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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

بیژن زنگنه :

کرونا تاثیری بر تولید 
نفت ایران نداشت

قرارگاه پدافند زیستی در 
ارتش تشکیل شده است

معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش گفــت: قــرارگاه پدافند زیســتی در 
ارتــش تشــکیل شــده وایــن عزیــزان بــه وســیله شــبکه بهداشــتی 

موجــوددر پــادگان هــا ومراکــز آمــوزش بــه صــورت ....
2

متعهد به رسیدن به میزان تولید 
ریل ملی تا سقف چشم انداز 

۱۴۰۴3 هستیم

بسیاری از اراضی ملی را به 
4بیت المال برگرداندیم

راه اندازی سامانه آموزش 
مردمی در مقابله با کرونا در 

استان تهران

پروژه ساخت واکسن کرونا را مبتنی 
بر داده های ژنتیک طراحی کرده ایم

2

عرضه مداوم نفت سفید و گاز مایع 

در همه مناطق کشور

3

کارگروهی برای امتحانات پایان سال 
تحصیلی دانش آموزان

 تشکیل می شود

4

سالمت 6

کرونا در بدبینانه ترین حالت تا خرداد 
ادامه خواهد داشت

ــاری  ــت بیم ــن اس ــت گفت:ممک ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
ــن  ــد و در بدبینانه تری ــا عی ــت ت ــبینانه ترین حال ــا در خوش کرون

ــاه .... ــان اردیبهشــت و حتــی خردادم ــا پای ــت ت حال 7 3

مدیرعامل ذوب آهن:

رئیس قوه قضاییه :

معامله قرن، پیشنهادی غیرممکن 
تئاتر  از  بیش  چیزی  که  است 
سیاستمداران  سوی  از  سیاسی 

درگیر نیست.
اینترست  نشنال  تحلیلی  سایت 
»ساتیا  قلم  با  مقاله ای  اخیراً 
نویسنده  که  نموده  منتشر  مارار« 
توسط  پیشنهادی  قرن  معامله  آن 
قرار  نقد  مورد  را  ترامپ«  »دونالد 

می دهد.
ادامه  در  مقاله  کامل  متن  ترجمه 

آمده است.
آینده،  ماه  در  می رود  انتظار 
فلسطینی ها و متحدان آنها برنامه 
ترامپ  دونالد  جمهور  رئیس  صلح 
محکوم  را  قرن  معامله  به  موسوم 
توسط  که  طرح  این  نمایند. 
وزیر  نخست  نتانیاهو«،  »بنیامین 
اسرائیل و رقیب وی »بنی گانتس« 
است،  گرفته  قرار  استقبال  مورد 
فلسطین  استقالل  انداز  چشم 
بر  می برد.  بین  از  کلی  طور  به  را 
دیگر  بخش هایی  طرح  این  اساس 
کرانه  از  نیمی  شامل  فلسطین  از 
بیت المقدس  از  بخشی  و  باختری 
جهانی  جامعه  نظر  از  که  شرقی 
دارد،  تعلق  فلسطین  دولت  به 
در  و  می شود،  واگذار  اسرائیل  به 
کشور  تشکیل  با  اسرائیل  عوض 
دیگر  نیمه  در  فلسطینی  مستقل 
و  غزه  نوار  تمام  و  باختری  کرانه 
بیت المقدس  از  محله  چند  تنها 
همچنین  می کند.  موافقت  شرقی 
بیت المقدس  جای  به  »ابودیس« 
به عنوان پایتخت فلسطین در نظر 
فلسطینیان  و  شد  خواهد  گرفته 
سرزمین  به  بازگشت  حق  از  باید 
 ۱۹۴ قطعنامه  طبق  که  خود 
شورای امنیت به رسمیت شناخت 

شده، صرف نظر کنند.
معامله  غربی  ناظران  از  برخی 
قرن را به عنوان طرحی معقول و 
قرار  ستایش  مورد  سخاوتمندانه 
داده اند، اگرچه این طرح تفاوتی با 
طرحی که دوازده سال پیش توسط 

اولمرت«  »ایهود  اسرائیل  رهبر 
چیزی  اما  ندارد.  شد،  پیشنهاد 
به  که  است  این  است  مسلم  که 
هیچ وجه امکان رفع طوالنی ترین 
وجود  مدرن،  جهان  در  درگیری 

ندارد.
ماحصل  قرن،  معامله  ظاهراً 
تالش های ترامپ و نتانیاهو جهت 
برای  خود  مکرر  تعهدات  به  عمل 
اسرائیل   – فلسطین  بحران  رفع 
می توان  دقت  کمی  با  اما  است. 
متوجه شد که اکنون هر دو رهبر 
با رسوایی مواجه هستند - »دونالد 
نجات  استیضاح  از  تازه  ترامپ« 
یافته و نتانیاهو همچنان با اتهامات 
با  آنها  فساد مواجه است و هر دو 
آنها  انتخابات آینده روبرو هستند. 
طرحی  ارائه  با  هستند  امیدوار 
تفضیلی اعتبار دیپلماتیک خود را 
افزایش دهند، حتی اگر این طرح 

توسط فلسطینیان رد شود.
نتیجه  بی  قرن  معامله  گفت  باید 
به  آن  در  باید  زیرا  بود  خواهد 
و  شده  توجه  فلسطینی ها  حقوق 
امتیازاتی به آنها داده می شد، این 
فقط  این طرح  در حالی است که 
به اسرائیل و حقوق مردم آن توجه 
توافقنامه  این  واقع  در  است.  شده 
امنیتی  نگرانی های  می خواهد 
مشارکت  دهد،  کاهش  را  اسرائیل 
فلسطین  در  دموکراتیک  نهادهای 

را افزایش داده و حقوق شهروندی 
باید  کند.  تضمین  را  اسرائیلی ها 
گفت هیچکدام از این چشم اندازها 

واقع بینانه نیستند.
همانطور که می دانیم از سال ۲۰۰۶ 
فلسطین  سرزمین های  در  تاکنون 
انتخابات صورت نگرفته است زیرا 
و  فلسطینی  اسرائیلی،  نهادهای 
اردنی به این نتیجه رسیده اند که 
اگر انتخابات برگزا ر شود، حماس 
هم در کرانه باختری و هم در غزه 
پیروز می شود. دولت فتح، مستقر 
در کرانه باختری فلسطین، تمایل 
به ادامه قدرت غیرقانونی داشته و 
این  به فساد گسترده است.  متهم 
چرا  دهد  توضیح  می تواند  مهم 
انجام  به  تمایل  ادعای  وجود  با 
برگزار  سال  چهارده  انتخابات، 
نشده است. و اینکه کشور فلسطین 
تحت کنترل حماس هرگز توسط 
زیرا  شد  نخواهد  پذیرفته  اسرائیل 
اسرائیل  سمت  به  را  موشک هایی 
شلیک کرده و هر زمان که اسرائیل 

تالفی کند، شلیک خواهد کرد.
مستقل  دولت  اگر  گفت  باید 
نگرانی های  بخواهد  فلسطین 
کند،  برطرف  را  اسرائیل  امنیتی 
نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا 
در سال ۲۰۰۰ که »آریل شارون« 
با  کرد،  بازدید  االقصی  مسجد  از 
از  امنیت  تأمین  تضمین  وجود 

خودگردان  حکومت  رئیس  سوی 
گسترده،  اعتراضات  فلسطین، 
خونریزی و درگیری ایجاد شد که 
در طی آن هزاران نفر جان خود را 

از دست دادند.
فلسطین  ثبات  با  کشور  یک  ایده 
شدن  پیاده  قابل  راحتی  این  به 
که  است  دهه  چندین  نیست. 
اعتمادی  بی  بین دو طرف درگیر 
از  پس  دارد.  وجود  گسترده ای 
آنکه توافق نامه اسلو به نتایج مورد 
نظر دست نیافت و در روند اجرای 
نداشت،  چندانی  پیشرفت  خود 
به  را  خود  اعتماد  فلسطینی ها 
اند.  داده  دست  از  معامله  هرگونه 
اسرائیل  و  فلسطین  مسئله  حل 
نسل ها طول خواهد کشید و آنچه 
طرف  دو  بین  تنش  کاهش  باعث 
برنامه های  و  ابتکارات  می شود، 
مشترکی هستند که به اسرائیلی ها 
و فلسطینی ها کمک می کند با هم 
همکاری کنند تا اعتماد ایجاد شده 
و همکاری و حسن نیت الزم برای 
محقق  آینده  در  توافقی  هرگونه 

شود.
قرن،  معامله  گفت  باید  نهایت  در 
که  است  غیرممکن  پیشنهادی 
از  سیاسی  تئاتر  از  بیش  چیزی 
نیست  سوی سیاستمداران درگیر 
نخواهد  چندانی  نتایج  مطمئناً  و 

داشت.

نشنال اینترست بررسی کرد؛

معامله قرن تئاتری سیاسی است

کاخ سفید با صدور بیانیه ای از ارائه یک طرح ابتکاری جدید در زمینه کنترل تسلیحات 
خبر داد.به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید روز پنج شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری این کشور قرار است »یک طرح ابتکاری متهورانه و سه 
جانبه جدید در حوزه کنترل تسلیحات« را به کشورهای چین و روسیه پیشنهاد دهد.

کاخ سفید هدف دولت آمریکا از ارائه این طرح ابتکاری را »کمک به دوری جستن از 
رقابت پرهزینه تسلیحاتی« عنوان کرد!گفتنی است که آمریکا نزدیک به سه هفته پیش 
چین را برای پیوستن به معاهده کنترل تسلیحات هسته ای با واشنگتن و مسکو تحت 
فشار قرار داد.یک مقام بلندپایه دولت ترامپ در این باره گفت: »نوبت آن است که چین 
نقش خود را به عنوان یک بازیگر بین المللی مسئول ثابت کند«.در واقع می توان گفت 
اگرچه زرادخانه های هسته ای چین قابل رقابت با زرادخانه های روسیه و آمریکا نیست؛ 
اما قدرت یابی نظامی پکن در منطقه آسیا-پاسیفیک به مثابه اخطاری برای واشنگتن 
است. این در حالی است که پیمان هسته ای استارت نو فوریه آینده منقضی می شود و 
ترامپ اصرار دارد در نسخه جدید، عالوه بر روسیه، چین را هم دخیل کند. اما مقامات 
پکن می گویند که زرادخانه کوچک این کشور صرفاً جنبه دفاعی دارد و تهدیدی برای 

دیگر کشورها نخواهد بود.

کاخ سفید اعالم کرد؛

ترامپ طرحی جدید برای کنترل تسلیحات به 
چین و روسیه پیشنهاد می دهد

رئیس جمهور سوریه از طرح ارتش این کشور در مرحله پس از آزادسازی ادلب 
در شمال غرب سوریه پرده برداشت.

به نقل از اسپوتنیک، بشار اسد رئیس جمهور سوریه از طرح ارتش این کشور در 
مرحله پس از آزادسازی ادلب در شمال غرب سوریه پرده برداشت.

وی در گفتگو با شبکه روسیه ۲۴ گفت: پس از آزادسازی ادلب در شمال غرب 
سوریه ارتش سوریه تمرکزش را بر پاکسازی مناطق شرقی از لوث گروههای 

مسلح خواهد گذاشت. در حال حاضر اولویت اصلی از بُعد نظامی ادلب است.
رئیس جمهور سوریه اعالم کرد: کاماًل روشن است که رجب طیب اردوغان همه 
تالشش را بر آمریکایی ها گذاشته است و شکی در این نیست. پس از آزادسازی 
ادلب تمرکزمان بر شرق است من بارها گفته ام و تکرار می کنم که ادلب کانون 
اصلی است و همه توان خود را برای ممانعت از آزادسازی آن به کار بستند تا ما 

نتوانیم به شرق سوریه روی آوریم.
بشار اسد افزود: با وجود آن ما تماس با افرادی که در مناطق شرق به سر می برند 
را حفظ می کنیم. آنها از اشغالگری آمریکایی ابراز ناخرسندی و نگرانی می کنند.

است.  نداده  انجام  ترکیه  علیه  خصمانه ای  اقدام  سوریه  گفت:  همچنین  وی 
اقدامات خصمانه بزرگ و کوچکی که سوریه علیه ترکیه انجام داده باشد کدام 

است؟ هیچ اقدام خصمانه ای علیه ترکیه از جانب سوریه رخ داده نداده است.
بشار اسد با اشاره به پیوندهای میان خانواده های ترک و سوری و منافع مشترک 
حیاتی و نیز پیوندهای فرهنگی میان دو کشور افزود: غیرمنطقی است که میان 

ما و آنها اختالفات جدی وجود داشته باشد.

پس از آزادسازی ادلب به سمت شرق حرکت 
خواهیم کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رشته توئیت هایی را در باره ایران منتشر کرد و 
در آن ها به گفتگوی اخیر خود با وزیرخارجه ایران اشاره کرد. »جوزف بورل«، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا رشته توئیت هایی را در باره ایران منتشر کرد.بورل در 
این ارتباط اعالم کرده که با »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران تلفنی گفت وگو 
است.مسئول  اتمی شده  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ایران  همکاری  خواستار  و  کرده 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط نوشت: تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه ایران درباره شیوع کرونا صحبت کردم. بر حمایت اتحادیه اروپا تأکید کردم.

جوزف بورل همچنین به اعزام اولین بسته تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا به ایران در 
هفته گذشته نیز اشاره کرده است.در پیام توئتیری دیگری، مسئول سیاست خارجی 
هفته  در  اطمینان بخش جلسه کمیسیون مشترک  نتایج  از  بعد  اروپا گفت:  اتحادیه 
گذشته مسئله برجام را مطرح کردم. تالش ها برای بازگشت ایران به اجرای کامل توافق 
هسته ای همچنان ادامه خواهد داشت.در ارتباط با گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز، بورل به گفتگوی اخیر خود با وزیرخارجه ایران اشاره کرد و گفت: در این 
گفتگو به جدیدترین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی هم پرداختیم و از جمله 
درباره ضرورت تداوم همکاری خوب ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارائه همه 
توضیحات ضروری و دسترسی ها به اماکن معین گفت وگو کردیم. بورل همچنین در این 
پیام بر حمایت اتحادیه اروپا از آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده است.گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق معمول به صورت سه ماهه منتشر می شود و روز 
گذشته نیز گزارش سه ماهه آژانس منتشر شد که در آن درباره ایران ادعای درخواست 
شفافیت شده بود. در گزارش آژانس همچنین به ۵ برابر شدن ظرفیت اورانیوم غنی شده 

ایران در مقایسه با محدودیت تعیین شده در برجام اشاره شده بود.

جوزف بورل: اتحادیه اروپا خواستار بازگشت ایران 

به تعهدات خود در برجام است

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد شرکتهای دانش بنیان از مالیات و سود بازرگانی معاف 
هستند.

خدمات ارائه شده به شرکت های دانش بیان حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. ارائه انواع 
خدمات و معافیت ها در حوزه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی یکی از بسته های حمایتی 

پیش بینی شده برای حمایت از این شرکت ها است.
انواع معافیت های شرکت های دانش بنیان در موضوع مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، 

سود بازرگانی در حوزه های مختلفی تقسیم شده است. 
نوع خاصی از شرکت های دانش بنیان هر سال با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند تا از معافیت های تعیین شده در قانون 

برخوردار شوند.
برخی  از  نیز  فناوری  و  علم  پارک های  در  مستقر  بنیان  دانش  شرکت های  همچنین 
معافیت های مالیاتی برخوردار هستند. کارکنان فعال در شرکت های دانش بنیان نیز با 

پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند.

شرکتهای دانش بنیان از مالیات و سود بازرگانی 

معاف شدند



سیاسی
خبر

رئیس بسیج جامعه پزشکی:

طرح »تریاژ« در منزل برای 
مقابله با کرونا اجرا می شود

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور از اجرای طرح »تریاژ« از 
منزل خبر داد و گفت: عدم ورود مردم به محیط آلوده و خروج آن ها 

از نگرانی و اضطراب دو هدف عمده این طرح است.
به  با اشاره  ابراهیم متولیان رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی   
اقدامات بسیج جامعه پزشکی برای مقابله با کرونا، اظهار داشت: برای 
مقابله با این بیماری و کم کردن نگرانی مردم طرح تریاژ از منزل را 

اجرا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این طرح با همکاری بسیج محالت انجام خواهد 
گرفت، افزود: بسیج جامعه پزشکی در کشور حدود ۴۰۰ درمانگاه 

تخصصی دارد.
طرح  این  در  داشت:  بیان  پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  رئیس 
هموطنان ابتدا در درب منزل و یا کانکس هایی که در محالت مستقر 
درمانگاه های  به  عالئم  وجود  صورت  در  می شوند،  معاینه  شده اند 
معرفی  درمان  روند  ادامه  برای  بیمارستان  به  سپس  و  تخصصی 

خواهند شد.
متولیان خاطرنشان کرد: در این طرح می خواهیم به مردم کمک 
به  نگرانی آن ها کمتر شود و فقط کسانی که الزم است  تا  کنیم 
درمانگاه ها مراجعه کنند. ما دو هدف اصلی داریم؛ اول آنکه مردم 
وارد محیط آلوده نشوند و یا اجتماع ایجاد نشود و دوم اینکه مردم 

را از نگرانی و سردرگمی رها کنیم.
و بسیج  به کمک جامعه پزشکی  این طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محالت اجرا خواهد شد، اظهار داشت: در طرح تریاژ از منزل،  از 
هموطنان سواالتی پرسیده می شود که در صورت داشتن مشکالت 
تنفسی و یا تب راهنمایی های الزم انجام خواهد شد و در صورتی که 

با راهنمایی ها بهبود نیابند به مراکز مراجعه خواهند کرد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی افزود: در تالش هستیم در ۳ 
استان کشور که بیشتر درگیر این مسئله هستند با این طرح زمینه 

بروز و انتقال بیماری هر چه سریع تر از بین برود.
متولیان با اشاره به اینکه این طرح با استقرار ۶ کانکس در قم شروع 
شده است، گفت: این کانکس ها در روزهای قبل در مناطق محروم 
قم مستقر شده و در حال ویزیت مردم هستند تا مراجعه آن ها به 
مراکز درمانی کمتر شود. وی تاکید کرد: به دلیل ایجاد بیمارستان 
در  اما  ندارد،  وجود  کانکس ها  این  افزایش  امکان  فعاًل  سیار سپاه 
تالش هستیم تا شماره ۴۰۳۰ را در قم فعال کنیم تا مردم سواالت 
خود را از طریق این سامانه بپرسند و مشاوره های الزم را دریافت 

کنند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  فرمانده 
بقیه اهلل)عج( گفت: پروژه بسیار جدیدی 
طراحی  کرونا  واکسن  زمینه  در  را 
کرده ایم که این پروژه مبتنی بر داده های 

ژنتیک است.
دانشگاه  رئیس  جاللی  علیرضا  سردار 
نشست  در  بقیه اهلل)عج(  پزشکی  علوم 
خبری قرارگاه مقابله با کرونا که بعد از 
علوم  دانشگاه  در  )یکشنبه(  امروز  ظهر 
برگزار شد، گفت:  بقیه اهلل)عج(  پزشکی 
پر مخاطره ای هستیم  و  ایام سخت  در 
آن  درگیر  جامعه  بخش های  همه  که 
و  همکاری  با  که  داریم  امید  هستند. 
همراهی و رعایت اصول بهداشتی بتوانیم 

از این مرحله نیز عبور کنیم.
و  بیمارستان  مجموعه  داد:  ادامه  وی 
از  اهلل)عج(  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
روز اول گسترش ویروس کرونا در چین 
اقدامات برای شناسایی و مقابله با آن را 

آغاز کرد.
اظهار  اهلل)عج(  بقیه  دانشگاه  فرمانده 
داشت: پروژه بسیار جدیدی را در زمینه 
این  که  کرده ایم  طراحی  کرونا  واکسن 

پروژه مبتنی بر داده های ژنتیک است.
بازه  در  امیدواریم  افزود:  جاللی  سردار 
زمانی کمتر از یک سال، واکسن و داروی 

کرونا را تولید کنیم.
کیت   ۵۰ گذشته  در  کرد:  عنوان  وی 
ویروس شناسی  حوزه  در  تشخیصی 
کیت  زمینه  در  ان شااهلل  و  ساخته ایم 
خواهیم  نتیجه  به  سرعت  به  نیز  کرونا 

رسید.
گفت:  اهلل)عج(  بقیه  دانشگاه  فرمانده 
پیش  ماه  دو  از  گفتم  که  همانطور 
مجموعه های تحقیقاتی دانشگاه موضوع 
کرونا را رصد می کردند. دوستان محقق 
و  موضوعات  همه  جدی  صورت  به  ما 

بحران در  به خصوص موضوع مدیریت 
چین را رصد می کردند تا درس آموخته 
هایی که الزم است را در زمان ضرورت 

استفاده کنیم.  
از  بسیاری  شاید  افزود:  جاللی  سردار 
وارد  بودند که ویروس  محققین معتقد 
کشور نمی شود و شاید غافلگیری ما هم 
از همین ناحیه بوده است؛ ۱۰ روز پیش 
متوجه شدیم که اولین بیمار در شهر قم 
و دومین بیمار هم در بیمارستان بقیه 
اهلل کشف شد که به رحمت خدا رفت 
و بالفاصله تعداد بیماران رو به افزایش 

رفت.  
اولین  که  روزی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
لحاظ  از  ما  شد،  شناسایی  بیمار 
تحقیقاتی عقب نبودیم و امروز پزشکان 
این  با  مقابله  حال  در  خوب  خیلی  ما 
تجربه  با  افراد  مانند  و  هستند  بیماری 

عمل می کنند.
بیان  با  اهلل)عج(  بقیه  دانشگاه  فرمانده 
اینکه از همان روزهای اول بحث ساخت 
واکسن را در دستور کار داشتیم، اظهار 
داشت: واکسن کرونا در دنیا هنوز ساخته 

نشده و در این باره بحث های فراوان و 
مطالعات جدی شروع شده است.

