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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

نامه نمکی به رئیس سازمان صدا و سیما؛

طرح»شهروند مسئول«
 در رسانه ملی تبلیغ شود

جهش در تولید با اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی 

محقق می شود
ــش  ــعار جه ــت: ش ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
در تولیــد بــا اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی قابــل 

2تحقــق اســت....

همه اصناف با طرح فاصله گذاری 
اجتماعی همراهی می کنند
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مردم همکاری خوبی با طرح 
4فاصله گذاری اجتماعی داشته اند

دکتر محسنی بندپی :

ارائه مشوق به خریدهای اینترنتی، 
فعالیت مترو و ناوگان حمل و نقل 

عمومی محدود می شود

اقدامات دولت برای مقابله با کرونا و 

حمایت از مشاغل آسیب دیده
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آمادگی بانک مرکزی برای اجرای 

گسترده عملیات بازار باز
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ایران با دو ویروس کرونا و ویروس 

تحریم ها می جنگد
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سالمت 6

کنی  ریشه  در  غربالگری  کلیدی  نقش 
ویروس کرونا

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کالنشــهر تهــران، بــر نقــش کلیدی 
ــد کرد.علیرضــا  ــد ۱۹، تاکی ــروس کووی ــی وی غربالگــری در ریشــه کن

زالــی، در نشســتی کــه بــا حضــور .....
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اتاق اصناف در بیانیه ای تاکید کرد

 مهدی جمالی نژاد :

شیوع ویروس کووید ۱۹ مشهور به کرونا 
آشفته  کل  به  را  امروز  دنیای  شرایط 
کرده و اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار 
میدهد.با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
بر  ایاالت متحده  تحریم های غیرقانونی 
ایران عرصه را بر این کشور در  اقتصاد 
تنگ  عالم گیر  بالی  این  با  مبارزه  راه 
باعث  خود  خودی  به  که  امری  کرده، 
در  جهانی  جامعه  نگرانی های  افزایش 
شده  کرونا  بیماری  با  مبارزه  جهت 
از سوی  تالش هایی  راستا  این  است.در 
با  جهت  هم  ایران  دیپلماسی  دستگاه 
عکس العملهای بین المللی برای لغو و یا 
حداقل تعدیل نظلم تحریم های اقتصادی 
تالش  اهم  دارد.  جریان  جهان  در 
نگاری  نامه  شامل  داخلی  چهره های 
و  ایران  خارجه  امور  وزیر  جواد ظریف، 
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی 
در  خود  المللی  بین  همتایان  با  ایران 
جهت تشریح عمق فاجعه و درخواست 
تمرد بین المللی از تحریم های فرامرزی 
ایاالت متحده بوده است. از سوی دیگر 
بعضی شخصیت های بین المللی و حتی 
آمریکایی خواستار لغو تحریم های وارده 
بر جمهوری اسالمی ولو به صورت موقت 
امری  اند،  شده  متحده  ایاالت  سوی  از 
که به زعم آنها می تواند به حداقل تعهد 
آمریکایی ها در مورد مساله حقوق بشر 
گواهی دهد، تعهدی که کاماًل مخدوش 

و بیشتر نمایشی به نظر می رسد!
اجرایی  دستگاه  یورونیوز،  گزارش  به 
بودن  اثر  بی  مدعی  ترامپ  دولت 
بر مساله  ایران  تحریم های آمریکا علیه 
بوده  کرونا  بیماری  درمان  و  بهداشت 
زیرا به ادعای آنها اساساً صادرات اقالم 
به  بشردوستانه  و  دارویی  اجناس  و 
تحریم های  لیست  در  هیچگاه  ایران 
ایاالت متحده قرار نگرفته است. اگرچه 
این ادعای آمریکا روی کاغذ مستند به 
نظر می رسد لکن در عمل کمتر شرکت 
دارویی و بهداشتی جرأت معامله با ایران 
را داشته و اگر برخی از این شرکتها تن 
اند زمان مؤثر  به چنین معامالتی داده 
نقل و انتقاالت مالی و تکمیل معامالت، 
برآورد  طبیعی  حالت  برابر  سه  حداقل 
شده است و این تاخیِر در معامالت، در 
شرایط زمانِی حیاتی برای مبارزه با یک 

ویروس خطرناِک همه گیر داخل ایران 
در  باشد!یورونیوز  بار  فاجعه  می تواند 
ادامه گزارش خود با اشاره به نامه نگاری 
امورخارجه  وزیر  و  جمهوری  رئیس 
از  المللی  بین  شخصیت های  به  ایران 
سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو  جمله 
و  نامه ها  این  تأثیر  که  می افزاید  ملل 
کنگره  نمایندگان  بعضی  بر  تالش ها 
آمریکا و مجلس عوام انگلیس همچون 
ایلهان عمر، جرد هافمن، باربارا لی و یا 
چنین  واکنش  به  آشکارا  میالنی،  علی 
چهره هایی در جوامع غربی منجر شده 
است. در این میان خصوصاً علی میالنی 
که نماینده انگلیسِی ایرانی االصل بوده 
و اخیراً پدر خود را به علت کرونا داخل 
ایران از دست داده بیش از سایرین متأثر 
و منقلب به نظر می رسد.رسانه های غربی 
تحریم های  به  اعتراضات  موج  ادامه  در 
انواع ماسک  به کمبود  اشاره  با  آمریکا، 
مدعی  ایران  در  بهداشتی  لوازم  و 
مشکالت اساسی ایران حتی برای تأمین 
تجهیزات پایه بیمارستانی جهت مقابله 
با شیوع ویروس کرونا شده اند، ادعایی 
ظریف،  جواد  اخیر  توییت  البته  که 
از  لیستی  حاوی  که  خارجه  امور  وزیر 
شرایط  در  ایران  اساسی  نیازمندی های 
مواجهه با بیماری بوده تلویحاً آنرا تأیید 
گاردین  روزنامه  دیگر  سوی  می کند.از 
انتقادات  در کوران  گزارش می دهد که 
تحریمی  سیاستهای  از  المللی  بین 
نوعی  اخیراً  کشور  این  دولت  آمریکا، 
ایران  بر  از تسهیل در تحریم های خود 

راهبری کشور سوئیس  و  با وساطت  را 
اروپایی  کشورهای  به  که  کرده  اعالم 
جهت ارسال دارو و تجهیزات بهداشتی 
البته  ایران کمک می کند.  به  و درمانی 
ناظران و منتقدان غربی بالفاصله با اشاره 
به محدودیت نقل و انتقاالت بزرگ مالی 
برای ایران جهت واردات نیازهای درمانی 
خود، به پوچی و تبلیغاتی بودن اقدامات 

اخیر ایاالت متحده استدالل کرده اند!
در ادامه گزارش گاردین آمده است که 
البی های در سایه، داخل ایاالت متحده 
رئیس  ترامپ،  بر  فشار  به  همچنان 
همکاری  قطع  برای  آمریکا  جمهوری 
در  ولو  ایران،  با  داروسازی  شرکتهای 
ادامه  بشری،  حقوق  تأیید  مورد  سطح 
ضد  البی های  این  از  یکی  می دهند. 
هسته  ایران  علیه  »متحد  البی  ایرانی، 
ای« است که به اِعمال فشار و تخریب بر 
عملکرد همه شرکتهای طرف تجارت با 
ایران حتی در شرایط خطیر فعلی ادامه 
داده و این کار با هدف تضعیف جمهوری 
موقعیت  از  آن  کردن  خارج  و  اسالمی 
ابرقدرت منطقه ای در خاورمیانه صورت 

گرفته است!
اِعمال  شاید  غربی  رسانه های  نظر  به 
تحریم و فشار از جنس مورد نظر آمریکا 
اما قطعاً  روشی هوشمندانه تلقی نشود 
چنین سیاستی در شرایط نبرد جهانی 
از  خطرناک تر  و  ابلهانه تر  کرونا  علیه 
همیشه به نظر می رسد، سیاستی که در 
نگاه اول مردم ایران و منطقه خاورمیانه 
دقیق تر  نگاهی  در  لکن  کرده  متأثر  را 

می تواند کل جامعه جهانی را به واسطه 
شیوع روزافزون این ویروس در معرض 

خطر قرار دهد!
روسیه  سیاسی  صنایع  مرکز  رئیس 
اخیراً در گفتگویی به شیوع روزافزون 
اشاره  ایران  در   ۱۹ کووید  ویروس 
محدودیت های  به  توجه  با  و  کرده 
تحت  کشورمان  درمانی  و  بهداشتی 
نظام تحریم های آمریکا، اِعمال چنین 
بیماری  شرایط  در  را  تحریم هایی 
همه گیر، مصداق عینی جنایت علیه 
همین  در  می کند!  ارزیابی  بشریت 
وزارت  زاخاروا، سخنگوی  ماریا  زمینه 
نظری،  اظهار  در  روسیه  خارجه  امور 
شیوع فراگیر ویروس کرونا در ایران را 
افراد زیادی منجر  که به کشته شدن 
شده نتیجه قهری تحریم های یکجانبه 
واکنش های  می شمارد.  بر  آمریکا 
وزارت  سوی  از  همچنین  مشابه ای 
امور خارجه چین و یا دولت پاکستان 
در هفته های اخیر مشاهده شده است.

به  میان  این  در  انگلیسی  رسانه های 
گذشته  هفته  چند  پنهان  فشارهای 
دولت انگلستان بر ایاالت متحده جهت 
اشاره کرده  ایران  بر  تسهیل تحریم ها 
و آنرا منتج از نگرانی اروپا از شکست 
ایران در مبارزه با همه گیری بیماری 
قاره  برای  کرونا و تبعات احتمالی آن 
که  مسأله ای  می کنند،  قلمداد  سبز 
اسالمی  جمهوری  های  سفارت خانه 
از  جهان  سراسر  در  فعاالنه  نیز  ایران 

جمله در لندن به آن پرداخته اند. 

کرونا و معضلی به نام تحریم؛ جنایت 
علیه بشریت به شیوه آمریکایی سرانجام بعد از گذشت بیش از یک سال اعالم شد که اولین تراکنش اینتسکس انجام 

شده و اروپایی ها محموله ای را به ایران ارسال کرده اند، اما آیا این مکانیسم می تواند 
طرفین را به خواسته هایشان برساند؟

چارچوب  در  ایران  به  محموله  اولین  ارسال  از  پیامی  انتشار  با  آلمان  خارجه  وزارت 
پیام وزارت  تهران( خبر داد. در  با  برای تجارت  اروپا  مالی  اینستکس )سازوکار ویژه 
تأیید  انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  است:  آمده  منتشر شده  توئیتر  در  آلمان که  خارجه 
می کنند که اینستکس با موفقیت اولین تراکنش خود را انجام داد و صادرات محصوالت 
انجام  برای  ایرانی آن  اینستکس و همتای  نمود.  را تسهیل  ایران  به  اروپا  از  پزشکی 

تراکنش های بیشتر و تقویت این مکانیسم همکاری خواهند کرد.
در دسامبر سال گذشته فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، 
از پیوستن شش کشور اروپایی دیگر )بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و سوئد( به 
اینستکس، ساز و کار مالی که برای کم اثر کردن تحریم های آمریکا علیه ایران و ایجاد 

یک کانال تجاری ایجاد شده، استقبال کرده بودند.
در همان زمان معاون وزیر خارجه چین در نشست خبری با عباس عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه ایران در پکن، از اروپایی  ها خواسته بود اجرای اینستکس را با سرعت 

بیشتری دنبال کنند.
گفته شده با عملیاتی شدن اینستکس همه کشورهای اروپایی می توانند از آن برای 

مبادالت مالی با ایران استفاده کنند.
اینستکس چیست؟

 Instrument in Support of Trade مخفف عبارت INSTEX یا اینستکس 
Exchanges به معنای »ابزار پشتیبانی مبادالت تجاری« است. اینستکس در پاریس 
نیز  انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  از  غیر  است.  ثبت شده  فرانسه  قوانین  چارچوب  در  و 
سهامداران اصلی آن هستند اما دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای جهان از جمله 

چین و روسیه نیز می توانند وارد آن شوند.
در سال گذشته شرکای باقی مانده در توافق برجام با هدف ترغیب ایران به باقی ماندن 
در این توافق و برخوردار نگه داشتن این کشور از مزایای اقتصادی رفع تحریم ها، توافق 

کردند که کانال مبادله مالی با ایران تأسیس کنند.
وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که برای شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به 
نیویورک سفر کرده بودند، تصمیم خود را طی یک بیانیه برای ایجاد این کانال مالی ویژه 

اعالم کردند که هدف از آن بی اثر کردن تحریم های آمریکا علیه ایران است.
در بیانیه مشترک شرکای ایران در توافق هسته ای برجام در تعریف این کانال می گوید: 
با توجه به فوریت و ضرورت دستیابی به نتایجی ملموس، شرکت کنندگان در این جلسه 
از پیشنهادهای عملی برای ادامه و توسعه مجاری پرداخت مالی به ایران به ویژه ایجاد 
یک وسیله هدف ویژه )اس پی وی( برای ایجاد تسهیالتی جهت پرداخت های مرتبط با 

ایران از جمله برای صادرات نفت استقبال کردند.
تالش بیهوده

ماه گذشته نیورک تایمز تفسیری از آنا ساوربری، خبرنگار آلمانی در مورد اینستکس 
منتشر کرد. او اینستکس را نمونه ای از تالش بیهوده اروپا برای استقالل راهبردی خود 
از آمریکا خوانده است.آلمان، فرانسه و انگلیس یک سال پیش یعنی ژانویه سال ۲۰۱۹ 
میالدی، یک سازوکار مالی ویژه برای ادامه تجارت با ایران تأسیس کردند. حال یک 
سال پس از تأسیس این سازوکار که اینستکس نام گرفت، وزارت خارجه آلمان اعالم 

کرد اولین معامله با ایران از مسیر این کانال صورت گرفته است.
مقامات آلمانی حجم مالی این معامله را کمتر از یک میلیون یورو عنوان و همزمان 
تأکید کردند که این معامله تحریم های آمریکا را نقض نمی کند چون کاالی صادراتی به 

ایران کاالهای پزشکی تولید یک شرکت آلمانی است.
نام این شرکت و سایر شرکت های صادرکننده به ایران هم قرار است کامأل محرمانه 
و در شمار اسرار دولتی بماند، مانند نام بانک هایی که با اینستکس همکاری می کنند. 
همکاری با اینستکس ممکن است هدف اقدامات تنبیهی آمریکا قرار گیرند. در مقابل 
هنوز معامله ای برای واردات کاال از ایران به اتحادیه اروپا، آنطور که در اینستکس تعریف 

شده، انجام نشده است.
آنا ساوربری در تفسیر خود برای نیویورک تایمز نوشته است: اروپا پس از این همه مدت 
سازوکاری راه انداخته تا مخفیانه کمک های بشردوستانه به ارزش کمتر از یک میلیون 

یورو به ایران ارسال کند.

اینستکس؛ تالش اروپا برای حفظ استقالل یا 
حربه ای مقابل ایران

خبرهایی که از عراق می رسد ، از تحوالت خطرناک و نیات شوم دونالد ترامپ که به 
خاطر شیوع گسترده کرونا در آمریکا در وضع بغرنجی قرار گرفته است، حکایت دارد.

در حالی که دنیا با ویروس قاتلی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کند اما به نظر 
در  کرونا  به خاطر گستردگی شیوع  بغرنجی  در وضع  که  ترامپ  دونالد  که  می رسد 
آمریکا قرار گرفته است نیات شومی در یکی از کشورهای خاورمیانه یعنی عراق در سر 
می پروراند و به دنبال انجام تحرکاتی خطرناک است و نقل و انتقاالت نظامیان آمریکایی 

از پایگاه های کوچک به پایگاه های بزرگی مانند عین االسد گواه آن است.
راز نقل و انتقاالت گسترده نظامیان آمریکایی در عراق

این موضوعی است که گروههای مقاومت عراق هم به خوبی آن را دریافته اند به طوری 
که »محمد محیی« سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق روز گذشته در یک گفت وگوی 
تلویزیونی اعالم کرد: »تحرکات آمریکا تصادفی و برای انجام عملیات استقرار مجدد 
نیروهایش و جابجایی آنها نیست، بلکه آمریکا اهداف دیگری را دنبال می کند و سعی 
دارد به آن دست یابد. اما آمریکا به خوبی می داند که گروه های مقاومت عراق مانع 
محکمی در برابر طرح ها و سناریوهای آن هستند. ما هر باری که نیروهای آمریکایی 
را هدف قرار می دهیم، به صراحت مسئولیت آن را می پذیریم. گروه های مقاومت عراق 
برای پاسخ به هرگونه حمله آمریکا یا اصرار بر ابقای نیروهای آمریکایی در خاک عراق 
آمادگی کامل دارند. واشنگتن به خوبی می داند که گردان های حزب اهلل اولین مانع 
اجرای سناریوهای آمریکایی در خاک عراق است و به همین دلیل سعی در تضعیف 
آن را دارد. دولت آمریکا تالش می کند از بحران بزرگ کرونا فرار کند و دونالد ترامپ 

دریافته است که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری شکست خواهد خورد«.
کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز گفت: »عقب نشینی 
نظامیان آمریکایی از برخی پایگاه های نظامی در عراق طی روزهای گذشته تصادفی و یا 
به خاطر کرونا نیست بلکه سناریوی جدیدی است که اهداف خاصی را دنبال می کند. 
پایگاه هایی که نظامیان آمریکایی از آنها خارج شده اند کوچکند و آنها به پایگاه های 
بزرگ یعنی عین االسد، التاجی و حریر منتقل شده اند که مفهوم آن این است که عقب 
نشینی آنها غیرواقعی است و به مثابه استقرار مجدد است.سناریوی عقب نشینی جدید 
با هدف خاص یعنی هدف قرار دادن حشد شعبی وگروههای مقاومت عراق و رهبران و 
شخصیت های شیعی مرتبط با حشد شعبی و مقاومت است. آمریکا به دنبال راه اندازی 
جنگ جدید در عراق است و علت انتقال نظامیانش به پایگاه های بزرگ تر هم با این 

هدف انجام می شود«.
این در حالی است که خبرگزاری فرانسه دوشنبه شب فاش کرد که آمریکا سامانه دفاع 
موشکی پاتریوت را در پایگاه نظامی اش در اربیل و پایگاه عین االسد در استان االنبار 

در غرب عراق مستقر کرد.
آیا حمله تروریست های آمریکایی به حشد شعبی و مقاومت عراق نزدیک است؟

روزنامه لبنانی االخبار هم در گزارشی آورده است: »شواهد از رویارویی قریب الوقوع 
میان اشغالگران آمریکایی و گروههای مقاومت عراق حکایت داردشواهد از رویارویی 
قریب الوقوع میان اشغالگران آمریکایی و گروههای مقاومت عراق حکایت دارد. منابع 
امنیتی عراقی فاش کردند که اشغالگران آمریکایی تصمیم به هدف قرار دادن یگان 
موشکی وابسته به سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل الحق به رهبری 
قیس الخزعلی و جنبش النجباء به رهبری اکرم الکعبی و نیز کتائب حزب اهلل عراق 
گرفته اند. به گفته این منابع این اهداف حداقل شامل ۱۰ هدف است که در استان های 
شرقی و مرکزی قرار دارند و اینکه برخی فرماندهان نظامی عراقی از موعد حمالت 

خبر دارند.
این رسانه می نویسد: این منابع به االخبار اعالم کرده اند که موعد حمالت نزدیک است 
و آمریکایی ها به درخواست عادل عبدالمهدی برای دست برداشتن از تنش یا حداقل 
در جریان قرار دادن زمان حمله پاسخ منفی داده اند واین در حالی است که واشنگتن 

برخی فرماندهان نظامی عراقی را در جریان این موضوع قرار داده است.
االخبار در پایان می نویسد: عراق طی روزهای آتی با تحوالت داغی روبرو خواهد شد به 
ویژه که اشغالگران به دنبال منحرف کردن نگاه ها از شکست آمریکا در مقابله با کرونا با 
به دست آوردن پیروزی های خیالی هستند تا دستاورد سیاسی به نفع ترامپ رقم بزنند 
اما سوالی که مطرح می شود، میزان خویشتنداری جبهه مقابل در برابر جنون واشنگتن 
و  است  کرده  تثبیت  را  متقابل  با ضربه  معادله ضربه  درگیری جدید،  قواعد  و  است 
آمریکایی ها باید تبعات هرگونه اقدام تحریک آمیز را بپذیرند. آنها در حالی که با جدول 
زمانی خروج نیروهای خود مخالفت کرده اند از سوی دیگر به دنبال استقرار نیروهای 

خود به دور از تیررس گروههای مقاومت عراق هستند«.

راز تحرکات نظامی خطرناک ترامپ
 در عراق



سیاسی
خبر

دولت به تسهیل صادرات
 اهمیت دهد

با  ارتباط  طریق  از  گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
کشورهای همسو و همسایه می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی را 
مرتفع کرد که دولت در سال آینده باید به این ظرفیت توجه بیشتری 

کند.
اظهار  سال ۹۹،  در  دولت  اولویت های  درباره  کیا   جواد حسینی  سید 
داشت: حل مشکل اشتغال جوانان و بهبود وضعیت معیشت مردم اولویت 
اصلی کشور است و دولت باید برنامه هایی برای حل این مشکالت داشته 

باشد.
وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان، فعال سازی معادن 

ظرفیت بزرگی است اما متأسفانه این ظرفیت مغفول مانده است.
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ضرورت توجه به واحدهای کوچک تولیدی و فعال سازی تمام واحدهای 
تولیدی تعطیل شده برای بهبود وضعیت اشتغال کشور، تصریح کرد: در 

سال آینده دولت باید به تسهیل امر صادرات اهمیت ویژه ای دهد.
حسینی کیا با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورهای همسایه، گفت: از 
طریق ارتباط با کشورهای همسو و همسایه می توان بسیاری از مشکالت 
کشور در زمینه اقتصادی را مرتفع کرد که دولت در سال آینده باید به 

این ظرفیت توجه بیشتری کند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دولت باید به مردم برای رونق تولید میدان دهد، گفت: الزمه این مسئله 
آن است که از اعمال قوانین دست و پاگیر در صدور مجوزها خودداری 

شود و باید شرایط الزم برای رونق تولید فراهم شود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: دولت 
باید در سال آینده برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه 
به ویژه روستاییان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
فکر جدی کند چرا که دریافتی آنان کفاف زندگی شأن را نمی دهد و 

همچنین صادرات محصوالت کشاورزی هم اهمیت بسیار زیادی دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در دولت 
میلیارد  هزار   ۱۰۰ تسهیالت  اختصاص 
تومانی برای حمایت از بنگاه های خدماتی 
و تولیدی آسیب دیده از کرونا به تصویب 

رسید.
 اسحاق جهانگیری در جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران با تشکر از مردم بابت 
در  ماندن  و  بهداشتی  دستورات  رعایت 
خانه گفت: این ایام برای مردم ایام پرتردد 
بوده و دید و بازدید از سنت های ایرانیان در 
نوروز بوده با این حال مردم رعایت کرده و 

در خانه ها ماندند.
وی افزود: وزیر راه در جلسه امروز هیأت 
دولت گزارشی از کاهش سفرهای نوروزی 
ارائه داد که بر این اساس سفرهای ریلی 
۹۴ درصد، سفرهای حمل و نقل عمومی 
 ۷۰ هوایی  و  درصد   ۷۵ اتوبوس  با  جاده 
سفرهای  و  است  داشته  کاهش  درصد 
شخصی جاده ای کاهش چشمگیری داشته 

است.
امروز سیزده بدر  جهانگیری تصریح کرد: 
بود که به طور طبیعی مردم در این روز به 
دامن طبیعت می رفتند اما امروز در خانه 
ماندند، از سراسر کشور گزارش های خوبی 
از ماندگاری مردم در خانه دریافت کردیم 

و امیدواریم کرونا از مردم دور شود.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اقدامات خوبی در بخش درمان انجام شده 
گفت: این هفته از بیمارستان امام حسین 
تهران بازدید داشتم، در روزهای قبل از آن 
می شد  اشغال  بستری  تخت   ۲۳۷ روزانه 
که در روزهای اخیر به ۱۳۷ تخت کاهش 
یافته است. اینها غیر از تخت هایی است که 
برای روزهای اضطراری در نظر گرفته شده 

