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ظریف خطاب به اروپاییها:

 ۸۷۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مدارس
خیرساز تخصیص یافت

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رئیــس ســازمان نوســازی
و تجهیــز مــدارس کشــور گفــت :امســال  ۸۷۰میلیــارد تومــان
اعتبــار از ســوی دولــت بــرای تکمیــل مــدارس خیرســاز نیمــه
تمــام کشــور تخصیــص یافتــه اســت.
مهــراهلل رخشــانی مهــر در حاشــیه بازدیــد از طــرح هــای
عمرانــی آمــوزش و پــرورش مراغــه در گفــت و گــو بــا ایرنــا
افــزود :ایــن میــزان اعتبــار در راســتای مشــارکت دولــت بــرای
تکمیــل ایــن مــدارس تخصیــص یافتــه و دولــت تدبیــر و امیــد
در ایــن زمینــه توانســته بــه تعهــدات خــود بــه صــورت کامــل
عمــل کنــد.
وی ادامــه داد :میــزان مشــارکت دولــت در مــدارس نیمــه تمــام
خیرســاز کشــور در ســال هــای  ۹۶و  ۹۷بــه ترتیــب  ۲۰۰و
 ۴۰۰میلیــارد تومــان بــوده کــه امســال ایــن میــزان بــا جهشــی
مناســب افزایشــی بیــش از دوبرابــری داشــته اســت.
رخشــانی مهــر اضافــه کــرد :براســاس پیــش بینــی هــای انجــام
شــده امســال در قالــب  ۲هــزار طــرح عمرانــی ۱۰ ،هــزار کالس
درس بــه فضاهــای آموزشــی کشــور افــزوده مــی شــود کــه
ســهم خیــران مدرســه ســاز تامیــن  ۳۰درصــد از فضاهــای
آموزشــی خواهــد بــود.
وی گفــت :افزایــش ســهم مشــارکت دولــت در اجــرای طــرح
هــای عمرانــی در قالــب احــداث و تکیمــل مــدارس در ســال
جــاری بــا توجــه بــه بودجــه اختصــاص یافتــه از ســوی ســازمان
برنامــه و بودجــه نســبت بــه ســال هــای گذشــته افزایــش
چشــمگیری یافتــه اســت.
وی افــزود :امســال نیــز خیــران مدرســه ســاز حــدود یــک
هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان بــرای احــداث مــدارس خیرســاز
مشــارکت و تعهــد کــرده انــد.
رخشــانی مهــر ادامــه داد :هــم اکنــون نیــز تمامــی طــرح های
نیمــه تمــام احــداث مــدارس بــه ویــژه مــدارس خیرســاز در
ســطح کشــور فعــال بــوده و امیــد اســت در آینــده نزدیــک
همــه آنهــا بــه فضاهــای آموزشــی موجــود افــزوده شــود.
مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس آذربایجــان شــرقی نیــز
گفــت :ســهم ایــن اســتان از اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــرای
تکمیــل مــدارس نیمــه تمــام حــدود  ۳۰میلیــارد تومــان
بــوده کــه ایــن میــزان بــا توجه بــه نیــاز هــای موجــود افزایش
خواهــد یافت.پیــام صدقــی افــزود :بــا توجــه بــه تکمیــل طرح
هــای در دســت اجــرا در زمینــه مــدارس خیرســاز ،تــا اول مهر
امســال در قالــب  ۷۰طــرح ۴۵۰ ،کالس درس بــه ظرفیــت
مــدارس ایــن اســتان افــزوده خواهــد شــد.