مجموعه  در  کرد:  اضافه  جاللی  سردار 
دانشگاه بقیه اهلل به صورت جدی روی 
ما  دوستان  کنیم،  می  کار  موضوع  این 
در تالش هستند تا با روشی جدید که 
مبتنی بر ژنوم انسان است، واکسن کرونا 

را کمتر از یکسال آتی تهیه کنند.
بقیه  دانشگاه  مجموعه  در  گفت:  وی 
کرونا  داروی  روی  بر  تحقیق  اهلل،  
توسط سه تیم تحقیقاتی در حال انجام 
از داروها در مرحله  است؛ تاکنون یکی 
و  است  داده  مثبت  آزمایشگاهی جواب 
جواب  نیز  بالینی  مرحله  در  امیدواریم 
کیت  ساخت  زمینه  در  بگیریم.  مثبتی 
انجام  خوبی  کارهای  نیز  کرونا  تست 
شده است که امیدواریم به نتایج خوبی 

برسیم.
تصریح  اهلل)عج(   بقیه  دانشگاه  فرمانده 
کرد: آزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه 
بقیه اهلل از اولین مراکزی بود که توانست 
و  دهد  انجام  را  ویروس  تشخیص  کار 
امروز در کمتر از هشت ساعت می توانیم 

ویروس را شناسایی کنیم و در روزهای 
آینده نیز خبرهای خوبی در این زمینه 

به مردم عزیز ارائه می کنیم.  
درمانی  حوزه  در  افزود:  جاللی  سردار 
که  اهلل  بقیه  بیمارستان  اورژانس  هم 
به سرعت  است  اورژانس کشور  برترین 
آماده پذیرش بیماران کرونا شد؛ ما امروز 
حجم زیادی از بیماران را ویزیت کردیم 
و در چند روز گذشته بیش از ۲۰۰ بیمار 
را بستری کردیم و ظرفیت خوبی برای 

مواقع بحران آماده کرده ایم.  
وی با تاکید بر اینکه همه ظرفیت های 
وزارت  پشتیبانی  برای  سپاه  درمانی 
گفت:  است،  همکاری  آماده  بهداشت 
بارها به وزارت بهداشت اعالم کردیم که 

آمادگی کمک به آنها را داریم.
اظهار  اهلل)عج(  بقیه  دانشگاه  فرمانده 
داشت: دستگاه پیشرفته »اکمو« که در 
چند بیمارستان کشور استقرار دارد را در 
اختیار داریم و تیم ورزیده ما قادر به ارائه 
همچنین  هستند.  بیماران  به  خدمت 
و  درمانی  کادر  برای  را  نقاهتگاه خوبی 

بیماران در بیمارستان تهیه کرده ایم.

پروژه ساخت واکسن کرونا را مبتنی بر 
داده های ژنتیک طراحی کرده ایم

خبر

وزارت اطالعات مأمور پیگیری 
تخلفات در مورد اقالم بهداشتی شد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور نامه ارسالی از سوی 
وزیر بهداشت در مورد تخلفات صورت گرفته در مورد اقالم بهداشتی 
برای محافظت در مقابل کرونا را برای پیگیری به وزارت اطالعات ارجاع 

کرده است.
محمود واعظی، در خصوص نامه وزیر بهداشت به روحانی در مورد اقدام 
برخی سودجویان در احتکار ماسک در انبارها با توجه به نیاز ضروری 
مردم، تاکید کرد: در جلسه امروز دولت موضوع این نامه و موارد مطرح 
شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رفع کمبود این 
کاال در بازار و مقابله با سودجویان و متخلفان با هماهنگی قوه قضائیه، 
و  معدن  وزارت صنعت،  اطالعات،  وزارت  تعزیرات حکومتی،  سازمان 

تجارت و سایر دستگاه های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
واعظی افزود: رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت تاکید کرد که 
همه دستگاه ها موظف به همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند.

نامه  ارجاع  در  روحانی  آقای  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
اطالعات  وزیر  به  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  رئیس  و  بهداشت  وزیر 
دستور دادند که موارد مطرح شده در این نامه به سرعت رسیدگی و در 

کوتاه ترین زمان ممکن گزارش بررسی ها ارائه شود.
واعظی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها با وزارت بهداشت، 
با کرونا،  درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه 
تاکید کرد: دولت تا زمان رفع این بحران با تمام توان در کنار مردم و 
وزیر بهداشت و درمان خواهد بود و از هرگونه مساعدت و همکاری در 

این زمینه دریغ نخواهد کرد.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به رئیس 
جمهور ضمن درخواست همکاری همه دستگاه ها با این وزارت خانه در 
مقابله با ویروس کرونا در کشور، از برخی اقدامات ناپسند و سوداگرانه 
نیاز مردم در  مورد  احتکار ماسک  در  و سودجو  افراد متخلف  برخی 
انبارها گالیه کرده و خواستار برخورد قاطع و سریع با اینگونه اقدامات 

شد.

کمالوندی: ایران درخواست آژانس 
اتمی برای دسترسی به نقاط حساس 

را رد کرده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی از درخواست آژانس برای دسترسی به 
نقاط حساس خبر داد و گفت : این درخواست آژانس مبانی حقوقی 

و اصولی ندارد.
 بهروز کمالوندی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به 
اینکه آژانس درباره ایران دو گزارش ارائه داده است، گفت: علی القاعده 
باید یک گزارش توسط آژانس ارائه می شد و آن هم در خصوص برجام 
بود که به صورت دوره ای و هر سه ماه یک بار منتشر می شود. در این 
گزارش بخش های مختلف فعالیت هسته ای ایران از جمله میزان مواد 
غنی شده و تحقیق و توسعه آب سنگین مورد بررسی قرار می گیرد. 
در این گزارش آمده است با توجه به اینکه ایران تعهدات برجامی خود 
را کنار گذاشته است، به سرعت مواد غنی شده افزایش پیدا می کند و 

تحقیق و توسعه نیز روی همه دستگاه ها در حال انجام است.
این  افزود:  و  کرد  اشاره  هسته ای  انرژی  آژانس  دوم  گزارش  به  وی 
گزارش برای نخستین بار منتشر می شود و بر اساس آن، آژانس اصرار 
بر برخی درخواست های غیر اصولی و غیر حقوقی داشته است. در یک 
سال گذشته که آژانس چنین درخواست هایی داشته است، ایران جواب 
منفی داده است زیرا آنها تقاضای دسترسی به بعضی بخش ها را داشته 
اند در حالی که در پروتکل هسته ای و حتی در برجام توافق کرده ایم 

این کار انجام نشود.
معاون و سخنگوی سازمان انرژی هسته ای از درخواست آژانس برای 
دسترسی به نقاط حساس خبر داد و گف: این درخواست آژانس مبانی 
حقوقی و اصولی ندارد و اساساً وظیفه کشورهای عضو آژانس این است 
که باید درباره مواد هسته ای خود گزارش دهند. ایران نیز در قسمت 
آزمایی  راستی  ایران  گزارش  روی  آنها  و  می دهد  گزارش  پادمانی 
می کنند که البته ممکن است در راستی آزمایی به بخش های مشخص 

دسترسی داشته باشند.
وی افزود: اگر آژانس بخواهد به بخش هایی دسترسی داشته باشد، باید 
این درخواست ها و مدارک برای علل ضرورت دسترسی، اصالت داشته 
باشد و برای دسترسی نیز باید با کشور میزبان مذاکره کند و در صورت 
پذیرش کشور میزبان، تازه باید درباره ترتیبات و نوع بازرسی آن نیز 
البته بر اساس گزارش آژانس، کشور میزبان  مذاکره کنند و  مجدداً 

این حقوق را نیز دارد که اجازه دسترسی به آن بخش ها را هم ندهد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

دستگاه دیپلماسی علیه خشونت طلبان 
در هند اهتمام جدی داشته باشد

شـورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در بیانیه ای با محکوم کردن کشتار 
اهتمام  و رسانه ای  دیپلماسی  از دستگاه  تأکید کرد:  مسلمانان هند 
جدی برای بسیج مجامع بین المللی علیه خشونت طلبان را خواستاریم.

 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور بیانیه ای کشتار مسلمانان 
در هند را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تصاویر  و  هندی  مظلوم  مسلماناِن  علیه  شده  سازماندهی  خشونِت 
مستند انتشار یافته از این صحنه های دلخراش اعمال ددمنشانۀ رفتار 
را می آزارد، جنایاِت ضد بشری قرون  آزاده ای  انسان  خشن، دل هر 
سازمان های  و  بین المللی  مجامع  بار  خّفت  با سکوت  توأم  وسطایی 
به اصطالح مدافع حقوق بشر، گناهی بس عظیم و نابخشودنی است 
و  نژادپرسِت هندی  قبیله ای گروه های  که محکومیِت توّحش قومی 
درخواست اقدام عاجل دولت هند برای اقدام مؤثر و سرکوِب قاطعانه 
خشونت طلباِن وحشی وظیفه انسانی و دینی تمامی آزادی خواهان و 

مسلمانان جهان می باشد.
تحّمل  غیرقابِل  کشی  نسل  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
مسلمانان در کشور هند را شدیداً محکوم و در این شرایط استثنایی 
کشور ایران اسالمی که برگزاری تظاهرات میدانی آحاد امِت متدین، 
شریف و نوع دوست ایران برای اعالم انزجار از واقعه تلخ ضد مسلمانان 
امکان پذیر  ستمدیده  دیدگان  آسیب  با  همدردی  و  هندی  بی پناه 
نمی باشد از دولت محترم، خاّصه دستگاه دیپلماسی و رسانه ای اهتمام 
جّدی و بدون وقفه برای بسیج افکار عمومی و مجامع بین المللی علیه 

خشونت طلباِن ذلت پیشه را خواستار است.
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امور  وزارت  بین الملل  و  حقوقی  معاون 
خارجه گفت: دیپلمات های ایرانی در کنار 
بیماری  تا  شدند  بسیج  بهداشت  وزارت 

کرونا را مهار کنند.
بین  و  حقوقی  معاون  بهاروند  محسن   
حاشیه  در  امورخارجه  وزارت  الملل 
تشریح  و  کرونا  بیماری  »شیوع  نشست 
دولت  کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات 
حضور  با  که  ایران«  اسالمی  جمهوری 
عملیات  منطقه ای  مدیر  برنان  ریچارد 
اضطراری سازمان جهانی بهداشت و سفرا 
در  تهران  مقیم  دیپلمات های خارجی  و 
هیاتی  افزود:  شد،  برگزار  خارجه  وزارت 
روز  چند  از  جهانی  بهداشت  سازمان  از 
پیش به ایران آمدند و بعضی از تجهیزات 
و وسایلی که برای تشخیص بیماری کرونا 
از  بعضی  البته  آوردند،  خود  همراه  بود 
زمینه  این  در  هم  دوست  کشورهای 

کمک کردند.
 بهاروند با تاکید بر اینکه همه برای مهار 
افزود:  می کنند،  تالش  بیماری  درمان  و 
وزارت  کنار  در  ایرانی  دیپلمات های 
بهداشت بسیج شدند تا هر کاری که الزم 
است را انجام دهند، ملت نگران نباشند 
واگیرداری  بیماری  اولین  این  که  چرا 

نیست که در جهان بروز می کند.
وی تصریح کرد: کشورهای جهان همیشه 
این مورد را شکست  بیماری های مشابه 

کمک  با  نیز  را  بیماری  این  و  اند  داده 
کشورهای دیگر شکست خواهیم داد.

وزارت  الملل  بین  و  حقوقی  معاون 
نشستی  ما  گفت:  همچنین  امورخارجه 
و  جهانی  بهداشت  سازمان  هیات  با 
نحوه  در خصوص  دیپلمات های خارجی 
ویروس  بیماران  وضعیت  به  رسیدگی 

کرونا در ایران داشتیم.
جهانی  سازمان  هیات  افزود:  بهاروند 
سیستم  ایران  کرد  اعالم  بهداشت 
بهداشتی خوبی دارد و به موازاتی که این 
ویروس گسترش پیدا کرد برای مهار آن 

اقدام کرده است.
وی گفت: تجهیزات و آزمایشگاه ها برای 
در  و  ایران  در  بیماری  این  با  مقابله 
به  است،  افزایش  حال  در  کشورها  بقیه 
زودی آزمایشگاه های ایران گسترش پیدا 
بهترین شبکه های  از  یکی  ما  و  می کند 
را  جهان  عمومی  سالمت  و  بهداشت 
داریم و همه تالش خود را برای مهار این 

بیماری به کار گرفته اند.
از  بعضی  درباره  کرد:  تصریح  بهاروند 
اقداماتی که باعث گسترش ویروس کرونا 
می شود دستوراتی داشته شده است، ما 
از مومنان و روحانیون و علمای دینی که 
بعضی از اجتماعات را بنا به ضرورت این 
لغو  از گسترش آن  بیماری و جلوگیری 

کردند، تشکر می کنیم.

ترسید،  نباید  کرد:  تاکید  دیگر  بار  وی 
که  را  اولیه ای  اقدامات  همان  البته 
چرا  دهیم،  انجام  باید  گفتند  پزشکان 
و  درمانی  کادر  بهداشت،  وزارت  که 
به  می کنند  کار  خوب  خیلی  پرستاران 
آن ها اطمینان داشته باشیم و همه دست 
را  بیماری  این  و  به دست هم می دهیم 

شکست خواهیم داد.
وزارت  الملل  بین  و  حقوقی  معاون 
بیماری،  این  شد:  یادآور  امورخارجه 
بیماری ملی و مربوط به یک ملت و مردم 
نیست، مشکلی جهانی است بنابراین همه 
کشورهای جهان باید در مهار و درمان آن 
همکاری کنند در واقع باید همه دست به 
بیماری  این  نگذاریم  و  دهیم  دست هم 
آن  کرد:  اضافه  بهاروند  یابد.  گسترش 
گونه نمایندگان سازمان جهانی بهداشت 
این  زوایای  اند،  داده  گزارش  پزشکان  و 
بیماری هنوز شناخته شده نیست، البته 
در  که  گرفته  صورت  پیشرفت هایی 
این  در  ارزیابی  می توانیم  آینده  روزهای 

خصوص داشته باشیم.
ایجاد محدودیت ها باید بر اساس شواهد 

علمی باشد 
امور  وزارت  الملل  بین  و  معاون حقوقی 
خارجه گفت: ایجاد محدودیت در تجارت 
شواهد  اساس  بر  باید  آمدها  و  رفت  و 
علمی و متناسب با شیوع یک بیماری در 

یک کشور باشد.
بین  و  حقوقی  معاون  بهاروند  محسن   
حاشیه  در  خارجه  امور  وزارت  الملل 
تشریح  و  کرونا  بیماری  »شیوع  نشست 
دولت  کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات 
به  پاسخ  در  ایران«  اسالمی  جمهوری 
پروازی  محدودیت های  مورد  در  سوالی 
کشورها  از  برخی  سوی  از  شده  اعمال 
همان طور  کرد:  اظهار  ایران،  مقصد  به 
که آقای »ریچارد برنان« مدیر منطقه ای 
جهانی  سازمان  اضطراری  عملیات 
محدودیت  ایجاد  کردند،  اشاره  بهداشت 
اساس  بر  باید  آمد  و  رفت  و  تجارت  در 
دیگر  طرف  از  و  بوده  علمی  شواهد 
متناسب با شیوع و گسترش یک اپیدمی 
در یک کشور باشد و از دیگر سو نیز هر 
ایجاد  را  محدودیت ها  این  که  کشوری 
می کند باید به سازمان بهداشت جهانی 
بر اساس چه شواهدی  گزارش دهد که 
متاسفانه  و  است  داده  انجام  را  کار  این 
خیلی از کشورها این گزارش را نداده اند.

نداریم  دوست  ما  اینکه  بیان  با  بهاروند 
ایران  از  ویروس  این  وجه  هیچ  به  که 
همان  گفت:  برود،  دیگر  کشورهای  به 
طور که پیش از این اشاره کردم، شیوع 
ویروس کرونا در کشورهای مختلف یک 
همکاری  با  باید  و  است  جهانی  موضوع 

همه کشورها با آن مقابله کرد.

دیپلمات ها در کنار وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا بسیج شده اند
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معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: قرارگاه 
پدافند زیستی در ارتش تشکیل شده واین 
عزیزان به وسیله شبکه بهداشتی موجوددر 
پادگان ها ومراکز آموزش به صورت مستمر 
فرایند کنترل وپاکسازی محیط را زیرنظر 
دارند. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش در حاشیه بازدید از 
مرکز آموزش ۰۱ نیروی زمینی در خصوص 
اقدامات انجام شده توسط ارتش جمهوری 
ایران برای پیشگیری از گسترش  اسالمی 
از  مسلح  نیروهای  گفت:  کرونا،  ویروس 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  جمله 
شعار  و  کرونا  با  مقابله  و  جلوگیری  بحث 
مقدم  خط  دهیم،  می  شکست  را  کرونا 

هستند.
یکی  از  بازدیدی  امروز  داد:  ادامه  وی 
که  ارتش  آموزشی  مراکز  بزرگترین  از 
داده  جا  خودش  در  را  زیادی  جمعیت 

پیش  تدابیر  به  توجه  با  که  داشتم  است 
بینی شده و مقرراتی که حاکم هست هیچ 
است  تالش شده  نداریم.  مشکوکی  نمونه 
وزارت  های  سیاستگذاری  بر  مبتنی  تا 
و  اصول  کرونا،  با  مقابله  ستاد  و  بهداشت 
در  کامل  صورت  به  شده  اعالم  مقررات 
کلیه مراکز آموزشی، پادگان ها و شهرک 
دیگر  سوی  از  شود،  اجرا  مسکونی  های 
آمادگی الزم اعالم شده تا در صورت نیاز 
به سازمان های مسئول کمک رسانی الزم 
صورت گیرد.معاون هماهنگ کننده ارتش 
گفت: ارتش با تمام توان به عرصه آمده و 
ظرفیت های مورد نیاز که مد نظر وزارت 
ایم  آورده  کار  پای  را  است  بوده  بهداشت 
آموزشی  پادگان  در  که  بینید  می  شما  و 
دو  از  بیش  روزانه  اماکن،  دیگر  و  ارتش 
کلیه  و  شود  می  عفونی  ضد  به  اقدام  بار 
دیگر  مراکز  و  شوند  می  کنترل  نفرات 

بهداشتی،  های  سرویس  آشپزخانه،  مانند 
خباز خانه ها و سالن های غذا خوری به 
بهترین شکل کنترل می شود.امیر دریادار 
سیاری افزود: مواد غذایی مورد نیاز از محل 
پزشکان  توسط  و  مطمئن خریداری  های 
کسی  اگر  و  شوند  می  کنترل  مجرب 
عالئمی داشت بالفاصله تحت مراقبت قرار 
می گیرد و افرادی که برابر سیاست های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
زمینه های برای آسیب دارند را به مرخصی 
فرستاده ایم تا در کنار خانواده های خود 

باشند و آسیب پذیری آنها کمتر شود.
وی درباره آمادگی ارتش جمهوری اسالمی 
گسترش  با  مقابله  به  کمک  برای  ایران 
به  کمک  جهت  در  گفت:  کرونا  ویروس 
مردم و برابر با شعار ارتش برای مردم بنابر 
توافقات صورت گرفته، بیمارستان هاجر را 
با امکانات و ملزومات کافی تجهیز کرده ایم 

توان در  تمام  با  بیمارستان  این  و پرسنل 
حال خدمت به مردم شریف هستند و بنابر 
آخرین اطالعات تا کنون بیش از ششصد 
نفر مراجعه کننده داشتیم که بعد از انجام 
این  به  تست های الزم مشخص شده که 

ویروس آلوده نیستند و مرخص شده اند.
به  نیاز  که  دیگر  جاهای  در  افزود:  وی 
بوده،  متخصص  پزشک  و  پرستار  نیروی 
در  است.  داشته  خوبی  های  کمک  ارتش 
اعالم  نیز  عمده  های  آلودگی  رفع  بحث 
آمادگی کرده ایم که در سطح کشور هرجا 
که الزم باشد ما کمک می کنیم، همچنین 
بخش هایی از بیمارستان بعثت، بیمارستان 
گلستان و بیمارستان هاجر کاماًل در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گرفته است. در شهر 
رشت هم با توجه به اینکه میزان مراجعات 
باال بوده است ما کل بیمارستان را به این 

امر اختصاص داده ایم.

قرارگاه پدافند زیستی در ارتش تشکیل شده است



اقتصاد
اخبار

ایرالین ها عامل انتقال کرونا نبودند

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   ویروس کرونا با ایرالین های 

داخلی به کشور منتقل نشده است.
 شهرام آدم نژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در قبال تسهیل شرایط 
برای مردم و کاربران حرفه ای حمل ونقل با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشور اظهار داشت: اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان یکی از ارکان ستاد ملی مدیریت کرونا در کشور، تنظیم 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  کردن  عفونی  ضد  برای  پروتکل هایی 
در شقوق مختلف حمل ونقل و ایستگاه های راه آهن، ترمینال های 
فرودگاه ها، پایانه های بار، مسافر و مرزی همچنین بنادر بود که بنا 
بر دستور وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیته حمل ونقل 

ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا انجام شد.
وی افزود: خوشبختانه مشکالت مربوط به تأمین مواد ضد عفونی 
ایستگاه های  عمومی،  حمل ونقل  ناوگان  پاکسازی  برای  کننده 
مرزی  و  مسافر  بار،  پایانه های  فرودگاه ها،  ترمینال های  راه آهن، 
همچنین بنادر با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت رفع شد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، پس از بررسی و انجام آزمایشات تخصصی 
اعالم کرد که ویروس کرونا با پروازهای متعلق به ایرالین های داخلی 

به کشور منتقل نشده است.
آدم نژاد با بیان اینکه به دستور وزیر راه و شهرسازی، امکان استرداد 
بلیت قطار و هواپیما بدون اعمال جریمه و خسارت فراهم شده، 
انجمن  شهرسازی،  و  راه  وزیر  پیشنهاد  با  دیگر  اقدام  در  گفت: 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به منظور جلوگیری از اثرات سو 
اقتصادی شیوع ویروس کرونا و کاهش زیان های دست اندرکاران 
امر ترانزیت کشور که به دلیل انسداد مرزهای بین المللی با توقف 
اند،  شده  مواجه  خارجی  ترانزیت  کاالهای  حامل  کامیون های 
حسب وظایف ملی، اجتماعی و حرفه ای خود تصمیم گرفت، کلیه 
کانتینرهای پر و خالی مرتبط را که ضوابط اجرایی آن متعاقباً و 
رسماً به استحضار خواهد رسید از پرداخت هزینه دیر کرد کانتینر 

معاف شدند.

