سازمان بازرسي خبر داد

 ۸۰درصد تسهيالت
در جيب ۲۰ابربدهكار بانكي

رئيس س�ازمان بازرسي كل كشور روز گذش�ته خواستار بررسي
عملكرد بانك مركزي در راس�تاي اجراي قانون شش�م توس�عه
ش�د .وي اعالم كرد ك�ه در اي�ن رابطه ني�ازي نيس�ت پرداخت
وامهاي قرضالحس�نه  ۱۵ميليوني بررس�ي ش�ود ،بلكه به جاي
اي�ن موضوعات ،وضعي�ت پرداخت تس�هيالت ب�ه ابربدهكاران
بانكي بررس�ي شود .قائممقام س�ازمان بازرس�ي هم خبر داد كه
ي دريافت كردهاند.
 ۸۰درصد تس�هيالت را  ۲۰نفر ابربدهكار بانك 

يكي از دستگاههايي كه با اكثريت مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش كار
گسترده آن بيش از جمعيت كشور به آن مراجعه ميشود ،بانكها هستند.
به قول رئيس قوه قضائيه ،شايد هيچ دستگاهي نباشد كه به اين اندازه با
مردم سر و كار داشته باشد .بررس��يهاي سازمان بازرسي نشان ميدهد
گاهي حتي يك بانك راضي به ارائه تسهيالت به برخي اشخاص نبودهاست،
اما فشارهاي سياسي افراد ذينفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهيالت
بانكي شدهاست؛ گيرنده هم تس��هیالت را به نام توليد گرفته و در جاي
خودش هم هزينه نكرده و صرف كارهاي داللي كردهاست.
دادستاني تهران سال گذشته به عنوان يكي از مأموريتهاي دستگاه قضا
اقداماتي براي برخورد با فساد و پيگيري مطالبات بانكي و استيفاي حقوق
بانكها انجام داد .دادس��تاني تهران تالش كرد بخش عمده مطالبات در
مرحله دادسرا واصل و حقوق بيتالمال اعاده شود.
بازگشت  ۱۰۰هزار ميليارد ريالي حقوق بانكي در پرونده ونيكي (يكي از
نمادهاي بورس) ظرف سه ماه ،اعاده  ۳۵ميليارد ريالي حقوق بانكي ملي در
مدتي كمتر از چهار ماه ،بازگشت  ۳هزار ميليارد ريالي حقوق بانك اقتصاد
نوين و  ۳هزار ميليارد ريال از حقوق بانك دي از اقدامات دادستاني تهران
در پيگيري مطالبات بانكي در سال گذشته بود.
علي القاصي مهر سال گذشته و در مقام دادستان پايتخت در اين خصوص
متذكر شد بخش عمده آسيبها در نظام بانكي ناشي از مشكالت مربوط به
سيستم بانكي است كه مهمترين آنها نقض قوانين و مقررات بانكداري است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم ديروز خطاب به بازرسان اقتصادي
اين سازمان با تأكيد بررسي مسائل كالن بانكها گفت :وضعيت پرداخت
تسهيالت به ابربدهكاران بانكي را بررسي كنيد و ببيند كه آيا سوء جرياناتي
بودهاست يا نه .ذبيح اهلل خداييان در نشستي با بازرسان معاونت اقتصادي
سازمان بازرسي با اشاره به نقش مهم بانكها در اقتصاد كشور افزود :بايد
بررسي شود آيا بانك مركزي به وظايف خود در راستاي اجراي قانون ششم
توسعه عمل كردهاس��ت و در اين رابطه نيازي نيس��ت ،پرداخت وامهاي
قرضالحس��نه  ۱۵ميليوني بررسي ش��ود ،بلكه به جاي اين موضوعات،
وضعيت پرداخت تسهيالت به ابربدهكاران بانكي بررسي شود.
خداييان از معاونت اقتصادي سازمان بازرسي خواست به جاي پرداختن به
 ۳۰موضوع جزئي ،چند مسئله مهم و اساسي بانكها را مشخص كنند و در
سال جاري فقط بر مسائل كالن متمركز باشند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور يكي از مشكالت نظام بانكي را بنگاهداري
عنوان كرد و از بازرس��ان خواس��ت بر اين موضوع تمركز كرده و موضوع
بنگاهداري بانكها كه آنها را از هدف اصلي خود باز ميدارد ،بررسي کند و با
هرگونه سوءجريان در اين زمينه برخورد شود .وي با اعالم اينكه مشكالت
بانكها كم نيست ،اين نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه كشف فسادهاي
بانكي به دليل سروكار داشتن با پول ،سخت و دشوار نيست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به تعدد بانكها نيز اشاره كرد و گفت :با
توجه به اين موضوع براي كشف انحرافات حوزه بانك و بانكداري بايد به
سراغ مسائل اصلي رفت ،نه اينكه با مسائل جزئي خود را سرگرم كنيم.
خداييان با تأكيد بر اينكه برخي اقدامات بانكها باعث وارد شدن خدشه به
اقتصاد كشور شدهاست ،افزود :چه دليلي دارد كه بانكها در خريد زمين
و ساخت و ساز برج فعاليت داشته باشند؟ اگر به صورت ريشهاي با برخي
از انحرافات برخورد و مقصران شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شوند،
ديگران از ارتكاب آن اعمال مغاير قانون خودداري خواهند كرد.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور هم در اين نشست از بازرسان معاونت
اقتصادي خواست كه در س��ال جاري به موضوع عدم حمايت بانكها از
واحدهاي توليدي نيز ورود كنند و تأكيد كرد كه بيشتر واحدهاي توليدي
نسبت به نظام بانكي نگرانيهايي دارند كه اقدامات برخي از بانكها در نحوه
بازپسگيري تسهيالت منجر به تعطيلي واحدها ميشود.
احمد رحمانيان لزوم ورود معاونت اقتصادي سازمان بازرسي به معوقات
بانكي بانكهاي خصوصي را نيز مورد تأكيد ق��رار داد و افزود ۸۰ :درصد
ي دريافت كردهاند ،از اينرو ضرورت
تس��هيالت را  ۲۰نفر ابربدهكار بانك 
دارد به اين مسئله ورود كنيد كه مشخص شود آيا پرداخت تسهيالت و اخذ
وثيقه از اين افراد به درستي انجام شده يا نه.
گفتني اس��ت ورود به بدهيه��اي ماليات��ي بانكها ،پيگي��ري نظارت
الكترونيكي ،تدوين برنامهاي سراسري براي ورود به مسائل كالن بانكي
از ديگر موضوعاتي بود كه قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت
توجه به آنها تأكيد كرد.
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خطر پاندمي «آبله ميمون» اینبار از اروپا
اروپا و امريكا براي مقابله با آبله ميمون در تدارك تهيه واكسن آبله هستند

