالن 
شهرس��تان به ش��مار می رود مبنی بر اینکه 
شخص یا اشخاصی در شبکه های اجتماعی 
با تهمت زنی، اقدام به هتک حیثیت او کرده 
ان��د موضوع در دس��تور کار پلی��س فتا قرار 
گرفت.وی افزود: در این زمینه کارشناس��ان 
پلیس فتا با تحقیقات تخصصی خود عامالن 
هتک حیثیت این خانم که از مسئوالن شهر 
نیز بود را شناسایی و در این زمینه ۶ متهم را 
دستگیر کردند.سرهنگ سلیمانی عنوان کرد: 
این افراد پس از روبه رو ش��دن با مستندات 
موج��ود به بزه ارتکابی خ��ود اعتراف و دلیل 
اقداماتشان را اختالفات قبلی به انگیزه انتقام 

جویی عنوان کردند.

مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت 
اداری ۹۰ روز از تاریخ ابالغ رأی است

هیئت عمومی دی��وان عدالت اداری با صدور 
رأی وحدت رویه مقرر کرد، مقصود از سه ماه 
مقرر در تبصره ۲ ماده 1۶ قانون تش��کیالت 
و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری مصوب 
1۳9۲ ب��رای اعتراض به آرای مراجع ش��به 
قضایی 9۰ روز است و هر ماه ۳۰ روز محاسبه 
می شود.به دنبال اعالم تعارض در آرای صادره 
از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی 
بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به 
آراء موضوع بند ۲ ماده 1۰ قانون تشکیالت و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه های 
۳1 روزه نیمه اول س��ال و ۲9 روزه اس��فند، 
هیئ��ت عمومی دی��وان عدال��ت اداری طبق 
ماده 89 قانون تش��کیالت و آیین دادرس��ی 
دیوان عدالت اداری پس از بررس��ی، تعارض 
در آرای صادره در این مورد را محرز دانس��ت 
و  با تش��خیص رأی ب��ه ورود به عنوان رأی 
صحی��ح، اعالم کرد: به موجب تبصره ۲ ماده 
1۶ قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدال��ت اداری مصوب س��ال 1۳9۲ از زمان 
تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست 
راج��ع به موارد موضوع بند )۲( ماده )1۰( این 
قانون برای اش��خاص داخل کش��ور سه ماه 
از تاری��خ ابالغ رأی ی��ا تصمیم قطعی مرجع 
مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی است.

سرقت با طرح دوستی و بیهوش کردن 
سوژه 

س��رکالنترپنجم پلیس پیشگیری پایتخت از 
دس��تگیری س��ارق جیب بر حرفه ای پایانه 
مسافر بری غرب که با طرح دوستی و بیهوش 
کردن مسافران اقدام به سرقت می کرد خبر 
داد و گفت: تا کنون 5 مال باخته شناس��ایی 
شده اند. سرهنگ پیمان لطیفی اظهار داشت: 
در پی افزایش س��رقت اشیاء قیمتی و اموال 
ش��هروندان به یک روش خاص که متهم با 
طرح دوستی با مسافران و بیهوش کردن انان 
با خوردن نوش��یدنی اموالشان را سرقت می 
کرد،  رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق 
را تیمی از ماموران کالنتری ۲۰9 پایانه غرب 
بر عهده گرفتند و تحقیق��ات میدانی را آغاز 
کردند.وی با بیان اینکه ماموران با تحقیقات 
و پی جویی های انتظامی هویت و مشخصات 
متهم را شناس��ایی کردند افزود:حین گشت 
زنی در ساعات محل پایانه متهم را با همان 
مش��خصات بدست امده مشاهده که در حال 
صحبت و اجرای س��ناریوی سرقت با همان 
روش می باشد که سریعا وارد عمل شده و در 
یک عملیات ضربتی متهم غافلگیر و دستگیر 
ش��د و در بررس��ی اولیه از داخل کیف متهم 

تعدادی مدارک هویتی غیر کشف شد .

پایان راه سارق زورگیر در تهران 
س��رهنگ جلیل موقوفه ای اظهار داشت: در 
پی افزایش س��رقت از ش��هروندان به روش 
زورگیر در محله تهرانسر رسیدگی به موضوع 
و دستگیری س��ارق یا سارقان در دستور کار 
عملیات کالنتری 15۰ تهرانس��ر قرار گرفت 
و تحقیقات میدانی را آغاز کردند. وی با بیان 
اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی های 
انتظامی به حضور متهم با خودرو سواری نقره 
ای رنگ در ساعات مشخص پی بردند افزود: 
ماموران حین گشت زنی در محله تهرانسر به 
یک دس��تگاه خودرو پژو با همان مشخصات 
برخورد  و سریعا وارد عمل شدند و با استعالم 
پالم انتظام��ی خودرو به دس��ت آمد خودرو 

سرقتی می باشد.

سنجش یک میلیون و 6۷۰ هزار 
نوآموز تا پایان شهریور

وزی��ر آموزش و پ��رورش گفت: امس��ال 
ی��ک میلیون و ۶۷۰ ه��زار نوآموز تا پایان 
ش��هریور ماه مورد سنجش قرار می گیرند.
یوس��ف نوری در حاشیه مراس��م افتتاحیه 
س��نجش س��المت در جمع خبرن��گاران 
درب��اره اهداف طرح س��نجش س��المت 
نوآم��وزان اظه��ار کرد: این طرح توس��ط 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام 
می شود و امسال یک میلیون ۶۷۰ هزار نو 
آموز این سنجش را انجام خواهند داد.وی 
افزود: در این طرح نیم رخ اولیه جس��مانی 
و تحصیلی دانش آموزان بدس��ت می آید، 
آمار سال گذش��ته تعداد نوآموزان سنجش 
ش��ده بدو ورود به دبس��تان15۰ هزار نفر 
کمتر از امسال بود.وزیر آموزش و پرورش 
ادام��ه داد: 1۲۰۰ پایگاه اولیه، 8۰۰ پایگاه 
نیمه تخصصی و حدود 4۲۰ پایگاه س��یار 
برای اینکار در نظر گرفته شده است.نوری 
خاطرنش��ان کرد: در این پایگاه ها آمادگی 
تحصیلی ، گفتار درمانی، شنوایی سنجی و 
بینایی سنجی و همچنین سنجش وضعیت 
جس��مانی نوآموزان مستمر و مداوم انجام 

می شود.

اخبار مربوط به دستگیری کارکنان 
شهرداری مستند نیست

رئیس شورای اس��المی شهر تهران گفت: 
اخب��ار و صحبت های��ی ک��ه در خص��وص 
دس��تگیری کارکن��ان ش��هرداری در پ��ی 
حمله س��ایبری به س��امانه های شهرداری 
مطرح ش��ده بود، مس��تند نیس��ت.مهدی 
چمران اظهار داش��ت: حمل��ه و عملیات به 
سامانه های شهرداری بسیار وسیع و بزرگ 
ب��ود و با هک بنزین و س��ایر حمله ها قابل 
قیاس نیس��ت.وی افزود: سامانه شهرداری 
با وجود بیش از 5۰ هزار کاربر به بس��یاری 
از وزارتخانه ها وصل است و حمله گسترده 
ای صورت گرفت که دوس��تان ما موفق به 
حل این مشکل شدند.به گفته وی، تمامی 
س��وابق ش��هروندان موجود است و آسیبی 
ب��ه آنها وارد نش��ده اس��ت.چمران با بیان 
اینکه هن��وز نمی توانم بگویم دفاتر خدمات 
الکترونیک به صورت کلی راه اندازی شده 
یا خیر ، عنوان کرد: اطالعات مردم، سوابق 
و پول ه��ای آنه��ا موج��ود اس��ت و از این 

سامانه ها بک آپ های نواری وجود دارد. 

دستگیری 31 نفر از سرشاخه های 
معامالت فردایی ارز و طال

جانش��ین پلی��س امنیت اقتص��ادی گفت: 
۳1 نفر از سرش��اخه های معامالت فردایی 
دس��تگیر و تع��دادی از عناص��ر فع��ال در 
ای��ن ب��ازار نی��ز شناس��ایی شدند.س��ردار 
س��هراب بهرامی با هش��دار به فعاالن بازار 
فردای��ی طال و ارز اظهارداش��ت: ۳1 نفر از 
سرش��اخه های معامالت فردایی دستگیر و 
تعدادی از عناصر فع��ال در این بازار نیز با 
هم��کاری بانک مرک��زی و مراجع قضایی 
شناس��ایی ش��دند.وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
معام��الت فردایی ط��ال و ارز، غیرقانونی و 
قمارگونه است، افزود: طبق بررسی ها، این 
افراد با ایجاد ب��ازار معامالت فردایی اقدام 
ب��ه ایجاد تقاض��ای کاذب در ب��ازار طال و 
ارز می کردند ت��ا قیمت ها را افزایش دهند.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان 
ک��رد: پلیس با فعاالن بازار فردایی، به جرم 
اخالل در نظام اقتص��ادی قاطعانه برخورد 

خواهد کرد.
 

