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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

 امیر سرتیپ حاتمی :

ارتش ایران از آماده ترین 
ارتش های دنیا است

آمریکا حق وتوی اقدامات 
صندوق بین المللی پول را ندارد
ــدارد  ــکا حــق ن ســخنگوی دولــت گفــت: مــا معتقدیــم آمری
ــی  ــد.  عل ــو کن ــول را وت ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــات صن اقدام

ــری .... ــت خب ــت در نشس ــخنگوی دول ــی س ربیع
2

سازمان امور مالیاتی، اهرمی 
برای تحقق اقتصاد هوشمند

3

ایران با ویروس کرونا و تحریم 
4مبارزه می کند

دکتر محسنی بندپی :

تامین کاالهای اساسی ماه 
مبارک رمضان؛ قیمت کاالهای 

اساسی افزایش نمی یابد

مسئولیت اجرای پروتکل های 
بازفعالیت واحدهای صنفی با 

وزارت صمت است

2

افزایش صادرات غیرنفتی از

 الزامات جهش تولید

3

نقش مثبت پلیس امنیت اقتصادی 
درتحقق شعارسال

4

سالمت 6

تهران پاشنه آشیل مقابله با کرونا است
معــاون کل وزارت بهداشــت، گفــت: بازگشــایی مشــاغل کم 
ــای  ــه روزه ــای بازگشــت ب ــه معن ــم ریســک ب خطــر و ک
ــنه  ــران پاش ــزود: ته ــی  اف ــرج حریرچ ــت.  ای ــادی نیس ع

ــا اســت ..... ــا کرون آشــیل مقابلــه ب
7 2

فرهاد دژپسند :

در گفت و گو آنالین شهردار تهران و سئول مطرح شد

جهان  کشور  از ۱۳  متشکل  گروهی 
با  مقابله  برای  همبستگی  خواستار 
اثرات سوء ویروس کرونا بر همه ابعاد 

زندگی بشر شدند.
گروهی  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به 
متشکل از ۱۳ کشور از جمله انگلیس، 
خواستار  آلمان  و  ایتالیا  برزیل، 
کاهش  راستای  در  جهانی  همکاری 

تأثیرات ناشی از اپیدمی کرونا شدند.
از  مشترک،  بیانیه ای  در  گروه  این 
تعهد به همکاری با همه کشورها در 
اقدامات  و هماهنگی  تدارک  راستای 
و  مسافرتی  تجاری،  اقتصادی،  مالی، 
بهداشت عمومی در راستای به حداقل 
رساندن مضرات کرونا و بهبود هرچه 

سریع تر اوضاع خبر دادند.
آنها بر ضرورت حفظ ارتباط دریایی، 
تضمین  راستای  در  هوایی  و  زمینی 
جمله  از  کاال  تبادل  جریان  تداوم 

تجهیزات پزشکی و بازگشت مسافران 
در راه مانده، تاکید کردند.

فرانسه،  کانادا،  شامل  که  گروه  این 
کره  پرو،  مراکش،  مکزیک،  اندونزی، 
جنوبی، سنگاپور و ترکیه نیز هست، 

حیاتی  نقش  اهمیت  بر  همچنین 
راهنمایی های  ارائه  در  علمی  جامعه 

الزم به دولت ها تاکید کرد.
کشوها،  این  میان  در  آنکه  جالب 
به چشم می خورد که  نیز  برزیل  نام 

»ژایر بولسونارو« رئیس جمهوری آن 
آمریکایی،  همتای  از  گرفتن  الهام  با 
چندان به خطر کرونا اهمیت نمی دهد 
و حتی آن را نوعی آنفوالنزای کوچک 

توصیف کرده است.

۱۳ کشور جهان خواستار اتحاد در برابر 
کرونا شدند تغییر آرایش نظامی تروریست های آمریکایی در عراق و متمرکز شدن شان در 

پایگاه »عین االسد« حاکی از تالش آن ها برای پیاده سازی توطئه ای جدید علیه 
مقاومت و دور ماندن از تیررس موشک های آنهاست.

قریب به یک ماه است که تروریست های آمریکایی در عراق تحرکاتی را در این 
دارند  اعتقاد  ناظران سیاسی  و  کارشناسان  از  بسیاری  انجام می دهند که  کشور 
هدف از این تحرکات، فراهم ساختن مقدمات الزم جهت پیاده سازی توطئه ای 

جدید است.
نیروهای آمریکایی از ۲۷ اسفندماه روند تخلیه برخی از پایگاه های خود در عراق 
و تحویل آنها به نیروهای این کشور را کلید زده اند. در ابتداء این پایگاه »القائم« 
در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق بود که توسط آمریکایی ها تخلیه و به نیروهای 
عراقی تحویل داده شد. پس از آن پایگاه »لفوسفات« واقع در استان األنبار عراق 
نیز توسط ایاالت متحده آمریکا تخلیه شد و نیروهای عراقی کنترل آن را به دست 

گرفتند.
پس از دو پایگاه مذکور، نوبت به پایگاه »القیاره« رسید که توسط آمریکایی ها تخلیه 
شود. این پایگاه هوایی در شمال عراق و جنوب شرق استان نینوا واقع شده است و 
از این نظر که جاده راهبردی بغداد به ترکیه از نزدیکی این پایگاه می گذرد دارای 
اهمیت استراتژیک باالیی است. پایگاه »کی وان« نیز به عنوان چهارمین پایگاه 
موجود در عراق توسط آمریکایی ها تخلیه و کنترل آن به نظامیان عراقی واگذار شد.

افزون بر این، پایگاه »الحبانیه« واقع در استان األنبار هم توسط نیروهای آمریکایی 
تخلیه شد و کنترل آن را نیروهای عراقی برعهده گرفتند. این درحالی است که 
زمزمه هایی پیرامون تخلیه قریب الوقوع پایگاه »ابو غریب« در شمال بغداد، پایتخت 
عراق به گوش می رسد؛ اتفاقی که اگر رخ دهد پایگاه »ابو غریب« را به ششمین 

پایگاه نظامی تخلیه شده توسط ایاالت متحده آمریکا تبدیل خواهد کرد.
نکته قابل تأمل آن است که آن دسته از نیروهای آمریکایی که پایگاه های مذکور را 
تخلیه کردند، از خاک عراق خارج نشده و تنها به پایگاه های دیگر منتقل شده اند. 
طبق آخرین اخبار و گزارش ها اکثریت قریب به اتفاق نیروهای آمریکایی پس از 
خروج از پایگاه های تخلیه شده در پایگاه »عین األسد« در استان األنبار مستقر 
شده اند. درهمین حال، آرایش نظامی جدید آمریکایی ها نشان می دهد که حجم 
باالیی از تجهیزات نظامی آن ها به فرودگاه »حریر« واقع در اقلیم کردستان منتقل 

شده است.
استقرار متمرکز نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی »عین االسد« حاکی از اهمیت 
این پایگاه برای ایاالت متحده است. پایگاه »عین األسد« بزرگ ترین پایگاه نظامی 
آمریکا در عراق است که در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب بغداد واقع شده 
است. مساحت این پایگاه ۱۰ کیلومتر یعنی چیزی برابر با مساحت منطقه سبز 
بغداد، است. پایگاه عین االسد به سیستم های رصد هوایی تا شعاع بیش از ۴۰۰ 

کیلومتر مجهز است.
عالوه بر نیروهای نظامی آمریکا، بالگردهای جنگی، یگان های شناسایی و تیم های 
ویژه در عین االسد مستقر هستند. افزون بر آنچه که گفته شد، پایگاه عین االسد 
شامل یک مرکز آموزش نظامی نیز هست. بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح 
است که اهمیت استراتژیک عین االسد موجب شده تا آمریکایی ها در بازآرایش 
نظامی خود در عراق، این پایگاه را به عنوان هسته مرکزی فعالیت های خود انتخاب 

کنند.
اما به راستی هدف اصلی و اساسی آمریکایی ها از تغییر آرایش نظامی خود در عراق 
چیست؟ این فرضیه که آمریکایی ها به دنبال اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی بر 
خارج ساختن نیروهایشان از این کشور هستند، به کلی منتفی است. علت هم آن 
است که علیرغم تخلیه شماری از پایگاه های عراقی، هیچیک از نظامیان آمریکایی 
از این کشور خارج نشدند. بنابراین، ناگفته پیداست که واشنگتن از رهگذر این 

تغییرات در آرایش نظامی خود در عراق به دنبال تحقق اهدافی است.
ازجمله اهداف ایاالت متحده آمریکا از تغییر در آرایش نظامی خود در عراق فعال 
سازی هسته های پنهان داعش است. در واقع، آمریکایی ها قصد دارند از مساحت 
باالی پایگاه عین االسد و برخورداری آن از امکانات و تجهیزات الزم در راستای 
برداری  بهره  آنها  به  نظامی  آموزش های  ارائه  و  داعش  بقایای  صفوف  بازسازی 
کنند. درهمین ارتباط، »ثامر ذیبان« عضو ائتالف الفتح در پارلمان عراق نسبت به 

تحرکات واشنگتن در مسیر احیای تروریست های داعش هشدار داده است.

تغییر آرایش نظامی آمریکا در عراق؛ تالش 
برای خروج از تیررس مقاومت

اراضی  از  صهیونیسم  اشغالگرایانه  سیاست های  نتیجه  در  که  فلسطینی  میلیون ها 
مادری خود رانده شده اند، اکنون بیش از دیگران در معرض خطرات و پیامدهای 

ناشی از شیوع و فراگیری ویروس کرونا قرار دارند.
آنچه که موجب شده است تا خطر فراگیری و شیوع ویروس کرونا در اردوگاه های 
آوارگان فلسطینی احساس شود، به عواملی نظیر فقدان ابتدایی ترین امکانات زندگی، 
فقدان امکانات پزشکی بهداشتی، عدم برخورداری از اقتصاد و معیشت مناسب، تحریم 
و محاصره توسط نظام بین الملل، فشرده و متراکم بودن مکان های استقرار آوارگان، 

تداوم جنگ ها و درگیری ها و … بازمی گردد.
کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند که شیوع کرونا در نوار غزه به فاجعه تمام 
آوارگان  ویژه  به  و  از ساکنان غزه  را  نفر  عیاری منجر خواهد شد که جان هزاران 
فلسطینی را خواهد گرفت. علت این مسأله هم آن است که اهالی غزه به دلیل ۱۳ 
سال محاصره، اکنون با کمبود شدید مواد حیاتی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی 
این منطقه  علیه  رژیم صهیونیستی  اینکه در طول جنگ های  مواجه هستند؛ کما 
نابود  بیمارستان های آن  از جمله  بهداشت و درمان غزه  از زیرساخت های  بسیاری 

شده است.
مقاومت  القانوع« سخنگوی جنبش  »عبداللطیف  که  است  دلیل  همین  به  درست 
اسالمی حماس اخیراً در سخنانی لغو هرچه سریع تر محاصره غزه را خواستار شد و 
گفت: »در سایه شیوع کرونا اکنون زمان آن فرا رسیده است تا محاصره غزه هرچه 
سریع تر پایان یابد«. سخنگوی جنبش حماس با یادآور شدن فاجعه احتمالِی فراگیری 
و شیوع کرونا در نوار غزه، از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیتهای خود در جهت 

رفع محاصره غزه عمل کند.
فراگیری ویروس کرونا در  و  به همین صورت است  نیز وضعیت  باختری  در کرانه 
این منطقه نیز می توان فاجعه ای را برای فلسطینیان و به ویژه آوارگان فلسطینی 
رقم بزند. طبق آخرین گزارش های منتشر شده قریب به ۳۰ درصد از ساکنان کرانه 
نظیر  اردوگاه هایی  در  فلسطینی تشکیل می دهند. آن ها عمدتاً  آوارگان  را  باختری 

جنین، الدهیشه، االمعری، قلندیا، العروب، طولکرم، شعفاط و … زندگی می کنند.
واقعیت این است که وضعیت در کرانه باختری چندان بهتر از غزه نیست، چراکه 
امکانات  با کمبود شدید تجهیزات و  این منطقه  آوارگان در  به ویژه  فلسطینیان و 
پزشکی و دارویی مواجه هستند. این درحالی است که ویروس کرونا به کرانه باختری 
که  است  درحالی  اینها  تمامی  است.  گرفته  نیز  قربانی  حتی  و  کرده  پیدا  راه  نیز 
رژیم صهیونیستی تمام تالش خود برای سو استفاده از کرونا جهت آلوده ساختن 

فلسطینیان و آوارگان ساکن کرانه باختری به این ویروس را به کار بسته است.
درهمین ارتباط، محمد اشتیه، سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد: 
به صورت  اسرائیلی  نظامیان  از  برخی  می دهد  نشان  که  داریم  در دست  شواهدی 
عامدانه در حال پخش ویروس کرونا بر روی دستگیره های خودرو در کرانه باختری 
هستند. وی افزود: این نژاد پرستی و نفرت افرادی است که آرزوی مرگ دیگری را 

دارند. این مورد را در فهرست جنایت های اسرائیل ثبت می کنیم.
از  باختری  کرانه  ساکن  فلسطینی  آوارگان  که  شرایطی  چنین  در  است  بدیهی 
ابتدایی ترین امکانات زندگی و همچنین امکانات پزشکی و دارویی برخوردار نیستند، 
بیش از دیگر فلسطینیان در معرض آلودگی به ویروس کرونا قرار دارند؛ به ویژه اینکه 
کرانه  در  کرونا  دادن  شیوع  برای  را  عزمشان  عامدانه  به صورت  نیز  صهیونیست ها 

باختری جزم کرده اند.
عالوه بر آوارگان داخلی در اراضی اشغالی فلسطین، بسیاری از این آوارگان نیز در 
اراضی عربی دیگر نظیر سوریه، اردن و لبنان زندگی می کنند. درحال حاضر قریب به 
۷۰۰ هزار نفر از آوارگان فلسطینی در اردوگاه یرموک واقع در دمشق، پایتخت سوریه 
به َسر می بَرند و این درحالی است که آنها نیز همچون دیگر آوارگان در معرض خطر 
شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند. علت هم آن است که کرونا اخیراً به سوریه نیز راه 

یافته و طبیعتاً این مسأله برای آوارگان نیز یک تهدید محسوب می شود.
واقعیت آن است که جنگ سوریه در طول سال های اخیر موجب شده تا ویرانی های 
زیادی در نقاط مختلف این کشور به وجود آید و در این میان، اردوگاه یرموک نیز 
همواره بخشی از صحنه درگیری ها و منازعات نظامی بوده است. ازهمین روی، درحال 
حاضر حجم عظیمی از خرابی ها و ویرانی ها اردوگاه یرموک را در بَر گرفته و طبق 
آخرین گزارشها، بسیاری از تأسیسات زیربنایی این اردوگاه به کلی از بین رفته است. 
این اردوگاه به ویژه در زمان درگیری های گسترده میان داعش و جبهه النصره به 

شدت تخریب شده است.

نگاهی به وضعیت آوارگان فلسطینی
 در سایه شیوع کرونا

بمب  پنج  آمریکا  هوایی  نیروی 
افکن هسته ای »بی-۵۲« را از گوام 
خارج کرده و تاکنون هیچ بمب افکن 
دیگری را جایگزین آنها نکرده است.

نیروی  ظاهراً  اسپوتنیک،  از  نقل  به 
هوایی آمریکا بدون هیچ توضیحی به 
عادت ۱۶ ساله خود مبنی بر استقرار 
گوام  جزیره  در  راهبردی  بمب افکن 
داده  پایان  غربی  پاسیفیک  در  واقع 

است.
گزارش ها حاکی از آن است که پنج 
روز  آمریکا   »۵۲- »بی  افکن  بمب 
پنجشنبه از جزیره گوام خارج شده و 
تا این لحظه هیچ بمب افکن جدیدی 
برای جایگزینی آنها اعزام نشده است.

از سال ۲۰۰۴ به این سوی که آمریکا 
همان  یا  پی«  بی  »سی  عملیات 
گوام  در  بمب افکن ها  مداوم  استقرار 
را عملی کرد؛ این نخستین بار است 
که این جزیره خالی از بمب افکن های 

راهبردی است.
گفتنی است عالوه بر بمب افکن های 
هسته ای بی -۵۲، شماری »بی -۱ 
بی« و »بی -۲« هم در گوام مستقر 
است که مورد دوم نیز قادر به حمل 

تسلیحات هسته ای است.
با   ۵۲- بی  بمب افکن های  خروج 
هفته  اوایل  که  رزمایشی  به  توجه 
تأمل  قابل  داشتند؛  میالدی  جاری 

است.

مدعی  آمریکا  هوایی  نیروی  البته 
شده که بمب افکن ها در دامنه مکانی 
همچنان  گوام(  به  )نسبت  وسیع تر 
فعالیت  ایندوپاسیفیک  منطقه  در 

خواهند داشت.
گفتنی است از سال ۲۰۱۸، پنتاگون 
با دور شدن از راهبرد ادعایی جنگ 
با  تقابل راهبردی  به  علیه تروریسم 

انتظار  و  آورده  روی  روسیه  و  چین 
بی  بمب افکن های  جابجایی  می رود 
-۵۲ نیز در همین راستا انجام شده 

باشد.
روسیه  و  چین  با  راهبردی  تقابل 
مبتنی بر جابجایی ناگهانی و از پیش 
با  تجهیزات  و  نیروها  نشده  اعالم 

هدف غافلگیری رقبا است.

برای اولین بار در ۱۶ سال گذشته؛

آمریکا بمب افکن های راهبردی خود را از گوام خارج کرد



سیاسی
خبر

دولت به بیکارشدگان »کرونا« 
بیمه بیکاری دهد

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت باید راهکاری برای ادامه 
فعالیت های اقتصادی در شرایط کرونا ارائه کند و الزم است به بیکار شدگان 

کرونا بیمه بیکاری دهد.
 حسینعلی حاجی دلیگانی، با تاکید بر اینکه مجلس منابعی را که دولت برای 
مقابله با کرونا در نظر گرفته است، مورد ارزیابی قرار می دهد، گفت: صد هزار 
از سوی دیگر یک  و  با کرونا لحاظ شده  برای مقابله  تومان منابع  میلیارد 
میلیارد یورو نیز از صندوق توسعه ملی برداشت شده است که باید مجلس 

نحوه هزینه کرد دولت از این منابع را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده کند و باید 
درباره نحوه توزیع این منابع نظارت کافی شود و دولتی ها باید در این زمینه 

به مجلس پاسخ دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: متأسفانه 
کسب و کار بسیاری از مردم به دلیل کرونا دچار مشکالتی شده است و این 

افراد درآمد قابل توجهی ندارند که دولت باید برای آنها چاره اندیشی کند.
فعالیت های  ادامه  برای  راهکاری  باید  دولت  اینکه  بیان  با  دلیگانی  حاجی 
لحاظ  از  این مدت  در  که  افرادی  از  باید  دولت  کند، گفت:  ارائه  اقتصادی 
اقتصادی دچار آسیب شده اند حمایت کند و یکی از راهکارها این است که به 

بیکار شدگان کرونا بیمه بیکاری پرداخت کند.

ارتش  اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده 
جمهوری اسالمی ایران سد محکمی در 
ارتش  امروز  گفت:  است،  دشمن  برابر 
در  می تواند  که  رسیده  قدرتی  چنان  به 
پیدا  اقتدار حضور  با  مختلف  عرصه های 

کند.
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش در مراسم رژه خدمت 
شهید  آموزش  مرکز  در  امروز  صبح  که 
برگزار  ارتش  زمینی  نیروی  اللهی  امان 
ارتش،  با تبریک ۲۹ فروردین، روز  شد، 
بخاطر  را  بزرگ  خداوند  داشت:  اظهار 
ملت  مرگ  پیش  و  والیت  سربازی 

قدرشناس هستیم؛ شاکر و سپاسگزاریم.
جهان  در  ارتشی  هیچ  امروز  افزود:  وی 
مردم  عنایت  و  حمایت  و  لطف  مورد 
نیست، ما چیزی برای تشکر نداریم جز 
اینکه در چنین حوادثی کمک آنها باشیم 
و در نهایت در دفاع از آنها جان خود را 

برای آرمانهای آنها فدا کنیم.
چنان  به  ارتش  امروز  گفت:  موسوی 
قدرتی رسیده که می تواند در عرصه های 
در  کند،  پیدا  حضور  اقتدار  با  مختلف 
در  زمین  ایران  فرزندان  ساعات  همین 
و  سپاه  برادران  دست  در  دست  ارتش 

از مرزها ی کشور دفاع  انتظامی  نیروی 
خدمت  رژه  انجام  حال  در  همزمان  و 
این توان تحت فرماندهی مقام  هستند؛ 
معظم رهبری و در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران به دست آماده است.
ایران  فرزندان  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
ایران  ارتش جمهوری اسالمی  زمین در 
دریایی  نیروی  هوایی،  پدافند  نیروی  و 

ارضی  تمامیت  حافظ  هوایی  نیروی  و 
را  ایران  اقتدار  پرچم  و  هستند  کشور 

برافراشته اند.
وی با اشاره به خدمات ارتش برای مقابله 
با ویروس کرونا، گفت: بیش از یازده هزار 
با  مقابله  در حال  ارتش  درمانی  کادر  از 
کرونا هستند و بخش اعظمی از کارکنان 
از  پشتیبانی  حال  در  ارتش  خانواده  و 

تولید  و  کشور  درمان  و  بهداشت  بخش 
تجهیزات و ماسک مورد نیاز هستند.

فرماندهی معظم  به  امیر موسوی گفت: 
کل قوا اعالم آمادگی می کنیم و به ملت 
ایران اعالم می کنیم که ارتش جمهوری 
برابر  در  محکمی  سد  ایران  اسالمی 
برای  دلسوز  و  مهربان  برادری  و  دشمن 

مردم است.

سرلشکر موسوی: ارتش به چنان قدرتی رسیده 
که می تواند در عرصه های مختلف حضور یابد

خبر

مسئولیت اجرای پروتکل های بازفعالیت 
واحدهای صنفی با وزارت صمت است

واحدهای  بازفعالیت  پروتکل های  اجرای  مسئولیت  گفت:  کشور  وزیر 
صنفی و اقتصادی با خود اصناف و وزارت صمت اما نظارت بر عهده وزارت 

بهداشت است.
رحمانی فضلی نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور، در نشست 
با معاونین وزارت کشور، ضمن مرور مسیر دنبال شده در مدیریت بیماری 
و  استانداران  اقدامات  گفت:  تاکنون،  کشور  مختلف  مناطق  در  کرونا 
مجموعه عوامل سطوح مختلف مدیریت سیاست داخلی در حفظ آرامش و 
ثبات و طمأنینه در الیه های مختلف اجتماعی در پی بروز و شیوع بیماری 

کرونا در کشور، از اهمیت و اثر گذاری بسیار باالیی برخوردار است.
افزود:  استانداران  تالش های  از  تشکر  با  زمینه  همین  در  کشور  وزیر 
نقش آفرینی استانداران در روند مدیریت بیماری کرونا مورد اذعان همه 
با مستند  دستگاه های عضو ستاد ملی مدیریت کرونا است و امیدواریم 
سازی این تجربیات و تجمیع آن، اشکاالت موجود در روندهای مرتبط با 

کنترل و مدیریت بیماری در مناطق مختلف، به حداقل برسد.
سوی  از  آمده  بعمل  تالش های  از  برخی  مرور  ضمن  فضلی  رحمانی 
شهرداران و دهیاران در مناطق مختلف برای مبارزه با شیوع بیماری، که با 
حمایت فرمانداری ها اجرا شده است، از تالش های فرمانداران، شهرداران، 

بخشداران و دهیاران در سراسر کشور تقدیر کرد.
وزیر کشور در همین زمینه ابراز امیدواری کرد: به تدریج، روش های مؤثری 
برای جبران کاهش منابع شهرداری ها در اثر شیوع کرونا پیش بینی شود.