ولی استفاده نمی شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه انسجام بزرگی 
حاکمیتی،  دولتی،  دستگاه های  میان 
نیروهای مسلح و صدا و سیما شکل گرفته 
افزود: در حال حاضر اولویت کشور مبارزه 

روزهای  برای  البته  است  شده  کرونا  با 
از  داریم،  داریم  برنامه  نیز  کرونا  از  پس 
درباره  می خواهیم  نخبگان  و  دانشگاه ها 
مضرات و آسیب های اقتصادی و اجتماعی 
دولت  تا  دهند  تشکیل  تیم هایی  کرونا 
بتواند با استفاده از تحقیقات آنها اقدامات 

بهتری در دوران پس از کرونا انجام دهد.
دیگر  با  ایران  شرایط  کرد:  تاکید  وی 
را  آن  نیز  مردم  و  است  متفاوت  کشورها 
ظالمانه  تحریم های  تحت  ما  می دانند 
آمریکا هستیم، صادرات نفت که مهمترین 
درآمد دولت بود و صادرات نفتی کاهش 
یافته است از دست دادن درآمدهای نفتی 
دولت  بودجه  و  مردم  درآمدهای  روی 
عملکرد  حال  این  با  است  بوده  اثرگذار 
بودجه در سال ۹۸ عملکرد خوبی برآورد 

می شود.
شورای  در  ما  داد:  ادامه  جهانگیری 
هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش بینی 
میلیارد  هزار   ۳۶۸ به   ۹۸ بودجه  کردیم 
با  توانستیم  عماًل  اما  یابد  کاهش  تومان 
به  را   ۹۸ بودجه  دیگر  منابع  از  استفاده 

۴۴۱ هزار میلیارد تومان برسانیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امروز وزیر 
نفت گزارش داد سال گذشته در این ایام 
مصرف  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۰۰ روزانه 
 ۴۲ به  روزانه  حاضر  حال  در  که  می شد 
میلیون لیتر کاهش یافته است. از انجایی 
که قیمت نفت خام کاهش یافته و بر روی 
اثر داشته است در  فرآورده های نفتی نیز 
و  گازوئیل  بنزین،  صادرات  با  داریم  نظر 
دیگر فراورده های نفتی این حجم از کاهش 
مصرف بنزین را صادر کنیم و منابع ارزی و 

ریالی را تأمین کنیم.
بنگاه های  از  حمایت  درباره  جهانگیری 
بخش های  در  دیده  آسیب  اقتصادی 
گفت:  کرونا  شیوع  از  تولیدی  و  خدمات 
در بخش هایی دولت محدودیت هایی ایجاد 
دلیل  به  نیز  بخش ها  از  برخی  در  کرد، 
کاهش مراجعات مردم با محدودیت مواجه 
شده که در نظر داریم تا ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت که در دولت تصویب شده 

به این بنگاه ها اختصاص دهیم.
افراد  معرفی  برای  مردم  از  دعوت  با  وی 
آسیب دیده و کم بضاعت از شرایط کرونا 
گفت: در فضای مجازی این پخش شد که 

نمی توانم  می گفت  فروش  دست  پیرمرد 
هر  دل  که  بخرم  پنیر  فرزندانم  برای 
بیننده ای را به درد می آورد، ما برای این 
افراد فکری کرده ایم لذا به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفته ایم سه میلیون 
عمدتاً  که  ندارند  شغلی  هیچ  که  نفری 
تا ۶۰۰  ماهانه ۲۰۰  اند  بوده  دستفروش 
هزار تومان پرداخت کنیم. خیری هم در 
این ایام به کمک مردم می آیند، نهادهای 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مانند  حمایتی 
نیز برای افرادی که تحت پوشش نیستند 
فکری کنند. معاون اول رئیس جمهور به 
پرداخت تسهیالت ۷۵ هزار میلیارد تومانی 
ساله  دو  بازپرداخت  و  درصد  سود ۱۲  با 
برای بنگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا 
اشاره کرد و گفت: ۵ هزار میلیارد تومان به 

صندوق بیمه بیکاری دادیم.
برای  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  داد:  ادامه  وی 
گرفته  نظر  در  بهداشتی  اقالم  واردات 
گزارش هایی  اساس  بر  حال  این  با  شده 
اقالم  در  ما  ورودی  ایم  کرده  دریافت  که 
نیاز  که  است  ذخایری  از  بیش  بهداشتی 

داریم.

اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به مشاغل 
آسیب دیده از کرونا

خبر

کشور به وحدت، انسجام و یکپارچگی 
برای مقابله با کرونا احتیاج دارد

به  امروز  از همه چیز  بیش  رئیس جمهور گفت: کشور  دفتر  رئیس 
وحدت، انسجام و پکپارچگی برای مقابله با ویروس کرونا نیازمند است.

 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در 
اینستاگرام نوشت: در روزهایی که کشور بیش از همیشه به وحدت، 
انسجام و یکپارچگی برای مقابله با بیماری عالم گیر کرونا نیازمند است، 
طرح موضوعات انحرافی و دامن زدن به بگومگوهای بی ثمر سیاسی، 
نه تنها کج سلیقگی است که گامی آشکار در جهت تضعیف مدیریت 
بحران و هدررفت توان و تمرکزی است که تمام و کمال باید صرف 

حفاظت از جان مردم شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیماری کووید -۱۹ مهم ترین مسئله و 
اولویت نخست نظام حکمرانی کشور اعم از دولت و سایر قوا و نیروهای 
مسلح است. آنهایی که این روزهای سرنوشت ساز را زمان مناسبی برای 
محاسباتی  دچار خطای  می دانند،  کهنه سیاسی  تسویه حساب های 
شده اند؛ وقتی مسئله جان مردم در میان است، هرگونه حاشیه سازی و 
پرداختن به فرعیات، بی تردید منجر به انزجار و رویگردانی مردم خواهد 

شد نه اقبال آنها.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با این همه، خدمت هموطنان عزیزی 
که ممکن است برخی ابهام آفرینی ها ذهن شان را مکدر کرده باشد، 
عرض می کنم که دولت از همان ابتدای تشخیص قطعی ورود بیماری 
با  متعددی  تصمیمات  و  داد  تشکیل  را  کرونا  ملی  ستاد  ایران،  به 
محوریت این ستاد و با نظر متخصصان امر اتخاذ شد؛   تعطیلی مدارس، 
دانشگاه ها، اماکن مقدسه، اجتماعات مذهبی،   فرهنگی و ورزشی از 
جمله این تصمیمات بود که از همان روزهای ابتدایی بحران،   در ستاد 

ملی مصوب و توسط دولت اجرایی شد.
واعظی افزود: مدیریت بحران در تمام این روزها بر عهده شخص رئیس 

جمهور بوده و ایشان حتی لحظه ای از این مسئله غافل نبوده اند.
حسن  فروردین  اول  هفته  در  مثال  به عنوان  کرد:  خاطرنشان  وی 
روحانی دو جلسه ستاد ملی کرونا، دو جلسه هیئت دولت با محوریت 
کرونا و یک جلسه ستاد اقتصادی کرونا را مدیریت کرده است. افزون 
بر آن، وی تاکنون ۲۴ ویدئوکنفرانس با استانداران و رؤسای ستادهای 
استانی مقابله با کرونا، ۹ ویدئوکنفرانس با بیمارستان ها ومراکز درمانی 
و ۹ ویدئوکنفرانس با مراکز خدمت رسان و واحدهای تولیدی داشته 
است. تقریباً همین برنامه با فشردگی و تراکم مشابه در هفته دوم هم 

برقرار بوده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: نه فقط رئیس دولت، بلکه بدنه 
دولت تمام تمرکز و توان و امکانات خود را برای غلبه بر کرونا بسیج 
کرده است و امیدواریم با همراهی مردم بر این بحران فائق آییم. این 
مهم البته مستلزم یاری همه ارکان کشور است؛ هرگونه تشتت در این 
مقطع که کشور توأمان با کرونا و تحریم در حال جنگ است، نتایج 
جبران ناپذیری به بار خواهد آورد و امیدواریم همه نیروهای سیاسی، با 
درک این مسئله، به جای تعمیق شکاف ها، بحران کرونا را به فرصتی 
انسجام و خدمت بی منت به مردم  برای پر کردن شکاف ها، نمایش 

تبدیل کنند.
واعظی در پایان یادداشت خود افزود: دولت نیز در همین مسیر حرکت 
مؤثر سیاسی  نیروهای  و  یاری همه جریان ها  و چشم انتظار  می کند 

کشور است.

جهش در تولید با اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی محقق می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شعار جهش در تولید با اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل تحقق است.

علی اکبر کریمی در خصوص نامگذاری سال ۹۹ به نام سال جهش در 
تولید گفت: بودجه ۹۸ نشان داد که می توانیم بدون درآمدهای نفتی 
کشور را اداره کنیم و این تجربه ویژه بعد از تحریم های آمریکا بود که 

موجب رشد و بالندگی اقتصاد ایران شد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در سال ۹۸ 
به  اگر  بوده و  اقتصادی نسبت به سال ۹۷ دارای رشد  شاخص های 
اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم، شرایط بهتری را خواهیم  سیاست های 

داشت.
وی افزود: شرایط کرونا و مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری 
و  پویاست  اقتصاد کشور  داد  نشان  وفور کاال و خدمات در کشور  و 

می تواند نیازهای کشور را تأمین کند.
با تأکید بر سیاست های  کریمی تصریح کرد: شعار جهش در تولید 
اقتصاد مقاومتی قابل تحقق است. متأسفانه قیمت نفت به کمترین 
میزان طی دهه های گذشته رسیده است، باید در راستای جهش تولید 
حرکتی انقالبی انجام شود تا مشکل اشتغال و اقتصاد کشور حل شود.

وی افزود: مجلس یازدهم باید طرح ها و برنامه هایی را آماده کرده و 
برای جهش تولید بسترسازی الزم را فراهم کند.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اظهارداشت: دولت سرعت 
الزم را طی سال های اخیر برای حمایت از تولید نداشته و گالیه ها و 
انتقادات جدی بر عملکرد دولت وجود دارد. در مجموع دولت یازدهم و 

دوازدهم عملکرد مطلوبی در حمایت از تولید نداشته است.
وی در پایان اظهارداشت: برای تحقق شعار جهش در تولید، مجلس 

یازدهم اقدامات اساسی انجام خواهد داد.

در قرارگاه بهداشتی نیروهای مسلح انجام شد؛

رونمایی از تولید انبوه کیت تشخیص کرونا در وزارت دفاع

آیین رونمایی از تولید انبوه نسل دوم کیت تشخیص کرونا ساخته شده 
توسط متخصصین صنعت دفاعی برگزار شد.

 آئین رونمایی از تولید انبوه نسل دوم کیت تشخیص کرونا ساخته شده 
توسط متخصصین صنعت دفاعی با حضور امیرسرتیپ دوم فرهاد امیری 
وزارت دفاع و سردار عزیزی دلشاد  و تحقیقاتی  آموزشی  رئیس مؤسسه 

رئیس اداره تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم فرهاد امیری در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: 
افتخار داریم که یکی از دستاوردهای مهم دفاعی را که به دست متخصصان 
و دانشمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حاصل شده است را 

به محضر ملت شریف ایران اسالمی تقدیم نمائیم.
اعالم شیوع ویروس کرونا در  از  اینکه حدود یک هفته پس  بیان  با  وی 
کشور، وزارت دفاع به فناوری کیت تشخیصی این ویروس دست پیدا کرد 
اظهار داشت: امروز افتخار داریم که نسل دوم این کیت های تشخیصی به 

مرحله تولید انبوه رسانده ایم.
امیر سرتیپ دوم فرهاد امیری با بیان اینکه کیت های تولیدی در وزارت 
دفاع دارای سه مشخصه مهم هستند ادامه داد: این کیت ها کاماًل منطبق 
با موارد اعالمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید 
 E، N ، Rdrp شده است و این کیت ها بر اساس تشخیص سه نوع ژن

عمل می کند.
وی با بیان اینکه از روزهای اول همه گیری و در گام اول کیت هایی در 
افزود: خوشبختانه  تولید شد  و  N” طراحی   “ اساس ژن  بر  دفاع  وزارت 
بررسی نتایج حاصل از عملکرد این کیت ها درتطابق با عالئم بالینی بیماران، 

دقت باالی این محصول مهم را به اثبات رساند.
رئیس مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی وزارت دفاع با بیان اینکه این کیت ها 
از صحت و دقت باالیی برخوردار است که به تأیید مراجع مربوطه رسیده 
است گفت: این گام در راستای اجرای فرمان فرماندهی معظم کل قوا و در 
راستای کمک رسانی به رفع بحران کرونا در کشور آمادگی هر چه بیشتر 

نیروهای مسلح در ارتقای قابلیت های دفاعی زیستی انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: وزارت دفاع آماده تأمین کامل نیازهای کشور و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و حتی آمادگی صادرات آن به سایر 

کشورها نیز فراهم است.
سردار عزیزی دلشاد رئیس اداره تحقیقات و امور صنعتی ستادکل نیروهای 
می تواند  ساعت  سه  زمان  در  کیت  این  گفت:  مراسم  این  در  نیز  مسلح 
بر اساس تمام  با دقت خیلی خوب تشخیص دهد و می تواند  را  بیماری 
از اسفندماه و  این کیت قبل  ژنوم های دنیا عمل کند. نمونه تحقیقاتی 
پیش از آنکه اولین نمونه بیماری کرونا در کشور تشخیص داده شود آماده 
شده بود و از آن زمان تا کنون سیر مراحل تحقیقاتی خود را طی کرده و 
مجوزهای الزم را کسب کرده و امروز آماده تولید انبوه است تا در اختیار 

مراکز درمانی قرار گیرد.
وی افزود: این کیت از نمونه های مشابه خود در دنیا چیزی کم ندارد و حتی 

توان صادرات هم دارد.
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سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: یکی 
از تأکیدهای رئیس جمهوری ماندن کارگران 
در کارخانه ها بود. برای افراد به اجبار بیکار 
شده در مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری 

نبودند، پنج هزار میلیارد اختصاص یافت.
علی ربیعی، دستیار ارتباطات رئیس جمهوری 
و سخنگوی دولت در یادداشتی به تشریح 
اقدامات دولت برای مقابله با ویروس کرونا 
کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  از  حمایت  و 

پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

اقتصادی  ستاد  صبح   ۹ ساعت  پنجشنبه، 
روحانی  رئیس جمهور  ریاست  به  دولت 
تشکیل شد. دو موضوع در این جلسه مورد 
بحث قرار گرفتند. آثار اقتصادی کرونا یکی 

از موضوعات مورد بحث در جلسه بود. 
کرونا به اقتصادهای بزرگ و با نشاط دنیا، 
شوک عظیم وارد کرده است. در همین اوایل 
کار ۲۵ میلیون نفر در سطح دنیا به تعداد 
بیکاران افزوده شده است. برخی گزارش ها 
بر تعمیق و گسترش فقر در کشورهایی با 
درآمد پایین هم اشاره کرده اند. ما در ایران، 
عالوه بر آثار کرونا، در دو سال اخیر درگیر 
تحریم شدید بوده ایم. اقتصاد ما بر اثر تحریم 
ماهه  سه  در  اینکه  با  است.  شده  کوچک 
پایانی سال ۹۸، نرخ رشد خوبی در اقتصاد 
با نفت و بدون نفت تجربه کرده ایم اما قطعاً 
با تأثیر از کرونا، رشد منفی در اقتصاد ما هم 

وارد خواهد شد.
صحبت  کار  وزارت  اشتغال  معاون  با 
اشتغال  درصد   ۵۱ وی  گفته  به  می کردم. 
در  نفر(  میلیون   ۱۲ از  بیش  )یعنی  ما 
بخش خدمات است. در کوتاه مدت بخش 
در  دید.  نخواهد  زیادی  آسیب  کشاورزی 
بخش صنعت بزرگ، آثار بیشتر میان مدت 
و دراز مدت خواهد بود اما بیشترین ضربه 

را بخش خدمات خواهد دید.
همین حدود اشتغال سهم بخش خدمات در 
GDP کشور است. فقط ۱.۵ میلیون نفر در 
بخش حمل و نقل درون شهری و جاده ای 

مشغول به کار هستند.
همچنین در کشور یک میلیون واحد صنفی 
در بخش خدمات داریم. رستوران ها، هتل ها، 
هنر  و  فرهنگ  بخش  حتی  و  رستوران ها 
دیده اند.  آسیب  مدت  کوتاه  در  رسانه  و 
برنامه  پیش بینی  و  توجه  عدم  صورت  در 
امکان  اشتغال،  تداوم  برای  الزم  حمایتی 
هزار  )تا ۴۰۰  توجهی،  قابل  نیروی  ریزش 

نفر( از شاغلین حوزه خدمات وجود دارد.
آمریکا  در  دنیا  کرونازده  اقتصادهای  امروز 
دل  در  شرقی،  جنوبی  آسیای  و  اروپا  و 
است.  کرده  ایجاد  واهمه  قوی  اقتصادهای 
همچنین  و  قاره  شبه  و  آسیا  در  قطعاً 
ضعیف،  اقتصادهای  و  جنوبی  آمریکای 

آثار شدیدتری تجربه خواهد شد. بی گمان 
کرونا،  با  همزمان  که  نیست  کشوری  هیچ 
سخت ترین تحریم های اعالم شده در جهان 

را نیز تجربه کند.
با سقوط قیمت نفت، یکی از دل مشغولی های 
اعضای اقتصادی دولت، عالوه بر هدف گیری 
کاهش صادرات ایران از سوی آمریکا، اثر این 
سقوط )عالوه بر کرونا( بر درآمدهای دولت 

نیز هست.
بنابراین این نگرانی رئیس جمهوری و اعضای 
اقتصادی دولت از اینکه اقتصاد ایران نباید به 
زمین بنشیند و رکود درازمدت را متحمل 

شود یک بحث کلیدی و ریشه ای است.
سقوط  افزایش  بر  تحریم  آثار  به  توجه  با 
پایین  دهک های  به  متوسط  دهک های 
خصوص  به  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و 
به ویژه کارگران  بازنشستگان و  کارگران و 
کرونایی  اقتصاد  غیررسمی،  و  روزمرد 

می تواند فقر را عمیق تر کند.
ستاد  و  دولت  جلسه  از  اعظمی  بخش 
برای  برنامه ریزی  به  روزها  این  اقتصادی 
هم بسته  دربرابر  اقتصاد  سرپانگه داشتن 

تحریم-کروناست.
اساسی  تأمین کاالهای  بعدی جلسه  بحث 
در سال ۱۳۹۹ بود. ثابت نگه داشتن قیمت 
کاالهای اساسی برای پیش گیری از کاهش 
مورد  موضوعات  از  مردم  خرید  قدرت 
تصمیم گرفته  بود.  امروز  جلسه  در  بحث 
مرکزی،  بانک  با  جهانگیری  آقای  که  شد 
جزئیات  اقتصاد  و  بهداشت  وزارت  صمت، 
را  اساسی  کاالهای  برای  ارز  تخصیص  این 
گوش  که  جلسه  مباحث  به  کند.  بررسی 
کار  همتی  آقای  می کنم  احساس  می دهم 
نظرم  به  دارد.  پیش روی  سختی  بسیار 
ایشان یک تکنوکرات خوش فکر با ایده هایی 
بانک  استقالل  حفظ  برای  راه گشاست. 
حال  عین  در  و  می جنگد  بسیار  مرکزی 
همیشه در پایان راهکارهای خوبی هم ارائه 
می دهد.به هرحال دارو و تجهیزات پزشکی 
از  الستیک  و  کشاورزی  نهاده های  نیز  و 
تأکید  آن ها  بر  بود که در جلسه  کاالهایی 
در  شده  مطرح  مباحث  دیگر  از  شد.یکی 
بنادر  به  که  بود  کاالهایی  ترخیص  جلسه، 
تن  چهارمیلیون  خوشبختانه  رسیده اند.  ما 
و  بنادر  در  کشور  مصرفی  نیاز  مورد  اقالم 
دژپسند  آقای  هستند.  موجود  گمرک ها 
گزارش خوبی از کاالهای موجود در گمرک 
به جلسه ارائه کرد. وزارت اقتصاد و گمرک 
دلسوزی  با  و  شبانه روزی  روزها  این  هم 
تمام با سرعت زیادی برای تأمین کاالهای 
اساسی فعال هستند.قرار شد کاالهای مورد 
نیاز کشور که در بنادر هستند طی مذاکره 
با واردکنندگان وارد کشور شوند و کاالهای 
ثبت سفارش شده ای که ارز آن ها اختصاص 

پیدا نکرده، آن دسته از کاالهای واسطه ای 
تولید  به  و  بود  خواهند  تولید  محرک  که 
داخلی کمک می کنند منهای اقالم مصرفی 
جلسات  با  و…  کمپوت  پوشاک،  مثل 
چندجانبه میان بخشی در کوتاه ترین زمان 

ممکن ترخیص شوند.
نحوه خرید گندم داخلی هم مورد بحث قرار 
گرفت و به رغم همه مشکالت، قیمت برای 
کشاورزان رضایت نسبی را به دنبال خواهد 

داشت.
برای  نگران کننده  و  مهم  مباحث  از  یکی 
همه ما حفظ اشتغال است. کارگران نباید 
بیکار شوند. من خود در خانواده کارگری و 
محله کارگرنشین بزرگ شده ام. از آن دوران 
شرمندگی  و  شده  بیکار  نگران  چهره های 
پدران در خاطرم باقی مانده است. تجربه تلخ 
کارگری و بیکاری را خود چشیده ام. در یک 
بودن،  کار  مشغول  ارزش  کارگری  خانواده 
منهای  حتی  شغلی،  امنیت  و  کار  جوهره 
درآمد و معیشت، در جای خود حائز اهمیت 
رئیس جمهوری  تأکیدهای  از  یکی  است. 
ماندن کارگران در کارخانه ها بود. برای افراد 
به اجبار بیکار شده در مشاغلی که مشمول 
میلیارد  هزار  پنج  نبودند،  بیکاری  بیمه 
اختصاص یافت.پیشنهاد آقای شریعتمداری 
ماندن  برای  دارد  او  که  درستی  اصرار  و 
کارگر در کارخانه است. بچه های وزارت کار 
معتقدند باید بخشی از دستمزد را پرداخت 
کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند 
و یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند. در 
بعداً  هم  بیکاری  بیمه  شیوه  و  مورد  این 
که  کسانی  برای  شد.  خواهد  بحث  بیشتر 
بیمه ندارند مثل کارگران غیررسمی، برای 
۳ میلیون نفر ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان درنظر 
گرفته شده است. پایگاه رفاهی ایرانیان این 
برای  می دهد.  نشان  را  اهمیت خود  روزها 
و  کوچک  وام های  هم  نفر  چهارمیلیون 
بی بهره، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان، در 
سازمان  گزارش  است.به  شده  گرفته  نظر 
جهانی کار، ۴۶ کشور کرونازده سیاست های 
آن ها  میان  هم  ما  که  داشته اند  حمایتی 

هستیم.

تسهیالت  برای  تومان  میلیارد  هزار  ما ۷۵ 
ارزان قیمت در نظر گرفته ایم.