کمبود 3۸۰ هزار سمعک در کشور
رئی��س انجمن علمی ش��نوایی شناس��ی 
ایران بر ضرورت تامین س��معک از طریق 
واردات بیش از پی��ش تاکید کرد و گفت: 
اکنون 5۰۰ هزار کم شنوا در کشور وجود 
دارد و با کمبود ۳8۰ هزار س��عمک مواجه 
هستیمخسرو گورایی افزود: ساالنه سه در 
هزار نفر از افراد متولد شده و سالمندان در 
کش��ور به جمعیت کم شنوایان افزوده می 
ش��وند و کمبود شدید سمعک زندگی آنها 
را مختل می کند.وی اظهار داش��ت: عمر 
مفید استفاده از سعمک ۳ تا 5 سال است 
و بع��د از آن با توجه ب��ه تکنولوژی جدید 
نیاز به تعویض دارند، افرادی که مادرزادی 
کم شنوا متولد می شوند و سالمندان نیز با 
توجه به اینکه سن امید به زندگی در آنها 
افزایش یافته و دچار مش��کالت ش��نوایی 
می شوند، باید از این وسیله شنوایی بهره 
مند باش��ند.گورایی تصریح ک��رد: واردات 
1۰۰ تا 1۲۰ هزار س��معک در س��ال نیاز 
کش��ور را تامین نمی کند اکنون به دلیل 
اینکه تخصیص ارز  بصورت کارشناس��ی 
برای این وس��یله ش��نوایی انجام نشده یا 
بص��ورت ناعادالنه توزیع ش��ده، با کمبود 
۳8۰ ه��زار س��عمک مواجه هس��تیم و از 
مس��ووالن مربوطه می خواهیم مساعدت 
ه��ای الزم را در زمین��ه واردات آن انجام 

دهند.

اخبار

گ�روهاجتماعی�مه�دیصالحیطاهری:
س��خنگوی س��تاد مقابله با کرونا با تاکید 
بر تداوم اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
گفت: تصمیم جدیدی برای اتخاذ بازنگری 
در محدودیت ه��ا و ش��ریط اجتماعات در 

جلس��ات با توجه به روند کاهش��ی مرگ 
و میر و روزه��ای بدون فوتی کرونا اتخاذ 
نشده اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان« 
پس از دو س��ال و 1۰۰ روز، و در روزهای 
1۲ و ۲۰ خرداد مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت از روز بدون فوتی ناشی از بیماری 
کرونا خبر داد و باعث خوشحالی و شادی 
همگان ش��د، اما نباید این شادی با غفلت 
از عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی به 

تلخی تبدیل ش��ود.با حمایت های مردم و 
تالش های شبانه روزی نیروهای بهداشتی 
و درمانی، بیم��اری کرونا در ایران کنترل 
و مهار ش��ده و بیش از یک ماه اس��ت که 
شمار  مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی 
در کش��ور ما، تک رقمی است. در همین 
خصوص عباس ش��یراوژن در گفت و گو 
با ایرنا افزود: بر اس��اس مباحث جلس��ات 
اخیر س��تاد ملی کرونا قرار ش��د بازنگری 

در محدودیت ها و ش��رایط اجتماعات در 
جلسات کارشناسی و علمی مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گیرد و سپس جهت بررسی 
های نهایی در دس��تور کار ستاد قرار می 
گیرد.ش��یراوژن با اش��اره به اینکه شیوع 
کرونا در کش��ور تحت کنترل قرار گرفته 
اس��ت، ادامه داد: واکسیناسیون و رعایت 
دس��تورالعمل ه��ای بهداش��تی دو رکن 
اساس��ی در کنترل ای��ن بیماری منحوس 

ب��وده و از مردم می خواهیم همچنان این 
روند را ادامه دهند.وی تصریح کرد: افرادی 
که هنوز واکسن نزده یا روند واکسیناسیون 
خود را تکمیل نزده اند، درخواست می شود 
برای دریافت های دزهای واکسن به مراکر 
مربوطه مراجعه کنند، استفاده از ماسک و 
حفظ فاصله اجتماعی همچنان باید ادامه 
یابد تا بتوانی��م زودتر به مهار کامل کرونا 

دست یابیم. 

تصمیم جدیدی برای بازنگری در محدودیت های کرونایی گرفته نشده است
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

برنده مجادله پلیس راهنمایی و رانندگی با خودروسازان کیست؟
وقتی صدای پلیس هم از کیفیت پایین خودروها درآمده است؛

گ�روهاجتماع�ی:رییس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی 
همچنان از کیفیت خودروه��ای تولید داخل گالیه دارد 
و معتقد اس��ت که با وضعیت فعلی صنعت خودروسازی 
ما صرفا مونتاژ کار ش��ده اس��ت. او ب��ه برخی اظهارات 
غیر کارشناس��ی نیز پاس��خ داده و معتقد است که برخی 
از این اظهارات از س��ر بی اطالع��ی و برخی دیگر نیز از 
س��ر منافع ش��خصی بیان می ش��ود. به گزارش »عصر 
ایرانیان« بیش از دو سال پیش بود که سردار سید کمال 
هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کش��ورمان 
از ضرورت ممنوعیت ش��ماره گذاری پ��ژو 4۰5 و پراید 
صحبت به می��ان آورد و با اولتیماتوم به خودروس��ازان 
اعالم ک��رد که ای��ن خودروها از س��ال 1۳99 به دلیل 
ایمنی کم دیگر شماره گذاری نخواهند شد، تصمیمی که 
گرچه با مقاومت هایی از س��وی خودروسازان مواجه شد، 
اما در نهای��ت این حرف پلیس با همراهی افکارعمومی 
بود که به کرس��ی نشست و ش��ماره گذاری سه مدل از 
پراید و س��واری پژو 4۰5 متوق��ف و تولید این خودروها 
نیز برای همیش��ه به پایان رس��ید.حدود دو سال پس از 
ای��ن اظهارات، اما بار دیگ��ر اظهارنظری دیگر از رییس 
پلیس راهور فراجا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و 
این بار پس از حادثه تصادف زنجیره ای در محور بهبهان 
که در دی ماه سال 14۰۰ رخ داد، هادیانفر در اظهاراتی 
تند از باز نش��دن کیس��ه هوای خودروه��ا و عدم ایمنی 
آنها انتقاد ک��رد. او برخی از خودروه��ای تولید داخل را 
به ارابه مرگ تش��بیه و این سوال را مطرح کرد که چرا 
ارابه مرگ تولید می کنیم؟انتقادات هادیانفر اما به همان 
یک مورد ختم نشد و عالوه بر او، سردار حسین اشتری، 
رییس پلیس کشور، سردار سید تیمور حسینی، جانشین 
پلیس راهور و ش��ماری دیگر از مس��ئوالن در انتظامی 
کل کشور نیز انتقادات تندی از وضعیت ایمنی و کیفیت 
تولید خودروهای تولید داخ��ل بیان کردند. از جمله این 
انتق��ادات می توان به اظهارات اش��تری در جلوگیری از 
ش��ماره گذاری خودروهای غیر استاندارد  و نیز اظهارات 
صریح حس��ینی، جانش��ین راهور در کهکشانی توصیف 
کردن فاصله خودروس��ازان داخلی با استانداردهای روز 
اشاره کرد.خودروسازانی که انتقاد پلیس از آنها با واکنش 
مثبت افکارعمومی مواجه شده بود، مدافعانی هم داشتند، 
از جمله برخی نمایندگان مجلس و چند مقام مسئول که 
اظهاراتی را دفاع از خودروس��ازان ب��ه زبان آورده بودند. 
البته پلیس نیز پیش از این بارها پاس��خ خودروس��ازان و 
مدافع��ان آنان را داده بود که از جمله این موارد می توان 
به اظهارات سردار هادیانفر اشاره کرد که از خودروسازان 
خواس��ته بود به ج��ای فرافکنی خ��ودروی ایمن تولید 
کنن��د.  در ماه های اخیر اما برخی اظه��ارات در دفاع از 

خودروس��ازان افزایش یافت و البته پلیس هم پاس��خ به 
آن ن��داده بود. از جمله این م��وارد می توان به اظهارات 
مصطفی میرس��لیم از اعضای مجلس شورای اسالمی 
اش��اره کرد. او مدتی قبل گفته بود:  »یکی از دالیل بی 
کیفیتی خودروی داخلی، شرایط تحریمی کشور است که 
در بس��یاری از قطعات به خارج از کشور وابسته هستیم. 
البته بسیاری از قطعات خودرو در کشور ساخته می شود، 
اما س��اخت برخی از قطعات، توجیه اقتصادی ندارد. من 
نزدیک به 5۰ س��ال اس��ت که در صنعت خودروسازی 
هس��تم و هیچکس به اندازه من نمی تواند به این حوزه 
نقد کند؛ کما اینکه بیشترین نقد را به حوزه خودروسازی 
انجام داده ام، اما با افرادی مخالفم که گول وارادتچی ها 
را می خورند.«میرس��لیم در واکنش به ادعای بازنش��دن 
ایرب��گ خودروهای داخل��ی در تصادفات ج��اده ای نیز 
گفته بود:  »این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و کسانی 
مدعی بازنشدن ایربگ خودروها هستند، خودشان در این 
تصادفات مقصرن��د. پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده 
مه آلود از عبور و مرور خودروها جلوگیری نمی کند و بعد 
مدعی بازنشدن ایربگ ها می شود. حتی به فرض اینکه 
ایربگ خودروها هم باز نش��ود، یک نقص فنی است که 
باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ 1۰۰ خودرو بین 9۰۰ 
هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است. البته منظور 
بنده این نیس��ت که نباید این ضعف ه��ا را برطرف کرد 
چرا که حتی نقص فنی در 1۰۰ خودرو هم زیاد اس��ت، 
ام��ا نقص فنی خودروهای داخلی، نبای��د بهانه ای برای 
واردات باشد.« خودروس��ازان نیز بارها از عناوینی مانند 