شده  ارائه  گزارش های  به  اشاره  ضمن  نشست،  این  در  فضلی  رحمانی 
ناظر بر تعدد و تفرق مراجع و رویکردهای جاری برای جذب و ساماندهی 
کمک های مردمی و پشتیبانی از اقدامات خیرین در زمینه بیماری کرونا، 
نقش آفرینی یک یا دو متولی اصلی قانونی در این خصوص برای هم افزا 
نمودن این تالش ها و پرهیز از موازی کاری و اتالف منابع و فرصت ها را 

خواستار شد.
پیشنهادات کمیته  با رحمانی فضلی،  وزارت کشور  معاونین  در نشست 
اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا برای مراحل بعدی طرح فاصله 

گذاری اجتماعی هوشمند، مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر کشور پس از بررسی این پیشنهادات که متضمن ادامه شرایط موجود 
و یا تغییر و هوشمند سازی محدودیت ها، پروتکل ها وچارچوب های فعلی 
در خصوص فعالیت مدارس و دانشگاه ها، بوستان ها و پارک ها، محیط ها و 
برنامه های فرهنگی و آئینی و فعالیت های اصناف و واحدهای تجاری است، 
بر اهمیت توجه توأمان به صیانت و مراقبت از سالمت مردم و آرامش 

اقتصادی خانواده ها و جامعه تأکید کرد.
فعالیت  آغاز  موجود  روند  به  اشاره  با  زمینه  همین  در  فضلی  رحمانی 
از آغاز هفته آینده،  واحدهای صنفی کم خطر در استان ها و در تهران 
بازفعالیت واحدهای صنفی و  پروتکل های  اجرای  تأکید کرد: مسئولیت 
اقتصادی با خود اصناف و وزارت صمت اما نظارت بر عهده وزارت بهداشت 

است.

آمریکا حق وتوی اقدامات صندوق 
بین المللی پول را ندارد

سخنگوی دولت گفت: ما معتقدیم آمریکا حق ندارد اقدامات صندوق 
بین المللی پول را وتو کند.

 علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: 
پیش از این نیز با برگزاری دو نشست خبری در سال ۹۹ به صورت 
نیز  امروز  و  بودم  داده  پاسخ  خبرنگاران  سواالت  به  کنفرانس  ویدئو 
پاسخگوی خبرنگاران هستم؛ از این به بعد در هفته سه نشست خبری 
خواهیم داشت. دو نشست در روزهای شنبه و چهارشنبه به صورت 
مجازی و نشست های روز دوشنبه نیز به صورت حضوری و در همین 
محل به صورت چرخشی در خدمت تعدادی از خبرنگاران خواهیم بود.

از  ایران  که  وامی  با  رابطه  در  سوالی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
صندوق بین المللی پول درخواست کرده است، گفت: ما فکر می کنیم 
آمریکا به لحاظ قانونی در جایگاهی نیست که بخواهد مانع از عملکرد 

طبیعی و قابل انتظار نهادها و سازمان های بین المللی شود.
ربیعی افزود: آمریکا باید درک کند که نه نهادهای بین المللی ملک و 
دارایی آمریکا هستند و نه آنکه سایر ملت ها زیر دست آنها هستند که 

آنها بتوانند این چنین امر و نهی های ظالمانه کنند.
آمریکا حق ندارد اقدامات صندوق بین المللی پول را وتو کند

وی اظهار داشت: البته ما معتقدیم آمریکا حق ندارد اقدامات صندوق 
بین المللی پول را وتو کند و هیچ حقوقی برای وتو کردن اقدامات 

صندوق، پیش بینی نشده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما مطلع هستیم، سایر اعضای صندوق هم 
از اقدام ضد انسانی آمریکا ممانعت به عمل خواهند آورد و فکر می کنم 

صندوق مستقاًل تصمیم گیری می کند.
ربیعی با بیان اینکه ما سال های سال به این صندوق حق عضویت خود 
را پرداخت کرده ایم و هیچ گاه از این صندوق درخواستی نداشته ایم، 
اظهار داشت: این حق طبیعی است که در شرایطی که تحریم ها از 
یکسو جان و زندگی افراد را تهدید می کند و شیوع گسترده کرونا در 
سطح جهانی نیز موجب تهدید جان شهروندان شده است، ما هم دچار 

رنج مضاعف شده ایم و باید از حق خود استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اقدام صندوق برای دنیا نشان دهنده این خواهد بود 
که مشارکت شما در امور بین المللی تابعی از سیاست های یکجانبه 
هیچ کشوری نمی تواند باشد، خاطرنشان کرد: در واقع تصمیم صندوق 
بین المللی پول یک نماد برای اخالق و انسانی بودن صندوق هایی است 

که برای مسائل انسانی به وجود می آیند.

امیرعبداللهیان در دیدار سفیر ترکیه:

تعامل سازنده بین کشورهای همجوار 
و منطقه در بهبود شرایط مؤثر است

کرونا  شیوع  گفت:  الملل  بین  امور  مدیرکل  و  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
مناسبات جهانی و تبادالت منطقه ای را تحت الشعاع قرار داده و تعامل سازنده 

بین کشورهای همجوار و منطقه در بهبود شرایط موثر است.
دریا اورس، سفیر ترکیه در جمهوری اسالمی ایران با حسین امیرعبداللهیان 

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، دینی 
و فرهنگی دو کشور بر اهمیت مناسبات دوستانه فی مابین جمهوری اسالمی 
ایران و ترکیه در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسالمی 

از تقویت هر چه بیشتر همکاری ها با ترکیه استقبال می کند.
وی در ادامه روابط موجود تهران و آنکارا را در مناسبات منطقه ای و بین المللی 

ممتاز خواند.
امیرعبداللهیان با اشاره به بحران فراگیر کورونا ویروس افزود: شیوع ویروس 
کرونا مناسبات جهانی و تبادالت منطقه ای را تحت الشعاع قرار داده و تعامل 

سازنده بین کشورهای همجوار و منطقه در بهبود شرایط بسیار مؤثر است.
ارائه  ایرانی آمادگی الزم برای  وی خاطرنشان کرد: پزشکان و کادر درمانی 
تجربیات خود در خصوص تقابل با بیماری کرونا را دارند و همکاری مشترک 

در تقابل با این بیماری پر اهمیت است.
گسترش  از  خرسندی  ابراز  با  ترکیه  سفیر  اورس  دریا  دیدار  این  ادامه  در 
مراودات میان دو کشور بیان داشت: مراودات دولتی، پارلمانی و مردم ترکیه 
و ایران طی سالیان متمادی و بر حسب حسن همجواری، فرهنگی، دینی و 

تاریخی به پیش رفته است.
وی تحکیم تعامالت فی مابین در شرایط بحران فراروی جهانی و منطقه ای 
در مبارزه با کرونا ویروس را حائز اهمیت خواند و تبادل تجربیات کادر درمانی 

ایران و ترکیه را بسیار مهم دانست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع تر اقای دکتر الریجانی به 

سالمت و فعالیت قبل از ابتالء به ویروس کرونا برگردند.
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ظریف: قدردان کمک های چین هستیم
وزیر امور خارجه نوشت: من از چین برای ارائه کمک ها 
در مسیر مبارزه با کرونا به ایران و محکوم کردن ادامه 

تحریم های غیرقانونی ایاالت متحده تشکر می کنم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حساب کاربری 
با  خود  تلفنی  گفتگوی  به  اشاره  با  توئیتر  در  خود 
همتای چینی خود به زبان چینی نوشت: من بسیار 
یی«،  »وانگ  خودم  قدیمی  دوست  با  که  خوشحالم 
کشور  این  خارجه  امور  وزیر  و  چین  دولت  مشاور 

صحبت کردم.
عالقه  مورد  موضوعات  مورد  در  ما  داد:  ادامه  وی 

ویروس  جهانی  شیوع  با  مبارزه  جمله  از  مشترک 
کرونای جدید )کووید -۱۹(، تعمیق همکاری جامع 
استراتژیک بین دو کشور و روند صلح در افغانستان، 

تبادل نظر کردیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: من از چین برای 
ارائه کمک ها در مسیر مبارزه با کرونا به ایران، اعزام 
کردن  محکوم  و  بهداشتی  کارشناسان  و  متخصصان 
ایاالت متحده که مانعی  ادامه تحریم های غیرقانونی 
با  مبارزه  برای  مقابل تالش های کشورمان  در  جدی 

کووید -۱۹ شده است، تشکر می کنم.

مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
گفت: ارتش امروز از لحاظ تجهیزات و 
نیروی انسانی و آموزش و طراحی ها از 

آماده ترین ارتش های دنیا است.
و  دفاع  وزیر  حاتمی  سرتیپ  امیر   
تبریک  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
۲۹ فروردین روز ارتش و نیروی زمینی 
در  ارتش  برجسته  نقش  به  قهرمان، 
اشاره  اسالمی  انقالب  استمرار  و  ایجاد 
و اظهار داشت: در کالم نورانی حضرت 
انقالب  پیروزی  از  قبل  مکرراً  امام)ره( 
ارتش  کارکنان  و  مسئولین  اسالمی 
مخاطب قرار گرفته اند و بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی، بدنه ارتش را مومن و از 

بدنه مردم می دانستند.
انقالب  و  مردم  به  ارتش  پیوستن  وی 
و  مبارزات  پایانی  روزهای  در  اسالمی 
قبل از پیروزی نهایی انقالب اسالمی را 
یکی از مهم ترین عناصر تسریع کننده 
شکوهمند  پیروزی  کننده  تسهیل  و 
کرد،  تصریح  و  دانست  اسالمی  انقالب 
پیروزی  با  اسالمی  جمهوری  ارتش 
از  دیگر  صحنه ای  در  بالفاصله  انقالب 
وارد  انقالب  و  اسالم  به  خود  پایبندی 
عرصه درگیری با عناصر ضد انقالب در 
کردستان، گنبد و... و. شد و نشان داد 
هرزمان و مکانی به حضور مقتدرانه اش 
نیاز باشد گوش بفرمان امام و مقتدای 
جانفشانی  خالصانه  و  صمیمانه  خود 

خواهد کرد.
مکتب  تعالیم  اساس  بر  ایران  ارتش 

اسالم عمل می کند
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
تمایز  وجه  و  خصایص  سایر  مورد  در 
ارتش با ارتش های دیگر کشورها، گفت: 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، ارتش 
ارتش  یک  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
است؛  کرده  تعریف  مردمی  و  مکتبی 
بدین معنا که ارتش جمهوری اسالمی 
دفاعی  و  نظامی  نیروی  یک  باید  هم 
رزمی و بازدارنده باشد و در عین حال 
تعالیم  اساس  بر  عملکردش  و  رفتار 
کاماًل  و  باشد  اسالمی  مکتب  متعالی 
مردمی و از بدنه مردم باشد و بحمداهلل 
جمهوری  ارتش  که  شاکریم  را  خدا 
ویژگی های  این  کامل  طور  به  اسالمی 
منحصر بفرد را داراست که این مساله 

حضرت  اسالمی،  جمهوری  به  باید  را 
کل  معظم  فرماندهی  به  و  )ره(  امام 
قوا و همینطور فرماندهان ارتش و تک 
تک رزمندگان و کارکنان شریف ارتش 

تبریک و تهنیت گفت.
امیر حاتمی افزود: در هیچ کشور دیگری 
نمونه ارتش جمهوری اسالمی ایران را 
نمی بینیم؛ در جاهای دیگر ارتش ها یک 
نیروی کاماًل رزمی و نه در خدمت مکتب 
و نه در خدمت مردم کشور بلکه عمدتاً 
در خدمت حاکمان و فرمانروایان است 
که این تفاوت عمده ی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران با بقیه ارتش ها است.
انسانی  سرمایه  بهترین  دارای  ارتش 

است
وی به روابط مشترک نیروهای مسلح به 
خصوص وزارت دفاع و ارتش جمهوری 
اسالمی پرداخت و تصریح کرد: نیروهای 
ید  عنوان  به  دفاع  وزارت  و  مسلح 
واحده و دست در دست هم در خدمت 
آرمان های واالی انقالب اسالمی و عزت 
و افتخار ملی بوده و از هیچ تالشی برای 
نخواهند  فروگذار  اسالمی  ایران  اقتدار 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  کرد. 
مسلح تاکید کرد: مجموعه وزارت دفاع 
عنوان  به  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و 
مسئول اصلی پشتیبانی نیروهای مسلح، 
ماموریت های مهمی را بر اساس قانون 
مسلح  نیروهای  رزم  توان  ارتقاء  برای 
ایران  عزیز  مردم  که  دارد  عهده  بر 
اسالمی در این سال ها گوشه هایی از این 

دستاوردهای بزرگ را دیده اند.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان این نکته که 
نیروهای مسلح با دو رکن نیروی انسانی 
تجهیزات  و  سالح  و  متعهد  و  مجرب 
حفظ  مأموریت  پیشرفته،  ملزومات  و 
دارند،  برعهده  را  ملی  امنیت  ارتقاء  و 
آوری  فراهم  برای  دفاع  وزارت  افزود: 
اساسی  رکن  دو  این  سازی  آماده  و 
به  را  خود  تالش  تمام  مسلح  نیروهای 
عمل می آورد و الحمداهلل امروز از لحاظ 
نیروی انسانی در نیروهای مسلح، ارتش 
هاست  بهترین  جزو  اسالمی  جمهوری 
نیروی  که  است  مفتخر  دفاع  وزارت  و 
انسانی را پشتیبانی می کند که جانشان 
را در کف دستشان گرفته اند و هر لحظه 

آماده ی جانفشانی و فداکاری اند.

ارتش از آماده ترین ارتش های دنیا است
پشتیبانی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
نیروهای  از  دفاع  وزارت  تسلیحاتی 
مسلح،  ارتش و همچنین روابط علمی و 
دانشی که بین دانشمندان و مهندسان 
وزارت  و  اسالمی  جمهوری  ارتش 
لحاظ  از  امروز  دارد، گفت:  دفاع وجود 
و  آموزش  و  انسانی  نیروی  و  تجهیزات 
طراحی ها ارتش جمهوری اسالمی ایران 
دنیا  ارتش های  آماده ترین  از  بالتردید 
است؛ این را در میدان عمل ثابت کرده 
است و در طول ۴۱ سال اخیر به وضوح 
دیده ایم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
جمهوری  ارتش  کرد:  تاکید  مسلح 
اسالمی ایران به حمد اهلل جز بصیرترین 
نهادهای  و  سازمان ها  ترین  مؤمن  و 
نیت  تهدید،  خوبی  به  که  است  کشور 
و افکار پلید دشمن را درک می کند و 
منطقه ای  تحوالت  از  صحیح  درک  با 
هر  با  رویارویی  برای  را  خود  جهانی  و 
به همین  و  است  کرده  آماده  تهدیدی 
ایجاد  ضمن  آمادگی،  و  عزم  با  دلیل 
بازدارندگی به دشمن فهمانده است که 
دندان  پاسخ  کند،  تجاوز  و  تعدی  اگر 

شکنی دریافت خواهد کرد.
ارتش ایران همواره در بروز بحران ها در 

کنار مردم بوده است
اقدامات  تاثیر  به  اشاره  با  حاتمی  امیر 
ارتش در بروز بحران ها در کشور مانند 
با  مقابله  بحران  در  یا  و  زلزله  سیل، 
جمهوری  ارتش  گفت:  کرونا،  ویروس 
اسالمی ایران با توجه به رویکرد مردمی 
این  برخواستن در  از دل ملت  و  بودن 
گونه مواقع با خالصانه ترین نیات وارد 
و  جهادی  همت  با  و  می شوند  میدان 

انقالبی خود به کمک مردم آسیب دیده 
می پردازند.

در  ارتش  شمار  بی  اقدامات  به  وی 
اشاره  زلزله کرمانشاه  بویژه  اخیر  وقایع 
و خاطرنشان کرد: برای مثال در سر پل 
ذهاب که بنده در آنجا حضور داشتم به 
دلیل نزدیکی یگان های ارتش در آنجا و 
داشت  وجود  که  نظمی  و  آمادگی  این 
آن  از  توجهی  قابل  بخش  که  شهری 
تخریب شده بود قبل از اینکه یگان های 
امدادی وارد عمل شوند ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در همان لحظات و شب 
اول یک نقش تعیین کننده و ماندگار 
کل  معظم  فرمانده  امر  به  و  کرد  ایفا 
اقدامات  توانست  و  گفت  لبیک  قوا 

ارزشمندی را انجام دهد.
نیروهای مسلح  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
تحسین  قابل  و  اخیر  اقدام  به  اشاره  با 
در  زمینی  نیروی  بخصوص  و  ارتش 
کرونا  بیماری  با شیوع  مقابله  خصوص 
یک  در  ارتش  کرد:  تاکید  کشور،  در 
اقدام انقالبی و جهادی توانست طی ۴۸ 
بیمارستانی  و  نقاهتگاهی  مرکز  ساعت 
۲۰۰۰ تختی را آماده نماید و این برای 
از  کشور  درمان  و  بهداشت  مجموعه 

اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
از  تقدیر  ضمن  پایان  در  حاتمی  امیر 
تمامی تالش های ارتشیان جان بر کف، 
فرمانده کل ارتش و فرماندهان نیروها، 
گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران با 
کارنامه درخشان خود و تقدیم ۴۸ هزار 
است  مفتخر  اسالمی  انقالب  به  شهید 
که از مردم و برای مردم است و همواره 
بعنوان بازوان پرتوان والیت در کنار ملت 

بزرگ ایران ایستاده است.

امیر حاتمی: ارتش ایران از آماده ترین ارتش های دنیا است
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اقدام آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی 
جنایت علیه بشریت است

سیدعباس موسوی گفت: آمریکا در میانه مبارزه علیه یک بالی جهانی ناگهان 
تنها هماهنگ کننده بهداشت جهانی را مجازات می کند که این اقدام عین بی 

مسئولیتی و جنایت علیه بشریت است.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با 
ابراز نگرانی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در تعلیق بودجه سازمان بهداشت 
جهانی و کمک مالی آن کشور به این سازمان بین المللی آن هم در شرایط 
بحرانی ناشی از ویروس کرونا، این تصمیم را گام دیگری در راستای تضعیف 
چند جانبه گرایی و نهادهای بین المللی از سوی دولت آمریکا دانست و آن 

را شدیداً محکوم کرد.
وی با اشاره اینکه سالمت، بهداشت و امنیت جانی مردم جهان مستقیماً در اثر 
همه گیری کرونایی به خطر افتاده است، افزود: آمریکا در بدترین زمان ممکن 
و در میانه جنگ علیه یک بالی جهانی ناگهان تنها هماهنگ کننده بهداشت 
جهانی را مجازات می کند که این عین بی مسئولیتی و جنایت علیه بشریت 
است.موسوی اضافه کرد: هدف اصلی ترامپ از تعلیق بودجه سازمان بهداشت 
جهانی، فرافکنی و سرپوش نهادن بر ناکارآمدی دولت آمریکا در مهار و کنترل 
ویروس کرونا در آن کشور است. وی از جامعه جهانی دعوت کرد که برای بی 
اثر کردن اقدامات یکجانبه آمریکا و حفظ جبهه واحد جهانی بکوشند و در 
کنار این سازمان جهانی بایستند. وی گفت: سیاستمداران آمریکا باید متوجه 
شوند که این اقدام نقض تعهدات آنها به جامعه بین المللی است و نمی توان با 
قطع کمک و فشار یکجانبه، تالش بشردوستانه جهان را به اسارت گرفت و از 

اقدامات غیر قانونی و غیر اخالقی منتفع شد.



اقتصاد
اخبار

صندوق بین المللی پول هشدار داد

اقتصاد جهان تا پایان سال ۲۰۲۱ 
ریکاوری نخواهد شد

گیتا گوپیناس،   اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول،   می گوید:  
فعالیت های اقتصادی جهان که از پاندمی ویروس کرونا آسیب شدیدی 

دیده اند حتی تا پایان ۲۰۲۱ به طور کامل ریکاوری نخواهند شد.
صندوق  ارشد  اقتصاددان  گوپیناس،  گیتا  سی ان بی سی،  از  نقل  به 
بین المللی پول، می گوید: فعالیت های اقتصادی جهان که از پاندمی 
به طور  پایان ۲۰۲۱  تا  دیده اند حتی  ویروس کرونا آسیب شدیدی 

کامل ریکاوری نخواهند شد.
صندوق بین المللی پول این هفته پیش بینی خود از اقتصاد جهان را 
خواهد  آب  درصد   ۳ امسال  جهان  اقتصاد  کرد  اعالم  و  داد  کاهش 
رفت اما سال آینده با رشدی ۵.۸ درصدی باز می گردد. گوپیناس این 

بازگشت را به عنوان بخشی از ریکاوری توصیف می کند.
او در مصاحبه با سی ان بی سی گفت: بنابراین ما انتظار داریم حتی تا 
پایان ۲۰۲۱ فعالیت های اقتصادی پایین تر از آن چه ما قبل از شیوع 

ویروس کرونا انتظار داشتیم باقی بمانند.