پخش  ملی  شرکت  برنامه ریزی  مدیر 
گفت:هیچ گونه  نفتی  فرآورده های 
نگرانی برای تأمین فرآورده های نفتی 
گازوئیل  و  سفید  نفت  و  ندارد  وجود 
مناطق  به ویژه  مناطق  همه  موردنیاز 

پربارش کشور تأمین و ذخیره  شد.
هیچ گونه  کرد:  اعالم  رضایی  شهرام 
نگرانی برای تأمین فرآورده های نفتی 
گازوئیل  و  سفید  نفت  و  ندارد  وجود 
موردنیاز روستاها و مناطقی که قطع 
ذخیره  و  تأمین  می شوند  ارتباط 
پیش بینی  به  توجه  با  است.  شده 
ناپایداری  ادامه  بر  مبنی  هواشناسی 
جوی، آبگرفتگی و احتمال وقوع سیل 
دستگاه های  رودخانه ها،  حاشیه  در 
آماده  در  سوخت رسانی  برای  مسئول 

باش کامل قرار دارند.
پخش  ملی  شرکت  برنامه ریزی  مدیر 
فرآورده های نفتی تصریح کرد: تأمین و 
توزیع سوخت در همه استان ها به ویژه 
و  محدودیت  بدون  پربارش،  مناطق 
تمهیدهای الزم  و  دارد  ادامه  بی وقفه 
برای وقوع بحران احتمالی نیز در نظر 
گرفته شده است. هم اکنون نفت سفید 
موردنیاز خانوارهایی که از نعمت گاز 
توزیع شده  و  تأمین  هستند،  بی بهره 

است.
طبیعی  گاز  توزیع  روند  درباره  وی 
فشرده )سی ان جی( به خودروها گفت: 
هم اکنون جایگاه های عرضه سی ان جی 
در همه نقاط کشور توسعه یافته اند و 
۵۰ درصد ظرفیت مازاد برای پذیرش 

مشتری در این بخش نیز وجود دارد.
پخش  ملی  شرکت  برنامه ریزی  مدیر 
به  توجه  افزود:  نفتی  فرآورده های 
سوخت  مصرف  بهینه سازی  موضوع 
برای  سوخت  سبد  به  تنوع بخشی  و 
برنامه ریزی های کالن دستگاه ها، الزمه 
حرکت در مسیر صحیح توزیع سوخت 
هم اکنون  البته  که  است  توسعه  و 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 
پژوهشگاه صنعت نفت در این زمینه 

تحقیق می کنند.
وی با تاکید بر اینکه مشکلی در زمینه 
در کشور  )ال پی جی(  مایع  گاز  تولید 
شرکت های  کرد:  بیان  ندارد،  وجود 
موضوع  کامل  ظرفیت  با  پاالیشی 

تعیین  می کنند؛  پیگیری  را  تولید 
شرکت های  به  آن  تحویل  و  سهمیه 
توزیع کننده در حیطه وظایف شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی قرار دارد 
و هیچ گونه مشکلی در آن وجود ندارد؛ 
روزانه  برنامه  مبنای  بر  محصول  این 
شرکت ها  تحویل  تولید،  مبادی  از 
دست  به  طریق  این  از  و  می شود 
مصرف کنندگان در استان های مختلف 
مهم ترین  بنابراین  می رسد،  کشور 
بخش که باید علت اختالل های فعلی 
را در آن جست وجو کرد، حوزه نظارت 

است.
پخش  ملی  شرکت  برنامه ریزی  مدیر 
در  گفت:  ایران  نفتی  فرآورده های 
که  خانوارهایی  کشور  انرژی  سبد 

بهره مند از گاز شهری نباشند و برای 
گرمایش خانه نیازمند استفاده از نفت 
مصرف کنندگان  جزو  باشند،  سفید 
این  آمار  می آیند؛  شمار  به  ال پی جی 
خانوارها ثبت شده است و دولت برای 
را  الزم  یارانه  گرمایشی  سیستم های 
برای تهیه گاز مایع اختصاص می دهد.

رضایی تاکید کرد: در توزیع گاز مایع 
روبه رو  مشکل  با  کشور  سطح  در 
نمی شویم، مگر آنکه این محصول در 
به عنوان  به ویژه  نامربوط  بخش های 
توزیع  شود،  استفاده  خودرو  سوخت 
مشخص شده  شبکه  مبنای  بر  باید 
باشد، در غیر این صورت می توان این 
موضوع را به اختالل در توزیع نسبت 

داد.

عرضه مداوم نفت سفید و گاز مایع 
در همه مناطق کشور

گزارش

برای واردات تجهیزات مهار کرونا 
سیاست تشویقی اتخاذ کنید

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
بازار از شیوع ویروس کرونا متاثر شدند که توجه بیشتر سازمان امور 

مالیاتی و شبکه بانکی را می طلبد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین   
بازار  کوچک  کارهای  و  از کسب  بسیاری  گفت:  ایران  کشاورزی 
از شیوع ویروس کرونا متأثر شدند که توجه بیشتر سازمان امور 

مالیاتی و شبکه بانکی را می طلبد.
وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای کوچک بازار با امید به فروش 
شب عید خریدهای خود را انجام داده اند، اما اکنون با معضل شدید 
تقاضا مواجه هستند که در پی آن با معضل چک های برگشتی و 
پرداخت اقساط بانکی روبه رو خواهند شد بنابر این پیشنهاد ما این 
است که مسئوالن دولتی این مساله را به طور جدی مورد توجه 
قرار دهند. پیشنهاد ما این است سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی 
کشور برای مدت دو ماه از پیگیری مجموعه مسائل دست نگه دارند 

تا واحدها و کسب و کارها از این بحران عبور کنند.
رئیس بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه هم اکنون همه واحدهای 
اتاق  به  وابسته  بازرگانی و تشکل های  اتاق  تولیدی زیر مجموعه 
در همکاری با وزارت صنعت به صورت شبانه روزی و سه شیفته 
مشغول تولید هستند گفت: برخی از مواد محصول مورد استفاده 
بنابراین  است  وارداتی  تشخیص،  کیت های  جمله  از  کرونا  در 
تقاضای ما از مسئوالن این است برای جبران کمبودهای تولیدات 
داخل و واردات تجهیزاتی که تولید داخل ندارند تسهیالت الزم 
برای واردات آن هم به مدتی محدود فراهم شود که یکی از این 
است  ارز  انتقال  بدون  تجهیزات خاص  و  مواد  واردات  تسهیالت 
که از این طریق می توانیم از کمک های ایرانیان مقیم خارج نیز 

بهره مند شویم.
شافعی افزود: فعاالن اقتصادی آمادگی دارند کمبودهای کشور را در 
مبارزه با ویروس کرونا رفع کنند، اما باید توجه کرد که فعالیت های 
اقتصادی و فعاالن عرصه تولید کشور متأثر از پیامدهای ویروس 
به قدری حاد  تأثیر پذیری  این  کرونا هستند و در بعضی موارد 
است که ممکن است در برخی فعالیت های اقتصادی به رکود کامل 
کشیده شویم که صنعت هتل داری، رستوران ها و دفاتر خدمات 

مسافرتی از جمله آن هستند.
اصناف  و  تعاون  بازرگانی،  اتاق های  مسؤول  مقام  این  گفته  به 
به  دارند سطح پوشش در رسیدگی  بنا  با یکدیگر  در هماهنگی 
فعالیت های اقتصادی متأثر از ویروس کرونا افزایش یابد در این بین 
اگر به واقعیت ها توجه کنیم و پیش بینی آینده را برای جلوگیری 
از خسارت بیشتر در مسائل اقتصادی مد نظر قرار دهیم می توانیم 

از وارد آمدن ضربه های کاری به اقتصاد کشور جلوگیری کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن: متعهد به رسیدن به میزان 
تولید ریل ملی تا سقف چشم انداز ۱۴۰۴ هستیم

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این تعهد را داریم که تا 
رسیدن به افق ۱۴۰۴، برای کشور ریل تولید کنیم.

 منصور یزدی زاده در برنامه تلویزیونی پایش، یکی از محورهای اصلی 
فعالیت ذوب آهن را کمک به توسعه کشور عنوان کرد و افزود: خطوط 
ریلی یکی از شاخص های توسعه یک کشور است، بحث تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان از سال ۷۲ مطرح بوده، و در سال ۹۸ ما توانستیم 
پس از پیگیری ها و فعالیت های مداوم اولین ریل ملی کشور را تحویل 

دهیم.
وی با تاکید بر اینکه افراد زیادی در تولید ریل دخیل هستند، گفت: 
تولید ریل دو بخش دارد که بخش اول فوالد ریل و بخش دوم نورد آن 
است، در این مراحل کارگران و مهندسان زیادی درگیر بودند و حسن 

کار این بود که همه افراد دخیل ایرانی هستند.
یزدی زاده با بیان اینکه شرکت ذوب آهن در این مسیر اراده زیادی 
داشته است، گفت: محصوالت دیگری نیز به واسطه تولید ریل، ساخته 
شد، در ذوب آهن اصفهان این تعهد را داریم تا رسیدن به افق ۱۴۰۴ 

برای کشور ریل تولید کنیم.
وی در پایان افزود: با وجود اینکه آمریکا ما را در لیست تحریم قرار 
داده است، اما ما در راه رسیدن به اهدافمان مصمم هستیم و امیدواریم 

بتوانیم نیاز کل صنایع کشور را تأمین کنیم.

زنگنه: کرونا تاثیری بر تولید نفت ایران نداشت

 وزیر نفت ایران  تصریح کرد که شیوع ویروس کرونا »هیچ تأثیری بر 
تولید نفت ایران نداشته است و ما همانند گذشته تولید می کنیم«

فوق العاده  برای شرکت در نشست  به وین  ورود  بدو  زنگنه«در  »بیژن 
اوپک در گفت وگو با خبرنگاران یادآور شد؛ البته در حمل ونقل و داخل 

شهرها شاهد کاهش مصرف بوده ایم.
وی با تأکید بر اینکه هم اکنون بازار نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا 
با مازاد عرضه روبه رو است، تصریح کرد: ضروری است اوپک و غیراوپک 

تمام تالششان را برای توازن بازار نفت انجام دهند.
غیراوپک  و  اوپک  فنی  مشترک  کمیته  پیشنهاد  طبق  گفت:  زنگنه 
)JTC( و همچین دبیرخانه، حداقل باید روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه 

از تولید نفت کاسته شود.
وزیر نفت کشورمان در پاسخ به اینکه آیا ایران سیاست کاهش بیشتر از 
۵۰۰ هزار بشکه نفت را دنبال می کند، افزود: اینجا عدد کارشناسی کار 

نمی کند، سیاست کار می کند.
وی درباره اینکه آیا موضع روسیه برای کاهش تولید نرم می شود هم 
مقابل  در  لحظه  آخرین  تا  روس ها  ببینیم.  باید  نمی دانم،  کرد:  اظهار 

کاهش تولید نفت مقاومت می کنند تا عددی کم نکنند.
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فرمانده قرارگاه خاتم اعالم کرد
صرفه جویی ۷میلیارد دالری باداخلی سازی صنایع 

نفت توسط قرارگاه خاتم

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت: طی ۵ سال اخیر این 
قرارگاه توانسته است با داخلی سازی برخی صنایع نظیر نفت و گاز، 

بیش از ۷ میلیارد دالر برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشد.
برگزاری  مناسبت  به  پایش  تلویزیونی  برنامه  در  محمد   سعید   
رونق  محوریت  با  ایرانی  مهندسی  و  فنی  توانمندی های  نمایشگاه 
تولید که به همت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا برپا شد، با اشاره به 
نام گذاری نمایشگاه به نام رونق تولید، گفت: گره کار کشور در رونق 
گرفتن تولید است و باید در این خصوص قوی شد، در این نمایشگاه 
آنها شرکت هایی  بین  در  و  اند  داشته  داخلی حضور  ۵۰۰ شرکت 
هستند که کشور را در شرایط تحریم از کاالهای خارجی بی نیاز 

کرده اند.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در عرصه نفت و 
گاز، ادامه داد: در طی ۵ سال اخیر این قرارگاه توانسته است با داخلی 
سازی و فعالیت در برخی صنایع نظیر نفت و گاز، بیش از ۷ میلیارد 

دالر برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشد.
محمد گفت: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با همکاری بخش خصوصی 
توانسته است بیش از ۷۰ درصد صنایع بزرگی از قبیل فوالد و مس 
را داخلی سازی نماید، ما نیازهای قرارگاه خاتم را شناسایی کرده ایم 
و با قرارداد با شرکت های داخلی به دنبال داخلی سازی این نیازها 

هستیم.
وی افزود: شرکت های خارجی، با گرفتن پروژه ها، پیمانکاران خودشان 
که خارجی نیز هستند به کارگیری می کنند و همین باعث می شود 
همه تجهیزات استفاده شده در پروژه ها خارجی باشد، نقش قرارگاه 
این است که جایگزین شرکت های بزرگ خارجی باشد و پروژه ها را 

به پیمانکاران داخلی بدهد.
زمینه  این  در  البته  گفت:  االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
مشکالتی وجود دارد، برخی از شرکت های داخلی در وندور لیست 
دستگاه های دولتی نیستند و خارجی در این لیست حضور دارند، باید 
به شرکت های داخلی اعتماد کرد تا خود را نشان دهند چرا که آنها 

نیز توان دارند به بهترین نحو پروژه ها را انجام دهند.
محمد افزود: قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه یک چتر 
حمایتی در کنار بخش خصوصی است که برای پیشرفت کشور با 
بخش خصوصی در حال همکاری داشتیم، در این نمایشگاه تفاهمات 
خوبی با برخی شرکت ها داشته ایم که بزرگترین آن بحث تولید ریل 

ملی است که با شرکت ذوب آهن این قرارداد امضا شده است.
این فعال سازندگی کشور در پایان افزود: قراردادهای دیگری نیز با 
تجهیزات  و سازندگان  نفت  تجهیزات صنعت  سندیکای سازندگان 
ایران نیز امضا شده است که همه این قراردادها به منزله  صنعتی 
این است که قرارگاه خاتم در کنار بخش خصوصی برای پیشرفت 

کشور است.

یک مقام مسئول با بیان اینکه سطح 
عمیق تر فساد، ساختارهای فسادپذیر 
است، گفت: رویکرد جمهوری اسالمی 
با  برخورد  جای  به  سال   ۴۰ این  در 

فساد، برخورد با مفسد بوده است.
و  پژوهش  معاون  میرزایی،  صابر   
و  تحول  همکاریهای  مرکز  توسعه 
پیشرفت ریاست جمهوری در »نشست 
کارشناسی بررسی رویکردهای مبارزه 
فساد« که در محل شبکه کانون های 
تفکر ایران )ایتان( برگزار شد، در ابتدا 
با اشاره به آسیب های فساد در کشور، 
انسان ها و  گرایش و نهاد  گفت: طبعاً 
اینکه  است؛  خودخواهی  سازمانها، 
خودش  منافع  می خواهد  هرکس 
برای  قواعدی  از  و  کند  حداکثر  را 
کند  استفاده  فرعی  کانال هایی  ایجاد 
این  است.  قانونی  آن  شکل  تنها  که 
ساختارهای فرعی نه تنها باعث آسیب 
به سایرین می شود بلکه مانع پیشرفت 
نیز می شود. اگر فساد، جلوی پیشرفت 
را نمی گرفت، آسیب های فساد، نصف 

می شد.
او ادامه داد: پیشرفت، احداث اتوبان و 
خیابان های عریض و … نیست بلکه 
اینها نتیجه پیشرفت است. پیشرفت، 
وقتی  سازوکارهاست.  و  روابط  اصالح 
شود  اصالح  سازوکاری  می خواهیم 
موجود  ساختار  با  که  کسانی  طبیعتاً 
شکل گرفته اند از این تغییر ممانعت 
این  برای شکستن  می آورند.  به عمل 
وجود  نرم  فناوری  به  نیاز  مقاومت ها 

دارد.

ساختارهای فسادپذیر، سطح عمیق تر 
فساد است

مرکز  توسعه  و  پژوهش  معاون 
و پیشرفت ریاست  همکاریهای تحول 
جمهوری درباره سطوح متفاوت فساد 
و راهکارهای مبارزه با آن، گفت: فساد 
نیست  شده  پذیرفته  دنیا  جای  هیچ 
مبارزه  آن  با  می خواهند  همه  طبیعتاً 
متفاوت  آن  با  مبارزه  شیوه  اما  کنند 
است برخی با شیوه های اولیه مبارزه با 
فساد یعنی دستگیری، زندانی، مجازات 
می پردازند  فساد  با  مقابله  به  غیره  و 
بیشتر  مورد  این  نیز  ایران  در  که 
دوم  سطح  اما  است  بوده  توجه  مورد 
فساد که سطحی بسیار عمیق تر است 
ساختارهای فسادپذیر است. ما باید به 
سمت ساختارهای فساد گریز برویم و 

از ساختارهای فساد پذیر، دور شویم.
دلیل  به  اخالقی  کشورهای  در  فساد 
فسادگریز  سازوکارهای  به  توجه  عدم 

بیشتر است!
سوال  این  به  پاسخ  در  میرزایی  صابر 
ایران  اسالمی  جمهوری  کارنامه  که، 
فساد  با  مبارزه  در  گذشته  چهل  در 
چگونه بوده است، گفت: گفته می شود 
فساد در کشورهای کاتولیک و اسالمی 
آن  دلیل  و  است  بیشتر  پروتستان  از 
کشورهای  در  اخالق  بیشتربودن  هم 
کاتولیک و اسالمی است! ممکن است 
در وهله اول این سوال پیش بیاید که 
این رابطه باید معکوس باشد اما داستان 
این است که در برخی از کشورها که 
حفاظتهای  اتفاقاً  است  کمتر  امنیت 

امنیتی بیشتری رعایت می شود.
اخالق  که  کشوری  در  داد:  ادامه  وی 
بیشتر در آن نمود داشته باشد و مردم 
مسائل را با اخالق حل کرده اند، به ساز 
و کارهای مبارزه با فساد فکر نمی شود. 
این ۴۰  رویکرد جمهوری اسالمی در 
سال بیشتر برخورد با مفسد بوده است 
تا برخورد با فساد. این برخاسته از تفکر 
تغییر  این  تا  و  است  مردم  عمومی  و 
رویه های  بهبود  به  نسبت  دیدگاه،  در 
عمومی  رویکرد  به  تبدیل  فسادزا، 
چراکه  نیست  اثرگذار  نشود  مردم 
نماینده های مردم نماینده ای از بینش 

عمومی مردم هستند.
تغییر دیدگاه درباره مبارزه با فساد نیاز 

به یک فناوری نرم دارد
مرکز  توسعه  و  پژوهش  معاون 
همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست 
ادامه داد: این تغییر نیز از  جمهوری 
جنس فناوری نرم یعنی ساختارهای 
با  رهبری  که  است  غیره  و  فرهنگی 
بیانیه گام دوم این را بر عهده جوان ها 
گذاشته اند؛ یعنی ۴۰ سال آینده باید 
رویه های  زمینه  در  جدیدی  تحول 

برخورد با فساد رخ دهد.
فساد صرفاً تقلب نیست، خود قاعده ها 

نیز می تواند فساد باشد
صابر میرزایی با توضیح چگونگی بروز 
صرفاً  فساد  گفت:  قاعده ها،  در  فساد 
تقلب نیست خود قاعده و ساز و کار 
عده ای  یک  باشد.  فساد  می تواند  نیز 
منافعشان با این قاعده ها شکل گرفته 
کند  مقاومت  بخواهد  کسی  اگر  و 

جلوی آن می ایستند، به عنوان نمونه 
مشاهده می شود در بعضی از مکان ها 
با  که  می شود  کشیده  جاده هایی 
هزینه کمتر نیز قابل انجام بوده است 
اما پیمانکار چون قدرت بیشتری دارد 
طرحی را پیشنهاد می دهد که هزینه 

آن هم بیشتر باشد.
هسته نظام سالم است، به همین دلیل 

کار برای اصالح ساده تر است
مرکز  توسعه  و  پژوهش  معاون 
همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  جمهوری 
برای مبارزه با فساد چه می توان کرد، 
گفت: ما در این جلسه بر سر چرایی 
و چیستی فساد صحبت کردیم و به 
تفاهم  به  آن  در  می توانیم  سادگی 
باید  مبارزه  چگونگی  در  اما  برسیم 
خالقیت داشته باشیم، از اینجا به بعد 

فاز سیاست گذاری است.
وی افزود: اگر هسته نظام ناسالم بود 
کار اصالح سخت تر بود ولی در حال 
حاضر هسته نظام سالم است. قبل از 
بود.در  مشکل  نیز  هسته  در  انقالب 
پایین صحنه نیز کشمکش بین خیر 
و شر وجود دارد ولی پیروزی با آنهایی 

است که به سمت پیروزی می روند.
مبارزه با فساد نیاز به فداکاری نخبگان 

دارد
صابر میرزایی درباره راهکارهای مبارزه 
با فساد گفت: جامعه ما متکثر است 
نداده  نیز به خود  و استراحت زیادی 
است؛ تا از معامله با ابرقدرت ها خارج 
نشده مشکل ارز ملی و مشکالت دیگر 
که  است  این  دلیلش  می دهد؛  رخ 
مواجهه  برای  زیادی  مسائل  جامعه 
دارد و به همین دلیل مبارزه با فساد 

تنها دغدغه مسئولین نبوده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تغییر 
در فساد زمانی رخ می دهد که هسته 
بروکراسی  و  بخواهند  مردم  بخواهد، 
نیز توانش را داشته باشد. برای مبارزه 
و  جامعه  حساسیت  باید  فساد  با 
از چگونگی ها  یکی  برود  باال  رسانه ها 
این است که یک نفر عمرش را بر این 
بگذارد این کارها فداکاری می خواهد 
را مسئول  باید هرکدام خودتان  شما 
بدانید. هر کس یک شاخه از مبارزه با 

فساد را باید ادامه دهد.

رویکرد ایران باید از مبارزه با مفسد 
به مبارزه با فساد تغییر کند
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اجتماعی
خبر

ریسک پسماند کرونا از پسماند 
بیمارستانی بیشتر است

نماینده سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه ریسک 
پسماند کرونا از پسماند بیمارستانی بیشتر است، گفت: 
را به طور مرتب  افرادی که به پسماند سر و کار دارند 

چک کنید.
پسماند  مدیریت  عامل سازمان  مدیر  عیلپور  صدرالدین 
شهرداری تهران در نشست مشترک مدیران شهری شهر 
تهران برای مقابله با ویروس کرونا که با حضور نمایندگان 
نماینده  به  خطاب  شد  برگزار  جهانی  بهداشت  سازمان 
در  که  تجاربی  درخصوص  جهانی  بهداشت  سازمان 
کشورهای دیگر داشتند در بحث جمع آوری پسماندهای 
خانگی و پزشکی از زمان شیوع ویروس کرونا سوال کرد 
و توضیح داد: ما به طور کامل تفکیک پسماند را متوقف و 

همه پسماندها را دفن می کنیم.
کردیم  سعی  هم  کارگران  حوزه  در  داشت:  بیان  وی 
امکانات محافظتی همچون استفاده از ماسک و دستکش 
و ضدعفونی محل خدمت ۱۵ هزار کارگر خدمات شهری 

را در دستور کار قرار دهیم.
تالش  هم  پزشکی  پسماند  حوزه  در  افزود:  علیپور 
جمع آوری  دفعات  ظرفیت  افزایش  بر  عالوه  کردیم 
برای  پزشکی  پسماندهای  برای  جداگانه ای  سایت  و 
است،  کرونایی  بیماران  به  مربوط  که  بیمارستان هایی 
تعیین کنیم و همینطور سیستم حمل و نقل آنها جداگانه 

شد.
بیان  با  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
به  خطاب  نداشت  وجود  حوزه  این  در  تجربه ای  اینکه 
سازمان  اگر  گفت:  جهانی  بهداشت  سازمان  نماینده 
بهداشت جهانی توصیه ای دارند با توجه به گستردگی کار 

پیشنهادات خود را بیان کنند.
در  بهداشت  جهانی  سازمان  نماینده  هاملمن  کریستف 
ایران  ببینیم  تا  آمدیم  اینجا  ما  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
هستیم  یادگیری  حال  در  ما  همه  گفت:  می کند  چه 
کرده  پیدا  شیوع  چین  از  بیماری  این  که  آنجایی  از  و 
چینی ها و می توانند از فعالیت های مانع شیوع کرونا را 
پیگیری کنند. وی مهمترین نکته را محافظت در مقابل 
با دیگر  تفاوتی  بیماری هیچ  این  کرونا دانست و گفت: 
بیماری مرس و  باید همانند  بیماری های ریوی ندارد و 

سارس در مقابل آن حفاظت کنیم.