امروز در جلسه بحث شد که این وام نباید 
به یک رانت تبدیل شود. اتفاقاً چند مقاله 
منتشر شده و تعدادی یادداشت خصوصی 
در همین رابطه که برایم فرستاده بودند بر 

همین موضوع تاکید داشت.
آقای نهاوندیان که مسؤولیت ستاد اقتصادی 
متعددی  جلسات  دارد  برعهده  را  کرونا 
بنشینند  هدف  به  وام ها  این  اینکه  برای 
برگزار کرده است و حتی روز سیزدهم هم 
مشغول  جلسه  به  شب  دیرین  ساعات  تا 
بوده اند. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش 
شد  قرار  است.  شده  متحمل  اقتصادی 
وام ها به گونه ای طراحی شوند که به حفظ 
اشتغال و مقابله با بیکاری منجر شود و آثار 
مهمتر  همه  از  و  باشد  نداشته  هم  تورمی 
گرفت  قرار  تأکید  مورد  هم  جلسه  در  که 
باشد.  داشته  وجود  آن ها  بر  نظارت پذیری 
می کرد  مطرح  نهاوندیان  ایده های  از  یکی 
مالک گرفتن تعداد کارگران موجود ضرب 
و  شد  خواهد  مشخص  بعداً  که  عددی  در 
عالوه بر آن سی درصد سرمایه در گردش 
این  شدن  طوالنی  دلیل  یابد.به  اختصاص 
ستاد  آینده  جلسه  به  بررسی  ادامه  بحث، 
اقتصادی موکول شد. روز شنبه هم کارهای 
کارشناسی صورت خواهد گرفت و یکشنبه 

صبح ستاد ملی کرونا را خواهیم داشت.
اجازه  نباید  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
و  خدماتی  و  صنعتی  واحد  هیچ  دهیم 
تجاری ای بدون پروتکل بهداشتی بازگشایی 
شود که در این مورد هم باید تصمیم های 
به  توجه  شود.با  گرفته  جدی ای  و  درست 
منابع موجودی که در کشور وجود دارد و 
می شود،  انجام  واقعی  طور  به  که  کارهایی 
فاصله گذاری،  اجرای  تحریم ها،  وضعیت 
تعمیم نیافتن فقر و سرپاماندن اقتصاد، باید 
سیاست گذاری کرد و از همه اقتصاددان ها 
این  نظرگرفتن  در  با  که  می کنم  دعوت 
عملیاتی  و  سیاستی  پیشنهادهای  عناصر 
خود را به دولت و ستاد اقتصادی کرونا ارائه 

دهند.

سخنگوی دولت طی یادداشتی تشریح کرد؛

اقدامات دولت برای مقابله با کرونا و حمایت از مشاغل آسیب دیده
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اقتصاد
اخبار

آمریکا جایگاه بزرگترین تولیدکننده 
نفت را از دست می دهد

متخصصان انرژی می گویند با سقوط قیمت نفت، افت تقاضا و سقوط 
سرمایه گذاری ها، امسال آمریکا قطعاً جایگاه خود به عنوان تولیدکننده 

شماره ۱ نفت در جهان را از دست خواهد داد.
به نقل از سی ان بی سی، متخصصان انرژی می گویند با سقوط قیمت 
نفت، افت تقاضا و سقوط سرمایه گذاری ها، امسال آمریکا قطعاً جایگاه 
خود به عنوان تولیدکننده شماره ۱ نفت در جهان را از دست خواهد 

داد. جایگاهی که به دست آوردن آن کار آسانی نبوده است.
در حالی که هر روز شهرهای بیشتری در جهان به علت ویروس کرونا 
قرنطینه می شوند و جنگ قیمت نفت بین عربستان سعودی و روسیه 
همچنان ادامه دارد، قیمت های نفت بیش از ۶۵ درصد تا به اینجای 

سال سقوط کرده اند.
این اهمیت بسیار باالیی برای سیاست خارجی آمریکا دارد چرا که 
این کشور سال ها امنیت انرژی را به امنیت ملی خود پیوند زده است.

دن یارگین، متخصص انرژی و معاون آی اچ اس مارکیت، می گوید: اگر 
قیمت های نفت همین طور پایین بمانند ما شاهد سقوط شدیدی در 
تولید نفت آمریکا خواهیم بود. این کشور دیگر تولیدکننده شماره ۱ 

جهان نخواهد بود.
در سال ۲۰۱۸ به اطف شکوفایی صنعت نفت شیل، آمریکا با پشت 
سر گذاشتن روسیه و عربستان سعودی به برترین تولید کننده نفت 

جهان تبدیل شده بود.
شده،  داده  کاهش  بودجه ها  آمریکا  شیل  نفت  صنعت  در  حاال 
سرمایه گذاری ها تعلیق شده و کارگران اخراج شده اند. تنها در ۲ هفته 

گذشته ۵۹ چاه نفت آمریکا بسته شده است.
دن یارگین می گوید: در ماه آوریل تقاضای نفت تا ۲۰ میلیون بشکه 

در روز کاهش خواهد یافت که این بی سابقه است.
ادوارد بل، تحلیل گر کاال در بانک ان بی دی دوبی می گوید: من معتقدم 
از  اینکه آمریکا امسال جایگاه بزرگترین تولید کننده نفت جهان را 
دست می دهد تقریباً تضمین شده است و این احتماالً خیلی سریع تر 

از آن چه پیش بینی می شد اتفاق خواهد افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی بانک 
عملیات  گسترده  اجرای  برای  مرکزی 
بازار باز به منظور کمک به دولت و غلبه 

بر مشکالت اقتصادی خبر داد.
در  یادداشتی  در  همتی  عبدالناصر 
اینستاگرام  در  خود  شخصی  حساب 
اجرای  برای  مرکزی  بانک  آمادگی  از 
منظور  به  باز  بازار  عملیات  گسترده 
مشکالت  بر  غلبه  و  دولت  به  کمک 

اقتصادی خبر داد.
بانک  کل  رئیس  پست  کامل  متن 

مرکزی به این شرح است:
اقتصادی  سیاست  هر  اثرگذاری  درجه 
که  دارد  ابزارهایی  به  بستگی مستقیم 
در اختیار سیاستگذار است. در یک سال 
و نیم گذشته بانک مرکزی با شناخت 
و آگاهی از دستاوردهایی که بانک های 
مرکزی دنیا در مدیریت سیاست پولی 
پیوسته،  صورت  به  داشته اند،  ارزی  و 
مجموعه ای از ابزارها را طراحی کرده و 
پس از تصویب مراحل قانونی در سبد 
این  از  هدف  داد.  قرار  خود  ابزارهای 
اقتصادی،  نوسانات  کنترل  ابزارسازی، 
پایدار  رشد  به  کمک  و  تورم  کنترل 

اقتصادی بوده است.
مرکزی  بانک های  سخت،  شرایط  در 

دنیا در خط مقدم قرار دارند و با کاهش 
به  دولتی  اوراق  و خرید  بهره  نرخ های 
به  و  آمده  مالی  سیاستگذاری  کمک 
مسیر  می کنند.  کمک  اقتصاد  نجات 
نرخ  کریدور،  طریق  از  دو  این  انجام 
سود بین بانکی و اجرای عملیات بازار 
باز است. خوشبختانه این دو ابزار پولی 
شد،  طراحی  گذشته  سال  در  تنها  نه 
بلکه عملیاتی نیز شده است. هر چند 

پیش شرط ها  آمادگی  عدم  بر  برخی 
مشخص  امروز  ولی  می کردند،  تأکید 
موقع  به  مرکزی  بانک  برنامه  که  شده 
و به درستی طراحی و اجرا شده است 
و همان ناقدان نیز امروزه خود خواهان 
ابزارها  این  از  مرکزی  بانک  استفاده 

هستند.
که  می کنم  تأکید  چندمین بار  برای 
بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از 

دولت  به  برای کمک  باز  بازار  عملیات 
در مواجهه با مشکالت و کمک به رشد 
نه  اوراق  انتشار  با  دولت  است.  اقتصاد 
پوشش  را  خود  نیازهای  می تواند  تنها 
بانک ها  ترازنامه  اصالح  به  بلکه  دهد، 
نیز کمک می کند. بانک مرکزی آماده 
و  بانکی  بین  بازار  در  فعال  حضور 
مدیریت نرخ سود بین بانکی و نقدینگی 

است.

آمادگی بانک مرکزی برای 
اجرای گسترده عملیات بازار باز

گزارش

افزایش ۱۲ درصدی مصرف آب 
در کشور

وزیر نیرو گفت: در برخی از مناطق کشور مصرف آب ۴۰ درصد و گاها 
بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته؛ 
اما به طور کلی نیز مصرف آب در سطح کشور با افزایش ۱۲ درصدی 

مواجه بوده است.
 رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه آب و برق، 
جزو همکاران خاموش بخش بهداشت و درمان کشور در این مبارزه 
هستند. گفت: ۲۰ هزار پرسنل در بخش برق و ۵ هزار پرسنل در بخش 

آب، شبانه روزی مشغول به کار هستند.
وزیر نیرو افزود: عوارض سیالب های اخیر نیز از لحاظ قطع آب و برق 

تا حدودی مرتفع شده و فقط موارد محدودی باقی مانده است. 
وی با بیان اینکه مصرف آب افزایش یافته است، ادامه داد: وقتی می 
لزوما منظورمان حجم  گوییم چالشی در موضوع مصرف آب داریم؛ 
موجودی آب در مخازن و سدها نیست؛ بلکه ظرفیت تصفیه خانه ها 
مدنظر است زیرا باید کشش تامین داشته باشند. درست است که برای 
بخش بهداشت آب مصرف می شود اما این آب از محل آب شرب است.

از مناطق کشور مصرف آب ۴۰ درصد و  اردکانیان گفت: در برخی 
افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۴۰ از  بیشتر  گاها 
داشته است. به طور کلی نیز مصرف آب در سطح کشور با افزایش ۱۲ 

درصدی مواجه بوده است.
رعایت  در  خاللی  ترین  کوچک  بدون  کنند  توجه  مردم  افزود:  وی 
مسائل بهداشتی، شیوه رعایت بهداشت به گونه ای انجام شود که آب 

شرب کمتری مصرف شود تا بدون مشکل این ایام را بگذرانیم.
بارش ها  اشاره کرد و گفت: مجموع  بارش ها  به مجموع  نیرو  وزیر 
نسبت به پارسال ۱۱ درصد کاهش داشت اما باید در نظر داشته باشیم 
که پارسال یک سال استثنایی بود. مجموع بارش ها در سال جاری 
نسبت به متوسط ۵۰ ساله کشور ۲۳ درصد افزایش داشته است که 

یعنی وضعیت مخازن کشور خوب است.
اردکانیان افزود: فقط در خوزستان برای آماده شدن جهت مقابله با 
مخازن  متر مکعب حجم خالی  میلیارد  احتمالی، ۵.۵  های  سیالب 

داریم.
وی همچنین گفت: ۴۰ طرح بزرگ فقط برای بهار امسال با سرمایه 
گذاری ۶ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهیم کرد. همچنین شرکت آب 
و فاضالب را در استان ها یکپارچه کردیم به گونه ای که شرکت های 

استانی آب و فاضالب »شهر و روستا« را با هم در برمیگرند. 

موسسه اعتبارسنجی اس اندپی:
شوک ویروس کرونا، رشد اقتصاد جهانی را به صفر 

رسانده است

مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی پیش بینی کرد که با وجود قرنطینه کشورها و 
بسته شدن بازارها به علت شیوع ویروس کرونا، تالطم اقتصادی به وجود آمده 

در دنیا رشد اقتصادی جهان را به صفر می رساند.
به نقل از سی ان بی سی، تحلیل گران مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی پیش بینی 
کردند که با وجود قرنطینه کشورها و بسته شدن بازارهای مهم به علت شیوع 
ویروس کرونا، تالطم اقتصادی به وجود آمده در دنیا رشد اقتصادی جهان را 

به صفر خواهد رساند.
یادداشتی  در  گرونوالد،  پاول  گلوبال،  اس اندپی  مؤسسه  ارشد  اقتصاددان 
تحقیقی نوشت: در واکنش به تداوم تأثیر خارق العاده پاندمی ویروس کرونا بر 
فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی جهان، ما پیش بینی می کنیم که رشد 
اقتصادی جهان امسال فقط ۰.۴ درصد باشد و در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی 
جهان به ۴.۹ درصد بازگردد. شدت سقوط فعالیت های اقتصادی بسیار شدید 

خواهد بود.
رشد اقتصادی ضعیف ۰.۴ درصدی، سطحی از رشد اقتصادی است که جهان 
از بحران اقتصادی سال ۱۹۸۲ تا کنون شاهد آن نبوده است. بحران اقتصادی 
سال ۱۹۸۲ بدترین بحران مالی پس از دوره رکود بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ است 

و در آن سال رشد اقتصادی جهان به ۰.۴۳ درصد رسید.

اتاق اصناف در بیانیه ای تاکید کرد

همه اصناف با طرح فاصله گذاری اجتماعی همراهی می کنند

اتاق اصناف ایران طی بیانیه ای از همراهی همه اصناف کشور با طرح فاصله 
گذاری اجتماعی خبر داد.

 اتاق اصناف ایران در بیانیه ای اعالم کرد: این اتاق بر خود الزم می داند ضمن 
قدردانی صمیمانه و صادقانه از کادر بهداشتی و درمانی کشور و اهدا عالی ترین 
درودها به روح پرفتوح »شهدای سالمت« که در راه مبارزه با ویروس کرونا 
جان شان را از دست داده اند، بار دیگر بر لزوم همکاری و همیاری همه اقشار 
جامعه در مبارزه با این بیماری و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تأکید کند.

و  پیشه وران  کسبه،  اصناف،  میان،  این  در  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
بازاریان جای جای ایران که همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند دل در گرو 
آبادانی و سعادت ایران و ایرانی دارند، بار دیگر وظیفه ای سترگ را بر دوش 
می کشند. چه آن دسته از فعاالن صنفی که دوشادوش کادر درمانی کشور، 
جان بر کف دست نهاده در راستای تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی تالش 
می کنند و چه آن ها که از پِس یک سال پرآشوب و سخت اقتصادی، به جهت 
تأمین سالمت جامعه، محل کسب روزی خود و خانواده شان را تعطیل کرده اند، 
در زمره تالش گرانی محسوب می شوند که ایجاد فضایی امن و آرام در کشور 

را هدف گرفته اند.
نهاد متولی بخش اصناف در این بیانیه می افزاید: در همین راستا، اتاق اصناف 
ایران بار دیگر از عموم فعاالن صنفی در سراسر کشور دعوت به عمل می آورد تا 
با مشارکت حداکثری در طرح »فاصله گذاری اجتماعی« که توسط ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ارائه شده است، نهایت همکاری و همراهی حداکثری را داشته 
کشور،  سراسر  صنفی  اتحادیه های  و  اصناف  اتاق های  می رود  انتظار  باشند. 
همچون همیشه در همراهی کامل با دیگر نهادهای مرتبط نظیر سازمان های 
قضائیه  قوه  و  انتظامی  نیروی  تعزیرات حکومتی،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 

نسبت به تحقق این طرح اهتمام جدی و بایسته داشته باشند.
در این بیانیه اعالم شده: تردیدی نیست که تداوم تعطیلی واحدهای صنفی 
غیر ضرور و ماندن در خانه ها برای هر یک از فعاالن صنفی به منزله اقدامی 
ارزنده محسوب می شود و مشمول عنایات الهی و قدردانی فرزندان ایران زمین 

خواهد شد.

3

رشد ۸ برابری تولید مواد ضدعفونی کننده

وزیر صنعت، معدن و تجارت، از رشد ۸ برابری تولید مواد ضدعفونی 
کننده و ۴ برابری ماسک سه الیه و معمولی در کارخانه های تولیدی 

خبر داد.
رضا رحمانی در حاشیه نشست هیئت دولت، در خصوص تولیدات 
مرتبط با ویروس کرونا، اظهار داشت: در ایام نوروز واحدهای تولیدی 
فعال بودند که این واحدها صرفا شامل تولیدکنندگان اقالم بهداشتی 

نمی شود؛ بلکه تولیدکنندگان مایحتاج عمومی نیز فعال بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تولید اقالم بهداشتی، گفت: تا 
پیش از شیوع این ویروس، به دلیل وجود شرایط عادی تولیدات ما 
بیش از نیاز جامعه بود اما در شرایط کنونی که ویروس کرونا شیوع 
پیدا کرده، نیاز به این اقالم چند برابر شد؛ به گونه ای که تولید مواد 
ضدعفونی کننده ۸ برابر و ماسک های سه الیه و معمولی ۴ برابر در 
کاخانه ها افزایش یافت و برخی صنوف دیگر نیز تولیداتی دارند که 

جزو این آمار نیست.
وی ادامه داد: مردم نیز به صورت خودجوش پای کار آمدند و بسیاری 
از کارخانه ها خط تولید را تغییر داده و مواد ضدعفونی کننده تولید 
کرده اند؛ ضمن اینکه صدور مجوزهای موردی و فوری نیز با همکاری 

وزارت بهداشت، انجام می شود.
نیازهای مردم تامین  تا  افزود: در مجموع تالش می شود  رحمانی 
شود؛ در مواردی مجبور به واردات شدیم و در چند مورد نیز صادرات 

برخی اقالم بهداشتی را ممنوع کردیم.
وی در مورد حمایت از کسب و کارها، گفت: در این شرایط برخی از 
کسب و کارها دچار آسیب شدند که دولت اعطای ۷۵ هزار میلیارد 
نامه  آیین  و  کرده  تصویب  را  درصد   ۱۲ سود  با  تسهیالت  تومان 
مانند  کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  به  تا  است  تدوین  حال  در  ها 
بخش شرکت های حمل و نقلی، گردشگری، اصناف  پرداخت شود. 
همچنین بدهی های این مشاغل به تامین اجتماعی و سازمان امور 

مالیاتی استمهال شده است.
رحمانی افزود: تسهیالت ۱۹۰ میلیارد تومانی از سوی هیئت دولت 

برای برخی از کسب و کارها و اصناف در نظر گرفته شده است.

در  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 
 ۲۹۹۸ بر  بالغ  مجموع  در   ۱۳۹۸ سال 
دولتی  شرکت های  سهام  تومان  میلیارد 

واگذارکرده است.
از  یکی  عنوان  به  را  خصوصی سازی   
در  دولت  دخالت  کاهش  راه حل های 
شرکت های  عملکرد  بهبود  و  اقتصاد 
دولتی در ایران در چارچوب سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه و 

پیگیری جدی قرار داده است.
اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه 
حوزه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
سال  در  دولتی  شرکت های  واگذاری 
سهام  »فروش  محور  در شش  را   ۱۳۹۸
سهام  »واگذاری  دولتی«،  شرکت های 
خریداران  »اهلیت  مردم«،  عموم  به 
در  »قیمت گذاری   ، دولتی«  شرکتهای 
های  روش  »اصالح  دارایی ها«،  و  سهام 
بررسی  کارگروه  »تشکیل  و  واگذاری« 

واگذاری ها«، در ادامه می خوانیم:
دولتی؛  های  شرکت  سهام  فروش  الف( 
تصویب  با   ۱۳۹۸ سال  اول  نیمه  در 
دولت  سهام  مانده  باقی  واگذاری،  هیات 
در تعدادی از شرکت ها از جمله پاالیش 
نفت شیراز و پاالیش نفت الوان عرضه و 
تومان  میلیارد  حدود ۲۹۹۸  مجموع  در 
بخش  به  دولتی  شرکت های  سهام  از 

غیردولتی واگذار شده است.
عملکرد واگذاری ها از منظر میزان واریزی 
به خزانه نشان می دهد، با توجه به حجم 
های  سال  و   ۱۳۹۸ سال  در  واگذاری ها 
گذشته، در مجموع بیش از۶۰۰۰ میلیارد 
تومان به خزانه واریز شد ) در حالی که 
مصوب قانون بودجه ۵۰۷۵ میلیارد تومان 
بوده است( که این میزان با توجه به رقم 
مصوب بودجه، نشان دهنده ۱۱۸ درصد 
تحقق منابع در این بخش است. الزم به 
از  این بخش  تحقق  میانگین  است،  ذکر 

درآمدها نسبت به مصوب قوانین بودجه 
لغایت   ۱۳۸۰ های  سال  طی  سنواتی 

۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده است.
مردم؛  عموم  به  سهام  واگذاری  ب( 
به  عموم  تشویق  و  ترغیب  راستای  در 
مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هیات 
قانونی  مجوزهای  چارچوب  در  واگذاری 
باقیمانده  نمود  مقرر  مربوط،  مقررات  و 
شرکت   ۱۸ در  دولت  به  متعلق  سهام 
بورسی )۲۰ درصد سهم دولت(؛ با ارزش 
بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان به صورت 
نقد عرضه و در صورت عدم موفقیت در 
به    ETF قالب صندوق های  در  عرضه، 
عموم مردم واگذار شود. بر همین اساس 
برخی  واگذاری  اجرایی  کار  و  ساز  نیز 
 ETF صندوق  قالب  در  ها  شرکت 
تهیه  ودارایی  اقتصادی  امور  وزارت  در 
به تصویب هیات واگذاری  وحسب مورد 

وشورای عالی بورس رسید.
ج( اهلیت خریداران شرکتهای دولتی؛ با 
توجه به اهمیت موضوع اهلیت خریداران، 
مشتریان  انتخاب  روش  دستورالعمل 

خرید  متقاضی  و  )استراتژیک(  راهبردی 
سهام کنترلی و مدیریتی، مورد بازنگری 
و اصالح قرار گرفت و به موجب اصالحیه، 
گردید  مکلف  سازی  خصوصی  سازمان 
مقررات  رعایت  با  را  خریداران  اهلیت 
از  تا  نماید  بررسی  مذکور  دستورالعمل 

بروز مشکالت احتمالی اجتناب شود.
دارایی ها؛  و  سهام  در  قیمت گذاری  د( 
بازنگری در قیمت گذاری سهام و دارایی ها 
یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای 
سال  در  شده  شناسایی  آسیب های  رفع 
۱۳۹۸ در دستور کار این وزارتخانه قرار 
گرفت. مقررات و روش های قیمت گذاری 
شیوه های  اجرایی  آیین نامه  جمله  از 
اعمال  نحوه  و  بنگاه ها  قیمت گذاری 
موضوع  چارچوب  در  مذکور  شیوه های 
جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون، برای رفع 
اشکاالت شناسایی شده، لغو و یا اصالح 

شد.
به  واگذاری؛  های  روش  اصالح  هـ( 
های  ظرفیت  از  کامل  استفاده  منظور 
های  سیاست  اجرای  قانون   )۱۹( ماده 

به ویژه  اساسی،  قانون   )۴۴( اصل  کلی 
در ارتباط با استفاده از روش واگذاری به 
شیوه پیمان مدیریت، مقرر شد سازمان 
اصالحی  پیش نویس  خصوصی سازی 
دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی 
به شیوه پیمان مدیریت را جهت بررسی 

و تصویب به هیات واگذاری ارائه نماید.
ها؛  واگذاری  بررسی  کارگروه  تشکیل  و( 
با عنایت به اهمیت و همچنین تعهدات و 
مسئولیت های گسترده هیات واگذاری در 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( 
قانون اساسی از یکسو و تعدد موضوعات 
محدودیت  و  واگذاری  هیات  به  ارجاعی 
مدت زمان رسیدگی به پیشنهادات واصله 
هیات  مصوبه  موجب  به  دیگر،  سوی  از 
متشکل  کارگروهی  شد  مقرر  واگذاری 
از رئیس سازمان خصوصی سازی )رئیس 
اعضای  نمایندگان  یا  معاونین  کارگروه(، 
ذی ربط،  اجرایی  دستگاه های  و  هیات 
ارائه  به  به عنوان مرجع مشورتی نسبت 
نظرات، پیش از طرح موضوعات در هیات 

فوق اقدام نماید.

وزارت اقتصاد اعالم کرد

واگذاری ۲۹۹۸ میلیارد تومان سهام 
شرکت های دولتی در سال ۹۸
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رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد:ایران دارای پیچیده ترین تجارت خارجی دنیا
رئیس کل گمرک ایران گفت: یکی از پیچیده ترین 
نحوی که ۲۵ سازمان  به  داریم  را  دنیا  تجارت های 
با تجارت هستند و به گفته رئیس جمهور،  مرتبط 
 ۷۰ نیست،  خوان   ۷ دستگاه،  تعداد  این  هماهنگی 

خوان است.
دو  شبکه  ماه  نیمه  دو  برنامه  در  میراشرفی  مهدی 
ساخت  دستگاه های  اخیر  روزهای  در  گفت:  سیما 
ماسک تنفسی وارد کشور شده و با بهره برداری از آنها 
ظرفیت تولید ماسک که در حال حاضر ۱۵ میلیون 
است به ۵۰ میلیون ماسک افزایش پیدا خواهد کرد. 