نظام  هوشمندسازی  اقتصاد،  وزیر 
مهم  برنامه های  از  یکی  را  مالیاتی 
گفت:  و  کرد  اعالم  وزارتخانه  این 
سازمان امور مالیاتی باید با تسریع در 
اهرمی  مالیاتی،  نظام  هوشمندسازی 

برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.
ابزار  داشت:  اظهار  دژپسند  فرهاد   
دولت،  مالی  تامین  بر  عالوه  مالیات 
عدالت  تحقق  چون  دیگری  اهداف 
کشور،  توسعه  و  رشد  و  درآمدی 
مناطق  توسعه  و  منطقه ای  عدالت 
محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش 
را  بنیان  دانش  بنگاه های  و  کشاورزی 

دنبال می کند.
از تالش های صورت  وی ضمن تقدیر 
درصدی   ۱۰۲ تحقق  برای  گرفته 
 ۱۳۹۸ سال  در  مالیاتی  درآمدهای 
 ۳۳ رشد  نشانگر  آمار  این  افزود: 
نسبت  درآمدها  این  وصولی  درصدی 
این  و می توان  بود  آن  ماقبل  به سال 
حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب 
قلمداد کرد، امید است با توسعه دانش، 
اراده و جدیت همکاران، در سال جاری 
این  نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در 

زمینه باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری 
اینکه امسال سال »جهش تولید« است، 
گفت: جهت گیری سیاست های مالیاتی 
باید در راستای »جهش تولید« باشد؛ 
بدین معنا که سیاست های مالیاتی به 
نحوی تنطیم شود که فعاالن اقتصادی 
و کسب و کارهای مولد به سمت تولید 
بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود 
تامین  سمت  به  کشور  اقتصاد  در 
مالی تولید و سرمایه گذاری در اجرای 

طرح های مولد هدایت شود.
وصول  سیاست  بر  تاکید  با  دژپسند 
ضرورت  بر  اصول،  رعایت  با  مالیات 
رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط 

کرونایی کشور تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای 
اقتصادی و  از فعاالن  مالیاتی  حمایت 
کسب و کارهایی که از شیوع بیماری 
کرونا متأثر شده اند انجام گرفت که این 
روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به 

نحو مقتضی تداوم یابد.
تسریع  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
را  مالیاتی  نظام  هوشمندسازی  در 
مهم دانست و افزود: با هوشمند شدن 
آن، نه تنها فعالیت فعاالن اقتصادی و 
مودیان مالیاتی شفاف می شود، بلکه از 
طریق کاه هزینه های تولید سود فعاالن 
اقتصادی افزایش می یابد و این موضوع 
برای  جدید  منبعی  معنای  به  خود 

درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می شود.
که  شرایطی  در  کرد:  تاکید  دژپسند 
از  مختلف  محدودیت های  با  کشور 
تحریم های  جمله  از  دشمنان  طرف 
نظام  توفیق  است،  رو  به  رو  اقتصادی 
مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی نشانه 
روشنی از سیاست ها و تدابیر مناسب 
اتخاذ شده و تالش های موفق همکاران 

مجموعه نظام مالیاتی کشور است.
تدابیر،  این  از  یکی  افزود:  وی 
بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی 

بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار 
به  مالیاتی  معوقات  از  تومان  میلیارد 

حیطه وصول درآمد.
دادن  قرار  نظر  مد  بر  اقتصاد  وزیر 
سازی  هوشمند  به  مربوط  ابتکارات 
نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه های 
امور  سازمان  توسط  فروشگاهی 
اتصال  ابتکار  از  و  کرد  تاکید  مالیاتی، 
شبکه  به  فروش  مکانیزه  صندوق های 
بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و 
واریز سریع آن به حساب خزانه دولت 

به عنوان یک نمونه یاد کرد.
مالیاتی  ظرفیت  به  اشاره  با  دژپسند 
کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی 
تأکید  مالیاتی،  امور  سازمان  همکاران 
سازمان  همکاران  می رود  انتظار  کرد: 
کاربستن  به  طریق  از  مالیاتی  امور 
در  اثربخش  و  هوشمند  راهکارهای 
گسترش  مالیاتی،  فرارهای  شناسایی 
تمکین  افزایش  مالیاتی،  پایه های 
در وصول  تسریع  و  مودیان  داوطلبانه 
مغفول  مودیان  و  مالیاتی  معوقات 
مانده، با تمرکز بر مودیان و بخش های 
دارای توان پرداخت باالتر همانند سال 
گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل 

کنند.
در  مالیاتی  امور  سازمان  برنامه های 

سال ۹۹
در ادامه این جلسه رییس سازمان امور 
و  عملکرد  بیان  ضمن  کشور  مالیاتی 
در سال ۱۳۹۸،  سازمان  این  اقدامات 
سال  در  سازمان  این  برنامه های  اهم 
۱۳۹۹ را تشریح کرد و در این رابطه 
راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی 
با اصول« و »نظام مالیاتی  را »وصول 

هوشمند« عنوان کرد.
امور  سازمان  افزود:  پارسا  علی  امید 
مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، 
مودیان  حتی  و  هوشمند  فرآیندهای 
به  منجر  می گیرد،  بر  در  را  هوشمند 
سیستم یکپارچه مودی محور می شود 
و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان 
آمدهای  در  عادالنه  و  کارا  وصول  و 

مالیاتی را در پی خواهد داشت.
وی اعالم کرد: نقشه راه سازمان امور 
 i.tax به e.tax مالیاتی کشور، گذار از
مالیاتی  نظام  هوشمندسازی  و  است 
شعار نیست و در آینده نزدیک از نظام 
سمت  به  متمرکز  یکپارچه  معماری 

نظام یکپارچه نیمه متمرکز می رویم.

سازمان امور مالیاتی، اهرمی 
برای تحقق اقتصاد هوشمند

گزارش

بانک مرکزی اعالم کرد : ایران نایب رییس 
اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد

ایران نایب رئیس اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد.
 ۲۴ گروه  مجازی  جلسه  در  قربانی  پیمان  مرکزی،  بانک  از  نقل  به 
صندوق بین المللی پول گفت: در طول سه ماه گذشته، شیوع گسترده 
و جهانی ویروس کووید -۱۹، جان انسان های بیشماری را بر روی کره 
زمین گرفته و عالوه بر تحمیل آسیب های بزرگ انسانی، اختالالت 
شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ایران نیز، با حدود 
۷۵ هزار مورد ابتال به بیماری کووید -۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ 
ناشی از این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه 

و گروه ۲۴ متحمل شده است.
نماینده نایب رئیس گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول افزود: مقامات 
ایرانی از هیچ تالشی در جهت نجات زندگی انسان ها فروگذار نکرده 
و با اتخاذ اقدامات مالی، پولی و بودجه ای ضربتی، سعی در مدیریت 
خدمات بهداشتی و اضطراری در راستای مهار مرگ و میر ناشی از این 
بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن، بویژه بر 

خانوارها و کسب وکارهای آسیب پذیر داشته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: به دلیل تحمیل 
و  واردات  ایران،  بر  تجاری  و  مالی  یک جانبه  و  ناعادالنه  تحریم های 
تأمین محصوالت پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت 

تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پاندمی کووید -۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل 
قیاس نبوده، بیان کرد: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راه حلی 
جهانی است. بدیهی است که تا زمان ریشه کن شدن این بیماری در 
همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون 

نخواهد ماند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رئیس جلسه با اشاره به واکنش 
سریع صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت 
وخیم و ملتهب، به خصوص در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی 
و تسهیالت RFI، RCF و CCRT صندوق بین المللی پول، ادامه 
داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وام دهی متعارف 
صندوق بین المللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و 
تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه ها 

مفید خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: الزم است از یک سو سیاست گذاران 
حوزه  به  مربوط  چالش های  کردن  مرتفع  جهت  را  خود  تالش های 
به  از سوی دیگر ضروری است که  افزایش دهند،  اقتصاد  سالمت و 
منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشه کنی پاندمی کووید 
-۱۹ و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدت های 

چندجانبه و هماهنگ به کار گرفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همان گونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، 
الزم است که کمک های مالی و فنی حداکثری سازمان های بین المللی 
و محلی به کشورهای عضو G۲۴ به شیوه ای برابر، عادالنه و به دور از 

هرگونه تبعیض ارائه شود.

بر اساس داده های اداره ملی آمار چین؛

اقتصاد چین در ۳ ماهه اول در مواجهه با کرونا 
۶.۸ درصد آب رفته است

داده های اداره ملی آمار چین نشان داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان 
ضربه سختی از شیوع ویروس کرونا خورده و در ۳ ماهه اول ۲۰۲۰ 

نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد آب رفته است.
به نقل از سی ان بی سی، داده های اداره ملی آمار چین نشان داد که 
دومین اقتصاد بزرگ جهان ضربه سختی از شیوع ویروس کرونا خورده 
و در ۳ ماهه اول ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد آب رفته است.

آب رفتن اقتصاد چین در ۳ ماهه اول، برای اولین بار از ۱۹۹۲ تا کنون 
رخ می دهد که این تاریخ آغاز ثبت داده های رشد اقتصادی ۳ ماهه 

در چین است.
با وضع محدودیت های  امسال  اوایل  اقتصاد بزرگ جهان در  دومین 
شدید قرنطینه ای و تعطیلی کارخانجات برای کنترل شیوع کرونا به 

توقف کامل رسیده بود.
همچنین در این طبق این داده ها مشخص شد؛ در ۳ ماهه اول فروش 
خرده فروشی ها ۱۹ درصد نسبت به سال قبل افت کرده، در حالی که 

تولیدات صنعتی هم ۸.۴ درصد در این بازه کاهش یافته اند.

رئیس سازمان امور عشایر اعالم کرد:

جهش تولید در مناطق عشایری، با اجرای 
کامل زنجیره تولید میسر می شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه اجرای طرح های عشایری 
باید بصورت زنجیره و متصل به هم باشند، تاکید کرد: جهش تولید در 

مناطق عشایری با اجرای کامل زنجیره تولید محقق می شود.
کرمعلی قندالی، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان سال "جهش تولید"، اظهار داشت:  امسال باید فعالیت ها و برنامه 
ها را با نگرش جدید و پویایی انجام دهیم که یکی از راه های آن اصالح 

فرایندها و افزایش راندمان در واحد سطح است.
وی با تاکید بر اینکه هنر ما باید این باشد که تبعات برنامه ها را پیش 
بینی کنیم، گفت: سازمان امور عشایر یک سازمان توسعه ای است که در 
حوزه افزایش تولید و بهره وری سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها را انجام 
می دهد و این تشکلهای عشایری هستند که باید این سیاستها و برنامه 

ها را اجرا کنند.
قندالی با اشاره به اینکه اجرای طرح های عشایری باید بصورت زنجیره و 
متصل به هم باشند، تاکید کرد: جهش تولید در مناطق عشایری باید در 

قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما هم ابزارهای قانونی و هم ساختارهای الزم را داریم و بهره 

بردارها هم وجود دارند که همه در حال تولید هستند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه الزم است مطالبات عشایر 
را از سایر دستگاه ها پیگیری و مطالبه کنیم، بیان داشت: بخش عمده ای 
از عشایر بخاطر سختگیری هایی که برای ضمانت وجود دارد، نمی توانند 
تسهیالت بانکی دریافت کنند که در این خصوص الزم است پروانه چرا، 
طرح مرتع داری، حساب های یارانه ای عشایر و یا ضمانت زنجیره ای آنان 

از سوی بانکها پذیرفته شود.
وی ادامه داد: این یکی از موارد اصالح فرآیند قبل از تولید است که باید در 
برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد و بعنوان یک الزام آورده شود؛ ضمن 

اینکه نباید در قبل از تولید از موضوع آموزش و ترویج غافل شویم.
قندالی با بیان اینکه در حین تولید نیز باید دارای برنامه باشیم، ادامه داد:  
اصالح روش تغذیه دام، اصالح نژاد دام با تاکید بر نژاد بومی و حفظ ذخائر 
ژنتیکی دام کشور، سالمت و بهداشت محصوالت و تجهیز منابع از مواردی 

است که باید در حین تولید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: در مرحله سوم که مرحله بعد از 
تولید است نیز باید حتما برای بازاریابی و فروش تولیدات عشایر برنامه 

داشته باشیم.
وی همچنین تاکید کرد: باید از فن آوری های نوین در پهنه سرزمینی بهره 
ببریم که متاسفانه در حال حاضر، کمتر از این امکانات استفاده می کنیم.

قندالی ابراز داشت: آرزوی من این است که روزی تابلو و صفحه ای باز شود 
و هر واحدی بتواند بر روی آن فعالیت های خود را تشریح کند که امروزه با 

تکنولوژی های موجود، این موضوع دور از دسترس نیست.
رئیس سازمان امور عشایر ایران در پایان با اشاره به بومگردی و گردشگری 
عشایر، اظهار داشت: طرح گردشگری عشایر را باید مطابق با سیاست ها 
و برنامه های وزارت گردشگردی، صنایع دستی و میراث فرهنگی پیش 

ببریم.
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 مسعود خوانساری :فواید آزادسازی سهام عدالت

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به وضعیت بازار سرمایه 
که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام عدالت می تواند بخشی از 

تقاضا را پوشش دهد.
 مسعود خوانساری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در 
فروردین  میانه  نوشت:  آزادسازی سهام عدالت  خصوص ضرورت 
ماه طی نامه ای به رئیس جمهور چندین پیشنهاد برای مهار اثرات 
نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا ارائه دادیم. در این روزها که بازار 
از  یکی  به  توجه  می گذارد،  سر  پشت  را  خاصی  شرایط  سرمایه 

پیشنهادات این نامه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
وی افزود: یک بند از این نامه به موضوع سهام عدالت می پرداخت. 
ارزش  متوسط  و  دارند  اختیار  در  عدالت  سهام  نفر  میلیون   ۵۰
سهام آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین هم جمعیت قابل 
توجهی درگیر موضوع سهام عدالت هستند و هم اینکه این سهام از 

نظر ریالی ارزش باالیی دارد.
به گفته خوانساری، حال در شرایطی که بازار سرمایه طی یکسال 
گذشته دوران رشد را سپری کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت 
شرکت های  سهام  می توان  شرایط  این  در  آمده است.  فراهم  هم 
در  معامله  قابل  به صندوق  مرحله ای  به صورت  را  عدالت  سهام 
این صندوق به مشموالن واگذار کرد.  بورس واگذار و واحدهای 
ایجاد  عدالت  سهام  عرضه  تسهیل  برای  تنها  صندوق  این  البته 
می شود و بازارگردان صندوق باید پس از خرید واحدها، اقدام به 

فروش سهام در بازار و ابطال آن کند.
وی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت دو فایده مهم دارد. اول 
عرضه  و  زیاد  تقاضا  که  سرمایه  بازار  وضعیت  به  توجه  با  اینکه 
کم شده، سهام عدالت می تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد. 
فایده دوم هم مربوط به تأمین درآمد برای دارندگان سهام می شود. 
بخصوص اینکه اقشار کم تر برخوردار این سهام را در اختیار دارند 
درآمدهایی  که  بوده  این  گذشته  ماهه  دو  طی  دولت  تالش  و 
از  آنها  آزادسازی سهام عدالت  تأمین کند. در صورت  آنها  برای 
مزیت دسترسی به منابع حاصل از فروش دارایی هایشان بهره مند 

می شوند.

وزیر صنعت گفت: امسال برای دستیابی 
باید  تولید،  اهداف جهش  به  حداکثری 
کارهای  اولویت  در  را  صادرات  توسعه 

خود قرار دهیم.
 رضا رحمانی با اشاره به ثبت رکورد در 
گفت:  غیرنفتی،  وزنی صادرات  شاخص 
افزایش  وجود  با  تولید  رونق  سال  در 
محدودیت های  انواع  اعمال  و  تحریم ها 
نفتی  غیر  صادرات  اقتصادی،  و  تجاری 
حجم  و  داشته  مناسبی  رشد  ایران 
صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به 

بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسید.
وی با بیان اینکه میزان صادرات کشور 
در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷، 
افزایش ۱۴ درصدی داشت اضافه کرد: 
زیرساخت های  توسعه  اهمیت  امر  این 
در  امور  روان سازی  و  تسهیل  صادراتی، 
پیش  از  بیش  را  خارجی  تجارت  حوزه 

نمایان می کند.
رحمانی گفت: با تحلیل انجام شده روی 
نوع کاالهای صادراتی کشور در سال ۹۸، 
تولید،  اولویت جهش  با  و  سال ۹۹  در 
توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و 
کاالهای دارای ارزش افزوده باالتر مورد 

توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود 
گذاری  فاصله  طرح  محدودیت های 
رئیس  صریح  دستور  با  اجتماعی، 
در  خصوص  به  تولید  بخش  جمهور، 
زمینه کاالهای ضروری و اقالم بهداشتی 
با همتی مضاعف و روحیه ای جهادی در 
حال فعالیت است و این رویکرد فرصت 
خوبی را فراهم کرده تا در صورت توقف 
شیوع کرونا در کشور، بتوانیم این تهدید 
بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای 
جدید  بازارهای  ایجاد  و  تولید  جهش 

صادراتی تبدیل کنیم.
رحمانی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با درک شرایط موجود، با تمام 
توان با وزارت بهداشت و درمان همکاری 
می کند تا بتوانیم به سرعت و با تحقق 

این  بر  کرونا  با  مقابله  ستاد  برنامه های 
بیماری فائق آییم و فضای مناسب برای 
فعالیت مجدد و پرقدرت همه کسب و 

کارها را فراهم کنیم.
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تولید«  »رونق  سال  در  اقدامات  نتایج 
نشان می دهد که کشور از ظرفیت های 
فوق العاده ای برای توسعه برخوردار است 
و باید همه ظرفیت های بالقوه موجود را 
بالفعل  یکدیگر  همراهی  و  همکاری  با 

کنیم.
از  منتشره  آمار  به  اشاره  با  رحمانی 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی 
تولیدات  درصدی   ۷ رشد  بر  مبنی 
سال  سوم  ماهه   ۳ در  کشور  صنعتی 
غیر  صادرات  زدنی  رکورد  گفت:   ،۹۸
افزایش حجم تجارت کشور به  نفتی و 
۸۵ میلیارد دالر، افزایشی بودن بیش از 
دو سوم تولیدات منتخب کاالیی در سال 
گذشته و افزایش چند برابری تولیدات 
ماه  یک  طول  در  فقط  بهداشتی  اقالم 

نشان دهنده ظرفیت های بی نظیر کشور 
در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق 

حداکثری اهداف جهش تولید است.
وی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در 
مبنا   ،۹۸ سال  در  کشور  واردات  روند 
بودن واردات کاالهای اساسی، کاالهای 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  ای،  واسطه 
اصلی  حجم  که  است  بوده  صنعتی 
رو  این  از  است  شده  شامل  را  واردات 
ورود کاالهای مصرفی کاهش محسوسی 
محل  از  کشور  نیازهای  عموم  و  داشته 

تولیدات داخلی تامین شده است.
وزیر صمت در خصوص ضرورت توجه به 
بازار ۸۰ میلیونی در داخل کشور، گفت: 
نیازهای  حداکثری  تامین  مهم،  این 
از محل تولیدات داخلی  مصرفی کشور 
را نشانه گیری کرده و در صورت توجه 
واردات  کاهش  به  حتی  می تواند  کافی 
غیر قانونی و قاچاق کاال نیز منجر شود؛ 
سازی  فعال  مستلزم  موضوع  این  البته 
احیای  و  تولیدی  ظرفیت های  همه 

جایگاه برندهای داخلی است.
دست  به  پیشرفت های  افزود:  رحمانی 
آمده در بخش تولید کشور در سال ۹۸ و 
احیای تعداد ریادی از واحدهای صنعتی 
و  سخت  شرایط  در  راکد  و  فعال  غیر 
از  است  شده  حاصل  تحریم ها  پیچیده 
این رو با همراهی همه بخش های عامل 
بخش  توان  به  باور  و  صنعت  حوزه  در 
خصوصی، می توانیم بسیاری از تهدیدات 
را به فرصت هایی بزرگ و ماندگار تبدیل 

کنیم.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال و همزمان 
معظم  مقام  سوی  از  سال  نامگذاری  با 
رهبری با عنوان »جهش تولید«، آسیب 
سال  در  وزارتخانه  برنامه های  شناسی 
رونق تولید در دستور کار قرار گرفته و 
سعی داریم با بهره گیری از دیدگاه های 
و  اقتصاد  و  تولید  حوزه  صاحبنظران 
بخش  فعاالن  دغدغه های  همه  لحاظ 
برای  عملیاتی  برنامه های  خصوصی، 
"جهش تولید" را تدوین و اجرایی کنیم.

افزایش صادرات غیرنفتی از 
الزامات جهش تولید
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اجتماعی
خبر

مراکز مشاوره و مددکاری می بایست 
در کالنتری ها تقویت شوند

رئیس پلیس پایتخت گفت: مراکز مشاوره و مددکاری 
می بایست در کالنتری ها تقویت شوند.

کوپ  تحول  کمیسیون  در  رحیمی  حسین  سردار   
پر  سالی   ۹۸ سال  اینکه  علیرغم  اینکه  به  اشاره  با 
ولی  بود  متعددی  مشکالت  و  اتفاقات  و  حوادث  از 
بحمداهلل این سال را با سربلندی و موفقیت پشت سر 
گذاشته ایم، بیان داشت: باید همه توان و تالش خود 

را صرف خدمت به مردم و تأمین امنیت آنها کنیم.
و  کرونا  منحوس  ویروس  شیوع  به  اشاره  با  وی 
مشکالت فراوانی که این ویروس برای جامعه بشری 
همه  علیرغم  داشت:  عنوان  است،  داشته  همراه  به 
مشکالتی که کرونا در پی داشت وجود این ویروس 
منحوس موجب رونق و احیا مجدد خیلی از خوبی ها 
از جمله روحیه ایثارگری، مجاهدت و کمک به هم 

نوع در جامعه ما شد.
شاهد  امروز  بحمداهلل  افزود:  پایتخت  پلیس  رئیس 
ایثار و مجاهدت مثال زدنی کادر پزشکی درمانی در 
سرتاسر کشورمان هستیم که جا دارد به طور ویژه 
ایثارگران،  و جامعه خیرین،  عزیزان  این  از خدمات 
قدردانی  کشور صمیمانه  و طالب  بسیجیان  جامعه 

کنیم.
خبرهای  علیرغم  کرد:  خاطرنشان  رحیمی  سردار 
از شیوع و گسترش ویروس کرونا  ناخوشایندی که 
می بینیم از سوی دیگر روزانه شاهد ایثار گروه های 
مختلف مردم و در حقیقت تبلور جلوه هایی از عشق و 
دلدادگی هستیم که نمونه آن را در هیچ جای دیگر 
پایتخت  پلیس  رئیس  نیستیم.  و  نبوده  شاهد  دنیا 
به  ما  باعث شد که  اینکه ویروس کرونا  به  اشاره  با 
خدا بیشتر توجه کنیم، بیان داشت: به فرموده مقام 
معظم رهبری باید تهدید ویروس کرونا را به فرصت 
تبدیل کنیم که مردم با لبیک به فرموده امام، رهبر 
دلدادگی  و  عشق  به  را  معضل  این  خود  مقتدای  و 
ارشد  مقام  این  کردند.  تبدیل  خودگذشتگی  از  و 
انتظامی با تاکید بر اینکه سال ۹۹ سال جهش تحول 
در کالنتری ها می باشد، عنوان داشت: کالنتری ها در 
رأس امور ناجا می باشند از این رو همه ما در بحث 

تحول کالنتری ها مسئول و مکلف هستیم.

