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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

 کریم همتی :

اعتماد مردمی بزرگ ترین 
سرمایه هالل احمر است

حمالت متجاوزانه به عراق 
نشانه عجز آمریکا است

ــه  ــه و زبونان ــات متجاوزان ــت: حم ــامی گف ــه اس ــرکل موتلف دبی
ــن کشــور،  ــت ای ــع مل ــی مداف ــای مردم ــراق و نیروه ــه ع ــکا ب آمری

ــت .... ــا اس ــتیصال آمریکایی ه ــز و اس ــل عج دلی
2

نفت شیل آمریکا هدف اصلی 
عربستان از جنگ قیمت

3

آخرین وضعیت توافق برای 
تکمیل خط متروی

4 پرند و پردیس

افزایش هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت 

استان تهران برای مقابله با کرونا؛ نگرانی بابت 

تامین مایحتاج عمومی مردم وجود ندارد

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش 

جنگی گرفته است

2

کارخانجات همپای کادر درمانی، 
نیازهای شب عید مردم را

 تامین می کنند

3

کرونا؛ بحران جهانی شده و ضرورت 
مسئولیت پذیری و همکاری جهانی

در ابتــدا الزم اســت بــه همــه شــهرداران کالنشــهرهای جهــان 
بویــژه آنهــا کــه ایــن روزهــا درگیــر مبــارزه بــا بحــران کرونــا ...

4

سالمت 6

کنترل  در  افراد  بین  فاصله  ایجاد 
بیماری کرونا موثر است

ــت:  ــت، گف ــی بهداش ــازمان جهان ــراری س ــور اضط ــه ام ــس برنام رئی
ایجــاد فاصلــه بیــن افــراد در کنتــرل شــیوع کرونــا موثــر بــوده اســت.

مایــک رایــان، اظهــار داشــت: زمانــی کــه نمی دانیــم چــه کســانی بــه 
ویــروس آلــوده هســتند بیــن افــراد جامعــه فاصلــه .... 7 6

امنیتی  کنفرانس  پایانی  سند  در 
مونیخ به طور تلویحی به پیشتازی 
فناوری  عرصه  در  آمریکا  و  چین 
مبرم  نیاز  و  مجازی  فضای  های 
دو  این  با  فاصله  جبران  به  اروپا 

کشور اشاره شده است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - 
مجازی  فضای  پورحسنی:  مهدی 
حوزه جدیدی است که چند سالی 
پایه ای  سندهای  وارد  که  است 
بین المللی شده است یکی از این 
مونیخ  امنیتی  اجالس  رویدادها 

است که در ماه فوریه برگزار شد.
طور  به  اجالس  پایانی  سند  در 
تلویحی به پیشتازی چین و آمریکا 
فضای  فناوری های  عرصه  در 
مجازی و نیاز مبرم اروپا به جبران 
فاصله با این دو کشور اشاره شده 

است.
تحوالت سال ها وماه های گذشته 
نیز شاهد ایجاد این فاصله است به 
طوری که در سند پایانی ماکرون 
گفت  فرانسه  جمهور  رئیس 
حاکمیت  با  اکنون  هم  فناوری 
طوری  به  است  مرتبط  دولت ها 
را  خودمان  مدل  نتوانیم  اگر  که 
هوش  و  دیجیتال  زمینه های  در 
انتخاب های  ایجاد کنیم  مصنوعی 

ما توسط دیگران دیکته می شود.
در این سند با تاکید شده اروپا با 
قدرتمند  صنعتی  پایگاه  داشتن 
توسط  را  خود  اقتصادی  موقعیت 
می  آمیز  چالش  قدرت ها  دیگر 

بیند.
در این گزارش ذکر شده است که 
آمریکا موقعیت خویش را به عنوان 
قدرت پیشرو حفظ کرده وچین در 
پیشرفت  این  است  پیشرفت  حال 
غول های  افزایش  در  مشهود 
بابا،  علی  هوآوی،  مانند  فناوری 
این  و  یافته  شیائومی ظهور  بایدو 
کشور هزینه تحقیق و توسعه را به 

سه برابر رسانده است.
مزیت  عدم  اروپا  اصلی  چالش 
آمریکا  و  برابر چین  در  ساختاری 
پراکنده، مدل های  بازارهای  مانند 
خاص حکمرانی و مسائل مالیاتی 
است بنابراین اروپا نیاز به رهیافت 
نوآوری خاص خود مانند دیجیتال 
سیستم  یک  این  است  گالیله 
اتحادیه  جهانی  ناوبری  ماهواره ای 
و  حاکمیت  از  که  است  اروپا 
دفاع  حوزه  این  در  اروپا  استقالل 

می کند.
و  چین  و  آمریکا  فعاالنه  مواضع 
دامنه  شده  باعث  اروپا  منفعالنه 
رقابت این دو کشور به صحنه اروپا 
سرایت کند به عنوان مثال »ویلیام 
بار« دادستان کل آمریکا پیشنهاد 
کرده است که آمریکا سهام کنترل 
نوکیا  و  اریکسون  در  را  کننده ای 
چینی  شرکت های  کنترل  برای 
بین  رقیب  یک  تا  کند  خریداری 
ایجاد  شرکت ها  این  برای  المللی 

کند.
پنجم  نسل  بر  چین  تسلط  زیرا 
مزیت  بر  عالوه  همراه  تلفن 
قدرت  افزایش  باعث  اقتصادی 
کشور  این  مانیتورینگ  و  کنترل 
فناوری  دو غول  این  زیرا  می شود 
۴۰% بازار زیر ساخت نسل پنجم 

و  دارند  اختیار  در  را  ارتباطات 
فعالیت های  پشتیبان  فناوری  این 
دنیا  در  نقل  و  حمل  و  سالمت 

است.
کرده  اعالم  چین  دیگر  طرف  از 
قطعات  کشوری  اگر  که  است 
شرکت های  توسط  شده  ساخته 
کشور  این  کند  تحریم  را  چینی 
می کند  تالفی  را  آن  اقدامات  نیز 
بنابر این ماه گذشته انگلستان علی 
رغم فشارهای آمریکا اجازه داد تا 
شرکت های چینی روی سیستم بی 
سیم نسل پنجم این کشور پروژه 

بگیرند.
دولت ترامپ یک کمپین گسترده 
فروش  کردن  مسدود  برای 
چین  به  شده  ساخته  تراشه های 
آغاز کرده است. وزیر خارجه آمریکا 
را  گسترده ای  البی  شخصاً  پمپئو 
و  اند  کرده  آغاز  خصوص  این  در 
مقامات کاخ سفید با نخست وزیر 
و  مشورت  خصوص  این  در  هلند 
که  طوری  به  می کنند  وارد  فشار 
در نوامبر ۲۰۱۹ فروش تراشه های 
شرکت ای اس ام ال و ای یو وی 
مقامات چین  ولی  افتاد  تأخیر  به 
در تالش هستند که این تراشه ها 

در داخل تولید شوند.
ترامپ تمام تالش خودش را علیه 

این هو آو وی به راه انداخته است 
اعالم جرم کیفری، تحریم تجاری، 
آن  از  آمریکا  دوستان  به  فشار 

جمله است.
ترامپ همچنین با تصویب دستور 
استفاده  کردن  مسدود  اجرایی 
شرکت های آمریکایی از تجهیزات 
توسط  شده  ساخته  خدمات  و 
این  دشمنان  که  کمپانی هایی 
و  آوی  هو  می کند  کنترل  کشور 
در  را  آن  به  وابسته  شرکت   ۶۸
که  داد  قرار  شرکت هایی  لیست 
بدون تصویب دولت امکان فروش 

به آنان نیست.
کنفرانس   ۲۰۲۰ اجالس  گزارش 
امنیتی مونیخ و تحوالت اخیر در 
رقابت قدرت های جهانی حاکی از 
پیشتازی چین و آمریکا در عرصه 
ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های 
اروپا  صحنه  که  گونه ای  به  است 
این دو قدرت  نیز به محل رقابت 
تبدیل  این حوزه  در  مؤثر جهانی 
اتحادیه  شده است به گونه ای که 
قدرت  افزایش  از  بیشتر  اروپا 
بیشتر  سهم  آوردن  بدست  برای 
امنیتی  و  اقتصادی  در عرصه های 
فضای مجازی در سطح جهانی به 
در  حاکمیت خویش  دنبال حفظ 

این عرصه است.

برررسی سند کنفرانس امنیتی مونیخ؛ تداوم 
رقابت سایبری چین و آمریکا

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق به تازگی از فشارهای واشنگتن علیه بغداد برای 
قطع روابط با تهران پرده برداشت و این پیام را به آمریکایی ها مخابره کرد که روابط 

عراق با ایران به قوت خود باقی است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: »عادل عبدالمهدی« نخست 
وزیر دولت پیشبرد امور عراق اخیراً از سلسله کارشکنی های ایاالت متحده آمریکا در 
برخی مسائل این کشور و همچنین دخالت های مکرر آن در امور داخلی عراق پرده 

برداشته است.
»ایاالت  است:  کرده  تأکید  ارتباط،  همین  در  عراق  امور  پیشبرد  دولت  وزیر  نخست 
متحده آمریکا با اعمال فشار بر بغداد به دنبال قطع روابط عراق با ایران است«. وی در 
ادامه می افزاید: »این درحالی است که منطق ژئوپلیتیک سیاسی حکم می کند که ما 
از ظرفیت های همسایگان خود در راستای منافع و امنیت ملی خود بهره بگیریم«. این 
اظهارات اخیر عبدالمهدی در واقع حاوی پیام واضح و روشنی از سوی بغداد خطاب به 

واشنگتن درخصوص استحکام روابط میان ایران و عراق است.
عبدالمهدی سخنان مذکور را در جریان دیدار با »علی شمخانی« دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد تا بدین ترتیب، بار دیگر این پیام را به 
آمریکایی ها رسانده باشد که آنها نمی توانند خللی در روابط میان بغداد با همسایگانش 
و به ویژه جمهوری اسالمی ایران، وارد سازند. پیشتر نیز عبدالمهدی در برابر فشارهای 

سردمداران تروریست آمریکایی برای قطع روابط با تهران ایستادگی کرده بود.
به عنوان نمونه می توان به سلسله فشارهای آمریکایی ها بر دولت بغداد پس از خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای اشاره کرد. در آن زمان مقامات آمریکایی به هر ابزاری برای 
وادار ساختن بغداد جهت تبعیت از تحریم های واشنگتن علیه تهران متوسل شدند اما 
دولت عبدالمهدی زیر بار فشارهای آمریکا نرفت و صراحتاً اعالم کرد که بغداد جزئی از 
منظومه تحریم های ضد ایرانِی ایاالت متحده آمریکا نیست.پیام دیگری که اخیراً »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق به آمریکایی ها مخابره کرده مربوط 
به مذاق آمریکایی ها  به مسأله مبارزه با تروریسم است. وی در اظهاراتی که طبیعتاً 
خوش نمی آید، تأکید کرد: »از کمک های خالصانه دولت و ملت ایران که در سالهای 
سخت مبارزه با تروریسم تکفیری در کنار مردم عراق بودند صمیمانه سپاسگزاری می 
کنم«. این بخش از اظهارات عبدالمهدی نیز برای واشنگتن که همواره مدعی حمایت 
ایران از تروریسم است، حامل پیام مهمی است.این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
سردمداران آمریکایی از بام تا شام ضمن سر دادن شعارهای عوام فریبانه و مطرح کردن 
اظهارات فرافکنانه تالش می کنند جمهوری اسالمی ایران را به حمایت از تروریسم در 
عراق و منطقه متهم کرده تا از این رهگذر نفوذ روزافزون آن را محدود سازند. سخنان 
اخیر عبدالمهدی در خصوص نقش فعال، پررنگ و تعیین کننده جمهوری اسالمی ایران 
در نبرد با تروریسم در عراق در واقع خط بطالنی بر تالش های مذبوحانه آمریکایی ها 
علیه تهران در منطقه محسوب می شود. عالوه بر »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
دولت پیشبرد امور عراق، »برهم صالح« رئیس جمهور این کشور نیز در جریان دیدار 
اخیرش با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی سخنان مهمی را در خصوص 
روابط گسترده و مستحکم تهران و بغداد مطرح کرده است؛ سخنانی که بدیهی است 

طی روزهای آینده نشان های خشم و عصبانیت آمریکایی ها از آن آشکار خواهد شد.

دست رد بغداد به سینه واشنگتن؛ روابط با 

ایران به قوت خود باقی است

نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق گفت: پس از شکست کمیته هفتگانه برای معرفی 
نخست وزیر جدید، برهم صالح رئیس جمهور عراق دو راه بیشتر ندارد.

به نقل از النهرین، حنین القدو نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق گفت: پس از شکست 
کمیته هفتگانه برای معرفی نخست وزیر جدید، برهم صالح رئیس جمهور عراق دو راه 

بیشتر ندارد.
وی افزود: پس از شکست مذاکرات کمیته هفتگانه، دو گزینه در برابر رئیس جمهوری 
است تا تکلیف نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق را برای دوره انتقالی آتی طبق 
قانون اساسی مشخص کند؛ نخست اینکه بدون دخالت گروههای سیاسی فردی را معرفی 

کند و دیگر اینکه نامزد فراکسیون اکثریت را معرفی کند.
نماینده ائتالف فتح در پارلمان عراق اعالم کرد: برهم صالح غیر از آن گزینه دیگری ندارد.

گفتنی است که فراکسیون های سیاسی شکست خود را در توافق بر سر انتخاب نامزد 
مکلف تشکیل دولت عراق اعالم کردند.نبیل الطرفی، رئیس ائتالف سائرون وابسته به 
جریان صدر، امروز دوشنبه از تعلیق حضور این ائتالف در نشست های کمیته هفت جانبه 
که برای انتخاب نخست وزیر مکلف شکل گرفته بود، خبر داد.الطرفی گفت: فعالیت این 
انتخاب  نهائی در خصوص  توافق  به  تمام شده است. کمیته هفت گانه  ما  برای  کمیته 
از  باید  و رئیس جمهور  تمام می شود  قانونی  امروز مهلت  و  نیافت  نخست وزیر دست 
اختیارات خود برای نامزد کردن شخص نخست وزیر استفاده کند. در نشست دیگری برای 
این کمیته حضور نمی یابیم، چراکه این کمیته به توافق جدیدی در خصوص تعیین تکلیف 
نام نخست وزیر دست نیافته است. اختالفاتی وجود ندارد، اما ما به تفاهم هایی دست 
نیافته ایم.پس از آن، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق امروز عقب نشینی از 

مذاکرات انتخاب نخست وزیر مکلف برای تشکیل دولت را اعالم کرد.
حکیم عنوان داشت: از آنجا که مخالف ماندن در معادله تعلل ورزیدن هستیم و با محاسبات 
سیاسی که منافع عالی عراق و عراقی ها را در نظر قرار نمی گیرد، موافق نیستیم، تصمیم 

گرفتیم تا در ماموریت انتخاب اسامی نامزدها برای پست نخست وزیری مداخله نکنیم.
از شکست مذاکرات کمیته  ای  بیانیه  با صدور  قانون هم  ائتالف دولت  از سوی دیگر، 

هفتگانه خبر داد و اعالم کرد که بدون توافق با هیچ نامزدی موافقت نخواهد کرد.

۲ گزینه صالح پس از شکست مذاکرات کمیته 
هفتگانه عراق

مقامات روسیه اعالم وضعیت فوق العاده به دلیل شیوع جهانی بیماری ناشی از ویروس 
کرونا را رد کرد. به نقل از تاس، »دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری 
روسیه در ارتباط با شیوع جهانی کرونا و انجام اقدامات احتیاطی اعالم کرد که دلیلی برای 

اعالم وضعیت فوق العاده در روسیه به دلیل شیوع بیماری کرونا وجود ندارد.
پسکوف گفته است که کشورش در مرحله ای نیست که وضعیت فوق العاده را اعالم کند و 
چنین چیزی نیز تا کنون مورد نظر نبوده است.سخنگوی پوتین همچنین بستن مرزهای 
روسیه با بالروس را در راستای مقابله با کرونا عنوان کرد و روش مسکو در مقابله با کرونا 

را متفاوت از اوکراین دانست.

سخنگوی والدیمیر پوتین؛

روسیه نیازی به اعالم وضعیت فوق العاده در برابر کرونا ندارد



سیاسی
خبر

 دولت خدمات الکترونیک 
بدهد

قدردان افرادی هستیم که در خانه ماندند/ دولت خدمات الکترونیک بدهد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: از دولت می خواهم که سعی حداکثری 
خود را در ارائه خدمات اداری از طریق سامانه های الکترونیک به مردم بکار 

گیرد.
 علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگاران ضمن 
قدردانی از اکثریت مردم شریف ایران که در خانه مانده و با لغو سفرهایشان، 
هشدارهای مراکز بهداشتی را رعایت کرده اند، اظهار امیدواری کرد که سایر 

افراد نیز برای حفظ سالمتی خود و جامعه با عموم مردم همراه شوند.
عمومی  مجامع  مسئوالن  اهتمام  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اجرای  و  مردم  سالمت  به  مذهبی  و  فرهنگی  ورزشی،  مراکز  قبیل  از 

دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا را شایسته تقدیر دانست.
الریجانی کنترل بیماری کرونا را مستلزم عزم همگانی آحاد جامعه، همکاری 
و هماهنگی دستگاه ها در سطوح ملی و استانی، اطالع رسانی دقیق رسانه ها 
با اعالن هشدارهای بهنگام و سعی حداکثری دولت برای ارائه خدمات اداری 
اکثریت  از  افزود:  و  کرد  عنوان  الکترونیک  سامانه های  طریق  از  مردم  به 
مردم شریف ایران که در خانه مانده و با لغو سفرهایشان، هشدارهای مراکز 
بهداشتی را رعایت کرده اند، تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم که سایر افراد 
نیز برای حفظ سالمتی خود و جامعه با عموم مردم همراه شوند. همچنین از 
دولت می خواهم که سعی حداکثری خود را در ارائه خدمات اداری از طریق 

سامانه های الکترونیک به مردم بکار گیرد.
نیز برای جبران افت  اینکه تدابیری  بیان  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
کسب و کارها در سطح ملی اندیشیده شده است، گفت: پس از جمع بندی 
و با جلب نظر نمایندگان بخش خصوصی، نتایج این اقدامات به اطالع عموم 

خواهد رسید.
و  جذاب  برنامه های  تولید  با  تا  خواست  ملی  رسانه  از  همچنین  الریجانی 
پرکشش، در خانه ماندن مردم را آسان کرده و حضور طوالنی مدت اعضای 

خانواده در خانه ها را از مالل و یکنواختی بزداید.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان ابراز امیدواری کرد که این بیماری 
مبتالیان  عاجل  شفای  خداوند،  از  و  بربندد  رخت  کشور  از  زودتر  چه  هر 
شکیبایی  و  صبر  و  آن  از  درگذشتگان  مغفرت  و  رحمت  بیماری،  این 

خانواده هایشان را خواستار شد.

سپاه های  همه  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کنار  در  استانی 

آرایش واقعا جنگی گرفته اند.
کل  فرمانده  سالمی  حسین  سرلشکر   
سپاه پاسداران به صورت ویدئو کنفرانس 
در قرارگاه زیستی با فرماندهان سپاه در 
شهرهای مختلف موضوع کرونا را بررسی 
سپاه های  همه  گفت:  و  کرد  ارزیابی  و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کنار  در  استانی 

آرایش واقعاً جنگی گرفته اند.
شأن  کالم  و  رهبری  حضور  گفت:  وی 
برای  شرایط  این  در  توصیه هایشان  و 
ما بسیار آرامش بخش و نجات بخش و 
نعمت بزرگی است و رهبر معظم انقالب 
در  مردم  به  کمک  و  امداد  بر  تاکید  با 
شرایط سخت، شرایط اضطرار و شرایط 
ما  و  می دهند  فرمان  ما  برای  بحرانی؛ 
الهی  فضل  به  حادثه  ابتدای  همان  در 
حضور پیدا کردیم و در همان موج اولیه 
سپاه پاسداران در لبه جلوی پیکان و در 
به  مؤمن  و  فداکار  پزشکی  جامعه  کنار 
ویروس  این  اولیه  موج  کردن  مستهلک 

پرداخت.
این  که  ابتدا  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
و  استانی قم  با سپاه  موضوع شروع شد 
با پشتیبانی های الزم بیمارستان حضرت 
علی ابن ابیطالب در قم را مجهز کردیم و 

وارد این مسئله شدیم.
سردار سالمی گفت: سپاه پاسداران کارها 
را بر اساس گسترش جغرافیایی تطبیق 
داد و به شرایطی رسیدیم که امروز کشور 
برای مهار این پدیده خود را بازیابی کرده 
است و پروتکل ها را برای مواجهه با این 

موضوع به دست آورده ایم.
وی افزود: بیمارستان بقیه اهلل با بیشترین 
تخت کرونایی به بستری کردن و مداوای 
بیماران پرداخته است و یکی از بزرگترین 
و  دارد  را  ویروسی  تشخیصی  آزمایشگاه 
این  به طوری که تخت های آی سی یو 
تخت   ۷۰ به  تخت   ۳۰ از  بیمارستان 
به  نزدیک  آینده ای  در  و  یافت  افزایش 
حدود  و  می شود  رسانده  تخت   ۱۰۰
بیماران  برای  استراحتگاهی  تخت  هزار 
نظر  در  شده اند  ترخیص  که  کرونایی 

گرفته شده است.
در  اینکه  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده 
هزار   ۶ تاکنون  اهلل  بقیه  بیمارستان 
روزانه  افزود:  است،  شده  پذیرفته  بیمار 
نزدیک به ۵۰۰ بیمار در این بیمارستان 
بستری می شوند که چرخه عظیمی است 
بیمارستان  در  این چرخه  که  به طوری 
والیت  بیمارستان های  مثل  کشور  دیگر 
ساری، بیمارستان امام حسین )ع( مشهد 

هم گسترده شده است.
نیروی  ثابت  بیمارستان   ۲۰ گفت:  وی 
در  سیار  بیمارستان   ۹ و  سپاه  زمینی 
آماده  و  یافته  گسترش  کشور  سراسر 
سپاه  دریایی  نیروی  و  هستند  خدمت 
۴ بیمارستان ثابت و ۴ بیمارستان سیار 
همه  آن ها  بر  عالوه  و  داده  گسترش  را 
علوم  دانشگاه  استانی در کنار  سپاه های 
پزشکی سراسر کشور آرایش واقعاً جنگی 

به خود گرفته اند.
 ۶۵۰ حدود  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
هزار بسیجی برای توزیع اقالم بهداشتی 
و ضد عفونی کردن معابر و سطح شهر 
بسته  بسیج شده اند و حدود ۱۰۰ هزار 
برای  رهبری  هدیه  عنوان  به  معیشتی 
آسیب دیدگان معیشتی کرونایی در نظر 
گرفته شده است و همچنین هزاران تیم 
کنار  در  غربالگری  طرح  برای  بسیجی 
و  شناسایی  به  پزشکی  علوم  نیروهای 

هدایت بیماران می پردازند.

فرمان  از  بعد  گفت:  سالمی  سردار 
و  قوی  بسیار  انگیزه  یک  انقالب  رهبر 
به همه دوستان  و  پیدا کردیم  بیشتری 
امام رضا )ع( که قرارگاه  در قرارگاه های 
ابالغ  است،  سپاه  درمانی  و  بهداشتی 
به  تعطیل  ایام  در  فعالیت ها  که  کردیم 

صورت شبانه روزی باشد.
وی گفت: ۳۸۰ درمانگاه سپاه پاسداران 
در شهرهای مختلف برای خدمت رسانی 
خروجی  و  ورودی  مبادی  و  مهیاست 
جامعه  بسیج  تیم های  توسط  شهرها 
علوم  نیروهای  کنار  در  کشور  پزشکی 
تا  هستند  سنجی  تب  حال  در  پزشکی 
تشخیص  بیمار  غیر  از  را  بیمار  بتوانند 

دهند.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
اسالمی با تشکر ویژه از جامعه پزشکان 
و کادرهای درمانی؛ بر ضرورت همراهی 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  مسیر  در  مردم 

تاکید کرد.
صورت  به  که  سالمی  سردار 
با  زیستی  قرارگاه  در  ویدئوکنفرانس 
مختلف  شهرهای  در  سپاه  فرماندهان 
موضوع کرونا را بررسی و ارزیابی می کرد؛ 
با  مقابله  ملی  ستاد  از  صمیمانه  افزود: 
پزشکان،  اطباء،  بهداشت،  وزارت  کرونا، 
در  که  خدماتی  کارکنان  و  پرستاران 
قلب خدمت هستند، تشکر می کنم چرا 
جان  و  ایستاده اند  عشق  با  می دانم  که 

احیای جان من و  برای  را  شیرین شأن 
شما گذاشته اند و این موضوع یک آزمون 

بزرگی برای جامعه پزشکی است.
وی گفت: به مردم اطمینان می دهم که 
کشور  سطح  در  همدلی  و  ایستادگی  با 
دهیم  را شکست  ویروس  این  می توانیم 
اگر اکثر مردم همکاری کنند و به امید 
خدا در خانه بمانند و مسائل بهداشتی را 

رعایت کنند.
به  امروز  ما  گفت:  سالمی  سرلشکر 
می کنیم  توصیه  هم  خودمان  بسیجیان 
که به خانواده هایی که مسن هستند، در 
تا آن جایی  به آن ها کمک کنند  خرید 
که ممکن است این افراد از منازل خارج 
نشوند چرا که جان مردم، جان ماست و 

ما تا آخر در کنار مردم ایستاده ایم.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
به  می گوئیم  مردم  به  ما  گفت:  اسالمی 
اذن خدا و تحت هدایت و فرمان رهبری 
با رعایت  با توسل به دعا و در نهایت  و 
نکات بهداشتی کرونا را شکست می دهیم.