مهرزاد حمیدی گفت: کارگروهی برای امتحانات 
پایان سال تحصیلی تشکیل خواهد شد و در آن 
سناریوهای مختلف تا پایان سال تحصیلی طرح 

و بررسی خواهد شد.
مهرزاد حمیدی در دومین گردهمایی مشترک 
مدیران و معاونان ادارات کل آموزش و پرورش 
استان ها و اعضای شورای معاونان که به صورت 
از  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو 
اقدامات بسیار خوبی که ادارات کل استان ها در 
ارتباط با پیشگیری و کنترل ویروس کرونا انجام 

داده اند، قدردانی می کنم.
و  یکپارچه  نظام  تا  کردیم  تالش  افزود:  وی 
کنترل  و  پیشگیری  با  ارتباط  در  هماهنگی 
آموزش  کمیته  و  بگیرد  شکل  کرونا  ویروس 
وزیر  ریاست  به  کرونا  ملی  ستاد  پرورش  و 
روزانه  و  است  تشکیل شده  پرورش  و  آموزش 
اقدامات  و  وضعیت  آخرین  تا  داریم  جلسه 
بررسی شود و الزم است مدیران کل استان ها 
هم همین روش را در استان ها با هماهنگی با 
مدیران مدارس انجام دهند. معاون تربیت بدنی 
و سالمت وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دستورالعمل شرح وظایف سطوح مختلف برای 
هم افزایی و یکپارچگی ابالغ شده است، گفت: 
در چند روز گذشته اطالعیه ای صادر شده است 
تا مدرسه فرایند آموزشی خود را داشته باشند 
و مدیران باید ارتباط خود را با دانش آموزان و 
والدین برقرار کنند چراکه اگر مدرسه پویا نباشد 

فعالیت آموزشی ابتر می ماند.
اولیا  انجمن  برای  باید  کرد:  تصریح  حمیدی 
نقش های  دیگر  نفعان  ذی  تمامی  و  مربیان  و 
ویژه تعریف کنیم و نقش مربی بهداشت، مربی 
پرورشی و معلمان در راستای تحقق مأموریت 

آموزش و پرورش را تعیین کنیم.
حضور  مدرسه  در  افراد  اگر  کرد:  تأکید  وی 
داشته باشند اما نقش روشنی برای آنان تعریف 

نکنیم این حضور تاثیر مثبتی را نخواهد داشت.
گونه ای  به  باید  شرایط  کرد:  اذعان  حمیدی 
باشد تا مدیریت ارتباط سطوح باالتر با سطوح 
میانی و سطوح پایین تر و ارتباط آن با مدیریت 
و  انسجام  تا  باشد  داشته  وجود  را  باال  سطوح 
تا  گیرد  قرار  مدنظر  فعالیت ها  در  یکپارچگی 
برقرار شود و  تعامل جانبه  تبادل تجربیات دو 
در  مسؤوالن  هماهنگی  تا  می شود  باعث  این 
در  وی  شود.  ایجاد  مدیریتی  ساختار  سراسر 
ادامه اضافه کرد: شرط الزم این اقدامات، ایجاد 
ساختار جهادی، خالق، پویا و نوآور در مدیریت 
است تا مأموریت ها به درستی اجرا شود. معاون 
تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش 
تصریح کرد: باید به گونه ای شرایط را مدیریت 
کسب  جامعه  و  خانواده ها  رضایت  تا  کنیم 
شود تا اولیا و دانش آموزان، اقدامات آموزش و 
پرورش را در کنار خود ببینند. وی اظهار کرد: 

هدایت و راهبری مدیران کل استان ها می تواند 
این سرمایه اجتماعی را به وجود آورد چرا که 
آموزش و پرورش حلقه واسط حاکمیت و جامعه 
است و باید بتواند وظایف خودش را به خوبی 
روزانه  باید  اینکه  بیان  با  حمیدی  دهد.  انجام 
فعالیت ها را رصد کنیم، گفت: پروتکل بهداشتی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
قرنطینه  پیام  باید  و  دهید  قرار  توجه  مورد  را 
خانگی را به اطالع والدین برسانید. معاون تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: 
چهارشنبه  اجتماعات  از  تا  کنیم  تالش  باید 
الزم  آموزش  و  کنیم  جلوگیری  نیز  سال  آخر 
را در این باره به خانواده ها بدهیم.وی افزود: از 
مشاوران مدارس بخواهیم تا در اشاعه و آموزش 
فعالیت های  و  تحرکات  خانه،  در  زیستن  شاد 
جسمی، تداوم فعالیت های پرورشی و … کمک 
کنند. حمیدی با بیان اینکه دو میلیون سفیر 

سالمت داریم، گفت: اگر سفیران سالمت فعال 
شوند، می توانند خانواده خود را با آموزش هایی 

که به آنها داده شده کمک کنند.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و 
معاونان  با  که  مشورتی  با  کرد:  تأکید  پرورش 
است  شده  انجام  ابتدایی  و  متوسطه  آموزش 
کارگروهی برای امتحانات پایان سال تحصیلی 
تشکیل خواهد شد و در آن سناریوهای مختلف 
بررسی خواهد  و  تحصیلی طرح  پایان سال  تا 
این  از  آنچه  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی  شد. 
ساختار و نقش ها گفته شده است برای تحقق 
مأموریت آموزش و پرورش در شرایط بحرانی 
در  کرونا  بیماری  مدیریت  به  کمک  و  کنونی 
کشور برای پیام رسانی، تغییر رفتار شهروندی و 
آگاهی بخشی به خانواده هاست و اینکه چگونه 
می توانیم سال تحصیلی را با موفقیت به پایان 

برسانیم.

کارگروهی برای امتحانات پایان سال 
تحصیلی دانش آموزان تشکیل می شود

پایانه  با حضور در  شهردار تهران 
بخش  فیاض  شهید  اتوبوسرانی 
فیاض  خیابان  شمالی  ضلع  در 
بر  از نزدیک  بخش و پارک شهر 
روند ضدعفونی سازی اتوبوس ها و 

ایستگاه های اتوبوس نظارت کرد.
تهران  شهردار  حناچی،  پیروز   
و  شهر  پارک  شمالی  ضلع  به 
فیاض  شهید  اتوبوسرانی  پایانه 
روند  بر  نزدیک  از  و  رفت  بخش 
و  اتوبوس ها  سازی  ضدعفونی 
اتوبوس رانی نظارت  ایستگاه های 

کرد.
این  از  بازدید  حناچی در حاشیه 
اعالم  خبرنگاران  جمع  در  پایانه 
بیماری  شیوع  دلیل  به  که  کرد 
کرونا و نیز تعطیلی مدارس میزان 
استفاده شهروندان از ناوگان حمل 
و  اتوبوس  از  اعم  عمومی  نقل  و 
مترو ۵۰ درصد کاهش یافته که 
سفرهای  شدن  کم  نشانه  این 

البته  که  است  شهری  درون 
تعطیلی مدارس هم مزید بر علت 

بوده است.
سازی  ضدعفونی  نحوه  درباره  او 
اتوبوس ها گفت: همه اتوبوس های 
ضدعفونی  شب  هر  پایتخت 
و  پایانه ها  در  عالوه  به  می شوند 
مقاصد اتوبوس ها دوباره ضدعفونی 

می شوند.
نیروهای  فعالیت  درباره  حناچی 
خدمات شهری در این روزها نیز 
هزار   ۲۰ حدود  شهرداری  گفت: 
که  دارد  شهری  خدمات  نیروی 
جمع  همچون  سختی  وظایف 
دارند  عهده  به  را  پسماند  آوری 
را  خود  تالش  تمام  شهرداری 
کار  به  عزیزان  این  برای سالمت 
دلیل  به  اینکه  ضمن  می گیرد. 
داریم  قرار  آن  در  که  شرایطی 
فرایند تفکیک زباله متوقف شده 
من  همکاران  تالش  تمام  است. 

خدمات  عین  در  که  است  این 
نیز  را  بهداشت  مردم  به  رسانی 

رعایت کنند.
دورکاری  درباره  تهران  شهردار 
گفت:  هم  شهرداری  کارکنان 
اساس  بر  ضوابطی  کاری  دور  در 
پروتکل های وزارت بهداشت دیده 
تا سقف ۳۰ درصد  و  است  شده 
تا  است  ابالغ شده  و  بینی  پیش 
ادامه  بحرانی  شرایط  این  وقتی 
دارد دورکاری ها هم ادامه خواهد 
داشت. در ادامه رضا کرمی رئیس 
سازمان مدیریت بحران شهرداری 
تهران نیز اعالم کرد که کارگران 
برای  الزم  آموزش های  شهرداری 
رعایت بهداشت را دیده اند و ملزم 
و دستکش  از ماسک  استفاده  به 
است  قرار  گفت:  او  هستند. 
کمبودها  تمامی  آینده  روزهای 
نیز  ماسک  و  به دستکش  نسبت 

جبران شود.

پروتکل های وزارت بهداشت درباره دورکاری اعمال می شود

این که  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
بسیاری از اراضی ملی از زمین خواران 
پس گرفته و به بیت المال بازگردانده 
شده، تاکید کرد: دستگاه قضایی در 
آینده نیز این مسیر را قاطعانه ادامه 

می دهد.
پس  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
روز  به مناسبت  نهال  کاشت  از 
این  تاثیر  خصوص  در  درختکاری، 
در  نشاط  و  امید  افزایش  در  کار 
رهبر  حرکت  داشت:  اظهار  جامعه 
معظم انقالب در کاشت درخت برای 
درس  یک  مردم  و  مسئوالن  همه 
حفظ  جهت  در  ماندگار  حرکتی  و 
محیط زیست، فضای سبز و هوای 

خوب برای کشور است.
اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
زمین و آب و هوای خوب از حقوق 
عامه است، تصریح کرد: حفظ زمین، 
و  زیست  محیط  حفظ  آب،  حفظ 
و  عمومی  حقوق  جزء  سالم  هوای 

برای همه ما وظیفه است.

و  زمین  به  دست اندازی  رئیسی، 
استفاده غیرمجاز از آب و آلوده کردن 
محیط زیست و هوا را امری ناپسند 
دانست و متذکر شد: همانگونه که 
از اولین روزهای حضورم در دستگاه 
هستیم  مصمم  کردم  اعالم  قضا 
حقوق  به  دست اندازی  هرگونه  با 
مردم قاطعانه برخورد کنیم و امروز 
می کنم  اعالم  عزیزمان  مردم  به 
کشور  سراسر  در  ما  همکاران  که 
انجام  اقدامات خوبی در این زمینه 

داده اند.
با  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  رئیس 
جهت  در  گرفته  صورت  اقدامات 
زمین  و  سوداگران  دست  قطع 
از  بسیاری  ملی،  اراضی  از  خواران 
این اراضی در حومه تهران همچون 
لواسانات، دماوند و محدوده جنوبی 
شهر و در بسیاری شهرهای دیگر به 

بیت المال برگردانده شده است.
که  شد  متذکر  همچنین  رئیسی 
برخی  در  که  ناسالمی  روابط  با 

دستگاه ها همچون ثبت، شهرداری و 
شوراهای شهر وجود داشت که باعث 
زمین خواران  و  سوداگران  بود  شده 
بتوانند به اموال عمومی و بیت المال 
شده  برخورد  کنند،  دست اندازی 
افرادی  از  توجهی  قابل  تعداد  و 
روابط  با  مختلف  بخش های  در  که 
بودند  شده  باعث  رشوه  و  ناسالم 
دست سوداگران برای فساد باز شود، 

اکنون در زندان هستند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا 
به متولیان امر در نهادهای امنیتی 
وظایف  کرد  توصیه  نیز  انتظامی  و 
و  زمین  در حفظ  خود  ماموریت  و 
زیست  محیط  و  مراتع  و  جنگل ها 
اجازه  با جدیت پیگیری کنند و  را 
بیت المال  اموال  به  کسی  ندهند 

دست درازی کند.
حرکت  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
حرکت  یک  درختکاری  روز  در  ما 
این  قضیه  اصل  اما  است  نمادین 
دستگاه  در  ما  همکاران  که  است 

ما در سپاه، بسیج  قضا و همکاران 
و دستگاه های امنیتی به هیچ عنوان 
بیت المال  حقوق  به  ندهند  اجازه 
منابع  و  ملی  اراضی  و  جنگل ها  و 
محیط  و  دست اندازی  طبیعی 
زیست آلوده شود و ما در سال های 
را  موضوع  این  جدیت  با  نیز  آتی 
اشاره  با  دنبال خواهیم کرد.رئیسی 
به تذکراتی که هر ساله در روزهای 
دستگاه های  سوی  از  سال  پایانی 
ذیربط برای حفظ جنگل ها و مراتع 
می  داده  مردم  به  زیست  محیط  و 
و  جنگل ها  حفظ  کرد:  تاکید  شود 
مراتع و صیانت از آنها یک اصل مهم 
است. رئیس قوه قضاییه در پایان با 
بیان این که اراضی ملی و جنگل ها و 
مراتع متعلق به ملت است، نه یک 
تاکید  نفوذ،  با  افراد  و  خاص  قشر 
مردم  همه  به  متعلق  آنچه  کرد: 
مصمم  ما  و  باید حفظ شود  است، 
همه  برای  ملی  ذخایر  که  هستیم 

مردم بماند.

بسیاری از اراضی ملی را به 
بیت المال برگرداندیم

خبر

مدیر دفتر منطقه مدیترانه سازمان بهداشت جهانی:

ایران می تواند سطح دانش جهانی در 
مواجهه با کرونا را باال ببرد

مدیر دفتر منطقه مدیترانه سازمان بهداشت جهانی با اشاره 
به پیشرفت های زیاد ایران در مواجهه با کرونا گفت: ایران 
می تواند سطح دانش جهانی در مواجهه با کرونا را باال ببرد.

ریچارد برنان مدیر دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی 
مدیران  با  نشست مشترک  در جریان  مدیترانه  منطقه  در 
ویروس  با  مقابله  در خصوص  که  تهران  شهرداری  شهری 
کرونا که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: این 
این سفرها دیدم که  و در  است  ایران  به  دومین سفر من 
شما  به  قدرت  این  و  است  قوی  ایران  در  بحران  مدیریت 

کمک خواهد کرد.
ابتدای سال اخیر  ایران در  با اشاره به سیل بزرگ در  وی 
اظهار داشت: در همان ایام هم گفتیم که شما عملکردتان در 

مقابله این سیل خیلی قوی بوده است.
منطقه  در  جهانی  بهداشت  سازمان  منطقه ای  دفتر  مدیر 
ما می دانیم که سیل چگونه شکل  اینکه  بیان  با  مدیترانه 
می گیرد و چگونه آسیب می زند ابراز داشت: مقابله با سیل 
اطالعات  این  ویروس ها  اما در خصوص  دارد  راه مشخصی 
را به درستی نداریم. و چیزی که ما را دلگرم می کند این 
است که مشاهده کردیم که ایران در فرودگاه های خودش 
پایش های مهمی را انجام می دهد و نشان دهنده آن است 
که مدیران ایران به موضوع کنترل شیوع این بیماری توجه 

دارند.
وی با اشاره به اینکه ما امروز با یک بیماری جدید مواجه 
هستیم اما همه دست به دست هم می دهیم تا گروه های 
آسیب پذیر را شناسایی کنیم و به آنها خدمت رسانی کنیم، 
ادامه داد: هدف دوم ما این است که با کنش گران اجتماعی 
اقدام به در اختیار قرار دادن تجربیات جهانی به همه مردم 
باعث  مراودات  این  و  است  جدید  ویروس  این  زیرا  کنیم 

می شود تا تجربیات گسترش یابد.
ما  که  همان قدر  که  داریم  اعتقاد  کرد:  خاطرنشان  برنان 
می توانیم به شما تجربیاتی را منتقل کنیم شما هم می توانید 
دانش ما را در سطح جهانی در مواجهه با این ویروس باال 
ببرید. مدیر دفتر منطقه مدیترانه سازمان بهداشت جهانی 
گفت: فکر می کنم که شما پیشرفت های زیادی در مواجهه 
با این ویروس داشته اید و بخش های مختلف جامعه ایران با 
این ویروس درگیر شده اند و این اتفاقاً خوب است که همه 

درگیر مقابله با این ویروس شده اند.
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مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
تعمیق  و  گفت:گسترش  مخدر 
همکاری های دوجانبه و سه جانبه در 
اهمیت  بسیار  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تقویت  و  برقراری  جهت  در  و  دارد 
ومصلحت  نفع  به  امنیت  و  ثبات 

کشورهای منطقه است.
 اسکندر مؤمنی در حاشیه شصت و 
کمیسیون  سالیانه  اجالس  سومین 
ملل  سازمان  مقر  در  مخدر  مواد 
متحد در وین با شهریار خان آفریدی 
وزیر مبارزه با مواد مخدر جمهوری 
و  کرد  دیدار  پاکستان  اسالمی 
گفت: روابط نزدیک دو کشور ایران 
و  برادری  اصل  پایه  بر  پاکستان  و 
دوستی استوار است و این روابط در 

همه زمینه ها رو به گسترش است.

با  کشور  دو  همسایگی  افزود:  وی 
فرصت  یک  دیرینه،  دوستی  سابقه 
که  است  بین المللی  و  منطقه ای 
باید از آن در جهت منافع مشترک 
استفاده کرد و سابقه تاریخی حاکی 

از بهره مندی از این فرصت هاست.
عرصه  در  کرد:  بیان  ستاد  دبیرکل 
باید  گذشته  همانند  نیز  بین المللی 
مورد  در  باشیم.  یکدیگر  حامی 
توقف کشت و تولید مواد مخدر در 
شاهد  دهه  دو  به  قریب  افغانستان، 
غربی  کشورهای  نیروهای  حضور 
در  حداقل  که  حضوری  بوده ایم. 
مقابله  شده  تعریف  مأموریت  انجام 
با مواد مخدر، نه تنها ناموفق، بلکه 
دارای نتیجه معکوس معناداری بوده 

است.

گسترش و تعمیق همکاری ها در مبارزه با مواد مخدر بسیار اهمیت دارد

بهره برداری از ۴ ایستگاه جدید مترو در انتظار همکاری بانک عامل
ایستگاه  افتتاح  ۴  از  تهران،  مترو  مدیرعامل شرکت 
جدید در نیمه اول سال آتی در صورت تأمین منابع 

مالی خبر داد.
ورودی   ۲ و  مترو  ایستگاه   ۴ افتتاح  از  امام،  علی 
ایستگاه های مهدیه و نواب در نیمه اول سال ۹۹ خبر 
اقدام در صورتی محقق می شود که  این  داد و گفت: 
یک بانک خصوصی پس از ۷ ماه ۹۱۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت را که به صورت غیرقانونی نزد خود نگه 

داشته، آزاد کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه اوراق مشارکت یک هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومانی مربوط به سال ۹۷ برای تکمیل 
خطوط ۶ و ۷ مترو تهران در پایان تیر ماه سال ۹۸ 

تنها  که  است  حالی  در  این  کرد:  عنوان  منتشر شد، 
۱۹۰ میلیارد تومان از این اوراق مشارکت که مربوط 
به یکی از بانک های خصوصی است به دست ما رسیده 
که آن نیز در مهر ماه جاری هزینه شد.امام با اشاره 
به اینکه ۹۱۰ میلیارد تومان باقیمانده مربوط به یکی 
با  متأسفانه  افزود:  است،  بانک های خصوصی  از  دیگر 
وجود آن که شهرداری وثیقه الزم را تأمین کرده اما با 
وجود گذشت ۷ ماه همکاری الزم از سوی بانک مذکور 
مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   ۹۱۰ شدن  آزاد  برای 
مربوط به شهرداری وجود ندارد لذا این مبلغ به صورت 
است.مدیرعامل  مانده  باقی  آینده  بانک  در  غیرقانونی 
شرکت مترو تهران ادامه داد: در نتیجه شرکت مترو 

اکنون، هم ناچار به پرداخت سود ۳ ماهه به حساب 
خریداران اوراق مشارکت است و هم سهم ۵۰ درصدی 

دولت را از این اوراق پرداخت می کند.
این  شدن  آزاد  صورت  در  کرد:  تاکید  امام 
مبلغمی توانستیم حداقل ۳ ایستگاه دیگر در سال جاری 
ورودی ۲  برسانیم. همچنین  بهره برداری  و  افتتاح  به 
ایستگاه نواب و مهدیه نیز به علت کمبود منابع مالی 
به تأخیر افتاده است. وی گفت: با توجه به اینکه در 
پایان سال جاری مبلغ دیگری در اختیار شرکت مترو 
توسط  تومان  میلیارد  آزاد شدن ۹۱۰  نمی گیرد  قرار 
بانک آینده می تواند به افتتاح و بهره برداری حداقل ۴ 

ایستگاه در سال آتی کمک کند.
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اخبار

کمالی زاده:  زنگ خطر کرونا در 
شهر را شهرداری به صدا درآورد

زودتر  دستگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  کرج  شهردار 
و  کرونا  با  مقابله  برای  اجرایی  های  بخش  سایر  از 
جلوگیری از شیوع آن اقدام کرد، گفت: اولین زنگ 

خطر کرونا در شهر را شهرداری به صدا درآورد.
علی کمالی زاده در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه 
شورای شهر کرج، اظهار داشت: با وجود تغییر ساعت 
کار به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ بخش 
های خدمت رسان طبق ساعت کاری گذشته )۷:۳۰ 

الی ۱۴:۳۰( در محل کار حضور پیدا می کنند.
سازمان  ترافیک،  نقل  و  حمل  معاونت  افزود:  وی 
فرهنگی و حوزه های ستادی مثل رفاه، امور اداری و 
معاونت برنامه ریزی که مثل سایر قسمت ها با ارباب 
رجوع سر و کار ندارند ساعات ۹ تا ۱۲ در محل کار 

حضور می یابند.
شهردار کرج در ادامه با اشاره به اینکه این دستگاه 
زودتر از سایر بخش های اجرایی برای مقابله با کرونا 
و جلوگیری از شیوع آن اقدام کرد، گفت: اولین زنگ 

خطر کرونا در شهر را شهرداری به صدا درآورد.
کرونا  ویروس  فوتی  اولین  کرد:  اضافه  زاده  کمالی 
که در مسیر قزوین به تهران جان سپرد به بهشت 
سکینه )س( منتقل شد که در همان ساعت زنگ 

خطر کرونا در کرج زده شد.
این مسئول در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری 
برای پیشگیری از شیوع ویروس افزود: ضد عفونی 
کردن ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی ها 

و اتوبوس ها از جمله این اقدامات به شمار می رود.
وی گفت: همچنین شهرداری کرج اقدام به ضدعفونی 
کردن کلیه فضاهای شهر به ویژه اماکن عمومی مانند 
دادگاه ها، مساجد، امامزاده ها، پارک ها و بوستان ها 

و ... که مردم در آنجا زیاد تردد دارند، کرده است.
شهردار با بیان اینکه ستاد مرکز و چند منطقه نیز به 
دستگاه تب سنج مجهز شده اند، افزود: ارباب رجوع و 
پرسنلی که تب باالیی دارند اجازه ورود به شهرداری 
را ندارند و برای استراحت به منزل هدایت می شوند.