کار  درصد   ۴۰ حدود  گفت:  ناجا  فرمانده 
هوشمندسازی را در ناجا پیش برده ایم و امیدواریم 

تا یک سال آینده بتوانیم این طرح را کامل کنیم.
 سردار حسین اشتری فرمانده ناجا امشب در برنامه 
تلویزیونی نگاه یک اظهار کرد: سال ۹۸ یک سال پر 
حادثه بود، یعنی غیر از برنامه های تقویمی مانند ایام 
اربعین، روز قدس  )ره(،  امام  ارتحال  نوروز، مراسم 
هم  داشتیم.  هم  زیادی  غیرمترقبه  حوادث  و… 
مردم درگیر این حوادث بودند و هم ناجا. چند روزی 
از شروع سال ۹۸ نگذشته بود که سیل در استان ها 

جاری شد و درگیری برای همه به وجود آورد.
تا ۱۸  اسفند  از ۲۵  ما  نوروزی  قرارگاه  افزود:  وی 
فروردین سال بعد فعال است و خدمت ارائه می دهد 
توانست  آمادگی  با  سیل  در  ناجا  دلیل  همین  به 
خدمات خوبی را در امدادرسانی، امنیت و پیشگیری 

از آسیب به مردم ارائه دهد.
فرمانده ناجا گفت: شهادت سردار سلیمانی بزرگترین 
خسارت برای ایران بود ولی حضور مردم و تشییع 
چراکه  بود  کشور  برای  افتخار  یک  ایشان  باشکوه 
ثابت کرد مردم پای ارزش های کشور ایستاده اند و 
تمام مأموران ناجا با کمال میل امنیت این مراسم 

را تأمین کردند.
سردار اشتری بیان کرد: ناجا حوادث آبان ماه را که 
بعد از افزایش قیمت بنزین در ایران رخ داد به خوبی 
و  بود  این صحنه  ناجا در خط مقدم  هدایت کرد، 

توانست صف مردم را از اراذل جدا کند.
به گفته سردار اشتری بیش از ۳ میلیون نفر سال 
اباعبداهلل  اربعین  زیارت  نیت  به  کشور  از  گذشته 

خارج شدند و به کشور هم برگشتند.
وی ادامه داد: سقوط هواپیما، راهپیمایی ۲۲ بهمن و 
انتخابات مجلس شورای اسالمی از دیگر مواردی بود 
که ناجا توانست به وظایف خود به خوبی عمل کند 
و موضوع بعدی کرونا بود که بعد از کادر پزشکی، 

ناجاییها بیشتر در معرض خطر قرار گرفتند.
۴۰ درصد از طرح هوشمندسازی در ناجا اجرا شده 

است
طرح  اجرای  به  اشاره  با  کشور  پلیس  رئیس 
هوشمندسازی در ناجا گفت: در بحث هوشمندسازی 
شروع  را  کار  مصنوعی  هوش  از  استفاده  و  پلیس 
البته از صفر شروع نکردیم، از قبل هم در  کردیم 
ناجا اقداماتی انجام شده است؛ برای هوشمندسازی 

اول ما باید کارکنانی داشته باشیم که بتوانیم این 
خدمات را ارائه بدهند و بعد باید به فکر زیرساخت ها 

باشیم.
وی ادامه داد: در حوزه های مختلف کار شده و االن 
حدود ۴۰ درصد کار هوشمندسازی را پیش برده ایم 
و امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم این طرح را 
کامل کنیم. به عنوان مثال برای تعویض پالک در 
این ایام کرونایی کارها را الکترونیک کردیم و فرد 
تنها یک روز برای کارهای نهایی به مرکز مراجعه 

می کرد.
دیگر دست افزارهایی  کار  بیان کرد:  اشتری  سردار 
است که در اختیار پلیس راهور قرار گرفته است که 
پلیس آنالین کروکی می کشد و برای بیمه و دیگر 
جاها ارسال می کند و طرفین تصادف را همان لحظه 
پایتخت  در  فعاًل  طرح  این  البته  می کند  مرخص 
اجرایی شده و ان شاء اهلل تا پایان سال در استان های 

دیگر هم اجرایی می شود.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که به 
هوشمندسازی ناجا ارتباط دارد بحث سرقت است 

که اپلیکیشنی طراحی می شود که فرد با کدملی 
)تأیید هویت( می تواند در لحظه سرقت را به پلیس 
اعالم کند، همچنین بحث ترخیص خودرو و موارد 

دیگر هم در دستور کار ما است.
حضور ناجا در ۱۲ گمرک کشور

وی گفت: امسال ناجا ۷۰ میلیون خدمت به مردم 
ارائه داده است ۶ میلیون گواهینامه صادر سده و 
شده  ثبت  ناجا  در  اثرانگشت  میلیون  نیم  و  یک 
است، این خدمتی که به مردمی ارائه دادیم را اگر 
جویی  صرفه  مردم  وقت  در  دهیم  ارائه  هوشمند 

می شود.
امنیت  پلیس  راه اندازی  به  اشاره  با  اشتری  سردار 
اقتصادی و اهداف این پلیس گفت: پلیس امنیت 
اقتصادی هم پیشگیری می کند از جرایم اقتصادی و 
هم به افراد مؤثر در این حوزه کمک می کند، پلیس 
امنیت اقتصادی می تواند در محقق شدن شعار سال 
اقدام کند، اگر در حوزه اقتصادی تولید امنیت کنیم 
از قاچاق جلوگیری کنیم و در گمرکات حضور  و 
کامل داشته باشیم می توانیم شعار سال را محقق 

کنیم.
فرمانده ناجا تصریح کرد: االن ناجا در ۱۲ گمرک 
بنا  و  اندازی شد  راه  پلیس گمرک  و  دارد  حضور 
حضور  گمرکات  اکثر  در  امسال  پایان  تا  داریم 
البته  داشته و ورود و خروج کاال را کنترل کنیم. 
به  و دسترسی  باشیم  داشته  تجهیزات کامل  باید 
االن  به  تا  که  باشیم  داشته  اطالعاتی  بانک های 
درصد   ۵۰ است.  شده  محقق  آن  از  بخشی  یک 
سامانه های اطالعاتی در اختیار ناجا قرار گرفته ولی 

هنوز تجهیزاتی نداریم.
وی ادامه داد: ناجا بیش از ۴۰ درصد از اطالعات 
الزم را دارد اما تجهیزات کنترلی را ندارد، اگر در 
گمرک بار قاچاقی گرفته شود دیگر نیاز نیست در 
تهران و بندرعباس و دیگر استان ها کاالهای قاچاق 

کشف شود.
رئیس پلیس کشور بیان کرد: اگر امروز یک کالنتری 
راه اندازی شود در اصل به مردم خدمت شده است. 
از  نیازمندیش  ایران  اسالمی  جمهوری  پلیس 

سازمان های دیگر بیشتر است.

نقش مثبت پلیس امنیت اقتصادی 
درتحقق شعارسال

تجارب  سئول  و  تهران  شهرداران 
خود در مقابله با کرونا را به صورت 

آنالین به اشتراک گذاشتند.
در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز   
»سو  با  تصویری  آنالین  گفتگوی 
قرائت  با  سئول،  شهردار  پارک« 
شعری از سعدی گفت: ما در ادبیات 
خود شاعری به نام سعدی داریم که 

می گوید
بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در 
آفرینش ز یک گوهرند / چو عضوی 
به درد آورد روزگار / دگر عضوها را 
نماند قرار / تو کز محنت دیگران بی 

غمی / نشاید که نامت نهند آدمی
او افزود: ایران از ۲۰ فوریه با شیوع 
کرونا مواجه شد اما پیش از تهران، 
شهرهای دیگری درگیر کرونا شدند. 
اما ایران در عمل با دو ویروس کرونا 
و تحریم مبارزه می کند. در ابتدا به 
خاطر تحریم ها امکانات کشور برای 
مقابله با کرونا محدود بود به طوری 
آزمایشگاه می توانستند  تنها دو  که 
اکنون  هم  اما  بگیرند  کرونا  تست 
تعداد آزمایشگاه های مرتبط با تست 
است.  رسیده  مرکز   ۶۰ به  کرونا 
ضمن اینکه شرایط سخت روزهای 
اول هم دیگر وجود ندارد و در برخی 

شهرها وضعیت کرونا سفید شده و 
از  ناشی  متوفیان  و  مبتالیان  آمار 
است. داشته  زیادی  کاهش  کرونا 

نقل  و  حمل  ناوگان  به  حناچی 
عمومی در تهران اشاره کرد و گفت: 
اجتماعی  فاصله  رعایت  دلیل  به 
مدیریت شهری هم اکنون در حوزه 
حمل و نقل عمومی فشار زیادی را 
تحمل می کند. با این حال یکهزار و 
۵۰۰ واگن مترو، پنج هزار اتوبوس و 
۶۰ هزار تاکسی ناوگان حمل و نقل 
عمومی به صورت روزانه ضدعفونی 
سایر  به  تهران  می شوند.شهردار 
برای  شهری  مدیریت  تمهیدات 
گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا  با  مقابله 
مفهوم  به  تهران  در  اینکه  وجود  با 
اما  نشده  اعمال  قرنطینه  متعارف 
اماکن  برخی  و  مشاغل  از  بسیاری 
عمومی مثل پارک ها تعطیل هستند 
حتی مراکز مذهبی مثل زیارتگاه ها 
برای  ایران  مختلف  شهرهای  در 
کرونا  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری 
تعطیل شده است. شهرداری تهران 
سایر  با  همبستگی  برای  همچنین 
کشورهای درگیر با کرونا با تاسی به 
همان شعر سعدی که در ابتدا گفتم 
میدان  برج  در  مپینگ  ویدئو  یک 

استقبال  با  که  کرد  برپا  هم  آزادی 
روبرو  کشورها  مثبت  واکنش  و 
متوفیان  تدفین  موضوع  به  شد.وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  در  کرونا 
شهرداری تهران از همان ابتدا تالش 
کرونا  از  ناشی  متوفیان  که  کرده 
استانداردهای  تمامی  رعایت  با  را 
بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و 
احترام  کمال  در  و  بهداشت  وزارت 
سالمت  حفظ  ضمن  تا  کند  دفن 
آنها  احساسی  شرایط  بازماندگان 
به  شود.حناچی  گرفته  نظر  در  هم 
فاصله  رعایت  در  مردم  همراهی 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: بحران 
و  نوروز  با  همزمان  ایران  در  کرونا 

سال نوی ایرانیان بود و این مساله 
به ایران کمک کرد که میزان تردد 
افراد در شهر را کاهش دهد ضمن 
اینکه مردم هم همراهی های الزم را 
داشتند به طوری که مردم مثاًل ۱۳ 
فروردین هر ساله به دامان طبیعت 
می روند اما امسال بنا به توصیه ها از 
این کار پرهیز کردند.شهردار تهران 
در پایان از تمامی کمک های کشور 
برای  ایران  به  سئول  شهر  و  کره 
با بحران کرونا تشکر کرد و  مقابله 
از شهردار سئول خواست در اجالس 
کالن شهرها و نیز در دولت کره پیام 
شهر تهران در مقابله با دو ویروس 
کرونا و تحریم را به جهانیان برساند.

در گفت و گو آنالین شهردار تهران و سئول مطرح شد

ایران با ویروس کرونا و تحریم مبارزه می کند

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 
صندوق  برای  جدید  مالی  منابع  تأمین 

بیمه بیکاری ضروری است.
 مصطفی ساالری در جلسه با کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: ۷۷ بیمارستان و 
اجتماعی  تأمین  سازمان  درمانگاه   ۳۱۰
به طور کامل و هماهنگ با دانشگاه های 
علوم پزشکی در خدمت بیماران کرونایی 

قرار دارند.
وی افزود: در استان هایی که شاهد شیوع 
ظرفیت  از  بودیم  کرونا  ویروس  بیشتر 
مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به 
طور کامل استفاده شد و خوشبختانه در 
برخی استان ها با اقدامات صورت گرفته 
قبل  به  نسبت  بهتری  شرایط  شاهد 

هستیم.
دانشگاه های  مطالبات  پرداخت  ساالری 
مهم  اقدامات  دیگر  از  را  پزشکی  علوم 
و  کرد  عنوان  اجتماعی  تأمین  سازمان 
ماه های  طی  کار  این  مقدمات  گفت: 
منابع  تجهیز  با  و  بود  شده  فراهم  قبل 
الزم مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی 
به  به طور کامل تسویه و  سراسر کشور 

روز شد.
ساالری افزود: بخش عمده ای از مطالبات 
در  قرارداد بخش خصوصی  مراکز طرف 
نیز پرداخت  حوزه های خدماتی مختلف 

شده است.
صندوق  برای  منابع  تأمین  لزوم  بر  وی 
در  گفت:  و  کرد  تأکید  بیکاری  بیمه 

این  از  نفر  حال حاضر حدود ۲۴۰ هزار 
تراز  و  دریافت می کنند  مقرری  صندوق 
مالی صندوق بیمه بیکاری منفی بوده و 
از محل سایر منابع تأمین اعتبار می شود. 
با افزایش متقاضیان دریافت بیمه بیکاری 
نیازمند  قطعاً  کرونا  ویروس  شیوع  براثر 
بیمه  صندوق  برای  بیشتر  منابع  تأمین 
عزیزی،  عبدالرضا  بود.  خواهیم  بیکاری 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: 
اسالمی  شورای  مجلس  کمیسیون های 
گرفته  صورت  اقدامات  بررسی  حال  در 
با  مقابله  درباره  مختلف  دستگاه های  در 
بیماران  مداوای  و  کرونا  ویروس  شیوع 
بررسی  به  جلسه  این  در  و  هستند 

اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می پردازند.وی 
افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گزارش جامعی از اقدامات صورت گرفته 
و برنامه های در دست اقدام برای مقابله 
بیماران  مداوای  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
اشتغال  و  کارها  و  کسب  از  حمایت  و 
اجتماعی  به کمیسیون  و  تهیه  کارگران 

مجلس شورای اسالمی ارسال کند.
کمیسیون  اعضای  جلسه  این  ادامه  در 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی به بیان 
خود  نظرات  نقطه  و  سواالت  دیدگاه ها، 
درباره اقدامات و برنامه های وزارت تعاون، 
تأمین  سازمان  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 

اجتماعی پرداختند.

 تأمین منابع مالی جدید 
برای صندوق بیمه 

بیکاری ضروری است

خبر

پرداخت وام به کارفرمایان برای حفظ 
اشتغال کارگران

به  وام  پرداخت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
کارفرمایان برای حفظ اشتغال کارگران خبر داد.

محمد شریعتمداری در نشست با کمیسیون اجتماعی 
مجلس که در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد حفظ 
اشتغال و پیش گیری از بیکاری کارگران را از مهم ترین 
اولویت های کشور عنوان کرد و گفت: در همین راستا 
گانه   ۱۰ رسته های  کارفرمایان  که  است  شده  مقرر 
آسیب دیده از کرونا بتوانند با دریافت وام های کم بهره 
۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر کارگر سطح اشتغال 
کارگاه ها را حفظ کنند و از افزایش بیکاری جلوگیری 

شود.
وی اظهار داشت: کارگران شاغل در ۱۰ رسته شغلی 
که فعالیت آنها تحت تأثیر شیوع کرونا قرار دارد مورد 

حمایت قرار خواهند گرفت.
وی از ثبت نام بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه 
در  بیکاری  افزایش  روند  گفت:  و  داد  خبر  بیکاری 
نیز  ما  کشور  در  و  است  کننده  نگران  کشورها  همه 
پیش بینی های الزم برای حمایت از کارگرانی که براثر 
شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند، انجام 

شده است.
اختصاص ۵,۰۰۰  از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
میلیارد تومان از محل اعتبار صندوق توسعه ملی برای 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این دسته از کارگران 
خبر داد و گفت: ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در 
حوزه درمان کشور هزینه می شود که امیدواریم بخشی 
اجتماعی  تأمین  درمان سازمان  به حوزه  مبلغ  این  از 

اختصاص یابد.
شریعتمداری تمدید اعتبار دفترچه های بیمه را از جمله 
اقدامات مؤثر و مهم سازمان تأمین اجتماعی در کاهش 
سفرهای درون شهری ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم 
سازمان منجر به کاهش ۴ میلیون مراجعه به شعب این 
سازمان شد و سایر تصمیمات اتخاذ شده بویژه درباره 
کمیسیون های  و  هیأت ها  جلسات  برگزاری  تعویق 
مختلف نیز منجر به کاهش ازدحام در ادارات و کاهش 

سفرهای درون شهری شده است.
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برنامه  از  زیارت  و  سازمان حج  رئیس 
ریزی برای اعزام زائران به عتبات عراق 

و سوریه بعد از اپیدمی کرونا خبر داد.
و  مقدمات  انجام  از  رشیدیان  علیرضا 
برنامه ریزی های الزم برای اعزام زائران 
عتبات  زیارتی  سفرهای  به  کشورمان 
عالیات در عراق و سوریه بعد از فروکش 

کردن اپیدمی کرونا خبر داد.
وی افزود: در این راستا پروتکل هایی را 
با همکاری وزارت بهداشت و درمان و 
نیز هالل احمر آماده و از طریق وزارت 
امور خارجه برای اعالم، اطالع و اقدام 
و سوریه  عراق  یعنی  مقابل  طرف های 

ارسال کرده ایم.
وی عنوان کرد: در قالب این پروتکل ها 
مسافران از نظر سالمتی غربالگری شده 
و در صورت داشتن شرایط الزم، کارت 

صحت و سالمت دریافت می کنند.

معیارهای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بر  زائران  سالمت  ارزیابی  و  غربالگری 
بهداشت  سازمان  شاخص های  اساس 
بیماری های  موضوع  در  جهانی 
آن  بر  عالوه  گفت:  می باشد،  واگیردار 
دستورالعملی نیز برای فرآیند خدمات 
دهی به زائران مان در بعد داخلی دیده 
شده که در صورت فراهم شدن زمینه 
اپیدمی  شرایط  بهبود  و  زائران  اعزام 
سالمت  حفظ  منظور  به  ویروس  این 
در  مختلف  ابعاد  از  زائران  و  مسافران 
برنامه ریزی هایی شده  این سفر  طول 
ورود  زمان  از  مراحل  همه  که  است 
زائران به سیستم، انجام معاینات الزم، 
لحاظ اقدامات ضروری برای حین اعزام، 
و  مباحث حمل  به  توجه جدی  حتی 
نیز  و  تدارکات  تغذیه،  اقامت،  نقل، 

زیارت آنان را در بر می گیرد.

برنامه ریزی برای اعزام زائران به عتبات عراق و سوریه بعد از کرونا

وضعیت کرونایی تا ۸۰ درصد بر درآمدهای پایتخت اثر می گذارد
شهرداری  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
شده،  انجام  پژوهش های  براساس  گفت:  تهران 
ادامه وضعیت فعلی می تواند تا ۸۰ درصد بر تحقق 

درآمدهای شهر تهران اثر بگذارد.
که  تالش هایی  به  اشاره  با  بوچانی   محمدحسین 
مدیریت شهری برای استفاده از تجربیات جهانی 
از  انجام داده است، گفت: بیش  در موضوع کرونا 
۱۰۰ روز است که از فراگیری ویروس کرونا در دنیا 
به طور جدی  که  کانون هایی  از  یکی  و  می گذرد 
مدیریت  می گیرد،  قرار  ویروس  این  تأثیر  تحت 
و  نامه ها  شیوه  تهیه  لزوم  بنابراین  است.  شهری 
تغییر  به  با توجه  این حوزه  دستورالعمل هایی در 

فرآیندها احساس می شد.
وی ادامه داد: در این مدت ۸۶ گزارش با موضوع 
کرونا و رویکردهایی که مدیریت شهری باید دنبال 
عملکردهای  و  جهانی  تجربیات  به  توجه  با  کند، 
اینکه  تهیه شد.  موفق در حوزه مدیریت شهری، 
برای حفاظت از نیروی انسانی چه باید کرد، چه 
دفن  زمینه  در  رعایت شود،  باید  بهداشتی  موارد 
چه  کرده اند،  فوت  ویروس  این  با  که  افرادی 
دستورالعمل ها و نکاتی باید رعایت شود، در وقوع 
فراگیری احتمالی دفن پسماند به چه شکل باشد 

و… آئین نامه های حمل و نقل، دورکاری، تجربیات 
دنیا در حوزه حمل و نقل عمومی، با فوریت احصاء 
حوزه  سیاستگذاری  و  اجرایی  دستگاه های  به  و 
که  دستورالعمل هایی  می شد.  منتقل  شهری 
اعالم  شهرداری ها  برای  جهانی  بهداشت  سازمان 

می کرد و...
بوچانی با اشاره به تهیه گزارشی در خصوص تأثیر 
و  شهری  درآمدهای  بر  کرونا  ویروس  فراگیری 
سناریوهای احتمالی برای کسب درآمد گفت: پیش 
بینی ما آن است که در بدترین حالت، ۸۰ درصد 
درآمدها محقق نشود و این پیش بینی را نیز در 
اختیار مدیریت ها قرار داده ایم تا برای این موضوع 
با  دیگری  گزارش  همچنین  شود.  اندیشی  چاره 
انجام  موضوع تأثیر کرونا بر هزینه های شهرداری 
قانون  بر اساس  اینکه  به  اشاره  با  شده است. وی 
پنج ساله سوم، به شهرداری اجازه داده شده تا ۴ 
درصد بودجه در زمان های بحران با اختیار شهردار 
شوک  با  و  فعلی  شرایط  در  گفت:  شود،  جابه جا 
سنگینی که هزینه ها خواهند داشت و با توجه به 
هزینه های خاص برای نگهداشت شهر و بهداشت 
به  توجه  به  نیاز  تهران،  به وسعت  محیط شهری 

این هزینه ها است.

خصوص  در  نظرسنجی  اینکه  بیان  با  بوچانی 
دورکاری نیروهای انسانی و اینکه آیا واقعاً دورکاری 
این  از  بخشی  گفت:  شده،  تهیه  شده،  انجام 
به  و  است  سازمانی  درون  تحقیقات  و  پژوهش ها 
مدیران اجرایی ارائه می شود و بخشی نیز به طور 
دوره  این  در  است. همچنین  منتشر شده  آنالین 
تعداد زیادی از کتاب های مرکز به طور رایگان در 
دسترس عموم قرار گرفته و ۱۶۴۰ پژوهش برای 
مطالعه در سامانه شفافیت ثبت شده است. به هر 
حال باید پذیرفت که این اولین تجربه هایی است 
که در زمینه دورکاری نیروی انسانی در این حجم 

پشت سر می گذاریم.
توسط  گزارش ها  این  تمامی  کرد:  تاکید  وی 
انجام شده و ۱۳  نیروهای داخلی مرکز مطالعات 
شهرسازی،  گروه های  جمله  از  تخصصی  گروه 
بودجه  و  برنامه  و  فرهنگی  بحران،  انسانی،  منابع 
این تحقیقات را انجام داده اند و تالش شده رویکرد 
مطالعات  و  تحقیقات  به  توجه  با  تصمیم گیری ها 
به هنگام و روزآمد، دانش بنیان و علم پایه باشد. 
فعلی که منابع محدودی داریم،  زیرا در وضعیت 
پایه پژوهش های علمی و  بر  باید تصمیم گیری ها 

تجربیات موفق کشورهای دنیا باشد.
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اخبار

تحقق شعار امسال در گرو افزایش 
تولید ناخالص ملی است

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهرداری کرج: حرکت در ریل پیشرفت و آبادانی منوط 
به افزایش بهره وری برای افزایش تولید ناخالص ملی 

است.
آرش ارشد  با اشاره به مهمترین وظیفه سازمان سرمایه 
اظهار  کرج  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  گذاری 
هماهنگی  برقراری  و  مشارکت  فرهنگ  اشائه  داشت: 
بین مردم و مسئوالن نظام مدیریت شهری از مهمترین 

وظایف این سازمان است.
با  را  اینکه مقام معظم رهبری امسال  به  با اشاره  وی 
افزود:  نامگذاری کرده اند،  تولید"  عنوان سال" جهش 
برای تحقق شعار امسال صرفا صاحبان مراکز تولیدی 
و صنعتی مسئول نیستند و تک تک شهروندان باید در 

این خصوص احساس وظیفه کنند.
ناخالص ملی  افزایش تولید  اینکه  بیان  با  این مسئول 
گامی در راستای تحقق شعار امسال محسوب می شود، 
ابراز کرد: افزایش تولید ناخالص ملی زمانی محقق می 
شود که تمام ارکان جامعه در سیستم خود کارآمد و 

بهره  ور عمل کنند.
ارشد افزود: سال گذشته جلسات و برنامه های  متعددی 
با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مشارکت شهروندان در 
امور مختلف مدیریت شهری برگزار شد که خوشبختانه 

خروجی مناسبی نیز داشتند.
وی اضافه کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال 
قصد داریم با محوریت ارتقای بهره وری برای رسیدن به 
اهداف راهبردی سند ۲۰ ساله نظام جمهوری اسالمی 
و سند ۱۴۱۴ شهر کرج در راستای تحقق شعار انتخاب 

شده از سوی مقام معظم رهبری گام برداریم.
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهرداری کرج گفت: شهروندان باید به این باور برسند 
که کشور، استان البرز و  شهر کرج توسعه پیدا نمی کند 

مگر با تالش تک به تک آنها.
وی افزود: در شرایط خاصی که کشور با آن مواجه است، 
پوشی  رو چشم  پیش  به محدودیت های  نسبت  باید 
کنیم و بدانیم حرکت در ریل پیشرفت و آبادانی منوط 
به افزایش بهره وری برای افزایش تولید ناخالص ملی 

است.
مذکور  اهداف  تحقق  برای  شک  بدون  گفت:  ارشد 
مدیران نظام مدیریت شهری کرج دوشادوش شهروندان 
حرکت می کنند و از هیچ تالشی برای تبدیل کرج به 

شهری آباد و توسعه یافته فروگذار نیستند.