استدعا  عاجزانه  مردم  از  افزود:  وی 
خواهش  می کنم،  التماس  می کنم، 
از  بیرون  نروند،  سفر  اصاًل  می کنم 
کرونا  ویروس  چراکه  نروند  خانه هایشان 
در اتصال مردم خودش را نشان می دهد 
و امیدواریم با جهاد ملی مبارزه با کرونا 
و تالش جامعه پزشکی و صبر و نجابت 
خانواده ها این ویروس را ریشه کن کنیم.

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش جنگی 
گرفته است

خبر

حمالت متجاوزانه به عراق نشانه 
عجز آمریکا است

دبیرکل موتلفه اسالمی گفت: حمالت متجاوزانه و زبونانه آمریکا به عراق و 
نیروهای مردمی مدافع ملت این کشور، دلیل عجز و استیصال آمریکایی ها 

است.
بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در آخرین جلسه هفتگی   اسداهلل 
این حزب در سال ۹۸، گفت: سال ۹۸ سال امتحان های بزرگ برای همه 
اما به برکت  ما بود،  مشکالت و سختی های فراوانی بر ملت تحمیل شد، 
رهبری معظم، حضور گسترده مردم در همه صحنه ها، مقاومت و ایستادگی و 
همراهی همگانی مردم، توفیقات الهی و برکات فداکاری شهدا و خوبان ایران 
اسالمی در این امتحان ها پیروز و موفق شد و با انتخابات سرنوشت ساز دوم 

اسفند، راه برای گام دوم انقالب اسالمی هموار گردید.
وی افزود: در چهل و دومین بهار آزادی اسالمی، یاد و خاطره شهدای بزرگوار 
قاسم  حاج  شهید  انقالب،  معظم  رهبر  و  زمان  امام  فداکار  سردار  ویژه  به 
سلیمانی و شهدای همراهش و شهدای مدافع، شهدای حریم اهل بیت )ع( در 
عراق، شهدای یمن و فلسطین و شهدای مظلوم هند و کشمیر و سایر شهدای 
اسالم در سراسر جهان را گرامی می داریم و برای آنها علو درجات و برای 

خانواده های آنان توفیق ادامه راه شهدا را مسئلت می کنیم.
دبیرکل حزب موتلفه با تبریک به نمایندگان منتخب مجلس یازدهم که اولین 
مجلس گام دوم است، خطاب به آنها تأکید کرد: از هم اکنون برای سامان 
یافتن مجلسی ارزشی، والیتمدار، عدالت محور و مشکل گشا، به شور و مشورت 

و برنامه ریزی اقدام کنید.
بادامچیان ضمن تقدیر و تجلیل از خدمات و تالش های پزشکان و پرستاران و 
همه دست اندرکاران مبارزه با بلیه جهانی کرونا، گفت: از همیاری این عزیزان 
این  مهار  در  دولت  اهتمام  از  و  کشند  می  زحمت  فداکارانه  و  صادقانه  که 

ویروس خطرناک فراگیر تقدیر و تشکر می کنیم.
وی افزود: برای همه آنهایی که با این بیماری سخت از دنیا رفتند طلب مغفرت 

می کنیم و برای بیماران، شفای کامل از خداوند مسئلت داریم.
دبیرکل حزب موتلفه تاکید کرد: وظیفه تک تک ما و همه ملت ایران این است 
که  بکوشیم و کمک کنیم تا این بیماری سخت مهار و ریشه کن شود و همه 

به مسئوالن یاری رسانی داشته باشیم.
بادامچیان در ادامه با تقدیر از توجه دولت و نهادهای ذیربط به آسیب دیدگان 
اقتصادی از این بیماری و کمک رسانی به آنها اظهار داشت: همه مردم و آنها 
که تمکن مالی یا امکان مددرسانی در این امتحان همگانی دارند، باید غمخوار 

هم باشند و بکوشند که شادی را جایگزین غم ها کنند.
وی افزود: از سپاه عزیز و بسیج فداکار که در سال ۹۸ خدمات عظیمی را به 
موقع در سیالب ها و زلزله ها و در مشکالت مردم و در دفاع از کشور همراه 
نیروهای مسلح و غیرمسلح کشور انجام دادند، تشکر فراوان داریم و از همه 
درخواست می کنیم هرکس با این عزیزان به اندازه توان خود همکاری نماید.

دبیرکل حزب موتلفه تأکید کرد: از مسئوالن اطالعاتی و امنیتی کشور و قوه 
قضائیه می خواهیم با قاطعیت و سرعت، با سوء استفاده گران و شایعه پردازان 
و عوامل نفوذی استکبار، برخورد بازدارنده داشته و مطمئن باشند که مردم از 

آنها پشتیبانی خواهند داشت.
بادامچیان با تقدیر از صدا و سیما در خدمت رسانی و آگاهی دهی به مردم 
درباره مشکالت گفت: انتظار عمومی این است در این ایام که خانواده ها در 
از همه تجربیات ۴۰  برنامه های شاد و مفید و استفاده  با  خانه می مانند، 
ساله و ظرفیت هنرمندان، فضای ارزشی بانشاطی را به خانواده های ایرانی 

تقدیم کنند.
یاری رسانی های دولت های چین، روسیه و قطر و برخی  از  تقدیر  با  وی 
کشورهای دیگر به ایران برای مهار بیماری کرونا تأکید کرد: اقدامات خصمانه 
و به دور از ارزش های انسانی دولت هایی چون آمریکا و همدستانش در ادامه 
تحریم ها و تحریم اقالم بهداشتی و درمانی برای ایران محکوم است و این 

اقدامات موجب رسوایی بیشتر مدعیان حقوق بشر خواهد شد.
اقدامات اخیر آمریکا در عراق اظهار  با محکوم کردن  دبیرکل حزب موتلفه 
داشت: حمالت متجاوزانه و زبونانه آمریکا به عراق و نیروهای مردمی مدافع 
ملت این کشور، دلیل عجز و استیصال آمریکایی ها است. از ملت عراق می 
خواهیم هرچه زودتر تحت لوای مرجعیت، با وحدت و یکپارچگی، نیروهای 
اشغالگر آمریکایی را از عراق بیرون کنند و بازسازی کامل عراق را پیگیری 

نمایند.  
بادامچیان گفت: در آغاز سال ۹۹ از همه یاران مؤتلفه اسالمی می خواهیم 
برای تحقق کامل گام دوم، آمادگی کامل را در خود و همراهان، تدبیر نمایند 
و برای همه عزیزان، سعادت و عزت، کامیابی، رفاه عادالنه و سالی سرشار از 

سالمتی، نشاط، موفقیت و جهاد را آرزو کرد.

فعالیت مشمولین در زمینه کرونا به 
عنوان بخشی سربازی حساب می شود

فعالیت مشمولین فعال در صحنه  از پیشنهاد احتساب زمان  سردار شریف 
پیشگیری و مقابله با کرونا به عنوان بخشی از خدمت سربازی خبر داد.

 سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تشریح اقدامات جدید و تکمیلی سپاه 
و بسیج در عرصه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گفت: به یاری خداوند 
متعال پس از فرمان مبارک فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( به سردار 
رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تشکیل قرارگاه بهداشتی و 
درمانی نیروهای مسلح و متعاقباً برگزاری جلسات اولیه این قرارگاه با حضور 
فرماندهان و مسئولین عالی ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع و نیز مسئولین 
وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا، نیروهای سپاه و بسیج 
در تداوم نقش آفرینی هایی که از روزهای اول شیوع این بیماری در کشور و 
تماس سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه با وزیر محترم بهداشت گرفته است، 

وارد مرحله نوینی از امداد و خدمت رسانی در این جهاد مقدس شدند.
قرارگاه  ابالغیه های  و  اخیر و در چارچوب مصوبات  افزود: طی روزهای  وی 
بهداشتی و درمانی امام رضا )ع(، قرارگاه پدافند زیستی سپاه روند انسجام 
بخشی بیشتر ظرفیت ها و توانمندی های میدانی برای بهبود خدمات را تقویت 
و شتاب بخشیده است.سردار شریف با اشاره به فعالیت شبانه روزی بیمارستانها 
و مراکز درمانی سپاه و نیروهای بسیجی در سراسر کشور و تالش همه جانبه 
و فراگیر سازمانی برای پاسخ به نیازهای ستاد ملی مبارزه با کرونا خاطرنشان 
کرد: در همین راستا ۷۰۰ تخت دیگر به ظرفیت بستری بیمارستان بقیه اهلل 
)عج( تهران افزوده شده است و با تجهیز نقاهتگاه ها و کمپ های مراقبتی و 
نیز تزریق نیروی انسانی متخصص پزشک و پرستار به مجموعه های درمانی و 
تشخیصی در کنار تمهیدات و تالش های سایر دستگاه ها، نهادها و سازمان های 
فعال در حوزه مبارزه با کرونا شرایط مطمئن تری فراهم شده است.سخنگوی 
آلودگی  توسعه عملیات  و  بهداشتی  اقالم  تأمین  یادآور شد: در حوزه  سپاه 
زدایی و ضدعفونی کردن معابر و اماکن، هم اکنون ۱۰ هزار پایگاه مقاومت 
بسیج در استان ها و شهرهای مختلف فعال هستند و با حمایت های مستقیم 
و غیر مستقیم در زمینه تولید ماسک، دستکش، لباس و مواد ضد عفونی و 
توزیع مدیریت شده آن به مردم و همچنین تهیه و توزیع بسته های معیشتی 
به نیازمندان و آسیب دیدگان در استان های بیشتر درگیر با کرونا در وضعیت 
رضایت بخشی رسیده ایم.وی مشارکت ۱۰۰ هزار پاسدار و بسیجی در صحنه 
نبرد با کرونا و سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های سخت افزاری و نرم 
افزاری در بخش های مختلف بهداشتی، درمانی و پزشکی سپاه و بسیج را از 
افتخارات این نهاد در تاریخ خدمت به مردم و میهن اسالمی توصیف و تصریح 
کرد: معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و قرارگاه پدافند زیستی 
سپاه با رصد و پایش و مدیریت اقدامات و فعالیت های سازمان بهداری رزم، 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی 
خرد و کالن و بسیج جامعه پزشکی و انطباق سازی آنها با سیاست ها، الزامات 
و درخواست های اعالم شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، در تالش است 
تا دغدغه و نگرانی های موجود در این زمینه را مرتفع و به مردم عزیز اطمینان 
دهد با همکاری آنها به زودی شاهد کنترل و قطع زنجیره اتصال این پدیده 

زیستی شویم.
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متخصصان صنعت دفاعی  موفق شدند 
ویژه  حرارتی  هوشمند  دوربین های 
را  کرونا  ویروس  بیماران  غربالگری 
در  موفقیت آمیز  تست  از  و پس  تولید 
ده ها مرکز پرتردد به مرحله تولید انبوه 

برسانند.
 پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، 
تالش  با  دفاعی  صنعت  متخصصان 
موفق  مداوم  تحقیقات  و  شبانه روزی 
دفاعی  فن آوری های  سرریز  از  شدند 
ویژه  حرارتی  هوشمند  دوربین های 
غربالگری بیماران ویروس کرونا را تولید 
و پس از تست موفقیت آمیز در مراکز پر 
فرودگاه های  نظیر  آمد  و  رفت  و  تردد 
برسانند  انبوه  تولید  مرحله  به  کشور، 
سایر  در  نصب  برای  نیاز  اعالم  برابر  و 
اماکن و مراکز مورد نظر در تمام کشور 

توزیع خواهد شد.
امیر سرتیپ شهرام مدیر عامل شرکت 
)صاایران(  ایران  الکترونیک  صنایع 
تحویل دهی  و  رونمایی  مراسم  در 
با  ویژه  حرارتی  هوشمند  دوربین های 
بیان اینکه وزارت دفاع همواره در کنار 
مردم بوده و درد و رنج مردم را از خود 
می داند، اظهار داشت: همزمان با شیوع 
دستگاه های  اقدامات  و  کرونا  بیماری 
این  پیشگیری  و  کنترل  در  مسئول 

دفاعی  صنعت  متخصصان  بیماری، 
و  علمی  ظرفیت های  تمام  بسیج  با 
بهره گیری از سرریز فناوری های دفاعی 
دوربین  تولید  و  طراحی  به  موفق 
کاماًل  فن آوری  با  هوشمند  و  پیشرفته 

بومی و نرم افزارهای داخلی شدند.
از  بهتر  گیری  اندازه  باالی  دقت  وی 
مزیت های  از  را  سانتی گراد  درجه  نیم 
افزود:  و  کرد  عنوان  بومی  سامانه  این 
سرعت عمل در تشخیص درجه دمای 
تشخیص  و  آنی  صورت  به  افراد  بدن 
از  نفر  چند  همزمان  شناسایی  و 
ویژگی های این دوربین به شمار می رود 
که  فردی  دستگاه  این  که  گونه ای  به 
دمای بدنش باالتر از حد طبیعی باشد 
شناسایی  برای  و  می کند  شناسایی  را 
کرونا  بیماری  به  احتماالً  که  افرادی 
مبتال باشند به عنوان یک پایش اولیه 

مناسب است
الکترونیک  صنایع  شرکت  عامل  مدیر 
ایران با بیان اینکه این محصول از نظر 
مشابه  خارجی  محصوالت  با  کیفیت 
قابل رقابت است، تصریح کرد: تولید این 
محصول با قیمت های بسیار پایین تر از 
موجب صرفه جویی  خارجی  نمونه های 

باالی ارزی در کشور شده است.
این  تولید  اینکه  بیان  با  شهرام  امیر 

چند  انحصار  در  تاکنون  دوربین ها 
کشور از جمله آمریکا، ژاپن، چین و … 
توانمند  متخصصان  گفت:  است،  بوده 
صنایع  شرکت  در  دفاعی  صنعت 
الکترونیک ایران )صاایران( با تالش های 
شبانه روزی و تحقیقات فراوان موفق به 
طراحی و تولید این دوربین ها شدند و 
در چندین  موفقیت آمیز  تست  از  پس 
به  پرتردد  و  حساس  مراکز  و  فرودگاه 

زودی به تولید انبوه خواهد رسید.
انبوه این  وی با بیان اینکه خط تولید 
محصول در شرکت صنایع الکترواپتیک 
است،  شده  راه اندازی  دفاع  وزارت 
نیاز  اعالم  برابر  زودی  به  کرد:  تاکید 
مبادی  کشور،  مختلف  دستگاه های 
اماکن  و  فرودگاه ها  و  کشور  ورودی 
حساس به این سامانه مجهز خواهد شد.

الکترونیک  صنایع  شرکت  عامل  مدیر 
این  هم اکنون  اینکه  بیان  با  ایران 
نصب  فرودگاه  چند  در  دوربین ها 
این  عملکرد  و  شده  راه اندازی  و 
است،  بوده  موفقیت آمیز  دوربین ها 
نیز  این  از  پیش  کرد:  خاطرنشان 
در  ارزشمندی  گام های  دفاع  وزارت 
تولید  تولید کیت های تشخیص کرونا، 
انبوه مواد ضدعفونی کننده، ماسک های 
فیلتردار، تولید لباس های فشار مثبت، 
ویژه  تخت  و  برانکارد  آمبوالنس، 
برداشته  ویروس  این  به  مبتال  بیماران 
عزیزمان  مردم  به  را  قول  این  و  است 
دفاع  وزارت  دانشمندان  که  می دهیم 
در کنار پزشکان و پرستاران به صورت 
حال  در  عرصه  این  در  شبانه روزی 

تالش و فعالیت هستند.

با هدف کنترل شیوع کرونا؛

وزارت دفاع دوربین های هوشمند تعیین دمای بدن تولید کرد
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ارتش عالوه بر تالش در حفظ سالمت 
مردم، به امنیت کشور نیز توجه دارد

مردم،  سالمت  حفظ  در  تالش  بر  عالوه  ارتش  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
سرلشکر  امیر  دارد.  توجه  نیز  خود  دفاعی  توان  ارتقای  و  کشور  امنیت  به 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در 
قرارگاه پدافند زیستی ارتش و در دیدار با فرماندهان این قرارگاه  و رؤسای 
ادارات بهداشت و درمان ارتش و نیروهای تابعه ضمن تشکر و خدا قوت به 
آنها گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران همزمان با خدمت به مردم و یاری 
دولت به تقویت امنیت مرزها و حفظ و ارتقای توان دفاعی خود نیز توجه الزم 
را داشته و دارد.وی در ادامه با بیان اینکه امروز، جامعه بهداشتی و درمانی 
کشور شایستگی های خود را در حفظ سالمت مردم به خوبی نشان داده به 
نحوی که مجاهدت مجاهدان نظام سالمت در تاریخ کشور ماندگار و افتخار 
آفرین خواهد ماند، افزود: آنچه که امروز ملت بزرگوار ایران به خوبی نظاره گر 
آن هستند، تلفیق علم، تخصص، تعهد پزشکی و فداکاری و سربازی به صورت 
توأمان توسط بخش بهداشت و درمان ارتش برای کمک به مردم در عرصه 
مبارزه با کرونا است و ارتش جمهوری اسالمی ایران همزمان با خدمت به 
مردم و یاری دولت به تقویت امنیت مرزها نیز توجه کافی داشته و عالوه بر 
تالش در حفظ سالمت مردم، به امنیت کشور و حفظ و ارتقای توان دفاعی 
ارتش  داشت:  اظهار  آجا  فرمانده کل  دارد.  و  داشته  را  الزم  توجه  نیز  خود 
جمهوری اسالمی ایران از همان لحظات اولیه شیوع این ویروس، برنامه ها 
بهبود  راستای  آموزشی در  و  را در حوزه های عملیاتی  مناسبی  اقدامات  و 
سالمت مردم پیش بینی و اقدامات الزم را بعمل آورده و بخش بهداشت و 
درمان ارتش در این عرصه کارزار نیز با حضور به موقع و به کارگیری ظرفیت 
و توان خود جوهره واقعی اش را در راستای شعار »ارتش فدای ملت« به خوبی 

نشان داده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: 
به صورت قاطع نمی توان گفت که ویروس 
کرونا جنگ بیولوژیک هست یا خیر؛ البته 
جنگ  یک  ویژگی های  از  زیادی  بخش 

بیولوژیک را دارد.
سازمان  رئیس  جاللی  غالمرضا  سردار 
پدافند غیر عامل کشور در برنامه گفتگوی 
پرستاران  زحمات  از  تقدیر  با  خبری  ویژه 
مقابله  بهداشت در  و دست اندرکاران حوزه 
در  بیماری  وضعیت  اظهارداشت:  کرونا  با 
مختلف  شرایط  در  و  مختلف  کشورهای 
وضعیت  مثال  عنوان  به  است  متفاوت 
در  کرونا  از  گزارشی  هیچ  که  یعنی  سفید 
از  گزارش ها  این  است.  نشده  اعالم  کشور 

سلسله  اساس  بر  مختلف  آزمایشگاه های 
اساس  بر  اما  می شود  اعالم  موجود  مراتب 
جمع بندی و در بیست و چهارم بهمن ماه 
اعالم کردیم که هیچ مورد کرونا در کشور 
که  است  آن  معنای  به  این  و  ندارد  وجود 
هیچ گونه مورد کرونایی به صورت رسمی 
اعالم نشده است؛ البته ممکن است مواردی 
در جاهای مختلف وجود داشته باشد اما به 

صورت رسمی اعالم نشده است.
وی افزود: ما در همان زمان و بعد از گسترش 
ویروس کرونا در چین جلسه قرارگاه پدافند 
آنها  برای  را  شرایط  و  تشکیل  را  غیرعامل 
تشریح کردیم و اقدامات مرحله پیشگیری 
و مقابله با گسترش ویروس کرونا در کشور 

را بررسی و دستورالعمل های الزم را اعالم 
کردیم تا هر دستگاه بداند چه اقدامی باید 
انجام دهد. در آن دستورالعمل ها تک تک 
مسئولیت های دستگاه های مختلف را اعالم 
کرده بودیم.سردار جاللی ادامه داد: در آن 
کنترل  بررسی  برای  را  تیم هایی  ما  زمان 
در  خارجی  مسافران  خروج های  و  ورود 
که  شود  مشخص  تا  کردیم  اعزام  فرودگاه 
کنترل ورود کشور به چه شکلی است که 
در حوالی پنجم تا دهم بهمن صورت گرفت 
و ما گزارش هایی را تهیه و به وزارت دفاع 
اعالم کردیم تا دستگاه هایی برای تشخیص 
حرارت بدن مسافرین تولید و در اختیار آنها 
قرار گرفت.رئیس سازمان پدافند غیر عامل 

کشور گفت: ما در سالهای گذشته سازمان 
پدافند زیستی را طراحی و برنامه ریزی های 
را  مختلف  ساختارهای  و  انجام  را  موجود 
تعیین و ابالغ کرده و قرارگاه زیستی را فعال 
کردیم. در ابتدای بهمن تا اواخر بهمن ما در 
۱۰ استان سازمان پدافند زیستی را تشکیل 
و در جلسات مختلف وظایف آنها را به آنها 
اعالم کردیم که قبل از اعالم رسمی ویروس 
اعالم  رسمی  صورت  به  و  شد  انجام  کرونا 
شد و ستاد ملی مبارزه با کرونا که تشکیل 
شد ما دیدیم که اسم سازمان پدافند غیر 
عامل در این ستاد ملی وجود ندارد و من 
به عنوان نماینده ستاد کل در این جلسات 

شرکت می کنم.

کرونا بخش زیادی از ویژگی های جنگ بیولوژیک را دارد



اقتصاد
اخبار

در ۱۱ ماهه امسال

تجارت خارجی ایران به مرز ۸۰ میلیارد دالر رسید

ماهه  تجارت خارجی کشور در ۱۱  ارزش  نشان می دهد که  آمار 
امسال ۷۸ میلیارد دالر بوده که ۳۸ میلیارد دالر آن به صادرات و 

حدود ۴۰ میلیارد دالر آن به واردات اختصاص داشته است.
 بررسی آمارها نشان می دهد تجارت خارجی ایران در دوره تحریم 
و  کند  حفظ  را  خود  ارزش  از  توجهی  قابل  بخش  است  توانسته 
ادامه  خود  فعالیت  به  تحریمی  محدودیت های  وجود  با  همچنان 

دهد.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال ۹۸ میزان 
صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت 
کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی( 
دالر  میلیارد  ارزش حدودی ۳۸.۵  به  و  تن  میلیون  بر ۱۲۵  بالغ 
بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایشی ۱۷.۶۱ 
درصدی در وزن و کاهشی ۴.۴۸ درصدی در ارزش دالری داشته 

است.
 ۱۰.۸۴ افزایشی  با  مدت  این  در  کشور  واردات  میزان  همچنین 
با  ارزش دالری در مقایسه  درصدی در وزن و ۲.۳۱ درصدی در 
مدت مشابه سال ۱۳۹۷، به ارقام ۳۲ میلیون تن و حدود ۴۰ میلیارد 
دالر رسیده که به گفته سخنگوی گمرک ایران، از این مقدار ۶۵ 

درصد آن کاالهای اساسی بوده است.
کشورهای عمده مقصد صادرات

طی ۱۱ ماهه سال ۹۸، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد 
کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۸.۸۷۰ میلیارد دالر و سهم ۲۳ 
درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸.۵۰۸ میلیارد دالر و سهم 
۲۲.۰۴ درصد، ترکیه با ۴.۹۶۱ میلیار دالر و سهم ۱۲.۸۵ درصد، 
امارات متحده عربی با ۴.۰۷۷ میلیارد دالر و سهم ۱۰.۵۶ درصد و 
کشور افغانستان با ۲.۱۴۳ میلیارد دالر و سهم ۵.۵۵ درصد از کل 

ارزش صورت گرفته است.
بر  بالغ  رقمی  اختصاص  با  چین  کشور   ،۹۸ سال  ماهه   ۱۱ در 
۱۰.۱۰۶ میلیارد دالر و سهمی در حدود ۲۵.۳۰ درصد از کل ارزش 
واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. 
همچنین کشورهای امارات متحده عربی با ۷.۹۴۲ میلیارد دالر و 
سهم ۱۹.۸۹ درصد، ترکیه با ۴.۶۵۸ میلیارد دالر و سهم ۱۱.۶۶ 
درصد، هند با ۳.۴۲۵ میلیارد دالر و سهم ۸.۵۸ درصد و آلمان با 
۱.۹۱۹ میلیارد دالر و سهم ۴.۸۱ درصد از کل ارزش واردات جزو 

کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.

امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
ذخایر  خصوص  در  گفت:  کشور  دام 
هیچ  دامی،  نهاده های  استراتژیک 
و  نداشته  وجود  کشور  در  مشکلی 

کمبودی در انبارها نداریم.
به  اشاره  با  معروفان  عباسی  حسن   
بار  ترخیص  برای  ارز  تخصیص  عدم 
کشتی های نهاده های دامی خاطرنشان 
بانک  که  است  روز   ۸۰ حدود  کرد: 
مرکزی ارزی را برای واردات نهاده های 
دامی به خصوص ذرت اختصاص نداده 
است و از طرف دیگر کشتی های بخش 
تخصیص  منتظر  بنادر  در  خصوصی 
تخصیص،  صورت  در  که  هستند  ارز 
بار  ترخیص  اجازه  نهاده  فروشنده های 

از کشتی را صادر می کنند.
معروفان افزود: مشکل کشور نرسیدن 
ارز  نهاده های خریداری شده است که 
نشده  داده  تحویل  فروشندگان  به  آن 

است.
وی تأکید کرد: در صورت نرسیدن بار 
ذرت بخش خصوصی به بازار، تاوان آن 
دام  امور  پشتیبانی  و شرکت  دولت  را 
باید بپردازند، همان طور که در یک ماه 
اخیر هم از ذخایر استراتژیک بیش از 
کشور  در  دامی  نهاده  هزارتن   ۳۰۰
چنین  که  حالی  در  است  شده  توزیع 

تکلیفی را نداشتیم.
امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
که  جایی  آن  از  افزود:  کشور  دام 
داشتند  جوجه ریزی  تولیدکنندگان 
مرغ  با کمبود  در کشور  بود  و ممکن 
شدیم  ورود  به  مجبور  شویم،  مواجه 
تا مشکل بخش خصوصی برای توزیع 

نهاده دامی را تعدیل کنیم.
نهاده  محموله  با  رابطه  در  معروفان 
کرد:  تصریح  کشتی ها  در  مانده  دامی 
ذرت  دامی  نهاده های  این  درصد   ۹۰
بوده و مقادیری هم جو و کنجاله سویا 

است.
وی افزود: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن ذرت در بنادر است که با باقی 
اقالم به بیش از دو میلیون تن می رسد 
ارز  و  دپو شده  بنادر،  در  که همچنان 

آن تخصیص نیافته است.
دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
»سامانه  مزایای  به  اشاره  با  کشور 
بازارگاه  سامانه  کرد:  اذعان  بازارگاه« 
قاچاق  زمینه  در  کنترلی  سامانه  یک 
مانع  انبارها است که  در  و دپوی کاال 
این اقدام واردکنندگان و تولیدکنندگان 

می شود.
وی افزود: بودن این سامانه به کنترل 
امور کمک خواهد کرد و به  و تسریع 
افرادی که هنوز در این سامانه ثبت نام 
اند فرصت داده می شود در آن  نکرده 

عضو شوند.
قیمت  افزایش  کرد:  تأکید  معروفان 
در  توزیع  واسطه  به  دامی  نهاده های 
سامانه  این  و  ندارد  صحت  بازارگاه 
برای کنترل  تنها، سامانه شفاف سازی 
و  است  انبارها  موجودی  و  قیمت ها 

نظارت کاملی بر روی آن وجود دارد.

ذخایر استراتژیک نهاده های دامی 
تامین است

گزارش

کارخانجات همپای کادر درمانی، نیازهای 
شب عید مردم را تامین می کنند

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه کارخانجات و شبکه لجستیک و توزیع 
تامین خواهند  را  مردم  عید  نیازهای شب  درمانی،  کادر  کاال، دوشادوش 

کرد، گفت: تولیدژل و محلول ضدعفونی کننده بی وقفه ادامه می یابد.
 حسین مدرس خیابانی  با بیان اینکه کارخانجات و شبکه لجستیک و توزیع 
تامین خواهند  را  مردم  عید  نیازهای شب  درمانی،  کادر  کاال، دوشادوش 

کرد، گفت: تولیدژل و محلول ضدعفونی کننده بی وقفه ادامه می یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولیدکنندگان و کارخانجات 
تولیدی دوشادوش پزشکان و پرستاران که خط مقدم مبارزه و کنترل کرونا 
هستند، لجستیک و پشتیبانی تامین مواد ضدعفونی کننده، الکل، ماسک و 

لباس پزشکی را انجام خواهند داد و تعطیلی در کار نیست.
وی تصریح کرد: بخش لجستیک اعم از تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز 
مردم بدون وقفه و در ایام تعطیالت نوروز به کار خود ادامه خواهند داد و 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید همپای کادر درمانی به تامین مایحتاج 

مورد نیاز مردم بپردازند.
به گفته مدرس خیابانی، روند تامین و توزیع کاالها و مواد ضدعفونی کننده 
و اقالم پزشکی، به هیچ عنوان تعطیل بردار نیست و کارخانجات حق تعطیل 

کردن ندارند.

از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار می شود؛
جشنواره بهاره مجازی؛ همدلی

 مردم و اصناف

از  ناشی  منفی  تبعات  کاهش  منظور  به  مجازی  بهاره  جشنواره 
شیوع کرونابا هماهنگی بخش حاکمیتی و خصوصی با استفاده از 
ظرفیت تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی برگزار می شود.

از  ناشی  منفی  تبعات  با  جامعه  مختلف  اقشار  که  روزهایی  در 
شیوع ویروس کرونا نظیر ریسک به مخاطره افتادن سالمتی مردم 
در خریدهای بازاری و به تبع آن رکود نسبی حاکم بر اصناف و 
بازاریان، گریبانگیر هستند، این مرکز درنظر دارد در یک همکاری 
بسیج  و  خصوصی  حاکمیتی،  بخش  هماهنگ  مشارکت  با  ملی 
کشور با برگزاری جشنواره بهاره مجازی گام مؤثری برای مقابله با 

آثار منفی سالمتی و اقتصادی شرایط فوق  الذکر بردارد.
این جشنواره همانند نمایشگاه های بهاره ای که هر ساله به صورت 
عرضه مستقیم کاال در شهرهای مختلف کشور و در چند نقطه از 
تهران برگزار می گردید، در سال جاری با توجه به شرایط بوجود 
زمانی  بازه  در  و  فضای مجازی  در  کرونا،  ویروس  از  ناشی  آمده 
۲۳ الی ۲۹ اسفندماه برگزار خواهد گردید. مشارکت همدالنه و 
همزمان مردم در حفظ سالمت آحاد جامعه و همچنین حمایت 
از رونق کسب و کارها، استفاده از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی 
موجود )از جمله بازارگاه ها( و به طور کلی استفاده از ظرفیت های 
تجارت الکترونیکی توسط واحدهای صنفی فیزیکی، تخفیف های 
ویژه، جوایز ارزنده نقدی و غیر نقدی و رویکردی تحولگرایانه در 
مذکور  جشنواره  اصلی  مشخصه های  از  اینترنتی  وفروش  خرید 

است.
با عنایت به ضرورت جلب مشارکت تمامی ذی نفعان و نهادهای 
تأثیرگذار، تالش شده تا در اجرای این جشنواره از ظرفیت ها و 
توانمندی های آنان استفاده بهینه به عمل آید که از جمله می توان 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
و  اصناف  بسیج  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اطالعات، 
دانشجویی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

و اتاق اصناف ایران اشاره نمود.
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افزایش ٢برابری نیاز آب تا٢۰٥۰میالدی

بر اساس مطالعات کارشناسان تا سال ۲۰۵۰ میالدی نیاز به آب در 
جهان۲ برابر می شود؛براین اساس با محدودیتی که در منابع آب 
وجود دارد حفظ و نگهداری از این منابع جزو وظایف متولیان صنعت 

آب کشور است.
علی گودرزی، کارشناس حوزه آب  با اشاره به اینکه دولت متولی 
مصرف  رضایت  کسب  همچنین  و  آب  منابع  نگهداری  و  حفظ 
کنندگان است، گفت: دولت در این حوزه می تواند با در اختیار قرار 
دادن تسهیالت مورد نیاز کمک کند تا تولیدکنندگان به فعالیت های 

خود با قدرت ادامه دهند.
وی افزود: با این حمایت ها می توانیم روزی را شاهد باشیم که در این 
حوزه کاماًل به خودکفایی رسیده ایم و تمامی نیازهای بازار را پاسخگو 

هستیم که این موضوع به اشتغال زایی نیز کمک می کند.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه کشور ما و به طور کلی منطقه 
خاورمیانه با مشکل کم ابی مواجه است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ با 
توجه به خشکسالی های اخیر در کشور و کاهش بارش ها که منجر 
به افت شدید سطح آب های زیر زمینی و همچنین بدلیل برداشتهای 
به  آسیب شدید  باعث  که  در سنوات گذشته  نظارت  بدون  و  زیاد 
آبخوانهای مهم در سطح کشور شد و همچنین قرار گرفتن کشورمان 
در منطقه خاور میانه که منطقه ای خشک از نظر آب و هوایی است، 
شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو را بر آن داشت تا جهت 
مدیریت مصرف آب های زبر زمینی و حتی آب های سطحی اقدام به 

تعریف پروژه ای موسوم به کنتور هوشمند کند.
با  بودن  مواجه  به  توجه  با  خاورمیانه  کشورهای  گودرزی  گفته  به 
اجرایی  در  ایران  تجربیات  از  استفاده  با  می توانند  آبی  کم  مشکل 
منطقه  این  در  پایلوتی  عنوان  به  در کشور  ملی  پروژه  این  نمودن 
آبی  منابع  از  حراست  و  حفظ  راستای  در  آن  از  برداری  الگو  به 
خود بپردازند. تولیدکنندگان داخلی نیز در همین راستا می توانند 
در  آبی  منابع  این  تجهیز  جهت  در  خود  محصوالت  صادرات  با 

کشورهای این منطقه اقدام کنند.

نفت شیل آمریکا هدف اصلی عربستان از جنگ قیمت
آمریکا  در  شیل  نفت  حفاران  معتقدند  متخصصان 
بزرگترین بازندگان جنگ قیمت نفتی هستند که ریاض 

به راه انداخته است.
به نقل از راشاتودی، متخصصان معتقدند حفاران نفت 
شیل در آمریکا بزرگترین بازندگان جنگ قیمت نفتی 
هستند که ریاض به راه انداخته است. این اقدام عربستان 

برای صنعت نفت شیل آمریکا دردناک خواهد بود.
ولیعهد  سیاسی،  متخصص  راسموس،  جک  گفته  به 
عربستان سعودی، محمد بن سلمان در تالش است تا 

کنترل قیمت نفت را دوباره به اوپک بازگرداند.
است…  آمریکا  نفت  تولید  آن چه مشکل  او می گوید: 
آمریکا ۱۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند و 
باعث شده است انبارهای نفت جهان اشباع شوند، آن 
اقتصاد جهان در حال کند شدن  هم در شرایطی که 

یافته  کاهش  نفت  تقاضای  و  است 
است.

او ادامه داد: بن سلمان با این قمار 
قیمت های نفت را از این هم پایین تر 
او در کوتاه مدت  خواهد برد. برنامه 
این است که روسیه را دوباره به میز 
من  نظر  به  اما  بازگرداند،  مذاکره 
در درازمدت برنامه او این است که 
این شرکت های آمریکایی را از بازار 

خارج کند.
نفتی  شرکت  رئیس  لیپو،  اندرو 

ال ال سی، با تاکید بر این دیدگاه می گوید: شرکت های 
شیل آمریکا درد را احساس خواهند کرد. ما همین حاال 
شاهد بیانیه هایی از این شرکت ها برای اخراج کارکنان و 

بستن چاه ها هستیم.
نفت شیل تحت شاخص اس اندپی  سهتم شرکت های 
با سقوط سنگین قیمت نفت بیش از ۴۰ درصد سقوط 

کردند.

بر  گفت:  بازار  تنظیم  ستاد  سخنگوی 
بازار،  تنظیم  ستاد  تصمیمات  اساس 
و  اساسی  کاالهای  در  شد  مصوب 
ضروری مردم هیچگونه افزایش قیمتی 

نخواهیم داشت.
جلسه  حاشیه  در  کالمی،  محمدرضا 
کاالهای  گفت:  بازار  تنظیم  ستاد 
نخواهد داشت،  افزایش قیمت  اساسی 
گذاری  قیمت  که  کاالها  از  برخی  اما 
تقاضاست  و  عرضه  مبنای  بر  آن ها 
مواجه  قیمت  افزایش  با  است  ممکن 
شوند که خوشبختانه با شرایطی که به 
این  ایم  داشته  حداکثری  تولید  دلیل 
امر محقق نمی شود و حتی در برخی 

از کاالها کاهش قیمت هم داشته ایم.
شد  مقرر  امروز  جلسه  در  گفت:  وی 
تأمین  کار  که  اجرایی  دستگاه های 
انجام  را  کشور  سراسر  در  توزیع  و 
می دهند از جمله سازمان دامپزشکی، 
گمرک جمهوری اسالمی و حتی ستاد 
تنظیم بازار و سایر دستگاه های متولی 
حتماً در ایام عید حضور داشته باشند 

و به مردم خدمت کنند.
فضای  زمینه  افزود:  ادامه  در  کالمی 
تأمین حداکثری  برای  را  و کار  کسب 
خواهیم  مختلف  شبکه های  در  کاال 
به وفور در اختیار مردم  داشت و کاال 

قرار می گیرد.
کارها  این  همه  بر  عالوه  گفت:  وی 
مثل  توزیع  شبکه های  از  بخشی 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، 
نانوایی ها، قصابی ها و تمام صنوفی که 
را  مردم  ضروری  و  اساسی  کاالهای 
توزیع می کنند تعطیل پذیر نیستند و 

به ارائه خدمات مشغول هستند.

افزود:  بازار  تنظیم  ستاد  سخنگوی 
هم  شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین 
فقط یک روز در روز اول عید تعطیل 
خواهند بود و در مابقی ایام تعطیالت 

به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
و  میوه  خصوص  در  گفت:  کالمی 
از  قبل  را  مرتبط  کاالهای  مرکبات 
اسفند ماه در استان ها ذخیره کرده ایم 
از استان ها داریم  و امروز گزارشی که 

نرخ میوه، نرخ متعادلی است.
وی افزود: هدف از ذخیره سازی میوه 
تولید  از  حمایت  یکی  بوده  بخش  دو 
از  حمایت  دوم  بخش  و  باغداران  و 
در  قیمت ها  این  با  که  کننده  مصرف 
حال حاضر محقق شد و اگر قیمتی هم 
غیرمتعارف باال برود قیمت را متعادل 

خواهیم کرد.
بازار گفت: در  سخنگوی ستاد تنظیم 
الزم  هماهنگی های  لجستیک  بخش 

انجام گرفته و سازمان بنادر، گمرک و 
برای  راهداری  و  نقل  و  سازمان حمل 
بارگیری کاالها در دستور کار است و 
راه آهن هم در اختیار کامل حمل کاال 

به سراسر کشور است.
سراسر  استانداران  از  افزود:  کالمی 
با  باید  حتماً  که  داریم  تقاضا  کشور 
ستاد تنظیم بازار کشور هماهنگ شوند 
نیاز  که  کاالهایی  در  ندارند  اجازه  و 
بخشی  تصمیمات  است  مردم  اساسی 

بگیرند.
سالمت  کاالهای  بخش  در  گفت:  وی 
محور هم ستاد ملی کرونا فعالیت خوبی 
دارد  بازار  تنظیم  ستاد  زیرمجموعه  با 
و شبکه های توزیع کاال را با شبکه های 
حوزه  در  و  ایم  کرده  هماهنگ  تولید 
تولید ماسک و یا سایر اقالم بهداشتی 

مشکل عرضه برطرف شده است.
افزود:  بازار  تنظیم  ستاد  سخنگوی 

مراکز  با  توزیع  اولویت  در حال حاضر 
وزارت  و  هاست  بیمارستان  و  درمانی 
و  پنج  روزی  که  کرده  اعالم  بهداشت 
تولید  و  دارد  نیاز  ماسک  میلیون  نیم 
صنعتی در کشور امروز به سه شیفت 
رسیده و از روزی صدهزار تولید ماسک 
به روزی ۸۰۰ هزار افزایش پیدا کرده 
است. کالمی گفت: سازمان حمایت به 
هر دلیلی اگر تجمع کاالهای بهداشتی 
تا  دارد  را  توانایی  این  باشد  جایی  در 
و  درمانی  مراکز  و  کشور  سراسر  در 

داروخانه ها توزیع کند.
توصیه  مردم  به  افزود:  پایان  در  وی 
می کنیم که هیچگونه دغدغه ای برای 
تأمین کاالهای اساسی و مورد نیاز خود 
کافی  اندازه  به  کاال  و  باشند  نداشته 
برقرار  آن  لجستیک  ایم  کرده  تأمین 
است و مستمرا کاال در اختیار مردم در 

سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار: هیچ افزایش 
قیمتی در کاالهای اساسی نداریم
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اجرایی شدن کریدور هند-چابهار-

افغانستان
کانتینر  دو  انتقال  و  ارسال  با  گفت:  گمرک  ترانزیت  مدیرکل 
تجهیزات با عبور از بمبئی هند و ورود به چابهار و در نهایت عبور 
از ایران از مرز دوغارون کریدور هند-چابهار-افغانستان اجرایی شد.

 مصطفی آیتی، مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: با ارسال و انتقال 
دو کانتینر تجهیزات خط تولید تحت پوشش کارنه تیر و با عبور 
این کانتینرها از بمبئی هند و ورود به چابهار و در نهایت عبور از 
به طور موفقیت آمیزی  ایران از مرز دوغارون این کریدور رسماً 

اجرایی شد.
تحت  کانتینرها  این  آزمایشی  انتقال  مورد  در  مقام مسئول  این 
کارنه تیر افزود: این محموله صبح امروز از گمرک چابهار به مقصد 

هرات افغانستان از طریق گمرک دوغارون ارسال شد.
وی در خصوص این کریدور تاکید کرد: قباًل این کریدور از مسیر 
افغانستان به هند با ۲۴ کارنه تیر افتتاح شده بود و با ارسال این دو 
کانتینر در مسیر برگشت از هند عماًل اجرای ترانزیت تحت کارنه 

تیر در کریدور شرقی به طور موفقیت آمیز عملیاتی شد.
عضو شورای اجرایی تیر سازمان ملل در ادامه توضیح داد: جمهوری 
اسالمی ایران با اجرای پروژه اسلونی-ایتالیا-ترکیه-بندرعباس در 
سال ۲۰۱۷ اولین پروژه موفق حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر را در 
بین ۷۶ کشور عضو کنوانسیون تیر اجرا کرد و بعنوان پیشتاز حمل 
و نقل ترکیبی تیر در مجامع بین المللی مورد تقدیر بوده است.

وی افزود: هدف از اجرایی شدن این مسیر ،توسعه کریدور شرقی 
هند-چابهار-افغانستان و نهایتاً CIS از طریق افغانستان است که 
گمرک جمهوری اسالمی ایران با کارنه تیر در وهله اول در حال 
عملیاتی کردن این کریدور و در گام بعدی فعال سازی کریدور 

شمال-جنوب )INSTC( است.
آیتی درباره نقش کشورمان در این زمینه گفت: جمهوری اسالمی 
الملل  ایران از کشورهای مؤثر در کنوانسیون تیر در سطح بین 
است که با اجرای پروژه ای eTIR با کشورهای ترکیه و آذربایجان 
و همچنین توسعه حمل و نقل ترکیبی تیر در سالهای اخیر به 

عنوان پیشتاز توسعه تیر با ابزارهای نوین مطرح بوده است.



اجتماعی
خبر

توسعه بازارهای میوه و تره بار در 
سال ۹۹ شتاب می گیرد

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: 
توسعه کیفی و کمی بازارهای میوه و تره بار در سال ۹۹ 
شتاب می گیرد. سید سعید راد مدیرعامل سازمان مدیریت 
راستای  در  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهرداری  میادین 
تخصیص بهینه منابع، خواسته های شهروندان را به عنوان 
افزود:  می دهیم،  قرار  توجه  مورد  تعیین کننده  عاملی 
محله های پرجمعیت در ساخت بازارهای جدید میوه و تره 
آینده،  بوده و تالش می کنیم در سال  اولویت  بار، دارای 
برای تعداد بیشتری از شهروندان این امکان را فراهم کنیم 
تا در محل سکونت خود و در کوتاه ترین زمان ممکن به 

بازارهای میوه و تره بار دسترسی داشته باشند.
وی روزهای پایانی سال را ایام شلوغ و پرکار میادین میوه 
می یابد،  افزایش  برابر  دو  تا  آنها  مشتریان  که  بار  تره  و 
دانست و اظهار کرد: مشتریان، بزرگ ترین سرمایه سازمان 
به  رو،  این  از  هستند.  تهران  شهرداری  میادین  مدیریت 
سعه  با  تا  کرده ایم  تاکید  و  توصیه  بهره برداران  تمامی 
پاسخگوی  و  نمایند  برخورد  شهروندان  با  بیشتری  صدر 
آنها باشند.راد با اشاره به اینکه تعداد کارکنان حاضر در 
سال  پایانی  ایام  در  بار  تره  و  میوه  بازارهای  و  میادین 
افزایش می یابد، تصریح کرد: برای کمک به کارکنان ثابت 
میادین میوه و تره بار، همکاران ستادی به عنوان نیروی 
و  نظارت  امر  در  تا  می شوند  اعزام  مراکز  این  به  کمکی 
کنترل بهتر و بیشتر، یاریگر نیروهای حاضر در این مراکز 
با توجه به افزایش قابل مالحظه مراجعه کنندگان به آنها 
باشند.مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران 
در پایان با بیان اینکه میادین میوه و تره بار، کمترین مدت 
زمان تعطیلی در طول سال را دارند و کارکنان این مراکز، 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  ارائه  مشغول  هفته  روز   ۷
خدمت  سازمان های  بین  در  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
سازمان هایی  از  یکی  سازمان  این  شود  گفته  اگر  رسان، 
روی  بر  کاری  فشار  بیشترین  سال  طول  در  که  است 
کارکنان آن است، اغراق نشده است.گفتنی است، سازمان 
مدیریت میادین شهرداری تهران با در اختیار داشتن ۲۴۵ 
میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران، بستر الزم 
را برای عرضه بدون واسطه محصوالت مورد نیاز شهروندان 
فراهم آورده است اما در تولید این محصوالت یا نوسانات 
قیمت بازار، هیچ گونه نقش و مسئولیتی ندارد اما در جهت 
کمک به دولت و حمایت از شهروندان، تمام توان خود را 

به کار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: دها کارخانه و کارگاه از رونق 
اما  داشتند  قرار  تعطیلی  آستانه  در  یا  بودند  افتاده 
ها  دادگستری  و  دادسراها  در  ما  همکاران  تالش  با 
مشکالت آنهابرطرف شد و به چرخه تولید بازگشتند.

جلسه  آخرین  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۸ با تأکید بر لزوم 
و  گذشته  سال  در  قضایی  دستگاه  عملکرد  بررسی 
مقام معظم  اظهار داشت:  به مردم  آن  ارائه گزارش 
رهبری امسال را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری 
کردند و همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه خود را 

موظف به تالش برای تحقق این شعار می دانستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که همکاران قوه قضاییه 
اقدامات  وابسته،  های  سازمان  و  کشور  سراسر  در 
بسیار خوب و قابل تقدیری در حمایت از کارآفرینان 
و سرمایه گذاران و رونق تولید و رفع موانع آن انجام 
و  کرد  عنوان  فساد  را  تولید  موانع  از  یکی  دادند، 
گفت: دستگاه قضایی در طول سال گذشته حرکت 
ارزشمندی در جهت مبارزه با فساد انجام داده است.