"ونتیالتور"  دستگاه  ساخت  ماشین آالت  همچنین 
وارد کشور  دانش بنیان  از شرکت های  برخی  توسط 
شده و تولید این دستگاه که نیاز مبرم مراکز درمانی 

برای بیماران مبتال به کرونا است آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین سازمان های 
از  یکی  گفت:  تجارت  تسهیل  بحث  در  ذی ربط 
مدیریت هماهنگ  این خصوص  در  مهم  موضوعات 
تسریع  و  تسهیل  باعث  که  است  مرزی  یکپارچه  و 
مبادی مرزی می شود، عکس  از  ورود و خروج کاال 
اگر سازمان های  یعنی  این موضوع هم صادق است 

مرزی با یکدیگر هماهنگ نباشند، در زمینه تجارت 
مشکالتی ایجاد و ناهماهنگی ها مضاعف خواهد شد. 
تجارت هستند که  ما ۲۵ سازمان درگیر  در کشور 
ایجاد هماهنگی بین آنها دشواری های خاص خود را 
رئیس  گفته  به  است.  نقد  قابل  موضوع  این  و  دارد 
هفت  دستگاه  تعداد  این  هماهنگی  بحث  جمهور 
خوان نیست و هفتاد خوان رستم است. بنابراین اگر 
می خواهیم یک تجارت خارجی موفق داشته باشیم 
یکپارچه  و  هماهنگ  مدیریت  یک  وجود  آن  الزمه 

مرزی است.



اجتماعی
خبر

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی؛ با 

تداوم دورکاری کارمندان شهرداری

از  درصد   ۳۰ دورکاری  گفت:  تهران  شهردار  معاون 
کارمندان شهرداری تهران برای اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و کمک به کاهش شیوع ویروس کرونا تا بیستم 

فروردین ماه ادامه دارد.
شهردار  اخیر  بخشنامه  دو  به  اشاره  با  مظاهریان  حامد 
تهران و سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از جمله راهکارهایی 
است که در قطع زنجیره انتقال کرونا نقش موثری دارد. 
از این رو شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از نهادهای 
خدمت رسان، برای کاهش ابتالی کارمندان، گام به گام 
و بر اساس نیاز و ضرورت فرایند این بیماری، تدابیری را 

اندیشیده است.
و  تردد  ارائه خدمات عمومی در عین کاهش  تداوم  وی، 
این  در  تهران  شهرداری  رویکردهای  جمله  از  را  تجمع 
همکاران خدوم شهرداری  افزود: حضور  و  دانست  زمینه 
های  حوزه  در  مسئول  مقام  باالترین  تشخیص  با  تهران 
و  فنی  شهرسازی،  اقتصادی،  و  مالی  فرهنگی،  اجتماعی 
عمرانی، ترافیک، برنامه ریزی و منابع انسانی، با حداکثر 
یک سوم نیروها و به صورت شیفت بندی تا ۲۰ فروردین 

ماه مجاز خواهد بود.
به گفته مظاهریان، در بخشنامه دورکاری شهرداری تهران 
درنظر  بهداشت  وزارت  های  پروتکل  اساس  بر  ضوابطی 
بیماران  باردار،  بانوان  خاص،  بیماران  مثاًل  شده  گرفته 
مزمن تنفسی، قلبی، کلیوی، دیابتی، بانوان دارای فرزند 
حرکتی،  و  توان جسمی  کم  و  معلول  افراد  سال،  زیر ۶ 
کارکنان دارای فرزند بیمار خاص و یا معلول در اولویت 
دورکاری قرار دارند.سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی 
شهردار  تدابیر  اجرای  لزوم  بر  تاکید  با  تهران  شهرداری 
ابتال  به قطع زنجیره  برای زمینه سازی در کمک  تهران 
الزم  قبلی  بخشنامه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  کرونا  به 
االجرا، واحدهایی که در قالب کارگروه های ستاد بحران 
تهران  شهرداری  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  با 
همکاری مستمر دارند با هماهنگی ستاد بحران به صورت 
آماده باش هستند.وی افزود: همچنین واحدهای اجرایی و 
نظارتی، حوزه معاونت های شهرداری تهران و نیرو های که 
به صورت شیفتی، نگهبانی و در بخش های خدمات رسانی 

انجام وظیفه می نمایند. 

در  فعالیت ها  مجدد  آغاز  گفت:  کشور  وزیر 
یا  بیماری  رفع  معنای  به  مختلف،  حوزه های 

کنترل و مدیریت قطعی این بیماری نیست.
کمیته  امروز  نشست  حاشیه  در  کشور  وزیر 
کرونا  مدیریت  ملی  امنیتی ستاد  و  اجتماعی 
گفت: جلسه امروز کمیته با حضور تمامی اعضا 

و دستگاه های موضوع کار، تشکیل شد.
وی افزود: مأموریتی که به این کمیته داده شد، 
این بود که شرایط باز فعالیت حوزه های مختلف 
از نظر اجرایی بررسی شود و هر تصمیمی که 
کرد،  اتخاذ  رو  پیش  شرایط  برای  ملی  ستاد 

آمادگی الزم برای اجرای آن مهیا باشد.
حوزه ها،  از  یکی  گفت:  ادامه  در  کشور  وزیر 
حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی است که 
از هر دو حوزه توضیحاتی ارائه کردند و شرایط 
که  پروتکل هایی  و  نظرات  و  ترسیم کردند  را 
باید اجرا شود را مطرح کردند که ان شاءا… 
نظرات  و  لحاظ شرایط  و  پروتکل ها  رعایت  با 
وزارتخانه ها، در ستاد ملی تصمیم برای شروع 
در هر تاریخی که مقتضی خواهد بود، گرفته 
می شود و وزارتخانه ها هم باید آمادگی الزم را 

برای این کار داشته باشند.
رحمانی فضلی افزود: در خصوص فعالیت های 
اقتصادی چه در حوزه عمومی و چه در حوزه 
و  شد  مطرح  نظراتی  نیز  دولتی  و  غیردولتی 
طرح بسیار خوبی با سه اولویت ریسک پایین، 
متوسط و باال با شاخص های امتیازبندی شده 
بندی  اساس، مشاغل دسته  این  بر  ارائه شد. 
ریسک  با  مشاغل  از  دسته  آن  تا  است  شده 
با ریسک  بازه زمانی زودتر، مشاغل  پایین در 
متوسط با فاصله مشخص و مشاغل با ریسک 

باال با فاصله دیرتری شروع به فعالیت کنند.
وزیر کشور ادامه داد: در این جلسه مقرر شد 
همراه  به  صمت  و  بهداشت  وزارتخانه های 
اصناف و اتحادیه ها پروتکل اجرایی کاربردی را 
نهایی  در جریان  و  کنند  تهیه  زمینه  این  در 
تخصصی،  نظرات  حتماً  پروتکل ها،  سازی 
تجربی و عینی صاحبان مشاغل و اصناف مورد 
هم  نظارت  و  اجرا  برای  بعالوه  باشد؛  توجه 
سازوکارهایی پیش بینی شده است تا چگونگی 

اجرا و نظارت روشن شود.

وزیر کشور در خصوص فعالیت های عمومی نیز 
مراکز عمومی  و  فعالیت ها  گفت: در خصوص 
جماعت،  و  جمعه  نمازهای  حرم ها،  مانند 
ورزشگاه ها و دیگر مراکز دارای تراکم جمعیتی، 
تهیه  این  از  پیش  که  پروتکل هایی  مقرر شد 

شده بود، مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
سیاستگذاری  شورای  با  همچنین  افزود:  وی 
نماز جمعه و متولیان حرم های مطهر صحبت 
می شود تا بعد از اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با  بتوانیم  اتخاذ کرد،  را  نهایی  تصمیم گیری 
اطمینان  با  را  فعالیت ها  الزم،  شرایط  لحاظ 

بیشتر داشته باشیم.
اجرای  از  تقدیر  ضمن  ادامه  در  کشور  وزیر 
تصمیمات این مرحله از سوی مردم گفت: به 
عنوان مسئول کمیته و متولی این کار، صادقانه 
طرح،  این  اجرای  از  ما  تصور  که  گویم  می 
همراه با این میزان از موفقیت نبود؛ اما اکنون 
باید اعالم کنیم که با آگاهی، اطالع، همراهی 
و همدلی خوب مردم، هیچ خالئی در کار به 

خصوص در روز ۱۳ فروردین، شاهد نبودیم.
دغدغه های  از  یکی  طبیعت  روز  افزود:  وی 
اصلی ما بود چرا که یک سنت دیرینه آشتی با 
طبیعت و رفتن به طبیعت در جامعه وجود دارد 
و نرفتن به طبیعت آن هم به صورت اختیاری، 
انجام شد.  کار بسیار مهمی بود که به خوبی 
زمینه، ضمن  دکتر رحمانی فضلی در همین 
دستگاه هایی  همه  از  مردم،  از  ویژه  تقدیر 
ناجا  مانند  کردند  فعالیت  زمینه  این  در  که 
استانداران  و  فرمانداران  همچنین  بسیج،  و 
کرد:  امیدواری  ابراز  و  کرد  قدردانی  و  تشکر 
این همکاری تداوم داشته باشد و در سایه این 
در  را  مناسب تری  فضای  نظیر،  کم  همکاری 

پیش رو داشته باشیم.
باز  خصوص  در  اگر  کرد:  تصریح  کشور  وزیر 
گیری  تصمیم  مختلف،  حوزه های  در  فعالیت 
می شود، این به معنای رفع بیماری یا کنترل 
بلکه؛  نیست.  بیماری  این  قطعی  مدیریت  و 
بیماری به دلیل عدم رعایت بهداشت عمومی 

قواعد،  اجرای  در  احتمالی  مباالتی های  بی  و 
می تواند با همان شیب افزایشی ادامه پیدا کند. 
لذا تا پایان واقعی موضوع که می تواند از طریق 
کشف دارو یا واکسن مؤثر و یا اقدامات باالی 
سطح  در  گیرد،  قرار  دسترس  در  بهداشتی 
مقابله  راه  و  هستیم  مواجه  خطر  با  جامعه 
حفظ  و  بهداشتی  قواعد  به  توجه  ادامه  هم 
فاصله های الزم فیزیکی در مراودات اجتماعی 
گذاری  فاصله  خصوص  در  افزود:  وی  است. 
و  است  شده  انجام  خوبی  اقدامات  اجتماعی 
باید این رعایت ها از جمله حفظ فاصله فیزیکی 
را رعایت کنیم تا اینکه اطمینان صد در صد 

ایجاد شود.
از  فعالیت ها  شروع  کرد:  تاکید  کشور  وزیر 
بیستم فروردین یا هر تاریخی که ستاد اعالم 
کند، به معنی اطمینان بخشی کامل به مردم 
نیست. دوستان ما در وزارت بهداشت کماکان 
از  اکنون  که  دارند که همه مالحظاتی  اصرار 

طرف مردم رعایت می شود، ادامه یابد.

شرایط بازفعالیت حوزه های مختلف 
از نظر اجرایی بررسی شد

ویدئو  اجرای  از  هدف  تهران،  شهردار 
اعالم  را  آزادی  برج  روی  مپینگ 
همبستگی با مردم جهان که این روزها 
عنوان  هستند،  کرونا  ویروس  درگیر 

کرد.
در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز   
حاشیه اجرای ویودئو مپینگ روی برج 
اقدام  این  آزادی در جمع خبرنگاران، 
با مردم  اعالم همبستگی  به عنوان  را 
کرونا  منحوس  بیماری  با  که  جهان 

درگیر شده اند عنوان کرد.
او با بیان اینکه اجرای ویدیو مپینگ را 
همکاران ما در سازمان زیباسازی آماده 
کردند، اضافه کرد: این دومین برنامه از 
سری ویدیو مپینگ ها در دوران شیوع 
برنامه  نخستین  است،  کرونا  ویروس 
ووهان  مردم  با  همدردی  اعالم  برای 
چین اجرا شد که تاثیرات بسیار خوبی 

داشت.
شهردار تهران با اعتقاد به اینکه ایران 
با دو ویروس کرونا و ویروس تحریم ها 
می جنگد و شرایط سخت تری دارد، 
مپینگ  ویدئو  اجرای  با  داد:  توضیح 
همبستگی  و  همدردی  اعالم  ضمن 
بیماری  این  با  که  همه کشورهایی  با 
در  که  دادیم  نشان  کنند،  می  مبارزه 
تحریم  که  نیست  انسانی  شرایط  این 

ها ادامه پیدا کند و مردم شریف ایران 
بیش از این تحت فشار باشند. کسانی 
فکر می کنند مطمئناً  اینطور که  که 
انسانی  اندیشه اساسی زندگی  باید به 
نگاه  دیگری  گونه  به  بشری  جامعه  و 

کنند.
برای  صورت  هر  در  گفت:  حناچی 
کنترل این پاندمی تالش خیلی زیادی 
انجام شده است. ما هم در  در جهان 
ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی 
و تحریم جا دارد از بخش درمانی که 
مدیریت  را  کار  این  آبرومندانه  انصافاً 
فضای  در  می کنند  تالش  و  کردند 
را مدیریت  روزها  این  امکانات  کمبود 

کنند، تشکر کنیم.
شهرداری  در  هم  ما  اینکه  بیان  با  او 
این  از  بخشی  کردیم  تالش  تهران 
ایرانی  به هموطنان  را هم  ها  فعالیت 
و هم به جهانیان نشان دهیم، درباره 
توضیح  مپینگ  ویدئو  اجرای  بازتاب 
ووهان  درباره  که  بار  تخستین  داد: 
به  پکن  شهردار  کردیم،  را  کار  این 
اندازه کمک هایی به سنگاپور، ایتالیا و 
سئول )کره جنوبی( ارایه کردند جمعاً 
به ایران این کمک ها را داند و اشاره 
کردند »فراموش نمی کنیم کسانی که 
در شرایط سخت از ما حمایت کردند«. 

نیا  در  مرسوم  کار  یک  کار  این  البته 
همبستگی  و  همدردی  اعالم  است 
مخصوصاً وقتی همه درگیر آن هستند 

اقدامی انسان دوستانه است.
هایی  کمک  تهران؛  شهردار  گفته  به 
بیشتر از ایران به چین رفت، در شرایط 
برگشت،  ایران  به  چین  از  تر  سخت 
همانطور که در شرایطی مثل زلزله و 
سیل کشورها به هم کمک می کنند، 
در این روزها هم این کمک ها ادامه 

دارد.
با اشاره به نامه به شهرداران  حناچی 
هم  کرونا  ویروس  درباره  کالنشهرها 

و  بود  اعالن  نامه  این  داد:  توضیح 
ای  دوره  های  نشست  در  طبیعتاً 
این  کالنشهرها  جهانی  مجموعه 
موضوعات مورد بحث قرار می گیرد، ما 
جریانی را آغاز کردیم که بازخوردش را 
درآنکارا گرفتیم، این شهر وب سایتی 
را طراحی کرده و از همه کالنشهرهای 
گذاشتن  اشتراک  به  برای  جهان 
تجربیات خود در مبارزه با این ویروس 
دعوت کرده است. ارایه تجربیات سبب 
هم  اقدامات  از  شهرها  هم،  شود  می 
همبستگی  حس  هم  و  شوند  مطلع 

افزایش پیدا می کند.

ایران با دو ویروس کرونا و ویروس تحریم ها می جنگد

کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
امداد امام خمینی )ره( از راه اندازی 
کارآفرینی  و  نوآوری  مرکز  نخستین 
حمایت  با  کمیته  این  اجتماعی 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 

اسالمی ایران خبر داد.
این  اعالم  با  عبدالملکی  اهلل   حجت 
مشخص  به  توجه  با  افزود:  خبر 
شدن مکان راه اندازی مرکز نوآوری 
امداد،  اجتماعی کمیته  کارآفرینی  و 
معاونت علمی ریاست جمهوری قرار 
است عالوه بر حمایت مالی مجوزهای 
الزم برای شروع فعالیت این مرکز را 

نیز صادر کند.
کمیته  رییس  اینکه  بیان  با  وی 
امداد نیز دستورات الزم برای تامین 
منابع مالی این مرکز را صادر کرده، 
اظهار داشت: عالوه بر این، بزرگترین 
فروشگاه و نمایشگاه دائمی محصوالت 
محصوالت  دستی  صنایع  و  فرش 
راه  زودی  به  نیز  غیره  و  پروتئینی 

اندازی خواهد شد.
نمایشگاه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدی  محصوالت  فروشگاه،  و 
هرچه  حمایت  هدف  با  مددجویان 
ارائه  آنان  توانمندسازی  و  بیشتر 
خواهد شد، افزود: از اهداف راه اندازی 
مددجویان  محصوالت  نمایشگاه 
انواع  با  مردم  مختلف  اقشار  آشنایی 
اشتغالزایی کمیته امداد و محصوالت 

تولیدی آن است.
عبدالملکی با بیان اینکه راه اندازی این 
بازاریابی برای کاالهای  مرکز موجب 
شد،  خواهد  نیز  مددجویان  تولیدی 
و  ایرانی  تجار  و  بازرگانان  گفت: 
خارجی می توانند پس از بازدید از این 
عقد  به  نسبت  فروشگاه  و  نمایشگاه 
خود  کاالهای  صادرات  برای  قرارداد 

اقدام کنند.
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
آغاز  به  توجه  با  داشت:  اظهار  امداد 
فروشگاه  اندازی  راه  اجرایی  عملیات 

مددجویان  محصوالت  نمایشگاه  و 
ماه  خرداد  آغاز  از  قبل  تا  امیدواریم 
سال جاری شاهد راه اندازی و افتتاح 

این مرکز باشیم.
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
از  پیشتر  همچنین  )ره(  امام  امداد 
میلیارد   ۶۰۰ و  هزار   ۶ اختصاص 
تومان اعتبارات اشتغالزایی مددجویان 
گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  برای 
میلیارد   ۹۰۰ و  هزار  چهار  امسال 
تومان، بر اساس قانون بودجه مربوط 
تبصره ۱۶،  از محل  بانکی  به شبکه 
۶۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت و یک هزار 
محل  از  نیز  تومان  میلیارد   ۱۰۰ و 
و  روستاییان  پایدار  اشتغال  قانون 

عشایر اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه امیدوارم مبلغ ۸۰۰ 
اعتبارات  باقیمانده  تومان  میلیون 
اشتغالزایی سال گذشته نیز به مجموع 
اعتبارات امسال اضافه شود، گفت: از 

دولت خدمتگزار می خواهم باقیمانده 
اعتبارات سال ۹۸ را به اعتبارات سال 
جزء  اینکه  نه  کنند  منتقل  جاری 

بودجه امسال محسوب شود.
اعتبارات  از  عبدالملکی،  گفته  به 
اشتغالزایی سال ۹۸ حدود ۷۸ درصد 
منابع توسط شبکه بانکی آزاد و به این 

مهم تحقق یافته است.
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
بانکی  شبکه  اگر  کرد:  تاکید  امداد 
طی سال جاری ۱۰۰ درصد منابع را 
تامین کند و به طور میانگین حدود 
ایجاد شغل  برای  تومان  میلیون   ۳۳
برای هر نفر در نظر بگیریم می توان 

۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
شبکه  اگر  داشت:  اظهار  عبدالملکی 
را  اعتبارات سال گذشته  بقیه  بانکی 
را  آن  و  کرده  آزاد  امسال  برای  نیز 
دهد  قرار  جاری  سال  اعتبارات  جز 
نیز  این  از  بیش  بسیار  ما  عملکرد 

خواهد شد.

راه اندازی نخستین 
مرکز نوآوری و 

کارآفرینی اجتماعی

خبر

لزوم بازنگری در عنوان فاصله گذاری اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به لزوم بازنگری در 
این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  اجتماعی  گذاری  فاصله  عنوان 

خصوص نیاز به همبستگی اجتماعی بیشتر داریم.
در هر  بحرانی  وقتی  کرد:  اشاره  موسوی چلک  سید حسن 
اتحاد، وحدت و همبستگی  به  نیاز  ایجاد می شود  جامعه ای 
پیش  از  بیش  بحران  از  خروج  برای  اجتماعی  پیوندهای  و 
احساس  اجتماعی  همبستگی  از  منظور  می شود.  احساس 
مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و 
اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای انسانی و برادری بین 
انسان ها به طور کلی و حتی وابستگی متقابل حیات و منافع 

آنها باشد است.
را  پدیده ای  همبستگی  شناختی  جامعه  زبان  به  افزود:  وی 
بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه،  می رساند که 
اعضا به یکدیگر وابسته اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگر 
هستند. ضمن این که در حوزه اجتماعی نگاهی که دورکیم 
به این مفهوم دارد مورد توجه قرار گرفته است.وی معتقداست 
که همبستگی اجتماعی و وفاق ملی براساس ارزش ها و قواعد 
اخالقی و پذیرش این ارزش ها از جانب اکثریت افراد جامعه 

صورت می گیرد.
موسوی چلک در ادامه بر اهمیت مشارکت عموم مردم در این 
زمینه تاکید کرده و گفت: این مفهوم این گونه گفته است که 
مردم باید قبول کنند همکاری آگاهانه و از روی میل و اراده 
برای رسیدن به یک هدف خاص که در این شرایط کنترل 
و کاهش کرونا است داشته باشند. به عبارت دیگر مشارکت 
عموم مردم همراه با اختیار در یک عمل جمعی توأم با تعهد 
با مسئولیت می باشد. امروزه با این شرایطی که داریم بیش از 

همیشه به این همبستگی و مشارکت داریم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین گفت: یکی 
از ویژگی های بحران ها این است که اگر مردم مسؤلیت پذیری 
بیشتری داشته باشند مدیریت آن بحران ها بهتر انجام می شود 
لذاتقویت ارتباطات مردم به تناسب شرایط می تواند در تقویت 
این مسؤلیت پذیری و مشارکت عمومی تأثیر گذار باشد. الزاماً 
این ارتباطات ممکن است فیزیکی نباشد. به گونه ای که در 
خصوص کرونا به دلیل راه های انتقال آن اتفاقاً نیاز داریم از 
نظر فیزیکی از حضور در اجتماع و جمع دوری کنیم.ولی این 

به منزله قطع ارتباط مردم با یکدیگر نیست.

4

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
طرح  با  خوبی  همکاری  مردم   : گفت 

فاصله گذاری اجتماعی داشته اند.
 مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور  در گفت وگوی ویژه خبری اظهار 
کرد: مردم همکاری خوبی با طرح فاصله 

گذاری اجتماعی داشته اند.
پارک های  بوستان ها،  تمامی  افزود:  وی 
جنگلی و تمامی تفرجگاه ها برای  روز ۱۳ 
روز  از چند  البته  تعطیل هستند  در  به 
قبل هم این تعطیلی در مراکز تفریحی 

آغاز شده است.
جمالی نژاد گفت: تمام راه های مواصالتی 
نظر  تحت  است  روستاها  به  منتهی  که 
االن ۷۰  به  تا  اسفند  از ۲۵  البته  است 
محورهای  در  کشور  در  ترددها  درصد 
مواصالتی کم شده است و این نشان از 

همکاری مردم دارد.
وی گفت: نمی خواهیم کام مردم را تلخ 

کنیم و بگوییم ممنوعیت تردد از درب 
منزل ممنوع است چرا که میدانیم مردم 

هم با مسئوالن همکاری می کنند.
و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
دهیاری های کشور گفت: نه فقط دولت 
معیشتی  و  تشویقی  بسته های  ارائه  به 
کمک کرده است، بلکه شهرداری ها هم 
پای کار آمده اند و اگر نیاز باشد خدمات 
حمایتی را تا پایان تیر برای حوزه هایی 

که آسیب پذیر هستند ارائه می دهند.
ما  شهری  خدمات  کارگران  گفت:  وی 
به شدت در معرض خطر هستند چراکه 
در  تنها  عفونی  زباله های  دیگر  االن 
بیمارستانها نیست و در تمامی سطل های 

زباله در شهرها پیدا می شوند.
عوارض  استمهال  نژاد  جمالی  گفته  به 
و اجاره ساختمان هایی که تحت اختیار 
حمایتی  رویکرد  با  است  شهرداری ها 

انجام می شود.