اخبار

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید سرلشکر غالمرضا مخبری زنجان:

 مردم همیشه باید با وجود نیروهای 
مسلح احساس آرامش کنند

مخبری  غالمرضا  سرلشکر  شهید  زرهی   ۲۱۶ تیپ  فرمانده 
مسلح  نیروهای  وجود  با  باید  همیشه  مردم  گفت:  زنجان 

احساس آرامش کنند.
سرهنگ داوود حمدی ، ضمن تبریک روز ۲۹ فروردین، روز 
حماسه سازی های ارتش و نیروی زمینی، قهرمان خدمت مردم 
همه  و  مسلح  نیروهای  بزرگ  خانواده های  کشور،  شهیدپرور 
رزمندگان ارتش، اظهار کرد: تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان در اجرای 
حکم مقام عظمای والیت و سلسله مراتب فرماندهی، تیپ ۲۱۶ 
زرهی شهید سرلشکر غالمرضا مخبری زنجان از ۲۶ اسفندماه 
پارسال برای محافظت از شمال استان زنجان و ممانعت از ورود 

آلودگی ویروس کرونا به استان، در گیالن مستقر شده است.
وی با بیان اینکه در حدود ۴۸۴ روستای استان گیالن عملیات 
شهید  زرهی   ۲۱۶ تیپ  توسط  گندزدایی  و  آلودگی  رفع 
سرلشکر غالمرضا مخبری زنجان انجام شده است، افزود: حدود 
۲ میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده برای رفع آلودگی معابر و 
سایر قسمت های این شهر انجام داده ایم.این مسئول، با بیان 
اینکه همه اقدامات نیروهای مسلح برای افزایش روحیه مردم 
و در کنار مردم بودن انجام می شود، ادامه داد: نیروهای مسلح 
مقام  منویات  اجرای  در  همیشه  نظام  پرتوان  بازوی  به عنوان 
معظم رهبری، هر لحظه آماده خدمت به مردم در اقصی نقاط 
کشور هستند.سرهنگ حمدی با بیان اینکه برابر منویات مقام 
بیولوژیک بوده  نبرد  معظم رهبری، شیوع ویروس کرونا یک 
و در نبرد بیولوژیک نیز نیروهای مسلح با توجه به تجهیزات 
می دهند،  نشان  را  خود  و  شده  عمل  وارد  دارند،  که  خاصی 
خاطرنشان کرد: این مبارزه و عملیات باعث شد که چهره  واقعی 
نیروهای مسلح مشخص شود تا عالوه بر اینکه در خط مقدم 
آنان  برای سالمتی  و  مبارزه می کنند، در کنار مردم هستند 
نیز تالش می کنند. فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید سرلشکر 
اینکه مردم استان و کشور  ابیان  با  غالمرضا مخبری زنجان، 
آرامش کنند،  احساس  نیروهای مسلح  با وجود  باید  همیشه 
ادامه داد: استان زنجان در جایگاه خانواده ما است و با توجه 
از  به تجارب کسب شده در گیالن، در صورتی که دستوری 
استانداری زنجان برای کمک برای مبارزه با ویروس کرونا ابالغ 

شود، به شکلی بهتر وارد عمل خواهیم شد.
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افتتاح بزرگترین کارخانه تولید 
ماسک جنوب غربی آسیا در البرز

نماینده عالی دولت در استان البرز از افتتاح بزرگترین 
کارخانه تولید ماسک جنوب غربی آسیا با ظرفیت اولیه 
تولید روزانه ۳۰۰۰ ماسک تنفسی و ۱۰۰ هزار ماسک 

تنفسی n۹۵ خبر داد.
کارخانه  بزرگترین  افتتاح  مراسم  در  شهبازی  عزیزاله 
 ۲۶ سه شنبه  روز  که  آسیا  غربی  جنوب  ماسک  تولید 
شک  بدون  افزود:  شد،  برگزار  اشتهارد  در  فروردین 
افتتاح این کارخانه گامی در راستای تحقق شعار امسال 

محسوب می شود.
 وی ادامه داد: این کارخانه با سرمایه گذاری بیش از ۹۰  
میلیارد تومان با ظرفیت سه میلیون اسمبی کارخانه، دو 
میلیون اکروز  و۱۰۰ هزار ماسک n۹۵  در مرحله اول 

به فعالیت می پردازد.
شهبازی گفت: با بهره برداری از این واحد، ظرفیت تولید 

ماسک در کشور چهار برابر شد.
غیر  اشتغال   ۹۰۰ و  مستقیم  اشتغال   ۴۰۰ افزود:  وی 

مستقیم در این واحد ایجاد شده است.

دوره آموزشی بهداشت در 
محیط کار و مقابله با ویروس 

کویید ۱۹ برگزار می شود

در شرایط کنونی ضروری است پرسنل با آگاهی 
از دستورالعمل ها و شرایط پیشگیری از ویروس 

کویید ۱۹ به فعالیت خود ادامه دهند.
شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن  ناصربخت؛  احمد 
کرونا  بیماری  گسترده  شیوع  به  توجه  با  گفت: 
و در عین حال لزوم خدمت رسانی به شهروندان 
با  مجازی  آموزش  دوره  گذشته  سال  محترم؛ 
اداره  توسط  بیماری  این  از  پیشگیری  محتوای 

آموزش برگزار شد.
 وی ادامه داد: مرحله دوم این دوره آموزشی با 
عنوان بهداشت محیط کار و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در محیط کاری نیز طی هفته آینده 
و به صورت مجازی برگزار خواهد شد که معادل 
نظر  در  آن  برای  عمومی  آموزشی  ساعت   ۲۰

گرفته شده است.
کنونی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
از  آگاهی  با  همکاران  تمامی  است  ضروری 
این  از  پیشگیری  شرایط  و  ها  دستورالعمل 
به فعالیت های خود  بیماری در یک محیط هم 

ادامه دهند.
سرمایه  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  گفته  به 
محترم  پرسنل  کلیه  کرج؛  شهرداری  انسانی 
آدرس به  مراجعه  با  توانند  می   شهرداری 

دوره  این  در   http://Www.eduiran.ir  
شرکت نمایند.

مشکالت  حل  گفت:  البرز  دادگستری  کل  رئیس 
واحدهای تولیدی و صنعتی را به عنوان یک راهکار 
صورت  به  و  دانسته  جرم  میزان  وقوع  کاهش  در 

جدی در سال جدید هم پیگیری خواهیم کرد.
پیگیری حل مشکل  به  اشاره  با  فاضلی هریکندی 
اشتهارد توسط  تولیدی  مالیاتی واحدهای  معافیت 
قوه  رئیس  سفر  از  پس  البرز  استان  دادگستری 
اتفاق موجب رونق بیشتر تولید  قضائیه گفت: این 

و اشتغال در استان خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی  در دیدار جمعی از فعالین 
اقتصادی و تولیدکنندگان که به منظور قدردانی از 
پیگیری های قوه قضائیه و دادگستری کل استان 
شهرک های  مالیاتی  معافیت  تصویب  در   البرز 
کل  دادگستری  در  اشتهارد  شهرستان  صنعتی  
استان حاضر شده بودند با اشاره به رویه نامگذاری 
سال ها از جانب رهبر معظم انقالب اسالمی گفت: 
استفاده  شاهد  اخیر  سال های  مانند  به  نیز   امسال 
سال ها  نامگذاری  برای  اقتصادی  عناوین  از  ایشان 
در  سال ها  دیگر  با  جدید  سال  تفاوت  که  هستیم 
و  پویایی  تحرک،  نیازمند  آن  تحقق  که  است  این 
چابکسازی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و 

حرکت جهادی است.
نباید  متذکر شد:  البرز، وی  دادگستری  از  نقل  به 
نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری را شعار 
دانست؛ با توجه به احاطه ایشان بر شرایط اقتصادی 
را  نظام  استراتژی  و  سیاستگذاری  کشور،  کالن  و 
بیان می کنند و همه قوا باید برای تحقق آن تالش 
کنند که بخشی از این انتظارت معظم له از جمله 
حمایت قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و مبارزه 
با قاچاق و سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی بر 

عهده دستگاه قضایی است.
کرد:  تصریح  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
فعالیت های  از  قضائیه همواره حمایت  قوه  رویکرد 

این  رئیسی،  اهلل  آیت  دوره  در  ولی  بوده  اقتصادی 
حمایت ها به ویژه تاکید و تقویت شده و به عنوان 
سیاست کالن قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

در   قضائیه  قوه  کالن  سیاست های  داد:  ادامه  وی 
در  بنابراین  می شود  اعمال  استان ها  دادگستری 
واحدهای  از  حمایت  نیز  البرز  استان  دادگستری 
و  برنامه ها  از  یکی  عنوان  به  صنایع  و  تولیدی 
اولویتهای مهم مورد پیگیری بوده تا جایی که در 
استان  صنعتی  های  شهرک  اکثر  از  گذشته  سال 
بازدید داشته و به بررسی مشکالت تولید کنندگان 

پرداختیم.
»برنامه  تدوین  به  اشاره  با  هریکندی  فاضلی 
و  انتظارات  اساس  بر  البرز«  استان  قضایی  تحول 
نیازسنجی های بومی و مبتنی بر طرح تحول قضایی 
مورد تایید مقام معظم رهبری بیان کرد: این سند 
در استان البرز در هشت محور تدوین شده است که 
یکی از محورهای مهم بر حمایت از صنایع تولیدی 
و واحدهای صنعتی متمرکز شده و به دلیل اهمیت 
موضوع دادستان مرکز استان ریاست کمیته مربوطه 

را بر عهده دارد.
وی رفع مشکالت دهها واحد تولیدی و صنعتی را 
از دستاوردهای دادگستری استان در سال  بخشی 
مالیاتی  معافیت  بازگشت  گفت:  و  برشمرد   ۱۳۹۸
صنعتی  شهرکهای  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
و  تولیدکنندگان  جدی  مطالبات  از  یکی  اشتهارد 
صنعتگران در استان بود که برای سال های متعدد 
وجود داشت؛ در سفر دی ماه سال قبل رئیس قوه 
این موضوع متعاقب تقاضای  نیز  به استان  قضائیه 
تولیدکنندگان، به صورت جدی از سوی دادگستری 
استان و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای 
کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مورد پیگیری قرار 
متعدد  پیگیریهای  به  توجه  با  نهایت  در  و  گرفت 

صورت گرفته از سوی همه متولیان امر در استان، 
در ابتدای سال جاری تصویب و ابالغ گردید که قطعا 
رونق  باعث  تولید  آغاز سال جهش  در  آن  تصویب 

هرچه بیشتر تولید و اشتغال در استان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز  تصریح کرد: حل 
به عنوان  را  تولیدی و صنعتی  مشکالت واحدهای 
و  دانسته  میزان جرم  وقوع  کاهش  در  راهکار  یک 
به صورت جدی در سال جدید هم پیگیری خواهیم 
تمامی  برای  اقتصادی  کارنامه  منظور  بدین  کرد؛ 
شده  تشکیل  استان  در  فعال  اقتصادی  بنگاههای 
است و در آینده نزدیک به عنوان نظر کارشناسی در 
اختیار قضات قرار می گیرد تا در پرونده های مفتوحه 
که یکی از طرفین دعوا اشخاص حقیقی یا حقوقی 
فعال اقتصادی است اطالعات موجود در این کارنامه 
به عنوان یک پیوست اقتصادی برای صدور رای مورد 

استناد قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل کارنامه اقتصادی برای 

در  کشور  در  بار  اولین  برای  اقتصادی  بنگاه های 
البرز اجرایی خواهد شد تصریح  دادگستری استان 
کرد: در سال ۹۹ فعالیت هیچ واحد تولیدی به جهت 
حکم و یا دستور قضایی متوقف نخواهد شد و اجرای 
محکومیت  که  هم  مواردی  در  صادرشده  احکام 
مرتبط به تولیدکننده و یا واحدهای تولیدی باشد، 
ناظر بر راهکارهایی غیر از توقیف ابزار کار و ماشین 
آالت و در نتیجه توقف فعالیت واحد تولیدی خواهد 

بود.
تشکیل  از  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
و   استانداری  دادگستری،  حضور  با  کارگروهی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان با دستور 
مشکالت  بررسی  منظور  به  قضائیه  قوه  ریاست 
تولید  موانع  رفع  و  شناسایی  و  تولیدی  واحدهای 
با هماهنگی بین  خبر داد و گفت: تالش می کنیم 
اقدامات  مقننه،  قوه  و  اجرایی  قضایی،  دستگاه های 

عملی برای تحقق شعار سال برداریم.

بازگشت معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی اشتهارد منجر به 
جهش تولید می شود
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین: 
کارکنان ادارات در طرح

 »رزمایش مومنانه« پیش قدم شوند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: با شیوع کرونا 
تعدادی شغل خود را از دست دادند و برخی نیز در این مدت 
درآمدی نداشته اند، لذا کرونا عرصه آزمون و امتحان همه ما 
است و انتظار می رود همه مردم به ویژه کارکنان و شاغلین 
استان در این آزمون پیش قدم شوند و طرح رزمایش مومنانه 

را پررنگ کنند.
قزوین  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون  حبیبی  منوچهر 
با کرونا مردم، خیرین، مدیران  اینکه در مبارزه  به  اشاره  با 
زیبایی  صحنه های  واقعاً  اصناف  و  بازار  تولیدی،  واحدهای 
را خلق کردند، اظهار کرد: از جمله این اقدامات می توان به 
کمک های نقدی، خرید تجهیزات پزشکی از جمله ماسک، 
دستکش، ونتیالتور و اکسیژن ساز، در اختیار قرار دادن برخی 
ساختمان ها و مجتمع ها برای مبارزه با ویروس کرونا و تهیه 
بسته های غذایی و بهداشتی کرده و توزیع آن بین نیازمندان 

اشاره کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: با توجه 
تبعات متعددی که ویروس کرونا در بخش های مختلف  به 
به ویژه اقشار آسیب پذیر داشته، مشکالتی را برای هم وطنان 
عزیز به وجود آورده که روحیه ایمانی و اخالقی همه ما که 
منبعث از آموزه های دینی است می طلبد که به یاری آن ها 

بشتابیم.
وی ادامه داد: با شیوع کرونا تعدادی شغل خود را از دست 
دادند و برخی نیز در این مدت درآمدی نداشته اند، لذا کرونا 
انتظار می رود همه  امتحان همه ما است و  عرصه آزمون و 
مردم به ویژه کارکنان و شاغلین استان در این آزمون پیش قدم 

شوند و طرح رزمایش مومنانه را پررنگ کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان شبکه 
آموزشی دانش آموز ) شاد ( را مبنای فعالیت 
و بستری مناسب برای آموزش مجازی دانش 

آموزان عنوان کرد.
روسای  و  مدیران  نشست  در  قربانی  رشید 
مناطق  و  ها  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که  استان  تابعه 
برگزار شد، بر برنامه ریزی و هماهنگی الزم 
و  کامل  برداری  بهره  برای  استان  در سطح 
ورود مدیران مدارس، معلمان و دانش آموزان 
در شبکه آموزشی دانش آموز ) شاد ( تاکید 

کرد.
اقدامی وسیع و محیطی  را  وی شبکه شاد 
مناسب و امن برای آموزش مجازی دانست 
و با بیان اینکه در اجرای این فرآیند و برای 
دسترسی دانش آموزان به محیط شبکه باید 
رسانی  اطالع  و  طرف  بر  موانع  و  مشکالت 
های الزم صورت گیرد، افزود: ضرورت دارد 
با انجام امور تبلیغی و آگاهی بخشی، دانش 
آموزان و اولیای گرامی با محیط کار و فضای 

شبکه آشنا شوند.
 مدیر کل آموزش و پرورش کردستان بهره 
از این شبکه را مستلزم همکاری و  برداری 
همراهی کلیه دست اندرکاران در رده های 

معلمان،  مدارس،  مدیران  جمله  از  مختلف 
دانش آموزان، اولیای گرامی و عوامل اجرایی 
و آموزشی مدارس عنوان کرد و گفت: با ورود 
تشکیل  و  آموزان  دانش  و  مدرسه  عوامل 
از هفته  فعالیت شبکه   ، کالس های درس 

آینده آغاز خواهد شد.
قربانی  با تشکر از زحمات، اهتمام و ابتکارات 
جریان  تداوم  در  استان  توانمند  معلمان 
مجازی  فضای  از  گیری  بهره  با  آموزش 
راه  با  کرد:  ذکر  آموزان،  دانش  با  تعامل  و 
اندازی شبکه آموزشی دانش آموز ) شاد (، 
و  معلمان  مدیران،  مدارس،  فعالیت  مبنای 
باشد و تالش  این شبکه می  آموزان  دانش 
و زحمات معلمان در بستر امن شاد، منظم 
و  بوده  رصد  قابل  مدارس  برنامه  برابر  و 
میزان فعالیت را برای سال تحصیلی تعیین 
و مشخص می کند و بر اساس آن می توان 
مدت  و  میزان  خصوص  در  تصمیم گیری 
استمرار کالس های فیزیکی در هر مدرسه را 

در آینده پیش بینی کرد. 
منظور  به  نظارتی  تیم های  تشکیل  بر  وی 
همکاری برای پیگیری فعالیت های مدارس 
در راه اندازی و اجرای شبکه شاد تاکید کرد 
و  مدرسه  هر  برای  ناظر  تعیین  با  گفت:  و 

کمک فنی به عوامل مدارس، تالش شود تا در 
اسرع وقت دانش آموزان در شبکه وارد شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان اجرایی 
شدن این مهم را نیازمند جدیت، پیگیری و 
مدیران،  مدارس،  ورود  وضعیت  روزانه  رصد 
با  گفت:  و  دانست  معلمان  و  آموزان  دانش 
ابتدایی  دوره  مدارس  ورود  اینکه  به  عنایت 
بر  عالوه  االن  است،  شده  آغاز  قبل  هفته  از 
مدارس  حضور  برای  باید  دوره،  این  تکمیل 
و  معلمان  مدارس،  مدیران  ورود  متوسطه، 
دانش آموزان و تشکیل کالس، اقدامات الزم 

صورت گیرد.
قربانی از شناسایی و تقدیر از مدیران و معلمان 

فعال و موثر در شبکه شاد به مناسبت هفته 
به  گفت:  و  داد  خبر  معلم  مقام  بزرگداشت 
مناسبت هفته معلم از افراد موثر در آموزش 
شاد  شبکه  اجرای  و  آموزان  دانش  مجازی 
سوی  از  راستا  همین  در  که  می شود  تقدیر 
ستاد بزرگداشت مقام معلم استان، ابالغیه به 

شهرستان ها ارسال شده است.
آینده  هفته  از  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
آغاز  شاد  شبکه  بستر  در  درس  کالس های 
خواست  مناطق  و  ها  شهرستان  از  می شود، 
از  را  برنامه  این  اجرای  روی  پیش  مشکالت 
طریق مراجع ذیربط پیگیری کنند تا بستر کار 

برای فعالیت فراهم شود. 

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان:

مبنای آموزش مجازی دانش آموزان شبکه شاد است

استاندار کردستان، در جمع اعضای شورای 
شهر سنندج از اجرای پروژه های شهری از 
جمله پیاده راه فردوسی سنندج خبر داد و 
گفت: توجه به مطالبات مردم در بخش های 
و  شهری  عمران  توسعه  زمینه  مختلف 

فرهنگی را فراهم می کند.
 بهمن مرادنیا در نشست با شهردار و اعضای 
کارهایی  کرد:  اظهار  سنندج،  شهر  شورای 
دلیل  به  شده  انجام  سنندج  شهر  در  که 
است  الزم  و  بوده  همکاری ها  و  همراهی ها 
رضایت  هم  تا  کنیم  بیشتر  را  همراهی  این 
برای  زیبایی  عمومی  چهره  هم  جلب  مردم 

شهر ایجاد شود. 
فرصت  در  امسال  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
سنندج  برای  ارزشمندی  کارهای  رو،  پیش 
به عنوان مرکز استان، انجام شود تا رضایت 

عمومی حاصل شود.
به  پاسخ  در  ادامه،  در  کردستان  استاندار 
اعضای شورای  از سوی  مسائل مطرح شده 
شهر، از آغاز اجرای پروژه پیاده راه فردوسی 

در آینده بسیار نزدیک خبر داد. 
تجاری  هنری  فرهنگی،  پروژه  افزود:  وی 
"هفت باغ" به وسعت ۲۸ هکتار در دستور 

می  استارت  آینده  هفته  از  و  دارد  قرار  کار 
خورد. 

از  بیش  در  درختکاری  طرح  اجرای  مرادنیا 
۸۰ هکتار از اراضی شهری در سنندج را طی 
عنوان  ارزشمند  کاری  و ۹۸  های ۹۷  سال 
کرد و آن را در تغییر چهره شهر موثر دانست.