آيا جهان در معرض
گزارش یک
يك پاندم�ي تازه
زهرا چيذري
است؟! اين سؤالي
است كه با پيدا شدن سر و كله آبله ميمون ذهن
مردم دنيا را به خود مش�غول كردهاست .يك
مقام سازمان جهاني بهداشت ( )WHOهشدار
داد كه با گسترش موارد ابتال به «آبله ميمون»
در سراسر اروپا ممكن است روند شيوع بيماري
تسريعشود.طي هفتههاي اخيرمواردي از ابتال
به اين بيماري در كش�ورهاي اروپايي از جمله
پرتغال و س�وئد و كش�ورهاي ديگر همچون
اياالتمتح�ده ،كان�ادا و اس�تراليا مش�اهده
شدهاس�ت .بيش�تر مبتاليان كه اخيرا ً به اين
بيماريدچارشدهاند،سابقهسفربهمناطقيكه
آبله ميمون شايع بوده ،نداش�تهاند .در هفته
اخير مقامات اروپا نيز دهها م�ورد ابتال به اين
بيماري را تأييد كردهاند .موارد ابتال در اسپانيا،
پرتغال و انگلستان كه بيماري آبله ميمون در
آن بسيار نادر بوده با رابطه جنسي به ويژه رابطه
جنس�ي نامتعارف در ارتباط اس�ت .بر همين
اساس ،مشاور ارشد پزشكي در آژانس امنيت
سلامت بريتاني�ا ،از م�ردان همجنسگ�را و
دوجنسگرا خواس�ت بررس�ي كنن�د كه آيا
جوشهاي پوس�تي نامنظم دارند و در صورت
نگرانيبهپزشكسالمتجنسيمراجعهكنند.
با وجود گسترش مجدد اين بيماري در شماري
از كشورهاي جهان ،اما كارشناسان بهداشتي
معتقدند هنوز در آس�تانه يك اپيدمي بزرگ
نيس�تيم و هنوز خطر براي عموم كم ارزيابي
شدهاست .با وجود اين كش�ورهاي اروپايي و
امريكا در حال س�فارش و ذخيره واكسن آبله
هستند .بريتانيا هزاران واكسن و درمان آبله
ميمون تهيه كردهاست ،اس�پانيا براي خريد
واكسن آبله آماده ميشود و امريكا  ۱۳ميليون
دوز واكسن آبله ميمون س�فارش دادهاست.