یک  کشور  در  تولید  رونق  که  این  بیان  با  رئیسی 
راهبرد است، افزود: صدها کارخانه و کارگاه از رونق 
افتاده بودند یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند اما با 
به  تالش همکاران ما در دادسراها و دادگستری ها 
ویژه در ۶ ماه اخیر مشکالت شان برطرف شد و بار 
باعث  روند  این  بازگشتند که  تولید  به چرخه  دیگر 

افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران شد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از 
پرونده  به  برای رسیدگی  تالش های صورت گرفته 
های قضایی معوقه و کاهش اطاله دادرسی تقدیر کرد 
و اظهار داشت: همکاران ما در بخش های مختلف 
با تالش مضاعف  اخیر  ماه های  در  ویژه  به  قضایی 
و در حرکتی جهادی به پرونده ها رسیدگی کردند 
و آمار و ارقام گویای آن است که صدها هزار پرونده 

معوقه مختومه شد.
این  امیدواری کرد در سایه  ابراز  رئیس قوه قضاییه 
دستگاه  به  مراجعه  در  مردم  اقدامات،  و  ها  تالش 
قضایی بیش از پیش شاهد باشند که دستگاه عدلیه 
با سرعت به کارهای آنها رسیدگی می کند، به موقع 
می  به حق خود  موقع  به  آنها  و  گیرد  می  تصمیم 
رسند. این مهم ترین خواسته مردم از نظام قضایی 

است که با تالش همکاران ما تحقق خواهد یافت.
فناوری  مرکز  رئیس  پور  زارع  این نشست دکتر  در 
در  برخط  تمهیدات  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  آمار  و 

به  مردمی  مراجعات  کاهش  برای  شده  گرفته  نظر 
محاکم قضایی، از ایجاد امکان نوبت دهی برخط برای 
کاهش معطلی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک 
خبر  وکال  خودکاربری  سامانه  تکمیل  همچنین  و 
بر ثبت  توانند عالوه  بر اساس آن وکال می  داد که 
منزل  از  نیز  را  خود  دفاعیات  و  لوایح  دادخواست، 
ثبت  مذکور،  دفاتر  به  مراجعه  بدون  و  کار  دفتر  یا 

و ارسال کنند.
با استقبال از  رئیسی در واکنش به گزارش مذکور، 
تمهیدات صورت گرفته برای کاهش مراجعات مردمی 
به مراجع قضایی، خواستار تسریع در گسترش زمینه 
های  پرونده  به  غیرحضوری  دادرسی  امکانات  و  ها 
مردم شد.رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به در 
پیش بودن تعطیالت نوروزی اعالم کرد که دادستان 
ها و دادسراها، طبق روال همیشگی در ایام تعطیل 
نیز فعال و آماده رسیدگی به موارد خاص پیش آمده 
خواهند بود.وی با اشاره به فعالیت جهادی کارکنان و 
قضات در ایام پایان سال اظهار داشت: حفظ سالمت 
مهم  بسیار  قضایی  دستگاه  برای  قضات  و  کارکنان 
است و به همین دلیل مجّوز تجدید وقت دادگاه ها 
به همکاران قضایی داده شد تا مراجعات مردمی به 

محاکم به حداقل رسیده و وقت عمده همکاران به 
رسیدگی به پرونده های معوقه اختصاص یابد.

تقدیر  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
ویژه  به  کرونا  با  مقابله  عرصه  اندرکاران  دست  از 
تدبیر  داشت:  اظهار  درمان،  و  بهداشت  بخش  در 
حکیمانه مقام معظم رهبری برای تشکیل قرارگاهی 
به منظور کمک به مجاهدان این عرصه، به منسجم تر 

شدن فعالیت های میدانی کمک خواهد کرد.
با تأکید بر این که امروز تقویت  رئیس قوه قضاییه 
پدافند  برای  آمادگی  کشور  بیولوژیک  دفاع  بخش 
غیرعامل در این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، 
کنار  در  مسلح  نیروهای  حضور  داریم  یقین  افزود: 
برکات  منشاء  ها  عرصه  همه  مانند  مردم  و  دولت 
زیادی خواهد بود، جلوه های ماندگاری را به نمایش 
خواهد گذاشت و گشایش جدی در امور ایجاد خواهد 
پزشکی  سازمان  رئیس  جلسه،  این  ادامه  کرد.در 
قانونی به استقبال مردم از طرح خودارزیابی بیماری 
کرونا اشاره کرده و با ارائه آماری در این زمینه، طرح 
مذکور را برای مدیریت هرچه بهتر اقدامات پیشگیرانه 

جهت کاهش میزان ابتال به کرونا موثر دانست.
سازمان  رئیس  گزارش  به  واکنش  در  نیز  رئیسی 

پزشکی قانونی، ضمن تشکر از رسانه ها و خصوصاً 
رسانه ملّی در جهت آگاه سازی افکار عمومی نسبت 
کرونا،  ویروس  با  مقابله  و  پیشگیری  های  شیوه  به 
گفت: این که می بایست مردم را به همکاری برای 
مقابله با این ویروس تشویق کنیم امری ضروری است 
این  به  باید  ها  رسانه  هم  و  پزشکی  جامعه  هم  اما 
به  نباید  این هشدارها  باشند که  نکته توجه داشته 

مرحله ای برسد که در جامعه ایجاد وحشت کند.
از  خود  گزارش  در  نیز  ها  زندان  سازمان  رئیس 
وضعیت زندان ها اعالم کرد: پیرو بخشنامه رئیس قوه 
قضاییه و تالش شبانه روزی مجموعه قضایی کشور 
تاکنون امکان مرخصی ۸۴ هزار زندانی فراهم شده و 

این افراد به مرخصی رفته اند.
رئیس قوه قضاییه هم با اشاره به اقدام صورت گرفته 
به  زندانی، خطاب  هزار  به ۸۴  مرخصی  اعطای  در 
بخشنامه  اجرای  در  ها گفت:  زندان  رئیس سازمان 
کاری جهادی صورت  واقعاً  این خصوص  در  صادره 
اجرای  و  وثیقه  و  سند  دریافت  که  چرا  گرفت؛ 
تعداد در مدتی کوتاه،  این  برای  فرایندهای قضایی 
نیازمند یک همت بزرگ و تالش شبانه روزی است 

و من به نوبه خود از همکاران عزیز تشکر می کنم.

بازگشت صدها مرکز تولیدی با کمک
 دستگاه قضایی به چرخه تولید

در ابتدا الزم است به همه شهرداران 
کالنشهرهای جهان بویژه آنها که این 
کرونا  بحران  با  مبارزه  درگیر  روزها 
هستند سالم کنم و برای شهروندان 
برای  و  سالمتی  آرزوی  شهرهایشان 
با  آروزی موفقیت در مبارزه  همگان 
کرونا و شکست این بیماری را داشته 

باشم.
سرعت  به  بحران ها  امروز  جهان  در 
جهانی  چنین  در  می شوند.  جهانی 
سرنوشت هیچ ملتی از دیگران به کلی 
جدا نیست. شیوع سریع بیماری کرونا 
صدمه های  مختلف،  کشورهای  در 
وارد شده به سالمتی و امنیت روانی 
انسانها و همچنین ضررهای وارد شده 
به اقتصاد جهانی نشان می دهند که 
کشورهای مختلف نمی توانند نسبت 
از  خاص  نقطه  یک  در  »بحران«  به 
در  زندگی  باشند.  بی تفاوت  جهان 
با »بحران های جهانی شده«  جهانی 
الگوهای  در  تجدیدنظر  نیازمند 
حکمرانی ملی و بازاندیشی در نسبت 
جهان  است.  جهانی  امر  با  ملی  امر 
جهانی  بحران های  مدیریت  برای 
مسری،  بیماری های  مانند  شده ای 
سالح های  زیست محیطی،  تهدیدات 
مهاجرت،  مسئله  جمعی،  کشتار 
نژادپرستی  تروریسم،  متنوع  اشکال 
از  مسائلی  و  افراطی  ملی گرایی  و 
الگوی  تغییر  نیازمند  دست،  این 
و  بین الملل  سطح  در  سیاست ورزی 
»مسئولیت پذیری جهانی« است. این 
در حالی است که مطابق گزارش های 
سال  در  پول  بین المللی  صندوق 
۲01۷، 10 درصد از کشورهای عضو 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
۵0 درصد ثروت را در کشورهای عضو 
این سازمان در اختیار دارند. امکانات 
آموزشی، بهداشتی و درمانی توزیعی 
به شدت نابرابر در سطح جهانی دارند 
معضالت  از  کشورها  از  بسیاری  و 
مربوط به توسعه نیافتگی رنج می برند. 
فقر و توسعه نیافتگی و فقدان آموزش 
و بهداشت، برابر با ناتوانی بیشتر در 

مقابله با بحران هاست و ما نمی توانیم 
تداوم  در  جهانی  سیاست های  سهم 
از  بسیاری  در  توسعه نیافتگی  و  فقر 

کشورها را نادیده بگیریم.
حالی  در  امروز  ایران،  نمونه  برای    
تحت  که  روبروست  کرونا  بحران  با 
ناعادالنه  تحریم های  شدید ترین 
کشورهای  می برد.  سر  به  اقتصادی 
مختلف و شرکت های مختلف تجاری 
می زنند.  باز  سر  ایران  با  مبادله  از 
کشور  توانمندی  دلیل  همین  به 
بهداشتی،  زیرساخت های  تهیه  برای 
برای  الزم  بیمارستانی  و  درمانی 
یافته  کاهش  بیماری  این  با  مبارزه 

است.
با  تهران  در  روزانه  ما  اینها  همه  با 
جمعیتی بیش از  هشت ونیم میلیون 
واگن مترو  از 1۵00  بیش  جمعیت، 
و پنج هزار اتوبوس و ۶0هزار تاکسی 
را مستقیم و غیر مستقیم ضدعفونی 
از  گروه   ۲00 از  بیش  می کنیم. 
ماموران ما در آتش نشانی و سازمان 
و  معابر  شهرداری  شهری  خدمات 
اماکن عمومی را ضدعفونی می کنند. 
با  یک  هر  بحران  سوله  از ۵0  بیش 
مراقبت  برای  بیمارستانی  تخت   ۷0
در  شهرداری  دست  به  بیماران  از 
گرم خانه   ۲0 در  است.  تجهیز  حال 
از بی خانمان ها در برابر کرونا حفاظت 
می کنیم. به کمک تبلیغات و گفت وگو 
تردد  میزان  از  تا ۶0 درصد  با مردم 
 ۵00 از  بیش  کاسته ایم،  شهر  در 
ورزشی  مکان   ۹00 فرهنگی،  مکان 
که  نو  آستانه سال  در  را  بازار  و ۴۲ 
برای مردم ماست، در  روزهایی مهم 
سطح شهر تعطیل کرده ایم. در برابر 
در  بازار  و  فروشگاه   ۲۵0 طریق  از 
سطح شهر، نیازهای اولیه خوراکی و 
بهداشتی زندگی شهروندان را تامین 
ممنوع  را  زباله  تفکیک  می کنیم.  
تن  دو هزار  از  بیش  روزانه  کرده ایم. 
جمع آوری  تهران  در  بیشتری  زباله 
بهداشتی  ضوابط  مطابق  و  می کنیم 
را در مکانی جداگانه دفن  آنها  همه 

درمانی  و  پزشکی  کادر  می کنیم.  
قوا  تمام  با  ما  دلسوز  و  متخصص 
بحران  تا  دارند  حضور  میدان  در 
بیشتر  چه  هر  سرعت  با  را  کرونا 
مدیران  ما  همه  این  با  کنند.  مهار 
منفی  تاثیرات  وجود  تمام  با  ایرانی، 
به  که  را  بی عدالتی هایی  و  تحریم ها 
مدت چند دهه مردم ایران را هدف 
توسعه کشور  راه  بر سر  و  داده  قرار 
موانع متعددی ایجاد کرده اند، حس 
تهیه  برای  ما  امکانات  می کنیم. 
نیازهای دارویی و بهداشتی و درمانی 
محدود شده است. چنین مواجهه ای 
ذیل سیاست هایی  ایران همچنان  با 
نه حتی  آن  در  که  می گیرد  صورت 
منافع ملی، که منافع انتخاباتی یک 
بر  را  آمریکا  در  مشخص  جریان 
ترجیح  جهانی«  »مسئولیت پذیری 
بر  غلبه  برای  ما  امروز  است.  داده 
نیازمند  شده«  جهانی  »بحران های 
متوجه  که  هستیم  سیاستمدارانی 
باشند تامین منافع ملی جز از مسیر 
میسر  جهانی«  »مسئولیت پذیری 

نیست. امروزه شهرها  از فقدان چنین 
بیشترین  جهانی،  مسئولیت پذیری 
مدیران  شده اند.  متحمل  را  ضربات 
جهان،  شهرهای  اکثر  در  شهری 
نمایندگان  نزدیک ترین  عنوان  به 
سیاسی به بدنه جامعه و دموکراسی، 
سیاست گذاری های  با  می توانند 
سازنده  مرزهای  قاطع،  و  مشترک 
سر  پشت  را  نابرابری  و  بی عدالتی 
و  مطالبه  در  مهم  نقشی  و  گذاشته 
نهادینه سازی ایده »مسئولیت پذیری 
می توانند  آنها  کنند.  ایفا  جهانی« 
پیشگام اتحاد برای »مسئولیت پذیری 
تهران  شهرداری  باشند.   جهانی« 
دست یاری به سوی همه شهرداران 
و  می کند  دراز  جهان  کالنشهرهای 
آمادگی دارد  نوبه خود  به  نیز  خود  
حرکت  برای  الزم  همکاری  نوع  هر 
برنامه خود  را در  در چنین مسیری 
قرار دهد شاید کرونا، زمینه ای برای 
جهانی  مدیریت  در  تاریخی  تغییری 
آن  در  بحران ها  که  باشد  جهانی  در 

جهانی شده اند.

پیام شهردار تهران به شهرداران کالنشهرهای جهان

کرونا؛ بحران جهانی شده و ضرورت 
مسئولیت پذیری و همکاری جهانی

از  بازدید  در  آموزش وپرورش  وزیر 
تولیدکننده  هنرستان های  از  یکی 
ماسک بهداشتی با اشاره به تعطیلی 
مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا 
سال  هفته ای   ۶ تا   ۴ افزایش  از 
مدارس  بازگشایی  از  پس  تحصیلی 

خبر داد.
حضور  با  میرزایی  حاجی  محسن 
یاسین  آل  دخترانه  هنرستان  در 
و  تهران  شهر   1۲ منطقه  در  واقع 
ماسک های  تولید  کارگاه  از  بازدید 
کرد:  اظهار  هنرستان  این  تنفسی 
و  آموزش  وزارت  مأموریت های  از 
شرایط  در  که  است  این  پرورش 
کنار  در  فوری  نیازهای  و  سخت 
شرایط  در  بنابراین  باشد،  جامعه 
فعلی ما به کمک جامعه آمده ایم و 
تا  بین 1۳0  روزانه  هنرستان   1۳0
تولید می کنند و  1۴0 هزار ماسک 
در اختیار سازمان های قانونی مرتبط 
قرار می دهند و تا هرزمانی که کشور 
به شرایط عدم نیاز ماسک برسد ما 

این کار را ادامه می دهیم.
به  مدارس  تعطیلی  به  اشاره  با  وی 
دلیل شیوع ویروس کرونا و جبران 
تحصیلی  سال  در  تعطیالت  این 
ملی  ستاد  جلسه  در  گفت:  جاری 
رئیس جمهور  حضور  با  که  کرونا 
مبحث  همین  تشکیل شده 
مطرح شده است و برای ما مهم است 
آینده  تحصیلی  سال  تعطیالت  این 
مورد  در  ندهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
بازگشایی مدارس ستاد ملی مبارزه 
زمان که مشخص کند  با کرونا هر 

مدارس بازخواهد شد و ما متناسب 
خواهیم  اقدام  ازدست رفته  زمان  با 
جبران  برای  ما  مدارس  البته  کرد، 
فضای  طریق  از  ازدست رفته  زمان 
تلویزیونی  آموزش های  مجازی، 
اقدام  زمان  این  جبران  به   … و 
می کنند لذا با احتساب آموزش های 
از  زمان  می شود  داده  که  مجازی 
دست رفته را به دست خواهیم آورد.

برگزاری کنکور ۲0 روز پس از پایان 
امتحانات نهایی

وی افزود: با مصوبه ستاد ملی مبارزه 
پرورش  آموزش و  وزارت  کرونا  با 
را  مدارس  زمانی  تقویم  می تواند 
جابجا کند و اختیاراتی را به شورای 
آموزش وپرورش استان ها می دهیم تا 
بین ۴ تا ۶ هفته پس از بازگشایی 
مدارس سال تحصیلی را ادامه دهند. 
همچنین کنکور ۲0 روز پس از پایان 

امتحانات نهایی انجام خواهد شد.
و  غیردولتی  مدارس  مورد  در  وی 
سواالتی  و  مدارس  سرویس های 
آن ها  شهریه  پرداخت  مورد  در  که 
گفت:  می شود،  مطرح  رسانه ها  در 
شورای نظارت بر مدارس غیردولتی 
در هر استان موظف است در مورد 
کرده  ارائه  مدرسه  که  خدماتی 
را  پرداختی  شهریه  میزان  با  است 
بررسی هایی را انجام دهد. همچنین 
مورد  در  دیگری  کارگروهی 
استان ها  در  مدارس  سرویس های 
تفویض  استان ها  به  و  پیش بینی 
نیز  این باره  تا در  اختیار شده است 

تصمیم گیری کنند.

اعتبار رتبه بندی از محل فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشوری بود

دهم  فصل  اجرای  به  اشاره  با  وی 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
گفت: در فصل دهم قانون مدیریت 
فوق العاده   10 کشوری  خدمات 
حقوق پیش بینی شده است و دولت 
است  داشته  مصوبه ای  به تازگی  هم 
که دستگاه هایی که این فوق العاده ها 
را افزایش نداده اند این کار را انجام 
دهند. معلمان چون در سال ۹۴ و 
برایشان  رتبه بندی  قانون  که   ۹۸
فصل  ظرفیت  همین  از  شد  اعالم 

دهم استفاده کردند.
رتبه بندی  سرنوشت  مورد  در  وی 
بحث  برای  قبل  از  ستادی  گفت: 
رتبه بندی بین وزارت آموزش وپرورش، 
سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور 
استخدامی تشکیل شده بود و اکنون 
با  که  می شود  بررسی  موضوع  این 
مدیریت  قانون  دهم  فصل  لحاظ 
برای  اتفاقی  چه  کشوری،  خدمات 

رتبه بندی باید بیافتد.
و  آموزش  وزارت  کرد:  تأکید  وی 
پرورش با تمام وجود تالش می کنیم 
تا عدالت در پرداخت ها وجود داشته 
باشد و این موضوع نیز مورد تأکید 

رئیس جمهور نیز است.
مطالبات  تومان  میلیارد   1,۸00

حق التدریس شاغالن
حق التدریس  پرداخت  مورد  در  وی 
 1,۸00 آن  مقدار  که  شاغالن 
گفت:  است،  تومان  میلیارد 
کرده  تعهد  برنامه وبودجه  سازمان 

پرداخت  حقوق  پرداخت  از  پس 
دستور  در  را  شاغلین  حق التدریس 
کار قرار دهد و همچنین قول داده اند 
که تخصیص آموزش وپرورش را 110 
درصد لحاظ کنند که در این صورت 
بعد  سال  به  محدودی  مطالبات 

منتقل می شود.
درخواست برای اینترنت رایگان برای 

معلمان و دانش آموزان
مورد  در  آموزش وپرورش  وزیر 
دانش  به  رایگان  اینترنت  اختصاص 
آموزان گفت: در روزهای اخیر بخشی 
طریق  از  رایگان  اینترنت  حجم  از 
وزارت ارتباطات برای تلفن های ثابت 
انجام شد و با توجه به اینکه معلمان 
تالش  در  اجتماعی  شبکه های  در 
آموزان  دانش  مجازی  آموزش  برای 
رایگان  اینترنت  درخواست  هستند، 
و  فرهنگی  همکاران  برای  بیشتری 
مورد  در  که  کرده ایم  آموزان  دانش 
این موضوع توافق کلی شده است و 
در اسرع وقت اطالع رسانی های الزم 

را خواهیم کرد.
اختصاص  مورد  در  میرزایی  حاجی 
به  آموزان  دانش  زمان  بیشتر 
تلویزیونی  شبکه های  برنامه های 
ارائه  گفت:  اجتماعی  شبکه های  و 
آموزش ها از طریق تلویزیون و شبکه 
مجازی، عالوه بر اینکه به جلوگیری 
کمک  آموزش  شدن  تعطیل  از 
به معلمان و دانش آموزان  می کند، 
در مورد غنی سازی ساعات ماندن در 
تعطیالت طوالنی  در مدت  و  منزل 

کمک خواهد کرد.

افزایش ۴ تا ۶ هفته ای 
سال تحصیلی پس از 

بازگشایی مدارس

خبر

آخرین وضعیت توافق برای تکمیل خط 
متروی پرند و پردیس

مدیرعامل شرکت متروی تهران در خصوص آخرین توافقات 
برای تکمیل خط متروی پرند و پردیس توضیحاتی ارائه داد.

پرند  متروی  احداث خط  در  تأخیر  در خصوص  امام   علی 
گفت: حدود یک سال و نیم پیش در جلسه ای که با استاندار 
احداث  مالی  منابع  این شد  بر  قرار  )مقیمی( داشتیم،  وقت 
از سوی  باید  آن  اعتبارات  پرند که صد درصد  متروی  خط 
دولت تأمین شود، توسط شرکت عمران شهر پرند تأمین شود.

برای  را  ناچیزی  رقم  سال ها  این  در  دولت  داد:  ادامه  وی 
این خط  پرند تصویب کرد که تکمیل  تکمیل خط متروی 
عمران شهر جدید  بود. شرکت  کرده  با مشکالتی همراه  را 
پرند طی این مدت به پیمانکار تنها ۶ میلیارد تومان پرداخت 
کرده که در برابر رقم مورد نیاز برای تکمیل این خط بسیار 
ناچیز بوده است. در حال حاضر تکمیل این خط ۷00 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد. پیش بینی شده بود این اعتبارات به 
نیز  رابطه  این  در  که مشکالتی  پرداخت شود  ملک  صورت 
به وجود آمد بنابراین پیشرفت این خط همچنان به کندی 

اتفاق می افتد.
مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به پیشنهاد مطرح 
باقی مانده  تکمیل  بر  مبنی  راه  وزیر  معاون  سوی  از  شده 
پرند  به شهر جدید  )ره(  امام خمینی  فرودگاه  متروی  خط 
گفت:  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  و  راه  وزارت  توسط 
چنین پیشنهادی به صورت شفاهی مطرح شد که این پروژه 
شهرداری  توسط  )ره(  امام  فرودگاه  به  تهران  بخش  دو  در 
تهران تکمیل شود و متروی فرودگاه امام )ره( به شهر پرند 
توسط شرکت عمران شهرهای جدید تکمیل شود که ما با آن 
مخالفت کردیم زیرا بخش هایی از متروی فرودگاه امام )ره( 
هنوز نواقصی دارد که باید تکمیل شود و با این اعتبارات ناچیز 

دولتی ممکن است تکمیل آن چندین سال به طول انجامد.
خط  تکمیل  برای  اعتباری  است  قرار  اگر  کرد:  اضافه  امام 
متروی فرودگاه پرند اختصاص یابد، به جای دو تکه کردن 
این پروژه، این اعتبار در اختیار مترو قرار گیرد تا به سرعت 

این خط تکمیل شود.
قبول،  قابل  سرفاصله های  با  است  قرار  اگر  کرد:  تأکید  وی 
متروی تهران پرند فعالیت کند، باید نواقص متروی فرودگاه 
امام )ره( نیز برطرف شود. در حال حاضر با این رقم ناچیز 
باید  اگر منابعی وجود دارد،  نیست.  امکانپذیر  اعتبار دولتی 

برای تکمیل کل خط مورد استفاده قرار گیرد.
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اخبار

کرج به شهری با نشاط و دارای هویت 
ایرانی اسالمی تبدیل می شود

های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  سازمان  رییس 
یابی  دست  برای  گفت:  کرج  شهرداری  مردمی 
سرمایه  مشارکت  زمینه  باید  انداز ۱۴۱۴  به چشم 
های  پروژه  و  ها  طرح  در  خصوصی  بخش  گذاران 

مختلف شهری را فراهم کنیم.
آرش ارشد  با اشاره به پیگیری برنامه راهبری کرج 
برنامه،  این  بر اساس خط دوم  اظهار کرد:    ۱۴۱۴
کرج در سال ۱۴۱۴ شهری سالم، پایدار، با نشاط و 

دارای هویت ایرانی اسالمی است.
در  کرج  راهبردی،  برنامه  این  طبق  داد:  ادامه  وی 
سال ۱۴۱۴ باید به  الگویی شاخص در حوزه سیما 
و منظر شهری دست یابد و به شهری جذاب برای 

زندگی شهروندان تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در حال ایجاد زیرساخت های الزم 
برای تحقق این هدف هستیم، اظهار کرد: کرج در 
این سال باید به شهری تبدیل شود که با مشارکت 

مردم اداره می شود.
راهبردی  برنامه  افق  در  اینکه  بر  تاکید  با  ارشد   
زیادی  تاکید  گردشگری  صنعت  توسعه  بر   ۱۴۱۴
کرج  گردشگری  صنعت  توسعه  برای  افزود:   ، شده 
باید در مسیر معرفی جاذبه های این شهر از جمله 
جاذبه های طبیعی و تاریخی با جدیت بیشتری گام 

برداریم.
وی توضیح داد: برای ترغیب گردشگران برای سفر 
به کرج باید به سمت احیای هویت باغشهری ایران 
کوچک حرکت کنیم و تا جایی پیش برویم که این 

شهر به بوستانی بزرگ تبدیل شود.
های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  سازمان  رییس 
یابی  دست  برای  گفت:  کرج  شهرداری  مردمی 
سرمایه  مشارکت  زمینه  باید  انداز ۱۴۱۴  به چشم 
های  پروژه  و  ها  طرح  در  خصوصی  بخش  گذاران 

مختلف شهری را فراهم کنیم.