وی بر لزوم همکاری دستگاه های ذیربط و 
حمایت نیروی انتظامی و دادستانی به منظور 
مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، تاکید 

کرد. 
استاندار کردستان آزاد شدن پیاده راه تاناکورا 
را از جمله مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: 
است،  همراه  دادستانی  و  انتظامی  نیروی 
باید  لذا  داریم،  هم  را  تامین  مصوبه شورای 

این خواسته مردم را برآورده کنیم. 
گذاری  سرمایه  پروژه  خصوص  در  مرادنیا 
برخی  دلیل  به  عراقی  شرکت  که  شهری 
مشکالت از آن عقب نشینی کرده، بیان کرد: 
سرمایه گذار جایگزین آماده شروع کار است. 
دیگر  از  خان  سنجر  فیلم  ساخت  شروع 
بود  شورا  اعضای  از  شده  مطرح  مطالبات 
که مرادنیا در این خصوص گفت: ۴ میلیارد 
تومان از هزینه ساخت فیلم تامین شده و از 

نظر ما کار استارت خورده اما به دلیل شیوع 
کرونا به تعویق افتاد. 

وی خاطرنشان کرد: پروژه های زیادی وجود 
دارد اما اگر بتوانیم چند پروژه مهم را اجرا 

کنیم، جزو کارهای ماندگار خواهد شد. 
با  شده  انجام  اقدامات  کرد:  ذکر  استاندار 
اعتبارات حداقلی شهرداری بوده لذا با وجود 
باید  و  انجام شده  حداقل ها کارهای خوبی 
ها  حداقل  از  که  باشد  این  تالشمان  تمام 

حداکثر کارها به سرانجام برسد. 
استاندار از شهرداری خواست برای کارکنان 
ضعیف  قشر  و  کارگر  ها  آن  اکثر  که  خود 

هستند، کمک معیشتی فراهم کند.
شورای شهر و شهرداری سنندج، با توجه به 

توان مالی خود، عملکرد مناسبی داشتند
در ادامه شهرام ملکی، معاون هماهنگی امور 
شورای  گفت:  کردستان،  استاندار  عمرانی 
توان  به  توجه  با  سنندج،  شهرداری  و  شهر 
مالی خود در سال ۹۸ عملکرد مناسب و قابل 

قبولی داشته اند. 
باز  نگاه  با  سنندج  مردم  امروز  افزود:  وی 
مسائل را می بینند و شهر خود را با شهرهای 
با توجه به توان  اما  دیگر مقایسه می کنند 

مالی شهرداری سنندج اگر نظرسنجی کنیم، 
عملکرد حوزه شهری، قابل پذیرش است.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
 ۹۸ سال  بودجه  کرد:  بیان  کردستان، 
شهرداری استان ۴۴۷ میلیارد تومان بود که 
نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۸% افزایش داشته 
بر ۱۷۵  بالغ  و کمک های دولتی سال ۹۸ 
میلیار تومان بوده که نسبت به ۹۸ میلیارد 
از  و  داشت  افزایش   %۸۲  ،۹۷ سال  تومان 
سوی دیگر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل 
های مختلف به حساب شهرداری های استان 
واریز شد که توانست بخشی از مشکالت آنان 

را مرتفع کند. 
گذشته،  سال  کرد:  خاطرنشان  ملکی 
شهرداری سنندج دغدغه معوقات داشت اما 

امسال ۱۹۶ میلیارد تومان سرمایه دارد. 
معاون عمرانی استاندار طرح بازآفرینی شهری 
را نمودی از عدالت اجتماعی عنوان کرد و با 
اشاره به اجرای طرح های توانمندسازی در 
شهر  فرسوده  های  بافت  و  حاشیه  مناطق 
سنندج، یادآوری کرد: اعتبارات این اقدامات 
شهری  بازآفرینی  ستاد  اعتبارات  محل  از 

تامین شده است.

استاندار کردستان: توجه به مطالبات مردمی 
راهگشای توسعه شهری است



سالمت
خبر

کاهش درآمد بیمارستان ها با 

اپیدمی کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت 
کشور  در  کرونا  بحران  از  بعد  ها  مطب  فعالیت 

پرداخت.
از  خبری  کنفرانس  ویدئو  در  بابایی،  جان  قاسم   
بهداشت،  وزارت  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  محل 
کشور  درمان  حوزه  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  به 

پرداخت.
بیمارستان ها در پذیرش و  با اشاره به تمرکز  وی 
بستری بیماران کرونا، در مورد عادی شدن فعالیت 
مطب ها و مراکز درمانی و ارائه خدمات درمانی غیر 

کرونایی توضیح داد.
همکاران  تالش های  به  اشاره  با  بابایی  جان 
تاکنون  گفت:  کرونا،  تشخیص  در  آزمایشگاهی 
توانسته ایم ۱۱۷ آزمایشگاه را در کشور راه اندازی 

کنیم.
محدودیت های  ایجاد  با  مطب ها  فعالیت  به  وی 
جدید اشاره کرد و افزود: فاصله گذاری در مطب ها 

باید رعایت شود.
جان بابایی تاکید کرد: فقط خدمات دندانپزشکی 
به صورت اورژانسی ارائه می شود و فعاًل مطب های 

دندانپزشکی اجازه فعالیت ندارند.
مردم  از  گفت:  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
که  کسانی  و  باال  سنین  افراد  می کنم،  خواهش 

بیماری زمینه ای دارند، در منزل بمانند.
ارائه خدمات پزشکی تله مدیسین  بابایی به  جان 
به عنوان یکی از اولویت های معاونت درمان وزارت 
بهداشت، بعد از بحران کرونا در کشور اشاره کرد و 
افزود: یکی از برنامه ها و اولویت های معاونت درمان 
وزارت بهداشت، توجه به ارائه خدمات پزشکی تله 

مدیسین است.
با  ارتباط  در  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
هزینه های بستری بیماران کرونا در کشور، گفت: 
برای  کرونا  بیماران  پرونده های  هزینه  متوسط 
وزارت بهداشت در بخش آی سی یو ۴.۵ میلیون و 

در بخش بستری ۲.۵ میلیون تومان است.

وزیر بهداشت، در واکنش به یادداشت یک اقتصاددان 
که سئواالتی را پیرامون آینده ویروس کرونا مطرح 

کرده بود، توضیحات مبسوطی ارائه داد.
اقتصاددان،  یک  مقاله  به  پاسخ  در  نمکی،  سعید   
مدافعان  و  بنده  آرزوی  بزرگترین  تردید  بی  گفت: 
سالمت کشور، گذری آبرومند و با کمترین عارضه 
برای مردم شریف ایران زمین از این تنگنای سخت 
تاریخ نظام سالمت جهان است.وی افزود: آنچه در 
جمهوری اسالمی ایران در مقابله با بیماری ناشی از 
کووید ۱۹ گذشت با همه فراز و نشیب هایی که شاید 
در حوصله این مقال نگنجد مبتنی بر روش علمی و 
منطبق با اصول منطقی مبارزه با بیماری های واگیر 
در چند  تجربه حقیر  آن  علل  از  یکی  شاید  و  بود 
دهه قبل به عنوان مسئول بهداشت کشور و مدیریت 
و ریشه کنی بیماری های واگیردار همچون ماالریا، 
سل، فلج اطفال، سرخک، التور و کزاز است که تجربه 
طوالنی آن ایام در پیش بینی، تدارکات و مدیریت 
بیماری در کنار ایثار و فداکاری جهادگرانه همکارانم 
در سراسر کشور به گونه ای به کار آمد که در شرایط 
تحریم و جنگ اقتصادی یک بیمار در پشت درب 
در  اپیدمی  اوج  در  و  نماند  سرگردان  بیمارستانی 
شهرهای گرفتار بیماری بدون دارو و درمان و پزشک 
الگوی مدیریت بیماری کرونا را که  این  رها نشود. 
دانست  عزیزمان  سرزمین  به  منحصر  بتوان  شاید 
استحضار  به  موفق  ملی  مدل  عنوان  به  آینده  در 
عزیزان خواهیم رساند.نمکی گفت: در مورد اعمال 
ماه  دی  اواخر  در  که  روزی  همان  از  محدودیت ها 
اینجانب  شد.  اعالم  بیماری  مورد  چین  کشور  در 
تعطیل  روز  در  و  اورژانسی  تشکیل جلسه  تقاضای 
با حضور معاون اول رئیس جمهور کردم تا پروازهای 
مستقیم از چین به کشورمان و بالعکس قطع شود 
و بالفاصله پس از تشخیص اولین موارد آلودگی در 
کشور پیشنهاد تشدید محدودیت ها همچون تعطیلی 
جمعه،  نمازهای  اجتماعات،  مدارس،  دانشگاه ها، 
آستان  نور،  راهیان  اعتکاف،  عزا،  و  عروسی  مراسم 
غیره  و  ورزشگاه ها  تئاترها،  مقدس، سینماها،  های 
پیگیری و اگرچه به سختی ولی با همراهی و همدلی 

به اجرا در آمد.
گذاری  فاصله  بعدی  فاز  آن  پیرو  داد:  ادامه  وی 
در   SOCIAL DISTANCING اجتماعی 
قالب محدودیت ترددها مدت دو هفته مصوب شد 
که به جزئیات آن واقفید. امروز با کمال افتخار در 
به  مسلح  جهان  بر  بیماری  اثر  در  آنچه  با  مقایسه 

می توان  می گذرد  امکانات  و  ابزار  تکنولوژی،  پول، 
بیان کرد آن است که با شیوه های علمی مدیریت 
به خصوص مردم شریف  بیماری، همراهی همگان 
در رعایت اصول بهداشتی و ماندن در خانه، اجرای 
طرح فاصله گذاری، طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا 
و جان فشانی کادر بهداشتی درمانی موج سهمگین 
بیماری در سراسر کشور مدیریت و در اکثر استان ها 
به آستانه مهار و کنترل نزدیک شدیم.نمکی گفت: 
بی تردید در شرایط همه گیری بیماری عفونی، آن 
هم از این نوع که دارو، واکسن و درمان خاصی ندارد 
تراکم  و  تجمعات  عدم  و  فیزیکی  فاصله  رعایت  و 
جمعیتی تأثیر گذارترین مؤلفه مؤثر بر کاهش موارد 
ابتالء است، برای مدیران ارشد نظام سالمت استمرار 
اجرای طرح های فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی 
فرصتی طالیی ست تا بتوانند با حوصله و دقت موارد 
آلوده را شناسایی، ایزوله و زنجیره انتقال را سریع تر 
قطع کنند.وی تاکید کرد: بدیهی است انجام دوره 
طوالنی تر ماندن در خانه و تعطیلی کسب و کارها و 
به تبع آن کاهش ترددها، تمهیدات اقتصادی ویژه ای 
می طلبد که مدت ها است با بیان مستمر این دغدغه 

در شرایط عدم امکان جبران خسارت های وارده از 
خزانه ای که جنابعالی به عنوان صاحب نظر اقتصادی 
بدان واقفید ما و همکارانمان مجبور به ارائه راهکاری 
بودیم تا بتوان با تدوین و اجرای دستورالعمل هایی 
به تدریج روزنه ای به اقتصاد تاریک کشور گشود که 

تأثیر آن بر نظام سالمت هم سهمگین نباشد.
نمکی گفت: لذا، با تالش بی وقفه طرحی را تحت 
کردیم  تدوین  هوشمند«  گذاری  »فاصله  عنوان 
کارهای  و  کسب  تدریجی  گشایش  با  آن  در  که 
از  بر رعایت دقیق دستورالعمل ها  کم خطر مبتنی 
فشار بر اقتصاد کشور بخصوص عرصه تولید بکاهیم. 
بهداشت  وزارت  شده  طراحی  سایت  به  مراجعه  با 
یکی  بازگشایی ها مستحضر خواهید شد که  جهت 
در  زمینه  این  در  که  است  اسنادی  ترین  علمی  از 
با  امیدوارم  افزود:  است.وی  شده  تدوین  جهان 
نظارت مستمر بر اجرای این پروتکل ها بتوانیم تأثیر 
بازگشایی ها بر افزایش بیماری و مرگ و میر را که 
و  ما  الوصف  مع  دهیم،  کاهش  رسیده  حداقل  به 
همکاران مان همواره مترصد و نگران خیز بیماری از 
نقطه ای هستیم و با رصد کردن مستمر و بازگشایی 

بر  تأثیر منفی  به محض مشاهده هرگونه  تدریجی 
احیای  منعکس و خواستار  بیماری سریعاً  مدیریت 
معتقدیم  ما  چون  شد.  خواهیم  انقباضی  شرایط 
بر  بیماری  دوره  تطویل  از  مخرب تر  پدیده ای  هیچ 
فرهنگی  و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی،  مؤلفه های 

کشور نمی باشد.
وزیر بهداشت ادامه داد: در پاسخ پرسش جنابعالی 
که بیماری در ماه های آینده با ما چه خواهد کرد نیز 
باید به این واقعیت تلخ که بارها گفته ام اذعان نمود 
که در جهان همه کشورها و سازمان جهانی بهداشت 
با  دارند  ندارند. همه  پرسش  این  برای  پاسخی  نیز 
ویروس ناشناخته شطرنج بازی می کنند. گرچه پیش 
بینی های اپیدمیولوژیک ما تا کنون مقرون به صحت 
جهان  در  بیماری  نامعلوم  آینده  تغییرات  اما  است 
همه کارشناسان خبره را با بالتکلیفی مواجه کرده 

است.
وی افزود: آنچه از اجداد ویروس موجود می شناسیم 
با رفتار این فرزند ناخلف برابر نیست و شاید با گذر 
برآوردهای  در  بتوان  جهانی  اطالعات  تبادل  و  ایام 

آتی مطمئن تر اظهارنظر کرد.

ایران به آستانه مهار و کنترل ویروس کرونا 
نزدیک است

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت، 
در  کرونا  تشخیص  های  آزمایشگاه  حساس  نقش  بر 

کشور برای مدیریت و کنترل این بیماری تاکید کرد.
به  که  کنفرانس  ویدئو  ارتباط  در  سمیعی،  سیامک   
وزارت  ستاد  محل  در  آزمایشگاهیان  روز  مناسبت 
بهداشت برگزار شد، به تشریح وضعیت آزمایشگاه های 

تشخیص بالینی در کشور پرداخت.
وی با اشاره به نقش خطیر آزمایشگاه های پزشکی در 
مقابله با ویروس کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر 
با  ارتباط  در  در سراسر کشور،  زیادی  آزمایشگاه های 

تشخیص کرونا فعالیت می کنند.
جایگاه  به  نسبت  نمی توان  امروزه  افزود:  سمیعی 
علوم  پیشرفت  در  بالینی  تشخیص  آزمایشگاه های 
پزشکی بی اعتنا بود، به طوری که جامعه پزشکی در 
تشخیص بیماری ها، نیازمند علوم آزمایشگاهیان است.

وی با اشاره به توسعه آزمایشگاه های تشخیص کرونا، 
تشخیص  آزمایش  هزار   ۳۱۰ از  بیش  تاکنون  گفت: 

کرونا در کشور انجام شده است.
سمیعی ادامه داد: تا کنون ۱۲۶ آزمایشگاه در لیست ما 

برای تشخیص کرونا قرار دارند.
وی با اعالم اینکه سهم وزارت بهداشت ۷۱ آزمایشگاه 
تشخیص کرونا است، افزود: ۴۰ آزمایشگاه در بخش 
خصوصی و ۱۵ آزمایشگاه نیز مربوط به نهادهای دیگر 

است.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت، 
با عنوان این مطلب که آزمایشگاهیان کشور تاکنون 
چنین تجربه ای نداشته اند، گفت: بحران کرونا باعث شد 
تیمی کار کردن آزمایشگاهیان با این ویروس، تجربه 

شود.
سمیعی در ارتباط با وضعیت کیت های آزمایشگاهی در 
تشخیص کرونا، افزود: اصوالً برای استفاده از کیت های 

باید  که  دارد  وجود  مقرراتی  و  ضوابط  آزمایشگاهی، 
با  آزمایش ها  از  حاصل  نتایج  بتوان  تا  شود  رعایت 

استانداردهای آن همخوانی داشته باشد.
هنوز  کرونا  ویروس  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
ناشناخته است و ممکن است تغییراتی کند، در نتیجه 
امکان دارد مشکالتی در تشخیص های آزمایشگاهی با 
استفاده از کیت ها به وجود بیاید. ضمن اینکه به این 
موضوع، باید سودجویان را نیز اضافه کنیم که ما هم 

درگیر آنها بوده ایم.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت، با اشاره 
به در دسترس بودن کیت های مرجع سازمان جهانی 
باعث شد  این کیت ها،  به  بهداشت، گفت: دسترسی 

بهتر بتوانیم در انجام تشخیص کرونا، مقایسه صورت 
سایر  از  استفاده  با  اشتباه  احتمال  چقدر  که  دهیم 

کیت های تولیدی یا وارداتی وجود دارد.
قرارگاه  عنوان  به  ایران  پاستور  انستیتو  از  سمیعی، 
شبکه آزمایشگاهی کشور در تأیید کیت های تشخیص 
کرونا نام برد که هدایت سایر آزمایشگاه های تشخیص 

کرونا در کشور را بر عهده دارد.
شناسایی  جدید  دستگاه  ساخت  به  واکنش  در  وی 
وزارت  در  دستگاه  این  تاکنون  گفت:  کرونا،  موارد 
بهداشت ارزیابی نشده و اگر قابل استفاده باشد باید 
سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی آن 

را تأیید کنند.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت عنوان کرد؛

تشخیص کرونا در ۱۲۶ آزمایشگاه کشور

خبر
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عقل را کاهش می دهد
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غذایی  رژیم  دهد  می  نشان  تحقیقاتی  مطالعه  دو  نتایج 
مدیترانه ای سرشار از سبزیجات، غالت کامل و ماهی می 

تواند موجب کاهش ریسک زوال فکری شود.
 دکتر »امیلی چیو«، سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه ملی 
چشم آمریکا، در این باره می گوید: »ما معموالً به رژیم غذایی 
مان توجهی نمی کنیم. ما باید بدانیم که چگونه تغذیه بر مغز 

و چشم تأثیر می گذارد.«
در این مطالعه، محققان دو مطالعه متشکل از ۸۰۰۰ نفر را 
بررسی کردند. در این دو مطالعه، بیماری چشمی دژنراسیون 

ماکوال مرتبط با سن مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای هر مطالعه، رژیم غذایی شرکت کنندگان از جمله 
مدیترانه  غذایی  رژیم  با  مرتبط  مؤلفه های  میانگین مصرف 
ای در طول سال های قبل ارزیابی شد. عالوه بر سبزیجات، 
غالت کامل و ماهی، این نوع برنامه غذایی سرشار از میوه ها، 

مغزیجات آجیلی، حبوبات و روغن زیتون بود.
در رژیم غذایی مدیترانه ای، مصرف گوشت قرمز بسیار کم 

است.
عملکرد مغزی شرکت کنندگان در طول ۵ سال بعد از شروع 
مطالعه ارزیابی شد. در مطالعه دیگر، عملکرد مغزی شرکت 
کنندگان در ابتدا مطالعه و مجدداً ۲، ۴ و ۱۰ سال بعد ارزیابی 

شد.
نتایج نشان داد افرادی که بیشترین پیروی را از رژیم غذایی 
مدیترانه ای داشتند دارای پایین ترین ریسک اختالل روانی 

بودند.
این نتایج نشان می دهد عملکرد روانی و سالمت مغز وابسته 

به رژیم غذایی است.
همچنین محققان دریافتند افراد دارای ژن APOE که فرد 
را در معرض ریسک باالتر بیماری آلزایمر قرار می دهد، در 
این ژن، به طورمیانگین دارای نمرات  افراد فاقد  با  مقایسه 
پایین تری در زمینه عملکرد شناختی و زوال بیشتر حافظه 

بودند.
با این حال محققان مشاهده کردند فواید پیروی دقیق از رژیم 
غذایی مدیترانه ای برای افراد دارای این ژن و بدون این ژن 
یکسان است. این به معنای تأثیر رژیم غذایی بر عملکرد روانی 

بدون درنظرگرفتن ریسک ژنتیکی بیماری آلزایمر است.

فاصله  تحقیقاتی،  جدید  های  یافته  طبق 
تا  باید  متناوب  یا  مداوم  اجتماعی  گذاری 
سال ۲۰۲۲ برای پیشگیری از شیوع فصلی 

بعدی کووید ۱۹ ادامه داشته باشد.
 محققان دانشگاه هاروارد در این مطالعه از 

متقابل  ایمنی  و  ایمنی  فصلی،  برآوردهای 
برای دو بتاکرونا ویروس برای آگاهی از مدل 

انتقال کووید ۱۹ استفاده کردند.
»استفن کیسلر« سرپرست تیم تحقیق، در 
باره می گوید: شیوع مجدد کووید ۱۹  این 

در فصل زمستان احتماالً بعد از شدیدترین 
این  از  داد.  پاندمی روی خواهد  اولیه  موج 
اقدامات،  سایر  یا  واکسن  وجود  بدون  رو 
الزم است که تا سال ۲۰۲۲ فاصله گذاری 

اجتماعی متناوب یا مداوم حفظ شود.
دیگر  اقدامات  تاکید می کند:  ادامه  در  وی 
و  درمانی  خدمات  ظرفیت  افزایش  نظیر 
روش های درمانی مؤثر موجب بهبود فاصله 
مصونیت  در  تسریع  و  اجتماعی  گذاری 

جمعیت دنیا می شود.
منظور  به  باید  که  دارند  تاکید  محققان 
به  مصونیت  مدت  طول  و  میزان  تعیین 
ویروس، مطالعات سرم شناسی طولی فوراً 

انجام شود.
از  صورت  در  حتی  مطالعه،  این  اساس  بر 
بین رفتن ظاهری این بیماری، باید نظارت 
بر کووید ۱۹ حفظ شود زیرا امکان اپیدمی 
این ویروس تا اواخر سال ۲۰۲۴ وجود دارد.