زاویه تصادف؛ ش��دت و س��رعت برخورد و ... در توجیه 
نواق��ص ایمنی از جمله باز نش��دن ایربگ ها صحبت به 
میان آوردند.س��ردار س��ید کمال هادیانفر، رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی در گفت وگو با ایسنا به این اظهارات 
پاسخ داده است. او با بیان اینکه پلیس از مواضع خود در 
مورد ایمنی خودروهای تولید داخل عقب نشینی نخواهد 
ک��رد، گفت: نه تنه��ا در مورد خودروه��ای تولید داخل، 
بلک��ه در  مورد خودروهای وارداتی نیز ما با حساس��یت 
بر ایمنی آنها نظارت خواهیم کرد و اگر خودرویی ایمنی 
الزم را نداشته باشد، قطعا از شماره گذاری آن جلوگیری 
خواهد ش��د.وی درباره برخی موضع گیری ها در دفاع از 
خودروس��ازان گفت:  ببینید ما گزارش هایی را می خوانیم 
و دیدیم که برخ��ی از افراد موضع گیری های عجیب در 
این زمینه داش��تند. خب گاهی بحث منفعت و سود این 
افراد وجود دارد، یا کارخانه دار هس��تند یا به نوعی نفعی 
از ای��ن وضعیت دارند. البته م��ن در مورد این فردی که 
در مجلس هس��تند، نمی دانم آیا چنین موضوعی وجود 
دارد ی��ا خیر. اما در مواردی دیده ش��ده ک��ه افراد چون 
محل درآمد داش��ته یا کارخانه دار و ... هستند، اظهارات 
عجیبی را بیان می کنند. به هر حال تاکید بر ارتقا ایمنی 
ممکن است منجر به وارد شدن ضرر به این گروه شود.
وی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره باز نشدن 
1۰۰ ایرب��گ از میان 9۰۰ هزار خودروی تولید ش��ده و 
ناچیز بودن این رقم را نیز ناش��ی از عدم اطالعات کافی 
دانس��ت و گفت: به نظرم در این زمینه اطالعاتی ندارند. 
فق��ط در یک  پارکینگ تصادفات که ما مس��تندات آن 

را به مجلس دادیم. 1۰۷ دس��تگاه خودرو وجود داش��ت 
و از می��ان این 1۰۷ دس��تگاه خودرو که تمام��اً از زاویه 
جلو یعنی از زاویه مناس��ب تص��ادف کردند، ایربگ 9۷ 
دس��تگاه خودرو باز نش��د، یعنی دود 98 درصد ایربگ ها 
در این پارکینگ عمل نکرده بود. ما مس��تندات بررسی 
کارشناس��ی فنی این خودروه��ا را به نمایندگان مجلس 
ارائه کردیم.وی درباره اینکه یکی آیا ممکن است امسال 
نیز شماره گذاری خودروهایی دیگر متوقف شود، به ایسنا 
گفت:  ما موضوعات و تصادفات را دسته بندی می کنیم. 
خودروه��ای ناایمن را  هم بر اس��اس تحلیل تصادفات، 
دسته بندی می کنیم البته برخی می گویند چرا پلیس تازه 
درباره خودروهای ناایمن شروع به اظهارنظر کرده است 
م��ن قبال هم گفتم و باز ه��م تکرار می کنم که به هیچ 
عنوان اینطور نیس��ت. ما این موضوعات را از اواخر سال 
98 متذکر ش��دیم، چه کس��ی تولید پراید و پژو 4۰5 را 
متوقف کرد؟ تمام مس��تندات در ای��ن رابطه وجود دارد، 
آن زمان آقای س��لیمانی، مدیرعامل وقت سایپا نزد من 
آمد و گفت که روزانه 4۰۰ دس��تگاه پراید تولید می کنند 
یعن��ی در واقع کارخانه با تولید پرای��د می چرخید که ما 
گفتیم باید تولید پراید متوقف ش��ود که با پیگیری های 
صورت گرفته از دولت وقت، معاون اول، وزارت صنعت 
و ... تولی��د پرای��د و پژو 4۰5 متوقف ش��د و همه این ها 
همراهی و کمک کردند. پس اینطور نیس��ت که بگویند 
پلیس به تازگی در این موارد صحبت کرده است و چنین 
اتهامات��ی را نمی توان متوجه پلیس کرد. من قبال گفتم 
و بازهم می گویم ح��اال که مقام معظم رهبری، مردم و 
پلیس مطالبه ارتقا ایمنی خودروهای تولید داخل را دارند، 
بهتر اس��ت به جای فرافکن��ی و توجیه، کیفیت تولیدات 
آنه��ا افزایش پیدا کند.  هادیانفر افزود:  ببینید اگر همین 
ح��اال تولید یک خودروی نا ایمن متوقف ش��ود، ما طی 
۲۰ تا ۳۰ س��ال درگیر آن خواهیم بود. کمااینکه هنوز با 
پی��کان درگیریم. در مورد پراید و پژو 4۰5 هم همینطور 
اس��ت و ما تا سال ها و ۲۰ - ۳۰ س��ال آینده درگیر آن 
و تصادفات ناش��ی از آن خواهیم بود.رییس پلیس راهور 
فراج��ا با بیان اینکه تمام تالش پلی��س تولید خودروی 
ملی است، گفت: ما می خواهیم که خودروی ملی داشته 
باش��یم، خودرویی که ب��ه آن افتخار کنیم که تولید ملی 
ماس��ت. همچنی��ن ایمن��ی و کیفی��ت  خودروهایی که 
هم اکنون مونتاژ یا وارد می ش��وند هم باال برود، حرف ما 
این است که به عنوان مثال چرا در تولید خودرو از فوالد 
کم کربن اس��تفاده نمی کنیم و از ورق سه الیه غیرایمن 
اس��تفاده می کنیم که خودرو در هر حالت تصادف چه با 
زاویه مناس��ب چه غیرمناسب، مچاله شود و  سرنشینان 

در آن گرفتار شوند؟

رواب��ط عمومی دیوان عالی کش��ور درباره نقض حکم 
محکومی��ت اکبر طب��ری در اطالعی��ه ای اعالم کرد: 
درخواس��ت نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط 
در ۲ مورد از عناوین اتهامی )جعل س��ند و سردستگی 
شبکه ارتشاء( بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه 
رس��یدگی مجدد داده اس��ت.  به گزارش دیوان عالی 
کش��ور، پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر 
نقض حک��م محکومیت اکبر طب��ری، روابط عمومی 
دیوان عالی کش��ور اطالعیه ای در این خصوص صادر 
کرد.  روابط عمومی دیوان عالی کش��ور ضمن تکذیب 
خبر منتش��ره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر 
طبری اع��الم کرد: نقض رأی محکومیت اکبر طبری 
صحت ن��دارد بلکه دی��وان عالی کش��ور در ارتباط با 

درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در 
۲ مورد از عناوین اتهامی )جعل سند و سردستگی شبکه 
ارتشاء( با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی 
دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.  به 
گزارش ایرنا در نخس��تین جلس��ه دادگاه، امیر رسول 
قهرمانی نماینده دادس��تان با تشریح اسامی و عناوین 
اتهامی متهمان در کیفرخواس��ت گف��ت: متهم ردیف 
اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی، ش��یعه، 
معاونت وقت اجرایی حوزه ریاس��ت قوه قضاییه است 
که بر اس��اس کیفرخواست متهم است به مشارکت در 
تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، 
اخذ رش��وه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 8۰ میلیارد 
ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در 

خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار 
و ۶5۷ متر مربع واقع در قریه نجار کالی لواسان، اخذ 
آپارتمان اداری به مس��احت 1۰8 متر مربع در مجتمع 
سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ 1۰۰ هزار یورو، پولشویی 
از طریق تبدیل وجه نقد به س��هام ش��رکت سیمان به 
مبلغ 4۲ میلیارد ریال، دریافت رش��وه از رس��ول دانیال 
زاده به مبلغ 18۳ میلی��ارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج 
قطعه زمین و یک ویال در بابلسر، معاوضه سه دستگاه 
آپارتمان مس��کونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر 
س��ه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
قهرمانی تصریح کرد: دریافت رش��وه از جلیل سبحانی 
بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع س��انا 

به مبلغ 15۰ میلیون ریال، پولش��ویی از طریق انتقال 
دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مش��ایخ، پولشویی 
از طری��ق انتقال ویالی مصطفی نی��از آذری به خانم 
حکیمه ش��یرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول 
در پرون��ده مصطف��ی نی��ازآذری، اعمال نفوذ با س��وء 
استفاده از مس��تخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال 
زاده، اعمال نفوذ با س��وء استفاده از روابط خصوصی از 
مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری 
و س��ایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا 
موالنای��ی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده 
عل��ی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده س��ید 
ه��ادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر 

اتهامات وی است.