آمار و ارق��ام جهاني ابتال ،بس��تري و مرگهاي
ناشي از كوويد نشان ميدهد پاندمي اين بيماري
هنوز تمام نشدهاست .با وجود اين و به رغم آنكه
هنوز به پايان كوويد نرسيدهايم ،نگراني جهاني
از ش��روع پاندميهاي جديد با پيدا ش��دن آبله
ميمون تشديد شدهاست .از زماني كه نخستين
مورد ابتال به آبله ميمون در اروپا كشف شد ،دو
هفته گذشته اما در همين مدت تعداد مبتاليان
به  ۱۲۷نفر افزايش يافت��ه و اين بيماري در پنج
كشور مختلف ديده شدهاست .بر اين اساس ،به
گزارش خبرگزاري رويترز سازمان بهداشت روز
جمعه جلسهاي براي بررسي شيوع آبله ميمون
برگزار كرد .هر چند اين س��ازمان اعالم كرد كه
جلسهاش معمولي و از جمله جلساتي بودهاست
كه به ش��كل روزانه و مرتب برگزار ميشوند .در
همين روز ،مجموع موارد آبله ميمون در سراسر
اروپا از  ۱۰۰مورد فراتر رفت تا «بزرگترين مورد
شيوع اين بيماري در اروپا» شكل بگيرد.
آبله ميمون چيست؟
آبل��ه ميم��ون توس��ط ويروس��ي از خان��واده
ويروسهاي آبله ايجاد ميشود ،اگر چه شدت آن
بسيار كمتر است و كارشناسان ميگويند احتمال
سرايت آن كم است.
اين بيماري بيشتر در مناطق دورافتاده كشورهاي
مركز و غرب آفريقا ،در نزديكي جنگلهاي باراني
استوايي رخ ميدهد.

حقوق سربازان
بيش از  2برابر افزايش يافت

س�ازمان وظيف�ه عموم�ي فراج�ا در اطالعي�هاي آخري�ن
جزئي�ات افزاي�ش حق�وق س�ربازان را تش�ريح ك�رد.

سازمان وظيفه عمومي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،در اطالعيهاي
با اعالم خبر افزايش بيش از دو برابري حقوق سربازان وظيفه در سال
 1401اعالم كرد :با مساعدت مجلس شوراي اسالمي و دولت ،ميانگين
حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح در سال  ۱۴۰۱به نسبت سال
 1400به ميزان  ۱۱۵درصد رش��د و از مبلغ ي��ك ميليون و490هزار
تومان در فروردين سال گذشته به  3ميليون و  200هزار تومان افزايش
يافتهاست .بر اساس اين گزارش:
 -1حقوق سربازان وظيفه مجرد كه در مناطق عادي خدمت ميكنند،
با رش��د  ۱۴۰درصدي و حداكثر به مبلغ  3ميليون و 780هزار تومان
تعيين شد.
 -2حداقل حقوق سربازان وظيفه متأهل،با افزودن هزينه عائلهمندي،

با رش��د  ۱۴۵درصدي به مبلغ  4ميليون و  100ه��زار تومان افزايش
يافت كه هزينه مربوط ب��ه فرزند يا اياب و ذهاب ب��ه اين مبلغ افزوده
خواهد شد.
 -3سربازان وظيفهاي كه در مناطق عملياتي خدمت ميكنند (اعم از
مجرد و متاهل) عالوه بر حقوق ذكرش��ده به تناسب مدرك تحصيلي
و تأهل از مبلغ حدود يك ميليون تا  3ميلي��ون و  500هزار تومان از
فوقالعاده عملياتي بهرهمند خواهند شد.