مردم همکاری خوبی با طرح فاصله گذاری اجتماعی داشته اند
اولویت ها و سیاست های سازمان نهضت سوادآموزی در سال ۱۳۹۹

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: همه استان ها 
سوادآموزی  عملیاتی  برنامه  سیاست ها،  با  متناسب 
نهضت  سازمان  با  توافق  از  پس  و  تهیه  را  استان 
اجرایی  را  آن  عملیاتی  بودجه ریزی  و  سوادآموزی 

کنند.
آموزش های  اینکه  به  اشاره  با  محمدزاده  شاپور   
حضوری سوادآموزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تحت 
اظهارکرد:  قرارگرفت،  کرونا  ویروس  انتشار  تاثیر 
از  آسیب،  این  رساندن  حداقل  به  برای  سازمان 
روش های آموزش از طریق فضای مجازی و رسانه های 

ملی و استانی استفاده کرده است.
وی به اولویت ها و سیاست های سوادآموزی اشاره کرد 
و گفت: همه مدیران کل آموزش و پرورش استان ها 
این  با  متناسب  معاونان سوادآموزی خود  به همران 
سیاست ها، برنامه عملیاتی معاونت سوادآموزی استان 
را تهیه و پس از توافق با این سازمان و بودجه ریزی 

عملیاتی اجرایی کنند.
سیاست ها و اولویت های سازمان نهضت سوادآموزی 

درسال ۱۳۹۹ عبارتند از:
- تأمین و بسط عدالت در بهره مندی از فرصت ها و 
امکانات سوادآموزی با کیفیت ازطریق اجرای برنامه 
سوادآموزی و یادگیری مادام العمر برای خانواده های 
آسیب پذیر با تأکید بر مناطق مرزی، محروم وکمتر 

توسعه یافته با بهره گیری ازظرفیت سایر خانواده ها
- تدوین و اجرای برنامه عمل ساالنه ستادی و استانی 

در چارچوب سیاست های ابالغی.
محتوای  از  بهره برداری  با  سوادآموزی  توسعه   -
نرم افزارهای  و  تبلت  طریق  از  آموزش  و  دیجیتالی 

آموزشی.
حمایت  و  سطحی  سه  سوادآموزی  برنامه  اجرای   -
در  منطقه ای  و  محلی  بخشی  شتاب  ازطرح های 

سوادآموزی.
- پیگیری تصویب و استقرار مرحله دوم نظام آموزش 

بزرگساالن.
آموزش  شدن  الزامی  الیحه  وتصویب  پیگیری   -
عمومی درگروه سنی زیر ۳۰ سال از طریق دولت و 

مجلس شورای اسالمی.
آموزش،  در  نوین  فناوری های  توسعه  و  پژوهش   -

تدریس و رویه های اداری.
سوادآموزی،  سامانه  روزآوری  به  و  پشتیبانی   -
پایگاه اطالعات ثبتی سطح سواد و اطالعات آموزش 

دهندگان.
- ترغیب و تنویرافکار عمومی و حساس سازی جامعه 

و عوامل سهیم و موثر در همکاری
- توسعه و تقویت مراکز یادگیری محلی

ارتقاء سطح فرهنگ اسالمی و عمومی  و  - آموزش 
گروه های هدف.

درحوزه  شاغل  انسانی  نیروی  توانمندی  ارتقای   -
سوادآموزی

- کیفیت بخشی وتقویت نظارت بر فرآیند ثبت نام، 
آموزش، سنجش وارزشیابی تحصیلی.

- مدیریت بهینه و افزایش بهره وری منابع و مصارف 
بخش های  و  موسسات  مشارکت  تقویت  و  مالی 

غیردولتی و نهادهای بین المللی.
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اخبار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان کردستان: جهش 
تولید؛ نیازمند تغییر اساسی در 

رویکرد ها و برنامه ها است
کردستان،  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تحقق اهداف جهش تولید را نیازمند اتخاذ رویکردهای نو 
در اجرای برنامه ها برشمرد و گفت: تمام امکانات و ظرفیت 
تولید  جهش  شعار  تحقق  راستای  در  باید  موجود  های 
نامگذاری  صلواتی،  شود.برهان  طراحی  باز  و  ساماندهی 
امسال با عنوان سال "جهش تولید" از سوی رهبر معظم 
انقالب را دلیلی اساسی برای بازنگری برخی رویکردها در 
حوزه های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: به دستور وزیر 
کار، کارگروه ویژه "جهش تولید" در حال شکل گیری است 
و به محض ابالغ به استان ها، در دستور کار قرار می گیرد.

وی بر عزم جدی تمام دستگاه ها برای بکارگیری امکانات و 
ظرفیت ها در مسیر اهداف شعار "جهش تولید" تأکید کرد 
و افزود: تمامی فعالیت ها و برنامه های ادارات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان در سال جاری، حول اهداف "جهش 
تولید" ساماندهی می شود.صلواتی بر ضرورت متحول شدن 
این  گفت:  و  کرد  تأکید  کار  فرهنگ  و  سازمانی  فرهنگ 
تحول باید در مسیر تحقق اهداف جهش تولید بازتعریف 
و ساماندهی شود.وی عنوان کرد: باید زمینه سازی بهبود 
تولید،  موانع  رفع  کارگروه  قالب  در  کار  و  کسب  فضای 
فراهم  تولیدی،  واحدهای  خالی  ظرفیت های  از  استفاده 
سازی بازار مصرف و فروش تولیدات واحدها و ... در رأس 

برنامه ریزی ها قرار گیرد.

از  پیامی  طی  کردستان  استاندار 
شریف  مردم  همدلی  و  همکاری 
اجرای  در  استان  مدیران  و  کردستان 
و  تقدیر  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح 

تشکر کرد.
از  خود  تشکر  پیام  در  مرادنیا  بهمن 
تحقق  برای  کردستان  مردم  همکاری 
بدر   13 روز  در  بمانیم  خانه  در  شعار 
شما  همدلی  و  همکاری  است:  آورده 
عزیزان در راستای اجرای موفقیت آمیز 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، نشان از 
شریف  مردم  باالی  پذیری  مسئولیت 

کردستان دارد.
سایه  در  امیدوارم  است:  نوشته  وی 

رحمت خداوند و تداوم همکاری مردم و 
مسئولین استان، ایثارگری و تالش های 
در  درمانی  و  پزشکی  کادر  مجاهدانه 
مبارزه با بیماری منحوس کرونا به ثمر 
بنشیند و شعار "با یاری خدا ما کرونا را 
شکست می دهیم" هر چه زودتر محقق 

گردد. 
آنچه  است:  آورده  کردستان  استاندار 
ابرقدرت های جهان را به زانو درآورده، 
وارد  ما خدشه  ملی  اتحاد  بر  نتوانسته 
دلسوزانه  همراهی  این  قدردان  کند؛ 
متانت  و  صبوری  تحمل،  از  و  هستم 
هم استانی های عزیز و مدیران خدوم 

کردستان سپاسگزارم.

پیام تشکر استاندار کردستان از مردم؛

همکاری کردستانی ها در اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی نشان از 
مسئولیت پذیری باالی مردم دارد

اخبار

معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان: حفظ فاصله 

اجتماعی از رسیدن به مرحله پیک 
بیماری کرونا پیشگیری می کند

از  پیشگیری  کردستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
رسیدن به مرحله پیک بیماری کرونا ویروس را در استان با 

رعایت و حفظ فاصله اجتماعی قابل دستیابی بیان کرد.
 هومن قصری،  ضمن تقدیر از پرسنل و کادر بهداشتی درمانی 
خط مقدم نبرد با کرونا ویروس، اظهار کرد: با گذشت بیش از 
یک ماه از شیوع کرونا ویروس در استان، تمامی همکاران ما 
شجاعانه و عاشقانه در حال نبرد بی امان با این ویروس هستند.

افزود:  و  کرد  توصیف  ناشناخته  ویروس  یک  را  کرونا  وی 
اطالعات و داده های زیادی در باره این ویروس در دسترس 
نبوده و بر اساس گزارشات در کشور چین به ثبت رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شدت بیماری 
را متأثر از ژنتیک و منطقه جغرافیایی در کشورها بیان کرد 
و گفت: میزان کشندگی ویروس کرونا در مقایسه با بیماری 
آنفلوآنزا پایین تر اما میزان سرایت پذیری آن به مراتب باالتر 
شیوع  پیک  مرحله  در  کشور  داشتن  قرار  به  قصری  است. 
بیماری اشاره و ذکر کرد: با تالش ها و اقدامات صورت گرفته، 
استان کردستان هنوز به مرحله پیک بیماری نرسیده است و 
قرنطینه خانگی و حفظ  در صورت رعایت اصول پیشگیرانه، 
فاصله اجتماعی می توان از ورود به این مرحله پیشگیری کرد.

وی از بستری شدن بیش از هزار و 51 نفر از هم استانی های 
از ابتدا تاکنون به دلیل مشکوک بودن ابتال به کرونا ویروس 
در بیمارستان های معین خبر داد و عنوان کرد: با تجهیز و 
راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا ویروس در استان، امکان 
به  از چند ساعت  بعد  ها  بودن تست  منفی  یا  مثبت  تعیین 

وجود آمده است.
تشخیص  به  کردستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
یافته  بهبود  ویروس، 121  کرونا  به  مبتال  بیمار  قطعی 425 
و 61 فوتی ناشی از این بیماری اشاره کرد و گفت: در صورت 
به مراکز جامع  از هر چیز  افراد، قبل  بیماری در  بروز عالیم 
خدمات سالمت 16 و 24 ساعته مراجعه کنند که در آنجا مورد 
ارزیابی قرار گرفته و در صورت امکان سرپایی درمان شده و یا 

به بیمارستان های معین ارجاع می شوند.
های  بیماری  دارای  مشکوک  بیماران  اینکه  بیان  با  قصری   
بستری  درنگ  بی  ایمنی  سیستم  دلیل ضعف  به  ای،  زمینه 
می شوند، افزود: پیشگیری از تماس بیماران و افراد مشکوک با 

افراد سالم برای کنترل این بیماری بسیار مهم است.
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رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان: زمینه 

برگزاری کالس الکترونیکی فراهم است

این  دانشجویان  گفت:  زنجان  استان  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
برگزاری  برای  الزم  بسترهای  زیرا  نباشند،  نگران  دانشگاه 
کالس های الکترونیکی آماده شده و هیچ مشکلی برای برگزاری 

این کالس ها نخواهیم داشت.
آموزشی  معاون  جدید  بخشنامه  با  رابطه  در  محمدی،  علی 
شدن  مجاز  خصوص  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
حذف نیم سال تحصیلی بدون احتصاب در سنوات، اظهار کرد: 
بودن  مختار  بر  مبنی  علوم  وزارت  آموزشی  معاون  بخشنامه 
دانشجویان در خصوص حذف ترم به دلیل شرایط کنونی در 

رابطه با کرونا شامل دانشگاه پیام نور استان زنجان نمی شود.
سراسر  و  استان  پیام نور  دانشگاه  همه کالس های  افزود:  وی 
کشور، از جمله کالس های تئوری و نظری طبق برنامه ریزی های 
انجام شده از هفته جاری به صورت الکترونیکی برگزار خواهد 

شد.
و  آزمایشگاهی  عملی،  کالس های  با  رابطه  در  مسئول  این 
خصوص  در  کرد:  تصریح  استان،  پیام نور  دانشگاه  کارگاهی 
پیام نور  دانشگاه  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  عملی،  کالس های 
استان، منتظر تصمیم  هیات رئیسه دانشگاه هستیم که چه 
بسا با برنامه ریزی های صورت گرفته، تصمیم گرفته شود یک 
ماه تقویم آموزشی تغییر پیدا کند و فرصتی داده شود تا این 

کالس ها در ترم های آتی برگزار شود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان در رابطه با دانشجویانی که در 
ترم جاری دروسی را معرفی به استاد گرفته اند، ادامه داد: در 
آتی تصمیم گیری خواهد شد، ممکن  این خصوص در هفته 
است استاد مربوطه به صورت آنالین از دانشجو امتحان بگیرد.

محمدی  با بیان اینکه اکنون همه دروس تخصصی و عمومی 
که نظری و تئوری هستند به صورت آنالین برگزار می شود، 
نگران  زنجان  استان  پیام نور  دانشجویان  کرد:  خاطرنشان 
کالس های  برگزاری  برای  الزم  بسترهای  همه  زیرا  نباشند، 
الکترونیکی آماده شده است و هیچ مشکلی برای برگزاری این 

کالس ها نخواهیم داشت.

تولید بیش از ۲۱۵ هزار تن 
آسفالت توسط شهرداری کرج

رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری 
شهرداری کرج از تولید 215 هزار و ۸3 تن آسفالت 
در کارخانه آسفالت این سازمان طی سال ۹۸ خبر 

داد.
با  آسفالت  میزان  این  داشت:  اظهار  عاقلی  علیرضا 
تالش پرسنل کارخانه آسفالت، در دو شیفت کاری 

تولید شده است.
وی ادامه داد: این تولیدات برای آسفالت، بهسازی و 
اصالح معابر و خیابان های اصلی و فرعی در سطح 
قرار  استفاده  مناطق 1۰ گانه شهرداری کرج مورد 

گرفته است.
این مسئول در ادامه با اشاره به میزان تناژ تولیدی 
آسفالت افزود: حدود  151هزار و 14 تن از مجموع 
و  و  64 هزار  به صورت مکانیزه   تولیدی  آسفالت 
6۹ تن نیز به صورت دستی در سطح مناطق توزیع 

شده است.
تراشه  تن  کرد: 542  نشان  خاطر  همچنین  عاقلی 
نیز در فصل گرم سال  بازیافتی(  )آسفالت  آسفالت 
در کارخانه آسفالت شهرداری کرج تولید شده که در 
کاهش هزینه های نگهداری و کاهش آالیندگی هوا 

نقش بسزایی داشته است.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کردستان گفت: در بسیاری از مواقع عملیات 
انجام  گروهی  صورت  به  گیاهان  برداشت 
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  و  می شود 
بهره  مراحل  تمام  در  آلودگی  انتشار  امکان 
مردم  بین  گیاهان خوراکی  تا مصرف  برداری 

دور از انتظار نخواهد بود.
سعدی نقشبندی، اظهار امیدواری کرد که بهره 
برداران و جوامع محلی با مشارکت خود، امسال 
در ادامه تمهیدات پیشگیری و مبارزه با انتشار 
انتقال  ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره 
از  جلوگیری  منظور  به  ویروس  این  شیوع  و 
انسانی و  اتفاقات تلخ و عمل به وظیفه  وقوع 
خدمت به جامعه با عنایت به شیوه های بهره 
ازبرداشت گیاهان خوراکی در  برداری سنتی؛ 

این مقطع زمانی خوداری کنند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تنوع اقلیمی و 
آب و هوای معتدل کوهستانی زاگرس در این 
رویش  گیاهی  گونه  هزار  دو  از  بیش  منطقه 
می کند، افزود: در راستای اجرای طرح فاصله 
از  گیری  جلو  به  کمک  و  اجتماعی  گذاری 
و  برداران  بهره  بین  در  ویروس  این  گسترش 
جوامع محلی که بزرگترین سرمایه انسانی در 
آیند  حوزه منابع طبیعی استان به شمار می 
کارشناسی  های  توصیه  به  داریم  درخواست 
برداشت  باشند و عملیات  توجه جدی داشته 

را آغاز نکند.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
کردستان، در خصوص احتمال انتقال ویروس 

بهره  مراحل  در  دیگر  شخص  به  فرد  یک  از 
برداری تا مصرف در سفره خانوار های روستایی 
و شهری، تصریح کرد: به لحاظ شیوه های بهره 
امکان  خوراکی  گیاهان  برداشت  و  برداری 

احتمال آلودگی گیاه بسیار زیاد است.
نقشبندی افزود: در اکثر مواقع برداشت گیاهان 
خوراکی معموال به صورت گروهی صورت می 
گیرد؛ درصورت آلوده بودن یکی از افراد گروه 
احتمال آلودگی دیگر افراد گروه زیاد است و 
برداشت  گیاهان  تجمیع  به  باتوجه  همچنین 
شده توسط افراد مختلف در کیسه ها و آلودگی 
کیسه ها، احتمال کل محموله نیز وجود دارد.

مانند  هان  گیاه  کندن  ابزار  کرد:  تاکید  وی 
بیلچه ،چاقو وغیر... درصورت آلوده بودن انتقال 
دهنده مناسبی برای ویروس به اندام های گیاه 
محسوب می شوند و باتوجه به اینکه بهربرداری 
از  و  انجام می گیرد  گیاهان خوراکی، دستی 
آن  غذایی  وعده  هر  مصرف  تا  برداشت  زمان 
تماس  در  متفاوت  ادوات  و  ابزار  نفر،  چندین 
برای  را  آلودگی  احتمال  هستند،  ارتباط  و 
محصول درصورت وجود صرفأ یک ناقل چند 

برابر می کند.
وی گفت: همچنین وسیله حمل و نقل گیاهان 
جمع آوری شده در وسایل نقلیه متعدد انجام 
خودروها  این  بودن  آلوده  امکان  و  گیرد  می 
احتمال  تردد در مسیرهای مختلف،  به دلیل 
آلوده شدن محموله های )گیاهان خوراکی( نیز 

وجود دارد.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 

کردستان
 گفت: سطح صاف برگ گیاهان و وجود روزنه 
های متعدد برروی برگ ها و برگچه ها و محل 
محل  تواند  می  شده،  کنده  ها  ریشه  ضخم 
های مناسب برای استقرار ویروس ها ازجمله 
کرونا ویروس باشد و باتوجه به میزان مقاومت 
و  مختلف  سطوح  و  محیط  در  کرونا  ویروس 
این  مصرف،  بازار  تا  گیاهان  برداشت  فاصله 
فرصت وجود دارد که آلودگی گیاهان برداشت 

شده به ویروس، بیشتر شود.
از  شده  برداشت  گیاهان  افزود:  نقشبندی 
طبیعت برای مصرف به بازار های متعدد عرضه 
طریق  به  بودن  آلوده  صورت  در  و  شوند  می 
ذکرشده می تواند انتشار غیره قابل کنترلی را 

به همراه داشته باشد.
مهم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 

ترین عامل انتقال ویروس عامل انسانی است 
لذا باتوجه به موارد ذکرشده بهترین و مناسب 
ویروس  این  انتشار  از  جلوگیری  شیوه  ترین 
های  توصیه  و  ها  فعالیت  موجود  شرایط  در 
با همکاری  این مهم جز  پیشگیرانه است که 
پذیر  امکان  محلی  جوامع  و  برداران  بهره 

نخواهد شد.
وی در پایان یاداور شد: با عادی شدن شرایط 
اساس  بر  آلودگی،  انتشار  از  نگرانی  رفع  و 
طرح های مصوب بهره برداری و دستورالعمل 
های سازمانی، نسبت به صدور مجوز قانونی به 
برداشت کنندگان  گیاهان خوراکی با اولویت 
تعاونی های فراگیر منابع طبیعی و متناسب با 
که  اقدام خواهد شد  و  مراتع   تولید  ظرفیت 
متعاقباً شرایط انجام کار اطالع رسانی خواهد 

شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان:

مراقب انتشار آلودگی ویروس کرونا در موقع برداشت گیاهان باشید

استان  اجتماعی  تأمین  کلینیک  اداره  رئیس 
قزوین گفت: شکست کرونا با یاری خداوند و با 
همت مردم محقق خواهد شد و هیچ دولتی در 
دنیا امکاناتی ندارد که این ویروس و معضل را از 
بین ببرد پس تنها یک عزم ملی برای مقابله با 

این ویروس نیاز است.
تأمین  کلینیک  اداره  رئیس  سلیمانی،  کامران 
دیدگاه   2 کرد:  اظهار  قزوین  استان  اجتماعی 
آن که  نخست  دارد  وجود  کرونا  خصوص  در 
پی  در  را  ویروس  این  سریع  انتقال  تجمعات 
دارد و دوم اینکه با مسافرت و تردد کانون های 

ویروس جابجا می شود.
است  ممکن  جابجایی  در  داد:  ادامه  وی 
مناطقی که کمتر در معرض ویروس بوده اند به 
افرادی  استان های پرخطر تبدیل شوند چراکه 
درصد  با  شهرهای  به  مبتال  پر  استان های  از 
ابتالی پایین مسافرت خواهند کرد که در این 
روند ممکن است افراد ناقل ویروس را با خود به 

سوغات ببرند.
استان  اجتماعی  تأمین  کلینیک  اداره  رئیس 
قزوین بیان کرد: ممکن است افراد ناقل به دیدار 
خانواده هایی که قباًل مبتال نشده اند بروند و آنان 

را آلوده کنند. با توجه به اینکه کوچک ترها در 
ابتدا به دیدار بزرگ ترها می روند ممکن است در 
دیدوبازدید ویروس را به بزرگ ترها منتقل کنند 

و خدای ناکرده مسبب فوت آنان شوند.
وی تأکید کرد: هرچه تجمعات کاهش پیدا کند 
و مردم خود را در خانه قرنطینه و ایزوله کنند 
در شکست این بیماری موفق تر خواهیم بود چرا 
که این ویروس در دوره ای 14 روزه زنده می ماند 
و با حذف زنجیره انتقال در 14 روز می توان آن 

را نابود کرد.
سلیمانی تصریح کرد: افرادی که در یک خانه 
زندگی می کنند باید فاصله یک متری از یکدیگر 
از هم جدا  را  را حفظ کرده و ظرف های خود 
ابتالی   موجب  بودن  ناقل  صورت  در  تا  کنند 

دیگر اعضای خانواده به این بیماری نشوند.
است  سخت  ماندن  خانه  در  کرد:  اشاره  وی 
بیماری مجبور هستیم  این  ولی برای شکست 
زمانی  بازه  این  در  و  بمانیم  در خانه های خود 
می توان از سرگرمی هایی که عمومیت کمتری 
نفره  دو  و  یک  بازی های  کرد،  استفاده  دارند 
از  افراد  فاصله  که  کنیم  گونه ای طراحی  به  را 
یکدیگر حفظ شود، استفاده از برنامه های جذاب 

تلویزیون و سرگرمی با فضای مجازی می تواند 
به این فراغت کمک کند.

استان  اجتماعی  تأمین  کلینیک  اداره  رئیس 
زمانی  بازه  این  در  اینکه  بر  تأکید  با  قزوین 
افراد باید صبر و تحمل خود را افزایش دهند، 
خاطرنشان کرد: در خصوص فضای مجازی باید 
بگوییم ممکن است افراد در این فضا در معرض 
شایعات قرار گیرند پس بهتر است اخبار موثق 
را از رسانه  ملی و سایر رسانه های معتبر پیگیری 

کنند.
یاری  با  کرونا  شکست  شد:  یادآور  سلیمانی 
و  خواهد شد  محقق  مردم  با همت  و  خداوند 
این  که  ندارد  امکاناتی  دنیا  در  دولتی  هیچ 
ویروس و معضل را از بین ببرد پس تنها یک 
عزم ملی برای مقابله با این ویروس نیاز است؛ 
کرونا ویروس یک خطر جدی است و با رعایت 
بهداشت فردی و در خانه ماندن می توانیم از این 

مشکل نیز عبور کنیم.

رئیس اداره کلینیک تأمین اجتماعی قزوین:

شکست کرونا نیازمند عزم ملی است
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کمک ۱۰ میلیارد ریالی یک واحد 
تولیدی برای مهار کرونا در قزوین

گفت:  قزوین  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
اقالم و تجهیزات  برای خرید  این روزها  خیرین در 
پزشکی وارد صحنه شدند و مدیر یک شرکت تولیدی 
در قزوین 1۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین اهدا کرده است.
استاندار  امنیتی  و  منوچهر حبیبی، معاون سیاسی 
قزوین اظهار کرد: خّیرین در همه امور و تمامی ایام 
را  دولت  هزینه های  بار  و  آمده اند  دولت  کمک  به 

سبک کرده اند.
و  آموزشی  واحدهای  ساخت  افزود:  ادامه  در  وی 
مدارس، مراکز بهداشتی و مساجد از جمله اقدامات 
ارزشمند خیرین بوده است قطعاً در راستای سالمت 
خیرین  درمان  و  بهداشت  حوزه  به  کمک  و  مردم 

انگیزه بیشتری دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: 
خوش  نیز  خیرین  کرونا  ویروس  مهار  بحث  در 
و  کردند  خلق  را  زیبایی  صحنه های  و  درخشیدند 

کمک های متعددی را به این حوزه داشته اند.
وی  قزوین،  استانداری  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
اعالم کرد: تأمین بسته های غذایی و بهداشتی برای 
نیازمندان، اختصاص مجتمع های تجاری و مسکونی 
و  ماسک  خرید  اقامتگاهی،  مکان های  به منظور 
اکسیژن ساز  و  ونتیالتور  خرید  پزشکی،  تجهیزات 
بخشی از کارها و نمونه ای از این کمک ها بوده است.