تکذیب تبرئه شدن اکبر طبری؛ اعاده دادرسی پذیرفته شد

جرایم مامور خاطی حادثه پردیسان غیرقابل گذشت است؛مدعی العموم ورود کند
حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه بوستان پردیسان گفت: مامور 
مرتکب جرایم مختلفی ش��ده که باید در دادس��رای نظامی رسیدگی شود و 
چون جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود به صرف شکایت شاکی 
خصوصی محدود نمی ش��ود بلکه مدعی العموم نیز می تواند به موضوع ورود 
و اع��الم جرم کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز ۲1 خرداد، خبری در یک 
روزنامه منتش��ر شد که بازتاب گس��ترده ای داشت. براساس این خبر، در روز 
هش��تم اردیبهش��ت 14۰1 یک زن و ش��وهر به همراه فرزند 1۰ ماهه خود 
ب��ه قصد ورزش کردن در حال قدم زدن در پارک پردیس��ان تهران بودند که 
ورود گش��ت ارش��اد و تذکر بابت حجاب زن و درگیری های پس از آن بین 
این خانواده و مأموران گش��ت ارشاد منجر به شلیک گلوله شده است. درباره 
وقوع این حادثه تا لحظه انتشار خبر پلیس واکنشی نداشته است.سید مهران 
ریاضی مند درباره این حادثه اظهارداشت: برای بررسی ابعاد دقیق موضوع باید 
پرونده کامال مطالعه و اظهارات طرفین نیز ش��نیده شود اما مبتنی بر ظواهر 
ماجرا و آنچه انعکاس یافته، اس��تفاده نادرست سالح و ایجاد جراحت، نقض 
حقوق ش��هروندی، توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی از جمله عناوین 
اتهامی مامور در حادثه بوس��تان پردیسان رخ داده است.وی خاطرنشان کرد: 
البته برخی جرایم مانند توهین طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری 
جزو جرایم قابل گذش��ت است.ریاضی مند اظهارداشت: طبق تصاویر منتشر 

شده چند مامور در صحنه حضور داشتند و در این مورد، مامور در مقابل تجاوز 
قرار نداش��ته بنابراین مجاز به استفاده از سالح نبوده است همچنین یکی از 
شرایط بکارگیری سالح این است که تجاوز قابل دفع نباشد اما در این حادثه 
بر اس��اس ش��واهد موجود، امکان دفع تجاوز بدون بکارگیری س��الح وجود 
داشته است.این حقوقدان اضافه کرد: همچنین قانونگذار تصریح کرده است 
وقتی دفاع در مقابل تجاوز انجام می شود، تجاوز جدید به مدافع قبلی پذیرفته 
نیس��ت بنابراین مامور پس از دفاع و دفع تجاوز اج��ازه برخورد مجدد ندارد.
ریاضی مند با اش��اره به وظایف سلبی و ایجابی پلیس خاطرنشان کرد: یکی 
از وظایف ایجابی پلیس حفظ کرامت و امنیت افراد و از جمله وظایف سلبی 
پلیس این است که نباید شأن مردم نازل شود و رفتار نامناسب با شهروندان 
داش��ته باشند؛ ضمن اینکه ماموران قانون باید در راستای پیشگیری از وقوع 
ج��رم اقدامات مقتض��ی را انجام دهند.وی ادام��ه داد: ماموران پلیس اصوال 
نباید در راستای اجرای یک قانون، اقدامی انجام دهد که به جای جلوگیری 
از وقوع جرم باعث ایجاد یک جرم و برهم زدن امنیت مردم ش��ود زیرا رفتار 
هر مامور ممکن اس��ت باعث شود تا پلیس و نیروی انتظامی در مظان اتهام 
قرار گیرد و باعث ایجاد وهم به جایگاه پلیس در میان مردم شود.ریاضی مند 
اظهارداش��ت: این مورد بسیار مهم است و از این رو قانونگذار در سال 1۳8۳ 
قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تصویب کرد که در این 

قانون به مقامات قضایی و ضابطان اخطار داده شده که نباید در اجرای قانون 
س��الیق ش��خصی خود را دخیل کنند.این وکیل دادگستری گفت: مجازات 
کشف یا عدم رعایت حجاب 1۰ روز تا ۲ ماه حبس و مقدار معین جزای نقدی 
اس��ت و برای جلوگیری از نقض قانون، نباید به گونه ای عمل شود که رفتار 
نامناس��ب مامور و استفاده از ابزارهای نامتناسب زمینه ایجاد جرایم بیشتر و 
ناامنی را فراهم کند؛ بنابراین ضابطان دادگستری باید حفظ حقوق شهروندی 
را در اج��رای وظایف خود در اولویت قرار دهند.ریاضی مند درباره به کارگیری 
سالح گفت: قانونگذار ش��رایط خاصی را برای استفاده از سالح تعیین کرده 
اس��ت بنابراین در هر شرایطی ماموران مجاز به استفاده از سالح نیستند.این 
حقوقدان اظهارداشت: دفاع ماموران در جایی مشروع است که اوال نفس دفاع 
به کار برده ش��ود و معطوف به تجاوز باش��د یعنی تجاوزی رخ دهد و مامور 
در مقاب��ل آن درصدد دفاع از خود برآید همچنین این تجاوز باید »فوری« و 
»جدی« باشد یعنی مامور به هیچ عنوان نتواند از خود دفاع کند و قابلیت دفع 
تجاوز وجود نداشته باشد.وی با تاکید بر اینکه دفاع در مقابل تجاوز مطرح می 
ش��ود، افزود: در قانون تصریح شده است که ماموران و بکارگیرندگان سالح 
باید کامال واقف به نحوه بکارگیری و شرایط استفاده از سالح و شرایط مندرج 
در قانون باشند و باید اشراف داشته باشند و بدانند که در چه مواردی مجاز به 

استفاده از ابزارهای دولتی و حاکمیتی هستند.
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اقتصاد خرد

5 خودرو از 25 خرداد بدون قرعه 
کشی فروخته خواهند شد

س��خنگوی وزارت صمت گفت: آمادگی داریم 
برخ��ی از خودرو ها از جمله ش��اهین، کوییک 
اس، کوییک آر، س��اینا اس و س��اینا را از ۲5 
خرداد بدون قرعه کش��ی و با سامانه یکپارچه 
بفروشیم.به گزارش مهر، امید قالیباف در مورد 
توقف عرضه خودرو در بورس کاال، اظهار کرد: 
وزارت صمت برای سیاست گذاری درست در 
بازار خودرو نیازمند بستری بود که در آنجا تمام 
عرضه و تقاضا تجمیع ش��ود. در همین راستا 
بحث ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
مطرح ش��د که البته هم ناش��ی از گالیه های 
مردم از وضعیت قرعه کشی ها بود و هم مراجع 
قانونی مثل دادس��تانی، ریاس��ت جمهوری و 
نهادهای امنیتی خواستار افزایش نظارت وزارت 
صمت بر قرعه کشی بودند.سخنگوی وزارت 
صم��ت افزود: اگر قرار اس��ت بر ب��ازار خودرو 
مسلط ش��ویم و تمام عرضه کنندگان خودرو 
حضور داشته باش��ند، طبیعی است که عرضه 
خارج از سامانه یکپارچه نمی تواند موضوعیت 
داشته باش��د و به بازار لطمه می زند. از همین 
جهت طبق مصوبه سران قوا که اختیار تنظیم 
بازار را به وزارت صم��ت داده بود وزارتخانه با 
عرض��ه خودرو در بورس مخالف��ت کرد. البته 
در ماه ه��ای قبل به اطالع بورس رس��یده بود 
ام��ا اجرا به دقیقه 9۰ رس��ید.وی در مورد عدم 
حذف قرعه کش��ی، گفت: تا آخر شهریور ماه 
تقریباً 5۰ خودرو از قرعه کشی خارج می شود؛ 
از ۲5 خرداد هم منتظر اخبار خوبی باشید. وقتی 
بحث خودروهایی که قرار است تخصیص داده 
شود تعیین تکلیف شد، آمادگی داریم برخی از 
خودروها از جمله شاهین، کوییک اس، کوییک 
آر، ساینا اس و ساینا را از ۲5 خرداد در مدل های 
مختلف ف��روش )پیش ف��روش، فروش فوق 
العاده و مش��ارکت در تولید( بدون قرعه کشی 

و با سامانه یکپارچه بفروشیم.

قیمت مصوب قند و شکر برای مصرف 
کنندگان اعالم شد

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور از 
تعیین و ابالغ قیمت مصوب قند و شکر از سوی 
دولت خب��ر داد و گفت: با توجه به نرخ تعیین 
ش��ده باید هر کیلوگرم شکر و قند با نرخ های 
مصوب به دس��ت مصرف کنندگان برس��د.به 
گزارش ایرنا،قاس��معلی حس��نی در خصوص 
وضعیت بازار قند و شکر افزود: براساس ابالغ 
جدید وزارت جهاد کش��اورزی دولت سیزدهم 
به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و اصناف، 
قیمت هر کیلوگرم قند ۲۷ هزار و 1۰۰ تومان 
و هر کیلوگرم ش��کر ۲۳ ه��زار و ۲۳۰ تومان 
برای مصرف کنندگان تعیین شده است.دبیرکل 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی کش��ور تصریح 
ک��رد: این قیمت ها روی محص��والت مذکور 
برای مصرف کنندگان تعیین ش��ده و هرگونه 

افزایش قیمت تخلف محسوب می شود.

فروش کیلویی نان به نفع مردم و 
نانوایان است

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران 
گفت: معتقدیم نان باید وزن ش��ود، وزن آن به 
صورت برچسب بر روی نان قرار گیرد تا قیمت ها 
قابل کنترل باش��د.به گزارش صداو سیما، سید 
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی آردسازان ایران با بیان اینکه طرح فروش 
کیلویی نان به نفع م��ردم و نانوایان خواهد بود، 
گفت: معتقدیم نان باید وزن ش��ود، وزن آن به 
صورت برچسب بر روی نان قرار گیرد تا قیمت ها 
قابل کنترل باشد.وی با بیان اینکه، چون هر سال 
قیمت ها تغییر نمی کند چانه ها تغییر وزن می دهند 
و این به نفع کیفیت نان نیس��ت، تصریح کرد: 
برخی از نانوایان ک��ه در این زمینه تجربه دارند 
معتقدند باید مثل گذش��ته نان در ایران بر روی 
ترازو وزن شود.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
آردسازان ایران با اشاره به علت مخالفت برخی 
از نانوایی ها با این طرح گفت: اگر قرار باشد نان 
وزن شود حتما باید یک صندوقدار یا یک کارگر 
مس��تقل در نانوایی فعالیت کند که اضافه شدن 
یک کارگر در توان اقتصادی نانوایی ها نیس��ت. 
ب��رای همین برخی موافق این طرح نیس��تند و 
معتقدند همین که چانه وزن شود کافی است.به 
گفته وی در بسیاری از کشور ها نان های صنعتی 
و س��نتی به صورت کیلویی فروخته می ش��ود. 
مرتضوی در پاس��خ به این سوال مبنی بر اینکه 
اگر قیمت نان بر اساس وزن محاسبه شود ممکن 
است برخی نان را خمیر در بیاورند، گفت: وقتی 
قیمت نان آزاد شود فضا رقابتی شده و نانوایی ها 
مجبورن��د برای حفظ مشتری هایش��ان کیفیت 
کار خود را باال ببرند. طبیعتا اگر کم فروش��ی یا 
گرانفروشی رخ دهد نانوایی مشتری هایش را از 

دست خواهد داد.