قديميتره�ا! دس�تمريزا د كه به ما ي�اد داديد بي�ش از حد از
خودمان تعريف نكنيم ،با افراد ناتوان صبور و مهربان باش�يم،
شوخيهاي زننده نكنيم و...
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزشها نياز نس�ل جوان را
برآورده ميكند؟
چرا از آموزشهاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما «مديريت زمان» بلديم؟!
ميتوانيم عاقالنه روي زمان سرمايهگذاري كنيم؟
ميدانيم زم�ان تنها چيزي اس�ت كه م�ا بيش از هم�ه آن را
ميخواهيم ،اما بدتر از همه از آن استفاده ميكنيم؟
بلديم از زمان براي تغيير ،بهبود ،يادگيري ،كسب درآمد و انجام
كارهاي مهم استفاده كنيم؟
ميدانيم مديريت زمان يكي از معيارهاي تشخيص افراد موفق
از افراد ناموفق است؟
ميتوانيم با صرفهجويي در زمان به هر موفقيتي دس�ت پيدا
كنيم؟
ناز شست قديميترها! اما هنوز مس�ائل مهمي وجود دارد كه
آموزش آنها به نسل جوان واقع ًا ضروري است.

ارديبهشت غباري!

كيفيت هواي پايتخت در ارديبهشت امسال
با ثبت  ۱۰روز فراتر از حد مجاز به پايان رسيد

ويروس آبله ميمون باعث ايجاد بثورات پوستي
و تاول ميش��ود به ندرت كشنده است و پيش از
اين در مركز و غرب آفريقا ديده شدهبود ،اما طي
هفتههاي اخير مواردي از ابتال ب��ه اين بيماري
در كش��ورهاي اروپايي از جمله پرتغال و سوئد و
كش��ورهاي ديگر همچون اياالت متحده ،كانادا
و استراليا مشاهده شدهاس��ت .بيشتر مبتاليان
كه اخيرا ً به اين بيماري دچار ش��دهاند ،س��ابقه
سفر به مناطقي كه آبله ميمون شايع بودهاست،
نداشتهاند«.هانس كلوگه» مدير اروپايي سازمان
جهان��ي بهداش��ت ميگويد«:ب��ا ورود به فصل
تابستان و آغاز برگزاري تجمعات ،جشنوارهها و
مهمانيهاي دستهجمعي ،نگران تسريع انتقال
آن هستيم».
نشانههاي اوليه اين بيماري شامل تب ،سردرد،
ورم ،كمردرد ،درد عض�لات و بيحالي عمومي
است .هنگامي كه تب شروع ميشود ،جوشها
و التهابهاي پوس��تي ايج��اد و اغلب از صورت
شروع ميشود ،سپس به ساير قسمتهاي بدن،
معموالً كف دستها و كف پا گسترش مييابد.
اين جوشها كه ميتواند با خ��ارش زياد همراه
باشد ،تغيير و مراحل مختلفي را طي ميكند تا
در نهايت يك جاي زخم ايجاد ميشود كه بعدا ً
ميريزد .ضايعات ميتواند باعث باقي ماندن جاي
زخم ش��ود .عفونت معموالً خود به خود برطرف
ميشود و بين  ۱۴تا  ۲۱روز طول ميكشد.
شدت و احتمال سرايت كمتر
احس��ان مصطفوي ،رئي��س مرك��ز تحقيقات
بيماريهاي نوپديد و بازپديد انس��تيتو پاستور
ايران با بيان اينكه آبله ميموني توس��ط ويروس
آبله ميمون ايجاد ميش��ود كه يك��ي از اعضاي
خانواده ويروسهاي آبله است ،ميافزايد« :شدت
آن بس��يار كمتر از بيماري آبله انس��اني است و
احتمال سرايت آن هم كمتر است».
به گفته مصطفوي مشكالت پوستي معموالً طي
يك تا س��ه روز پس از ظهور تب آغاز ميش��ود.