در  گفت:  کردستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
ویروس  انتقال  زنجیره  کردن  قطع  راستای 

کرونا از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
آزاد حکمت ضمن اشاره به شیوع ویروس کوید 
۱۹ در سطح استان و انجام موارد الزم که از 
سوی وزارت بهداشت مورد تایید است اظهار 
کرد: اقدامات پیشگیرانه به منظور قطع کردن 
مراکز  سطح  در  ویروس  این  انتقال  زنجیره 

مخابراتی صف و ستاد انجام شده است.
کارکنان  سالمت  حفظ  بر  تاکید  ضمن  وی 
که  آنجایی  از  کرد:  عنوان  مخابرات  مجموعه 

برهه  این  در  مخابراتی  عرصه  زحمتکشان 
ارتباط های  برقراری  در  اجتماعی،  بحران  از 
آموزش  سایبری،  فضای  اطالع رسانی  مردمی، 
آفرینی  نقش  دیتا  بستر  بر   ... و  شهروندان 
قشر  این  پویایی  و  سالمت  یقینا  می کنند، 
جامعه به عنوان یاوران حوزه بهداشت و درمان 
سطح  ارتقا  و  ویروس  این  کنترل  در  کشور 

سالمت جامعه نقش بسزایی دارد.
نوبه خود  به  افراد  اگر  اینکه  اعالم  با  حکمت 
را  خصوص  این  در  بهداشتی  نکات  و  مسائل 
کاهش  راستای  در  می توانند  کنند،  رعایت 

افزود:  باشند  تاثیرگذار  ویروس  این  انتقال 
امیدوارم با همکاری تک تک افراد جامعه شاهد 

کاهش و از بین رفتن ویروس کرونا باشیم.
کردستان  منطقه  مخابرات  برنامه های  وی 
و  ویروس  این  انتقال  زنجیره  کاهش  با هدف 
سطح  در  اداری  محیط های  کردن  ضدعفونی 
تشکیل  داد:  ادامه  و  شد  یادآور  را  مخابرات 
پیام های  انجام  و  بررسی  جهت  فنی  کمیته 
نمودن شبکه های  پایدار  ضروری در خصوص 
استفاده  احتمال  افزایش  به  توجه  با  ارتباطی 
مشتریان،  توسط  حضوری  غیر  بسترهای  از 
تشکیل جلسه در راستای دور کاری کارکنان 
شرکت  عامل  مدیر  دستورالعمل  با  برابر 
مدیران  و  معاونین  حضور  با  ایران  مخابرات 
به  جلسات  برگزاری   ، ستاد  ادارات  روسای  و 
صورت ویدیو کنفرانس، حذف اثر انگشت تردد 
همکاران و فعال نمودن ثبت چهره کارکنان از 
جمله اقدامات صورت گرفته طی هفته گذشته 

می باشد.
به نقل از روابط عمومی، مدیر مخابرات منطقه 
فایل  تهیه  همچنین  کرد:  تصریح  کردستان 
صوتی توسط پزشک مخابرات منطقه و ارسال 
به کلیه همکاران از درگاه های مختلف، تهیه و 
توزیع بسته های آموزشی مبارزه با ویروس کرونا 
در قالب های مختلف، تهیه محلول با ترکیبات 

سفارشات بهداشتی جهت ضدعفونی نمودن در 
آسانسورها، میز و صندلی ها، مکان های پرتردد 
،کلیه وسایل مراکز ۱۱8، ۲۰۲۰  بعد از تعویض 
هر شیفت کاری، تهیه دستکش و ماسک برای 
امور  جمله  از  رجوع  ارباب  دارای  واحدهای 
مشترکین، تعطیل نمودن رستوران مخابرات، 
سالن های ورزشی از دیگر اقدامات منطقه در 

این خصوص است.
وی خاطرنشان کرد: با ظرفیت سازی مناسب 
در شبکه سیستم های مخابراتی به ویژه شبکه 
به  پاسخ  خصوص  در  کامل  آمادگی  دیتا، 
نیازهای ارتباطی استان بخصوص افزایش سطح 
طریق  از  آموزش  گسترش  دلیل  به  استفاده 
کردستان  منطقه  مخابرات  در  مجازی  فضای 
بهره گیری  برای  وجود داشته و بستر مناسب 
در حوزه های  امور  انجام  دیتا جهت  از شبکه 

مختلف فراهم است.
بر  پایان  در  کردستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
از  برای  جامعه  افراد  تک  تک  تداوم همکاری 
بین بردن ویروس کرونا تاکید داشت و یادآور 
صورت  به  ایران  شریف  ملت  امیدوارم  شد: 
واحد همچون گذشته همبستگی  و  یکپارچه 
خود را در این ایام حفظ نمایند و در راستای 
همکاری با وزارت بهداشت و نابودی کوید ۱۹ 

دست به دست هم دهند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان:

احاد مردم در قطع کردن زنجیره انتقال ویروس کرونا تاثیر گذارند

اخبار

فرماندار زنجان: تامین کنندگان وسایل 
بهداشتی، جو بازار را متشنج نکنند

فرماندار زنجان گفت: تامین کنندگان وسایل بهداشتی جو بازار 
را متشنج نکنند.

رضا عسگری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جامعه پزشکی 
همانند رزمندگان برای حفاظت از سالمت جامعه در خط مقدم 
سالمت قرار دارند. جامعه پزشکی در این مقطع تاریخی در خط 
مقدم بهداشت و سالمت همچون رزمندگان ایثارگرانه از هستی 
خود برای صیانت از سالمت جان آحاد جامعه گذشته اند. باتوجه 
به وجود بیماری ویروسی کرونا در کشور باید به هشدارها توجه 

شود اما اضطراب و نگرانی بی مورد در میان مردم نباشد.
وی با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا در داخل استان زنجان 
نیز مشاهده شده است، عنوان کرد: از این پس باید بیش از 
پیش به آموزش های بهداشتی و نکات ایمنی توجه کرد؛ چراکه 
استان زنجان هم مرز با استان هایی قرار دارد که پیش از این در 

معرض بیماری فوق قرار گرفته اند.
میان همه سازمان ها  اینکه هم افزایی  بیان  با  زنجان  فرماندار 
و ادارات برای پشت سر گذاشتن این شرایط بحرانی ضرورت 
دارد، افزود: همه ما مسئول هستیم و سازمان های دولتی در 
البته گفتنی  و وظایف خود هستند،  انجام مسئولیت ها  حال 
رسیدن  ثمر  به  برای  مردم  همراهی  میان  این  در  که  است 

اقدامات نیز الزامی است.
وی با اشاره به اینکه نگه داری، حفاظت و سالمت افراد جامعه 
قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش  باید  خاص  شرایط  این  در 
احتمال  خصوص  این  در  کوتاهی  هرگونه  کرد:  تاکید  گیرد، 
وارد کردن خسارت جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. 
عرضه  از  پرهیز  با  نباید  بهداشتی  وسایل  تامین کنندگان 
محصول در بازار جو را متشنج کنند؛ چراکه این عمل ناپسند 
در حقیقت نوعی خیانت محسوب می شود و این محتکران به 
اعتماد جامعه خدشه وارد می کنند. از این رو با آن ها به شدت 

برخورد خواهد شد.
این مسئول با اشاره به اینکه تولیدکنندگان که جبهه مخالف 
احتکارکنندگان هستند امکانات پزشکی را به صورت داوطلبانه 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  گاهی  و  قیمت  نازل ترین  با  و 
حوزه  خیرین  باید  کرد:  ابراز  می دهند،  قرار  مصرف کنندگان 
بهداشت معرفی و اقدامات خوب در سطح وسیع انعکاس داده 
حداکثر  تا  شود  ایجاد  شرایطی  تا  می کنیم  تالش  ما  شوند. 
بهره برداری از امکانات و آموزش ها صورت گیرد، بیش از پیش 
نیاز است که به مسئولیت های اجتماعی خود متعهدتر باشیم و 

بی تفاوت از کنار آن عبور نکنیم.
با اشاره به اینکه برای تسهیل مشکالت کارفرمایان  عسگری 
و اصناف رایزنی هایی صورت گرفته است و استمحال وام های 
بانکی، بخشودگی جرایم و اقداماتی از این دست انجام شده 
تبعات  کرد:  ابراز  بماند،  باقی  پابرجا  اقتصادی  چرخ  تا  است 
اقتصادی تعطیلی واحدهای صنفی ضروری است. روند توزیع و 
عرضه محصوالت بهداشتی آغاز شده است و دغدغه ای در این 
خصوص نیست، از دستگاه های دولتی درخواست می شود که با 
مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مواد 

ضدعفونی را با قیمت تمام شده دریافت کنند.
وی به تاثیر انعکاس اخبار کذب و سیاه نمایی در فضای مجازی 
اشاره و خاطرنشان کرد: از مردم می خواهیم در بازنشر اخبار 
خوب و امیدوارکننده پیش قدم باشند و روحیه همدلی را در 
مقابله  در  رسانه  یک  به عنوان  ما  همه  ببخشند.  قوت  جامعه 
اعتماد  به  لطمه  اجازه  و  مایوس کننده تالش کنیم  اخبار  با 
شده  تهیه  آموزشی  کلیپ های  و  اخبار  و  ندهیم  را  عمومی 
توسط دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مربوطه را تنها منبع معتبر 

شناخته و بازنشر می کنیم.

5استان ها سال دوم - شماره 24

مدیرعامل هالل احمر قزوین: 
غربالگری کرونا در مسیرهای 
پرتردد شهری قزوین صورت 

می گیرد
غربالگری  گفت:  قزوین  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
کرونا نیز با حضور داوطلبان هالل احمر در مبادی ورودی 
شهر و حوزه های پرتردد شهری انجام می شود، چادرهایی 
پر  را  فرم مخصوص  آن  به  مراجعه  با  فرد  که  نصب شده 

می کند و با دستگاه تب سنج موردبررسی قرار می گیرد.
با  قزوین،  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل  آصفی،  حسن 
در  قزوین  هالل احمر  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره 
خصوص مبارزه با شیوع کرونا تصریح کرد: ما در دو حوزه 
وارد شدیم، یک حوزه مربوط به مجموعه داخلی است و 
حوزه دیگر ارائه خدمات به عموم مردم است، در گام اول 
تعطیل  را  عمومی  کالس های  و  آموزشگاه  و  ورزشگاه ها 

کردیم.
وی افزود: گام بعدی ضرورت وجود تجهیزات بهداشتی در 
حوزه های امدادی است، با توجه به اینکه نیروهای امدادی 
هالل احمر ممکن است در جاده ها و تصادفات حضور پیدا 
کنند و خطر ابتال به کرونا وجود دارد تجهیزات بهداشتی 
اولیه را برای آن ها فراهم کردیم تا در جاده ها از آلودگی 
مصون بمانند و ملزومات بهداشتی اولیه را در اختیارشان 
بیان  قزوین  هالل احمر  جمعیت  دادیم.مدیرعامل  قرار 
کرد: یکی دیگر از مواردی که هالل احمر ورود پیداکرده 
خصوص  در  مجازی  آموزش  و  دور  راه  از  آموزش  است 
اقدامات الزم برای پیشگیری و مبارزه با کرونا است که با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت سایت ها و 

لینک هایی را ایجاد و در انتها معرفی خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حوزه درمان نیز درمانگاه ما به عنوان 
یکی از مراکز درمانی شهر قزوین با این موضوع درگیری 
کردیم  تجهیز  و  ضدعفونی  را  درمانگاه  بنابراین  داشتند، 
دادیم،  ارائه  درمانگاه  کارکنان  به  را  الزم  آموزش های  و 
صرفاً  پیش ازاین  که  هالل احمر  داروخانه  همچنین 
مواد  در حال حاضر  ارائه می داد  بیماری خاص  داروهای 

ضدعفونی کننده و شوینده نیز ارائه می دهد.
آصفی خاطرنشان کرد: ابتدای کار با مشکالتی برای تهیه 
این اقالم روبه رو بودیم اما با توجه به تصمیم ستاد کرونا 
شد،  وارد  حوزه  این  در  نیز  هالل احمر  داروخانه  استان 
هم اکنون نیز صرفاً لوازم ضدعفونی کننده به فروش می رسد 
چرخه  در  هالل احمر  داروخانه  چراکه  نداریم  ماسک  و 
توزیع ماسک قرار نگرفته است. وی عنوان کرد: غربالگری 
کرونا نیز با حضور داوطلبان هالل احمر در مبادی ورودی 
شهر و حوزه های پرتردد شهری انجام می شود، چادرهایی 
پر  را  فرم مخصوص  آن  به  مراجعه  با  فرد  که  نصب شده 
می گیرد،  قرار  موردبررسی  تب سنج  دستگاه  با  و  می کند 
اطالعات موارد مشکوک ثبت و ضبط و به مراکز بهداشت 
اعالم می شود و مراکز بهداشت با توجه به اطالعات فرم 

موارد را پیگیری می کند.

گفت:  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  رئیس 
باید از ظرفیت فرودگاه های مستقر در استان 
استان  کردن  ضدعفونی  و  پاشی  سم  برای 

بهره برداری کنیم.
به  مبارزه  استانی  ستاد  در  شهبازی  عزیزاله 
اسفند   ۱۴ چهارشنبه  روز  که  ویروس  کرونا 
برگزار  استانداری  دولت  شهدای  سالن  در 
شد گفت: ما به دنبال کار تشریفاتی نیستیم 
بلکه درصدد هستیم طبق بیانات مقام معظم 
رهبری که فرمودند هر چه به سالمت جامعه 
و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، 
حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند، سیئه 
است، به سمت رقم زدن حسنه پیش برویم و 

روند شیوع کرونا را در استان کاهش دهیم.
شبانه  تالش های  از  قدردانی  ضمن  شهبازی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  مجموعه  روزی 
و  بیماری  این  با  مقابله  برای  ستاد  اعضای 
ارتقا بهداشت، درمان و سالمت استان، افزود: 
براین اساس کمال قدردانی را مدیران استانی، 
دستگاه های  استانداری،  معاونان  فرمانداران، 
نیروی  قضائی،  ویژه  به  و  بازرسی  و  نظارتی 
صمت،  سازمان  اطالعات،  وزارت  انتظامی، 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها که در تمامی 

این جلسات حضور داشته و تالش های بسیار 
خوبی دارند.

 وی با اشاره به اینکه رسانه های معاند با سیاه 
خاطر  کاذب  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  نمایی 
برخالف  داد:  ادامه  کرده اند،  مکدر  را  مردم 
انجام  را  خود  کار  ما  چنینی  این  هجمه های 
و  هستیم  آگاه  خود  وظایف  به  و  می دهیم 
در سطح ملی تمامی مدیران کشور پای کار 

هستند.
شهبازی گفت: براساس گزارش های ارائه شده، 
سبب  به  که  کسانی  از  توجهی  قابل  تعداد 
کرونا در بیمارستان ها بستری شده بودند، از 

بیمارستان ها مرخص شدند.
و  نیازها  ممکن  طریق  به  ما  افزود:  وی 
مطالبات البرز را به مراجع ملی انتقال دادیم 
این  در  که  شد  گرفته  بزرگی  تصمیم های  و 
راستا از اعضای شورای تامین استان که نهایت 

پشتیبانی را داشتند قدردانی می کنم.
و  آرامش  برای  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
با  داریم  توان  در  چه  هر  مردم  رضایتمندی 
اقدام کردیم و  استان  به شرایط خاص  توجه 
طی تعاملی که در مجموعه استان وجود دارد، 
واحدهای  تولیدات  توزیع  به  را  خود  تالش 

استان  عرضه  سیستم  در  البرز  در  مستقر 
معطوف کردیم.

تماس  شماره  شخصه  به  حتی  گفت:  وی 
راننده های توزیع اقالم را دریافت کرده و با آنها 
ارتباط برقرار می کنم تا از چگونگی روند توزیع 

به صورت حقیقی مطلع شوم.
شهبازی افزود: نباید در سیستم توزیع استان 
در  تولید  چراکه  باشد  داشته  وجود  اختاللی 

واحدها به اندازه نیاز بازار وجود دارد.
وی گفت: تمامی اعضای مرتبط با تامین نیاز 
مردم به دارو و مواد ضدعفونی کننده باید پای 
کار باشند و کسانی که در این شرایط خاص 
کردند  شانه خالی  دلیلی  هر  به  از مسئولیت 
باید مورد برخورد قانونی از سوی دستگاه قضا 

قرار گیرند.
استاندار البرز افزود: اکنون در جنگ با بیماری 
کرونا قرار داریم و سربازی که در این برهه، کار 
باید مجازات شود چراکه هر  را رها می کند 
گونه قصوری به سالمت و امنیت مردم لطمه 
ارائه  گزارش های  اینکه  بیان  با  وی  زند.  می 
نظم  برقراری  از  نشست، حاکی  این  در  شده 
به  ارائه خدمات است، عنوان کرد: نسبت  در 
ویژگی های خاص استان، تراکم باالی جمعیت 
البرز در وضعیت حاد شیوع کرونا  اکنون  و... 
و  پیشگیری  با  باید  همچنان  ولی  ندارد  قرار 
آگاهی بخشی روند صعود شیوع را متوقف کرد.

رسانی  اطالع  سیستم  از  انتقاد  با  شهبازی 
گفت:  مردم،  به  بخشی  آگاهی  برای  استان 
باید این سیستم تقویت شود چراکه هر میزان 
مردم آگاه تر شوند برای مقابله با این بیماری 
که  بدانند  باید  مردم  و  بود  خواهند  آماده تر 
در  آنها  سالمت  حفظ  برای  خدمتگزارنشان 

میدان هستند.
وی با اشاره به اینکه برخورد محکم و قانونی 
با محتکرین خواهیم داشت، افزود: با توجه به 

از  کشور  تولید،  بخش  در  البرز  ظرفیت های 
ما انتظار دارد که عالوه بر تامین نیاز استان، 
مساعدت الزم را برای سایر استان ها نیز داشته 

باشیم.
استاندار البرز ادامه داد: توزیع مواد ضدعفونی 
کننده به عهده دانشگاه علوم پزشکی، تامین 
سازمان  وظایف  از  تولیدی  واحدهای  الکل 
صمت و حمل اداره کل راه و شهرسازی نیز 
مکلف به تامین خودرو برای حمل و نقل است 
و استاندار و تیم استانداری نیز ناظر عالی بر 

روند فعالیت آنها است.
از  شده  ارائه  گزارش های  اکنون  گفت:  وی 
روند فعالیت ستاد با روزهای اول قابل مقایسه 

نیست و هماهنگی ها بسیار ارتقا یافته است.
شهبازی افزود: دستگاه های نظارتی بازار استان 
مردم  نیاز  که  صورتی  در  و  کنند  کنترل  را 
استان های  به  می توانیم  شود  تامین  استان 

دیگر نیز مواد ضدعفونی کننده انتقال دهیم.
وی اضافه کرد: برای تامین نیازهای بهداشت 
و درمان در استان آنچه که در توان داریم در 

اختیار آنها قرار می دهیم.
استاندار البرز گفت: باید توجه ویژه به مناطق 
حاشیه نشین استان داشته باشیم و نیازهای 
این قشر آسیب پذیر را احصا کرده و به نسبت 

آنها نیز اقدام شود.
وی افزود: شهرداری ها باید با جدیت بیشتری 
پای کار باشند و برای ضدعفونی کردن معابر 

و... بویژه در مناطق آسیب پذیر اقدام کنند.
فرودگاه های  ظرفیت  از  باید  گفت:  شهبازی 
مستقر در استان برای سم پاشی و ضدعفونی 

کردن استان بهره برداری کنیم.
و  می رسد  پایان  به  دوران  این  افزود:  وی 
روسیاهی به زغال می ماند، کسانی که در این 
شرایط سخت در کنار مردم باشند به خوبی از 

آنها یاد می شود.

استاندار البرز:باید از ظرفیت های فرودگاهی برای سم پاشی 
و ضدعفونی البرز بهره برداری کنیم

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کردستان راه غلبه بر ویروس کرونا و پیشگیری از 
شیوع آن را همکاری نزدیک دستگاه ها و آگاهی 

بخشی گسترده به مردم عنوان کرد.
هماهنگی  جلسه  در  خوش اقبال  حسین 
فعالیت  محوریت  با  کرونا  شیوع  از  پیشگیری 
فداکاری مجموعه  و  ایثار  از  تقدیر  بانکها ضمن 
در شرایط  کرد:  اظهار  استان  درمان  و  بهداشت 
فعلی و با توجه به گستردگی درگیری کشور با 
ویروس کرونا الزم است همه ادارات و نهادها با 
علوم پزشکی کردستان همکاری همهجانبه داشته 

باشند.
تمهیداتی  و  تدابیر  است  الزم  کرد:  عنوان  وی 
شاهد  کردستان  استان  در  تا  شود  اندیشیده 
کمترین دغدغه مردم در خصوص ویروس کرونا 

داشته باشیم.
و  تالش  از  خود  سخنان  ادامه  در  اقبال  خوش 
در  مردم  به  خدمات  ارائه  برای  بانکها  زحمات 
این شرایط تشکر کرد و افزود: بانک ها همواره 
اقتصاد  پایداری  برای کشور و  از اهمیت خاصی 
سال،  پایان  نزدیکی  به  توجه  با  و  برخوردارند 

فعالیت بانکها افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: دیگر دستگاهها و نهادها نباید بانکها 
را تنها بگذارنند و از هر امکانی برای آرامشبخشی 

به مجموعه بانکها باید استفاده شود.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کردستان از مردم خواست جهت حفظ سالمت 
حداقل  به  را  بانکها  به  حضوری  مراجعه  خود 
ممکن برسانند و بخشی از کارها نظیر درخواست 
وام و تسهیالت را به بعد از سال نو موکول کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان :

همکاری بین دستگاه ها رمز عبور از شرایط کنونی است
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کردستان خبر داد: تولید محتوای 

الکترونیکی کارگاه های مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای در استان کردستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با اشاره به 
امکان عدم حضور کارآموزان در  لزوم  و  بیماری کرونا  شیوع 
به ضرورت  توجه  با  مهارتی گفت:  آموزش های  کارگاه های 
موضوع این اداره کل اقدام به تولید محتوای الکترونیکی کارگاه 
های آموزشی با همکاری شرکت رسانه آونگ نگاره کرده است.

سید جمیل احمدی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محتوای 
الکترونیکی تولید شده به عنوان مکمل آموزش های مهارتی 
در کارگاه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح 
استان ارائه می شود که پس از خروج اپیدمی کرونا ویروس 
به  مهارتی  آموزش های  روند  آموزشی  برپایی کارگاه های  و 

صورت عملی پیگیری خواهد شد. 
وی با تاکید بر این که محتوای آموزشی تولید شده براساس 
و  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رسمی  استاندارد 
مورد تائید سازمان جهانی کار )ILO( است، بیان کرد: در فاز 
نخست از این پروژه آموزشی استاندارد های آموزشی تراش و 
فرز CNC و تراشکاری درجه ۲ به صورت الکترونیکی در حال 
با مراجعه به وب سایت  تولید بوده که کارآموزان می توانند 
از  گیری  بهره  و  دانلود  به  نسبت   www.kurdme.com
آموزش های مهارتی در ایام تعطیلی مراکز آموزشی اقدام کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان افزود : تالش 
شده که هریک از توانایی های مندرج در سرفصل های آموزشی 
با توجه به  استاندارد آموزشی در ۱5 دقیقه ضبط و  این دو 
وجود بسترهای الزم در شرکت رسانه آونگ نگاره ) کوردمی 
( که دارنده مجوز اولین تلویزیون اینترنتی رسمی کشور است 
بارگذاری شود تا امکان بهره گیری از این محتواهای آموزشی 

برای کلیه کارآموزان به سهولت امکان پذیر باشد.
زمینه  رویکرد  این  با  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  احمدی 
دسترسی تمامی مهارت آموزان سطح استان به آموزش های 
الزم با توجه به شرایط موجود و به منظور حفظ سالمتی آنان 

فراهم شود.