اخبار

احتمال توقف تولید فوالد کشور برای 
یک و نیم ماه

عضو هی��ات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان 
ف��والد ایران گفت: صحبت ه��ا مبنی بر آن 
اس��ت که قطعی برق در دو ماه از تابس��تان 
حدود 5۰ درصد و یک ماه آن نیز 9۰ درصد 
باش��د. این قطعی ها باعث می شود تا یک و 
نیم ماه تولید فوالد کش��ور متوقف ش��ود.به 
گزارش ایلنا،رضا شهرس��تانی درباره میزان 
قطعی برق صنایع اظهار کرد: بین 5۰ تا 9۰ 
درصد قطعی برق ب��رای صنایع وجود دارد. 
صحبت ها مبنی بر آن است که قطعی برق 
در دو ماه از تابستان حدود 5۰ درصد و یک 
ماه آن نی��ز 9۰ درصد باش��د. این قطعی ها 
باعث می ش��ود تا یک ماه و نیم تولید فوالد 
کش��ور متوقف ش��ود.وی افزود: تولید فوالد 
ماهان��ه دو و نی��م میلیون تن برآورد ش��ده 
اس��ت حال با وضعیت موجود س��ه و نیم تا 
چهار میلیون تن از تولید کم خواهد شد.  نیاز 
داخلی کش��ور از صنعت ف��والد 15 میلیون 
تن اس��ت البته این مقدار جدا از پروژه های 
جانبی مانند تولید مسکن یک میلیونی است. 
ب��رای تولید هر یک میلیون مس��کن ۷ تا 8 
میلی��ون تن فوالد نیاز است.شهرس��تانی در 
ادامه افزود: ش��رکت های فوالدی تصمیمی 
مبنی بر تاس��یس نیروگاه داشتند اما نیروگاه 
نیازمند سرمایه گذار است. همچنین گاز مورد 
نیاز نیز باید تامین ش��ود و تاسیس آن به دو 
تا سه سال زمان نیاز دارد.عضو هیات مدیره 
انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران درباره 
کسری تولید گفت: به طور کلی تولید داخلی 
کشور ۳۰ میلیون تن اس��ت در حال حاضر 
اتفاقی که رخ می دهد این است که اگر بحث 
تولید مسکن وارد مدار نشود که به نظر هم 
نمی رسد خیلی مورد توجه باشد کسری تولید 
در بخش صادرات نمایان می ش��ود که این 
موضوع باعث کاهش ارز آوری می شود. این 
کاه��ش برابر با کاهش س��ه و نیم تا چهار 

میلیون تنی تولید خواهد بود.

زمین 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد 
نهضت ملی مسکن تامین شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
برای دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در 
اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن 
و ش��هرهای جدید، زمین تامین شده که در 
مرحله نهایی الحاق یا تغییر کاربری هستند.
به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت راه 
و شهرس��ازی علیرضا فخ��اری، مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن  درباره وضعیت 
فعلی تامین زمین ب��رای طرح نهضت ملی 
مس��کن در سراسر کش��ور خاطرنشان کرد: 
تاکنون ۲۰ ه��زار هکتار اراضی مس��کونی 
مس��تعد بارگذاری برای ط��رح نهضت ملی 
مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار 
گرفته است.وی افزود:   برآوردها حاکی از آن 
اس��ت که با اس��تفاده از این ۲۰ هزار هکتار 
بعد از ط��ی مراحل مقدماتی الحاق و تعیین 
کاربری ها، می توان زمین موردنیاز برای یک 
میلیون و 4۲۳ ه��زار نفر از متقاضیان طرح 
نهضت ملی را تامین  کرد.فخاری با اش��اره 
به دیگر ظرفیت های شناس��ایی شده، گفت: 
عالوه بر ای��ن، ۳۷ هزار هکتار زمین متعلق 
دولت نیز در حریم شهرها شناسایی شده اند 
و در مراحل مختلف بررس��ی برای الحاق در 
کارگروه های استانی، شورای برنامه ریزی و 
... ق��رار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین 
کاربری آن ها طی ش��ود.مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مس��کن خاطرنش��ان کرد: اگر 
کارگروه های استانی رسیدگی به الحاق این 
اراضی به محدوده ش��هرها را تسریع کنند، 
حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد دیگر نیز 

در این اراضی قابل بارگذاری خواهد بود.

افزایش 126 درصدی صادرات ایران 
به عمان

رای��زن بازرگان��ی ای��ران در عم��ان گفت: 
صادرات کاال به عمان در ۲ ماه سال 14۰1 
به ۲۰۳ میلیون دالر رسیده است که نسبت 
به مدت مشابه پارس��ال 1۲۶ درصد از نظر 
ارزش��ی افزایش داش��ته اس��ت.به گزارش 
صدا و س��یما، مهرداد فالح اوریمی با اشاره 
ب��ه افزایش صادرات ای��ران به عمان گفت: 
صادرات کاال به عمان در ۲ ماه سال 14۰1 
به ۲۰۳ میلیون دالر رسیده است که نسبت 
به مدت مشابه پارس��ال 1۲۶ درصد از نظر 
ارزشی افزایش داشته است. در مدت یاد شده 
عمان در رتبه ۷ کش��ورهای هدف صادرات 
ای��ران و در رتبه 5 کش��ورهای همس��ایه و 
همچنین در رتبه دوم کش��ورهای ش��ورای 
همکاری های خلیج ف��ارس طرف صادرات 
ایران ق��رار دارد.اوریمی افزود: در بازه زمانی 
یاد ش��ده مهم ترین اقالم صادراتی کش��ور 
به عمان ش��امل قیر نفت، شمش از آهن و 
ف��والد، اوره حتی به صورت محلول در آب، 
میله های گ��رم از آهن یا فوالد، محصوالت 
نیمه تمام از آهن یا فوالد، س��یمان کلینکر، 
فرآورده ها و کنسروهای ماهی، سیمان سفید 

پرتلند بوده است.

سخنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس 
گفت: عل��ت خاصی که بت��وان از افزایش 
فعلی قیمت برنج دف��اع کرد وجود ندارد به 
همین دلیل دولت و وزارت جهاد کشاورزی 
باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده باشند.به 
گ��زارش خانه ملت،احد آزادی خواه افزایش 
بی رویه قیمت برنج را غیرقابل توجیه خواند 
و اظهار کرد: ب��ا وجود اینکه برنج در داخل 
تولید می شود و وابس��تگی ما به به واردات 

این محصول نسبت به سایر کاالها حداقل 
است افزایش بی رویه قیمت آن قابل پذیرش 
نیس��ت اما قیمت ها همچنان رو به افزایش 
اس��ت به همین دلیل میس��یون کشاورزی 
هیچ گونه دفاع��ی از این وضعیت قیمت ها 
ندارد.نماینده مردم مالیر در مجلس شورای 
اس��المی با تاکید بر اینکه علت خاصی که 
بتوان از افزایش قیمت برنج دفاع کرد وجود 
ندارد به همین دلی��ل دولت و وزارت جهاد 

کشاورزی باید پاس��خگوی وضعیت پیش 
آمده باش��ند، افزود: به یقین نمی توان قصه 
پرغص��ه مافیا را در بازار برنج منکر ش��د و 
متاس��فانه این افزای��ش قیمت ها به جیب 
شالی کار و کشاورز نمی رود و صرفا واسطه ها 
و دالل ها از این وضعیت س��ود می برند.وی 
بیان کرد: اگرچه کمیس��یون کشاورزی به 
دنبال حذف واسطه گری در این حوزه است 
ام��ا دولت نیز باید به طور جدی به موضوع 

ورود کرده و هرچه س��ریع تر قیمت برنج را 
ثابت کند.  آزادی خواه با تاکید بر اینکه نیاز به 
واردات برنج غیرقابل انکار است اما کماکان 
در فص��ل برداش��ت واردات این محصول 
متوقف می ش��ود، ادامه داد: باید رشد قیمت 
برنج در بازار را ناش��ی از دس��ت های پشت 
پ��رده و دالل بازی دانس��ت به همین دلیل 
وزارت جهاد کش��اورزی و سازمان تعزیرات 
حکومتی باید این موضوع را مدیریت کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای 
اسالمی معتقد است دولت ها در طول چند 
سال گذشته کنترل ساختار بازار و نظام توزیع 

را رها کرده است.