امنیتی و اجتماعی استاندار  معاون سیاسی، 
کردستان، گفت: تمام نهادهای دولتی و غیر 
از  پیشگیری  و  مبارزه  برای  مردم  و  دولتی 
و  همراهی  ادامه  و  اند  شده  بسیج  کرونا 
همکاری تا ریشه کنی این بحران وجود دارد.

اعضای  با  نشست  در  اقبال  خوش  حسین 
شورای تامین و ستاد بحران شهرستان سقز 
قرار  فراگیری  جنگ  در  امروز  کرد:  اظهار 
مورد  را  کشور  استان های  تمامی  که  داریم 

تهاجم قرار داده است.
وی روزهای کنونی، را روزهای حساس، مانند 
ایام جنگ توصیف کرد و افزود: مسئوالن در 
و  دغدغه  بایستی  شده  ایجاد  همدلی  کنار 
نگرانی ها را به مردم با شرایطی انتقال دهند 

که باعث ترس و هراس نشود.
امنیتی و اجتماعی استاندار  معاون سیاسی، 
جنگ،  این  در  اینکه  بیان  با  کردستان، 
جهادگران  درمانی،  پرسنل  و  پرستاران 
هستند،  کرونا  با  مبارزه  مقدم  خط  بی دفاع 
ما  استانی  و  میهنی  ملی،  وظیفه  کرد:  بیان 
مجرب  کادر  این  از  وجود  تمام  با  که  است 
امور  رعایت  با  و  کرده  حمایت  دانش  با  و 
جاری خود، این زنجیره ویروس کرونا را در 

استان مان قطع کنیم.

اقشار  از  عاجزانه  کرد:  عنوان  اقبال  خوش 
امکان  حد  تا  دارم  درخواست  مردم  مختلف 
در منازل خود باقی مانده تا این مشکل که 
تمام کشور را درگیر خود کرده، هر چه زودتر 

از بین ما خارج شود.
در  بایستی  گفت:  مسئوالن  به  خطاب  وی 
برابر تک تک افراد جامعه، خود را مسئول و 
پاسخگو بدانیم و اقدامات سخت گیرانه برای 
اولویت  در  بایستی  مردم  جان  از  حفاظت 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  باشد. 
استاندار کردستان ذکر کرد: در ایام تعطیالت 
نوروز نیز ورودی های استان کنترل می شود 
داشته  استان  غیر  مهمان  که  صورتی  در  و 
سرنشینان  و  توقیف  آنان  خودرو  باشیم 
به  اشاره  با  اقبال  قرنطینه می شوند. خوش 
جوسازی و بداخالقی در فضای اطالع رسانی 
تاکنون رسانه های معاند در  اینکه  و عنوان 
اند میدان داری کنند،  نتوانسته  بحث کرونا 
بیان کرد: مردم اخبار و آمار و اطالعات را از 
طریق دانشگاه علوم پزشکی و صداو سیمای 

استان رصد و دریافت کنند.
روستائیان  و  مردم شهر  از  کرد:  تصریح  وی 
شیوع  شدت  دلیل  به  داریم  درخواست 
کنار  در  را  نوروز  امسال جشن  بیماری،  این 

خانواده برگزار کنند.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
کردستان با اشاره به اینکه کشورمان ایران نه 
تنها در تحریم اقتصادی است بلکه دشمنان 
در بخش تجهیزات پزشکی و درمانی نیز ایران 
را تحریم کرده اند، عنوان کرد: با تدبیر مقام 
همراهی  و  دولت  اقدامات  و  رهبری  معظم 

مردم از این بحران عبور خواهیم کرد.
و  دولتی  نهادهای  تمام  افزود:  اقبال  خوش 
غیر دولتی و مردم برای مبارزه و پیشگیری 
و  همراهی  ادامه  و  اند  شده  بسیج  کرونا  از 
همکاری تا ریشه کنی این بحران وجود دارد.

در ادامه کامیل کریمیان، فرماندار سقز، گفت: 
از اولین روز شروع این بیماری در شهرستان 
سقز، تمهیدات الزم برای تعطیلی اجتماعات، 

مدارس، مساجد و دانشگاه اتخاذ شد.
محدودیت  شهرستان،  سطح  در  افزود:  وی 
هایی برای شیوع این ویروس و در امان ماندن 
مردم از آن، از جمله تعطیلی تمامی صنف ها 
مایحتاج ضروری  از مشاغلی که  غیر  بازار  و 
مردم را تهیه می کند، اتخاذ شد و این روند تا 
کنترل کامل بر این ویروس با در نظر گرفتن 

شرایط خاص ادامه خواهد داشت.
دفاتر  تعطیلی  کرد:  بیان  سقز،  فرماندار 
پیشخوان، دفاتر اسناد رسمی، توقف آزمایش 
های زوجین و ممنوعیت اسباب کشی اثاثیه 
منازل، از از دیگر محدودیت های بوده است.

و  آموزش  رفاهی  مرکز  کرد:  ذکر  کریمیان 
پرورش و زائرسرای سپاه دو نقاهتگاه هستند 
نظر  در  بیماران  احتمالی  قرنطینه  برای  که 

گرفته شده است.
درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  بهرامی  انور 
شهرستان سقز نیز با بیان اینکه این بیماری 
یاید از طریق درمان ریشه کن یا چرخه آن 
اینکه  دلیل  به  کرد:  عنوان  شود،  شکسته 
نشده،  کشف  بیماری  این  برای  موثر  درمان 

است تنها راه، شکست چرخه آن است.

این  چرخه  شکست  کرد:  تصریح  بهرامی 
و جلوگیری  مراقبتی  از طریق خود  بیماری 
از عدم تشکیل اجتماع ها و تجمع هاست که 
موارد  این  که  داریم  انتظار  مردم  از  کماکان 
را رعایت کنند. وی با اشاره به مقاالت علمی 
اعالم  چین  کشور  بهداشتی  مقامات  افزود: 
کرده اند در صورتی که در این کشور چرخه 
بیماری شکسته نمی شد 790 میلیون چینی 

به کرونا مبتال می شدند.
در  بیمار   58 االن  کرد:  بیان  بهرامی  دکتر 
بیمارستان  در  بیمار   ۱5 و  امام  بیمارستان 

تامین اجتماعی بستری هستند.
سقز  شهرداری  سرپرست  شهالیی  کیوان 
عنوان کرد: با وجود کمبود منابع مالی، شهر 
گند زدایی شده که در این راستا کمک های 
مرم  های  کمپین  و  بحران  ستاد  و  ادارات 

شهرداری چشمگیر بوده است.
در  کرونا  کانون  به  سقز  اینکه  به  اشاره  با 
خواستار  است  شده  تبدیل  کردستان 
مواد ضد عفونی  تهیه  برای  اعتبار  تخصیص 

کننده و کوله های ضد عفونی کننده شد.
شورای  رئیس  سعیدیان  الدین  حسام   
روستاهای  تمام  گفت:  هم  شهرستان 
و  است  شده  زدایی  گند  سقز  شهرستان 
تذکرات و یادآوری ها الزم برای دوری کردن 
از تجمع و برگزاری اجتماعات به روستائیان 

اعالم شده است.
و  معدن  اداره صنعت،  رئیس  میرزایی  بهنام 
کاالهای  گفت:  هم  سقز  شهرستان  تجارت 
و  است  شده  تامین  شهرستان  در  اساسی 
عید  میوه شب  و  نداریم  هیچگونه کمبودی 

هم آماده توزیع است.
از تعداد ۴ واحد تولید  وی خاطرنشان کرد: 
در  کننده  ضدعفونی  های  محلول  کننده 
شهرستان سقز 2 واحد در سقز مشغول تامین 
هستند که  برای شهرستان های سقز، بانه و 

دیواندره هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان:

تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم برای 
مبارزه و پیشگیری از کرونا بسیج شده اند

اخبار

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد

ایجاد ظرفیت جدید ثبت نام مسکن 
برای شهرهای ابهر، قیدار و آب بر

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: امکان ثبت نام 
ابهر،  اقدام ملی تولید مسکن برای شهرهای  جدید در طرح 

قیدار و آب بر فراهم شده است.
مسعود بیات منش  اظهار کرد: با توجه به درخواست متقاضیان، 
ابهر، قیدار و آب بر برای ثبت نام  ظرفیت جدید در شهرهای 
طرح اقدام ملی تولید مسکن ایجاد شده و افراد می توانند از 
ساعت ۱0 صبح امروز )2۶ اسفندماه( تا ساعت 2۴ سه شنبه 

27 اسفندماه در سامانه ثبت نام کنند.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام بدون محدودیت ظرفیت بوده و 
همه متقاضیان می توانند تقاضای خود را اعالم کنند، عنوان 
ملی  اقدام  طرح  سامانه  به  مراجعه  جمله  از  روش  دو  کرد: 
مسکن به نشانی www.tem.mrud.ir و یا ارسال کد ملی 
سرپرست خانوار به سامانه پیامکی ٣0007٣۶۴0 در این طرح 

نام نویسی کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه با تدابیر 
اندیشیده شده و ثبت نام به شیوه الکترونیکی و پیامکی، نیاز 
به مراجعه حضوری نیست، تصریح کرد: مراحل تکمیل فرآیند 

ثبت نام پس از فروکش کردن کروناویروس انجام می شود.
وی تأکید کرد: به پیامک هایی که به جز کد ملی سرپرست 
داده  اثر  ترتیب  باشند،  یا کلمه دیگری  خانوار، حاوی حرف 
نخواهند شد، بنابراین افراد از نوشتن متن دیگری در پیامک 

درخواست خودداری کنند.
ایجاد  برای  را طرحی  مسکن  تولید  ملی  اقدام  مسئول،  این 
تأمین  به  کمک  و  مسکن  بازار  رونق  برای  دولتی  بسترهای 
مسکن افراد دانست و گفت: اطالعات هویتی متقاضی و افراد 
تحت تکفل از طریق سامانه ثبت احوال کنترل و عدم دریافت 
زمین، مسکن و تسهیالت یارانه ای توسط متقاضی از طریق 
سامانه فرم »ج« و سابقه مالکیت از طریق سیستم ثبت اسناد 

و سامانه تسهیالت شبکه بانکی پایش می شود.
بیات منش یادآور شد: متقاضی و افراد تحت تکفل باید فاقد 
زمین مسکونی یا واحد مسکونی باشند، متأهل و یا سرپرست 
خانوار، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ٣5 سال 
سن، داشتن 5 سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر 
مورد تقاضا، نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی 
)نظیر چک برگشتی، تسهیالت معوقه و ...( و توانایی تأمین 
هزینه ساخت مسکن از دیگر شروط تعیین شده برای استفاده 

از این طرح است.
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

با هر روشی از مردم در برابر کرونا 
محافظت خواهیم کرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: سرعت شیوع ویروس کرونا بسیار باال است و ما ناچار 
هستیم با هر روشی که شده، از مردم محافظت کنیم تا با اتحاد 

و یکدلی، شر این ویروس را از عزیزان مان دور کنیم.
علیرضا شغلی  در نشست خبری که به  صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه روند اپیدمی بیماری کرونا نسبتا 
شتاب بیشتری گرفته و شاهد افزایش تعداد بیماران مبتال به 
کرونا در استان هستیم که این موضوع یک زنگ خطر محسوب 
می شود، اظهار کرد: در حال حاضر هر فرد مبتال به بیماری 
کرونا، می تواند سه تا چهار نفر را نیز آلوده کند. اگر نتوانیم این 
زنجیره را قطع کنیم، روند ابتالی مردم به کووید - ۱9 افزایش 

یافته و شتاب بیشتری خواهد گرفت.
به طور  را  بهداشتی  نکات  مردم  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیماری  انتقال  زنجیره  در  حلقه ای  به  نکنند،  رعایت  مرتب 
شلوغی  بر  مبنی  گزارش هایی  افزود:  شد،  خواهند  تبدیل 
خیابان ها و تجمع مردم در زنجان به دست ما رسیده که این 
به عنوان یک شهروند  از مردم  موضوع بسیار خطرناک است. 
آینده  سال  تا  بمانند  خود  خانه های  در  می کنیم  درخواست 
به سرعت  اشاره  با  مسئول  کنیم.این  مرور  را  کرونا  خاطرات 
باالی شیوع بیماری کرونا، تصریح کرد: به دلیل اینکه ویروس 
کرونا، ویروس جدیدی است و تجربه و یافته های ما مربوط به 
اطالعات دریافتی از چین و بیش از 25 روز گذشته در ایران 
مداوم،  به  صورت  بهداشتی  نکات  رعایت  با  است  بهتر  است، 
وارد چرخه آلوده کنندگی نشویم تا شاهد فوت اطرافیان خود 
بر اثر این بیماری نباشیم.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
ادامه  زنجان  استان  بهداشتی درمانی  علوم پزشکی و خدمات 
اما  است،  دشوار  بسیار  کوتاه مدت  در  مردم  رفتار  تغییر  داد: 
بسیار  ویروس  شیوع  سرعت  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
مردم  از  شده،  که  روشی  هر  با  هستیم  ناچار  ما  و  بوده  باال 
از  را  ویروس  این  شر  یگانگی،  و  اتحاد  با  تا  کنیم  محافظت 
کودکان، بزرگ ترها و عزیزان مان دور کنیم.شغلی با اشاره به 
اینکه بازار شایعات بسیار داغ و فراوانی در مورد کرونا ویروس 
وجود دارد و افراد پخش کننده این شایعات، در قبال وحشت 
مردم  از  کرد:  اظهار  هستند،  مسئول  مردم،  بین  شده  ایجاد 
انتظار داریم به هیچ عنوان به شایعات توجه نکرده و  استان 
تنها اخبار درست را از منابع موثق دریافت کنند.وی با اشاره به 
اینکه در بیست و چهار ساعت گذشته ٣2 مورد مثبت قطعی 
ابتال به ویروس کرونا در استان ثبت شد که در مجموع به 20۱ 
بیماران مبتال رسیده ایم، افزود: این آمار طی دو روز گذشته 
تکرار شده که بیانگر حرکت استان به سمت اوج بیماری است 
اینکه  به  اشاه  با  این مسئول  باشد.  نمی تواند خبر خوبی  که 
زنجان،  در  راه اندازی شده   ۱9 - کووید  تشخیص  آزمایشگاه 
زمان  از  معموال  که  دارد  را  مورد  آزمایش ٣0  توانایی  روزانه 
رسیدن این نمونه به آزمایشگاه، برای پاسخ گرفتن کمتر از 2۴ 
علوم پزشکی  دانشگاه  کرد:  تصریح  دارد،  زمان  به  نیاز  ساعت 
فقط 20 درصد در سالمت مردم نقش دارد و 80 درصد این 
امر بر عهده دستگاه های اجرایی دیگر بوده و تاکید می کنیم 

کنترل این اپیدمی نیازمند همراهی ملی است.

آموزش ۵۰ درصد دروس دانشگاه پیام 

نور استان قزوین به صورت الکترونیکی

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: از ابتدای 
دلیل  به  دانشگاه  این  آموزشی  سیستم  اسفندماه 
شیوع این بیماری تعطیل شده است اما 50 درصد 
صورت  به  بود  فراهم  آن  زیرساخت  که  دروس  از 

الکترونیکی ارائه می شود.
رضا رسولی شربیانی، رئیس دانشگاه پیام نور استان 
قزوین در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تعطیلی مراکز 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  دانشگاهی 
اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سیستم آموزشی این 
شده  تعطیل  ویروس  این  شیوع  دلیل  به  دانشگاه 
است اما 50 درصد از دروس که زیرساخت آن فراهم 

بود به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
در  این  از  پیش  روش  این  از  استفاده  افزود:  وی 
سیستم دانشگاه پیام نور سابقه داشته و دانشجویان 
می توانستند دروس خود را هم به صورت حضوری 
اندازه  به  که  الکترونیکی  به صورت  هم  و  بگذرانند 

همان جلسات حضوری برگزار می شود.
آموزش  نوع  این  در  کرد:  عنوان  شربیانی  رسولی 
اساتید در ساعت مقرر در پشت سیستم قرار گرفته 
و دانشجویان با استفاده از کدی که از سوی دانشگاه 
را  آموزشی خود  کرده اند سرویس خدمات  دریافت 

دریافت می کنند.
این مسئول بیان کرد: برای دروسی که زیرساخت آن 
برای آموزش الکترونیکی فراهم نبود بیش 80 درصد 
با  اساتید در فضای مجازی گروه هایی را تشکیل و 
آموزش  و دروس در حال  دارند  ارتباط  دانشجویان 

است.
تصریح کرد:  قزوین  استان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
این  رفتن  بین  از  با  ماه  اردیبهشت  از  امیدواریم 
به صورت فشرده دایر  ویروس کالس های حضوری 
شود تا دانشجویان مباحث و دروس خود را آموزش 
امتحانات  اینکه  احتمال  کرد:  اضافه  ببینند.وی 
پایان ترم به تعویق بیفتد بسیار است تا دانشجویان 
با جبران کالس ها و وقفه اتفاق افتاده بتوانند عقب 

افتادگی دروس را جبران کنند.
 رسولی شربیانی با اشاره به استقبال دانشجویان از 
شیوه الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه دانشجویان 
این  از  دارند  عادت  تدریس  شیوه  به  دانشگاه  این 
دروس  برای  کردند،  استقبال  غیرحضوری  شیوه 
عملی نیز ان شاءاهلل اردیبهشت ماه به صورت جبرانی 

کالس هایی دایر خواهد شد.
پایان  در  قزوین  استان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
تأمین  با  آینده  در  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
آموزشی  این شیوه  از  استفاده  بتوانیم  زیرساخت ها 

را گسترش دهیم.

در  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  جانشین 
با کرونا  البرز گفت: شرایط استان در مقابله 
باشید قصور  قرار  اگر  اما  است  تحت کنترل 
و کوتاهی از سوی مدیری صورت گیرد باعث 
و  شده  استان  نقاط  سایر  به  بیماری  شیوع 

فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
استانی  ستاد  جلسه  در  پور   درویش  علی 
مقابله با کرونا از اعمال کنترل شدید ورودی ها 
کرونا  با  مقابله  برای  استان  خروجی های  و 
ویروس خبر داد و گفت: استان البرز به دلیل 
از جمله مسیر عبوری  شرایط خاص و ویژه 
چندین استان کشور، حضور یک میلیون نفر 
حاشیه نشین، وجود چندین ندامتگاه و زندان 
پتانسیل شیوع و اپدیمی کرونا ویروس را دارد 
به همین دلیل باید تمامی افرادی که به این 
کنترل  تحت  می شوند  خارج  یا  وارد  استان 

بهداشتی و درمانی قرار گیرند.
با  خوشبختانه  کرد:  اظهار  پور  درویش 
استاندار  شهبازی  دکتر  مطلوب  فرماندهی 
البرز تا امروز به رغم درگیری استان البرز با 
کرونا ویروس وضعیت بحرانی در استان وجود 
ندارد اما این بدان معنا نیست که شهروندان 

در مقابله با این ویروس کوتاهی  کنند.
تعامالت  و  هماهنگی ها  رغم  به  افزود:  وی   
بین دستگاهی و همچنین همراهی دستگاه 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  استان،  قضایی 
نسبت به سایر استان های کشور از جمله؛ قم، 
همسایگی  در  که  گیالن  و  مازنداران  اراک، 
در  استان  شرایط  دارند،  قرار  البرز  استان 
مقابله با کرونا تحت کنترل است اما اگر قرار 

باشید قصور و کوتاهی از سوی مدیری صورت 
گیرد باعث شیوع بیماری به سایر نقاط استان 

شده و فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
این مسئول با تاکید بر اینکه مدیران استان 
باید با تعصب مصوبات ستاد کرونا را عملیاتی 
تمامی  مدیران  از  کرد:  نشان  خاطر  کنند، 
دستگاه های اجرایی استان، نیروهای بازرسی، 
نیروهای نظامی و انتظامی و ... انتظار داریم نه 
از سر تکلیف بلکه با تعصب نسبت به عملیاتی 
کردن مصوبات ستاد اقدام نموده و با بسیج 
تمامی امکانات و پتانسیل های خود نسبت به 

مقابله با کرونا ویروس اقدام کنند.
در  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  جانشین 
کوتاهی  و  قصور  هرگونه  اینکه  بیان  با  البرز 
پیگیری  به  منجر  ستاد  مصوبات  اجرای  در 
هرگونه  عواقب  افزود:  شد،  خواهد  حقوقی 
شهروندان  تمامی  متوجه  کوتاهی  و  قصور 
است. در این راستا تمامی مردم و مسئوالن 
باید با حساسیت با این موضوع برخورد کنند 
این  از  استان  پاکسازی  به  نسبت  بتوانیم  تا 

ویروس موفق عمل کنیم.
توانسته  تاکنون  البرز  استان  یادآور شد:  وی 
و  بهداشت  حوزه  سربازان  همت  به  است 
افراد  درمان  و  پیشگیری  به  نسبت  درمان 
مبتال به کرونا اقدامات شایسته ای انجام داده 
کرونا  با  برخورد  در  را  کشور  چهارم  رتبه  و 
به  اگر شهروندان  اما  آورد  به دست  ویروس 
اصول پیشگیری و قرنطینه در منزل توجهی 
و  پزشکان  زحمات  تمامی  باشند  نداشته 

پرستاران از بین خواهد رفت.

قرنطینه خانگی مهمترین راهکار در کنترل 
شیوع بیماری کرونا است

درویش پور در ادامه سخنان خود مهمترین 
را  کرونا  بیماری  شیوع  کنترل  در  راهکار 
به  گفت:  و  کرد  عنوان  خانگی  قرنیطیه 
توصیه همکاران دانشگاه علوم پزشکی رعایت 
هر  به  ترددها  کاهش  و  خانگی  قرنطینه 
طریق ممکن در کنار رعایت اصول بهداشتی 
مواد ضد  با  منازل  مرتب  و  روزانه  نظافت  و 
عفونی کننده مهمترین راهکاری است که می 
تواند در کاهش و کنترل بیماری موثر واقع 

شود.
ادارات  پرسنل  تعداد  کاهش  در  مسئوالن 

تدبیر کنند
اینکه  با تاکید بر  وی در ادامه سخنان خود 
از جمله مصوبات ستاد کرونای استان کاهش 
تعداد نیروهای اداری بوده است، خاطر نشان 
کرد: کاهش تعداد نیروها و پرسنل ادارات از 
به  که  است  بوده  ستاد  این  مصوبات  جمله 
مدیران دستگاه های اجرایی اعالم شده است. 
در این راستا مدیران با توجه به شرایط اداری 
باید  تدابیر مناسب  اتخاذ  با  و سازمانی خود 
تعداد نیروهای خود را به یک سوم رسانده و 
از موارد قانونی از جمله دورکاری، موافقت با 

مرخصی پرسنل و ... استفاده کنند.
درویش پور اعالم کرد: تعطیلی آرامستان های 
تعطیلی  سال،  آخر  پنجشنبه  در  استان 
مراکز  ها،  بازارچه  استان،  امامزاده های 
تهیه  لزوم  و  ها  باشگاه  اقامتی،  و  پذیرایی 
ماسک و دستکش از سوی مراکز فروش مواد 

غذایی و فروشگاه ها و اصناف مختلف از دیگر 
تاکیدات جانشین ستاد استانی مبارزه با کرونا 

در البرز بود.
به گفته وی هرگونه تجمعی ولو دو یا سه نفره 
نیز می تواند عاملی برای بروز فاجعه ای بزرگ 
باشد که باید از سوی شهروندان به دقت مورد 

توجه قرار گیرد.
استفاده  کرد:  تصریح  همچنین  پور  درویش 
عمومی  روابط  و  ای  رسانه  های  ظرفیت  از 
آگاهی  برای  استان  اجرایی  های  دستگاه 
برای  آنان  اغنای  و  مردم  به  بیشتر  بخشی 
برای  روانی  جو  مدیریت  و  ترددها  کاهش 
گذار از این دوره مهمترین گامی است که می 
تواند مسئوالن را برای یاری رساندن به  مردم 

همراهی کند.
گفتنی است ضدعفونی معابر و خیابان های 
استان از سوی شهرداری ها، توزیع به لحظه 
استفاده  مردم،  میان  در  احتکاری  کاالهای 
از ظرفیت های استانی و تجهیز سالن ها و 
سوله های برای قرنطینه موقت بیماران بهبود 
آگاهی  و  رسانی  اطالع  در  یکصدایی  یافته، 
بخشی به مردم، ارائه آمار و اطالعات مرتبط 
به  پزشکی  علوم  ها  دانشگاه  رئیس  از سوی 
منظور انعکاس اخبار موثق به مردم، نظارت 
بر عملکرد مراکز درمانی و بیمارستان ها از 
تمامی  بسیج  پزشکی،  علوم  دانشگاه  سوی 
امکانات برای ضدعفونی معابر و خیابان ها با 
دانشگاه   با  بسیج و سپاه، همکاری  همکاری 
بیماریابی در  علوم پزشکی در اجرای طرح  

محالت از دیگر مصوبات این ستاد بود.