ساخت ربات دوزیست برای استفاده
در مواقع بحران

محققــان ایرانــی موفــق بــه تولیــد یــک ربــات دوزیســت
بــرای اســتفاده در مواقــع بحــران شــدند.
احــرار ســروی محقــق ایرانــی در گفتوگــو بــا فــارس،
گفــت :مــن بــه همــراه نــروان بهبــو ،یــک ربات دوزیســت
ســاختیم کــه در آینــده بتــوان از آن بــه عنــوان جایگزیــن
انســانها در مواقــع بحــران اســتفاده کــرد.
وی افــزود :از ایــن ربــات کــه ســایزی بــه انــدازه 25
ســانتیمتر در  10ســانتیمتر دارد ،میتــوان در
مواقــع ســیلزدگی یــا در مواقعــی کــه انســان بــرای
کمکرســانی دچــار صدمــه میشــود ،بهــره بــرد.
ســروی ادامــه داد :ایــن ربــات نمونــه مشــابه دارد امــا مــا
تغییراتــی در آن دادیــم کــه ســبب ارتقــای ربــات شــده
اســت ،بــه طــور مثــال در نمونههــای قبلــی ارتفــاع ربــات
کــم بــوده و بدنـهای ســنگین داشــته کــه بــا تیــوپ بــادی
نیــز حرکــت میکــرده امــا مــا بــا اســتفاده از وســایل
موجــود ماننــد ورق  EVAو نــوار نقالــه و بدنــه ســبکتر
رباتــی ســاختیم کــه بتوانــد راحتتــر روی آب شــنا کنــد،
همچنیــن در مواقــع زلزلــه بــه راحتــی جایگزیــن انســان
بــرای کمکرســانی شــود.محقق ایرانــی اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر کار تولیــد ربــات بــه پایــان رســیده امــا
ســعی داریــم کارایــی آن را افزایــش دهیــم ،در آینــده
مــا میخواهیــم بــه جــای تکههایــی کــه بــر روی
تســمه نقالــه گذاشــتهایم اشــکال مثلثــی شــکل داخــل
تســمه نقالــه بگذاریــم کــه در داخــل آب کارایی بیشــتری
داشــته باشــد.به گفتــه وی ،از ایــن ربــات میتــوان بــرای
امدادرســانی در وقایــع طبیعــی ماننــد زلزلــه ،ســیل و
حتــی آتشســوزی اســتفاده کــرد.

قرار نیست به ایران لطف کنید ،فقط تعهدات خود را انجام دهید

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان تأکیــد کــرد کارهایــی کــه
قــرار اســت طرفهــای اروپایــی برجــام بــرای ایــران انجــام
دهنــد ،لطــف نیســت بلکــه تعهــدات تصریحشــده آنهــا
ذیــل برجــام اســت.
بــه گــزارش تســنیم ،محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در بــدو ورودش بــه
فــرودگاه جارکارتــای اندونــزی در گفتگــو بــا خبرنــگاران
خاطرنشــان کــرد کــه قــرار نیســت طرفهــای اروپایــی
برجــام بــه ایــران لطــف کنــد ،بلکــه انتظــار ایــن اســت کــه
آنهــا تعهــدات برجامــی خــود را انجــام دهنــد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در واکنــش بــه اظهــارات
برخــی مقامــات اروپایــی پــس از اعــام گام ســوم کاهــش
تعهــدات هســتهای ایــران گفــت « :اروپایــی هــا بایــد بــه
ایــن نتیجــه برســند کــه اگــر بخواهنــد از آمریــکا بــرای
اجــرای تعهــدات شــان اجــازه بگیرنــد آمریــکا هیــچ وقــت
بــه آنهــا ایــن اجــازه را نخواهــد داد .شــما از رژیــم و دولــت
کنونــی آمریــکا کــه سیاســت خــود را فشــار حداکثــری قــرار
داده ،انتظــار داریــد ایــن فشــار را کــم کنــد؟ حتمــا ایــن کار