سالمت
خبر

مراقب آلودگی نان های سنتی 
باشیم

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 
گفت: یکی از راه های انتقال غیر محسوس ویروس کرونا 

به داخل منازل، نان های سنتی هستند.
 جالل الدین میرزای رزاز، افزود: نان در کشور به دو صورت 
صنعتی و سنتی عرضه می شود. نان های صنعتی یا نان 
های حجیم در کارخانجات صنعتی تهیه و به بازار عرضه 
می گردد که طبیعتاً از دقت نظارت بیشتری در خصوص 
افزودنی هایی نظیر میزان نمک، مایه  اولیه و  تهیه مواد 

خمیر و …، برخوردارند.
یا  های صنعتی  نان  تهیه  بهداشتی  تاکید شرایط  با  وی 
همان نان های حجیم، گفت: پس از خرید این نوع نان ها 
با ضد عفونی کردن پالستیک آن یا دور انداختن پالستیک 
حمل آن می توان از آلوده نبودن آن به ویروس اطمینان 
نان های سنتی،  با  ارتباط  در  رزاز،  داشت.میرزای  نسبی 
اظهار داشت: نان های سنتی، در این روزها که با بحران 
رعایت  عدم  صورت  در  توانند  می  هستیم،  مواجه  کرونا 

نکات بهداشتی عامل انتقال بیماری باشند.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، ادامه داد: 
وقتی خمیر تحت هر شرایطی تهیه شود هنگامی که در 
تنور پخت قرار می گیرد هر گونه آلودگی ویروسی در آن 
از بین می رود و نانی که از تنور خارج می شود می توان 
گفت عاری از آلودگی به ویروس کرونا است اما در خصوص 
استفاده و خوردن این نان تازه و گرم، نگرانی ها آغاز می 
شود. وی در خصوص راه های انتقال ویروس کرونا از طریق 
نان های سنتی، گفت: اگر نان آلوده گردد، نمی توان مانند 
سایر مواد و اقالم دیگرمواد غذایی دیگر آن را بشوییم و یا 
ضد عفونی نماییم و خیلی غیر محسوس و چراغ خاموش 
ویروس را به داخل خانه خود برده ایم.میرزای رزاز ادامه 
داد: در صورت وجود افراد شاغل در نانوایی ها که مشکوک 
به ناقل بودن و یا عالئم بیماری هستند، مراتب را در این 
وضعیت به مراجع ذی ربط اطالع دهیم. از منتظر ماندن 
در واحدهای نانوایی و پهن کردن نان برای خنک شدن در 
میز نانوایی جداً خود داری کنیم، از بریدن و خرد کردن 
نان توسط چاقو و برس های عمومی که معموالً در نانوایی 
ها وجود دارد، پرهیز کنیم، اگر از نایلون برای حمل نان به 
منزل استفاده کرده ایم آن را داخل خانه نبریم و پس از 

خارج کردن نان آن را دور بیندازیم.

دانشجویان  روان  سالمت  و  مشاوره  مرکز  رئیس 
به  اشاره  با  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مقابله  راهکار  چهار  افراد،  در  اضطراب  مخرب  آثار 
با اضطراب و ترس حاصل از شیوع کرونا ویروس را 

تبیین کرد.
 محمد نوری، گفت: هرچه زمان بیشتری از گسترش 
افزایش  افراد  نگرانی  می شود  سپری  کرونا  ویروس 
پروازها  لغو  قرنطینه شدن،  نظیر  مواردی  و  می یابد 
و محدودیت هایی از این قبیل احساس بدی در افراد 

بوجود می آورد.
که  است  طبیعی  کاماًل  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
خویش  سالمتی  نگران  افراد  بیماری  این  شیوع  با 
یک  ویروس  کرونا  گرچه  کرد:  خاطرنشان  باشند، 
بیماری بسیار واگیردار و در مواردی کشنده است، اما 
طبق گفته متخصصان افرادی بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند که سیستم ایمنی ضعیف یا بیماری های 
جدی  را  پزشکان  توصیه های  و  دارند  زمینه ای 
نمی گیرند. بنابراین افراد با رعایت نکات بهداشتی و 
تا حد  ویروس  این  به  ابتالء  از  پیشگیری می توانند 

زیادی مصون بمانند.
دانشجویان در  روان  رئیس مرکز مشاوره و سالمت 
با  ادامه سخنان خود راهکارهای زیر را برای مقابله 
اضطراب و ترس حاصل از شیوع ویروس کووید ۱۹ 

ارائه کرد.
مواجهه  دارد در هنگام  ما عادت  به گفته وی، مغز 
با خطرات ناشناخته، آنها را ترسناک تر ارزیابی کند 
ایجاد  ما  در  را  حالتی  فعلی  شرایط  در  مثال  بطور 

می کند که گویی به بیماری مبتال شده ایم.
نوری این امر را بخشی از پاسخ ذاتی، داخلی دستگاه 
را  خطرزا  موقعیت های  که  دانست  مرکزی  عصبی 
بزرگ و ترسناک جلوه می دهد تا باعث توجه بیشتر 
سالمتی  که  اتفاقاتی  افزود:  و  شود  پدیده ها  آن  به 
قرار  توجه  مورد  کمتر  می کند  تهدید  کمتر  را  ما 
از  ناشی  شدگان  کشته  آمار  مثال  برای  می گیرند. 
حوادث رانندگی بسیار بیشتر از ویروس کروناست اما 
هیچگاه این موضوع مانع سوار شدن افراد به اتومبیل 

نمی شود.
کووید  ویروس  شیوع  بنابراین  گفت:  ادامه  در  وی 
۱۹ به خاطر واگیر دار بودن شدید آن از همه چیز 
به  جمعی  رسانه های  تمام  زیرا  است.  ترسناک تر 
صورت آنالین به خطرات ناشی از این مسئله تأکید 
دارند. نوری با اشاره به بستری شدن ۱۵ میلیون نفر 
و مرگ و میر ۸۲۰۰ نفر در ایاالت متحده آمریکا در 
فصل گذشته در اثر بیماری آنفلوانزای عادی، گفت: 
در حالی که تاکنون کرونا ویروس حدود ۸۰۰۰ نفر 
در سرتاسر جهان را آلوده کرده که اکثر آنها در چین 
بودند و میزان مرگ و میر ناشی از آن نیز حدود ۲ 

درصد است.
کرونا  از  مراتب  به  آنفلوانزا  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 

می کشد،  را  بیشتری  افراد  ساالنه  و  است  شایع تر 
گرچه ممکن است کرونا ویروس واگیردارتر باشد.
از اقدامات احتیاطی طبیعی و سالم استفاده کنید

دانشجویان  روان  سالمت  و  مشاوره  مرکز  رئیس 
افزود: بیماری های آنفلوانزا و کرونا ویروس هر دو از 
طریق تماس، لمس، سرفه یا عطسه منتشر می شوند. 
بنابراین در صورتی که بیمار هستید، در منزل مانده 
مختلف  نقاط  به  مسافرت  یا  کار  سر  به  رفتن  از  و 
پرهیز کنید. اگر بیمار نیستید نیز از تماس صمیمانه 
با شخصی که بیمار است اجتناب کرده و از روش های 
توصیه شده برای ضد عفونی کردن و رعایت نکات 
بهداشتی بهره بگیرید.وی در ادامه گفت: رعایت نکات 
و  مرتب  شستن  معنای  به  اول  درجه  در  بهداشتی 
صحیح دست ها است. اگر به خارج از منزل رفتید به 
محض رسیدن دستان خود را حتماً بشویید؛ و برای 
کاهش اضطراب سعی کنید هنگام شستن دست ها 
با آب گرم و صابون در ذهن خود سرود مورد عالقه 
پایان  زمان  تا  و  کنید  مرور  را  خود  کودکی  دوران 

آهنگ دست از شستن نکشید.
این روانشناس تاکید کرد: در این شرایط سعی کنید 
شاد و با روحیه باشید این موضوع به سیستم ایمنی 
داشته  بخاطر  بمانید.  سالم  تا  می کند  کمک  شما 
باشید که برای این منظور به یک رژیم غذایی متعادل، 
خواب کافی و آرامش نیاز دارید و البته ورزش منظم 

حتی در زمستان نیز به این امر کمک می کند.

عدم استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی
و  اجتماعی  رسانه های  از  حد  از  بیش  استفاده  وی 
فضای مجازی را باعث افزایش نگرانی برشمرد و گفت: 
از توجه به برخی از رسانه ها، شبکه های اجتماعی و 
هر منبعی که با دامن زدن به بحران و تشویش اذهان 
می کنند  دنبال  را  خود  سودجویانه  اهداف  عمومی، 

اجتناب کنید.
به گفته نوری، دریافت این اخبار از طریق اینترنت، 
جمعی  ارتباط  وسیله  هر  یا  تلویزیون  همراه،  تلفن 
دیگر می تواند فرصت هایی را برای افراد یا شرکت های 
مغرض یا سودجو ایجاد کند و توصیه کرد که استفاده 
از رسانه های اجتماعی به اندازه کافی و با هوشمندی 
صورت گیرد تا بیش از حد به نگرانی و اضطراب خود 
آرامش و  با  تاکید کرد: سعی کنید  نزنیم.وی  دامن 
غیرصحیح  از  را  صحیح  اطالعات  نگرانی  از  دور  به 
و  پزشکان  نکنید.  عمل  هیجانی  و  داده  تشخیص 
دانشمندان در حال تالش شبانه روزی برای کشف 
انسان  بدن  به  ویروس  انتقال  کردن  محدود  و  دارو 
هستند، بنابراین به کار و تالش بی وقفه این عزیزان 
کسب  که  کرد  توصیه  روانشناس  کنید.این  اعتماد 
منابع موثق  از  این زمینه صرفاً  به روز در  اطالعات 
صورت گیرد برای مثال سامانه ۱۹۰ به صورت شبانه 
روزی پاسخگوی سواالت افراد در این خصوص است.

از مهارت های مقابله ای گذشته خود استفاده کنید
دانشجویان در  روان  رئیس مرکز مشاوره و سالمت 

باعث  چیزی  چه  حاضر  حال  در  اینکه  گفت:  ادامه 
ناراحتی شما شده است مهم نیست. به  اضطراب و 
خاطر بیاورید اتفاقاتی که در گذشته سبب اضطراب 
شما می شد چگونه مدیریت می کردید االن هم مانند 

تجربیات گذشته اضطراب خود را مدیریت کنید.
وی افزود: اگر مشغول گفتگوی درونی با خود هستید 
می دهید  پرورش  خود  در  را  غیرمنطقی  باورهای  و 
احساس کردید  و  زنید  دامن می  نگرانی خود  به  و 
نگرانی بیش از حد و دردسر ساز دارید بهتر است با 
یک روانشناس یا مشاور یا یک دوست قابل اعتماد 
در مورد نگرانی خود صحبت کنید. شاید نیاز باشد 
یا  مراقبه  یا  آگاهی  ذهن  تکنیک های  برخی  از 
راهکارهایی که قباًل در مواقع بحران به کار می بردید 
اضطراب  بر  بتوانید  وسیله  این  به  تا  کنید  استفاده 
راهکاری که  تاکید کرد: هر  خود چیره شوید.نوری 
به ذهنتان می رسد برای کاهش استرس و اضطراب 
خود انجام دهید. زیرا آسیب هایی که استرس به شما 
می رساند به مراتب بیشتر است.رئیس مرکز مشاوره 
و سالمت روان دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: 
رخ  جهان  سراسر  در  گاهی  از  هر  اپیدمی ها  بروز 
می دهد گرچه برخی از آنها ترسناک هستند اما کاماًل 
طبیعی است. باید توجه داشت که با آرامش و رعایت 
منطقه  در  اگر  حتی  شده  توصیه  بهداشتی  موازین 
آلوده هم زندگی کنید می توانید نگرانی های خود را 

مدیریت کرده و به آن دامن نزنید.

راهکارهای مقابله با اضطراب شیوع کرونا را بشناسیم

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، 
گفت: کمبود ویتامین D می تواند توان ایمنی بدن را 
داشته   D ویتامین  کمبود  اگر  بنابراین  بیاورد.  پایین 

باشیم مقابله با ویروس کرونا سخت ترمی شود.
آگاهی  لزوم  به  تاکید  با  رزاز،  میرزای  الدین  جالل   
ای  کننده  تعیین  نقش  که   D ویتامین  سرمی  سطح 
برای تصمیم به مصرف مکمل ویتامین D برای مقابله 
با ویروس کرونا گفت: با توجه به شرایط موجود جامعه 
و شروع ویروس کرونا بهتر است از سطوح سرمی کافی 

برای مقابله با ویروس کرونا برخوردار باشیم.
 D بنابراین اگر کمبود ویتامین وی خاطر نشان کرد: 
 D در بدن وجود دارد پیشنهاد این است که ویتامین
مکمل  صورت  به  تغذیه  متخصص  مشا.ره  با  دریافتی 

دریافت شود.
 D ویتامین  تامین  کرد:  پیشنهاد  دانشگاه  استاد  این 
 D کافی از طریق غذا واقعاً امکان پذیر نیست ویتامین
قرار گرفتن در  نتیجه  پوستی در  به صورت سنتز  که 
آفتاب  از  ما  منظور  و  شود  می  ساخته  آفتاب  معرض 
مستقیم آفتابی است که بیشتر در تابستان داریم و بدون 
ابر و شیشه به صورتی که حداقل ۵ % بدن در معرض 
طریق  از  مواقع  از  خیلی  بنابراین  بگیریم  قرار  آفتاب 
امکان  صنعتی  شهرهای  در  بخصوص  مستقیم  آفتاب 
تامین ویتامین D در بدن امکان پذیر نیست و ۸۰۰ 
تا ۱۰۰۰ واحد در روز از طریق غذا به طور کافی آن 

مقدار که می خواهیم تامین نمی شود بنابراین پیشنهاد 
و  مشاورین  مشورت  با  مکمل  طریق  از  که  است  این 

متخصصین تغذیه جبران شود.
برای   D ویتامین  دریافت  چگونگی  خصوص  در  وی 
کودکان افزود : ویتامین D به اشکال مختلف موجود 
مکمل  مانند  های  مکمل  وهم  پاستیل  فرم  هم  است 
های مولتی ویتامین مینرال یا مکمل های تک مینرالی 

یا تک ویتامینی مثل ویتامین D که الزم است هنگام 
مصرف به برچسب و دز آن هم توجه الزم مبذول گردد.

اند که  داده  نشان  رزاز تصریح کرد: مطالعات  میرزای 
تقویت  و  سالمتی  برای   D ویتامین  روزانه  دریافت 
تا ۱۰۰۰  بیماری ۸۰۰  با  مقابله  برای  ایمنی  سیستم 
واحدی به صورت مصرف روزانه تاثیر بیشتری نسبت 

به دریافت مگا دوزهای ۵۰ هزار واحدی در ماه دارد.

نقش ویتامین D در مقابله با کرونا

خبر
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وزیر بهداشت، از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال 
خبر داد.

سعید نمکی،  در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
وزارت بهداشت، گفت: اولین مصوبه امروز، طرح بسیج ملی 

شکست کرونا بود.
وی از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال خبر داد 
و افزود: این تعطیلی دلیل نمی شود که هموطنان به سفر 
بروند. رفت و آمدها کنترل و تشدید می شود و انتظار داریم 
از  و  دهند  گوش  ما  بهداشتی  توصیه های  به  هموطنان 

ترددهای غیر ضروری واقعاً خودداری کنند.
نمکی ادامه داد: نظارت های بهداشتی تشدید خواهد شد که 
یکی از محل های نظارت، پمپ بنزین ها هستند که می توانند 

محل انتقال ویروس و آلودگی باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: پمپ بنزین ها می توانند ۸ هزار 

نفر را آلوده کنند.
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات امروز ستاد، به تأخیر افتادن 
زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری است که 

زمان جدید آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی شکست 
کرونا از روز پنج شنبه در سه استان کشور، گفت: شائبه هایی 
بود که گفته می شد قرار است درب منازل برویم، در حالی 
که با وجود پرونده الکترونیک سالمت و زیرساخت های الزم 
برای پیشگیری و کنترل بیماری وجود دارد، نیازی به رفتن 
برای  استثنا  موارد  البته  نیست.  هموطنان  منزل  درب  به 
رفتن به درب منازل وجود دارد و آن شامل بیماران بد حال 
با اجرای طرح بسیج ملی  افزود: ما می خواهیم  است. وی 
شکست کرونا، تا چند روز آینده در این سه نقطه آلوده به 

بیماری، موفق شویم این ویروس را کنترل کنیم.
به  که  هموطنان  از  دسته  آن  از  گالیه  با  بهداشت  وزیر 
توصیه های وزارت بهداشت توجه نکرده و از خط قرمزهای 
بهداشتی عبور کرده اند، گفت: از مردم می خواهیم که در 
خانه بمانند و به سفر نروند تا هر چه زودتر بتوانیم چرخه 

انتقال ویروس را قطع کنیم.
نمکی همچنین به چرخه انتقال ویروس از طریق پول های 
چرخه  از  را  پول  افزود:  و  کرد  اشاره  مردم  دست  در 
تغییر  دیگری  سامانه  به  تاکسی  و  مسافرکش های شهری 

می دهیم.

به  نسبت  ایدز،  و  اعتیاد  پیشگیری  حوزه  فعال 
خطر ابتال به کرونا در مراکز کاهش آسیب و ترک 
اعتیاد، به علت نبود اقالم بهداشتی در پیشگیری 

از بیماری های قابل انتقال، هشدار داد.
کننده  مصرف  افراد  گفت:  بهرام آبادیان،  فاطمه 
در  گروه های  از  یکی  ها  کارتن خواب  و  مواد 
معرض خطر در زمان شیوع بیماری های عفونی 
قابل انتقال همچون کرونا هستند که مددکاران 
آسیب  کاهش  مراکز  در  افراد  این  با  ارتباط  در 
اعتیاد و نگهداری از افراد کارتن خواب باید ضمن 
را  افراد  این  بهداشتی، غربالگری  رعایت موازین 

مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: افراد مصرف کننده مواد و کارتن خواب 
با  طرفی  از  و  موجود  امکانات  کمترین  با  ها 
راحتی  به  بدنشان،  ایمنی  سطح  پایین بودن 
آسیب پذیر هستند و با مصرف مواد، شدت درد 
را کاهش داده و می توانند مدتی با بیماری بدون 
عالمت ادامه دهند. این در حالی است که بیماری 
عفونی همچون کرونا فرصت رشد و توسعه پیدا 

کرده و می تواند بیمار را از پای درآورد.
در  فعال  کارشناسان  داد:  ادامه  آبادیان  بهرام 
ارتباط با معتادان کارتن خواب و یا مراجعه کننده 
در  خود  خوابگاه ها،  یا  آسیب  کاهش  مراکز  به 
مددجویان  از  بیماری  دریافت  خطر  معرض 

هستند.
رویارویی  دلیل  به  کارشناسان  کرد:  توصیه  وی 

ماسک  از  بدون عالمت،  و  متعدد  مددجویان  با 
برای  روزها  این  در  موضوع  این  کنند،  استفاده 
گروه  و  خدمات دهنده  کادر  سالمت  حفظ 

ذینفعان این مراکز است.
بهرام آبادیان افزود: کارشناسان مراکز ضمن ارائه 
خدمات دارویی و کاهش آسیب، باید غربالگری 
مددجویان  خوداظهاری  براساس  اولیه  مناسب 
آنفلوانزا  یا  سرماخوردگی  کرونا،  بیماری  برای 
دارای  مددجویان  که  صورتی  در  و  دهند  انجام 
تب، گلودرد، سرفه و تنگی نفس باشند سریعاً به 

مراکز درمانی ارجاع داده شوند.
همچون  نهادهایی  و  سازمان  از  انتقاد  با  وی 
با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و  ستاد مبارزه 
دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل تعطیل نکردن 
اقالم  نکردن  ارائه  و  فعال  آسیب  کاهش  مراکز 
و  دستکش  ماسک،  مانند  بهداشتی  نیاز  مورد 
محلولضد عفونی برای کارشناسان فعال در مراکز 
بدون  خدمات  ارائه  کرد:  تاکید  آسیب،  کاهش 
خطرآفرین  و  پرریسک  بسیار  بهداشتی،  لوازم 
برای کارشناسان و مددجویان است، بر این اساس 
کارشناسان ضمن حفظ فاصله با مددجویان، از 
تجمع مددجویان در مراکز خودداری کنند و این 

موضوع را به مددجویان آموزش دهند.
بهرام آبادیان گفت: در سرپناه شبانه نیز هر گونه 
دست دادن و نزدیک هم نشستن و تجمع اکیداً 

متوقف شود.

و شوی دست ها،  اهمیت شست  کرد:  بیان  وی 
دست  عدم  خصوص  در  مددجویان  به  آموزش 
خصوص  به  زباله ها  به  دستکش  بدون  زدن 
زباله های عفونی، اهمیت رعایت نکات ایمنی برای 
پیشگیری از ابتال و پیشگیری از نتایج خطرناک 
بیماری که می تواند به مرگ نیز منجر شود، در 

آموزش مددجویان باید مورد توجه قرار گیرد.
بهرام آبادیان افزود: مددکاران و افراد شاغل در این 
مراکز که دستکش و ماسک ندارند، ضمن حفظ 
فاصله خود با مددجویان باید محیط اطراف خود 
را ضدعفونی کرده و به مددجویان به صورت تک 

تک خدمات کاهش آسیب ارایه دهند.
معاونت  گزارش  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
 ۱۰ از  بیش  تهران  استان  بهزیستی  پیشگیری 
در  بهزیستی  به  وابسته  آسیب  کاهش  مرکز 
است.  فعال  شبانه  سرپناه   ۱۲ و  تهران  استان 
همچنین حدود ۱۵ مرکز کاهش آسیب وابسته 
به دانشگاه های علوم پزشکی است که روزانه به 
که  نفر خدمات رسانی می کنند  هزار  از ۳  بیش 
صورت  در  و  می شود  شامل  را  پرخطری  گروه 
دریافت نکردن خدمات مناسب، می تواند برای 

کل جامعه خطرآفرین باشد.
پرسنل  تالش  از  قدردانی  ضمن  آبادیان  بهرام 
ابراز  اعتیاد  آسیب  کاهش  و  درمانی  مراکز 
امیدواری کرد: مسئولین به این مددجویان خاص 

توجه داشته باشند.