بثورات پوس��تي حدود ۹۵درصد م��وارد روي
صورت۷۵ ،درصد موارد بر كف دس��ت و كف پا
و  ۳۰درصد م��وارد بر اندامهاي تناس��لي ظاهر
ميشود .همچنين ميتواند غشاي مخاطي دهان
را هم درگيركند .اين ويروس ميتواند براي قرنيه
چشم هم مشكالتي را ايجاد كند و در موارد شديد
باعث نابينايي شود .درگيري پوستي با گذشت
زمان افزايش مييابد و رنگ بثورات پوس��تي به
سمت زردي ميرود .در موارد شديد ،اين ضايعات
ميتواند قس��متهاي زيادي از پوست را از بين
ببرد .با پيشرفت بيماري ،ويروس به مغز و نخاع
ميرس��د و باعث التهاب مغز و نخاع ميشود كه
ميتواند به آسيب مغزي و مرگ منجر شود.
تأثير  85درصدي واكسن آبله روي آبله ميمون
بيماري آبله ميمون ،واكس��ن مخصوص خود را
ندارد ،اما سازمان بهداشت جهاني ميگويد كه
واكسن آبله تا ۸۵درصد براي حفاظت در برابر آبله
ميمون كارآيي دارد .مقامات بهداشتي انگليس
اعالم كردند ،موارد آبله ميمون در اين كشور دو
برابر شدهاست كه نشاندهنده شيوع گستردهتر
ويروس اس��ت؛ انگليس هزاران واكسن و داروي
آبله ميمون را تهيه كردهاست ،زيرا بيم آن ميرود
كه سيل فعلي موارد ،تنها نوك كوه يخ باشد.
مقامهاي امريكا روز پنجش��نبه ۲۹ ،ارديبهشت
ماه اعالم كردند كه اياالت متحده  ۱۳ميليون دوز
واكسن آبله ميمون سفارش دادهاست .به گزارش
نيويورك پست ،اين ثبتسفارش به دنبال ابتالي
يك شهروند اهل ماساچوس��ت به اين ويروس
نادر صورت گرفتهاست .ش��ركت بيوتكنولوژي
باواريايي نورديك ،واكس��ن آبل��ه ميمون را كه
 Jynneosنام دارد ،توليد ميكند .اس��پانيا هم
براي خريد واكسن آبله آماده ميشود.
آبله ميمون در كمين مردان همجنسگرا
اگر چه آبله ميمون به عنوان يك بيماري مقاربتي
طبقهبندي نميشود ،ولی بسياري از موارد اخير
در بريتانيا در مرداني بود كه با مردان ديگر رابطه

جنسي داش��تند .ش��ش مورد از موارد بريتانيا
مربوط به مردان همجنسگرا يا دوجنسگرا است
كه به گفته مقامات« ،به شدت حاكي از انتشار در
شبكههاي جنسي» است.
دكتر س��وزان هاپكينز ،مشاور ارش��د پزشكي
در آژان��س امنيت س�لامت بريتاني��ا ،از مردان
همجنسگرا و دوجنسگرا خواس��ت بررس��ي
كنند كه آيا جوشهاي پوس��تي نامنظم دارند
و در صورت نگراني با پزش��ك س�لامت جنسي
صحبت كنند.
مواردي نيز در اياالتمتحده ،اس��پانيا و پرتغال
اعالم شده و در كانادا هم موارد مشكوك گزارش
شدهاست.
آبله ميمون پاندمي بعدي دنيا نيست
آيا آبله ميمون پاندمي بعدي دنياي ماست؟ در
پاسخ به اين سؤال بايد گفت دانشمندان انتظار
ندارند درب��اره آبله ميمون ش��اهد يك پاندمي
گس��ترده ش��بيه به همهگيري وي��روس كرونا
باشيم ،چراكه سرعت انتقال ويروس آبله ميمون
بسيار كمتر از سرعت انتقال ويروس كوويد ۱۹
است .پروفس��ور جاناتان بال ،پروفسور ويروس
شناسي مولكولي دانش��گاه ناتينگهام ميگويد:
«اين واقعيت كه تنها يك��ي از  ۵۰فرد در تماس
بوده با بيم��ار اوليه آلوده ،به آبل��ه ميمون آلوده
شدهاس��ت ،نش��ان ميدهد كه ميزان س��رايت
ويروس چقدر كم است».
دكتر نيك فين ،معاون خدمات ملي عفونت در
بهداشت عمومي انگلستان هم معتقد است«:آبله
ميمون ب��ه راحتي بين افراد پخش نميش��ود و
خطر كلي براي عموم مردم بسيار كم است».
در عين حال «بهداشت عمومي انگلستان در حال
پيگيري افرادي است كه با بيمار تماس نزديك
داشتهاند تا توصيههايي را ارائه دهند و در صورت
لزوم آنها را تحتنظر بگيرند».
ايران واكسن آبله ندارد ،پس بايد مراقب بود آبله
ميمون به ايران نرسد!