گرانی نجومی قیمت برنج غیرقابل دفاع است
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

خطای انسانی عامل حادثه مرگبار قطار مشهدـ  یزد
گزارش اولیه کمیسیون بررسی سانحه قطار؛

کمیس��یون عالی سوانح راه آهن در اطالعیه شماره یک 
خود، انس��داد مس��یر حرکت قطار مس��افری توسط بیل 
مکانیکی و همچنین تخطی از سرعت تعیین شده را دو 
عامل مهم در ایجاد سانحه قطار مشهد- یزد اعالم کرد. 
به گزارش عصرایرانیان،در متن اطالعیه کمیسیون عالی 
سوانح راه آهن با بیان گزارشی از مجموع حوادث رخ داده 
ت��ا پیش از وقوع حادثه که منج��ر به مصدومیت و جان 
باختن جمعی از هموطنان شد تاکید شده است: بر اساس 
بررسی های انجام گرفته تاکنون، دو علت مهم در وقوع 
این سانحه، انسداد مس��یر حرکت قطار مسافری توسط 
بیل مکانیکی پس از اتمام عملیات و اعالم آزاد س��ازی 
مس��یر تردد قطار از سوی سرپرست عملیات بهسازی و 
همچنین تخطی از س��رعت مقرره و تعیین شده مطابق 
حکم احتیاط است.در این اطالعیه تاکید شده: شناسایی 
س��ایر علل و عوامل موثر در وقوع این سانحه در دست 
بررس��ی است که پس از تحقیقات بیش��تر، نتایج آن به 
اس��تحضار خواهد رس��ید.در این اطالعیه آمده اس��ت؛ 
کمیس��یون عالی سوانح راه آهن ضمن عرض تسلیت به 
خانواده های داغدیده و اب��راز همدردی با آنان و آرزوی 
سالمتی برای مصدومین سانحه قطار مسافری مشهد- 
یزد مورخ 14۰1/۳/18، اعالم می دارد این کمیس��یون از 
لحظه وقوع سانحه تاکنون، ضمن حضور در محل سانحه 
، نس��بت به بررسی ش��واهد و قرائن میدانی و مستندات 
مربوط��ه از جمله مکالمات ضبط ش��ده مامورین، وقایع 
ثبت ش��ده در سیستم های عالئم الکتریکی، رکورد های 
ثبت داده در لکوموتیو و ایس��تگاهها و همچنین تحقیق 
از ماموری��ن ذیرب��ط اقدام نموده اس��ت.پس از برگزاری 
جلس��ات ، ضمن مداقه و اعمال حساس��یت بایس��ته در 
علل و عوامل وقوع س��انحه، گزارش اولیه سانحه خروج 
از خط قطار مس��افری در بالک عب��اس آباد-زیرو را به 
شرح ذیل منتشر می نماید:به منظور عملیات بهسازی و 
تعوی��ض تراورس در بالک عباس آباد- ریزو )خط گرم( 
با توجه به ش��رایط ترافیک��ی و آب و هوای گرم منطقه، 
برنامه ریزی گردید، انجام عملیات در طول شب از ساعت 

1۲:۰۰ الی 5:۰۰ صبح مطابق دستورالعمل های مربوطه 
توسط شرکت نگهداری خط و از محل قرارداد نگهداری 
خط انجام گیرد.مقرر ش��ده بود به منظور تسهیل در امور 
س��یر و حرکت قطارها ، عملیات قب��ول و اعزم قطارها 
در ایس��تگاههای عباس آباد و ریزو با اس��تقرار متصدی 
ترافیک و به صورت محلی انجام گردد و یک نفر متصدی 
ترافی��ک نیز برای دایر نمودن ایس��تگاه موقت در محل 
عملیات بهسازی مستقر گردد.از ساعت 1۲:۰۰ مورخ 18 
خرداد 14۰1 عملیات بهس��ازی خط با تلفنگرام ش��ماره 
151 و 15۲ سرپرس��ت کارگاه خط با قید تقلیل سرعت 
۳۰ کیلومتر بر ساعت برای بالک عباس آباد- ریزو و قید 
تقلیل سرعت 15 کیلومتر بر ساعت در محدوده عملیات 
و عبور از محل تقلیل سرعت با عالمت مامور خط انجام 
شده است و ایستگاه موقت در کیلومتر 45۰+۲44 توسط 
متصدی ترافی��ک دایر گردیده و مرات��ب تلفنگرامی به 
کنترل و ایس��تگاه¬های طرفین مخابره گردیده است.

قطار مس��افری ۶811 مشهد- یزد که در ساعت 19:۲۰ 
مورخ��ه1۷ خرداد 14۰1 از مش��هد حرکت نموده بود در 
س��اعت ۳:۲5 مورخ 18 خرداد 14۰1 به ایستگاه طبس 
وارد و مطاب��ق برنام��ه، مامورین راهب��ر و رییس قطار 
تعویض و قطار با دریافت حکم احتیاط در س��اعت ۳:۳5 
به مقصد یزد حرکت می نماید.در ساعت 4:۲5 سرپرست 
کارگاه بهس��ازی خاتمه عملیات بهسازی را تلفنگراماً به 
کنترل و ایستگاه عباس آباد از طریق ایستگاه ریزو اعالم 
و با برچیده شدن ایستگاه موقت، بالک فوق جهت تردد 
وس��ایط نقلیه ریلی آزاد می گردد .در ساعت 4:۳۰ اولین 
وسیله نقلیه ریلی با کد ۲۰9 ) لکوموتیو منفرد شماره 1۶9 
( از ایس��تگاه عباس آباد با سیس��تم عالئم الکتریکی به 
ایستگاه ریزو اعزام می گردد.پس از ورود لکوموتیو 1۶9 
به ایستگاه ریزو، در ساعت 5:۰5 قطار مسافری مشهد-
یزد با اتمام فریضه نماز صبح در ایس��تگاه عباس آباد و 
اع��الم آمادگی رئیس قطار با سیس��تم عالئم الکتریکی 

به س��مت ایستگاه ریزو اعزام می گردد.هنگام سیر قطار 
مسافری در بالک عباس آباد- ریزو، سرپرست عملیات 
خط در محل بهس��ازی بدون انج��ام هرگونه هماهنگی 
قبلی با کنترل و ایستگاههای طرفین و به منظور انجام 
تعمیرات بیل مکانیکی )جای گذاری زنجیر چرخ( دستور 
ق��رار دادن بوم بیل مکانیک��ی در داخل خط را به راننده 
بیل مکانیکی داده و بوم بیل مکانیکی علی رغم اشغالی 
بالک و نزدیک ش��دن مسافری ، در داخل خط قرار می 
گیرد که در حین انجام تعمیرات بیل، قطار مس��افری به 
منطقه تقلیل س��رعت 15 کیلومتر بر ساعت که در حکم 
احتیاط صادره توسط ایستگاه تشکیالتی طبس، ثبت و به 
رویت و امضای رییس قطار و لکوموتیوران رسیده است 
نزدیک می ش��ود، ضمناً محل مربوط��ه نیز به تابلوهای 
هشداری )۳۰ و15( مطابق مقررات عمومی سیر و حرکت 
تجهیز بوده اس��ت.با عبور از قوس و ترانشه محل تقلیل 
سرعت) شعاع قوس ۲۰۰۰ متر( و مشاهده بیل مکانیکی 
در داخل خط، لکوموتیوران اقدام به نواختن سوت اخطار 
ممتد و ترمز سریع می نماید، لیکن به لحاظ نزدیک بودن 
فاصله، قسمت فوقانی لکوموتیو با بوم بیل مکانیکی که 
در حال چرخش برای خارج شدن از روی خط بوده است، 
برخورد و منجر به واژگون شدن بیل مکانیکی گردیده و 
با س��النهای قطار برخورد می نماید که به دلیل سرعت 
غیرمجاز قطار و ناپایدار بودن خط در محل، س��الن های 
دوم و س��وم و چهارم واژگون و س��الن های 5 الی 8 نیز 
از خط خارج و قطار پس از طی مس��افت حدود ۲۲۰ متر 
از محل برخورد متوقف می گردد.بر اساس بررسی های 
انجام گرفته تاکنون، دو علت مهم در وقوع این سانحه، 
انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی) 
پس از اتمام عملیات و اعالم آزادسازی مسیر تردد قطار 
از سوی سرپرست عملیات بهسازی( و همچنین تخطی 
از س��رعت مقرره و تعیین شده مطابق حکم احتیاط می 
باشد.ضمناً شناسایی س��ایر علل و عوامل موثر در وقوع 
این س��انحه در دست بررس��ی بوده که پس از تحقیقات 

بیشتر، نتایج متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

وزارت صم��ت در خصوص چرایی توقف عرضه خودرو 
در بورس کاال به ارائ��ه توضیحاتی پرداخت.به گزارش 
عصرایرانی��ان، در حال��ی که قرار بود چهارش��نبه هفته 
گذش��ته خودرو در بورس کاال عرضه شود اما به ناگاه با 
نامه وزارت صمت به بورس این موضوع منتفی شد،که 
واکنش های متعددی را در پی داشت و فعاالن بورسی 
در برابر این موضوع موضگیری کردند. داستان به همین 
جا ختم نش��د و نمایندگان مجلس نیز به موضوع ورود 
کردند و خواس��تار اصالح این رویه ش��دند در میان این 
کش و قوس ها وزارت صمت اقدام پاس��خگویی برای 
رفع ابهامات در این زمینه ش��د تا اتهامات در این زمینه 
را از خ��ود دور کند. وزارت صم��ت در خصوص چرایی 
توق��ف عرضه خ��ودرو در بورس کاال اع��الم کرد: این 
وزارتخان��ه باهدف جلوگیری از تضیی��ع حقوق مردم و 
عرضه خارج از س��امانه یکپارچ��ه تخصیص خودرو که 
باه��دف ش��فافیت و نظارت در عرض��ه صحیح خودرو 
ایجادش��ده اس��ت، چندین بار با س��ازمان بورس کاال 
مکاتبه کرده بود، اما متأس��فانه ترتیب اثر داده نش��د.در 
متن وزارت صمت آمده اس��ت؛ایجاد شفافیت در عرضه 
خودرو هم زمان با ایجاد تحول اساس��ی در ریل گذاری 
صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی 
س��کوهای )پلتفرم( جدید در دس��تور کار وزارت صمت 
قرارگرفت��ه و به همین منظور از اواخر اردیبهش��ت ماه، 
تخصیص خودرو به س��امانه یکپارچه با نظارت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.این 