کمک  جدیدترین  در  کرد:  بیان  پایان  در  حبیبی 
قزوین  استان  صنعتی  واحدهای  از  یکی  خیرین 
به  نفیس نخ مبلغ 1۰ میلیارد ریال  نام شرکت  به 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت  بخش  به  نقدی  صورت 
علوم پزشکی قزوین کمک کرده است که جا دارد 
این واحد هم نقش  در سال جهش تولید که قطعاً 
ارزنده ای را ایفا خواهد کرد، از اهتمام مسئولین این 
واحد صنعتی به بخش بهداشت و درمان تشکر کنیم.

پیام تسلیت شهردار کرج در پی 
درگذشت پدر شهیدان» فهمیده«

شهردار کرج با صدور پیامی در گذشت مرحوم » محمدتقی 
فهمیده« پدر شهیدان معظم » داوود و محمد حسین فهمیده« 

را تسلیت گفت.
متن تسلیت علی کمالی زاده به این شرح است:

اناهلل و انا اله راجعون
عروج بزرگ مرد مجاهد پرور مرحوم حاج محمد تقی فهمیده 
پدر ارجمند شهیدان »داوود و محمد حسین فهمیده « موجب 

تاثر و تالم شد.
بی شک همت و تالش های آن عزیز در تربیت فرزندانی مومن، 
انقالبی و والیتمدار که با مجاهدت و حماسه آفرینی های کم 
نظیر، پرچم جهاد و شهادت در صراط مستقیم الهی و دفاع از 
انقالب و میهن اسالمی را به اهتزاز در آوردند، برای همیشه 
ماندگار و الهام بخش نسل های امروز و فردای کشور در نیل به 

قله های رفیع عزت، عظمت و اقتدار خواهد بود.
فقدان آن انسان وارسته را به خانواده معظم شهیدان فهمیده و 
عموم ملت ایران به ویژه  مردم شهید پرور استان البرز تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، 
شهیدان  ساالر  و  سید  با  همنشینی  و  الهی  واسعه  رحمت 
برای  و  شهیدش  فرزندان  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت 
مصیبت دیدگان مکرم صبر و شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت 

می جویم.



سالمت
خبر

زالی تاکید کرد؛

نقش کلیدی غربالگری در 
ریشه کنی ویروس کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، بر نقش 
کلیدی غربالگری در ریشه کنی ویروس کووید ۱۹، تاکید 

کرد.
 علیرضا زالی، در نشستی که با حضور نماینده تام االختیار 
ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده بهداری نیروی زمینی 
سپاه و معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی تهران 
برگزار شد، با اشاره به بحث غربالگری و نقش کلیدی ستاد 
کل نیروهای مسلح در این اقدام، بر لزوم ایجاد همگرایی و 
اشتراک کار بین معاونان بهداشتی و این ستاد تاکید کرد.

برای  محوری  محله  غالب  در  ظرفیت ها  از  استفاده  وی، 
که  محیطی  بهداشت  ابعاد  سازی  پیاده  و  غربالگری 
بخشی از آن با کمک مجموعه عزیزان در حوزه سالمت 
دانست  مهم  بسیار  است،  پیگیری  حال  در  شهرداری 
هایی صورت  تمشیت  باید  محله ها  مجموعه  در  افزود:  و 
گیرد تا نیروهای داوطلب مستقر در محله ها هم در ارائه 
خدمات تفصیلی، شناسایی، حمایتی و مساعدت های مورد 
این معنا که هر  به  باشند،  لزوم سهمی چشمگیر داشته 
محله را به گروهی بسپاریم تا تمامی مشکالت محیطی، 
بهداشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی و حمایتی خانواده ها 
را رسیدگی کنند؛ البته در همین راستا مجموعه سالمت 

یار شکل گرفته است.
زالی در این دیدار از تشکیل ستاد نظارتی محله محوری 

با مسئولیت نظارت EOC شهرداری تهران نیز خبر داد.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران، ضمن 
تاکید بر اهمیت ریل گذاری راهبرد هر خانه یک پایگاه 
سالمت برای گذر از این بحران، بر لزوم بهینه سازی ارائه 
خدمات توسط داوطلبانی که به هر روز به ستاد مراجعه 
در  می توانند  داوطلبان  این  گفت:  و  کرد  اشاره  می کنند 
کنند.  همکاری  بهداشتی  معاونت  با  محوری  محله  طرح 
در همین راستا کارت شناسایی طراحی کردیم تا از بروز 

سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.
در این دیدار همچنین موضوعاتی از قبیل طرح هر خانه 
یک پایگاه سالمت و ابعاد به کارگیری یک رابط سالمت 
به ازای هر ۴۰ خانواده در یک منطقه مورد بررسی قرار 

گرفت.

با  ارتباط  در  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
روند اجرای طرح فاصله گذاری و داروهای 
مورد استفاده برای بیماران مبتال به کرونا، 

توضیحاتی ارائه داد.
ویدئویی  ارتباط  در  جهانپور،  کیانوش   
و  ابتالء  نمودار  کرد:  اظهار  خبرنگاران  با 
از  برخی  از  کوتاه تر  ایران  در  کرونا  شیوع 
از ما  بعد  یا  کشورهایی است که همزمان 
امر  این  که  اند،  شده  بیماری  این  درگیر 
نشان داد موضوع فاصله گذاری اجتماعی 
تأثیرگذاری  بخشی  بین  حمایت  جلب  با 
یا  و  اجباری  قرنطینه  به  نسبت  بیشتری 

حکومت نظامی داشته باشد.
گذاری  فاصله  اول  فاز  در  افزود:  وی 
اجتماعی که یک نوع معتدل بود قسمت 
و  اجتماعی  مشارکت  عهده  بر  آن  اعظم 
عمومی بوده است اگر ارزیابی خطر کاهش 
پیدا کند ما وارد فاز فاصله گذاری هوشمند 

می شویم.
گزارش هایی  اساس  بر  داد:  ادامه  جهانپور 
که ما داریم امروز حضور مردم در تمامی 
و  بوده  محدود  منازل  از  خارج  در  شهرها 

مردم همکاری خوبی داشته اند.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یکی از پزشکان 
در اینستاگرام اعالم کرده است یک دارویی 
برای درمان کرونا پیدا شده است و ایران 
استفاده  از آن  اما  وارد کرده  آلمان هم  از 
نمی کند را آیا تأیید می کنید یا خیر، گفت: 
مقررات و اصول و آئین نامه های حاکم بر 
و  است  کشور مشخص  به  دارو  یک  ورود 
و  دارد  اصول حرفه ای  کار یک سری  این 
قاعده  کشور  دارویی  نظام  در  همچنین 
علمی  هیأت  یک  دانم  می  بعید  داریم، 

دانشگاه با این روال آشنایی نداشته باشد!
وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا در الیو 
این  و  نمی شود  تجویز  دارویی  اینستاگرام 

رفتار پزشک هم احتماالً بر اثر فشار کاری 
بوده است.

جهانپور خاطرنشان کرد: این دارو ۲۱ سال 
پیش ساخته شده و در چین و ژاپن مورد 
آزمایش قرار گرفته است و قبل از این هم 
برای درمان آنفلوانزا مورد استفاده قرار می 

گرفته است.
این  بهداشت،  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
داروهای  سایر  کنار  در  هم  ایران  در  دارو 
مطالعاتی قرار گرفته و مورد آزمایش است، 
این  مصرف  از  مثبتی  نتایج  به  هنوز  ولی 

دارو نرسیده ایم.
وی گفت: باید گزارشات به صورت رسمی 
اثر بخشی نسبی  این دارو  اگر  اعالم شود 
و مطلوب داشته باشد به صورت اورژانسی 

وارد کشور می شود و البته این را هم بگویم 
در کشور  را  دارو  این  تهیه  اولیه  مواد  که 

داریم.
مبنی  دیگری  به سوال  پاسخ  در  جهانپور 
بر اینکه اعالم شده از این دارو برای درمان 
برخی مسئوالن استفاده شده است، شما این 
موضوع را تأیید می کنید یا تکذیب، گفت: 
شاید این افرادی که می گوئید پیشگام شده 
اند برای استفاده از این دارو و اعالم اسامی 
افراد خارج از تعهد یک پزشک است و هنوز 
قطعی نمی توانم بگویم که این افراد از این 
دارو استفاده کرده اند یا خیر، احتمال اینکه 
برخی کانال ها با قصد و غرض این شایعات 

را مطرح کنند، زیاد است.
 ۱۴ شنبه  پنج  روز  گفت:  همچنین  وی 

فروردین، اجالس مشترک وزرای بهداشت 
شرقی  مدیترانه  منطقه  حوزه  کشورهای 
به صورت ویدئو کنفرانس با موضوع کرونا 

برگزار می شود.
وی درباره میزان حضور مردم در تفرجگاه ها 
در روز طبیعت، گفت: حضور مردم در روز 
بزرگ،  شهرهای  تمام  در  تقریباً  طبیعت 
متوسط و حتی کوچک در خارج از منازل 
محدود بوده است که انتظار هم همین بود. 
اجتماعی  به تشدید فاصله گذاری  با توجه 
زمینه  این  در  را  عمومی  استقبال  نوعی 
شاهد هستیم. خوشبختانه استقبال مردم 
برخوردهای  کمترین  و  بود  خوب  بسیار 
که  وسعتی  با  مردم  و  شاهدیم  را  قانونی 

قابل انتظار نبود در منازل ماندند.

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد؛

شرط اجرای هوشمند فاصله گذاری اجتماعی

باالی  ریسک  دلیل  به  کلیوی  بیماری  به  مبتال  افراد 
ابتال به COVID-۱۹ با وخامت شدیدتر، باید اقدامات 

پیشگیرانه بیشتری را رعایت نمایند.
 به گفته محققان، بیماری COVID-۱۹ تنها بر ریه ها 
قرار  تأثیر  تحت  هم  را  کلیه ها  بلکه  نمی گذارد،  تأثیر 
پیشگیرانه  اقدامات  انجام  بر  محققان  اینرو  از  می دهد. 

بیشتری توسط مبتالیان به بیماری کلیوی تاکید دارند.
بسیاری از متخصصان، بعد از موارد بسیاری در چین و 
کره جنوبی، دریافتند عفونت کرونا ویروس موجب ورود 
بیماران و آسیب  تا ۴۰ درصد  ادرار در ۳۰  به  پروتئین 

جدی کلیوی در ۱۵ تا ۲۰ درصد بیماران می شود.
همچنین آنها عنوان می کنند که بیماران مبتال به بیماری 
مزمن کلیوی بسیار در ابتالء به عفونت و آسیب کلیوی، 
آسیب پذیر هستند. این شرایط برای افراد دارای پیوند 

کلیه هم صدق می کند.
برای حفظ  کلیوی  بیماران  توصیه می کنند  متخصصان 
ایمنی خودشان در مقابل عفونت کرونا ویروس، موارد زیر 

را رعایت نمایند.
زیاد آب بنوشید

با  درستی  به  تا  می کند  کمک  کلیه ها  به  خوردن  آب 
خوردن  آب  مزایای  از  دیگر  یکی  کنند.  مقابله  ویروس 
این است که ممکن است این ویروس ها وارد روده شده و 
از ورود آنها به ریه ها جلوگیری شود. معده انسان دارای 
ph اسیدی است که موجب نابودی باکتری ها و ویروس ها 

می شود.
گنجاندن ویتامین C در رژیم غذایی

باشد.   C ویتامین  کافی  مقدار  حاوی  باید  غذایی  رژیم 
از  نبود،  پذیر  امکان  اگر  کنید.  مصرف  زیاد  مرکبات 

مکمل ها استفاده نمائید.

رژیم غذایی سالم داشته باشید
رژیم غذایی پُر پروتئین به بدن و همچنین کلیه ها، در 
پاتوژن  با  مقابله  برای  موردنیاز  بادی های  آنتی  تولید 
های مهاجم کمک می کند. مواد خوراکی طبیعی غنی 
از پروبیوتیک ها و آنتی اکسیدان ها نظیر ماست، زنجبیل، 
زردچوبه و کلم مصرف کنید. اینها موجب بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی شده و به مقابله با عفونت های نظیر کرونا 

ویروس کمک می کنند.
دست هایتان را خوب بشویید

دست های تان را مرتباً با آب و صابون و به مدت ۲۰ ثانیه 
بشویید. این کار موجب خالصی از پاتوژن ها و میکروب ها 
از دست هایتان می شود. در صورت عدم دسترسی به آب 
و صابون می توانید از ضدعفونی کننده های حاوی الکل 

هم استفاده نمائید.
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید

افراد و حضور در تجمع ها خودداری نمائید.  با  از دیدار 
همواره فاصله ایمن را با افراد رعایت نمائید تا از بیماری 

در امان باشید.

متخصصان توصیه می کنند؛

بیماران کلیوی چگونه از ابتال به کرونا در امان بمانند

خبر

تعداد قدم های روزانه با افزایش 
طول عمر مرتبط است
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محققان دریافتند هرچقدر تعداد گام های روزانه افراد 
۴۰ سال به باال بیشتر باشد احتمال مرگ شان در 

طول ۱۰ سال بعد کمتر خواهد بود.
می کنند  عنوان  لوئیزیانا  ایالتی  دانشگاه  محققان 
دارند  برمی  روز  در  گام   ۸۰۰۰ حداقل  که  افرادی 
مقایسه  پیاده روی( در  معادل ۶.۵ کیلومتر  )تقریباً 
با احتمال مرگ  تر، نصف کمتر  افراد کم تحرک  با 

روبرو هستند.
این فایده در زنان و مردان در تمامی رده های سنی 

یکسان است.
در این مطالعه به مدت یک هفته، شرکت کنندگان 
دستگاه های موسوم به شتاب سنج به خود بستند که 
را ثبت  تعداد روزانه قدم ها و سرعت قدم های شأن 
می کرد. سپس محققان میزان مرگ این گروه را در 

طول ۱۰ سال اینده بررسی کردند.
در پایان مطالعه، تفاوت در نرخ مرگ گروه براساس 

میزان قدم هایشان بسیار شگفت انگیز بود.
به  شأن  روزانه  گام های  تعداد  که  افرادی  بین  در 
طورمیانگین کمتر از ۴۰۰۰ قدم بود، ساالنه ۷۷ مرگ 
در هر ۱۰۰۰ نفر روی داد. این رقم در بین افراد دارای 
گام های بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ در روز به ۲۱ نفر در هر 

۱۰۰۰ نفر کاهش یافت.
تعداد  حداقل  با  اندام  تناسب  دارای  افراد  بین  در 
قدم های ۸۰۰۰ گام در روز، نرخ مرگ و میر به ازای 

هر ۱۰۰۰ نفر، تنها ۵ تا ۷ نفر بود.
محققان برای افزایش تعداد گام های روزانه، استفاده از 

پله به جای آسانسور را توصیه می کنند.
روزانه  گام های  تعداد  هرچقدر  دریافتند  محققان 
و  قلبی  بیماری  از  ناشی  مرگ  نرخ  باشد،  بیشتر 

سرطان کاهش می یابد.

نمایندگان کشورمان در نشست آنالین نقش طب 
سنتی در مقابله با کووید ۱۹، بر بهره گیری ایران 
از ظرفیت های طب سنتی و مکمل در کنار طب 

رایج برای مقابله با ویروس کرونا تاکید کردند.
نمایندگان کشورمان در نشست آنالین نقش طب 
سنتی در مقابله با کووید ۱۹ که توسط اداره طب 
سنتی، مکمل و تلفیقی سازمان جهانی بهداشت 
و با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار 
شد، بر بهره گیری ایران از ظرفیت های طب سنتی 
و مکمل در کنار طب رایج برای مقابله با ویروس 
کرونا و حمایت وزیر بهداشت از این اقدام، تاکید 

کردند.
در این نشست که در نتیجه هماهنگی و مدیریت 
دفتر طب سنتی،  کل  مدیر  »ژانگ چی«  دکتر 
با  و  بهداشت  جهانی  سازمان  تلفیقی  و  مکمل 
و  انجمن ها  رؤسای  و  مدیران  از  تن   ۳۷ حضور 
مؤسسات مرتبط با طب سنتی و مکمل کشورهای 
مختلف، از جمله وزارت بهداشت کشورهای چین، 
ژاپن، کره، ایران، تایلند، ایتالیا، آلمان، آمریکا و 
شد،  برگزار  ایران  دیروز  عصر  وقت  به  کانادا، 
نمایندگان کشورهای مختلف بر اساس برنامه از 
پیش تعیین شده نشست، ضمن ارائه توضیحاتی 
از  استفاده  در خصوص تجربیات کشور خود در 
ظرفیت طب سنتی و مکمل برای مقابله با بیماری 
کووید ۱۹، برخی چالش های موجود در این زمینه 
را مطرح و راهکارهایی را برای ترویج استفاده از 
ایجاد  جمله  از  خود،  کشور  در  ظرفیت ها  این 

چهارچوب های قانونی الزم، پیشنهاد کردند.
جانگ چی، مدیر کل دفتر طب سنتی، مکمل و 
تلفیقی سازمان جهانی بهداشت به تشریح اهمیت 
و  کرونا  ویروس  با  مبارزه  در  سنتی  طب  نقش 
زمینه،  این  در  موجود  تجارب  انتقال  ضرورت 
میان کشورها و مراکز علمی کشورهای مختلف 
با اشاره به استراتژی سازمان جهانی  پرداخت و 
بر  تلفیقی،  و  بهداشت در مورد طب های سنتی 
مکاتب  این  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده 

پزشکی در مبارزه با بیماری کووید ۱۹ تاکید کرد.
آرمان زرگران مشاور بین الملل دفتر طب ایرانی 
دکتر  همراهی  با  که  بهداشت،  وزارت  مکمل  و 
مدیر  و  وزیر  مشاور  اردکانی  شمس  محمدرضا 
بهداشت  وزارت  مکمل  و  ایرانی  طب  دفتر  کل 
و علیرضا عباسیان معاون او در امور تعالی طب 
رئیس  رضایی زاده  حسین  و  مکمل  و  ایرانی 
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
در این نشست حضور داشت، با معرفی طب ایرانی 
به عنوان یکی از دیرپاترین مکاتب طب سنتی و 
نام آشنای  بزرگ  دانشمندان  برخی  از  نام بردن 
این  علمی  جایگاه  توضیح  در  ایران،  پزشکی 
مکتب طبی و اقدامات انجام شده برای بهره گیری 
نظام مند و قانونمند از ظرفیت های طب سنتی و 
مکمل در ایران کنونی، گفت: ایجاد ساختار طب 
سنتی و مکمل در وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور، احیای منابع مکتوب پزشکی 
تربیت  برای  سنتی  طب  دانشکده های  ایجاد  و 
رشته  تخصصی  دکترای  مقطع  در  متخصصانی 
طب و داروسازی ایرانی و کارشناسانی در حوزه 
اقدامات  این  مهم ترین  جمله  از  پزشکی،  تاریخ 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  سپس  وی  است. 
طب  ظرفیت های  از  استفاده  در  انجام شده 
ایرانی برای مقابله با ویروس کرونا در قالب سه 
دسته بندی کلی در حوزه پیشگیری، پژوهش و 
محتواهای  تهیه  کرد:  بیان  و  پرداخت  درمان 
حضور  تصویری،  و  صوتی  نوشتاری،  آموزشی 
و  رادیو  در  ایرانی  داروسازی  و  متخصصان طب 
و  تغذیه ای  توصیه های  ارائه  برای  ملی  تلویزیون 
خود مراقبتی و ارائه مشاوره های تلفنی و مبتنی 
انجام شده در حوزه  اقدامات  آنان،  بر وب توسط 
پیشگیری از ابتالء به بیماری کووید ۱۹ بر اساس 

مبانی طب ایرانی بوده است.
مشاور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشت در توضیح اقدامات پژوهشی انجام شده، 
به آغاز چند طرح تحقیقاتی مرتبط با بهره گیری 

از ظرفیت های طب و داروسازی ایرانی در مقابله 
با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: این طرح های 
در  مؤثر  محصوالت  تولید  زمینه  در  پژوهشی 
درمان بیماری کووید ۱۹ بر اساس مبانی طب و 
داروسازی ایرانی در دست اجرا هستند و به منظور 
استفاده  در  کشورها  دیگر  تجارب  از  بهره گیری 
با  مقابله  برای  خود  سنتی  طب  ظرفیت های  از 
ویروس کرونا و فرمول های گیاهی مورد استفاده 
آنها در این زمینه، چند نشست ویدئوکنفرانس نیز 

با با دیگر کشورها، از جمله چین، برگزار کردیم.
وی با اشاره به تشکیل ستاد طب ایرانی و مکمل 
کرونا در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
تمامی  افزود:  ایران،  در  کرونا  بحران  آغاز  از 
اقدامات در حوزه پیشگیری و پژوهش، زیر نظر 
این ستاد انجام شد و با دستور وزیر بهداشت برای 
و  بیمارستان ها  به  ایرانی  طب  متخصصان  ورود 
مشارکت آنان با متخصصان طب رایج برای درمان 
بیماران کرونایی، تهیه راهنماهای بالینی به منظور 
مدیریت درمان بیماران بستری و پیگیری پس از 
ترخیص آنها و همچنین بیماران سر پایی، برای 
استفاده متخصصان این حوزه در سراسر کشور، در 

دستور کار این ستاد قرار گرفت.
زرگران در پایان توضیحات خود، پیشنهاد داد که 
در نشست های بعدی، نمایندگان کشورها به ارائه 
ظرفیت  از  استفاده  در  موجود  علمی  مستندات 
بیماران  مدیریت  برای  مکمل  و  سنتی  طب 
زمینه  این  در  خود  کشور  تجارب  و  کرونایی 
بپردازند و در ادامه گفت: سازمان جهانی بهداشت 
نتایج  و  داده ها  و  اطالعات  این  جمع آوری  با 
مختلف،  کشورهای  در  انجام شده  پژوهش های 
استاندارد  مدلی  و  کلی  دستورالعملی  می تواند 
برای استفاده از ظرفیت طب سنتی در مدیریت 
بیماری کووید ۱۹ تهیه و منتشر کند که مورد 
بحران  این  با  مقابله  در  تمامی کشورها  استفاده 

جهانی قرار گیرد.
امیرهومن کاظمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
جهانی  فدراسیون  رئیس  نایب  و  تهران  پزشکی 
طب سوزنی نیز که به عنوان نماینده دیگر ایران 
اینکه  بر  تاکید  با  این نشست حضور داشت،  در 
اثرات مفید گیاهان دارویی در کمک به پیشگیری 
بسیاری  در   ۱۹ کووید  بیماری  درمان  فرایند  و 
بالینی و مطالعات تجربی مشخص  از مشاهدات 
نیاز  و  نبوده  کافی  امر  این  گفت:  است،  شده 
است مطالعات بالینی بیشتری برای ایجاد بانک 
کشورهای  مستند  داده های  از  کاملی  اطالعاتی 
اثرات  بررسی  کنار  در  و  گیرد  انجام  مختلف 
مفید طب های مکمل و گیاهان دارویی در فرایند 
درمان این بیماری، گزارش های مربوط به تداخل 
اثرات و عوارض احتمالی آنها نیز جمع آوری شود 
این  ترکیب  به  راحت تری  خیال  با  پزشکان  تا 

درمان ها با درمان های طب رایج روی آورند.