تشكيل شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانشبنيان به رياست رئيسجمهور

علي بهادري جهرمي ،سخنگو و دبير هيئت دولت
اظهار كرد :طرح «جهش توليد دانش بنيان» به
تأييد شوراي نگهبان رس��يده و به عنوان قانون
الزماالجرا در دستور كار دولت قرار گرفتهاست.
وي ب��ا ي��ادآوري اينكه دول��ت قبل در س��ال
 ۹۹طي نامهاي ب��ه امضاي رئيس دفتر س��ابق
رئيسجمهوري با تصويب اي��ن طرح مخالفت
كرد ،گفت :دولت س��يزدهم با توجه به منويات
رهبر معظم انقالب و نياز حتمي و فوري كشور ،از
همان ابتداي كار حمايت از توليد و شركتهاي
دانشبنيان را در دستور كار جدي خود قرار داد
و از تصويب طرح «جهش تولي��د دانشبنيان»
حمايت كامل كرد.
س��خنگوي دولت ادامه داد :ب��ه همين منظور
دولت س��يزدهم طي مصوبهاي نظر مثبت خود
را درباره تصويب اين طرح به مجلس اعالم كرد.
معاونان امور مجل��س و علمي فن��اوري رئيس
محترم جمهوري هم از چند م��اه پيش براي به
س��رانجام رس��اندن اين طرح در مجلس تالش
زيادي كردند.
دبير هيئت دولت تأكيد كرد :اگر موافقت دولت
با اين طرح اعالم نميشد ،به دليل بار مالي آن ،به
احتمال زياد اعضاي محترم شوراي نگهبان طرح
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سخنگوي دولت خبر داد

سخنگوي دولت با
علم و فناوری
اشاره به تصويب و
ابالغ قان�ون «جه�ش تولي�د دانشبنيان»،
جزئياتي از روند تصويب اين طرح و مفاد آن را
اعالم كرد.

حسین سروقامت

را مشمول اصل  ۷۵قانون اساسي دانسته و آن را
تأييد نميكردند .در نهايت طرح «جهش توليد
دانشبنيان»  ۲۱ارديبهشتماه به تأييد شوراي
نگهبان رسيد و تبديل به قانون الزماالجرا شد.
بهادري جهرم��ي با بيان اينك��ه قانون «جهش
توليد دانشبني��ان» در  ۲۰م��اده و  ۱۰تبصره
مزاي��اي قابلتوجه��ي را در نظر داشتهاس��ت،
تصريح كرد :در اين قانون دس��تگاههاي اجرايي
ملزم به تعيين اولويتهاي فناورانه و اس��تفاده
از ظرفيت ش��ركتهاي دانشبنيان جهت رفع
نيازمنديهاي فناورانه شدهاند .رئيس شوراي
اطالعرساني دولت تصريح كرد :يكي از مشكالت

گريبانگير شركتهاي دانشبنيان ،خامفروشي
و در اختيار قرار نگرفتن مواد اوليه ارزان اس��ت.
قانون جديدالتصويب به منظور رفع اين مشكل
و كاهش انگيزه خامفروشي ،براي صادرات مواد
نيمهخام هم ماليات وضع كردهاست.
به��ادري جهرم��ي ب��ا بي��ان اي��ن نكت��ه كه
عدالتمحوري در توسعه شركتهاي دانشبنيان
و ايجاد سازوكار اس��تاني براي تقويت نوآوري و
فناوري در استانها هم در اين قانون مورد اشاره
است ،گفت :جلوگيري از رقابت غيرمنصفانه
بوده 
بخشه��اي دولت��ي و عموم��ي غيردولت��ي با
شركتهاي دانشبنيان نيز از ديگر نوآوريهاي