اقدام پیرو نام��ه رئیس جمهوری محترم به وزیر صمت 
در خصوص شفاف سازی عرضه خودرو، صورت گرفته 
است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به عنوان 
تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت 
س��ازمان حمایت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
فعالیت می کند و با توجه به روند شکل گرفته در افزایش 
تولید خودروهای کامل در خودروس��ازان داخلی و تداوم 
روند عرضه خودروس��ازان در این سامانه، شاهد افزایش 
رضایتمندی مردم در دسترس��ی ش��فاف ب��ه خودرو با 
قیمت های مناس��ب هس��تیم.ازجمله مزایای این اقدام 
می ت��وان به تخصیص عادالنه خودرو، باال رفتن امکان 
دسترس��ی مصرف کنندگان، ش��فافیت و ایجاد رویه ای 
واح��د در عرضه برای همه خودروس��ازان، رفع ش��ائبه 
مهندس��ی عرضه به ص��ورت قطره چکان��ی و یا عرضه 
خودرو در بازارهای غیر ش��فاف توس��ط خودروس��ازان، 
افزایش تنوع و حق انتخ��اب برای مصرف کنندگان در 
هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش های گذشته، 
اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر 
اج��رای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از س��وی 
شرکت های خودروسازی انجام می شود.بنابراین وزارت 
صمت به منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو 
و تضمی��ن حقوق مردم پیش تر حداق��ل در دو مورد در 
تاریخ های 14۰1.۲.1۷ و 14۰1.۳.۲، با س��ازمان بورس 
کاال درب��اره جلوگیری از توقف عرضه خ��ودرو در این 
س��ازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده 

نش��د؛ لذا اقدام وزارت صمت یک ش��به و بدون اطالع 
قبلی نبوده است.بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا 
و کم تعداد در بورس کاال منجر به افزایش نجومی قیمت 
آن ها و همچنین سه قیمتی شدن آن )قیمت محصول، 
قیمت بورس، قیمت بازار( می ش��ود. به عبارتی با توجه 
به ش��کاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو 
در بورس منجر به افزایش لجام گسیخته خودرو نسبت 
به قیمتی که ش��رکت عرضه می کند، خواهد ش��د و بر 
اس��اس آن نیز احتمال شکل گیری قیمت ثالثی فراتر از 
هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در س��طح بازار 
خودرو وجود خواهد داشت.همچنین تا زمانی که میزان 
عرضه به شدت پایین است، شکل گیری بازار ثالثی بین 
بورس و بازار باقیمت های فراتر نیز دور از ذهن نیس��ت، 
ضمن این که اس��تدالل ایجاد شفافیت باعرضه خودرو 
در ب��ورس، زمانی معنا می دهد که در مورد خودروهایی 
که خودروس��از بازیان عرضه می کند ب��ه کار رود؛ اما در 
خصوص خودروهایی باقیمت باال که قیمت عرضه آن 
توسط تولیدکننده پوشش دهنده سود منصفانه خودروساز 
است، کاربردی ندارد.از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه 
خودروی کارا در بورس کاال با عرضه خودروهای پرتقاضا 
در ای��ن فضا، قضاوت صحیحی نیس��ت چه آنکه برای 
خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن کمتر از 
تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کامال 
فرق دارد.الزم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در  دوره 
مدیریت دکتر سید رضا فاطمی امین باعث رشد معامالت 

بورس کاال در دوره جدید و عبور عملکرد آن در س��ال 
گذشته از مرز 5۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد 
به ش��فافیت در س��ال جاری و آینده نیز استمرار خواهد 
داش��ت.نکته دیگر آن که طرح عرضه خودرو در بورس 
که پیش تر توس��ط برخی از نمایندگان محترم مجلس 
مطرح ش��د؛ دارای دو بعد »کشف قیمت واقعی خودرو 
در بازار« و »صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به 
نرخ مصوب برای توس��عه زیرساخت خودرو« بود، اما در 
طرح ارائه شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه 
جوانب به صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره ای 
از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون 
ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲4/۲۰89۲-
11 مورخه 1۶/۳/14۰1 توس��ط مجلس محترم شورای 
اسالمی ابالغ شده است؛ شرکت های خودروساز موظف 
هستند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود 
و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعالم کنند، 
بنابراین ضروری اس��ت در خصوص سازوکار عرضه در 
بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات الزم اندیشیده 
ش��ود.تأکید می ش��ود هرگونه عرضه خودرو با توجه به 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 
منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی صالح 
است که پیش ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس 
کاالی ای��ران ب��ا ش��ماره 51۷۷/4۰1/۳۷۰ در تاری��خ 
1۷/۲/14۰1 توس��ط دفتر نظ��ارت بر کاالهای فلزی و 

معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد.

بورس کاال در زمین منفعت طلبی یک خودروساز بازی نکند
وزارت صمت:

اولویت دریافت وام اجاره با مستاجرانی است که سال پیش وام را دریافت نکردند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی با 
اع��الم ثبت نام 1۷۰ هزار نفر ب��رای دریافت وام ودیعه 
مسکن، گفت: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت 
کرده اند، امس��ال در اولویت دریافت وام ق��رار ندارند.به 
گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی 
پروانه اصالنی درباره وام ودیعه مس��کن در سال 14۰1 
اظه��ار کرد: وام ودیعه  مس��کن س��ال 14۰1 با مبالغ و 
منابعی که س��ال گذش��ته برای وام مسکن تعیین شده 
بود تفاوت دارد و اعتبارات آن از محل منابع تس��هیالت 
بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مس��کن بپردازد، 
تأمین شده اس��ت.وی افزود: مبلغ این وام به میزان 4۰ 
هزار میلیارد تومان از منابعی تخصیص یافته که سیستم 
بانکی موظف اس��ت در س��ال 14۰1 به بخش مسکن 

بپردازد تا برای تس��هیالت ودیعه مسکن پرداخت شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی 
تاکید کرد: کس��انی که سال گذش��ته این وام را دریافت 
کرده اند، امس��ال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.وی 
ادام��ه داد: کد رهگیری هایی که از ابتدای س��ال 14۰1 
صادر شده می توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند 
و حتی کسانی که اس��فندماه سال گذشته کد رهگیری 
دریافت کرده اند، فقط درصورتی که اسفندماه سال جاری 
کد رهگیری جدید قرارداد برای آن ها صادر شود امکان 
ثبت درخواس��ت برای تس��هیالت ودیعه مس��کن را در 
س��امانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیالت 
را خواهند داش��ت.اصالنی تعداد ثبت ن��ام کنندگان وام 
ودیعه مسکن را بالغ بر 1۷۰ هزار نفر تاکنون اعالم کرد 

و گفت: سقف ودیعه مسکن با توجه به هر شهر و استانی 
متفاوت بوده و در رقم های 1۰۰ ، ۷۰ و 4۰ میلیون تومان 

تعیین شده است.
ارسالنش�دنپیامکبهمتقاضیانمسکنبهمعنای ���

عدمتاییدنیست
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره عدم ارسال پیامک به 
متقاضیان مسکن نهضت ملی مسکن اظهار کرد:  اگر تا 
کنون پیامک برای متقاضیان و ثبت نام کنندگان نهضت 
ملی مسکن ارسال نشده به این معناست که هنوز زمین 
مسکن آن ها تامین نشده و تعداد متقاضیان در آن شهر 
و اس��تان زیاد اس��ت و ظ��رف زمانی بیش��تری را برای 
بررس��ی نیاز دارند.وی اف��زود: لذا به محض اینکه زمین 
متقاضی تامین ش��ود، پیامک برای آن ها صادر می شود 

و عدم ارس��ال پیامک برای متقاضی��ان صرفا به معنای 
عدم تایید ش��رایط آن ها نیست بلکه به معنای آن است 
ک��ه زمین مورد نظر هنوز ب��رای آن ها تخصیص نیافته 
است.اصالنی خاطر نشان کرد: ثبت نام کنندگان در طرح 
نهضت ملی مسکن می توانند  با وارد کردن کد رهگیری 
و کد ملی خود در س��امانه نهضت ملی مسکن وضعیت 
تایید یا عدم تایید ش��رایط خود را مشاهده کنند.مدیرکل 
دفتر اقتصاد مس��کن همچنین درباره تسهیالت مسکن 
برای خانواده های دارای سه فرزند به باال، گفت: جلسات 
آیین نامه اجرایی اس��تفاده از تسهیالت مسکن برای سه 
فرزند به باال در کمیس��یون زیربنایی برگزار و کلیات آن 
تایید ش��د ک��ه امیدواریم برخی م��وارد باقی مانده نیز به 

زودی در کمیسیون های فرعی نهایی شود.
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»پل لویي کلودل« که بود؟
پل لویی کلودل سیاس��ت مدار و نویسنده فرانسوي 
در ۶ اوت 18۶8م در فرانس��ه متولد شد و در جواني 
تحصیالت مدرسه علوم سیاسي را به پایان برد.وي 
در دبیرستان، تحت تاثیر آموزش غیرمذهبي، ایمان 
خانوادگي خود را از دس��ت داد اما در حدود بیس��ت 
سالگي بر اثر تحولي روحي، نور ایمان بر دِل کلودل 
راه یاف��ت و قدرت مافوق الطبیعه بر او عرضه کرد.
پ��س از آن، طي چهار س��ال، به کارآموزي مذهبي 
پرداخ��ت تا جایی که پایه هاي ایم��ان در وجودش 
قوت گرفت.کلودل در ۲۲ سالگي به استخدام وزارت 
خارجه فرانسه درآمد و از آن پس در حدود چهل سال 
به طور مداوم در خارج از کشور به سر برد.کلودل در 
س��ال 19۳5م از کارهاي دولتي کناره گیري کرد و 
رسماً به کار نویسندگي و ادبیات پرداخت.زندگي در 
سه قاره آمریکا، آسیا و اروپا از کلودل شاعري جهاني 
ساخت و او به موازات زندگي سیاسي، از فرصت براي 
خلق آثار ادبي سود مي جست.وي طي همین سال ها 
به عضویت آکادمي علوم فرانسه برگزیده شد.کلودل 
تا آخر عمر حتي لحظه اي از کار نویس��ندگي غفلت 
نکرد و بیش��تر آثارش را در همین دوران به رش��ته 
تحریر درآورد.س��بک م��ورد نظر کلودل، س��بکي 
ترکیبي و پیوسته، فش��رده، کوتاه و مختصر است.