خطر کرونا در مراکز ترک اعتیاد جدی گرفته شود

در  ای  تغذیه  جامع  های  حمایت  دستورالعمل 
در  کرونا  به  مبتال  بستری  و  سرپایی  بیماران 
تدوین  کشور،  در  بار  اولین  برای  ها  بیمارستان 

شد.
 جالل الدین میرزای رزاز، گفت: با توجه به شیوع 
گسترده ویروس کرونا در کشور که به رغم تمام 
تالش ها رو به افزایش است، ضرورت حمایت های 
احساس  کنونی  بحرانی  شرایط  در  تغذیه ای 
تحقیقات  انستیتو  راستا،  همین  در  که  می شد 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم 
با  ایران  تغذیه  انجمن  و  و صنایع غذایی  تغذیه 
بهره گیری از اساتید بنام حوزه علوم تغذیه در 
سراسر کشور، اقدام به تشکیل سه کارگروه برای 
تغذیه ای  حمایت های  دستورالعمل های  تدوین 
کرونا  به  مبتال  بیماران  برای  کشور  در  یکسان 

کردند.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کارگروه  شامل  کارگروه،  سه  این  گفت:  کشور 
پیگیری  کارگروه  و  درمان  کارگروه  پیشگیری، 

بعد از درمان، است.

وی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری کرونا در 
کشور، خاطرنشان کرد: از آنجا که در موج اول 
انتشار بیماری، آمار بیماران بستری در کشور با 
سرعت رو به فزونی گذاشت، تدوین دستورالعمل 
در  بستری  بیماران  در  تغذیه ای  حمایت های 
از  زیادی  تعداد  قرار داده شد، متأسفانه  اولویت 
بیماران بستری در مقاطع مختلف درمان نیاز به 
و   )  ICU  ( ویژه  مراقبت  بخش های  به  انتقال 
لوله گذاری پیدا می کنند و در طول اقامت بیمار 
در بیمارستان خصوصاً در ICU بیماران نیاز به 
تغذیه  سو  دچار  تا  دارند  تغذیه ای  حمایت های 
نشده و بتوانند با افزایش کارآیی قدرت سیستم 

ایمنی، با بیماری مقابله کنند.
رزاز بیان کرد: مجموعه این فعالیت ها در کنار هم 
باعث کوتاه تر شدن مدت زمان اقامت و بستری 
و  رایج  درمان  کارآیی  افزایش  بیمارستان،  در 
نهایتاً ترخیص زودتر بیماران و امکان استفاده از 
خدمات درمانی کشور برای سایر بیماران مبتال را 
اهمیت موضوع  به  اشاره  با  فراهم می سازد. وی 
تغذیه افراد مبتال به ویروس کرونا، خاطر نشان 

برنامه  با یک  و  به سرعت  درمان  کارگروه  کرد: 
کاری فشرده موفق به تألیف دستور العمل های 
حمایت های جامع تغذیه ای در بیماران کرونا شد 
و پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
ایران  در  بار  اولین  برای  العمل  دستور  این  که 
تدوین شده است. لذا، با توجه به اینکه انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای کشور پایگاه و همکار سازمان 
 EMRO کشورهای  حوزه  در  بهداشت  جهانی 
است، بالفاصله این دستور العمل به زبان انگلیسی 
سازمان  نمایندگان  با  تماس  با  و  شده  ترجمه 
 EMRO نماینده منطقه ای  و  بهداشت  جهانی 
تمام  استفاده  برای  دستورالعمل  این  شد،  مقرر 
بیماران مبتال به کرونا در سراسر جهان در اختیار 

سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد.
صنایع  و  تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  رئیس 
در  دیگر  کارگروه  دو  کرد:  عنوان  کشور  غذایی 
ابتالء  از  دوران پس  بازتوانی  و  پیشگیری  حوزه 
تدوین  مشغول  فشرده  صورت  به  نیز  کرونا  به 
دو  یکی  که طی  دستورالعمل های الزم هستند 

روز آینده نتایج آن اعالم می شود.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران خبر داد؛

دستورالعمل حمایت های تغذیه ای از بیماران کرونا آماده شد
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است  گفت:ممکن  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
و  عید  تا  حالت  خوشبینانه ترین  در  کرونا  بیماری 
حتی  و  اردیبهشت  پایان  تا  حالت  بدبینانه ترین  در 

خردادماه به طول انجامد.
 قاسم جان بابایی، ضمن بیان اینکه از نهادهای مرتبط 
با ورزش خواسته ایم که ورزش های داخل سالنی در 
سایر  نیز  تاکنون  گفت:  نشود،  برگزار  فعلی  شرایط 
انجام شده،  تماشاگر  بدون حضور  ورزشی  بازی های 
اما به نظر شخص بنده همین بازی ها نیز باید متوقف 

شود.
به  بازی ها  توقف  آیا  اینکه  از  بی اطالعی  ابراز  با  وی 
شکل رسمی در نامه ای به وزارت ورزش منتقل شده 
وزارت  سوی  از  مقاومتی  کرد:  تاکید  خیر،  یا  است 
ورزش در این خصوص وجود ندارد، اما باید از دفتر 
ارسال چنین درخواستی  بهداشت  وزارت  وزارتی در 

را پیگیری کنم.
اعتقاد  به  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 

بنده هر شرایطی که سبب 
تجمع مردم شود را باید در 
بگذاریم.  کنار  حاضر  حال 
این  بیشتر  هرچه  رعایت 
موضوع سبب می شود دوره 
نیز  کشور  در  بیماری  این 
کوتاه شود. وی تاکید کرد: 
زمان  مدت  خصوص  در 
در  کرونا  بیماری  پایداری 
در  کرد:  خاطرنشان  کشور 
تا  حالت  خوشبینانه ترین 
بینانه ترین  بد  در  و  عید 
اردیبهشت  پایان  تا  حالت 
و حتی خرداد ممکن است 
این بیماری به طول انجامد؛ 
فلذا این موضوع دلیلی برای 

توقف تجمعات است.

کرونا در بدبینانه ترین حالت تا خرداد ادامه خواهد داشت



استان تهران
گزارش

شهردار پرند: مردم و مسئولین جهت مقابله 
با بیماری کرونا در کنار هم باشند 

شهردار پرند با تأکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در 
آمده ی کنونی، تصریح کرد: مردم و مسئولین جهت  شرایط پیش 

مقابله با بیماری کرونا باید در کنار هم باشند.
 مهندس عرب تاکید کرد: با توجه به لزوم اقدامات پیشگیرانه از شیوع 
ضمن  خواهشمندیم  پرند  فهیم  شهروندان  تمامی  از  کرونا  ویروس 
انداختن ماسک، دستمال و سایر  از به دور  رعایت مسائل بهداشتی 
اقالم بهداشتِی استفاده شده در سطح شهر جدا خودداری نموده و 
پس از مصرف، این اقالم را در جهت جمع آوری در باکس های زباله 

قرار دهند.

 استاندار تهران از راه اندازی سامانه ای 
برای آموزش مردم در مقابله با ویروس 

کرونا در این استان خبر داد.
 انوشیروان محسنی بندپی  در حاشیه 
استان  کرونا  با  مقابله  ستاد  جلسه 
تهران در جمع خبرنگاران از راه اندازی 
سامانه ای برای آموزش مردم در مقابله 
در  افزود:  و  داد  خبر  کرونا  ویروس  با 
نحوه  رسانی،  اطالع  نحوه  سامانه  این 
از  استفاده  نحوه  مردم،  مشارکت 
اطالع  استان  در  موجود  ظرفیت های 

رسانی می شود.
سامانه  این  در  همچنین  گفت:  وی 
برای مقابله با ویروس کرونا هم افزایی 
خواهیم داشت، تا بتوانیم، یک مبارزه 
همه جانبه با این ویروسی که شیوع آن 
ویروس ها  دیگر  نرمال  وضع  به  نسبت 

بیشتر است، را شاهد باشیم.
استاندار تهران از استفاده از ظرفیت های 
کلیه دستگاه های اجرایی برای آموزش 
همگانی در مقابله با ویروس کرونا خبر 
داد و افزود: کلیه دستگاه هایی که مانند 
شهرداری، صنعت نفت، بانک ها، تأمین 

اجتماعی و… که خود واجد خدمات 
بهداشتی هستند، مجموعه درمانی خود 
را مانند کلینیک ها و خدمات سرپایی و 
بعضاً خدمات درمانی خود را در اختیار 
ستاد مقابله با کرونا استان تهران قرار 
دهند، تا در زمینه بیماریابی و آموزش 

بار  کاهش  و  گری  غربال  و  همگانی 
مراجعات درمانی استفاده شود.

وی تاکید کرد: اقدامات کامل حفاظتی، 
پزشکان،  برای  تشویقی  و  حمایتی 
پرستاران و افراد دلسوزی که امروز در 
خط مقدم مقابله با کرونا هستند، دیده 

شود.
مبادی  از  استفاده  بندپی  محسنی 
اعتباری برای مقابله با کرونا در استان 
تهران را نیز خواستار شد و گفت: مقابله 
با این ویروس بار مالی دارد، که در این 

خصوص تامین اعتبار می شود.

راه اندازی سامانه آموزش مردمی در
 مقابله با کرونا در استان تهران

استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
اتخاذ تمهیدات الزم  به  اشاره  با  تهران 
توسط  ویروس  کرونا  با  مقابله  برای 
شهرداری های استان تهران بر ضرورت 
برابر  در  شهرها  آوری  تاب  افزایش 
پایگاه  گزارش  کرد.به  تأکید  بحران 
تهران، محمد  استانداری  رسانی  اطالع 
فصلی  همایش  چهارمین  در  زاده  تقی 
شهرداران که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد با اشاره به اقدامات شهرداری 
های استان تهران از ابتدای سال اظهار 
داشت: امسال، سال پر فراز و نشیبی به 
ویژه در حوزه مدیریت شهری داشتیم و 
در ابتدای سال شاهد بارندگی و جاری 
شدن سیالب در استان تهران بودیم که 
مدیریت  شهرداران  حمایت  و  تدبیر  با 

شد.
سیل  وقوع  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
به  خوزستان  و  گلستان  استان های  در 
شده  ها  استان  این  وارد  معین  عنوان 

تهران  استان  شهرداران  مشارکت  با  و 
انجام  ها  استان  این  در  اقدامات خوبی 

شد که جای تقدیر دارد.
استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
شرایط  به  توجه  با  کرد:  عنوان  تهران 
جوی به ویژه در نیمه دوم سال، آلودگی 
هوا یکی از دغدغه های جدی در استان 
شهرداران  فعالیت های  که  بود  تهران 
فضای  افزایش  زمینه  در  تهران  استان 
سبز سبب شد در مواجهه با این پدیده 

عملکرد موفقی داشته باشیم.
مراسم  در  گفت:  همچنین  زاده  تقی 
سلیمانی  سپهبد  شهید  سردار  تشییع 
استان  های  شهرداری  مجموعه  نیز 
را  خود  وظایف  مطلوب  نحو  به  تهران 

انجام دادند.
ویروس  کرونا  با  مواجهه  مورد  در  وی 
گفت: در مواجهه با این ویروس استان 
مراکز  و  به جهت شرایط خاص  تهران 
راستا  این  در  است  حساس تر  درمانی 

علی رغم اینکه فعالیت های جاری باید 
باشد  داشته  ادامه  مطلوب  شکل  به 
باید  پیشگیرانه  و  بهداشتی  اقدامات 

پیگیری شود.
استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
برگزاری  ضرورت  به  اشاره  با  تهران 
جلسات به شکل غیرحضوری و تلفنی 
آوری  تاب  موضوع  اکنون  کرد:  بیان 
شهری در شرایط بحرانی ملموس است 
چرا که بیش از ۷۵ درصد جمعیت در 
کل کشور و ۹۵ درصد در استان تهران 
مسئولیت  و  دارند  اسکان  شهرها  در 
حائز  موارد  این  در  شهری  مدیریت 

اهمیت است.
از  یکی  مقطع  این  در  افزود:  زاده  تقی 
مسئولیت های مهم حفظ آرامش روحی 
و روانی شهروندان با اقدامات آموزشی، 
اطالع رسانی به موقع و اقدامات اجرایی 
و عملیاتی همچنین انجام مراقبت های 
فضاهای  کردن  ضدعفونی  بهداشتی، 

عمومی و سرویس های بهداشتی، ناوگان 
حمل و نقل و غیره است و این انتظار 
وجود دارد که شهرداران با برنامه ریزی 
به  بتوانند  عملیاتی  اقدامات  و  دقیق 

شکل موثری اقدامات را انجام دهند.
از  گیری  بهره  به ضرورت  اشاره  با  وی 
مدیریت  در  محالت  بسیج  ظرفیت 
سفر  ستاد خدمات  کرد:  تاکید  شهری 
استان و شهرستان ها فعال شده البته با 
این تفاوت که به سبب محدودیت تردد 
در شهرها تمهیدات استقبال از بهار باید 
در قالب مقابله با کرونا ویروس تنظیم 

شود.
استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
همکاری  ضرورت  به  اشاره  با  تهران 
شهرداری ها با مراکز بهداشتی و درمانی 
شهرداری  همکاری  کرد:  خاطرنشان 
ها با مراکز بهداشتی و درمانی باید در 
ابعاد مختلف ارتقا پیدا کند تا بتوانیم به 

خوبی از این شرایط عبور کنیم.

تقی زاده: اتخاذ تمهیدات الزم برای مقابله با کرونا ویروس توسط شهرداری 

های استان تهران؛ تاب آوری شهرها در برابر بحران افزایش یابد

گزارش

رئیس ارشاد شهرستان رباط کریم: نقش آفرینی 

رسانه ها دربرگزاری انتخابات ستودنی بود

به گزارش اتفاق روز  - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اتفاق روز ضمن  با حضور دردفترپایگاه خبری و نشریه  رباط کریم  
انتخابات  دیدار وتشکراز اطالع رسانی خوب وبه موقع دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی و نخستین میاندوره پنجمین مجلس خبرگان 
رهبری گفت : از تمامی خبرنگاران و مدیران مسئول  رسانه ها که 
از حضور مردم در پای صندقهای رای  تالش کردند تصویری عینی 
مخابره کنند و با جدیت در بازنمایی این رویداد بزرگ، نقش آفرینی 
کرده و به خوبی حماسه ملت با بصیرت را پوشش و به تصویر کشیدند 
قدردانی کنم. دکتر عزت اهلل عسگری  با اشاره به اهمّیت این دور از 
انتخابات تصریح کرد: حضور پرقدرت مردم در پای صندق رای مشت 
انتخاب  با  قطعاً  و  بود   اسالمی  انقالب  دهان دشمنان   بر  محکمی 
مجلسی قوی ، پشتیبانی و قانون گذاری خوبی برای برنامه ریزی های 

آتی کشور خواهد بود.
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فرماندار شهریار خبر داد: گند زدایی 
مکان های عمومی و معابر شلوغ شهریار

به کرونا شبانه  ابتالی شهروندان  از  پیشگیری  برای  فرماندار شهریار گفت: 
اماکن عمومی، مجاور درختان و سطوح صاف در معابر شلوغ شهریار ضدعفونی 
می شود. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، طاهری در 
رئیس  ناصح  با حضور  که  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  رسانی  اطالع  کمیته 
اشجعی  انتظامی،  سیاسی،  معاون  غالمی  رضا  درمان،  و  بهداشت  شبکه 
معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری و عبدالعلی معاون فنی عمرانی 
و همچنین جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان 
شهریار برگزار شد به برخی از اقدامات و برنامه هایی که مجموعه فرمانداری 
پرداخت.  بود  شده  انجام  رسان  خدمات  دستگاه های  و  ادارات  هماهنگی  با 
ارائه آمار  با  وی در ادامه اظهار داشت: مرجع اطالع رسانی دقیق در رابطه 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  قرارگاه  عهده  بر  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  ارقام  و 
است و تمامی توصیه ها و دستورالعمل های این قرار گاه در شهرستان اجرا 
می شود. طاهری ادامه داد: هم اکنون تمامی قلیان سراهای موجود شهرستان 
شهریار بسته است و اگر موردی از آن مشاهده گردد تخلف صورت گرفته و 
برابر قانون برخورد خواهد شد و همچنین تاالرهای عروسی نیز بسته است و 
تمامی جلسات و نشست ها و برخی نماز جمعه ها تعطیل می باشد. فرماندار 
شهریار اذعان کرد: علی رغم توصیه های بهداشتی مبنی بر اجتناب شهروندان 
از برگزاری تجمع و مراسم ها جهت پیشگیری از مبتال شدن ویروس کرونا 
موردی گزارش می شود که در منازل عروسی و جشن هایی برگزار می شود که 
این موضوع مغایر با توصیه های بهداشتی است و ویروس در چنین تجمعاتی 
بین افراد به سهولت انتقال می یابد. وی از تشدید نظارت بر نانوایی های سطح 
شهر نیز خبر داد و گفت: نانوایان تحت نظارت حراست، بازرسی و اتحادیه خود 
هستند و همه مسائل بهداشتی آنها با هماهنگی های انجام شده رصد می شود. 
طاهری از توزیع مواد ضد عفونی کنند در شهریار نیز خبر داد و گفت: با یکی 
از مراکز تولید محلول های ضد عفونی کننده شهرستان که از کیفیت خوبی 
هم برخوردار است هماهنگی ها صورت پذیرفته که از فردا میزان قابل مالحظه 

از آن با نظارت ویژه در داروخانه ها توزیع خواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه شهرداری اندیشه برای 
مقابله با کرونا

ویروس کرونا وحفظ  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  اندیشه   شهرداری 
سالمت شهروندان و کارکنان مجموعه خود اقدامات پیشگیرانه ای را 

در دستور کار قرار داده است.
تست تب از پرسنل و ارباب رجوع ، توزیع دستکش یک بار مصرف و 
ضدعفونی دستان در بدو ورود افراد به شهرداری ،توزیع ماسک و الکل 
در میان کارمندان  از جمله اقدمات شهرداری اندیشه برای مقابله با 

ویروس کرونا است.

که  درحالی   : روز  اتفاق  گزارش  به 
ایران  در  کرونا  ویروس  همه گیری 
درحالی سیر تصاعدی به خود است  و 
در کشور تاکنون شاهد بیشترین شمار 
تلفات انسانی پس از چین بوده است. 
بهداشت  شبکه  اداره  متاسفانه  ولی 
رسانی  اطالع  مدت  دراین  بهارستان 
است.متأسفانه  نداده  انجام  را  درستی 
عدم اطالع رسانی به هنگام مسئوالن 
کمبود  ودرادامه  بهداشت  شبکه 
توزیع  در  ها  داروخانه  ویااقدام خالف 
کننده  ضدعفونی  ومحلولهای  لوازم 
موجب افزودن بر استرس و ترس مردم 

شهرستان بهارستان شده است.
چیزی  بدانند  باید  بهارستان   مردم 
رعایت  با  نیست،  ترسیدن  برای 
تنها  ماسک  از  استفاده  و  بهداشت 
بیماری  به  مشکوک  افراد  توسط 
میتوان جلوی ابتالی دیگران را گرفت، 
به  قریب  درمان  هم  ابتال  صورت  در 
با رعایت مسائل بهداشتی  افراد  اتفاق 
و غذایی صورت می گیرد پس چیزی 
باید  همه  فقط  نیست،  ترسیدن  برای 
مسائل بهداشتی از جمله دست ندادن، 
روبوسی نکردن و شست و شوی مداوم 
بدنمان  تقویت  کنار  در  را  ها  دست 
است  این  ما  سوال  دهیم.واما  انجام 
اقدامی  شهرستان  بهداشت  آیاشبکه 
جهت پیشگیری از ویروس کرونا انجام 

داده است؟
باتوجه به اینک شبکه بهداشت متولی 
امور مربوط به ویروس کرونا است اما تا 
کنون مطلبی وتوصیه های بهداشتی از 

مدیر شبکه بهداشت در این خصوص 
این است  ما  منتشر نشده است.سوال 
ها  داروخانه  در  حاضر  حال  در  چرا 
ماسک و مواد ضدعفونی را نمی فروشند 
اطالع  چرا  می کنند.  گرانفروشی  یا  و 
تهیه  در  شهروندان  برای  رسانی 
ملزومات بهداشتی برای مقابله با کرونا 
را انجام نمی دهند و مردم از کجا باید 
تهیه کنند. آیا بیمارستان امام حسین  
که مهیای ایجاد شرایط درمان است . 
آماده پذیرش چند نفررادارد.و سواالت 
نمی گوییم  ما  البته  است.  دیگرهم 
اقدامی صورت نگرفته است،تا حدودی 
در رسانه های استرسی مجازی انجام 
یا  ایام که مردم صحیح  شده. ودراین 
روانی  سنگین  بار  هجوم  مورد  غلط 
مصاحبه  دارند  قرار  کرونا  از  ترس 
مطالب  بیان  و  بخش  اطمینان  های 
جهت آگاهسازی وتوصیه ها در مراکز 
از  رسانی   اطالع  وهمچنین  سالمت، 
میزان شیوع این بیماری بعنوان بخش 
با  مرتبط  مسئولین  وظیفه  از  مهمی 

بهداشت است.
اما شهرداری نسیم شهربا توزیع 20هزار 
)کرونا  موضوع  با  آموزشی  بروشور 

ویروس( از شبکه بهداشت جلوزد.
گفت  شهر  نسیم  شهرداری  سرپرست 
پیرامون  آموزشی  بروشور  هزار   20  :
کرونا  با  مقابله  و  پیشگیری  راههای 

ویروس تهیه وآماده  توزیع شد.
نسیم  شهرداری  سرپرست  طالیی 
تامین  جهت  در  داشت:   شهربیان 
آموزشهای  ارائه  و  شهروندان  امنیت 

ویروس  کرونا  با  مواجهه  در  الزم 
،باتوجه به مصوبات کار گروه اجتماعی 
خانواده  و  ،زنان  ،سالمت  ،فرهنگی 
شهرستان بهارستان  از سوی شهرداری 
اتخاذ  موضوع  با  آموزشی  بروشورهای 
از   جلوگیری  برای  پیشگیرانه  تدابیر 
شیوع بیماری کرونا ویروس با هماهنگی 
درمان  بهداشت  و  شبکه  همکاری  و 
در سطح  و  تهیه  بهارستان  شهرستان 
شهر و شهرستان  توزیع می شود.وی 
همچنین در جهت حفظ سالمت مردم 
مراکز  و  نقلیه مسافربری  کلیه وسایل 
وبا  زدعفونی  عمومی  رسان  خدمات 
نصب تابلوهای بهداشتی با شعارهشدار 

اطالع رسانی  می گردد.
این  افزود:   شهرداری   سرپرست 
عنوان  با  مطالبی  حاوی  بروشورها 
،چه  ها  مرحله شستشوی دست  :پنج 
مبتال  کرونا  ویروس  به  تا  کنیم   کار 
کسی  با  برخورد  صورت  ؟،در  نشویم 
کنیم  کار  چه  دارد  کرونا  ویروس  که 

کرونا چه  ویروس  به  ابتال  ؟در صورت 
کار کنیم ؟،اگر در خانواده فردی دچار 
ویروس کرونا شد چه کار کنیم ؟،شش 
شیوع  از  پیشگیری  برای  کلیدی  گام 

بیماری های حاد تنفسی و...می باشد.
قلیزاده ، مسئول روابط عمومی و کار 
ستاد  رسانی  اطالع  و  هشدار  گروه 
این  در  نیز  شهرداری  بحران  مدیریت 
خصوص گفت : با توجه به پیگیری و 
اهتمام فرمانداری  شهرستان بهارستان 
و  شهر   اسالمی  شورای  اعضای  و 
طالیی  مهندس  دستور  و  پیگیری 
ستاد  ورییس  شهرداری  سرپرست 
ده  تعداد  شهرداری،  بحران  مدیریت  
توزیع  بمنظور  بروشورها  این  از  هزار 
تحویل  شهرستان   و  شهر  سطح  در 
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان بهارستان شده و مابقی نیز از 
طریق حوزه خدمات شهری شهرداری  
توزیع  عمومی   ونقل  حمل  ناوگان  و 

خواهد شد.