معاون استاندار البرز:

قرنطینه خانگی مهمترین راهکار مقابله با کرونا

نیمه دوم اسفند  1398 

استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
کردستان از اجرای طرح تب سنجی مبادی 
ورودی استان کردستان به منظور پیشگیری 

از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
نیروهای  کرد:  اظهار  محمدی  محمدباقر 
جمعیت هالل احمر برای تست کرونا ویروس 
به روش تب سنجی و اطالع رسانی به مردم 
از شیوع ویروس کرونا در  جهت پیشگیری 

مبادی ورودی استان شامل شهرستان های 
قروه)ورودی  زنجان(،  استان  بیجار)ورودی 
های  استان  سقز)ورودی  همدان(،  استان 
آذربایجان غربی و شرقی( و کامیاران)ورودی 
و  پایش  های  ایستگاه  در  کرمانشاه(  استان 

ارزیابی مسافران مستقر شدند.
هماهنگی  با  کامال  مذکور  طرح  افزود:  وی 
اجرا  حال  در  استان  بحران  مدیریت  ستاد 

این  دیده  آموزش  جوانان  اعضای  و  است 
به  را  مسافران  ها  ایستگاه  این  در  جمعیت 

روش تب سنجی کنترل می کنند.
احمراستان  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
کرونا  بحران  از  عبور  کرد:  بیان  کردستان 
همکاری  و  تعامل  و  همگانی  عزم  مستلزم 
با  کلیه دستگاه های اجرایی و عموم مردم 
تمام  احمر  هالل  جمعیت  و  است  یکدیگر 

در جهت  را  خود  انسانی  و  تجهیزاتی  توان 
جلوگیر از شیوع کرونا بکار خواهد بست.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز است 
مردم جهت ریشه کن کردن این ویروس در 
خانه بمانند و از تردد غیرضروری خودداری 
و  دستکش  از  حتما  ضرورت  صورت  در  و 
استفاده  الزم  بهداشتی  وسایل  و  ماسک 

کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان:

ویروس کرونا در مبادی ورودی کردستان کنترل و شناسایی می شود



سالمت
خبر

 تاثیر پروتئین کاهو در بهبود
 سریع تر شکستگی استخوان

محققان دریافتند داروی حاوی پروتئین رشدیافته در برگ 
های کاهو می تواند به بهبود سریع تر شکستگی استخوان 

کمک کند.
باال  ریسک  معرض  در  تنها  نه  دیابت  به  مبتال  افراد   
شکستگی استخوان هستند بلکه روند بهبودشان هم در 

مقایسه با جمعیت عمومی طوالنی تر است.
راهی  یافتن  برای  تالش  در  پنسیلوانیا  دانشگاه  محققان 
برای درمان خوراکی هستند تا بتوانند شکستگی استخوان 

را در بیماران مبتال به دیابت سریع تر بهبود بخشند.
دکتر »هنری دنیل«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »ما به راه حلی مقرون به صرفه، آسان و امکان 

پذیر در این زمینه رسیدیم.«
وی در ادامه می افزاید: »در طول ۵۰ سال گذشته، تزریق 
تولید  باکتری  یا  در مخمر  انسانی که  نوترکیب  انسولین 
می شد، جان میلیون ها نفر را نجات می داد اما این محصول 
برای بیش از ۹۰ درصد جمعیت دیابتی جهان مقرون به 

صرفه نیست.«
انسولین، هورمون پروتئینی است که پانکراس )لوزالمعده( 
تولید می کند و این هورمون به تبدیل گلوکز بدن به انرژی 
کمک می کند. در افراد دیابتی این هورمون تولید نمی شود 
برای  بروز مشکالت جدی  و گلوکز تشکیل شده موجب 

سالمت می شود.
به  را  خاصی  پروتئین های  مطالعه،  این  در  تحقیق  تیم 
سلول های گیاهی وارد کردند. سپس گیاه شروع به تجلی 
آن ژن در سلول هایش کرد. زمانیکه گیاه پروتئین را در 
برگ هایش تولید می کند افراد می توانند از آن برای درمان 

خوراکی استفاده نمایند.
به  موسوم  پروتئین  تحقیق  تیم  خاص،  مطالعه  این  در 
IGF-۱ )فاکتور -۱ رشد شبه انسولین انسانی( را که نقش 
اساسی در رشد و ترمیم ماهیچه و استخوان ایفا می کند، 
و   ۱-IGF خاصی،  متد  از  استفاده  با  کردند.آنها  معرفی 
CTB )پروتئینی که به انتقال پروتئین های ترکیب شده 
در جریان خون از سیستم گوارش کمک می کند( را در 
برگ های کاهو متجلی کردند و ژن مقاوم به آنتی بیوتیک 
را حذف کردند.زمانیکه کاهو رشد کرد، محققان گیاه را به 
صورت خشک منجمد کردند و برگ هایش را برای تولید 

داروی با ماندگاری ۳ سال پودر کردند.

نخستین  در  روز جمعه  سرپرست جمعیت هالل احمر 
همکاری  و  تالش  بر  جمعیت،  این  مدیران  با  جلسه 
مضاعف، دوری از حواشی و خدمت صادقانه به منظور 
هالل احمر  جایگاه  ارتقای  و  مردمی  اعتماد  جلب 
روسای  با  جلسه  در  همتی  کرد.  تأکید  جامعه  در 
سازمان ها، معاونان و مدیران ستادی هالل احمر تأکید 
و  کارکنان  مدیران،  تمامی  تالش  با  »امیدوارم  کرد: 
شایسته  جایگاه  به  مجموعه  این  هالل احمر  در  اعضا 
در  مردمی  نهاد  این  زحمات  و  خدمات  تا  برسد  خود 
جامعه بیشتر دیده و شنیده شود.« در نخستین جلسه 
شورای معاونان جمعیت هالل احمر با حضور سرپرست 
برگزار  صلح  ساختمان  محل  در  که  هالل احمر  جدید 
شد مدیران مختلف به ارایه گزارش درباره فعالیت های 
صورت گرفته درباره بحران کرونا پرداختند و تصمیمات 
با قدرت و توان  تا  ادامه کار گرفته شد  برای  جدیدی 
بیشتر در زمینه مدیریت و کنترل بحران کرونا اقدامات 
الزم صورت گیرد.سرپرست جمعیت هالل احمر با اشاره 
راستای  در  برون سازمانی  ارتباطات  حفظ  ضرورت  به 
»استقالل  کرد:    تأکید  هالل احمر  مجموعه  ارتقای 
رأی در هالل احمر بسیار مهم است، بنابراین ارتباطات 
برون سازمانی ما نباید به استقالل هالل احمر خدشه ای 
وارد کند چراکه حفظ استقالل هالل احمر قطعا نمود 
تأثیرگذار  بسیار  آرای عمومی  و در جلب  دارد  بیرونی 

خواهد بود.«
به  مردمی  کمک های  بم  زلزله  »در  افزود:  همتی 
زلزله زدگان به سمت جمعیت هالل احمر گسیل می شد، 
به شکل  بیشتر  اهدای کمک ها  زلزله کرمانشاه  اما در 
فردی و مستقیم و با حضور مردم در صحنه انجام شد 
که این مسأله برای کل نظام آسیب محسوب می شود، 
بنابراین الزم است برای ارتقای اعتماد عمومی به این 
کرونا  باشیم. شاید شیوع  داشته  نهاد، تالش مضاعفی 
بتواند بخشی از اعتماد آسیب دیده مردمی را برگرداند. 
از  بار  دو  هفته  یک  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
به خصوص  بحران  این  در  خدمات رسان  کادر  زحمات 
کادر بهداشت و درمان تقدیر کرده اند که این تقدیر به 
دلیل کار تیمی و زحمات کادر خدمات رسان در باالترین 
سطح دیده می شود و مردم قدردان زحمات کادر درمان 
و نهادهای درگیر در شرایط موجود هستند.« او تأکید 
آینده  ماه های  ظرف  که  است  این  ما  »تالش  کرد: 
خبرهای بسیار خوبی از ارتقای جایگاه هالل احمر ببینیم 
و بشنویم که این امر با ارایه و انعکاس هر آنچه به طور 
واقعی در هالل احمر انجام می شود، محقق خواهد شد.«

اعضای  نشدن  وارد  ضرورت  به  همچنین  همتی 

گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  سیاسی  مسائل  در  هالل احمر 
»همه ما دیدگاه سیاسی داریم ولی به هیچ عنوان در این 
مجموعه به هر میزان که مشغول به خدمت باشیم، کار 
سیاسی نخواهیم کرد. بزرگ ترین وظیفه و خدمت ما در 
هالل احمر بازگرداندن جایگاه شایسته و اعتماد عمومی 
به این نهاد بشردوستانه است. همه ما در سازمان های 
به عنوان  امداد و نجات و معاونت ها  داوطلبان، جوانان، 
مسئولیت  موضوع  این  در  هالل احمر  اصلی  ارکان 
داریم. ارتقای اعتماد مردمی، شعار نیست بلکه با عمل، 
تالش مسئوالن و کارکنان و انجام شایسته امور مرتبط 
در  و  مردم  با  باید  ما  است.  تحقق  قابل  هالل احمر  با 
بزرگ ترین  مردمی  اعتماد  که  چرا  باشیم،  مردم  کنار 
سرمایه هالل احمر است و تالش می کنیم هالل احمر را 
تمامی  اعتماد  مورد  ارگانی  که  خود  طالیی  دوران  به 
مردم بوده است، بازگردانیم.« همتی تأکید کرد: »کار در 
هالل احمر هیچ لذت و سود مادی برای اینجانب ندارد. 
تنها چیزی که مایه دلگرمی است، کار برای خداست. 
باید تمام فعالیت های هالل احمر اعم از امداد در حوادث، 
کمک به محرومان و نیازمندان و … در قالبی هماهنگ 
و  مالی  حوزه های  در  است  الزم  همچنین  شود.  انجام 
گرفتن  پیش  در  با  و  باشیم  زنگ  به  گوش  اقتصادی 
صداقت، درستکاری و اخالق و رفتار انسانی از حاشیه ها 

دور بمانیم و با تالش تمامی مسئوالن جمعیت اعم از 
رفع  برای  معاونان  و  سازمان ها  روسای  عامل،  مدیران 

مشکالت مردم گام برداریم.«
»هالل احمر  افزود:  هالل احمر  جمعیت  سرپرست 
یک  از  بیشتر  مراتب  به  و  است  گسترده ای  مجموعه 
رفع  برای  بنابراین  دارد،  پیچیدگی  و  کار  وزارتخانه، 
مشکالت و کار در این مجموعه، هیچ چیزی باارزش تر 
از حفظ پاکدستی و صداقت نخواهد بود. کلمه به ظاهر 
ساده »صداقت« اگر رعایت نشود، می تواند سازمانی را 
از هم بپاشد.« او افزود: »بحث های مالی برای ما بسیار 
حائز اهمیت است، بنابراین انتظار دارم تمام کسانی که 
در هالل احمر با مسائل مالی مرتبط هستند- چه کسانی 
که با ده ها میلیارد تومان سروکار دارند، چه کسانی که 
دریافت  نیازمندان  به  برای کمک  فرد خّیر  از  پتو  یک 
می کنند- در نظر داشته باشند که مسائل مالی پاشنه 
پس  است؛  مثل هالل احمر  مردمی  سازمان های  آشیل 
در هالل احمر  مالی  از حاشیه های  نمی تواند  اگر کسی 
اما  ندهد،  ادامه  را  این مجموعه  با  بماند، همکاری  دور 
هر کس از مسائل حاشیه ای دور باشد با کمال صداقت 
دستش را می بوسیم و در کنار هم به کار در هالل احمر 

ادامه می دهیم.«
ارتباطات برون سازمانی در  او همچنین تأکید کرد: »از 

هالل احمر تا زمانی که منجر به تسهیل امور شود، مانع 
کار نباشد و جنبه حمایتی داشته باشد، استقبال می کنیم 
امور هالل احمر  به معنای دخالت در  ارتباطات  این  اما 
بود.« سرپرست جمعیت هالل احمر  نخواهد  پذیرفتنی 
امدادگران،  بی نظیر  اینکه ظرفیت  به  اشاره  با  ادامه  در 
داوطلبان و جوانان هالل احمر در هیچ سازمان و ارگانی 
وجود ندارد، تأکید کرد: »این ظرفیت عظیم در سطح 
شایسته ای وجود دارد و باید با ایجاد اعتماد، از ریزش 
ارتقای  همتی  کنیم.«  جلوگیری  هالل احمر  نیروهای 
مهم  محور  دیگر  را  پرسنل  و  کارکنان  رفاه  و  معیشت 
در هالل احمر عنوان کرد و گفت: »امیدواریم با حمایت 
شود.  برطرف  این خصوص  در  کارکنان  دغدغه  دولت، 
مطمئنا نیروهای توانمند بسیاری داریم که اگر دغدغه 
داشته  بیشتری  نفس  به  اعتماد  و  خودباوری  و  کمتر 
باشند، فعالیت ها در این مجموعه به نحو احسن انجام 
خواهد شد.« سرپرست جمعیت هالل احمر به حمایت 
از فعالیت های روابط عمومی و لزوم توسعه فعالیت ها در 
این حوزه هم اشاره کرد و گفت: »باید خدمات و زحمات 
هالل احمر در جامعه به شکل مداوم انعکاس مناسب یابد. 
ما به دنبال شانتاژ اخبار نیستیم بلکه انتظار داریم همین 
فعالیت ها و خدماتی که به طور واقعی انجام می شود به 

درستی در جامعه انعکاس خبری پیدا کند.«

سرپرست جمعیت هالل احمر

اعتماد مردمی بزرگ ترین سرمایه هالل احمر است

رئیس کمیته اپیدمیولوژی در ستاد مقابله با کرونا، با اشاره 
گفت:  است،  نوپدید  کووید ۱۹«  »کرونا  بیماری  اینکه  به 

رفتار این ویروس را نمی شناسیم.
از  بیماری ها  نوع  این  اینکه  بیان  با  اکبر حقدوست،  علی   
هستند،  وابسته  بسیار  فردی  رفتارهای  به  »کرونا«  جمله 
ادامه داد: اگر رفتارهای فردی را نتوانیم اصالح کنیم کسی 
نمی تواند پیش بینی کند که اوج این بیماری یا افول آن در 

چه ماهی است.
این  رفتار  محاسبات عددی،  اساس  بر  اما  کرد:  اضافه  وی 
نظر  به  ما  شهرهای  برخی  و  کشورها  دیگر  در  ویروس 
می رسد به لطف خدا و همراهی مردم و جدیت مسئوالن 

در فروردین بتوانیم از قله این بیماری بگذریم.
اتفاقات  گذشته،  روز   ۱۰ در  اینکه  به  اشاره  با  حقدوست 
بیماری  این  بتوانیم  اینکه  برای  گفت:  است،  افتاده  خوبی 
به  مبتال  و  کننده  آلوده  بیمار  رابطه  باید  کنیم  کنترل  را 
افراد حساس مستعد آلوده شدن به  با  ویروس »کرونا« را 

این ویروس، کم کنیم.
با کرونا گفت:  مقابله  اپیدمیولوژی در ستاد  رئیس کمیته 
و  استراحت  آرامش،  کرونا،  بیماران  درمان  راه  مهم ترین 

خواب کافی است.
حقدوست با اشاره به اینکه شیوه های مقابله با بیماری کرونا 
در کشورهای مختلف با توجه به مسائل اقتصادی و جمعیتی 
و آب و هوایی و نوع زندگی مردم، متفاوت است، گفت: هر 
کشوری باید بر اساس فرهنگ و موقعیت خود با این بیماری 

مقابله کند، اما اصول مبارزه با این بیماری، یکسان است.
وی با تاکید بر اینکه خطر این بیماری، واقعی و جدی است، 
این بیماری، مرد و زن، پیر و جوان و غنی و فقیر  افزود: 
بیشتر  به حال خودش،  نمی شناسد. هر کس که دلش  را 
می سوزد و برای دیگران، احترام بیشتری قائل است باید به 

دستورات بهداشتی، بهتر عمل کند.

حقدوست اضافه کرد: شبیه به معجزه است که در شرایط 
تحریم و فشار اقتصادی سنگین، توانستیم به خوبی مقاومت 

کنیم و این موضوع را مدیون مردم هستیم.
وی با تشکر از ورود مقام معظم رهبری برای مقابله با این 
کار  پای  باید  همه  نظام،  و  دولت  مدیران،  گفت:  بیماری 

بایستند.
افزود:  با کرونا  اپیدمیولوژی در ستاد مقابله  رئیس کمیته 
اگر  می دهد  نشان  دادیم  انجام  که  سازی  مدل  اساس  بر 
۲۵ درصد، ایزوالسیون بیماران را داشته باشیم این اپیدمی 
به  رقم  این  اگر  و  می کند  گرفتارمان  اردیبهشت،  آخر  تا 
۴۰ درصد برسد در هفته اول فروردین، کنترل می شود و 

رسیدن به این رقم، کار سختی نیست.

حقدوست گفت: برای جلوگیری از سفرها، عالوه بر ابزارهای 
تشویقی و اطالع رسانی، قطعاً باید محدودیت هایی هم قائل 
شویم. مطمئناً مردم با درایت و فهمی که دارند، شرایط را 
درک و قبول می کنند که صالح نیست از قوه قهریه استفاده 
شود البته قطعاً باید تمهیداتی اندیشیده شود و اگر کسی 
نخواهد در چارچوب مربوط، رفتار کند، نیروهای قهریه و 

انتظامی باید با او برخورد کنند.
وی اضافه کرد: تصمیماتی برای ورود و خروج از استان هایی 
که منطقه قرمز محسوب شدند، گرفته شد و هتل ها و تفرج 

گاه ها پذیرای مسافران نیستند.
حقدوست تاکید کرد: باید از همه اهرم ها استفاده کنیم که 

مهم ترین آن خواست خود مردم است.

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا؛

مردم همراهی کنند در فروردین از قله کرونا عبور می کنیم

خبر

روغن ماهی از بیماری قلبی 
پیشگیری می کند

6

نتایج اخیر مطالعات نشان می دهد مکمل روغن ماهی 
تا حدودی موجب کاهش ریسک بیماری قلبی می شود 

اما تاثیری در کاهش خطر ابتال به سرطان ندارد.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  هوپر«،  »لی  دکتر   
»در  می گوید:  باره  این  در  انگلستان،  آنجلیا  ایست 
حقیقت مردانی که مکمل دارویی مصرف کرده بودند 
ابتالء به سرطان پروستات  افزایش خیلی کم خطر  با 

مواجه شدند.«
چندین  ما  اگر  مجموع  »در  می افزاید:  ادامه  در  وی 
سال مکمل اُمگا ۳ مصرف کنیم، ریسک ابتالء مان به 
بیماری قلبی بسیار کم کاهش می یابد، اما ریسک ابتالء 
به برخی سرطان ها تا میزان بسیار کمی افزایش خواهد 
سالمت  بر  آن  کلی  تأثیر  میزان  حقیقت  در  داشت. 

حداقل است.«
رژیم  با  سالم  زندگی  سبک  حفظ  محققان،  گفته  به 
غذایی مناسب، انجام منظم ورزش های هوازی و الگوی 
خواب خوب می تواند تأثر بیشتری در مقایسه با روغن 

ماهی در پیشگیری از سرطان داشته باشد.
طبق گزارش تیم تحقیقاتی هوپر، مقادیر بسیار کم اُمگا 
۳ برای داشتن سالمت خوب موردنیاز است و آن مقدار 
هم در مواد خوراکی نظیر مغزیجات آجیلی، دانه ها و 

ماهی های چرب نظیر سالمون یافت می شود.
محققان این مطالعه، داده های مربوط به ۴۷ آزمایش 
همچنین  و  سرطان  بر   ۳ امگا  مصرف  تأثیر  مورد  در 
داده های مربوط به ۸۶ مطالعه متمرکز بر وقایع مرتبط 
با بیماری قلبی را بررسی کردند. در مجموع این مطالعه 

شامل بیش از ۱۰۰ هزار نفر بود.
اُمگا ۳ تا حدودی  تیم تحقیق دریافت مصرف مکمل 
موجب کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی می شود 
افزایش  حدی  تا  هم  را  پروستات  سرطان  ریسک  اما 
فواید  هم  می کنند  تاکید  همچنین  محققان  می دهد. 

و هم مضرات مکمل روغن ماهی بسیار کوچک است.
که  است  مغذی  بسیار  غذایی  ماده  یک  ماهی  روغن 
انرژی و همچنین ریزمغذی های  از پروتئین و  سرشار 

نظیر سلنیوم، ید، ویتامین D و کلسیم است.