اين قانون به حس��اب ميآيد .به گزارش ايسنا،
س��خنگوي دولت اعالم ك��رد :ب��ه موجب اين
قانون «ش��وراي راهبري فناوريه��ا و توليدات
دانشبنيان» به رياست رئيسجمهوري و حضور
چند تن از وزرا و جمعي از اعضاي كميسيونهاي
مرتبط در مجلس شوراي اسالمي تشكيل جلسه
خواهد داد .اين ش��ورا در تعيين سياس��تهاي
كالن راجع به حمايت از ش��ركتها و مؤسسات
دانشبنيان و مواردي مانند ارائه مزايا ،تسهيالت
و امتيازات ب��ه ش��ركتهاي دانشبنيان نقش
تسهيلگر و شتابدهندهاي ايفا خواهد كرد.
بهادري جهرمي با اش��اره به اينكه جهش كامل
توليد و حمايت واقعي از شركتهاي دانشبنيان
نيازمند همكاري فرابخشي و تدارك اقداماتي در
ساير قوا هم است ،گفت :قانون جديد به اين نكته
هم توجه داشتهاست .به عنوان يك مثال در اين
قانون ايجاد دادگاههاي تخصصي از س��وي قوه
قضائيه براي شركتهاي دانشبنيان و تسريع و
تسهيل در رسيدگي به دعاوي حقوقي آنها هم
مورد اشاره واقع شدهاست .سخنگوي دولت در
پايان با بيان اين موضوع كه ماده  ۱۰اين قانون در
چند بند جداگانه راهكارهايي به منظور رونق بازار
محصوالت دانشبنيان ارائه كردهاست ،گفت :با
عزمي كه بين همه ق��وا در خصوص رونق توليد
بر پايه فناوري و شركتهاي دانشبنيان وجود
دارد ،مفاد اين قانون ي��ك گام رو به جلو و مهم
به حساب ميآيد و در صورت اجراي درست آن
انشاءاهلل بخش مهمي از موانع توليد دانشبنيان
مرتفع خواهد شد.

آمار شركت كنترل كيفيت هواي تهران نش�ان ميدهد كه هواي
پايتخت در ارديبهش�ت با ثبت  ۱۰روز فراتر از ح�د مجاز به پايان
رسيد .از اين  ۱۰روز ،هشت روز ناسالم براي گروههاي حساس و دو
روز ناسالم براي همه شهروندان ثبت شدهاست .در همين رابطه بايد
گفت پروژههاي سدسازي تركيه فقط محدود به پروژه گاپ نميشود
و اين كشور از  20سال پيش ،ساخت  10ابرپروژه سدسازي را شروع
كرده كه باعث ايج�اد ريزگرد در ايران و عراق شدهاس�ت .تركيه
فقـط در  17سـال اخيـر  585س�ـد جديد احداث كردهاسـت!