در نشست آنالین نقش طب سنتی در مقابله با کووید ۱۹ مطرح شد؛

بهره گیری ایران از ظرفیت های طب سنتی و مکمل برای مقابله با کرونا

نامه نمکی به رئیس سازمان صدا و سیما؛

طرح»شهروند مسئول« در رسانه ملی تبلیغ شود
وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس 
سازمان صدا و سیما از اجرای طرح 
راستای  در  مسئول«  »شهروند 
های  پروتکل  رعایت  ضرورت 
بهداشتی در مراکز عمومی و اصناف 

تجاری پرتردد خبر داد.
علی  به  نامه ای  در  نمکی،  سعید   
عسگری رئیس سازمان صدا و سیما، 
از سوی  مشترک  اجرای طرحی  از 
کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
»شهروند  عنوان  با  قضائیه  قوه  و 
اینکه  بیان  با  و  داد  خبر  مسئول« 
سامانه جامع اطالعات مردمی سجام 
و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۲۹، آماده 
دریافت گزارشات مردمی به منظور 

برخورد با متخلفان احتمالی در مراکز 
پرتردد  تجاری  اصناف  و  عمومی 
سوخت،  جایگاه های  خصوص  به 
نانوایی ها  و  بزرگ  فروشگاه های 
است، بر ضرورت اطالع رسانی این 
سراسری  شبکه های  در  سامانه ها 
کرد. تاکید  سیما  و  صدا  استانی  و 

وزیر بهداشت، ضمن تقدیر و تشکر 
در  ملی  رسانه  ارزشمند  اقدامات  از 
زمینه کنترل اپیدمی بیماری کرونا 
با عنایت  و  آگاه سازی مخاطبان  و 
پروتکل های  رعایت  ضرورت  به 
و  عمومی  مراکز  توسط  بهداشتی 
خصوص  به  پرتردد  تجاری  اصناف 
فروشگاه های  سوخت،  جایگاه های 

داشته  عنوان  نانوایی ها،  و  بزرگ 
است که ستاد ملی مدیریت بیماری 
دارد؛  نظر  در  قضائیه  قوه  و  کرونا 
عنوان  با  مشترک  طرحی  قالب  در 
»شهروند مسئول« راه اندازی سامانه 
)سجام- مردمی  اطالعات   جامع 

سامانه  و   )Sajam.scpd.ir  
دریافت  آماده   ،۳۰۰۰۱۲۹ پیامکی 
گزارشات مردمی به منظور برخورد 
می باشد.  احتمالی  متخلفان  با 
خواهشمند است، دستور فرمائید به 
در خصوص  الزم  اقدام  فوریت  قید 
در  سامانه ها  این  رسانی  اطالع 
استانی  و  سراسری  شبکه های 

معمول دارند.
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استان تهران
گزارش

بخشدار بوستان: همکاری اصناف نسیم شهر با کارگروه 

مقابله با شیوع ویروس کرونا قابل تقدیر است

بخشدار بوستان از اصناف نسیم شهر که در با تعطیلی خود در مسیر سالمت 
شهروندان گام برداشته اند، قدردانی کرد. 

 سیف اله عالمی گفت: خوشبختانه بیشتر کسبه نسیم شهر، با تعطیلی واحد 
صنفی خود به صورت داوطلبانه ما را در امر پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

یاری نمودند که این اقدام آنان قابل تقدیر است.
 وی افزود: برخی از اصناف غیر ضروری نیز به همت شهرداری، اتاق اصناف 
و نیروی انتظامی که در طرح جمع آوری دست فروشان تالش شبانه روزی 

داشته اند، تعطیل و پلمب شدند.
 بخشدار بوستان در پایان از مردم خواست تا با خانه ماندن از شیوع  این 

ویروس نحس جلوگیری نمایند.

استاندار تهران با اشاره به کاهش میزان 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
از محدودسازی فعالیت مترو و ناوگان 

حمل و نقل عمومی خبر داد.
 انوشیروان محسنی بندپی بعد از جلسه 
با  مقابله  ملی  ستاد  کنفرانسی  ویدئو 
ناوگان  کرونا در مورد تعطیلی مترو و 
اظهار داشت: در  حمل و نقل عمومی 
و  حمل  ناوگان  و  مترو  تعطیلی  مورد 
ملی  ستاد  در  گزارشی  عمومی،  نقل 
مبنی بر کاهش حجم فعالیت و میزان 
تردد در ناوگان حمل و نقل عمومی و 

مترو مطرح شد.
روز  گزارش  این  طبق  داد:  ادامه  وی 
تهران  در  نفر  هزار   ۱۸۰ پنجشنبه 
نقل عمومی  و  مترو و حمل  از طریق 
تعداد  این  جمعه  روز  و  شدند  جابجا 
به  توجه  با  و  رسیده  نفر  هزار   ۸۰ به 
و  خدماتی  دستگاه های  از  برخی  نیاز 
بیمارستان ها،  و  ضروری، کادر درمانی 
اورژانس و فعالیت ۳۰ درصد کارکنان 
توقف  پیشنهاد  اداری،  های  دستگاه 
و  حمل  ناوگان  و  مترو  فعالیت  کامل 
نقل عمومی مورد تایید ستاد ملی کرونا 

واقع نشد.
کاهش میزان استفاده از ناوگان حمل و 

نقل عمومی و مترو
استاندار تهران تاکید کرد: مقرر شد با 
نیاز به حمل و نقل عمومی،  به  توجه 
ناوگان حمل و نقل عمومی و  فعالیت 
مترو با مدیریت حمل و نقل و ترافیک 
با  و  محدودسازی  تهران،  شهرداری 
رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری 

الزم اقدامات پیش رود.
تب  توقف  مورد  در  بندپی  محسنی 
خروجی  و  ورودی  مبادی  در  سنجی 
بند  طبق  سنجی  تب  مورد  در  افزود: 
توجه  با  فروردین ۹۹  پنجم  4 مصوبه 
به مشارکت فعال مردم در طرح بسیج 
برای  مخابرات  آمادگی  اعالم  و  ملی 

جهت  مسافران  با  تماس  برقراری 
غربالگری، استمرار تب سنجی ضروری 
استان  در  البته  نشد  داده  تشخیص 
کار  این  پنجشنبه  غروب  تا  تهران 

استمرار داشت.
در  متخلف  غیرضروری  صنوف  پلمپ 

استان تهران
روز  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
گذشته برخی از صنوف غیر ضروری که 
فعالیت آنها باید تعطیل می شد، فعالیت 
داشتند که با همکاری تعزیرات، صنوف 
فعالیت  توقف  به  نسبت  فرمانداری  و 
آنها اقدام شد و برخی صنوف که بعضا 
به  اقدام  دوم  بار  برای  و  گرفته  تذکر 

فعالیت کرده بودند، پلمپ شدند.
ارائه مشوق به خریدهای اینترنتی

ضرورت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
مختلف  کارهای  و  کسب  از  حمایت 
برای  موثر  راهکارهای  از  یکی  گفت: 
تامین نیازمندی های مردم و هم برای 
به  تشویق  کارها،  و  کسب  از  حمایت 

که  است  اینترنتی  خرید  از  استفاده 
فاصله  برای  مناسبی  ابزار  و  راهکار 
گذاری اجتماعی نیز می باشد از اینرو 
برای  را  مشوق هایی  شده  پیشنهاد 

خریدهای اینترنتی قائل شویم.
افراد  مورد جدایی  در  بندپی  محسنی 
تصریح  افراد  دیگر  از  کرونا  به  مبتال 
کرد: در رابطه با این ویروس شناسایی، 
و  الزم  مراقبت های  خدمات،  ارائه 
است  مهم  بخش  یک  کردن  ایزوله 
فاصله گذاری  اجرایی  دستورالعمل  و 
اجتماعی نیز در این راستا تعریف شده 
عالئمی  دچار  هر کس  اینرو  از  است، 
نفس  تنگی  و  باال  همچون سرفه، تب 
است می تواند به یکی از مراکز تشخیص 

مراجعه کند.
برای  تهران  در  نقاهتگاهی  تخت های 

ارائه خدمت به مردم آماده هستند
باید  تشخیص  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
نسبت به ایزوالسیون و جداسازی این 
افراد اقدام شود که اگر افراد در منزل 

این امکان را داشته باشند می توانند در 
مجزایی  اتاق  در  و  شوند  ایزوله  خانه 
نبود  فراهم  اماکن  این  اگر  و  بمانند 
چنین  پذیرش  آمادگی  بیمارستان ها 

افرادی را دارند.
کرد:  بیان  همچنین  تهران  استاندار 
بیماری  این  نهفتگی  دوره  هم  اگر 
افراد عالئم خفیف داشته  و  طی شده 
این  ها  نقاهتگاه  در  می توانند  باشند، 
دوره را بگذارند، در همین راستا ارتش 
۲ هزار تخت و سپاه نیز ۵ هزار تخت  
نقاهتگاهی در تهران برای ارائه خدمت 
در  بندپی  است.محسنی  کرده  آماده 
مورد استفاده از ماسک گفت: به لحاظ 
بر  و  است  ویروس سنگین  این  علمی 
می افتد،  سطح  به  ثقل  نیروی  اساس 
خلوت  و  باز  محیط های  در  اینرو  از 
و  نیست  ماسک  از  استفاده  به  نیاز 
وسایل  از  باید  جمعی  محیط های  در 
همچون  بهداشتی  و  فردی  حفاظت 
ماسک، دستکش و غیره استفاده شود.

استاندار تهران: ارائه مشوق به خریدهای اینترنتی، فعالیت 

مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی محدود می شود

با  مقابله  و  ساماندهی  ستاد  جلسه 
مهندس  ریاست  به  کرونا  ویروس 
در  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری 

محل فرمانداری شهریار برگزار شد.
با  مقابله  و  ساماندهی  ستاد  جلسه   
شهریار  شهرستان  در  کرونا  ویروس 
فرماندار  طاهری  مهندس  ریاست  به 
غالمی  حضور  با  و  شهریار  شهرستان 
و  امنیتی  سیسی،  معاونت  سرپرست 
اجتماعی و عبدالعلی سرپرست معاونت 
فرمانداری،  عمرانی  امور  هماهنگی 
منجیری بخشدار مرکزی شهریار، دکتر 
درمان،  و  بهداشت  شبکه  رئیس  ناصح 
نادرزاده  صمت،  اداره  رئیس  مصلی 
شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
شهریار،  شهرهای  شهرداران  شهریار، 
اندیشه، باغستان، شاهدشهر و جانشین 
شهرستان،  انتظامی  نیروی  فرمانده 
جمعی  و  ها  شهرداری  دیگر  معاونین 
محل  در  مرتبط،  مسئولین  از  دیگر 

فرمانداری شهریار برگزار شد.
که  جلسه  این  گزارش؛  این  بر  بنا 
به  طبیعت)سیزده  روز  محوریت  با 
و  شده  اعمال  های  محدودیت  و  در( 

این  در  مرتبط  شده  اتخاذ  تصمیمات 
ویروس  با  مقابله  جهت  که  خصوص 
کرونا در سطح شهرستان تشکیل شد، 
صورت  اقدامات  مجموعه  از  گزارشی 
پاکسازی  متخلفان،  برخوردبا  و  گرفته 
مناطق تفریحی و تفرجگاه ها و پارک 
در سطح شهرها و روستاها که از غروب 
روز گذشته آغاز شده است ارائه و نسبت 
به اجرا و نظارت های مستمر و الزم در 
شده  مقرر  زمان  پایان  تا  این خصوص 

تاکید شد.
شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
شهریار در این جلسه با تاکید بر اینکه 
محدودیت های اعمال شده می بایست 
با جدیت هر چه تمام، پیگیری و اجرایی 
ابتالی  با  رابطه  در  افرادیکه  با  و  شوند 
توجه  بی  و  انگار  سهل  کرونا  ویروس 
هستند و جان خود و دیگر شهروندان 
قانونی  برخورد  اندازند  می  خطر  به  را 
افزود:  ادامه  در  بگیرد،  و جدی صورت 
طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
برخی محدودیت ها و تعطیلی ها تا روز 
بیستم فروردین ماه ادامه خواهد داشت 
شهرستان  در  مرتبط  مسئولین  از  لذا 

انجام  داریم در خصوص  تقاضا  شهریار 
این مصوبه نهایت تالش و اهتمام خود 
را بکار بگیرند تا به تدریج شاهد کاهش 
کشنده  ویروس  این  به  مبتالیان  آمار 

باشیم.
فرماندار شهریار با تقدیر از کادر درمانی، 
شهریار  شهرستان  پرستاری  و  پزشکی 
که با فداکاری شبانه روزی و مسئولیت 
بیماران  به درمان  تمام  پذیری هر چه 
بیان  با  پردازند،  می  ها  بیمارستان  در 
ابتال  آمار  شهریار  شهرستان  در  اینکه 

به کرونا نسبت به روزهای گذشته روند 
کاهشی را طی میکند خاطرنشان کرد: 
و  نشان دهنده آن است که مردم  این 
کسبه شهرستان همکاری خوبی داشته 
اند و با آن درصد اندکی از اصناف که بی 
تفاوت عمل کردند برخورد قانونی و الزم 
انتظار  همچنان  لذا  است  گرفته  انجام 
داریم مسئولین مرتبط با دقت و سرعت 
وظایف خود را انجام دهند و مردم نیز با 
در خانه ماندن و رعایت موارد بهداشتی 

به بهبود شرایط کمک کنند.

به ریاست مهندس طاهری برگزار شد:

برگزاری جلسه ستاد ساماندهی و مقابله با ویروس کرونا در شهرستان شهریار

گزارش

فرماندار بهارستان: از همراهی شهروندان 
بهارستانی قدردانی می کنم

روز  در  شهروندان  همراهی  از  گفت:  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
طبیعت قدردانی می کنم. 

به شیوع ویروس کوید ۱۹،  با توجه  اظهار داشت:  مجتبی خانجانی 
برنامه ریزی های الزم در خصوص مسدود نمودن بوستان ها، پارک 
انتظامی،  نیروهای  تمامی  و  است  انجام شده  اراضی کشاورزی  و  ها 
شهرداران و دهیاری ها از ساعات اولیه صبح روز طبیعت در محل ها 

حضور داشتند.
 وی ضمن قدردانی از همراهی مردم فهیم شهرستان بهارستان گفت: 
خوشبختانه تمامی فضاهای سبز شهرستان عاری از تردد مردم است 
و خوشبختانه مردم با پیوستن به پویش در خانه بمانیم، همراهی و 

همکاری خوبی برای پیشگیری از این ویروس نحس انجام داده اند.
نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان خاطر نشان کرد: امیدواریم 
هرچه زودتر این ویروس از بین برود و با برنامه ریزی هایی خوبی که 

انجام داده ایم قدردان این مردم شریف باشیم .
 فرماندار بهارستان در خاتمه از تالش های تمامی نیروهای  انتظامی، 

شهرداری ها و دهیاری ها قدردانی کرد.
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توزیع مواد ضدعفونی کننده
 بین ناوگان تاکسیرانی

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رباط کریم از توزیع 
مواد ضد عفونی کننده بین ناوگان تاکسیرانی خطوط  آبشناسان، پرند 

و سفیدار خبر داد.
 امیرحسین مصور با اعالم خبر فوق گفت: سایر ناوگان حمل و نقل 
شهری میتوانند با مراجعه به پایانه شهرک شهید آبشناسان نسبت به 

ضد عفونی خودرو خود اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: ضد عفونی کردن تاکسی ها به صورت یک اقدام 
عمومی توسط این سازمان انجام می شود و بخشی از ضد عفونی کردن 
تاکسی ها هم بعهده راننده ها است، اما در هر حال ضد عفونی کردن 

باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
ایشان در پایان از مردم درخواست کرد در هنگام استفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی نکات بهداشتی را به منظور حفظ سالمت خود و 

سایر شهروندان رعایت کنند.

شهردار رباط کریم امروز در بازدید از پروژه های 
عمرانی شهر رباط کریم، از افتتاح 6 پروژه مهم و 
۱۳ پروژه عمرانی جهت کلنگ زنی در نخستین 

روزهای سال خبر داد.
 اصغر پارسا صبح امروز از پروژه های سطح شهر 
بازدید کرد و گفت: بزودی شاهد افتتاح و بهره 

برداری پروژه های مهمی خواهیم بود.
شهردار رباط کریم به توضیح پروژه های قابل 
پروژه  گفت:  و  پرداخت  سالجاری  در  افتتاح 
زمین  کل  مساحت  به  آالرد  ورزشی  استادیوم 
چمن  زمین  مساحت  مربع،  متر   ۱۱۸۰۰  :
زمین چمن  ابعاد  مربع،  متر  مصنوعی: 64۰۰ 
تماشاگران  گنجایش  ۱۰۰×64متر،  مصنوعی: 
نفر و گنجایش تماشاگران   ۱6۰۰ : با صندلی 
بدون صندلی ۳۰۰۰ نفر با هدف تشویق جوانان 
منطقه به ورزش و افزایش سرانه های ورزشی 
به زودی  و  اجرا گردیده  به  از سال ۹4 شروع 

افتتاح خواهد شد.
ایشان به پروژه المان یادبود شهدای گمنام واقع 
در پارک آبشناسان اشاره کرد و ادامه داد: این 
پروژه به مساحت : 6۵ متر مربع ، ارتفاع : ۱۱ 
متر به صورت هشت ضلعی ، طول هر ضلع ۳ 
متر و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال به منظور 
احترام به مقام شامخ شهدای گرانقدر از اواخر 

سال ۹۸ شروع و به زودی افتتاح خواهد شد.
وی به توضیحاتی در مورد پروژه محوطه سازی 
در  واقع  گمنام  شهدای  یادبود  المان  اطراف 
این  :پرداخت و اذعان داشت:  پارک آبشناسان 
پروژه نیز به مساحت کف پوش بتنی : ۱۸۰۰ 
: 4 عدد، مساحت  تعداد حوضچه   ، مربع  متر 
مساحت سنگ  و  مربع  متر   6۰ : ها  حوضچه 
کاری سکوها : ۳۰۰ متر مربع  به منظور سهولت 
دسترسی و تردد بازدیدکنندگان از اطراف المان 
در اواخر سال ۹۸ شروع و به زودی تکمیل و به 

بهره برداری خواهد رسید.
پروژه محوطه  به  ادامه  در  کریم  رباط  شهردار 
سازی اطراف المان یادبود سردار شهید همدانی 
پرداخت و اظهار داشت: مشخصات این پروژه به 
قلوه  و مساحت  متر   ۸۰۰ : طول جدولگذاری 
ریزی : ۹۰۰۰ متر مربع در مراحل پایانی قرار 

دارد.
ایشان به دیگر پروژه قابل افتتاح در سال جاری 
اشاره نمود و گفت: پروژه بازسازی فرهنگسرای 
معلم با عنایت به حوادث و اغتشاشات آبان ماه 
سوختن  و  شدن  کشیده  آتش  به  و   ۹۸ سال 
به  و  کریم  رباط  شهر  فرهنگسرای  تنها  کامل 
این شهر،  فرهنگی  افزایش سرانه های  منظور 
و  آغاز  اواخر سال ۹۸  از  آن  بازسازی  عملیات 

به زودی در سال ۹۹ تکمیل و با کلیه تجهیزات 
سیستم   ، نمایش  پرده   ، تصویری  و  صوتی 
سرمایش و گرمایش مطابق با استاندارهای به 
روز دنیا و دارای دکوراسیونی زیبا و منحصر به 
فرد، به مساحت سالن : 6۰۰ متر مربع و تعداد 
صندلی ها : ۲۰۰ عدد به بهره برداری خواهد 

رسید.
برد  نام  نیز  را  اقدام  دست  در  های  پروژه  وی 
ورزشی  سوله  های  کرد:پروژه  خاطرنشان  و 
ورزشی  کیکاور، سوله  ورزشی  شیریندر، سوله 
نشانی  آتش  و  شهرداری  ساختمان  سفیدار، 
منطقه دو سفیدار، سرای محله سفیدار، سرای 
سرای  پرندک،  محله  سرای  شترخوار،  محله 
خدمات  ساختمان  دوم  فاز  کیکاور،  محله 
بهداشتی  سرویس  ساختمان  احداث  شهری، 
ساختمان  احداث  آبشناسان،  پارک  در  واقع 
و  تزیینی  چراغهای  نصب  آبشناسان،  اداری 
بازسازی  و  ترمیم  شهر،  سطح  معابر  روشنایی 
ترمیم  و  شهر  سطح  فرسوده  جداول  گسترده 
و  معابر  مکانیزه  آسفالت  گسترده  بهسازی  و 
خیابان ها از جمله پروژه هایی هستند که هم 

اکنون در دست اجرا قرار دارند.
شایان ذکر است شهرداری رباط کریم در سال 
جدید پروژه های عمرانی جهت کلنگ زنی نیز 

به پروژه هایی  در دستور کار دارد که میتوان 
از جمله:

از   ( پروژه احداث میدان ورودی غربی شهر   -
سمت ساوه (

- پروژه احداث پایانه تاکسی میدان آزادگان
سطح  عمومی  های  کتابخانه  احداث  پروژه   -

شهر
- پروژه احداث میدان میوه و تره بار شهر رباط 

کریم
آسان  ازدواج  منظور  به  سوله  احداث  پروژه   -

جوانان
- پروژه احداث پیست دوچرخه سواری

- پروژه احداث ساختمان شورای اسالمی شهر 
و خانه ملت

- پروژه احداث فاز دوم پارک ملل
- پروژه احداث سالن همایش های همگانی

- پروژه احداث پارکهای محله ای سطح شهر
- تکمیل سوله ورزشی شیریندر
- تکمیل سوله مدیریت بحران

به مساحت:  آبشناسان  پارک  فاز دوم  -احداث 
مربع  متر   ۳۲۰۰۰ شامل  مربع  متر   ۵۲۰۰۰
پارک و ۲۰۰۰۰ متر مربع شهر بازی اشاره کرد 
که اطالعات تکمیلی کلیه این پروژه ها بزودی 

اعالم خواهد شد .

افتتاح و کلنگ زنی 19 پروژه عمرانی شهرداری رباط کریم در نخستین روزهای سال

حسن بیگی: ضرورت توجه مردم به راهبرد در 

خانه ماندن؛ شهروندان دستورالعمل های مقابله با 

کرونا را از منابع رسمی پیگیری کنند

رئیس شورای اطالع رسانی استان تهران با اشاره به ضرورت توجه مردم 
به راهبرد در خانه ماندن بر پیگیری دستورالعمل های مقابله با کرونا 
از منابع رسمی تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
تهران، شکراله حسن بیگی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مقابله با 
کرونا کالنشهر تهران در دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: در این 
جلسه موضوعات و اقدامات مربوط به طرح فاصله گذاری اجتماعی با 

حضور مسئوالن بررسی شد.
وی با اشاره به حضور مردم در منازل در روز طبیعت افزود: از همه 
فاصله  طرح  رعایت  به جهت  تهران  استان  فهیم  مردم  و  هموطنان 
گذاری اجتماعی به ویژه در روز طبیعت تقدیر و تشکر می کنیم و 
تقاضا داریم تا مردم راهبرد در خانه ماندن را به طور مستمر مورد 

توجه قرار دهند.
اعمال  عنوان کرد: هدف  تهران  استاندار  اجتماعی  و  معاون سیاسی 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و تشدید نطارت ها، قطع زنجیره ویروس 

کرونا می باشد که تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد.
حسن بیگی با اشاره به ضرورت توجه به نکات بهداشتی و پرهیز از 
تجمع و تردد غیرضروری گفت: مردم اطالعات و دستورالعمل های 
بهداشتی را از ستاد ملی مقابله با کرونا و از منابع رسمی به ویژه صدا 
و سیما دنبال کنند تا با همراهی و مشارکت مردم و مسئوالن از این 

وضعیت عبور کنیم.

گودرزی: هماهنگی با راهور جهت تسهیل تردد خودروهای 
حمل مواد غذایی و اقالم اساسی انجام شد

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به اینکه نگرانی بابت تامین 
مایحتاج مردم وجود ندارد گفت: هماهنگی با راهور جهت تردد خودروهای 

حمل مواد غذایی و اقالم اساسی انجام شد.
 حمیدرضا گودرزی در جلسه با اصناف با اشاره به دغدغه فروشگاه ها جهت 
تردد وسایل نقلیه حمل مواد غذایی با توجه به طرح ممنوعیت تردد اظهار 
و مشکالت  بررسی  اصناف  نگرانی های  و  دغدغه ها  این جلسه  در  داشت: 

آن ها احصا شد.
وی ادامه داد: هیچ مشکلی برای تردد وسایل نقلیه حمل مواد غذایی وجود 

ندارد و در این زمینه هماهنگی الزم با راهور و راهداری انجام شده است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران سپس عنوان کرد: خوشبختانه اقالم 
و کاالهای مورد نیاز مردم تامین و به قدر کافی در انبارها ذخیره سازی شده 
از اینرو هیچ نگرانی وجود ندارد و تمهیدات الزم نیز برای حمل این اقالم 

اندیشیده شده است.
بنزین ها،  پمپ  گفت:  غیرضرور  اصناف  فعالیت  عدم  مورد  در  گودرزی 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، نانوایی ها، میادین میوه و تره بار و 
دیگر فروشگاه هایی که اقالم مورد نیاز مردم را تامین می کند دایر هستند 
اصناف  اما  انجام می شود  مردم  نیازمندی های  تامین  برای  آنها  فعالیت  و 
غیرضروری به منظور جلوگیری از شیوع کرونا باید بسته باشند و نظارت 
نسبت به اجرای دستورالعمل های محدودیت فعالیت این قبیل اصناف انجام 

می شود.