را نخواهــد کــرد .شــما نمــی خواهــد بــه ایــران امتیــازی
بدهیــد و قــرار نیســت بــه ایــران لطفــی بکنیــد شــما قــرار
اســت تعهــدات خودتــان را انجــام دهیــد ایــن تعهــدات نــه
وابســته بــه آمریــکا و نــه وابســته بــه اجــازه آمریکاســت».
وی افــزود« :اروپاییهــا تعهداتــی را در قالــب برجــام داشــته
انــد .بنــد ســه ضمیمــه دو برجــام نشــان میدهــد ایــن
تعهــدات حتــی صــدور قوانیــن هــم نیســت بلکــه اجــرای
قوانیــن اســت و نتیجــه اجــرای آن قوانیــن .اروپایــی هــا
در اجــرای تعهداتشــان کــه ارتباطــی هــم بــا آمریــکا نــدارد
تخلــف کردنــد .اروپاییهــا خبــر داشــتند کــه آمریــکا بــا
سیاســت خشــنی وارد شــده بازهــم یــازده تعهــد دادنــد و
ایــن تعهــدات را چندیــن بــار تکــرار کردنــد امــا آنهــا را
اجــرا نکردنــد در واقــع هــم اجــرای تعهــدات برجامــی شــان
را نقــض کردنــد هــم تعهداتــی کــه بعــد از خــروج آمریــکا
داشــتند نقــض کردنــد .اگــر اروپایــی هــا بخواهنــد منتظــر
اجــازه کشــوری بماننــد کــه بــرای فشــار بــر ایــران از برجــام
خــارج شــده حتم ـاً ایــن اجــازه صــادر نخواهــد شــد».
وی در خصــوص مذاکــرات انجامشــده بــا فرانســویها
بــرای نجــات برجــام نیــز گفــت « :از ابتــدا هــم بــه آنهــا
گفتیــم اگــر منتظــر موافقــت آمریکایــی هــا هســتید تــا
بــا ایــران همــکاری کنیــد چنیــن توافقــی محــال اســت
بنابرایــن بایــد مشــکل را خودتــان حــل کنیــد».
وزیــر امــور خارجــه دربــاره گام ســوم کاهــش تعهــدات

هســتهای ایــران ذیــل برجــام نیــز تصریــح کــرد« :اقدامــی
کــه آقــای رئیــس جمهــور اعــام کردنــد و مــن ظــرف
چنــد ســاعت آینــده بــه خانــم موگرینــی رســما اعــام
خواهــم کــرد اقــدام بســیار مهمــی اســت .البتــه ایــن هــم
ماننــد اقدامــات قبلــی مــا قابــل بازگشــت اســت .یعنــی
جمهــوری اســامی بــه عنــوان یــک کشــور قانــون مــدار
در چارچــوب حقــوق و وظایــف خــود عمــل میکنــد.
اروپاییهــا اگــر بــه وظایفشــان عمــل کننــد ایــن اقــدام
هماننــد دو اقــدام دیگــر کــه قبــا صــورت گرفتــه ،امــکان
دارد برگردد».محمدجــواد ظریــف همچنیــن در واکنــش
بــه اقــدام اخیــر آمریکاییهــا بــرای تطمیــع ناخــدای
هنــدی نفتکــش آدریــان دریــا نیــز تأکیــد کــرد« :کار
بســیار شــرم آور دیگــری کــه برایــا ن هــوک انجــام داده
ایمیلــی بــوده کــه بــرای ناخــدای کشــتی آدریــان دریــا
فرســتاده و در آن بــه ایشــان پیشــنهاد صریــح داده و اصـ ًا
هــم تــاش نکــرده در لفافــه دیپلماتیــک بگنجانــد و گفتــه
اســت مــن اســمم ایــن اســت و مســئولیتم ایــن اســت و
شــما مــی توانیــد کشــتی را بــه مــا تحویــل بدهیــد چنــد
میلیــون دالر پــول بگیریــد و زندگــی خوبی داشــته باشــید
یــا ایــن کار را نکنیــد و زندگــی بســیار بــدی در آینــده،
منتظــر شماســت .ایــن مســئله نــه تنهــا نشــان دهنــده
ســقوط اخالقــی بلکــه ســقوط سیاســی و عملیاتــی
آمریکاســت».