در همه روزهاي آلوده ارديبهش��ت ،آاليندههاي معل��ق كوچكتر از
 2/5ميكرون ،فراتر از حد مجاز بود .در اين ميان طي سه روز ،همزمان
آالينده ذرات معلق كوچكتر از  10ميكرون نيز فراتر از حدمجاز بود.
ذرات معلق از مرگبارترين انواع آلودگي هوا محسوب ميشود .به ويژه
ذرات كوچكتر از  ۱۰ميكرون كه به ريهها نفوذ كرده ،وارد جريان خون
ميش��ود و ميتواند به كاهش عملكرد ريه و مرگ ناگهاني در بيماران
قلبي و تنفسي منجر شود.
تهديد دشت مغان با پروژه داپ
آمارهاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران نشان ميدهد كه برخالف
ارديبهشت امس��ال ،در ارديبهشت سال گذش��ته ،هيچ روز آلودهاي
در ش��هر تهران ثبت نشدهبود و همه روزها در ش��رايط قابلقبول قرار
داشت.
امس��ال طوفانهاي گرد و غباري بسياري از اس��تانها را درنورديد و
پايتخت را هم بينصيب نگذاشت .با تحليل تصاوير ماهوارهاي هم منشأ
اصلي گرد و غبارهاي اخير ،كشورهاي همسايه شناسايي شد .همچنين
بر اساس رصدها و مدلهاي مربوطه ،پيشبيني ميشود كه ريزگردها و
گرد وغبار همچنان گريبانگير بسياري از استانها باشد.
از سوي ديگر اقدامات آبي تركيه در باالدست حوضه آبريز ارس هم اين
حوضه را در آيندهاي نهچندان دور آبستن تنش آبي ميان كشورهاي
واقع در اين حوضه آبريز خواهد كرد.
ابرپروژه در دس��ت اجراي تركيه در حوضه ارس ،پروژه آناتولي شرقي
موسوم به «پروژه داپ» است كه تكميل آن ،ايران را به صورت مستقيم
تحتتأثير كاهش حقآبه ارس قرار خواهد داد .دولت تركيه پروژه داپ
در باالدس��ت رود ارس را توس��عه داده و اين رود هم شاهرگ حياتي
دشت مغان است.
حمله همزمان همه آاليندهها
روز گذشته مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعالم اينكه
هواي پايتخت در ارديبهش��ت  ۱۴۰۱با ثبت  ۱۰روز فراتر از حد مجاز
به پايان رسيد ،گفت :از اين  ۱۰روز ،هشت روز ناسالم براي گروههاي
حساس و دو روز ناسالم براي همه شهروندان ثبت شد.
س��يد محمدمهدي ميرزایي قمي درباره وضعيت ه��واي پايتخت در
ارديبهش��ت و اينكه آيا زنگ خطر براي كيفيت ه��واي تهران به صدا
درآمدهاست ،اظهار داشت :در همه روزهاي آلوده ،شاخص آالينده ذرات
معلق بود ،تعداد قابلتوجه روزهاي آلوده ،متأث��ر از ورود گرد و غبار و
ريزگردها از كشورهاي همسايه به هواي تهران و ساير نقاط كشور بود.
وي خاطر نشان كرد :اين امر ميتواند زنگ خطري براي كيفيت هواي
شهر تهران باش��د و الزم اس��ت كه موضوع در س��طح ملي و در قالب
ديپلماسي محيطزيستي مورد پيگيري قرار گيرد.
گفتني است در روز  ۲۶ارديبهش��ت ،آالينده ازن با رشد قابلتوجه به
عدد  ۹۷رسيده و در آستانه شرايط ناسالم براي گروههاي حساس قرار
گرفت؛ آاليندهاي كه در روزها و ماههاي آينده ميتواند به عنوان آالينده
شاخص شهر تهران مطرح شود.
اصالح قانون براي پيروزي در دادگاههاي بينالمللي
يك كارشناس محيطزيست هم با بيان اينكه تركيه قصد دارد از مسئله
آب ب ه عنوان ابزار فشار سياسي استفاده كند ،به تسنيم گفت :تركيه از
گذشـته برنامـه بسـيار جـدي بـراي اسـتفاده از آب بهعنـوان ابـزار
سياسـي و امنيتـي عليـه كشـورهاي همسـايه داشـتهاسـت؛ بـراي
نمونـه تركيـه در بازه 18س��ـاله ( 2003تا  )2020تعـداد  585سـد
روي رودخانههايـش احـداث كـردهاس��ـت ،در حالي كـه تعـداد كل
س��ـدهاي احداثش��ـده تركيـه براي حـدود  56س��ـال قبـل از آن
 276س��ـد بـود! يعنـي فقـط در  17س��ـال اخيـر  585سـد اضافـه
كردهاسـت!
محمدصابر باغخانيپو ر افزود :عالوه بر گاپ ،پروژه سدس��ازي موسوم
به «داپ» نيز بهروي باالدس��ت حوضه رود ارس در ح��ال بارگذاري
است كه با تكميل آن مش��ابه اين اتفاق در حوضه رود ارس نيز اتفاق
خواهد افتاد!
وي با تأكيد بر اينكه بايد در رابطه با سدس��ازيهاي تركيه به جوامع
بينالمللي ش��كايت كنيم ،گفت :البته ما تنها كشوري هستيم كه در
سياستهاي باالدستي خود علناً عنوان كرديم كه بايد از خروج آبهاي
برونمرزي جلوگيري كنيم؛ اين موضوع باعث ميشود ما در دادگاههاي
حقوقي با شكست روبهرو شويم كه اين قانون بايد اصالح شود.
مدير عامل انديشكده ماكا يادآور شد :از پنـج حوضـه پرتنـش دنيـا،
كشـور ايران در دو حوضـه مش��ـترك اسـت؛ حوضـه آبريـز دجلـه و
فـرات در غـرب و حوضـه آبريز آمودريا در ش��مال شرق ايران؛ يعني
كش��ور ما ميان دو حوزه از پرتنشترين حوضههاي آبخيز دنيا احاطه
شدهاست!