شهرداری نسیم شهر در اطالع رسانی وپیشگیری از 
ویروس کرونا ازشبکه بهداشت ودرمان بهارستان جلوزد

شهردار شهریار در روز درختکاری خبر داد :

کاشت و توزیع ۱۰ هزار اصله نهال در نقاط 
مختلف شهر شهریار

طی مراسمی با حضور مهندس بهروز کاویانی شهردار ،اعضای  شورای 
اسالمی شهریار درشهرک شاهد  به مناسبت روز درختکاری به صورت 

نمادین 200اصله نهال توسط مسئولین غرس گردید.
وتوزیع  کاشت  اعالم  مراسم ضمن  این  حاشیه  در  شهریار  شهردار   
۱0هزار نهال در شهریار گفت : سنت حسنه درختکاری یکی از اصلی 
آیندگان  تا  راه های زنده نگه داشتن طبیعت کشورمان است  ترین 
نیز بتوانند از این نعمت  الهی بهره مند شوند و ما نیز وظیفه داریم 
در این راستا پیشقدم باشیم که امروز با هدف توسعه بیشتر فرهنگ 
درختکاری و انجام وظیفه ذاتی خود برای هوای پاک به صورت نمادین 
چند درخت با حضور اعضای شورای اسالمی و دیگر مسئولین کاشته 
شدو انشااهلل تا پایان سال شاهد کاشت  ۱0 هزار اصله نهال در شهریار 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  سازی  زیبا  و  منظر  سازمان  توسط 

خواهیم بود.
 مهندس بهروز کاویانی در ادامه افزود:  شهروندان عزیز نیز می توانند 
در این کار سهیم  باشند و ضمن رعایت نکات بهداشتی که در این 
روزها انجام آن بسیار مهم است نسبت به انجام این سنت در سال 
کرنا  ویروس  شیوع  دلیل  به  امسال  البته   ، نماییم  اقدام  نیز  جاری 
اقدام به توزیع درخت  مانند سالهای قبل طبق تصمیمات شهرستانی  
بصورت عمومی نخواهیم کرد ، اما امیدواریم مردم نیز بتوانند با رعایت 

اصول بهداشتی اقدام به این حرکت انسانی نمایند .
بهروز کاویانی اتصریح کرد :  وجود آلودگی هایی که در سال اخیر 
شاهد آن بودیم نشان می دهد که باید در زمینه درختکاری و ایجاد 
فضای سبز بیشتر از گذشته فعال باشیم لذا در این جهت اقدامات و 
برنامه های خود را سوق داده و انشاءاهلل در سال آینده شاهد افزایش 
سرانه فضای سبز با توجه به پروژه هایی که در این خصوص پیش بینی 

شده  خواهیم بود.
 شهردار شهریار در پایان سخنان خود افزود:  نیاز امروز شهروندان 
نگهداری وحفظ فضای  سبز برای بهره مندی بیشتر آیندگان از آن 
است و از همه مردم می خواهیم با یک تالش جمعی در این راستا 

شهرداری و خدمتگزارن خود را یاری رسانند  .

رئیس بیمارستان رباط کریم پزشکان و 
پرستاران را مدافعان حریم سالمت خواند 

به گزارش  اتفاق روز :در حالیکه شش روز بحرانی از انتشار ویروس 
بیمارستان حضرت  کرونا میگذرد دکتر حامد اسدی شریف ریاست 
فاطمه زهرا رباط کریم  در پیامی ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمانی 
، پزشکان و پرستاران این بیمارستان که با حضور شبانه روزی خود 
موجبات دلگرمی جامعه را فراهم ساختند تقدیر و تشکر کرد و آنها 
را مدافعان حریم سالمت خواند و افزود :هر چند در این روزهای پر 
التهاب به مورد جدی برنخوردیم اما آگاهی شهروندان موجب شد تا 
چند مراجعه مشکوک به بیمارستان داشته باشیم که خوشبختانه پس 
از آزمایشات الزم و همراهی کادر درمان ترخیص این بیماران فراهم 
شد.امید است با توصیه های وزارت بهداشت و درمان و تاکید بر خود 

مراقبتی انشاهلل از این بیماری عبور کنیم.
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ضدعفونی معابر اصلی شهر شهریار و ادارات در 

دستور کار قرار دارد

احمد کریمی از انجام اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری برای مقابله با کرونا 
ویروس خبر داد و گفت: ضدعفونی خیابان ها،معابر اصلی و پرتردد و ادارات 

شهر آغاز شده است.
کریمی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار گفت: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و نگرانی شهروندان از ابتال به این بیماری، 
مجموعه مدیریت شهری با تاکید مهندس کاویانی شهردار شهریار در تمامی 
حوزه ها به ویژه حوزه های خدماتی اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار 

داده اند.
رییس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ادامه داد: بر اساس ظرفیت ها و 
امکانات موجود، تمهیدات الزم در جهت مقابله با کرونا ویروس اندیشیده شده 
و نیروهای سازمان آتش نشانی نیز، همچون عرصه های امداد و نجات و اطفاء 
حریق، در عرصه خدمت رسانی در زمینه مقابله با ویروس کرونا آماده و در 

تالش هستند تا خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه دهند.

عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر صالحیه 
کلید خورد

سرپرست شهرداری صالحیه از آغاز عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت 
معابر سطح شهر خبر داد.

 محمد آگاهی مند سرپرست   شهرداری صالحیه گفت: در آستانه عید 
نوروز خیابان ها و معابری که نیاز به ترمیم و بهسازی دارند با اولویت 

بندی لکه گیری و آسفالت می گردد.
طی بررسی های انجام شده از میزان خرابی آسفالت معابر اصلی در 
سال جاری این طرح بنا به اولویت و ضرورت در تمام محورهای تردد 

اصلی و فرعی اجرا می شود.
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دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
داروهای  تولید  قله  به  ایران  گفت:  فناوری  و 

پیچیده زیستی رسید.
کشور  چند  پرچم  تنها  تاکنون  که  قله ای   
محدود توسعه یافته را در خود جای داده بود. 
شرایط  در  توانست  ایران  قانعی  گفته  به  بنا 
پیشرفته  کشورهای  کنار  در  تحریم ها  سخت 

دارویی دنیا قرار گیرد.
فناوری  با  زیستی  داروهای  برخی  تولید 
زیادی  کشورهای  و  است  همراه  پیچیده ای 
فناوری های  این  به  توان دستیابی  هستند که 
پیچیده را ندارند. اما ایران با تالش متخصصان 
به خوبی طی  را  راه سخت  این  توانست  خود 

کند.

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان 
اینکه برخی داروهای زیستی، فناوری پیچیده 
ای دارند و تنها چند کشور این داروها را تولید 
می کردند اما ایران نیز به جرگه تولیدکنندگان 
نه  ایران  گفت:  است،  پیوسته  داروها  نوع  این 
تنها به فناوری تولید این داروها دست پیدا کرد 
بلکه داروهایی تولید کرده ایم که هیچ تفاوتی با 

نمونه های مشابه خارجی ندارد.
باشد  ثریا  در  علم  اگر  مصداق  وی،  گفته  به 
مردمانی از ایران به آن دست می یابند، همین 
داشتن  بدون  ما  جا مشخص می شود، جوانان 
تحریم  شرایط  در  و  پیچیده  و  امکانات خاص 

توانستند به این افتخارات نائل شوند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری: قله  
تولید داروهای زیستی را فتح کردیم

کرونا را دفن می کنیم

و  غذا  سازمان  رئیس 
و  ماسک  به  نیاز  دارو، 
مواد ضد عفونی کننده 
کنونی  شرایط  در  را 
میزان  از  فراتر  بسیار 
تولیدات داخل دانست.

ساز،  شانه  محمدرضا   
فزایش  ا  به  اشاره  با 
مواد  و  ماسک  تولید 
کمک  با  ضدعفونی 
نهادهای  و  ارگان ها 

ضدعفونی  مواد  و  ماسک  به  نیاز  گفت:  دیگر، 
میزان  از  فراتر  بسیار  کنونی  شرایط  در  کننده 

تولیدات معمول در کشور است.
محلول  افزود:  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 

ضدعفونی کننده با افزایش حداکثر 
تعداد شیفت کاری در حال تولید 

است.
از آن که وضعیت  وی گفت: پس 
مراکز  نیاز  مورد  اقالم  تأمین 
بهداشتی و درمانی مناسب تر شد، 
در  کننده  عفونی  ضد  مواد  توزیع 

داروخانه ها نیز شروع می شود.
داروخانه ها  داد:  ادامه  ساز  شانه 
پتانسیل مناسبی برای توزیع اقالم 
کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری 

هستند.
وی افزود: تولید ماسک و مواد ضدعفونی با کمک 
وزارت صمت دنبال می شود و نظارت بر توزیع 

نیز زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

نیاز به ماسک و مواد ضدعفونی فراتر از 
تولیدات داخلی است
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عضو هیات عامل صندوق نوآوری:فناوری

و  نوآوری  صندوق  عامل  هیئت  عضو 
شکوفایی گفت: صندوق به همه شرکت های 
دانش بنیان که به دلیل اپیدمی  کرونا دچار 

مشکل شده اند کمک خواهد کرد.
و  تحقیقات  معاون  ملک زاده،  رضا  دکتر   
فناوری وزیر بهداشت گفت: در جلسه امروز 
صندوق نوآوری و شکوفایی مصوباتی داشتیم 
که به موجب آن صندوق برای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان برای مبارزه با کرونا 

اعالم آمادگی کرد.
تاکید  همچنین  جلسه  این  در  افزود:  وی 
شد که صندوق به همه شرکت های دانش 
بنیان که به دلیل اپیدمی  کرونا دچار مشکل 
شده اند کمک خواهد کرد و امیدوارم که از 

این اپیدمی  با حداقل خسارت خارج شویم.
موضوع  یک  را  کرونا  ویروس  زاده  ملک 
جدی در دنیا دانست و گفت: این بیماری 
از اپیدمی  به یک پندمی  تبدیل و در حال 
مشکل  دچار  بیماری  این  با  دنیا  حاضر 
شده است؛ اما ایران به دلیل داشتن نیروی 
و درمان،  کارآمد در بخش سالمت  انسانی 
همچنین فناوران مبتکر، نیازهای خود را در 
بخش های مختلف چون تجهیزات پزشکی، 
کیت های تشخیصی و داروها مرتفع می کند. 
و  نوآوری  صندوق  عامل  هیئت  عضو 
این  با  کوشش  و  تالش  با  افزود:  شکوفایی 
حداقل  با  و  سالمت  به  و  مقابله  ویروس 

عبور  آن  از  خسارت 
فناوران  به  می کنیم. 
توصیه  هم  عزیز 
امیدوار  که  می کنم 
باشند و تالش کنند 
تا بسیاری از نیازهای 
دلیل  به  که  کشور 
اقتصادی  شرایط 
امکان  سیاسی  و 
وجود  آن  واردات 
ندارد با اتکا بر دانش 
و توان داخلی تامین 

شود.
مورد  در  ملک زاده 
شیوع  از  پیشگیری 
خاطر  کرونا  ویروس 
همانطور  کرد:  نشان 
مداوم  صورت  به  که 
دستورالعمل ها  در 
باید  می شود  ذکر 

اقدامات بهداشتی را رعایت کرد. البته یک 
برای  دسترس  در  و  اعتماد  قابل  سایت 
با عالئم  آشنایی  زمینه  راهنمایی مردم در 
بیماری و پاسخگویی به سواالت آنها ایجاد 
corna. آدرس  به  سایت  این  است.  شده 

است  دسترس  قابل   research.ac.ir
ارزیابی  خود  و  پیشگیری  برای  مردم  که 

می توانند به آن مراجعه کنند.
مراکز  به  مراجعه  مورد  در  زاده  ملک 
افراد  از  بسیاری  که  کرد  توصیه  درمانی 
نیازی  و  هستند  ساده  سرماخوردگی  دچار 
افزود:  به مراجعه به مراکز درمانی ندارند و 
نیازمند  مبتالیان  از  درصد   ۹۰ به  نزدیک 
نیستند  درمانی  مراکز  و  پزشک  به  مراجعه 

و با استراحت در منزل بهبود می یابند. فقط 
گروه کمی  که دچار تنگی نفس می شوند باید 
مراجعه کرده و تحت مراقبت در بیمارستان 
دلیل  به  نیز  بیمارستان ها  زیرا  گیرند،  قرار 
مراجعه افراد مختلف یا بعضا ناقالن ویروس 
کرونا، محیط مناسبی برای مراجعان نیست 

و افراد در معرض خطر ابتال قرار می گیرند.

بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
ارزیابی  خود  سامانه  اندازی  راه  از 

الکترونیکی کرونا ویروس خبر داد.
این  در  گفت:  رئیسی،  علیرضا   
به  پاسخ  و  ورود  از  پس  سامانه 
فردی  پرسش های موجود، چنانچه 
به ویروس کرونا  ابتالء  به  مشکوک 
از  مراقبتی  پیگیری  شناسایی شود 
طریق واحدهای بهداشتی و درمانی 
درمان  بهداشت،  وزارت  به  متعلق 
انجام  وی  برای  پزشکی  آموزش  و 

خواهد شد.
افزود:  بهداشت  وزیر  معاون 
هموطنان پس از ورود به سامانه به 
نشانی salamat.gov.ir و تکمیل 

مه  سشنا پر
ورود  و  مربوطه 
تلفن  شماره 
پیامکی  همراه، 
در مورد وضعیت 
خود  سالمتی 
خواهند  دریافت 

کرد.
رئیسی گفت: در 
مورد افرادی که 
این  به  مشکوک 
باشند  بیماری 

را  الزم  راهنمایی  ارسالی  پیامک 
ارائه خواهد کرد.

همه  از  داشت:  اظهار  پایان  وی 

ضمن  می شود  تقاضا  هموطنان 
این  در  مذکور  سامانه  به  مراجعه 
شرکت  الکترونیکی  غربالگری 

نمایند.

راه اندازی سامانه خود ارزیابی 
الکترونیکی کرونا

نوشتار

شرکت های دانش بنیان فعال در جبهه مبارزه با کرونا حمایت می شوند

در جدیدترین کارآزمایی بالینی، 
متخصصان چینی با هدف مقابله 
یک  فاز  کووید-۱۹،  بیماری  با 
استفاده  با  را  بالینی  کارآزمایی 
مزانشیمی  بنیادی  سلول های  از 
ایمنی  بررسی  به منظور  بندناف 
و اثربخشی این سلول ها در بهبود 
به  ابتال  از  ناشی  ریوی  عوارض 
کروناویروس جدید شروع کردند.

به  ابتال  از  ناشی  عفونت 
کروناویروس موجب یک بیماری 
سندرم  به  شبیه  شدید  تنفسی 
و  شده  تنفسی  حاد  نارسایی 
همراه با بستری بیمار در بخش 
میر  و  مرگ  و  ویژه  مراقبت های 
هیچ  هنوز  حاضر  حال  است.در 
ویروس  ضد  شده  تایید  درمان 
برای مبتالیان آلوده شده با این 
بیشتر  و  ندارد  وجود  ویروس 
بیماران باید درمان های حمایتی 
و مراقبت های تسکینی را دریافت 
بیماری،  شدید  موارد  کنند.برای 
درمان باید شامل حفظ عملکرد 

ارگان های حیاتی بدن باشد.
منظور  به  بالینی  کارآزمایی  این 
اثربخشی  و  ایمنی  بررسی 

مزانشیمی  بنیادی  سلول های 
ذات الریه  به  مبتال  بیماران  برای 

ناشی از کروناویروس است.
به  کروناویروس  از  ناشی  عفونت 
بهداشت  در  فوری  رخداد  یک 
عمومی کشور چین تبدیل شده 
حاضر  حال  در  است.همچنین 
ویروس  این  علیه  واکسنی  هیچ 
وجود نداشته و هیچ درمان ضد 
ویروس خاصی نیز توصیه نشده 
به  افراد  درصد   ۲۰ است.حدود 
نوع شدید بیماری مبتال می شوند 
عوارض  دلیل  به  نیز  برخی  و 
در  اختالل  یا  تنفسی  نارسایی 
فوت  بدن  حیاتی  ارگان های 
یک  یافتن  می کنند.بنابراین، 
ایمن و موثر برای  روش درمانی 

ذات الریه  عفونت  به  مبتالیان 
ضروری  کروناویروس  از  ناشی 
گذشته  سال های  است.طی 
کننده  امیدوار  ویژگی های 
مزانشیمی  بنیادی  سلول های 
ترمیمی  ویژگی های  جمله  از 
سلول های  به  تمایز  توانایی  و 
و  عالقمندی  موجب  مختلف 
کارگیری  به  در  محققین  جذب 
سلول  بر  مبتنی  روش های 
مختلف  بیماری های  در  درمانی 
تاثیرات  یافته ها  است.این  شده 
بر  مبتنی  درمان های  مفید 
را  مزانشیمی  بنیادی  سلول های 
ایمن سازی  اثرات  از  ناشی  که 
سلول هاست  ترمیمی  ظرفیت  و 

نشان می دهد.

آغاز آزمایشات استفاده از سلول های 
بندناف برای درمان مبتالیان کروناویروس

نوشتار

با  مقابله  برای  تغدیه ای  راهنمای 
بیماری های تنفسی در میادین میوه و 

تره بار قابل دسترسی است.
 استفاده مقادیر کافی از مواد مورد نیاز 
برای حفظ سالمت بدن و تنوع مصرف 
اولویت  با  غذایی  مواد  اصلی  گروه   ۶
افزایش  منظور  به  میوه ها  از  استفاده 
سطح ایمنی بدن، مورد تاکید است و 
در این میان، مصرف محصوالت حاوی 
ویتامین C از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است.
و  میوه ها  انواع  گزارش،  این  اساس  بر 

سبزی های  شامل   C ویتامین  حاوی  سبزی های 
گل  کلم،  انواع  خوردن،  سبزی  مانند  سبز  برگ 
کلم، گوجه فرنگی، انواع جوانه، مرکبات )لیموتُرش، 
لیموشیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج(، کیوی، پیاز و 

شلغم است.
انواع سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج، 
 E کدو حلوایی، موز و مرکبات که دارای ویتامین
اند،  مؤثر  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  در  هستند، 
ضمن اینکه سبزی ها و میوه های تازه و خشک شده، 
حاوی روی و آهن و سبزی های برگ سبز و میوه ها، 
حاوی ویتامین B هستند که سیستم ایمنی بدن را 

تقویت می کنند.

همچنین در صورت عفونت و بروز تب، رژیم غذایی 
حاوی پتاسیم شامل انواع میوه مانند موز، آلو، زردآلو، 
طالبی، کیوی و پرتقال و محصوالت فرنگی مشتمل 
بر اسفناج، جعفری، لوبیا، سبوس گندم، هویج، کدو 
حلوایی، گوجه فرنگی و سیب زمینی توصیه می شود. 
از  تازه  و صیفی جات  و سبزیجات  میوه  انواع  تهیه 
تقویت  در  که  مختلفی  و  متنوع  جمله محصوالت 
بیماری های  از  پیشگیری  و  بدن  ایمنی  سیستم 
تنفسی می توانند مؤثر باشند و مصرف آنها از سوی 
مراجع معتبر بهداشتی توصیه شده است، با کیفیت 
مطلوب و با قیمت مناسب که اختالف آن با میانگین 
در  می رسد،  درصد   ۴۰ به  شهر  سطح  قیمت های 

میادین میوه و تره بار امکان پذیر است.

سازمان میادین میوه و تره بار اعالم کرد؛

راهنمای تغذیه برای مقابله با بیماری های تنفسی تغذیه

ایران گفت: روابط  سفیر جمهوری خلق چین در 
چین و ایران پس از مهار کرونا وارد مرحله جدیدی 

خواهد شد.
 چانگ هووا سفیر جمهوری خلق چین صبح امروز 
در نشست با دبیر کل جمعیت هالل ایران گفت: 
ایران جزو اولین کشورهایی بود که در زمان شیوع 
به  بهداشتی  ارسال ماسک های  با  کرونا در چین، 
کرونا  شیوع  با  نیز  حاضر  حال  در  کرد.  ما کمک 
در ایران ما نیز در کنار دوستان ایرانی خود باقی 
خواهیم ماند و باور داریم که ایرانیان می توانند با 

مدیریت از این بحران عبور کنند. ما نیز یک تیم 
آنها  از  تا  فرستادیم  ایران  به  پزشکی  متخصصان 

حمایت کنیم.
چانگ هووا افزود: ما باور داریم که پس از مقابله با 
وارد مرحله  این ویروس روابط دو کشور می تواند 
کرونا  با  مبارزه  در  چین  مردم  شود.  جدیدی 
به  آورده اند.  دست  به  خوبی  نتایج  خوشبختانه 
طور کلی این ویروس در چین در کنترل است و 
ما اطمینان داریم می توانیم کرونا را شکست دهیم. 
می تواند  ویروس  این  برابر  در  چینی ها  تجربیات 

متخصصان  کند.  کمک  نیز  دیگر  کشورهای  به 
در  متخصصان  ترین  رتبه  عالی  ایران  در  حاضر 
حوزه کنترل و درمان ویروس هستند و می توانیم 
با کمک  امیدواریم  باشیم.  داشته  همکاری خوبی 
جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ این ویروس را 

مهار کنیم.
این ویروس  با  مقابله  برای  افزود: مردم چین  وی 
ماسک  از  دائماً  دولت،  و  پزشکان  توصیه  طبق 
در  قرنطینه ای  خود  بر  عالوه  و  می کنند  استفاده 
منازل، دست های خود را به صورت مکرر می شویند. 

مرکز مدیریت ویروس چین اقدامات زیادی را انجام 
مردم  سوی  از  فردی  بهداشت  رعایت  است.  داده 
بسیار مهم است و بر اساس آمارها میزان مبتالیان 

طی هفته گذشته به شدت کاهش یافته است.
برای  قطعی  داروی  هیچ  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
این بیماری نداریم و تنها برخی داروها می توانند 
بر روند درمان تأثیر مثبت داشته باشند. ما اغلب 
از داروهای سنتی چینی استفاده کرده ایم و طبق 
نتایج این داروها تا حدودی نتیجه مثبت داشته و از 

شدت یافتن بیماری جلوگیری می کند.

کشور چین برای مهار کرونا در کنار ایران باقی خواهد ماند

با همکاری متخصصان چینی انجام می شود
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