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

ارسال اسامی افرادی که ارز صادراتی را برنمی گردانند به قوه قضاییه

رییــس کل بانــک مرکــزی گفت:برخــی محدودیتهــا
صرفــاً بــرای افــرادی اســت کــه از امکانــات کشــور
اســتفاده کــرده امــا در مقابــل از بازگشــت ارز خــودداری
مــی کننــد کــه اســامی آنهــا تســلیم قــوه قضاییــه مــی
شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،عبدالناصــر همتــی کــه در
جریــان ســفر بــه کرمــان در جمــع شــورای گفــت و گــوی
بخــش دولتــی و خصوصــی ایــن اســتان ســخن مــی
گفــت ،بــا تشــریح وضعیــت اقتصــادی کشــور تصریــح
کــرد :مــا معتقدیــم کــه فعــاالن بخــش خصوصــی در ایــن
دوره تعییــن کننــده ،میتواننــد نقــش بســیار مهمــی را
داشــته باشــند .بــه طــور قاطــع مــی تــوان گفــت کــه

فشــار تحریــم را بــا تــاش و کوشــش همــه شکســتهایم
و اکنــون در شــرایط بــه نســبت بــا ثباتــی هســتیم و الزم
اســت ایــن ثبــات ادامــه پیــدا کنــد.
دکتــر همتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
سیاســت بانــک مرکــزی در خصــوص نــرخ ارز را از میــان
بــردن اختــاف نــرخ اعــام کــرد و گفــت :خوشــبختانه در
ایــن راه نیــز بــه موفقیــت هایــی دســت یافتــه ایــم ضمــن
آنکــه بانــک مرکــزی بــا تمــام تــوان در راســتای تامیــن
ارز مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی گام بــر مــی دارد.
رییــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــن
بــه صــادر کننــدگان ایــن اطمینــان را میدهــم کــه تــا
زمانــی که مــن در بانــک مرکــزی هســمراه صادرکنندگان
خواهــم بــود گفــت :شــما صادرکننــدگان نیــز میتوانیــد
بــا بازگردانــدن ارز بــه کشــور کمــک شــایان توجهــی بــه
اقتصــاد کشــور کنیــد.

وزیر علوم:

مقابله گسترده با تخلف علمی در دانشگاههای سراسر کشور از سال جدید

وزیــر علــوم گفــت :بــا ابــاغ قانــون مقابلــه بــا تخلــف
علمــی ،از ســال جدیــد اقــدام گســتردهای در دانشــگاههای
کشــور انجــام میشــود.
منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
گفتوگــو بــا فــارس دربــاره ادامــه فــروش پایاننامههــا
علیرغــم وضــع قانــون مقابلــه بــا تقلــب علمــی و تصویــب
آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون ،اظهارداشــت :برخــورد بــا
تخلفــات علمــی از چنــد وجــه در حــال پیگیــری اســت.

وی گفــت :بــه عنــوان اقــدام اول ،بــا تصویــب و ابــاغ
آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون کارگروههــای مربوطــه
در دانشــگاههای سراســر کشــور ایجــاد میشــود تــا از
وقــوع ایــن تخلفهــا پیشــگیری شــود .تجربــه نشــان داده
کــه ایــن مــوارد بیشــتر در مراکــز آموزشــی کــه امکانــات
محــدودی داشــتهاند رخ داده و اغلــب افــرادی کــه مرتکــب
ایــن تخلــف شــدهاند از کســانی هســتند کــه باوجــود
عالقــه بــه تحصیــل و مــدرک تحصیلــی ،بــه دلیــل مشــغله

معاون هماهنگ کننده ناجا خبر داد:

تردد بیش از  ۲برابری زائران عتبات از مرز مهران به دنبال لغو روادید

معــاون هماهنــگ کننــده ناجــا بــا بیــان اینکــه از ابتــدای
محــرم تاکنــون شــاهد افزایــش ۲۰۰درصــدی تــردد زائــران
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در پایانــه مــرزی
مهــران هســتیم ،از بکارگیــری بیــش از ۳۰هــزار نیــروی
پلیــس در جهــت برقــراری نظــم و امنیــت زائــران اربعیــن
حســینی خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا ،ســردار محمــد علــی
نورینــژاد در حاشــیه بازدیــد از زیرســاختها در مــرز
مهــران ،اظهــار کــرد :مــرز مهــران میعــاد گاه عاشــقان