جهانی  سازمان  اضطراری  امور  برنامه  رئیس 
در  افراد  بین  فاصله  ایجاد  گفت:  بهداشت، 

کنترل شیوع کرونا موثر بوده است.
مایک رایان، اظهار داشت: زمانی که نمی دانیم 
چه کسانی به ویروس آلوده هستند بین افراد 
جامعه فاصله ایجاد می کنیم. باز هم می گوییم 
بسیاری از کشورها هنوز در مرحله ای نیستند 
که نیاز به ایجاد فاصله بین افراد داشته باشند. 
افراد  می توان  کشورها  از  بعضی  در  هم  هنوز 
بوده  ارتباط  در  بیمار  با  که  افرادی  و  مبتال 
اند را پیدا و قرنطینه کرد. این نوع از مداخله 
هزینه  بسیار کمتری خواهد داشت چراکه در 
این روش افراد کمتری از جامعه جدا خواهند 
شد نه اینکه کل افراد جامعه را از یکدیگر جدا 

کنیم.
شیوع  ابتدا  در  که  کشورهایی  در  افزود:  وی 
خوبی  به  را  آن  و  نگرفتند  جدی  را  بیماری 
انجام  خوبی  به  بیماریابی  و  نکردند  مدیریت 
نشده است ایجاد فاصله بین تمام افراد جامعه 
باشد.  بیماری  با  مقابله  راه  تنها  است  ممکن 
اما همانطور که قباًل هم گفته شد این نوع از 
مداخله بسیار پرهزینه است از این جهت که 
جامعه باید این واقعیت را بپذیرد و همچنین از 
لحاظ اقتصادی ضربه  بزرگی به کشورها می زند. 
هدفی  با  و  محدود  زمانی  در  باید  روش  این 
مشخص اجرا شود تا سرعت شیوع را تا حدی 
کنترل کرده تا سیستم درمانی خود را بازیابی 
کند.رئیس برنامه امور اضطراری سازمان جهانی 
کردن  پیدا  و  بیماریابی  داد:  ادامه  بهداشت، 
باعث  اند  بوده  ارتباط  در  بیمار  با  که  افرادی 
می شود تا ویروس را کنترل کرد و سیر افزایش 
آن را متوقف کرد. اما هدف ایجاد فاصله بین 
افراد جامعه تنها این است که کمی از سرعت 
شیوع بیماری کاسته شود تا سیستم درمانی 
بتواند با بیماری مقابله کند. اهداف هر یک از 
این استراتژی ها متفاوت است. ایجاد فاصله بین 

نمی کند.  متوقف  را  پاندمی  این  جامعه  افراد 
را  ویروس  این  می خواهند  واقعاً  کشورها  اگر 
شکست دهند باید در نهایت اقداماتی همچون 
بیماریابی، پیدا کردن افرادی که با فرد بیمار 
در  را  آنها  کردن  ایزوله  و  اند  بود  ارتباط  در 
پیش بگیرند. همچنین بعضی از جوامع ممکن 
است ایجاد فاصله بین افراد رابه سادگی نپذیرد 
و دولت ها باید توان ایجاد توازن در جوامع خود 
کشوری حق  هر  گفت:  باشند.رایان  داشته  را 
دارد تا خود تصمیمات الزم برای مقابله با این 
ایم  اعالم کرده  بارها  ما  اما  بگیرد.  را  بیماری 
که جلوگیری از ورود مسافران هیچ تأثیری بر 
واقع بسیاری  ندارد. در  بیماری  کنترل شیوع 
مسافران  ورود  جلوی  ابتدا  در  که  کشورها  از 
را گرفته اند در نهایت خود صادر کننده بیمار 
به سایر کشورها بوده اند و خیلی دیر نسبت 
به شیوع بیماری واکنش نشان داده اند چراکه 
فکر می کردند با وجود چنین سیاستی بیماری 
کرد.وی  نخواهد  پیدا  شیوع  کشورشان  در 
افزود: من فکر می کنم این بسیار مهم است که 
بدانیم ما نباید بر چیزی جز رعایت بهداشت 
عمومی، پیدا کردن مبتالیان، ایزوله کردن آنها 
و آزمایش کردن هرچه بیشتر افردا برای پیدا 
این  کردن موارد بیشتر بیماری تمرکز کنیم. 
بیماری کمی مانند اپیدمی اچ آی وی می ماند، 
اگر من بدانم که به بیماری اچ آی وی مبتال 
از دیگران حفاظت کنم. پس  هستم می توانم 
باید تالش کنیم تا همه را از وضعیت خود آگاه 
مقابل  در  دیگران  از  ابتال  در صورت  تا  کنیم 
برنامه های  اساس  بر  کنیم.  حفاظت  بیماری 
محدود  را  داخلی  سفرهای  می توان  ملی 
اما محدود کردن ورود تمام مسافران به  کرد 
کشورها قابل توجیه نیست.رایان گفت: در کنار 
انگ اجتماعی محرومیت هم به وجود می آید. 
این  افراد در مقابل  از  ایم که بعضی  ما گفته 
ویروس آسیب پذیرترند. وقتی در مورد آسیب 

و  مهاجران  نباید  می کنیم  صحبت  پذیری 
زندانیان  همچنین  و  غیرقانونی،  پناهجویان 
زندانیان  که  است  درست  کنیم.  فراموش  را 
اما  در حال گذراندن محکومیت خود هستند 
فراموش  را  نباید هیچکس  دارند.  حقوقی هم 
بیماری  این  شکست  راه  تنها  چراکه  کنیم 
اینست که هیچکس را فراموش نکنیم. ما همه 
باهم هستیم و امیدوارم همه باهم بتوانیم این 
بیماری را پایان بدهیم.وی ادامه داد: کارآزمایی 
بیماری  این  برای درمان  بالینی بسیاری  های 
در جریانند و هفته ی آینده جزئیات بیشتری 
را در این مورد در اختیار رسانه ها قرار خواهیم 
و  کشورها  بین  در  زیادی  همبستگی  داد. 
محققان برای یافتن درمان بیماری وجود دارد.

رایان گفت: درسی که ما از شیوع ابوال گرفتیم 
این بود که باید به سرعت وارد عمل شد، شما 
باید به دنبال ویروس بروید و جلوی انتقال آن 
برقرار  ارتباط  با جوامع  عمیقاً  باید  بگیرید.  را 
کنید و آنها را در مورد شیوع بیماری متقاعد 
کنید.  رفتار  منسجم  و  هماهنگ  باید  کنید. 
درس هایی که من از شیوع ابوال گرفته ام این 
است که باید سریع عمل کرد و افسوس چیزی 
را نخورد. اگر سریع وارد عمل نشوید ویروس 
باشید.وی  آماده  باید  و  گرفت  خواهد  را  شما 
که  کنید  حرکت  زمانی  بخواهید  اگر  افزود: 
هیچوقت  است  خودش  سرجای  چیز  همه 
حرکت نمی کنید. زمانی که در مورد مدیریت 
اورژانسی صحبت می کنیم کمالگرایی دشمن 
می کند.  غلبه  کمالگرایی  بر  سرعت  ماست. 
مشکلی که ما امروز با جوامع درگیر با بیماری 
مبادا  می ترسند  همه  که  است  این  داریم 
اشتباهاتشان  تبعات  از  همه  کنند.  اشتباهی 
که  است  این  اشتباه  بزرگترین  اما  می ترسند. 
است که  این  اشتباه  بزرگ ترین  نکنند.  کاری 
این  نکنند.  حرکتی  شکست  از  ترس  بخاطر 
آموختم.رئیس  من  که  بزرگیست  درس  تنها 
برنامه امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت، 
ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که بگوییم 
کدام کشورها موفق هستند و یا ناموفقند. ما به 
که  درس هایی  بهترین  که  این هستیم  دنبال 
می توانیم از این مبارزه بگیریم و از آنها استفاده 
کنیم. هیچ کشوری به طور کامل موفق نبوده، 
ما همه مقصریم، ما در موفقیت ها و ناکامی ها با 
هم هستیم. اگر یک شخص در یک تیم مرتکب 
اشتباهی شود آیا شخص را سرزنش می کنید 
هستیم؟  جهانی  تیم  یک  ما  آیا  را؟  تیم  یا  و 
بله. آیا ما یک تیم در سطح ملی هستیم؟ باید 
باشیم. ایا ما یک تیم در سطح جوامع هستیم؟ 
باید باشیم. اگر قرار باشد کشوری را سرزنش 
کنیم با خود همان کشورها مستقیماً صحبت 

می کنیم.

رئیس برنامه امور اضطراری WHO؛

ایجاد فاصله بین افراد در کنترل بیماری کرونا موثر است

تاثیر مصرف آسپرین در کاهش خطر سرطان کبد در مبتالیان هپاتیت
افراد مبتال به هپاتیت B یا C در معرض ریسک 
محققان  اما  دارند،  قرار  کبد  به سرطان  ابتال  باال 
به  پایین  دوز  با  آسپرین  روزانه  مصرف  دریافتند 

شکل قابل توجهی این خطر را کاهش می دهد.
طول  در  دریافتند  هاروارد  دانشگاه  محققان   
میانگین ۸ سال پیگیری وضعیت شرکت کنندگان، 
۴ درصد بیمارانی که آسپرین با دوز پایین مصرف 
کرده بودند مبتال به سرطان کبد شدند، در حالی 
را  دارو  این  که  بیمارانی  مورد  در  رقم  این  که 

مصرف نکرده بودند ۸.۳ درصد بود.
تحقیق،  تیم  سرپرست  سیمون«،  »تریسی  دکتر 
که  نیست  »هنوز مشخص  می گوید:  باره  این  در 

چگونه آسپرین از ابتالء به سرطان کبد پیشگیری 
می کند. اما آسپرین دارای خواص ضدالتهابی است 
که تأثیری فراتر از نقش پیشگیرانه از بیماری های 
با  قلبی عروقی دارد.«در سایر مطالعات، آسپرین 
بافت  در  زخم  و  التهاب  کبد،  در  چربی  کاهش 
مرتبط بوده است که همگی از نشانه های بیماری 
ادامه  در  هستند.سیمون  سرطان  نظیر  کبدی 
می افزاید: »آسپرین موجب توقف یا به تاخیرافتادن 

روند پیشرفت بیماری کبد می شود.«
یافته ها  این  باوجودیکه  می کنند  تاکید  محققان 
امیدبخش هستند، اما قطعی نیستند، و هیچکس 
نباید به امید پیشگیری از سرطان کبد شروع به 

محققان  مطالعه،  این  نماید.در  آسپرین  مصرف 
 C و   B هپاتیت  به  مبتال  فرد  هزار  از ۵۰  بیش 
بودند  نکرده  پایین مصرف  دوز  با  آسپرین  که  را 
را با بیش از ۱۴ هزار بیماری که آسپرین مصرف 
موجب  به  افراد  این  کردند.  مقایسه  بودند،  کرده 
آسپرین  سکته،  و  قلبی  حمالت  از  پیشگیری 

مصرف می کردند.
یافته ها نشان داد مصرف کنندگان آسپرین، با خطر 
کمتر ابتالء به سرطان کبد روبرو بودند. همچنین 
مصرف  مدت  طول  هرچقدر  دریافتند  محققان 
آسپرین بیشتر باشد، کاهش ریسک سرطان کبد 

کمتر خواهد بود.
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استان تهران
گزارش

به منظور جلوگیری از تجمع فروشندگان تمامی 

راههای ورودی منطقه سفیدار کنترل می شود

تاکیدات  به  توجه  با  گفت:  سفیدار  منطقه  شهردار  بهارلو  دکتر 
مهندس پارسا شهردار رباط کریم در جهت جلوگیری از تجمع 
فروشندگان و مقابله با ویروس کرونا تمامی مسیرهای منتهی به 
این منطقه توسط عوامل شهرداری تحت کنترل قرار گرفته است.

محمود بهارلو شهردار منطقه سفیدار ضمن سپاس از شهروندانی 
که با خادمان خود در شهرداری همکاری می نمایند درخواست 
در  از حضور  و خانواده  نمود حدالمقدور در جهت سالمت خود 
تجمعاتی که توسط فروشندگان ایجاد شده است خودداری نمایند.

سازمان  و  معاونت خدمات شهر  همکاری  از  تشکر  بهارلو ضمن 
آتش نشانی اعالم نمود: بدلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
از ورود فروشندگان گردشی به این منطقه ممانعت بعمل می آید، 
لذا از کسبه محترم خواهشمندیم برای حفظ جان شهروندان عزیز 
از ورود به این منطقه و علی الخصوص محل بازار روز خودداری 

نمایند.

اینکه  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
عمومی  مایحتاج  تامین  بابت  نگرانی 
هزار  افزایش  از  ندارد  وجود  مردم 
میالد  بیمارستان  بیمارستانی،  تخت 
برای مقابله  تهران  استان  به ظرفیت 
با کرونا خبر داد. انوشیروان محسنی 
بندپی در گفت وگوی تلفنی با اخبار 
18:30 با اشاره به جلسات برگزار شده  
و آخرین تصمیمات اتخاذ شده جهت 
شایعه  داشت:  اظهار  کرونا  با  مقابله 
و  شود  می  تکذیب  تهران  قرنطینه 
در هیچ ستاد استانی و ملی قرنطینه 
مدنظر  تهران  جمله  از  شهری  هیچ 

نبوده است.
به  که  است  این  تالش  افزود:  وی 
در  مردم  که  برویم  اقداماتی  سمت 
تامین مایحتاج عمومی و اقالم اساسی 
خوشبختانه  و  نشوند  مشکل  دچار 
وجود  زمینه  این  در  کمبودی  هیچ 
های  دستگاه  راستا  همین  در  ندارد 
دایر  بنزین ها  پمپ  و  رسان  خدمات 
کار  ساعت  اینکه  ضمن  هستند 
باید  می  افزایش  بزرگ  فروشگاه های 
فرصت  در  را  خود  مایحتاج  مردم  تا 
خریداری  کمتری  تراکم  و  مناسب 

کنند.
مردم  به  کرد:  عنوان  تهران  استاندار 

اطمینان می دهیم با برنامه ریزی انجام 
انبارها  نیاز مردم در  اقالم مورد  شده 
کارخانه ها،  فعالیت  و  است  موجود 
مواد  تولید  واحدهای  نانوایی ها، 
شوینده و غیره همچون قبل استمرار 

دارد و مردم نگرانی نداشته باشند.
محسنی بندپی سپس خاطرنشان کرد: 

خوشبختانه زمینه افزایش تخت های 
بستری با توجه به آمادگی بیمارستان 
میالد فراهم شده تا هزار تخت خود را 
در اختیار بیماران کرونایی قرار دهند 
به مردم  برای خدمت رسانی  اینرو  از 

کمبودی وجود ندارد.
رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

ترددهای  از  پرهیز  و  بهداشتی  نکات 
در  سازی  آگاه  گفت:  غیرضروری 
مورد این ویروس نیز توسط خانه های 
بهداشت، پایگاه های سالمت، خطوط 
تلفنی و غیره انجام می شود از اینرو از 
شهروندان تقاضا می شود حداالمکان 

از منزل خارج نشوند.

استاندار تهران: افزایش هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت استان تهران برای 

مقابله با کرونا؛ نگرانی بابت تامین مایحتاج عمومی مردم وجود ندارد

االسالم  حجت  حضرت  امروز  ظهر 
معزز  جمعه  امام  ترابی،  والمسلمین 
شهرستان رباط کریم با ارسال نامه ای از 
تالش های مدیریت شهری رباط کریم 
مهندس  که  بود  کرده  تشکر  و  تقدیر 
حمایت  به  نسبت  پیامی  در  نیز  پارسا 

های آن حضرت جوابیه ای صادر کرد.
 متن جوابیه بدین شرح است؛

بسم اهلل الر حمن الر حیم
حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج 

آقا ترابی
امام جمعه محترم شهرستان رباط کریم

 سالم علیکم؛
قدردانی  و  امید  از  پر  نامه  تردید  بی 
و  سال  پایانی  روزهای  در  حضرتعالی 

در این ایام تلخ که شیوع ویروس کرونا، 
سرزمین مان  مردم  آرامش  و  سالمت 
ایران اسالمی را مورد تهدید قرار داده، 
دل  در  نورامیدی  و  قلب  قوت  باعث 
زحمتکش  و  خدوم  نیروهای  تک  تک 
الزم  که  شد  کریم  رباط  شهرداری 
حمایتهای  و  راهبری  پاس  به  دانستم 
بی دریغ جنابعالی از مجموعه مدیریت 
شهری رباط کریم تقدیر و تشکر نموده 
و امیدواریم تحـت توجهات حضرت ولی 
عصر)عج( و زعامت مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در پیشبرد اهداف عالیه 
ایران  موفق و  نظام جمهوری اسالمی 

پایدار باشید.
اصغر پارسا- شهردار رباط کریم

تقدیر شهردار رباط کریم از حمایت های امام جمعه 
محبوب و مردمی شهرستان رباط کریم

گزارش

پروژه های شهرداری رباط کریم در 
ایستگاه پایانی

شهردار رباط کریم از مراحل پایانی برخی از پروژه های شهری خبر 
داد و گفت: در سال جدید اغلب پروژه های در دست اجرا به بهره 

برداری خواهند رسید.
سفیدار  شترخوار،  محله  سرای   3 پایانی  مراحل  از  پارسا  اصغر 
پروژه های فرهنگی شهرداری است خبر داد  و کیکاور که جزء 
مناطق  محترم  ساکنان  ها،  پروژه  این  افتتاح  با  داشت:  اذعان  و 
منفصل شهری از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره مند خواهند 

شد.
گمنام شهرک شهید  یادبود شهدای  المان  احداث  است  گفتنی 
ساختمان  احداث  همدانی،  شهید  سردار  المان  و  آبشناسان 
معابر  ،جدولگذاری  سفیدار  دو  منطقه  نشانی  آتش  و  شهرداری 
شهرک آبشناسان و معابر سطح شهر، ترمیم و بهسازی آسفالت 
معابر، روشنایی میادین و معابر، ساختمان خدمات شهری از دیگر 
زیرساختهای  تکمیل  و  تامین  راستای  در  شهرداری  های  پروژه 

عمرانی سطح شهر است که در دستور کار قرار دارد.
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دیواره های شهری در صالحیه 
جان تازه گرفت

عملیات نقاشی و اجرای دیوار نگاره در حاشیه بلوار سی متری ولی عصر)عج( 
با هدف ساماندهی نمای بصری شهر در حال انجام است.

محمد آگاهی مند سرپرست شهرداری صالحیه گفت: ایجاد طرح نگاره های 
دیواری، سبب ارتقاء در ارزش نمای شهری می شود که تاثیرات همگونی با 

محیط های شهری ایجاد می کند.
وی ادامه داد: امیدواریم با انجام این افعال و تلطیف جداره ها، فضای بصری 

چشم نواز و دلنشینی برای شهروندان شهر در ایام نوروز ایجاد گردد.
آگاهی مند خاطر نشان کرد: واحد زیباسازی این مهم را با روند رو به جلو و 
ارتقاء کیفی طراحی ها دنبال می کند که امیدواریم بازخوردهای مثمر ثمری 

نیز از محیط و شهروندان بدست آوریم.

سالمت کارگران خدمات شهر، خط قرمز شهردار 

رباط کریم

پارسا، شهردار رباط کریم کلیه کارگران خدوم  به دستور مهندس   
خدمات شهری مجهز به دستکش و ماسک شدند تا از ابتال به ویروس 
منحوس کرونا در امان باشند. اصغر پارسا، شهردار رباط کریم از توزیع 
ماسک، دستکش کار، دستکش پالستیکی و مایع ضدعفونی کننده 
مخصوص جلوگیری از ویروس کرونا خبر داد و افزود: اقالم فوق برای 
شرایط  این  در  ماه  یک  مدت  به  شهر  خدمات  حوزه  کارگران  همه 

نامناسب بازار تهیه گردید تا امنیت جانی این عزیزان حفظ گردد.

ورزشی  استادیوم  مصنوعی  چمن  نصب 
سوی  از  مختلف  های  بخش  در  آالرد 

شهرداری رباط کریم به اتمام رسید.
 اصغر پارسا شهردار رباط کریم با اعالم این 
خبر گفت: نصب چمن مصنوعی استادیوم 
ورزشی آالرد از روزهای گذشته آغاز شده 
بود که با تالش معاونت فنی و نظارت بر 

پروژه های عمرانی امروز به پایان رسید.
سال  در  پروژه  این  داد:  ادامه  پارسا 
و  تمرینات  جهت  در  و  زنی  کلنگ   94
استعدادیابی رده های پایه فوتبال در نظر 
به  با توجه  بود ولی متاسفانه  گرفته شده 
پروژه  این  برداری  بهره  اعتبارات،  کمبود 

مهم به طول انجامید.

شهردار رباط کریم بیان داشت: 
متراژ  با  استادیوم  این  افتتاح 
دارای  که  مربع  متر   11800
6400 متر مربع زمین  چمن 
مربع  متر   1600 مصنوعی، 
محوطه دور زمین و گنجایش 
است،  تماشاگر  نفر  هزار   3
های  سرانه  افزایش  ضمن 
ورزشی منجر به تامین بخشی 
نیازهای  و  ها  ساخت  زیر  از 
دوستان  ورزش  و  ورشکاران 
شهرهای  و  کریم  رباط  شهر 

اطراف خواهد شد.
جد  به  کریم  رباط  شهردار  است  گفتنی 

پیگیر بهره برداری هرچه سریعتر این پروژه 
رو  پیش  در سال  امیدواریم  که  باشد  می 

ورزشکاران و دوست داران فوتبال بتوانند از 
امکانات این باشگاه استفاده نمایند.

نصب چمن مصنوعی استادیوم ورزشی 3 هزار نفری آالرد انجام شد

تاکید معاون استاندار تهران بر دایر بودن نانوایی ها، 
فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها؛ مشکلی بابت 

تامین کاالهای اساسی وجود ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به دایر بودن 
مشکلی  گفت:  سوپرمارکت ها  و  زنجیره ای  فروشگاه های  نانوایی ها، 
بابت تامین کاالهای اساسی وجود ندارد.محمد امامی امین، با اشاره 
به انتشار برخی اخبار و نگرانی مردم بابت تامین مایحتاج عمومی و 
کاالهای اساسی اظهار داشت: نانوایی ها، فروشگاه های زنجیره ای و 
سوپرمارکت ها دایر هستند تا به مردم خدمات رسانی می کنند و به 

هیچ وجه تعطیل نمی شوند.
وی سپس ضمن تکذیب کمبود برخی اقالم اساسی در فروشگاه ها 
کاالهای  و  مایحتاج عمومی  کرد: خوشبختانه  عنوان  مراکز خرید  و 

اساسی مردم تامین شده و نگرانی بابت این امر وجود ندارد.
به ضرورت  اشاره  با  تهران  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
رعایت نکات بهداشتی جهت مقابله با کرونا ویروس تاکید کرد: تمام 
کاالهای مورد نیاز مردم تامین شده و مردم ضمن پرهیز از ترددهای 
غیرضروری با رعایت نکات بهداشتی جهت تهیه اقالم مورد نیاز اقدام 
کنند. امامی امین در ادامه با اشاره به بهره گیری از ظرفیت واحدهای 
تولیدی استان تهران برای تهیه اقالم بهداشتی گفت: ظرفیت واحدهای 
تولیدی استان تهران برای تهیه اقالم بهداشتی اعم از ماسک، دستکش، 

مواد شوینده و غیره به کار گرفته می شود.

توزیع نهال رایگان توسط شهرداری رباط کریم 

درهفته منابع طبیعی

شهردار رباط کریم از توزیع رایگان نهال در روز شنبه مورخ 17 اسفندماه به 
مناسبت هفته منابع طبیعی  خبر داد.

اصغر پارسا با بیان مطلب فوق گفت: هدف از این کار حفظ و نگهداری گونه 
های مختلف محصوالت باغی و بومی و همچنین گسترش فضای سبز این 

منطقه است.
 شهردار رباط کریم ادامه داد: وظیفه تک تک ما حفظ و حراست از منابع 
طبیعی، خصوصاً جنگل ها، مراتع و همچنین توسعه پایدار و گسترش این 

نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی می باشد.
دادگستری،  مکان های چهارراه  در  روز شنبه  نهال  توزیع  است  گفتنی   
و  )شیریندر(  بوستان وحیدیه  روبروی  پرندک،  بلوار  ابتدای  معلم،  میدان 

روبروی شهرداری انجام خواهد شد.

اسالمی   شورای  رئیس  سراقی  علی   
در پیامی از زحمات و تالشهای شبانه 
سالمت  عرصه  جهادگران  همه  روزی 
اقامه  ،ستاد  شهرداری  مجموعه  در 
مردمی  نیروهای   ، ،بسیج  جمعه  نماز 
و کارگروه مبارزه با کرونا ویروس شهر 

اندیشه تقدیر و تشکر نمود.
اندیشه در  رئیس شورای اسالمی شهر 
ادامه این پیام تصریح کرد : شرایط فعلی 
کشور در خصوص وجود ویروس نحس 
جهاد  تا  شد  باعث   )19 )کوئید  کرونا 
مردمی و عمومی در راستای پیشگیری 
، مقابله و ریشه کنی آن شکل گیرد و 
مجموعه  اندیشه  شهر  در  خوشبختانه 
و  بسیج  و همیاری  با کمک  شهرداری 
اقدامات  توانسته اند  مردمی  نیروهای 
آگاه  رسانی،  اطالع  برای  را  موثری 
نمودن ، ضدعفونی معابر و خیابان ها و 
انجام  روزی  شبانه  بصورت  سطح شهر 

دهند 

علی سراقی در ادامه 
این پیام تاکید نمود 
شهر  عزیز  مردم   :
اندیشه باید با رعایت 
و  بهداشتی  موارد 
حضور در خانه های 
کمتر  برای  خود 
شیوه های  شدن 
انتقال ویروس و عدم 
باید  بیماران  افزایش 
جهادگران  کمک  به 
تا  بیایند  سالمت 
در  آنها  خادمان 
جایگاه های مختلف 

بیشتر  ها  رسانه  و  اخبار  در  امروز  که 
مدیریت  با  بتوانند  شنویم  می  آنها  از 
روش  کارگیری  به  و  مناسب  و  مثبت 
با  الزم  هماهنگی های  طبق  که  هایی 
وزارت بهداشت و درمان انجام می گیرد 
شرایط بحرانی را از کشور دور نمایند و 

ان شاءاهلل در آینده نزدیک شاهد از بین 
رفتن این ویروس در کشور باشد

خود  بر   : افزود  پیام  این  ادامه  در  وی 
کوشش  و  تالشها  از  دانم  می  وظیفه 
شهردار  بویژه  شهرداری  مجموعه  های 
زحمتکش  و  خدوم  پرسنل  و  جهادگر 
مبارزه  کارگروه   ، اندیشه  شهرداری 

و  بسیج   ، اندیشه  کروناویروس شهر  با 
نیروهای مردمی که با جان و دل برای 
آسایش سالمت مردم این روزها تالش 
وصف ناپذیری را انجام می دهند تقدیر و 
تشکر می کنم و امیدوارم خداوند متعال 
آنها  به  را  زحمات  این  واقعی  پاداش 

عنایت نماید

قدردانی رئیس شورای اسالمی اندیشه از جهادگران سالمت در شهر

بازدید شهردار شهریار و ریاست شورای اسالمی 

شهر از تقاطعات غیرهمسطح بسیج وجهاد

به  شهریار  شهردار  کاویانی  مهندس  جاری  سال  اسفندماه   ۲4 شنبه  روز 
مدیرعامل شرکت  و  اسالمی شهر  ریاست شورای  درخشان  مهندس  همراه 
هنزا )پیمانکار پروژه( از تقاطعات غیر همسطح بسیج وجهاد بازدید میدانی 

بعمل آوردند.
شهردار شهریار در این بازدید در خصوص موانع و مشکالت پیش روی پروژه با 
مدیرعامل شرکت هنزا گفتگو نموده و از رفع مشکل معارضین پروژه وپرداخت 
مطالبات پیمانکار خبر دارد و تاکید کرد با توجه  به تاثیر این پروژه در کاهش 
بار ترافیکی و جلب رضایتمندی شهروندان ،اتمام پروژه در مدت زمان تعیین 

شده مورد انتظار است.
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احمد کریمی سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری 

شهریار عنوان نمود:

تداوم ارائه گسترده خدمت رسانی به شهروندان 
در قالب اجرای طرح استقبال از بهار

همزمان با شیوع ویروس کرونا در سطح شهر طرح استقبال از بهار با محوریت 
ارائه خدمات به شهروندان در محالت مختلف شهر شهریار در حال اجراست.           
افزود:در  فوق  خبر  اعالم  با  مناطق  وامور  شهر  خدمات  معاونت  سرپرست 
قالب این طرح و به منظور ارتقاء بهداشت محیط و تامین سالمت شهروندان 
شهریاری، عملیات اجرای گند زدایی و ضد عفونی محله ای به همت اکیپ 
های  تنظیف داوطلب مردمی و ستاد گند زدائی و ضد عفونی در محالت 
مختلف تداوم دارد. کریمی در ادامه گفت: دوایر مختلف حوزه معاونت خدمات 
شهری و امور مناطق شهرداری شهریار در آستانه سال نو و در قالب طرح 
استقبال از بهار ، عملیات هایی نظیر پاکسازی مبلمان شهری، حذف موانع 
فیزیکی ،جمع آوری   نخاله های ساختمانی، امحاء دیوارنوشته های غیرمجاز 
انهار و کانالها، همسطح سازی دریچه ها، ساماندهی و پاکسازی  و الیروبی 
و  باکسها  ظاهری  وضعیت  به  رسیدگی  و  زباله  باکسهای  شستشوی  نیز  و 
لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی و داخل محالت را در دستور کار 
خود قرار دادند. وی افزود: رنگ آمیزی مبلمان شهری از جمله جداول، نرده 
،تابلوها و عالئم  نرده ها   ، ها ،شستشوی مبلمان شهری)شستشوی جداول 
ترافیکی( و نیز رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی های سطح شهر را از 

دیگر برنامه های در دست اجرا در مدت این طرح دانست.
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در شرایطی که هیچ درمان قطعی برای مقابله با 
سرطان وجود ندارد، گروهی از محققان فرانسوی 
با ترکیب دو روش پرتودرمانی و شیمی درمانی 
به موفقیت های تازه ای در این زمینه رسیده اند.