محققان دانشگاه هاروارد اعالم کردند؛

ضرورت تداوم فاصله گذاری اجتماعی تا سال ۲۰۲۲

تهران پاشنه آشیل مقابله با کرونا است
معاون کل وزارت بهداشت، گفت: بازگشایی مشاغل 
کم خطر و کم ریسک به معنای بازگشت به روزهای 

عادی نیست.
 ایرج حریرچی  افزود: تهران پاشنه آشیل مقابله با 

کرونا است.
وی ادامه داد: نگرانی ما از تهران و شبکه حمل و نقل 

عمومی است.
گذاری  فاصله  به  ثانوی  اطالع  تا  افزود:  حریرچی 

اجتماعی باید وفادار بمانیم.
وی با عنوان این مطلب که بازگشایی مشاغل به معنای 
بازگشت به روزهای عادی نیست، گفت: روند ثبت نام 
اصناف در سایت وزارت بهداشت تا امروز خوب بوده 

راضی  بنزین ها  پمپ  از  اما  است، 
نیستیم، به رغم اینکه جایگاه های 
سوخت به عنوان یکی از مکان های 
اصلی انتقال ویروس کرونا شناخته 

می شوند.
با  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
یک  که  موضوع  این  به  اشاره 
کشور  در  کرونا  فوتی های  سوم 
تا  افزود:  است،  تهران  به  متعلق 
زمانی که ویروس در یک شهر و یا 
کشورهای مجاور ما وجود داشته 

باشد، نگران هستیم.
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مسئول کمیته علمی انجمن فیزیوتراپی ایران، 
برای  کرونا  بیماران  بازتوانی  کارهای  انجام  بر 
آنها  جسمانی  سالمت  و  بهبودی  در  تسریع 

تاکید کرد.
این مطلب که ویروس  با عنوان  ارزانی،  پریسا 
ریوی حمله  به سلول های  مانند دشمن  کرونا 
دلیل  به  بیماران  عالئم  همه  گفت:  می کند،  
هجوم ویروس نیست بلکه افزایش تعداد تنفس، 
تنگی نفس و سرفه ای که در بسیاری از بیماران 
تعادل  خوردن  هم  بر  باعث  می شود،  مشاهده 

گازهای خونی می گردد.
تعادل  عدم  این  افزود:  فیزیوتراپیست  این 
می تواند باعث ایجاد خستگی، گرفتگی و فعال 
نقاط  به  موسوم  پوینت«  »تریگر  نقاط  شدن 
ایزوله  دلیل  به  دیگر  سوی  از  شود.  ماشه ای 
اضطرابی  تحرکی تنش های  و کم  بیمار  شدن 

در وی مشاهده می شود.
هوای  تنفس  آب،  نوشیدن  داد:  ادامه  ارزانی 
تازه و تحرک کافی، سه اصل مهم در مدیریت 

شرایط تنفسی این بیماران است.
وی به موضوع فیزیوتراپی بیماران کرونا اشاره 
کرد و افزود: در بیماران مبتال به کرونا از جهات 
باشد.  سودمند  می تواند  فیزیوتراپی  مختلف 

درمانی  تمرین  و  تنفسی  فیزیوتراپی  انجام 
موجب تقویت عضالت تنفسی، بهبود ظرفیت 
تنفسی و افزایش کیفیت زندگی بیمار می شود.

ارزانی ادامه داد: از جمله توصیه های فیزیوتراپی 
لب  تنفس  تمرینات  بیماران  برای  مناسب 
فعال  چرخه  دیافراگمی،  تنفس  غنچه ای، 
صحیح،  قامتی  وضعیت  آموزش  تنفسی، 
فیزیوتراپی  وسایل  با  تمرین  هوازی،  تمرینات 
اکاپال،  تشویقی،  اسپیرومتر  مانند  تنفسی 

کورنت، آموزش بهداشت سرفه و…، است.
فیزیوتراپی  علمی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
باید  تمرینات  سختی  شدت  افزود:  ایران، 
و  متوسط  بیمار،  بالینی  وضعیت  با  متناسب 

کمتر از آن باشد.
دارد،  باالی ۳۸ درجه  فرد تب  در صورتی که 

عالئم بیماری او شدید است.
فرد  اگر  همچنین  افزود:  فیزیوتراپیست  این 
حین تمرینات احساس تنگی نفس زیاد، تهوع، 
سرگیجه، سبکی سر یا تاری دید و تپش قلب 
قطع  بالفاصله  را  تمرینات  می بایست  داشت، 
نماید. فعالیت فیزیکی در حد سبک تا متوسط 

بسیار مفید است.
به  فیزیوتراپیست  ارزیابی دقیق  ادامه داد:  وی 

صورت حضوری یا از راه دور و مجازی در تعیین 
نقش  تنفسی،  فیزیوتراپی  برنامه  نوع  ادامه  و 

اساسی دارد.
ارزانی، به انجام چند تمرین ساده که در منزل و 
بستر بیمار قابل انجام است، اشاره کرد و گفت: 
تمرین تحرک قفسه سینه و ستون فقرات. در 
قالب  سر  پشت  را  دست ها  بیمار  تمرین  این 
می کند تا ریه های او باز شود، سپس به طرفین 
و جلو و عقب خم می شود این جابه جایی ها به 
تحرک دنده ها، ستون فقرات و خروج ترشحات 

احتمالی کمک می کند.
وی تاکید کرد: حین این جابه جایی ها اضافه 
کردن تنفس صحیح با سرعت و حجم بهتر به 

بهبود عالئم کمک می کند.
فیزیوتراپی  علمی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
راحت  اضافی.  دم  تمرین  داد:  ادامه  ایران، 
بکشید،  بینی  از  عمیق  نفس  یک  بنشینید 
یک  سپس  کنید  حبس  ثانیه  چند  را  نفس 
دم کوتاه دیگر انجام دهید بعد از این کار یک 
باشید. در صورتی  بازدم طوالنی و آرام داشته 
دستمال  یک  حتماً  کردید  سرفه  احساس  که 
کاغذی یا آرنج را جلوی دهان بگیرید و بعد از 

سرفه دستمال کاغذی را دور بیندازید.

مسئول کمیته علمی انجمن فیزیوتراپی تاکید کرد؛

توصیه های فیزیوتراپی برای بیماران کرونایی



استان تهران
گزارش

شهردار شهریار خبر داد: افتتاح فاز دوم مجموعه ورزشی 

شهید صادقی پور منطقه یک اندیشه در هفته دولت

با هدف بررسی  میزان پیشرفت فیزیکی  فاز دوم پروژه در حال احداث  
مجموعه ورزشی شهید صادقی پور فاز یک اندیشه مهندس کاویانی 
شهرداری  مدیر  و  عمرانی  و  فنی  معاونت  همراه  به  شهریار  شهردار 

منطقه یک از این پروژه بازدید میدانی بعمل آوردند.
شهردارشهریار دراین بازدید گفت:باتوجه به نامگذاری سال ۹۹ ازسوی 
مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید وبا هدف افزایش سرانه 
مجموعه  دوم  فاز   ، رفاه حال شهروندان  راستای  در  و  ورزشی  های 
ورزشی شهید صادقی پور شامل زمین چمن مصنوعی  فوتبال ، زمین 
بسکتبال ، والیبال ، بدمینتون و اسکیت در زمینی به مساحت ۱۱۵۷۰ 
متر مربع و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری 

خواهد رسید.

تامین  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
در  رمضان گفت:  ماه  اساسی  کاالهای 
ماه مبارک رمضان هیچ افزایش قیمتی 

در کاالهای اساسی نخواهیم داشت.
 انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به 
حمایت از کسب و کارها آسیب دیده 
داشت: حمایت  اظهار  کرونا  شرایط  از 
و مساعدت حداکثری از بنگاه هایی که 
دیده اند  آسیب  کرونا  شرایط  از  متاثر 
اشکال  به  که  است  مهمی  اولویت 

مختلف پیگیری می شود.
سوی  از  که  سالی  در  داد:  ادامه  وی 
جهش  عنوان  به  رهبری  معظم  مقام 
تولید نام گذاری شده باید تالش کنیم 
تا ضمن کمک به حفظ اشتغال موجود 
بتوانیم آثار اقتصادی ناشی از کرونا را به 

حداقل برسانیم.
استاندار تهران به تأمین نیازمندی ها و 
اشاره  رمضان  ماه  در  اساسی  کاالهای 
کرد و افزود: ستاد تنظیم بازار بر اساس 
به  کاال  انبارهای ذخیره  از  که  رصدی 

تأمین  در  کمبودی  هیچ  آورده،  عمل 
کاالهای اساسی وجود ندارد.

خاطرنشان  همچنین  بندیی  محسنی 

و  نیازمندی ها  تأمین  به  توجه  با  کرد: 
ذخیره سازی انجام شده در ماه مبارک 
رمضان هیچ افزایش قیمتی در کاالهای 

تقویت  با  و  داشت  نخواهیم  اساسی 
نظارت اجازه افزایش قیمت این کاالها 

را نمی دهیم.

استاندار تهران: تامین کاالهای اساسی ماه مبارک 
رمضان؛ قیمت کاالهای اساسی افزایش نمی یابد

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  جلسه  در 
شهرستان شهریار با تاکید بر اینکه مقابله 
با ویروس کرونا هیچ گاه نباید متوقف شود 
کنند  همکاری  بکدیگر  کنار  در  همگی  و 
تمامی  در  شهریار  شهرستان  در  گفت: 
گرفته  انجام  ای  شایسته  اقدامات  زمینه 
یافته  افزایش  درمان شدگان  آمار  و  است 
و ورودی مثبت کرونا تقریبا به صفر رسیده 
جمعیت  وجود  با  خوشبختانه  که  است 
از حیث  این شهرستان،  نفری  هزار   ۸۰۰
غربالگری در استان تهران پیشگام هستیم.  
با  مقابله  و  ساماندهی  ستاد  جلسه   
ویروس کرونا شهرستان شهریار به ریاست 
شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
برنامه  معاون  اشجعی  با حضور  و  شهریار 
ریزی و توسعه، غالمی سرپرست معاونت 
عبدالعلی  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
امور عمرانی  معاونت هماهنگی  سرپرست 
شبکه  رئیس  ناصح  دکتر  فرمانداری، 
اللهیاری  سرهنگ  درمان،  و  بهداشت 
شهریار،  مقاومت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
شهرداران شهرهای شاهدشهر و وحییه و 
معاونین سایر شهرداری ها، روسای ادارات 
صمت، فرهنگ و ارشاد اسالمی و تبلیغات 
اسالمی شهرستان شهریار و جمعی دیگر 
از مسئولین مرتبط با این ستاد، در محل 
برگزار  شهریار  فرمانداری  جلسات  سالن 

شد.
جلسه  این  ابتدای  در  گزارش؛  این  بر  بنا 
کرونا  ویروس  آخرین وضعیت  از  گزارشی 
ارائه  آمار مربوطه  و  در شهرستان شهریار 
شد و همچنین هر یک از مسئولین حاضر 
اقدامات و فعالیت صورت گرفته توسط اداره 

و مجموعه تحت مدیریت خود در خصوص 
به  را  ویروس  با کرونا  مبارزه  و  پیشگیری 

فرماندار شهرستان شهریار تشریح کردند.
فرماندار  طاهری  مهندس  ادامه  در 
والدت  تبریک  ضمن  شهریار  شهرستان 
آل محمد حضرت مهدی  قائم  با سعادت 
موعود عج اهلل تعالی فرجه الشریف و عید 
مسلمانان  همه  به  شعبان  نیمه  بزرگ 
و  متدین  مردم  بویژه  جهان  مومنین  و 
والیتمدار شهرستان شهریار، با بیان اینکه 
امدواریم به یمن این عید فرخنده و به حق 
امام زمان)عج( شر این ویروس منحوس از 
با  ادامه  در  کم شود،  دنیا  مردم  تمام  سر 
توجه به دغدغه اصلی این روزهای ادارات 
به  معطوف  که  و دستگاه های شهرستان 
کرونا ویروس شده است خاطرنشان کرد: 
و  مسئولین  روزمره  کارهای  و  وظایف 
گرفتن  نظر  در  با  مجموعه  همه  کارکنان 
کنار  وجه  هیچ  به  مقتضی  بندی  اولویت 
گذاشته نشود. فرماندار شهرستان شهریار 
کلی  شرایط  اینکه  از  خرسندی  ابراز  با 
شهرستان در خصوص ویروس کرونا روند 
کند  می  طی  گذشته  به  نسبت  را  خوبی 
بیان داشت: اقدامات بسیار خوبی در تمامی 
زمینه ها صورت گرفته است که به مرحله 
اشباع نسبی رسیده ایم و خوشبختانه آمار 
بهبود یافتگان افراد مبتال به ویروس کرونا 
بسیار کاهش داشته و درمان بیماران نیز 
به  نسبت  و  دارد  قرار  خوبی  شرایط  در 
پیدا  تغییر  رویه  گذشته  سال  انتهای  ایام 
است،  داده  را کاهش  ها  نگرانی  که  کرده 
لذا رسیدن به امر حاصل تالش و همکاری 
و  مردم  تمامی  بودن  یکدیگر  کنار  در  و 
مسئولین بوده است.نماینده عالی دولت در 

شهرستان شهریار با بیان اینکه  ابتدای سال 
لحظه  این شهرستان هر  اکنون  تا  گذشته 
مسائل مختلفی را به خود دیده است که در 
نهایت با همدلی و همکاری همه دوستان با 
موفقیت، آنها را مدیریت و عبور کرده ایم، 
احساس  که  زمانی  عید  از  پیش  ما  افزود: 
کردیم ویروس کرونا در حال گسترش است 
بازارها را بستیم. به هر حال مبارزه با ویروس 
کرونا نیز با همت و تالش همه مسئولین و 
توجه و همکاری همه مردم تا نتیجه مطلوب 

نهایی با قدرت  جدیت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به راه اندازی دکه های سالمت 
در سطح شهرستان به منظور تامین و ارائه 
دستکش یکبار مصرف، ماسک و ضدعفونی 
حال  در  کرد:  خاطرنشان  شهروندان  برای 
حاضر ۱۱ دکه ثابت در نقاط مختلف شهرها 
و یک دکه سیار نیز برای روستاها در حال 
فعالیت هستند تا مردم بتوانند اقالم مورد 
نیاز خود برای پیشگیری از ابتال به ویروس 
کرونا را با قیمت و کیفیتی مناسب و بصورت 
مستقیم و بی واسط تهیه نمایند لذا فعالیت 
این دکه ها تا اشباع کامل بازار ادامه خواهد 

یافت.
و  فهیم  از مردم  تقدیر  با  مهندس طاهری 
روزهای  در  که  شهریار  شهرستان  خوب 
گذشته نهایت همکاری را داشته و دغدغه 
داشته  را  شهروندان  دیگر  و  خود  سالمتی 
اند اظهار کرد: با وجود اینکه همه شهرستان 
کردند  عمل  خوب  کرونا  با  مقابله  در  ها 
دو  بصورت  کار  شهریار  شهرستان  در  اما 
مردم  همکاری  و  گرفت  صورت  چندان 
بسیار خوب بود و باعث شد تا ورودی مثبت 
کرونا تقریبا صفر شود و همچنین در بحث 
غربالگری با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر، 
اقدامات بسیار شایسته ای صورت بگیرد که 
دهد. قرار  برتر  جایگاهی  در  را  شهرستان 

وی با تاکید بر اینکه نباید ویروس کرونا را 
به  کرد:  نشان  تصور کرد خاطر  تمام شده 
تاریخ  اعالم شده جدید طی  های  پروتکل 
های مشخص شده می بایست کامال توجه 
گردد و لذا باید همواره بر کار سوار باشیم و 
احتمال شیوع مجدد این ویروس داده شود 
و دستورالعمل های مرتبط با دقت مدنظر 

قرار قرار گرفته شود.

فرماندار شهریار گفت: مبارزه با کرونا 
هیچ گاه نباید متوقف شود

گزارش

مردم ایران با تمامی وجود بخشندگی و 
همدلی خود را به نمایش گذاشتند

سالمت  خیرین  مجمع  جلسه  در  بهارستان  فرماندارشهرستان 
شهرستان گفت: مردم کشور عزیزمان ایران در ماجرای کرونا با تمامی 

وجود بخشندگی و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.
مجتبی خانجانی در جلسه مجمع خیرین سالمت شهرستان بهارستان  
که صبح امروز در سالن جلسات پیامبر اعظم )ص( فرمانداری برگزار 
شد، اظهار داشت:در روزهایی که مردم برخی کشورها  در حال جنگ 
و دعوا بر سر مواد غذایی، شوینده و ماسک بودند، مردم کشور عزیزمان 
ایران، با هم نوع دوستی و محبت پای کار آمده و هر کس به نوعی 

ِدین ملی خود را ادا کرد.
فرماندار اظهار داشت: ملت ایران با تاسی از فرهنگ غنی خود به دنیا 

درس بخشندگی آموختند.
خانجانی با اشاره به فعالیت هاید خود جوش و مردمی شهرستان گفت: 
در روزهای شیوع ویروس کرونا، مردم و خیرین شهرستان در کنار 
از امکانات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز  مسئولین بودند و بسیاری 

توسط خیرین تامین شد.
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رباط  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
بخشیدن  سرعت  برای  گفت:  کریم 
موانع  رفع  برای  باید  تولید  به جهش 
صنعتگران  و  کارآفرینان  مشکالت  و 

اقدامات اساسی انجام گیرد. 
سرعت  را  جهش  سالکی  منصور 
بخشیدن به افزایش تولید، راه  اندازی 
تولید جدید و رفع مشکالت و موانع 
این عرصه زیربنایی دانست و بیان کرد: 
مهم  از  کاال  قاچاق  ارتشا،  بروکراسی، 
ترین موانع جهش تولید است که باید 
و  ها  دستگاه  همه  آن  با  مقابله  برای 
مسئوالن پای کار بیایند و عمل به این 

مهم را سرلوحه اموراتشان قرار دهند.
سرپرست فرمانداری رباط کریم عمل 
به منویات رهبری را در سال نامگذاری 
فصل  را  تولید  جهش  عنوان  با  شده 
الخطاب دانست و افزود: جهش تولید 
امتداد رونق تولید است و برای تحقق 
و استمرار آن نیازمند همکاری، وفاق، 
بین  فراگیر  هماهنگی  و  همراهی 
مردم  و  کنندگان  تولید  مسئوالن، 

هستیم.
مسئوالن  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 

سازی  فرهنگ  با  هستند  موظف 
بهبود  و  ایرانی  کاالی  از  استفاده 
را  تولید  چرخه  کار  و  کسب  شرایط 
دیگر،  از سوی  بیاورند.  در  به حرکت 
با تولید  تولید کنندگان وظیفه دارند 
قابلیت  دارای  و  کیفیت  با  کاالهای 
را  مشتری  خارجی  رقیب  با  رقابت 
نیز  نگه دارند و مردم  جذب و راضی 
باید  ترین ضلع هرم،  به عنوان اصلی 
خرید کاالی ایرانی را بر خود تکلیف 
بدانند چرا که با این کار، حامی تولید 
با  و  بود  خواهند  داخلی  کنندگان 
فعالیت چرخه اقتصادی، بازار رونق و 
آرامش بیش از پیش برقرار خواهد شد.

اولویت های  تولید  جهش  موانع  رفع 
اصلی شهرستان

فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان رباط کریم، منصور سالکی 
جهش را سرعت بخشیدن به افزایش 
رفع  و  تولید جدید  اندازی  راه   تولید، 
مشکالت و موانع این عرصه زیربنایی 
دانست و بیان کرد: بروکراسی، ارتشا، 
قاچاق کاال از مهم ترین موانع جهش 
تولید است که باید برای مقابله با آن 

پای کار  همه دستگاه ها و مسئوالن 
بیایند و عمل به این مهم را سرلوحه 

اموراتشان قرار دهند.
سرپرست فرمانداری رباط کریم عمل 
به منویات رهبری را در سال نامگذاری 
فصل  را  تولید  جهش  عنوان  با  شده 
الخطاب دانست و افزود: جهش تولید 
امتداد رونق تولید است و برای تحقق 
و استمرار آن نیازمند همکاری، وفاق، 
بین  فراگیر  هماهنگی  و  همراهی 
مردم  و  کنندگان  تولید  مسئوالن، 

هستیم.
مسئوالن  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
سازی  فرهنگ  با  هستند  موظف 

بهبود  و  ایرانی  کاالی  از  استفاده 
را  تولید  چرخه  کار  و  کسب  شرایط 
دیگر،  از سوی  بیاورند.  در  به حرکت 
با تولید  تولید کنندگان وظیفه دارند 
قابلیت  دارای  و  کیفیت  با  کاالهای 
را  مشتری  خارجی  رقیب  با  رقابت 
نیز  نگه دارند و مردم  جذب و راضی 
باید  به عنوان اصلی ترین ضلع هرم، 
خرید کاالی ایرانی را بر خود تکلیف 
بدانند چرا که با این کار، حامی تولید 
با  و  بود  خواهند  داخلی  کنندگان 
رونق  بازار  اقتصادی،  چرخه  فعالیت 
و آرامش بیش از پیش برقرار خواهد 

شد.

رفع موانع جهش تولید اولویت های اصلی شهرستان رباط کریم

حجت االسالم علی پناهی: شیوع کرونا زمینه 

فروپاشی تمدن غرب را فراهم کرده است 

به گزارش اتفاق روز: حجت االسالم علی پناهی کارشناس و پژوهشگر 
حوزه علوم سیاسی در رابطه با چالش های پیش روی غرب در مواجهه 
با شیوع مرگبار ویروس کرونا اعالم کرد: اتحادیه اروپا و آمریکا در سایه 
عدم اعتماد به همدیگر  و ضعف مدیریت بحران به چالش کشیده و 
ساختارهای سیاسی فعلی آنها قادر به پنهان کردن عمق شکاف ایجاد 

شده در بین آنها نیست.
وی افزود: در پی شیوع بیماری کووید ۱۹  در جهان و ناکامی غرب در 
مهار آن بحران های شدید گریبانگیر تمدن غرب شده است با این حال 
برخی بر این باورند که هر چند نشانه هایی از نقش غرب در طراحی 
و شیوع این بیماری وجود دارد اما به علت سوء مدیریت بزرگ ترین 
امروز عضو و همراه این بلوک سیاسی با چالش های حیاتی روبرو شده 
اند که  بروز بیشترین افراد مبتالء و قربانی و نرخ رو به افزایش تعداد 
افراد مبتال به این ویروس مشکالت جدی را پیش روی مسئولین و 

سران این کشورها قرار داده است. 
این پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره به علل ناکامی کشورهای غربی در 
مهار ویروس کرونا تصریح کرد: عدم وجود همدلی و ناتوانی در بسیج 
عمومی و همچنین پیر بودن هرم جمعیتی اکثر کشورهای اروپایی 
یکی از علل شیوع فاجعه آمیز این بیماری و مرگ و میر با مردم است 

و عمال می توان آن را نمود شکست در مدیریت بحران است.
پناهی اظهار داشت: در سالهای گذشته اروپا با بحران امنیتی متعدد 
از جمله نفوذ گروههای تروریستی از جنس داعش روبرو بوده که در 
نتیجه آن مردم آن سرزمین ها نوعا با اضطراب و استرس و نگرانی 
زندگی می کردند اما امروز هم بر خالف تصورات گذشته یشان شاهد 
که گرفتار پنهان  کاری مقاما کشورهای خود در زمینه هایی از جمله 
تجارت انواع سالح ،مواد مخدر، قاچاق انسان و سوء استفاده از سازمان 

ها ی بین المللی همچون سازمان ملل و ناتو هستند.
این کارشناس سیاسی معتقد است که ترس ناشی از این فهم عدم 
صداقت سیاست مداران و تصمیم گیران این کشورها و پنهان کاری 
و  سیاسی  های  شکافت  ایجاد  موجب  کلی  های  سیاست  در  آنها 
ایدئولوژی در اروپا و آمریکا شده است بطوری که و نتیجه این اقدامات 
به قدرت رسیدن اشخاص و گروهها و احزاب نژاد پرست و تندرو در 
آمریکا و اروپا شده که نوعا با کشورهای اسالمی به ویژه ایران اسالمی 

مشکل اساسی و ایدئولوژی دارند.
پناهی در این رابطه اظهار داشت: دشمن ایران اسالمی یعنی قدرت 
نظامی، سیاسی،  ترفند های  اعمال  با   استکبار  بزرگ  پوشالی  های 
امت  تضعیف  در  ملتهای مسلمان سعی  روی  بیولوژیکی  و  فرهنگی 
اسالم از جمله ملت ایران دارند ولی خوشبختانه ملت ایران ن با هدایت 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب تمرکز فکری و فیزیکی دشمن را از روی 
مسلمان ایران و مسلمانان دیگر بالد اسالمی نهضت و مقاومت برداشته 

شده اند.
حجت االسالم پناهی تحلیل گر مسایل سیاسی افزود: مردم والیت 
بزرگ  واقعه  در  علیه سالم  امام حسین  تنهایی  زمان  از  ایران  مدار 
ائمه  رکاب  در  فرصت همراهی  که  داشتند  آرزو  عاشورا صدها سال 
اطهار را داشته باشند و اجازه ندهند که حریم اهل بیت مورد غارت 
و بی رحمی و تهاجم مجدد قرار بگیرند که خوشبختانه امروز مردم 
شریف ایران اسالمی با بصیرت و آگاهی کامل در رکاب والیت فقیه 
و رهبر عزیزشان هستند تا برای شکستن هیمنه و غرور و استکبار 

دشمن تالش کنند.
وی خاطر نشان کرد: از یک قرن پیش با کشف نفت در مناطق جنوب 
ایران و بطور کلی کشورهای اسالمی، دشمن با توسل به دسیسه های 
مخالف سعی در تسلط بر مناطق ایران اسالمی داشته که طرح معامله 
قرن سعی در اجرای عملیاتی کردن نقشه شوم خود را داشته اند ولی 
نقشه  با همت  و  تشیع  عالیقدر  مرجع  رهبری  به  ایران  بزرگ  ملت 

دشمن را نقشه بر آب کرده اند.
پناهی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه ملت بزرگ ما در طول 4۰ سال 
گذشته فراز و نشیب و دستاورد های بزرگی داشته که از مهمترین آن 
استقالل و اقتدار و قدرت امروز کشور می باشد لذا مشکالت مدیریتی 
امروز که ناشی از فعالیت برخی مدیران و عدم حضور آنها در بحران ها 
و مشکالت اساسی کشور است در گام دوم انقالب و با لطف پروردگار 
پرورش  با  شهداء  خون  حرمت  و  عصر)عج(  امام  دعای  به  و  متعال 
مدیران دلسوز جهادی با همدلی و اقدامات جهادی بر طرف خواهد 
شد خصوصا مشکالت اقتصادی و مدیریتی که اولویت مردم هستند 
البته مشکل فعلی که همان شیوع ویروس کرونا است با بسیج عمومی 
و تالش مضاعف ایثارگران سفید پوش و با همت و همکاری سایر اقشار  

نیز به زودی به پایان خواهد رسید.