اباعبــداهلل الحســین (ع) اســت و بــا نزدیــک شــدن بــه
ایــام اربعیــن و همچنیــن برداشــته شــدن محدودیتهــای
تــردد و لغــو روادیــد ،شــاهد تــردد بیــش از ۲برابــری
زائــران هســتیم.وی افــزود :امســال ۳۰هــزار نیــروی پلیــس
در جهــت برقــراری نظــم و امنیــت زائــران اربعیــن حســینی
(ع) بــه کارگیــری خواهنــد شــد.معاون هماهنــگ کننــده
ناجــا خاطــر نشــان کــرد :در  ۲روز گذشــته روزانــه شــاهد
خــروج بیــش از ۲۱هــزار نفــر زائرعتبــات عالیــات از پایانــه

وی ادامــه داد :میــزان ارزی کــه بــه کشــور برمــی گــردد
و میــزان تقاضایــی کــه از واردات تامیــن مــی شــود بــرای
مــن مهــم اســت و اکنــون بانــک مرکــزی بــا تمــام تــوان
در مســیر تامیــن نیازهــای واقعــی ارزی کشــور گام بــر
مــی دارد .هــدف ،آمــدن ارز بــه ســامانه نیمــا نیســت
بلکــه آمــدن ارز بــه کشــور هــدف اســت؛ ســامانه نیمــا
فقــط مظهــر دخــل و خــرج ارزی کشــور اســت.
همچنیــن در ایــن نشســت فعــاالن بخــش خصوصــی و
اعضــای اتــاق بازرگانــی کرمــان مطالبــی دربــاره تســهیل
و تســریع در روشهــای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
ارائــه دادنــد.
نماینــدگان مجلــس حــوزه اســتان کرمــان نیــز مســائل
خــود را در خصــوص توجــه بــه بهبــود وضعیــت پرداخــت
تســهیالت و هماهنگــی بانکهــا ،بررســی وضعیــت
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خشــکبار عنــوان کردنــد.
کاری فرصــت انجــام تفــاوت درســی را ندارنــد.
وی گفــت :بــا ابــاغ ایــن قانــون و تشــکیل کارگروههــای
مربوطــه در دانشــگاههای سراســر کشــور مقابلــه گســترده
بــا تخلفــات علمــی از ســال جدیــد رقــم زده خواهــد شــد.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری تصریــح کــرد :در بخــش
دیگــر ،برخــورد بــا تخلفــات توســط اقــدام مشــترک وزارت
علــوم و نیــروی انتظامــی در دســت انجــام اســت و تاکنــون
هــم برخوردهــای موثــری صــورت گرفتــه اســت و البتــه
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هیــچ تخلفــی
تنهــا بــا تصویــب قانــون بــه پایــان نمیرســد و همچنــان
نیازمنــد برخــورد بــا تخلــف هســتیم.

مــرزی مهــران بودیــم کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل شــاهد افزایــش ۲۲۰درصــدی خــروج زائران هســتیم.
نورینــژاد بــا بیــان اینکــه مــرز بیــن المللــی مهــران
یکــی از معبرهــای اصلــی و پــر تــردد کشــور بــرای خــروج
زائــران اســت ،افــزود :برنامهریزیهــای جمعــی وبــی بــرای
تســهیل در تــردد زائــران از پایانــه مــرزی مهران اندیشــیده
شــده اســت.معاون هماهنــگ کننــده ناجــا از راننــدگان و
زائــران اربعیــن حســینی(ع) خواســت بــدون نگرانــی و بــا
آرامــش در مســیرهای منتهــی بــه پایانههــای مــرزی
تــردد کننــد و بــا رعایــت مقــررات راهنمائــی و رانندگــی،
پلیــس را در انجــام ایــن وظیفــه خطیــر همراهــی کننــد.