درمانی  شیمی  روش  در  نیواطلس،  از  نقل  به 
تومورهای  نابودی  برای  شیمیایی  داروهایی 
سرطانی به درون بدن تزریق می شوند که یکی 
از متداول ترین آنها داروی سیس پالتین است 
که پیوند آن با دی ان ای تومور باعث نابودی 

سلول سرطانی می شود.
فتودینامیک  یا  درمانی  پرتو  دیگر،  سوی  از 
درمانی مبتنی بر انتقال مجموعه فلزاتی به درون 
بدن و سپس پخش کردن آنها از طریق تابش 
اشعه لیزر است. با این کار حجم زیادی اکسیژن 
در بدن آزاد می شود که روند نابودی سلول های 

سرطانی را تسهیل می کند.
روش  دو  این  ترکیب  با  فرانسوی  محققان 
درمانی، دارویی به نام Ru-Pt را ابداع کرده اند 
که حاوی داروی شیمی درمانی سیس پالتین و 
نیز ماده شیمیایی دیگری به نام فنیل بوتیرات 
است که تاثیر سیس پالتین را تقویت می کند. 
ترکیب  از  هم  پرتودرمانی  بخش  تقویت  برای 

فلزی روتنیم II استفاده شده است.
در بررسی های انجام شده این ترکیبات اختاللی 
در کار یکدیگر ایجاد نکرده اند و تابش اشعه لیزر 
بر روی آنها تنها باعث فعال شدن بخش فلزی 
روش  این  می گویند  پژوهشگران  است.  شده 
ده  تا  تومورهای سرطانی  نابودی  برای  درمانی 
برابر مؤثرتر از استفاده از دو روش درمانی پرتو 

درمانی و شیمی درمانی به صورت مجزا است.

ترکیب شیمی درمانی و پرتودرمانی 
برای درمان سرطان

سفر حاصلی جز تهدید سالمتی ندارد / مردم قرنطینه خانگی را جدی بگیرند

به گفته محققان، زنانی که در اواخر 
زندگی   60 دهه  اوایل  و   50 دهه 
هفته  در  وعده  دو  حداقل  شان 
گردو مصرف می کنند با روند سالم 
در  هستند.  روبرو  سن  افزایش  تر 
مطالعه جدید، »روند سالم افزایش 

سن« در قالب طول عمر همراه با ذهن و روان 
جدی،  مزمن  بیماری های  وجود  عدم  و  سالم 
از  بعد  اختالالت جسمی  یا  مشکالت شناختی 
سن 65 سال تعریف می شود.مطالعه قبلی نشان 
داده بود که مصرف گردو تأثیر مثبتی بر کاهش 
زوال  همچنین  و  جسمی  اختالالت  ریسک 
شناختی در افراد مسن دارد.در حال حاضر هیچ 
راه حلی برای کاهش روند تأثیرات پیری وجود 
ندارد، اما پذیرش عادات سالم نظیر خوردن یک 
مشت گردو به عنوان میان وعده می تواند کمک 
کننده باشد.در این مطالعه، محققان بیمارستان 

داده های  بوستون،  بریگام  و  زنان 
بررسی  را  زن   ۳۳,۹۳۱ به  مربوط 
کردند. این داده ها مربوط به مطالعه 
ارزیابی ارتباط بین مصرف مغزیجات 
دوران  در  عمومی  سالمت  و  آجیلی 
سال های ۱۹۹۸  بین  بود.  سالمندی 
تا ۲00۲، از این زنان در مورد رژیم غذایی )از 
جمله مصرف مغزیجات آجیلی( سوال پرسیده 
سرطان،  نظیر  مزمن  بیماری های  بود؛  شده 
حمله قلبی، نارسایی قلبی، سکته، دیابت نوع۲ 
و بیماری پارکینسون در آنها ارزیابی شده بود؛ 
مشکالت حافظه، سالمت روان و محدودیت های 
جسمی آنها بررسی شد.یافته ها نشان داد از بین 
شرکت کنندگان، ۱6 درصد دارای پیری سالمی 
کسانی  جمله  از  کنندگان  شرکت  این  بودند. 
از جمله مصرف  بودند که رژیم غذایی سالمی 

گردو بیشتری داشتند.

مصرف گردو با روند پیری سالم در 
زنان همراه است
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عکس نوشت

فناوری

در  دانشگاهی  جهاد  محققان  گسترده  تالش 
سراسر کشور در مقابله با ویروس کرونا تشریح 

شد.
های  فعالیت  از  ای  خالصه  دانشگاهی  جهاد 
جهادگران جهاد دانشگاهی در مقابله با ویروس 

کرونا را تشریح کرد که به شرح زیر است:
دانش بنیان  شرکت های  جدی  عزم 
با  مقابله  ملزومات  ساخت  در  جهاددانشگاهی 

ویروس کرونا
و  علم  پارک  رییس  خان احمدی  معصومه   
در  گفت:  کرمانشاه،  جهاددانشگاهی  فناوری 
حال حاضر چند شرکت فناور و دانش بنیان در 
خصوص ساخت تجهیزات و ملزومات مقابله با 
کرونا، عزم جدی خود را در ساخت ماسک های 
نانو فیلتر و ژل و مواد ضدعفونی کننده ی مورد 

نیاز آغاز کرده اند.
با اشاره به این که شرکت های دانش بنیان  وی 
و  علم  پارک  حمایت  تحت  حوزه ها  تمام  در 
گذشته  روز  افزود:  هستند،  کرمانشاه  فناوری 
پس از تأیید نمونه  محصول ماسک این شرکت 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  توسط 
مالی  حمایت های  از  بخشی  استان،  پزشکی 
الزم در حداقل زمان ممکن برای این شرکت 
در  تا  شد  تامین  فناوری  و  علم  پارک  توسط 
جهت تقاضای استان این شرکت چالش جدی 

نداشته باشد.
مواد  ُتن   ۱0 تا  پنج  روزانه  تولید  توان 

ضدعفونی کننده
پژوهشکده ی  این که  بیان  با  کمبرانی  مسعود 
با  جهاددانشگاهی  شیمیایی  صنایع  توسعه 
محلول های  تولید  به  کشور  شرایط  به  توجه 
است،  کرده  اقدام  ضدعفونی کننده  ژل های  و 
گفت: بعد از شیوع  ویروس کرونا در کشور با 
توجه به سیاستی که جهاددانشگاهی مبنی بر 
رفع مشکالت کشور دارد، تصمیم گرفته شد که 
بخشی از نیاز مردم و یا  حداقل نیاز خانواده ی 
از  ضدعفونی کننده  مواد  به  جهاددانشگاهی 
شیمیایی  صنایع  توسعه  پژوهشکده ی  طریق 

برطرف شود.
وی افزود: در همین راستا، پژوهشکده  توسعه  
به  خود  تولید  خط  تغییر  با  شیمیایی  صنایع 
تولید مواد ضدعفونی کننده اقدام کرد. در این 
برای  پژوهشکده، محلول های ضدعفونی کننده 
دست و سطوح و ژل ضدعفونی کننده، با الکل 

موجود و به مقدار محدود تولید شد.
شیمیایی  صنایع  توسعه  پژوهشکده  رئیس 
جهاددانشگاهی با اشاره به نیاز فعلی کشور به 
اولیه در  اگر مواد  مواد ضدعفونی کننده گفت: 
می توانیم  بگیرد،  قرار  جهاددانشگاهی  اختیار 
روزانه پنج تا ۱0 تن از این مواد را تولید کنیم و 

در اختیار سازمان ها و مردم قرار دهیم.

ساخت  و  طراحی 
ترمومتر  دستگاه 
دمای  کنترل  برای 
گیت های  روی  بدن 

ورودی
شیوع  به  توجه  با 
 ۱۹ کووید  ویروس 
تشخیص  لزوم  و 
افراد  موقع  به 
حفظ  برای  مشکوک 
جامعه،  سالمت 
سازمان  متخصصان 
هی  نشگا ا د د جها
ین  لد ا جه نصیر ا خو
به  موفق  طوسی 
سیستم  ساخت 
کنترل فرمان ورود به 
گیت تردد افراد شدند 
که از روی دمای بدن، 
کنترل  را  افراد  ورود 

می نماید.
کشور  ضروری  نیاز  تامین  هدف  با  طرح  این 
هم چنین  و  ورودی  گذرگاه های  کنترل  برای 
کنترل تردد افراد در سازمان ها و اماکن مختلف 
طراحی و ساخته شده است و می تواند دمای 
و  نموده  اندازه گیری  سرعت  با  را  افراد  بدن 

فرمان بازشدن را به گیت بدهد.
چنان چه  که  است  به گونه ای  دستگاه  ساختار 
دمای اندازه گیری شده از فرد بیش از حد مجاز 
تعیین شده باشد، در اتاق فرمان آالرم شنیده 

می شود و اجازه ی ورود به افراد داده نمی شود.
هم چنین تعداد افراد و دمای بدن آن ها ذخیره 
وضعیت  آینده  روزهای  در  بتوان  تا  می شود 
مدل  دو  در  دستگاه  این  کرد.  تحلیل  را  افراد 
نصب شده روی گیت و قابل حمل ساخته شده 

است و امکان نصب دوربین را نیز دارد.
گیت های  انواع  ارایه ی  آمادگی  سازمان  این 
برای  وسیع  سطح  در  را  افراد  تردد  کنترل 

گذرگاه های مورد نیاز کشور دارد.
تجاری سازی  سازمان  مدیر  غنی پور  فاطمه 
دانش اموختگان  اشتغال  و  فناوری 
با  کرد:  اعالم  مرکزي  استان  جهاددانشگاهی 
توجه به عزم ملي جهت شکست ویروس کرونا، 
پیشران  توسط  کننده  اسپری ضدعفونی  تولید 
مرکزي  استان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 

در تولید انبوه انجام می شود.
پیشرانان  از  عراقی  محسنی  دکتر  افزود:  وی 
گیاهان  فناور  واحد  مسوول  و  دارویی  گیاهان 
شکوفایی  و  نوآوری  مرکز  در  که  بوده  دارویی 
جهاددانشگاهی استان مرکزی در حال فعالیت 

است.

این پیشران در طرح ملي توسعه اقتصادی زنان 
سرپرست خانواده که با کارفرمایی معاونت زنان 
و خانواده ریاست جمهوری و با نظارت وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ۱0 نفر از زنان 

سرپرست خانواده ایجاد اشتغال کرده است.
اثر  با  ضدعفونی کننده  گیاهی  ژل  تولید 

ضدویروسی قوی
با تالش محققان پژوهشکده ی گیاهان دارویی 
کننده  ضدعفونی  گیاهی  ژل  جهاددانشگاهی، 
گیاهان  عصاره های  و  اسانس ها  حاوی  آنی 
 ،)Thyme( آویشن   ،)Rosemary( ُرزماری 
 )Sambucus( آقطی ،)Eucalyptus( اکالیپتوس
و  شده  فرموله   )Aloe vera( آلوئه ورا  ژل  و 
این محصول پس از طی موفقیت آمیز مراحل 
آزمایشگاهی، در حال حاضر در مرحله ی تولید 

نیمه صنعتی قرار گرفته است.
سرپرست  غفارزادگان  رضا  گفته ی   به 
با  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده 
توجه به نیاز کشور در مقطع حساس کنونی و 
شیوع ویروس کرونا )COVID-۱۹( در سطح 
جهانی، تولید صنعتی این محصول در اولویت 
فعالیت های پژوهشکده قرار گرفته و نهایتا ظرف 
مدت یک هفته، با اقدام جهادی کارشناسان این 

پژوهشکده به تولید انبوه خواهد رسید.
در  موجود  ضدعفونی کننده  محلول های  اغلب 
اینکه ممکن است سبب کاهش  به علت  بازار 
آسیب  احتمال  شوند،  پوست  روی  چربی های 
رساندن به الیه ی بیرونی پوست را افزایش داده 
و باعث خشکی و سفت شدن پوست می شوند.

نیز جهت  اتانول %۷0  محلول  دیگر،  از سوی 
ماندگاری ۱5  به  نیاز  ویروس ها،  بردن  بین  از 

نیاز  امر  این  بر روی پوست دارد که  دقیقه ای 
به استفاده از ضدعفونی کننده های آنی را بیشتر 
نمایان می سازد؛ با انجام فرموالسیون مذکور در 
پژوهشکده گیاهان دارویی، مشکالت ذکر شده 
مرتفع شده و با به کارگیری این محصول، تمامی 
در  پوست  سطح  روی  بر  موجود  ویروس های 

مدت زمان کوتاهی از بین خواهند رفت.
توسط  بهداشتی  ماسک  تولید  کار  به  آغاز 

جهاددانشگاهی بوشهر
با تالش و پیگیری های جهاددانشگاهی استان 
بوشهر و در راستای حمایت از ایده های خالقانه 
تیم های مستقر در مرکز نوآوری و شتاب دهی و 
هم راهی و همکاری پیشران های فعال و همکار 
در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست 
شهر  در  پارچه ای  ماسک های  تولید  خانوار 

بوشهر و شهرستان تنگستان آغاز شد.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر در این خصوص 
عنوان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد 
دانشگاه،  میان  پل  و  توسعه ای  و  دانش بنیان 
را  خود  سعی  و  تالش  تمام  صنعت  و  جامعه 
و  ها  شرکت  ظرفیت  از  استفاده  منظور  به 
دانشگاه ها و ورود واحدهای صنعتی و تولیدی 
به ویژه  نیازهای جامعه  رفع  و  تولید  به چرخه 
در شرایط خاص و حساس نظیر بحران شیوع 

ویروس کرونا برشمرد. 
جهاددانشگاهی  اخیر  اقدام  احمدی زاده  علی 
بوشهر را در راه اندازی کارگاه های تولید ماسک با 
استفاده از ظرفیت های موجود با نگاه هم افزایی 
و بهره مندی بیش ازپیش توانمندی های دانشی 
و تولیدی در شهرستان های بوشهر و تنگستان 

دانست. 

دانش  شرکت  یک  در  محققان 
زیرساختی  ایجاد  به  موفق  بنیان 
که  شدند  ابری  فضای  بر  مبتنی 
حضور  تصویربرداری  انجام  برای 
روش  این  یابد.  می  کاهش  بیمار 
نیز  کرونا  از  پیشگیری  برای 

مناسب است.
گذار  بنیان  رسولی  امیرحسین 
شرکت دانش بنیان فعال در حوزه 
انفورماتیک پزشکی اظهار کرد: با 
مزایایی  و  ها  تکنیک  از  استفاده 
و  اطالعات  فناوری  دنیای  که 
در  آن  بر  مبتنی  راهکارهای 
از  توان  می  داده  قرار  اختیارمان 
فضای ابری برای استفاده حداقلی 
از منابع و باال بردن سطح کیفیت 

درمان کشور بهره برد.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد 
ابری  فضای  با  زیادی  آشنایی 
با  توان  می  کرد:  بیان  ندارند، 
استفاده از فضای ابری و بسترهای 
در  ای  ویژه  امکانات  کامپیوتری 
اختیار پزشکان و بیماران قرار داد.

و  سامانه  به  اشاره  با  وی  
زیرساختهای نرم افزاری و سخت 
افزاری که در این شرکت طراحی 
شده است گفت: یکی از موضوعاتی 
که همواره در اخذ تصاویر پزشکی 
مطرح است این است که بیمار باید 
چند مرحله به مرکز تصویربرداری 
توجه  با  کند؛  مراجعه  پزشک  و 
شیوع  انتقال  و  کنونی  شرایط  به 
به  باید  آمدها  و  رفت  این  کرونا 
حداقل  برسد از این رو استفاده از 

که  زیرساختی 
کاهش  باعث 
و  رفت  این 
نیاز  امدها شود 

است.
رسولی با تاکید 
این  اینکه  بر 
شرکت توانسته 
اساس  بر  است 
استانداردهای 
 ، نی جها
ها،  زیرساخت 
نرم افزار و سخت افزار را در اختیار 
مراکز تصویربرداری و بیمارستان 
ها قرار دهد عنوان کرد: آرشیومد 
طراحی  ما  که  است  محصولی 
کرده ایم و اگر مراکز تصویربرداری 
که  ای  سامانه  به  بیمارستانی  یا 
شوند  مجهز  است  شده  طراحی 
حضور  یکبار  با  تنها  توانند  می 
به  مربوط  اقدامات  تمام  بیمار، 
و  دهند  انجام  را  تصویربرداری 
نتیجه تصویر را به پزشک و بیمار 

ارائه دهند.
اینکه  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 
این سامانه در بستر اینترنت است، 
نتیجه تصویربرداری می تواند در 
بیماران  و  کشور  پزشکان  اختیار 

قرار گیرد.
شیوع  دلیل  به  رسولی،  گفته  به 
کرونا نیاز است که کمترین حضور 
بیمار و پزشک و کمترین تماس 
این  که  برقرار شود  افراد  بین  ها 
حداقلی  ارتباط  باعث  سامانه 

پزشک و بیمار می شود.
این  از  اینکه  بیان  با  رسولی   
برای  توان  می  نیز  سامانه 
از  مختلف  بیماریهای  تشخیص 
جمله کرونا استفاده شود، عنوان 
کرد: بیمارستان ها و مراکز تصویر 
زیرساخت  به  توانند  می  برداری 
سامانه  افزار،  نرم  همچون  هایی 
افزاری  ها و سیستم های سخت 
همچون رایانه و پردازشگر مجهز 
سامانه  این  از  بتوانند  تا  شوند 

تبادل و انتقال تصاویر بهره ببرند.
وی با تاکید بر اینکه صفر تا صد 
طراحی این سامانه ابری و برنامه 
نویسی ها توسط تیم شرکت بوده 
است، بیان کرد: با استفاده از این 
سامانه توسط مرکز و بیمارستان، 
توانند تصویر  بیمار می  و  پزشک 
به  مربوط  گزارش  و  رادیولوژی 
بیمار را در بستر اینترنت با تلفن 

همراه، تبلت و ... مشاهده کنند.
فیلم های  اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  پزشکی  تصویربرداری 
محیط  آالینده های  بزرگترین 
چرخه  از  باید  و  هستند  زیست 
استفاده پزشکی حذف شوند بیان 
 50 حدود  آمار  اساس  بر  کرد: 
فیلم  واردات  ساالنه  یورو  میلیون 
رادیولوژی به کشور داریم که می 
توان با استفاده از این زیرساخت از 
خروج ارز در این زمینه جلوگیری 

کرد.
تصویر  مراکز  کرد:  تاکید  رسولی 
برداری سراسر کشور می توانند با 
انعقاد قرارداد با شرکت، ظرف ۷۲ 
و  به سیستم شوند  ساعت مجهز 

خدمات آنالین دریافت کنند.
شرکت  این  مدیرعامل  گفته  به 
امکان  شرکت  این  بنیان،  دانش 
به  را  خدمت  این  صادرات 
کشورهای همسایه ایران و سراسر 
اهداف،  پیشبرد  برای  و  دارد  دنیا 
دقت  باالبردن  ها،  هزینه  کاهش 
و صحت تشخیص و ارائه گزارش 
را  اقدام  این  تصویربرداری  های 

توسعه خواهد داد.
وی با بیان اینکه این سامانه مشابه 
بازه  در  کرد:  بیان  ندارد،  خارجی 
زمانی ای که این سیستم  طراحی 
این  از  بیمارستان  است 50  شده 
خدمات به صورت آنالین بهره می 
از  به ۸00 پزشک  نزدیک  برند و 
همچنین  کنند؛  می  استفاده  آن 
۷0 هزار پرونده پزشکی تا کنون 
در این سامانه تبادل و ذخیره شده 

است.

استفاده از فضای ابری برای رادیولوژی 
بیماران

نوشتار اقدامات جهاد دانشگاهی برای تولید تجهیزات مقابله با کرونا

نتایج مطالعه جدید نشان می 
دو  تنها  روزانه  مصرف  دهد 
می  پرتقال  آب  لیوان  نیم  و 
و  شده  چاقی  از  مانع  تواند 
خطر بیماری قلبی و دیابت را 

کاهش می دهد.
بهبود  بر  عالوه  پرتقال 
جوانه های چشایی، به کاهش 
بیماری های  خطر  و  چاقی 

قلبی کمک می کند.
مطالعه جدید محققان دانشگاه 
وجود  می دهد  نشان  وسترن 
نارنگی  و  پرتقال  در  مولکولی 

موسوم به nobiletin به شکل 
کاهش  موجب  توجهی  قابل 
عوارض  بازگشت  و  چاقی 

جانبی منفی آن می شود.
می کند  اثبات  جدید  تحقیق 
شده  تغذیه  موش های  که 
با  و  پرچرب  غذایی  رژیم  با 
 nobiletin که  باال  کلسترول 
به  بودند،  کرده  دریافت  هم 
شکل قابل توجهی الغرتر بوده 
دارای میزان کمتر مقاومت  و 
خون  چربی های  و  انسولین 
در مقایسه با موش های بودند 

نکرده  دریافت   nobiletin که 
بودند.

»مورای هاف«، سرپرست تیم 
وسترن،  دانشگاه  از  تحقیق 
»ما  می گوید:  باره  این  در 
نشان دادیم که در موش های 
ما  چاقی،  منفی  عالئم  دارای 
برای   nobelitin از  می توانیم 
عالئم  آن  کردن  معکوس 
روند  حتی  و  نمائیم  استفاده 
تشکیل پالک در عروق خونی 
شریان  تصلب  موجب  که  را 

می شود را برگردانیم.«
به  هنوز  محققان  حال  این  با 
پی   nobiletin دقیق  عملکرد 
نبردند. طبق فرضیه محققان، 
احتمااًل مولکول با تنظیم نحوه 
عمل  بدن  در  چربی  عملکرد 

می کند.
تحقیقات  انجام  بر  محققان 
تاکید  زمینه  این  در  بیشتر 

دارند.

خوردن پرتقال به کاهش چاقی و 

مشکالت قلبی کمک می کند
نوشتار
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