نمایش نامه هاي کلودل نثري موزون دارد.

مرداب هسل؛ بوم نقاشی طبيعت مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )۹5(
حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم 
ُهْم الهی  اهلل الرحم��ن الرحیم اَللَُّهَمّ اْفُلْل بَِذلِک َعُدَوّ
بدین وسیله دشمنانشان را درهم شکن، در این فراز 
امام سجاد سالم اهلل علیه زبان به نفرین دشمن باز 
م��ی کن��د؛ و چندین نفرین را نثار دش��منان میهن 
اس��المی می نماید ؛اولین نفرین درهم شکس��تن 
دش��من اس��ت؛ واین نفرین را به واسطه دعاهای 
است که تا کنون در این دعای عظیم الشان  انجام 

داده اس��ت و بهتر اس��ت بگوییم دشمن به واسطه 
اس��تجابت دعاهای قبلی و اهتمام به اموری که در 
این درخواست ها خواسته شده است درهم شکسته 
شده می شود؛ این که می بینیم رهبران الهی یکی 
از مش��ترکات اخالقی آنان دعا است ناظر بر درک 
قدرت عجیب دعاست ؛براستی که ما از قدرت فوق 
العاده دعا غافل هس��تیم بی حکمت نیست که امام 
صادق س��الم اهلل علیه از رسول اهلل صلی اهلل علیه 

و اله وس��لم نقل فرموده:اُل: قاَل َرُس��وُل اهللِهّ صلی 
عاُء ِس��الُح الُْمْؤِمِن َوَعُموُد الّدیِن  اهلل علیه و آله: ألُدّ
��ماواِت َواْلْرِض ؛پیامبر خدا صلی اهلل علیه  َونُوُر الَسّ
و آله فرمود: دعا سالح مؤمن و پایه دین و روشنی 
آسمان ها و زمین است)وسائل الشیعة: ۷/ ۳8، باب 
8،( همچنین امام صادق علیه السالم فرمودند: قاَل: 
ناِن الَْحدیِد؛دعا از نیزه تیز نافذتر  عاُء أنَْفُذ ِمَن الِسّ ألُدّ

است. )همان(
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دانشنامه

تولید داروي ایراني بیماري کلیه پلي کیستیک
محققان پژوهشگاه رویان توانستند در راستاي تشخیص به 
موقع بیماري پلي کیستیک کلیه گام بردارند و از سوي دیگر 
درصدد تولید دارو براي درمان بیماري پلي کیس��تیک کلیه 
هستند.دکتر رضا مقدس علي، عضو هیئت علمي پژوهشکده 
سلول هاي بنیادي پژوهشگاه رویان و مجري طرح »درمان 
بیماري کلیه پلي کیس��تیک با س��لول بنیادي« به خبرنگار 
 PKD ًمهر گفت: بیماري کلیه پلي کیس��تیک یا اختصارا
ی��ک بیماري ژنتیکي کلیه اس��ت ک��ه در آن در دو کلیه به 
تدری��ج کیس��ت هاي متعددي ایج��اد و منجر به نارس��ایي 
کلیوي مي ش��وند.وي با بیان اینکه در صدد هستیم در قالب 
پروژه اي، دارویي براي درم��ان این بیماري ژنتیکي و ارثي 

پیش��نهاد و طراحي کنیم، بیان کرد: در این بیماري به دلیل جهش ژنتیکي، کلیه ها کیس��ت ایجاد مي کنند 
و دچار نارس��ایي کلیه مي شوند از این رو الزم اس��ت که جلوي این کیست ها را بگیریم.وي گفت: امیدوار 
هس��تیم تا سه س��ال آینده بتوانیم این دارو را در مرحله آزمایش��گاهي طراحي کنیم و سپس در مدل هاي 
حیوان��ي آزمایش کنیم.عضو هیئت علمي پژوهش��گاه رویان گفت: یکي از طرح ه��اي تحقیقاتي این مرکز 
درباره تش��خیص ژنتیکي بیماران مبتال به کلیه هاي پلي کیس��تیک »اتوزومال« غالب اس��ت.وي با اشاره 
به هدف این مطالعه اظهار داش��ت: در این طرح به بررس��ي جهش هاي ژنتیکي این بیماري مي پردازیم و 
جهش هاي تأثیرگذار و بیماري زا در این بیماري مورد مطالعه قرار مي گیرند.این محقق پژوهش��گاه رویان 
افزود: در حال حاضر امکان تش��خیص ژنتیکي این بیماري در افراد مبتال و خانواده هاي آنها در پژوهشگاه 
رویان فراهم ش��ده اس��ت و ما مي توانیم خیلي زودتر از اینکه این افراد عالئم بالیني بیماري را بروز دهند 
آنها را شناس��ایي و تحت مراقبت قرار دهیم.وي ادامه داد: در این صورت افراد س��الم خانواده از نگراني در 
مي آیند که دیگر به این بیماري مبتال نخواهند ش��د و افرادي که مبتال هس��تند زودتر تحت مراقبت قرار 
مي گیرند و دیرتر به سمت انتهاي بیماري مي روند.مقدس علي با اشاره به دیگر هدف این طرح بیان کرد: 
زوج هایي که قصد بچه دار شدن دارند و ژن این بیماري در خانواده شان وجود دارد مي توانند براي مطمئن 
ش��دن از داشتن جنین س��الم، این آزمایش را انجام دهند.به گفته وي، البته از سوي دیگر مي توانیم با این 
آزمایش تشخیص دهیم که براي پیوند کلیه بین فرد مبتال و یکي از اعضاي خانواده آن، کلیه فرد دهنده 
سالم است یا خیر.در اصل این آزمایشگاه ژنتیکي نشان مي دهد که کلیه براي پیوند سالم است و در آینده 
کیس��ت تولید نمي کند.مقدس علي افزود: این آزمایش در کش��ورهاي دیگر با قیمت باالیي انجام مي گیرد 
و انج��ام آن براي ایراني ه��ا زمان و هزینه زیادي مي خواهد.اکنون ما آمادگي داریم که این آزمایش��ات را 
ب��ا هزین��ه کمتري به صورت قطعي انجام دهیم.مجري طرح تحقیقاتي ب��ا بیان اینکه این بیماري در بین 
خانواده هاي مبتال ش��یوع باالیي دارد گفت: آمار دقیقي از مبتالیان به این بیماري در کش��ور وجود ندارد 
ول��ي به نظر مي رس��د که حدود 1۲۰ ت��ا 15۰ هزار نفر یا خانواده در ایران درگیر این بیماري باش��ند.عضو 
هیئت علمي پژوهش��گاه رویان تصریح کرد: ما هر چه بتوانیم زودتر این بیماري را تش��خیص بدهیم بهتر 
مي توانیم با داروها و مراقبت ها از پیش��رفت س��ریع بیماري جلوگیري کنیم.وي با بیان اینکه عالئم بالیني 
چنین بیماري بیش��تر در دهه دو و س��وم به بعد خود را نش��ان مي دهد، گفت: با این آزمایش مي توانیم در 
س��نین پایین بیماري را تش��خیص قطعي بدهیم.وي گفت: با تش��خیص ژنتیکي زودهن��گام این بیماري 
مي توان از طریق کنترل تغذیه، فش��ار خون و اس��تفاده از داروها از پیشرفت سریع بیماري جلوگیري کرد و 
در نهایت دیالیز و پیوند کلیه را چندین س��ال به تعویق انداخت.عضو هیئت علمي پژوهش��گاه رویان تاکید 
داش��ت: در اروپا، آمریکا و کش��ورهاي پیشرفته این آزمایش انجام مي شود؛ براي این بیماري درمان قطعي 
وجود ندارد ولي با مراقبت هاي پیشگیرانه مي توان آن را مدیریت کرد.وي با بیان اینکه تحقیقات در زمینه 
تش��خیص ژنتیکي این بیماري از ۳ س��ال پیش آغاز شده اس��ت، گفت: اکنون آمادگي داریم این آزمایش 
را انجام دهیم و تا پایان س��ال 1۳98به صورت عمومي ارائه خدمات داش��ته باشیم.مقدس علي تاکید کرد: 
اجراي این پروژه هاي تحقیقاتي نیاز به بودجه دارد و ضروري اس��ت که سیستم هاي درگیر و مرتبط با این 
موضوعات تکلیف خود را در این زمینه مشخص کنند که خواستار انجام تحقیقات بنیادي هستند یا خیر تا 
بتوانیم بسیاري از بیماري ها را با سلول هاي بنیادي بهبود ببخشیم.این محقق با بیان اینکه در حال حاضر 
کارآزمایي هاي بالیني ما متوقف شده است، بیان کرد: هزینه سلولي این طرح ها زیاد است و به همین دلیل 

این پروژه ها متوقف شده است.
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