در بازدیدی مشترک؛

 سالکی: تشدید نظارت های طرح

 فاصله گذاری اجتماعی در محور تهران- ساوه

امور  هماهنگی  معاون  همراه  به  کریم  رباط  فرمانداری  سرپرست 
عمرانی استانداری تهران از محور آزاد راه تهران- ساوه در راستای 
روابط  گزارش  به  کردند.  بازدید  ترافیکی  های  محدودیت  اعمال 
عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم، منصور سالکی در معیت 
محمد تقی زاده از محور آزاد راه تهران- ساوه حد فاصل عوارضی 
دوم با هدف اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی و تشدید نطارت ها 
برای قطع زنجیره ویروس کرونا بازدید کرد و در حاشیه آن گفت: 
طرح فاصله گذاری اجتماعی در مرحله نخست تا ۲۰ فروردین ماه 

ادامه دارد و در صورت نیاز و ضرورت قابل تمدید خواهد بود.
سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم در ادامه افزود: با آغاز 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی که از هشتم فروردین آغاز شده 
است، هر 4 محور ورودی و خروجی جدید و قدیم آزاد راه های 
تهران- ساوه و تهران- قم به صورت مستمر تحت کنترل و پایش 
شبانه روزی با محوریت فرمانداری قرار دارد و پی از تاییدهای اولیه، 
دارا بودن پالک خودروی استان تهران و غربالگری های الزم در 
صورت اجازه ماموران طرح اجازه تردد به مسافران داده خواهد شد.

جلسه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در 

شهرداری شهریار برگزار شد

جلسه پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا روز پنجشنبه۱4فروردین 
ماه سال جاری به ریاست مهندس کاویانی شهردار شهریار و با حضور 
فرهنگی  ،مدیریت  مناطق  امور  و  شهر  خدمات  معاونت  سرپرست 
واجتماعی،مدیریت ارتباطات و امور بین الملل،مدیران مناطق نواحی و 

روسای سازمانها در محل شهرداری منطقه یک برگزار شد.
در ابتدای جلسه هر یک از مدیران گزارشی از اقدامات وعملکرد حوزه 

مربوطه در خصوص مبازره با ویروس کرونا ارائه نمودند.
در ادامه مهندس کاویانی با تبریک اعیاد شعبانیه به حاضرین ،تعامل 
وهمکاری کلیه حوزه های شهرداری شهریار را جهت مقابله با ویروس 
پرسنل سازمان  روزی  از زحمات شبانه  و  کوویید ۱۹ خواستار شد 

آرامستان ها،خدمات شهر وفضای سبز تقدیر و تشکر نمود.
مراجع  از  ابالغی  های  دستورالعمل  طبق  افزود:  کاویانی  مهندس 
ذیصالح تا ریشه کن شدن این ویروس همچنان عملیات ضدعفونی 
به مشارکت در  واماکن شهری،ترغیب شهروندان  معابر  و گندزدایی 
سامانه غربالگری 4۰۳۰و تعامل با گروه های جهادی وبسیج مردمی 

در دستور کار کلیه مدیران شهری قرار گیرد .
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مبارزه با کرونا با مشارکت شهروندان 
حاصل می شود

ویروس  که   روزهایی  در  گفت:  شهردارصالحیه  مند  آگاهی  محمد 
کند،  می  ممکن سرایت  ترین شیوه  الوصول  به سهل  کرونا  العالج 
نیروهای شهرداری صالحیه در آماده باش کامل آنچه در توان دارند 
ابراز می کنند. محمد آگاهی مند شهردارصالحیه گفت: در روزهایی 
که  ویروس العالج کرونا به سهل الوصول ترین شیوه ممکن سرایت 
می کند، نیروهای شهرداری صالحیه در آماده باش کامل آنچه در توان 
دارند ابراز می کنند. به همت نیروهای تالش گر شهرداری تمامی معابر 
و خیابان های پرتردد و پرتجمع بصورت مداوم ضدعفونی و گندزدایی 
می شوند. امیدواریم با اجرای این عملیات و تمهیدات اندیشیده شده 
و نیز رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان فهیم صالحیه هر چه 

زودتر بر این ویروس خطرناک فایق آییم.
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گوگل تصمیم دارد اطالعات مربوط به موقعیت 
بهداشت  مقامات  اختیار  در  را  کاربران  مکانی 
۱۳۱ کشور قرار دهد تا در مهار ویروس کرونا 

به پزشکان جهان کمک کند.
به نقل از واشنگتن پست، گوگل تصمیم دارد با 
استفاده از اطالعات جمع آوری شده  از کاربران 
سراسر  در  پزشکان  به  کرونا  ویروس  مهار  در 
جهان کمک کند. در همین راستا این شرکت 
اطالعات  سوابق  بزرگ  مخزن  دارد  تصمیم 
بهداشتی  مقامات  اختیار  در  را  کاربران  مکانی 

قرار دهد.
به گفته گوگل به زودی کارشناسان بهداشتی 
افراد را  دولتی در ۱۳۱ کشور می توانند تردد 

به  آنها  تردد  میزان  ببینند  و  کنند  رصد  بهتر 
سوپرمارکت، داروخانه، پارک ها و دیگر و کسب 
و کارها چه تعییری کرده است. عالوه بر آن با 
کمک اطالعات مقامات متوجه می شوند عموم 
مردم به توصیه های بهداشتی توجه می کنند 

یا خیر.
این شرکت فناوری اطالعات مذکور را به عنوان 
یا  افراد  تردد  و  کند  می  ارائه  تجمیعی  آمار 
به جز  واقعی و جز  به طور  را  اطالعات مکانی 

منتشر نمی کند.
از  استفاده  با  گوگل  کاربران  معمول  طور  به 
دهند  تشخیص  توانند   می  سرویسی  چنین 

کدام رستوران یا کافه شلوع است.

برای مقامات بهداشتی؛

گوگل موقعیت مکانی کاربران را 
برای مهار کرونا منتشر می کند

ویروس دموکرات پته رسانه های دروغین را روی آب ریخت!

سراسر  در  کرونا  ویروس  شیوع 
سبب  شهرها  قرنطینه  و  جهان 
شده از سر و صدای فعالیت انسانی 
کاسته شود و زمین شناسان بهتر 
های  فعالیت  و  ارتعاشات  بتوانند 

آتشفشانی زمین را رصد کنند.
رصد  مشغول  که  محققانی  نیچر،  از  نقل  به 
ارتعاشات سطح زمین هستند، از زمان شیوع 
سراسر  در  شهرها  قرنطینه  و  کرونا  ویروس 
جهان شاهد کاهش قابل توجه فعالیت ها در 

کره خاکی بوده اند.
شناسی  زمین  »تحقیق  پروژه  در  محققان 
سراسر  های  سنج  زلزله  اطالعات  انگلیس« 
لندن را بررسی کردند و متوجه کاهش قابل 

توجه سروصدای فعالیت های انسانی شدند.
ارتعاشات  در  تغییرات  این  محققان  گفته  به 
اقداماتی  مستقیم  نتایج  از  یکی  زمینه  پس 

سوی  از  که  است  قرنطینه  مانند 
دولت انگلیس اجرا شده است.

نتایج مشابهی در پاریس، بروکسل، 
مشاهده  نیز  اوکلند  و  آنجلس  لس 
زمین  به  روند  این  است.  شده 
شناسان کمک می کند تا زلزله های 
بهتر  را  آتشفشانی  فعالیت های  و  تر  کوچک 

رصد کنند.
آالت  ماشین  و  نقلیه  وسایل  معمول  طور  به 
رصد  که  کنند  می  ایجاد  ارتعاشاتی  صنعتی 
را  زمین  های  لرزش  مربوط  های  سیگنال 

سخت تر می کند. 
بیشتری  شانس  اکنون  معتقدند  محققان   
را  ارتعاشات زمین  بتوان  بهتر  وجود دارد که 
اندازه گیری کرد. آنها امیدوارند طی این مدت 
بتوانند اطالعات بیشتری درباره فعالیت های 

زمین به دست بیاورند.

کرونا رصد سیگنال های زمین را 
برای محققان آسان کرد
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پیش بینی می شود که افزایش شدید خدمات 
شیوع  تأثیر  تحت  محتوا  مصرف  و  آنالین 
ویروس کرونا باعث افزایش درآمد بازی های نوپا 
مبتنی بر خدمات رایانش ابری در دنیا تا سال 

۲۰۲۴ شود.
پژوهشگاه  اقتصادی  مطالعات  گروه  از  نقل  به 
فضای مجازی، با شیوع ویروس در کشورهای 
هتل ها،  پارک ها،  رستوران ها،  جهان،  مختلف 
سرگرمی ها  و  تفریحات  سایر  و  موزه ها 
و  فرهنگی  رویدادهای  از  بسیاری  و  تعطیل 
ورزشی لغو شده است. در همین حال تمامی 
از  )کوید-۱۹(  ویروس کرونا  دولت های درگیر 
شیوع  از  جلوگیری  به منظور  خواسته اند  افراد 
امر  این  و  بمانند  در خانه  ویروس  و گسترش 

بسیاری از صنایع را با رکود مواجه کرده است.
در این میان یکی از صنایعی که با تقاضای رو 
برای  مناسبی  فرصت  و  شده  مواجه  رشد  به 
و  بازی  صنعت  آورده،  فراهم  سرمایه گذاران 
سرگرمی های آنالین است. به نحوی که آمارها 
نشان می دهد در دوران شیوع ویروس کوید-

آنالین،  فیلم های  مشاهده  آنالین،  بازی   ،۱۹
رشد  کوتاه  فیلم های  و  تلویزیونی  نمایش های 

چشمگیری را تجربه کرده است.
از  نفر  میلیاردها  کوید-۱۹،  همه گیر  بیماری 
زمان  به صرف  مجبور  را  جهان  سراسر  مردم 
است.  کرده  ماندن  خانه  در  برای  بیشتری 
همانند  سرگرمی  به  مربوط  کسب وکارهای 
غیره  و  موزه  تورهای  اپرا،  اجرای  کنسرت ها، 
 Live( اینترنتی  زنده  پخش  به صورت  اکنون 
برای  را  بستری  می  توانند   )Streaming

جلب توجه عموم ایجاد کنند.
نیلسن )Nielsen(، یک شرکت تحقیقاتی در 
زمینه  بازار، معتقد است که در طول بحران های 
گذشته آمریکایی ها ۶۰ درصد بیشتر وقت را در 
مقابل تلویزیون صرف کرده اند. گزارش هایی از 
ایتالیا و کره جنوبی نیز حاکی از آن است که 
تعداد افرادی که هرروز تلویزیون تماشا می کنند 
به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۷ درصد افزایش یافته 

است.
تأثیر بر صنعت بازی های ویدئویی ممکن است 
در  عموم  از  بسیاری  زیرا  باشد،  بیشتر  حتی 
به خود  را  نوع سرگرمی  ها  این  شرایط کنونی 
بازی  برای  که  را  زمانی  میزان  یا  و  اختصاص 

کردن به کار می گیرند افزایش می دهند.
زمان  از   ،)Verizon( ورایزن  گفته  طبق 
کلی  میزان  آمریکا  در  محدودیت ها  اعمال 
ترافیک اینترنت بازی های ویدئویی ۷۵ درصد 

افزایش یافته است.

محبوب  آنالین  بازی 
 Arena of« چینی 
طول  در   »Valor
روزانه  بهار  جشنواره 
۱۲۰ میلیون  تا ۱۵۰ 
فعال  کاربر  میلیون 
تعداد  این  داشت. 
از  درصد   ۱۰ حدود 

جمعیت چین است.
 ،)Bungie( بانجی 
ه  هند سعه د تو
ویدئویی  بازی های 
میانگین  که  می گوید 
مشارکت  میزان 
در  کاربران  روزانه 
 ۲ دستینی  بازی 
در   )۲  Destiny(
 ۱۰ جهان  سراسر 
درصد و در بازارهایی 
که بیشتر تحت تأثیر 

ویروس کوید-۱۹ قرار دارند، ۲۰ درصد است.
پیشرو   ،Ndemic Creations شرکت 
درزمینه  خلق بازی های ویدئویی اعالم کرد که 
سرورهایشان دیگر کشش این حجم از بازیکنان 
در بازی پلیگ اینک )Plague Inc( را ندارد. 
از  بعد  ارائه شد  بازی که در سال ۲۰۱۲  این 
گذشت ۸ سال در طول شیوع ویروس کوید-
۱۹ به پرفروش ترین برنامه در چین تبدیل شد.

این بازی بازیکنان را مأمور می کند تا با طراحی 
و گسترش یک ویروس یا عامل بیماری زا نسل 
بشر را منقرض کنند. عالقه مندان به این بازی 
این اعتقاد را دارند که بهترین راه برای از بین 
با  مستقیم  به صورت  شدن  روبرو  ترس  بردن 
آن است و این بازی می  تواند در شبیه  سازی 
نسخه ای از واقعیتی باشد که در حال حاضر در 

دنیا اتفاق افتاده است.
با   »Arsenal.gg« شرکت  که  داده هایی 
المنت  استریم  زنده  پخش  پلتفرم  همکاری 
آورده  دست  به   )StreamElements(
است، نشان می  دهد که میزان کاربران جهانی 
تلویزیون اینترنتی توئیچ )Twitch( و پلتفرم 
در   )Youtube( یوتیوب  اشتراک گذاری  به 
بخش بازی و سرگرمی در زمان شیوع کوید-

افزایش یافته  درصد   ۱۵ و   ۱۰ ترتیب  به   ۱۹
است.

ویروس  شیوع  از  ناشی  اجتماعی  فاصله 
کوید-۱۹ مردم را برای مدت زمان طوالنی در 
خانه های خود نگه می دارد اما به دالیل بسیار 

آن ها  به  روحی  صدمات  به  منجر  موضوع  این 
خواهد شد و برای جلوگیری از این امر نیاز به 

اتصال و ارتباط با دیگران خواهد بود.
با توجه به شیوع ویروس کوید-۱۹ اکنون بازی-

 های آنالین بیش از هر نوع دیگری از رسانه های 
دیجیتال، برای حفظ و خلق ارتباطات اجتماعی 
بازی  کاربران  از  یک چهارم  زیرا  است؛  اثرگذار 
آنالین و ویدئویی با دیگر بازیکنان به معاشرت 

اجتماعی می  پردازند.
باعث  همچنین  ویدئویی  و  آنالین  بازی  های 
نمایش  »پلتفرم های  کاربران  که  می  شود 
درمی آید  نمایش  به  که  بازی   مورد  در  بازی« 
به ابراز احساسات و ارتباط اجتماعی با یکدیگر 

بپردازند. .
باعث کاهش درآمد  شیوع ویروس کرونا قطعاً 
انتظاری بازار خرده فروشی بازی ها و همچنین 
از  اما  شد،  خواهد  بزرگ  بازی های  کنسول 
طرفی می  تواند موجب باز شدن پنجره  ای برای 

ارائه خدمات بازی های ابری نوپا شود.
 ،ABI تحقیقاتی  شرکت  تحلیل  به  توجه  با 
افزایش شدید خدمات آنالین و مصرف محتوا 
افزایش  باعث  تأثیر شیوع ویروس کرونا  تحت 
میلیارد  به ۴.۵  دنیا  در  ابری  بازی های  درآمد 

دالر آمریکا تا سال ۲۰۲۴ خواهد شد.
بنابراین می  توان گفت که در برهه کنونی بازار 
جهت  مناسب  فرصتی  آنالین  سرگرمی  های 
عرصه  این  به  عالقه مندان  سرمایه  گذاری 

خواهد بود.

و  مهم  توصیه  سه  به  توان  می  میان  این  در 
کلیدی برای حضور موفق سرمایه  گذاران در این 

نوع از کسب وکار اشاره کرد.
توسعه دهندگان،  با  فرصت ها:  گسترش   .۱
سرگرمی  محتوای  پلتفرم  های  و  ناشران 
محبوب ترین  پیرامون  تعامل  تا  شوید  شریک 
سرگرمی ها گسترش یابد. از نسخه های جدید 
کاربران  روابط  کردن  عمیق تر  برای  قدیمی  و 
اکنون که  کنید.  استفاده  اختصاصی  به صورت 
زمان بیشتری برای بازی و سرگرمی در اختیار 
آن ها است، امکان حق رأی و نظرسنجی در مورد 

نسخه موردعالقه شان را ایجاد کنید.
۲. ایجاد بستر ارتباطی: سیستم عامل هایی برای 
کاربران به کار گرفته شود که در آن افراد امکان 
سرگرمی  محتوای  به  راجع  ارتباط  و  مکالمه 
آنالین را داشته باشند. کاربران به دنبال پیدا 
کردن اتصاالت معنی دار با سایرین خواهند بود 
و این سیستم عامل ها حتی در حالی که آن ها جدا 
ضروری  ماندن  اجتماعی  برای  هستند  هم  از 

است.
شرکت ها  جدید:  کاربران  گرفتن  نظر  زیر   .۳
مخاطبان  به  چگونه  که  بگیرند  نظر  در  باید 
)سنتی و غیر سنتی( خود دسترسی پیدا کنند 
و رشد صنعت  به شرایط کنونی  توجه  با  زیرا 
سرگرمی های آنالین، فرصت  های کاربران جدید 
در حال گسترش است و با کوچک ترین غفلتی 
بازار پیش رو  از  ممکن است سهم چندانی را 

نداشته باشند.

رئیس سازمان فضایی ایران از برنامه 
برای توسعه زیرساخت های  ریزی 
فضایی در ۴ گام در سال ۹۹ خبر 
راه  نقشه  این  مطابق  گفت:  و  داد 
پرتاب ۳ ماهواره با یک ماهواره بر 

در دستور کار است.
مرتضی براری، با بیان اینکه توسعه 
زیرساخت های فضایی در ۴ گام در 
دارد،  قرار  کار  در دستور  سال ۹۹ 
مطابق   ۹۹ سال  در  داشت:  اظهار 
نقشه راهی که تدوین کرده ایم برای 
هر فصل، پرتاب یک ماهواره را در 
دستور کار داریم. در صورتی که این 
فرایند انجام شود پیش بینی ما این 
است که حداقل ۳ ماهواره را با یک 

ماهواره بر به فضا پرتاب کنیم.
حوزه  در  کشور  وابستگی  کاهش 

ناوبری فضایی
ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
از  دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان 
توسعه  در  مدنظر  سرفصل های 
فناوری فضایی در سال ۹۹ مطابق 
سال  مصوبه  هوافضا  توسعه  سند 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای   ۹۱
و  موقعیت یابی  موضوع  به  مربوط 
ناوبری فضایی است که هم اکنون 

در دستور کار قرار گرفته است.
براری گفت: نقشه راه موقعیت یابی 

فناوری  از  استفاده  با  ناوبری  و 
فضایی به زودی تدوین می شود؛ در 
این راستا جلساتی نیز با وزارت راه 
داشته ایم و نقشه راه را نهایی کرده 
و در حال تدوین راهبرد هستیم که 
گام های اجرایی آن به زودی اطالع 

رسانی می شود.
موضوع  ارتباطات،  وزیر  معاون 
حوزه  یک  را  فضایی  ناوبری 
استراتژیک عنوان کرد که با امنیت 
ملی گره خورده و بسیار مهم است، 
گفت: با اجرای این پروژه وابستگی 
از  فضایی  ناوبری  حوزه  در  کشور 
جمله خدماتی مانند GPS کاهش 

می یابد.
توسعه اکتشافات فضایی با ساخت 

کپسول فضایی
وی با بیان اینکه موضوع مربوط به 
گام  سومین  نیز  فضایی  اکتشافات 
توسعه فناوری فضایی در سال ۹۹ 
اجرایی  گام های  کرد:  اضافه  است، 
را  فضایی  اکتشافات  راه  برنامه  و 
نیز تدوین کرده ایم و در این حوزه 
فضانوردی  به  مربوط  برنامه هایی 
تلسکوپ های  و  نجوم  ماهواره  و 

فضایی دنبال می شود.
براری ادامه داد: در توسعه اکتشافات 
دوربین  آنکه  جای  به  فضایی 

باشد  زمین  سمت  به  ماهواره ها 
شناسایی  و  بوده  آسمان  به سمت 

سیاره ها را دنبال خواهیم کرد.
حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاکنون موفق به  اکتشافات فضایی 
گفت:  شده ایم،  کاوشگر   ۸ ارسال 
این  در  نیز  فضا  به  میمون  ارسال 
موضوع  و  است  شده  دنبال  حوزه 
حمل  فضایی  کپسول   ۵ ساخت 
کیلومتری   ۱۹۰ مدار  به  انسان 
برای  گام  اولین  عنوان  به  زمین 
اعزام فضانورد ایرانی به فضا نیز در 
این حوزه اجرایی می شود که برای 
۳ سال آینده به پژوهشگاه هوافضا 

سپرده شده است.
ماهواره  پرتاب  زمینی  پایگاه های 

توسعه می یابد
ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
پرتاب  زمینی  پایگاه های  توسعه 
توسعه  گام های  دیگر  از  را  ماهواره 
کشور  در  فضایی  زیرساخت های 
اکنون  هم  افزود:  و  کرد  عنوان 
تقسیم کار در حوزه زیرساخت های 
مشخص  کشور  در  فضایی  فناوری 
شده و بر این اساس امسال تکلیف 
ساخت ماهواره و ماهواره بر، پایگاه 
فضایی، اکتشافات فضایی و ناوبری 

فضایی را دنبال می کنیم.

۴ گام برای توسعه فناوری فضایی 
در سال جدید

نوشتار پژوهشگاه فضای مجازی بررسی کرد؛

افزایش درآمد بازی های ابری در بحران کرونا

افتا  راهبردی  مدیریت  مرکز 
نسبت به نفوذ سارقان سایبری 
به  مسیریاب  دستگاه های  به 
انتشار اطالعات جعلی  منظور 

ویروس کرونا هشدار داد.
اخیرا  سایبری  حمله  یک   
حال  در  که  شده  مشاهده 
 DNS تنظیمات  سرقت 
به  مسیریاب  دستگاه های 
هشدار  یک  نمایش  منظور 
بهداشت  سازمان  از  جعلی 
جهانی درباره ویروس کرونا ) 
این  است.   )  ۱۹-COVID
هشدار جعلی در واقع منجر به 

دریافت بدافزار سارق اطالعات 
Oski می شود.

بیشتر  تحقیقات  از  پس 
این  که  شد  مشخص 
انجام  حمله  اثر  در  هشدارها 
سرورهای  تغییر  برای  شده 
شده  پیکربندی   DNS
خانگی  مسیریاب های  در 
به   Linksys یا   D-Link
نمایش   ،  DNS سرورهای 
داده که توسط مهاجمین اداره 

می شوند.
مخرب   DNS سرورهای  این 
به  را  قربانیان  می توانند 

کنترل  تحت  مخرب  محتوای 
خود هدایت کنند.

در حال حاضر مشخص نیست 
برای  مهاجمین  چگونه  که 
به   DNS پیکربندی  تغییر 
پیدا  دسترسی  مسیریاب ها 
می کنند، اما برخی از کاربران 
مهاجمین  که  کردند  اعالم 
دسترسی  مسیریاب هایی  به 
عبور  رمز  دارای  که  یافته اند 

ضعیف بودند.
IP آدرس  این  که  آنجایی  از 

مهاجمین  کنترل  تحت  ها 
صفحه  در  قربانی  هستند، 
مرورگر خود هشداری مبنی بر 
دانلود یک برنامه اطالع رسانی 
 ۱۹-COVID درباره ویروس
بهداشت  سازمان  طرف  از 

جهانی مشاهده می کند.
گزینه  روی  کلیک  در صورت 
سارق  تروجان  قربانی  دانلود، 
دریافت  را   Oski اطالعات 
می کند که این بدافزار پس از 
راه اندازی، اطالعاتی را از رایانه 

قربانی سرقت می کند.

هشدار مرکز افتا؛

دستگاه های مسیریاب در خطر 
هشدارهای جعلی کرونا

نوشتار


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