تقی زاده: سامانه نظارت و پایش پروژه های 

عمرانی در سطح استان تهران راه اندازی شد
اولویت  ضرورت  به  اشاره  یا  تهران  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بندی پروژه ها در سطح شهرستان ها از راه اندازی سامانه نظارت و پایش 
پروژه های عمرانی در سطح استان تهران خبر داد.  محمد تقی زاده در جلسه 
با اشاره به  با معاونان عمرانی فرمانداری های استان تهران  ویدئو کنفرانسی 
مهم ترین موضوعات مطرح شده اظهار داشت: در این جلسه سامانه نظارت و 
پایش و پروژه های عمرانی در سطح استان تهران و شهرستان ها تشریح و نحوه 

نظارت ها توضیح داده شد.
تا  فرمانداری ها سبب شده  عمرانی  بودن حوزه  محور  برنامه  داد:  ادامه  وی 
توجه  مورد  در سطح شهرستان ها  پروژه ها  و  برنامه  اجرای  در  اولویت بندی 
جدی قرار گیرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران سپس عنوان 
کرد: نحوه صحیح و مطلوب هزینه کردن منابع در اختیار فرمانداری ها از محل 
ارزش افزوده ضروری است و در این راستا تنها کمیت طرح ها مطرح نیست 
در  نیاز  مورد  پروژه های  تا  قرار گیرد  توجه  مورد  باید  پروژه ها  بلکه کیفیت 

شهرها و روستاها اثربخشی الزم را داشته باشند.
تقی زاده با اشاره به لزوم اتمام پروژه های نیمه تمام گفت: در مورد هیئت های 
تطبیق مصوبات شورای شهر و روستا دقت الزم به عمل آید تا هم نظارت بر 
فعالیت ها صورت گیرد و هم اینکه منابع شهرداری ها و دهیاری ها به کارهای 
ضروری و مورد نیاز مردم اختصاص یابد و از پروژه های غیرضروری اجتناب 
شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: کنترل بر ساخت وسازهای غیرمجاز نیز 
با دقت و  اقدامات و برنامه های این حوزه نیز  باید  ضرورت مهمی است که 

کیفیت الزم پیگیری شود.

معاون استاندار تهران: جهش تولید با 
برنامه ریزی هدفمند محقق می شود

معاون استاندار تهران با اشاره به لزوم حرکت در مسیر تحقق شعار 
سال بر تحقق جهش تولیدی با برنامه ریزی هدفمند تأکید کرد.

حسین توکلی کجانی در آیین معارفه بخشدار جدید کهریزک با بیان 
اینکه در حال حاضر شرایط کشور ما در پیشگیری و مقابله با کرونا به 
رغم تحریم ها و مشکالتی که وجود دارد نسبت به کشورهای مدعی، 
بسیار مطلوب تر است اظهار داشت: سال ۹۸ روزهای سخت و مّهمی 
از جمله برگزاری باشکوه همزمان انتخابات و مبارزه سخت کوشانه و 
جهادی با کرونا داشت که تنها با تالش بی وقفه مسئوالن و همراهی 

هوشمندانه مردم طی شد.
وی سپس با اشاره به انتشار شایعاتی پیرامون وضعیت آسایشگاه خیریه 
کهریزک تصریح کرد: شهر کهریزک از لحاظ درگیری با این بیماری 
نسبت به بسیاری از نقاط مرکزی ری بهتر بوده و در حال حاضر نیز 
آسایشگاه سالمندان کهریزک با اتحاد و همدلی دارای وضعیت تحت 

کنترل و مطلوب است.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه مقابله و پیشگیری از کرونا در ری 
نسبت به سایر شهرها سخت تر صورت گرفت افزود: شهرستان ری در 
مقابله با بیماری کرونا با مشکالت و معضالت بسیاری روبه رو بود که 
شامل دپوی پسماند و زباله ها، خاکسپاری اموات، فرودگاه بین المللی و 
کنترل ترددها و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( بود که همگی با 

همکاری متولیان امر و همراهی مردم به خوبی انجام شد.
توکلی کجانی در ادامه با اشاره به لزوم تحق شعار »جهش تولید« بیان 
کرد: در مسیر جهش تولید باید با برنامه ریزی و هدفمند عمل کرد و 
در این راستا مّهم ترین اقدام حمایت از تولیدگران ، مبارزه با قاچاق و 

جلوگیری از واردات بی رویه است.
وی همچنین با اشاره به تجهیز بیمارستان فیروزآبادی برای پذیرش 
بیمارستان  جدید  بخش  از  برداری  بهره  گفت:  کرونایی  بیماران 
هّمت  با  که  است  ارزشمندی  اقدام  سال   ۱2 از  پس  فیروزآبادی 
استانداری و اختصاص بودجه از فرمانداری ویژه شهرستان ری انجام 
مرکز  این  در  کرونا  به  مبتال  بیمار  به 6۰  نزدیک  اکنون  هم  و  شد 

خدمات مطلوب دریافت می کنند.
فرماندار ویژه شهرستان ری خاطرنشان کرد : بسیاری از معضالت فعلی 
شهرستان ری از تهران سرریز شده و این نشانه کم لطفی در حق این 
شهرستان است اما بخش کهریزک بسیار مّهم و حّساس است، لذا باید 
با برنامه ریزی مناسب برای تقویت مردم به خصوص از نظر اقتصادی 

اقدام شود.
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به کارگرانی که هنوز  شرکت خودروسازی فورد 
دستبند  هستند،  کار  مشغول  تاسیساتش  در 
الکترونیکی داده تا حفظ فاصله گذاری اجتماعی 

را به آنها یادآور شود.
خودروسازی  شرکت  میل،  دیلی  از  نقل  به 
»فورد«به گروه کوچکی از کارگرانش که هنوز هم 
در تاسیسات این شرکت کار می کنند دستبند 
به  کارگران  هنگامیکه  است.  داده  الکترونیکی 
فاصله یک متر و ۸۰ سانتیمتری )۶فوتی( یکدیگر 
نزدیک می شوند، این دستبند مرتعش می شود.

فاصله  قوانین  این دستبندها  است  امیدوار  فورد 
کند.  یادآوری  کارگران  به  را  اجتماعی  گذاری 
بلومبرگ در گزارشی اشاره می کند  خبرگزاری 

۱۲ کارگر کارخانه فورد در شهر پلیموث واقع در 
ایالت میشیگان هم اکنون از این فناوری استفاده 

می کنند. 
فورد  نیست شرکت خودروسازی  هنوز مشخص 
این دستبندها را خودش تولید کرده یا شرکتی 

طرف سوم آنها را ساخته است.
زمانیکه  دارد  تصمیم  خودروسازی  شرکت  این 
گردند  برمی  کارخانه  به  کارگران  اعظم  بخش 
است  درحالی  این  دهد.   ادامه  را  اقدام  این  نیز 
اواسط ماه مارس تولید در کارخانه  که فورد در 
هایش را متوقف کرد و بازگشایی تاسیسات را به 
دلیل قرنطینه جهانی به تعویق انداخته تا از انتشار 

ویروس کرونا جلوگیری کند.

دستبند الکترونیک فاصله گذاری اجتماعی 

را به کارگران یادآوری می کند

تبانی کرونا ویروس و ترامپ ویروس!!

تلویزیون  از  هایسنس  شرکت 
هوشمند با استاندارد وای فای 
۶ رونمایی کرد که سرعت آن 
۲.۷ برابر وای فای نسل ۵ است.

گیزموچاینا، شرکت  از  نقل  به 
از  رونمایی  برای  کنفرانسی  هایسنس 
محصول در چین برگزار کرد و چند مدل 
سری   ۴ به  متعلق  هوشمند  تلویزیون 

مختلف را عرضه کرد.
این شرکت از سری جدید L برای تلویزیون 
های لیزری، سری U برای تلویزیون های با 
کیفیت و مدل های X رونمایی کرد. عالوه 
 A برآن در این مراسم سری تلویزیون های
تلویویزون  به  این سری  رونمایی شد.  نیز 

های مجهز به هوش مصنوعی تعلق دارد.
در کل هایسنس بیش از ۳۰ محصول در 
۴ سری مختلف رونمایی کرد از جمله ۱۰ 

تلویزیون با نمایشگر بزرگ باالی 
۷۵ اینچ.

میان محصوالتی که این شرکت 
 A۷F دستگاه  کرد  رونمایی 
عنوان  به  smart TVنیز 
استاندارد  با  چینی  تلویزیون  نخستین 
شبکه وایرلس وای فای ۶ نیز معرفی شد. 
سرعت این شبکه وای فای، ۲.۷ برابر نسل 
این  شک  بدون  است.  فای۵(  )وای  قبلی 
استاندارد می تواند ویدئو و صوت را بدون 
هیچ گونه اختالل یا کاهش کیفیت پخش 

می کند.
به  مجهز  مذکور  تلویزیون  آن  بر  عالوه   
باال  با کیفیت  ویدئو  از  دوربینی است که 
ورزشی  مربی  یک  و   کند  می  پشتیبانی 
 AR HD Magic هوش مصنوعی و آینه

دارد. 

تلویزیون هوشمند با وای فای
 نسل ششم رونمایی شد

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

دو هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

سردبیر: احسان همتی

کاریکاتور

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

ضدعفونی و گندزدایی 
مترو تهران

توزیع : 56771992

خبر

خبر

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

عکس نوشت

فناوری

به عقیده کارشناسان در سال پیش رو در برخی 
پرینتی،  تولید کاالهای  مانند  فناوری  جبهه های 
هوش  و  مرزی  رایانش  یافته،  تعمیم  واقعیت 
پیش  از  بیش  رشد  و  شکوفایی  شاهد  مصنوعی 

خواهیم بود.
انقالب صنعتی قرار داریم   ما در میانه چهارمین 
از گذشته است.  فناوری بیش  و سرعت پیشرفت 
اصلی  روندهای  سرعت  با  که  افرادی  و  شرکت ها 
فناوری پیش نروند از قافله عقب می مانند. دانستن 
روندهای کلیدی صنعت فناوری به افراد و کسب 
از  بهتری  درک  به  تا  می کند  کمک  کارها  و 

فرصت های پیش روی خود برسند.
از  برخی  به  گزارش  این  در  راستا  همین  در 
مهمترین و نوین ترین مسیرهای فناوری در سال 

پیش رو اشاره می کنیم:
هوش مصنوعی به عنوان یک سرویس کاربردی

ترین  آفرین  تحول  از  یکی  مصنوعی  هوش 
جدید  سال  در  است.  حاضر  عصر  فناوری های 
هوش  فناوری های  از  بیشتری  سازمان های 
مصنوعی برای ارتقای سرویس رسانی به مشتری 
فناوری  این  موارد  این  کنار  در  استفاده می کنند. 
به کاهش هزینه ها و مزیت های رقابتی به شرکت ها 

کمک می کند.
طبق تحقیق مؤسسه IDC در سال جدید تولید 
و به کارگیری ربات ها و نرم افزارهای مجهز هوش 
مصنوعی بیشتر می شود. حجم این ربات ها و نرم 
افزارها که نیروی کار دیجیتال نیز به حساب می 
آیند تا ۲ سال دیگر رشد قابل مالحظه ای خواهند 
داشت. به نیروی کار دیجیتال آموزش داده می شود 
تا مانند یک کارمند انسانی فعالیت های خاصی را 
انجام دهد. البته سرعت کارگران دیجیتال بیشتر و 

نتیجه فعالیت آنان بدون خطا خواهد بود.
همچنین از هوش مصنوعی برای پردازش اطالعات 
نیز استفاده می شود. این روند به کسب و کارهای 
اطالعات  از  استفاده  با  تا  می دهد  اجازه  مختلف 
از  بصری  مدل  یک  سیستم هایشان  در  موجود 
فرایندها بسازند و به طور واقعی آن را تحلیل کنند.

در  پیش  از  بیش  مصنوعی  هوش  دیگر  سوی  از 
زندگی عادی و روزمره افراد تنیده می شود.گجت 
های مختلف با کمک هوش مصنوعی، هوشمندتر 
می شوند و کنترل خانه و محل کار فرد را ساده تر 

می کنند.
از هوش مصنوعی  استفاده  میزان  در سال جدید 
کنندگان  تهیه  از  انبوهی  و  می شود  گسترده تر 
سرویس هایی  و  شده  سازی  شخصی  قابلیت های 
عرضه  را  خاص  فعالیت های  انجام  مخصوص 

می کنند.
G۵ انتقال اطالعات روی دور تند با شبکه اطالعات

اینترنت  پنجم  نسل 
سریع  قابلیت  موبایل 
دانلود و آپلود اطالعات 
با  و  می کند  فراهم  را 
استفاده از آن ارتباطات 
نیز مستحکم تر می شود. 
اینترنت  شبکه های 
نخستین  پنجم  نسل 
سال  اوایل  از  بار 
شدند  ایجاد  گذشته 
اما همچنان گرانقیمت 
هستند. در سال جدید 
نفوذ  میزان  احتماالً 
اینترنت  پنجم  نسل 
اوج می گیرد و بسته ها 
و طرح های ارزان قیمت 
در  اینترنت  نوع  این 
قرار می گیرد.  دسترس 
همزمان پوشش آن نیز 
به  می شود.  گسترده تر 

این ترتیب افراد بیشتری می توانند از آن استفاده 
کنند.

اجازه  افراد  به  اطالعات  سریع  بسیار  شبکه های 
می دهند حتی در هنگام حرکت، فیلم و موسیقی 
باالتر دانلود و آپلود کنند.  با سرعت و کیفیت  را 
افزایش سرعت تبادل اطالعات به معنای آن است 
موبایل گسترش  از شبکه های  استفاده  میزان  که 
می یابد. شرکت ها باید تأثیرات گسترش نسل پنجم 
اینترنت را بر کسب و کارهای خود بررسی کنند. 
افزایش پهنای باند به معنای آن است که ماشین ها، 
ربات ها و وسایل نقلیه خودران می توانند اطالعات 
را جمع آوری و منتقل کنند. چنین روندی منجر 
به پیشرفت اینترنت اشیا و ماشین آالت هوشمند 

می شود.
خودروهای خودران یکه تاز حمل و نقل

الون ماسک مدیر ارشد اجرایی شرکت تسال اعالم 
کاماًل  خودروی  یک  جاری  سال  پایان  تا  کرده 
خودران و چند وسیله نقلیه با قابلیت های خودران 
در سطوح پایین تر می سازد. از سوی دیگر محققان 
پیش بینی می کنند قابلیت های خودران در سطوح 
پایین تر )مانند پارک خودکار یا تغییر الین ها( به 

طور گسترده تری در خودروها استفاده شوند.
بر آن سیستم های داخلی دیگر خودرو که  عالوه 
نیستند  مرتبط  ی  رانندگ  با  مستقیم  طور  به 
از  بیش  سرگرمی  و  امنیتی  قابلیت های  مانند 
به دست  اطالعات  به  و  می شوند  اتوماتیک  پیش 
آمده از محیط و کاربر و تحلیل آنها اتکا می کنند. 
در همین راستا شرکت وایمو )اززیرمجموعه های 

آلفابت( چندی قبل آزمایش تاکسی های خودران 
را در ایالت کالیفرنیا آمریکا را تکمیل کرده است. 
وایمو در ماه نخست این آزمایش بیش از ۶۲۰۰ نفر 

را جابه جا کرد.
البته خودکار شدن خودروها فقط به اتومبیل های 
و  جاده ای  ونقل  نمی شود. حمل  محدود  شخصی 
قابلیت های  به  پیش  از  بیش  روز  هر  نیز  دریایی 
فضا  این  در  نوآوری  و  می شوند  مجهز  خودران 

احتماالً ادامه می یابد.
با توجه به بالغ شدن فناوری خودران کارشناسان 
پیش بینی می کنند قانونگذاران اقدامات بیشتری 
برای کنترل فعالیت این وسایل نقلیه انجام دهند. 
آنکه  از  قبل  باید  معتقدند  همچنین  کارشناسان 
از زندگی روزمره  فناوری خودران به بخشی مهم 
انسان ها تبدیل شود، در قانون، زیربنای فعلی حمل 
تغییراتی  فناوری  این  به  جامعه  نگرش  و  ونقل 
احتماالً  رو  پیش  سال  در  شود.  ایجاد  بنیادین 
بحث و گمانه زنی هایی درباره گسترش قابلیت های 

خودران خارج از مرزهای فناوری به وجود می آید.
درمان های شخصی سازی شده برای هر بیمار

در حال حاضر فناوری، صنعت خدمات درمانی را 
توانایی  می کند.  دگرگون  سابقه ای  بی  سرعت  با 
انسان برای دسترسی به اطالعات از طریق گجت 
به  هوشمند(  ساعت های  )مانند  پوشیدنی  های 
کارشناسان قدرت می دهد تا مشکالت بهداشتی و 

سالمتی را بهتر پیش بینی و درمان کنند.
در بخش درمان نیز باتوجه به روندهای پیش رو 
احتماالً درمان های شخصی سازی شده گسترده تر 

 precision( دقت«  »طب  روند  این  می شود. 
دقیق  طور  به  می شود.  نامیده  نیز   )medicine
روی  دارو  یک  تأثیرگذاری  درک  با  دقت«  »طب 
داروی  می کند  کمک  پزشکان  به  خاص  بیماری 
درمان های مختلف را با دقت بیشتری تجویز کنند.

به  توجه  با  اما  است  نوپا  بسیار  ایده  این  هرچند 
)به خصوص  فناوری  اخیر در حوزه  پیشرفت های 
در حوزه ژنومیک و هوش مصنوعی(، پزشکان هر 
روز به درک بهتری از قابلیت های بدن انسان برای 
مقابله با یک بیماری خاص دست می یابند. عالوه بر 
آنچه گفته شد، این روند به پزشکان نشان می دهد 
بدن انسان در واکنش به انواع مختلف درمان یا دارو 

چه واکنشی نشان می دهد.
امنیت سفر با رایانش بصری

»رایانش بصری« شامل سیستم هایی می شود که 
می توانند اشیا، اماکن، اشیا یا افراد را از تصاویری 
حسگر  توسط  آنها  اطالعات  که  کنند  شناسایی 
یا دوربین جمع آوری شده است. به عنوان مثال 
تا  می کند  کمک  موبایل  دوربین  به  فناوری  این 
تشخیص دهد آیا صورت فرد در کادر عکس قرار 
دارد یا خیر. همچنین از این فناوری در جستجوی 

تصاویر گوگل استفاده می شود.
در سال پیش جدید، شاهد تجهیز رایانش بصری 
به ابزارها و فناوری هایی خواهیم بود که کاربردهای 
استفاده  مثال  عنوان  به  داشت.  خواهند  متعددی 
گسترده تر  خودران  خودروهای  در  فناوری  این  از 
می شود و به آنها کمک می کند تا خطرهای پیش 

رو را رصد و از آنها اجتناب کنند.

توان  به  اتکا  با  ایرانی  شرکت  یک 
تولید  به  موفق  کشور  محققان 
خودروسازی  حوزه  در  ۴محصول 

شد.
محصول  چهار  ایرانی،  شرکت  یک 
خودروسازی  در  مورداستفاده  نانو 
می کند.  عرضه  بازار  به  و  تولید  را 
درزگیر  بدنه،  تقویت کننده  چسب 
اصالح  رئولوژی  با  رابری  بدنه 
شونده  فوم  بدنه  درزگیر  شده، 
رابری و عایق بیوتیل صداگیر بدنه 
محصوالت نانو این شرکت هستند.

با  بدنه  تقویت کننده  چسب 
از  یکی  یافته  بهبود  جریان پذیری 
چسب  این  است.  محصوالت  این 
سقف،  مانند  بدنه  مهم  نواحی  در 
عقب  صندوق  و  ستون ها،  درب ها، 
افزایش  و  بدنه  تقویت  منظور  به 
مقاومت های مکانیکی کاربرد دارد. 
اعمال  بدنه  سالن  در  این محصول 
پخت  رنگ˓  سالن  در  و  شده 
که  سیلر  این  طراحی  در  می شود. 
نیاز  اعالم  به  بنا  و  در سال ۱۳۸۵ 
داخلی  خودروسازهای  طرف  از 
اولیه  فرموالسیون  بود،  شده  آغاز 
جریان  در  اما  بوده  نانوذرات  فاقد 
از  استفاده  بعدی  بررسی های 
برای  راهکاری  عنوان  به  نانوذرات 
ارتقای ویژگی های محصول مدنظر 

قرار گرفت.

قابل  بهبود  نانوذرات  حاوی  نمونه 
توجهی در آزمون های چسبندگی و 
جریان پذیری حرارتی از خود نشان 
افزودن  با  که  گونه ای  به  می دهد. 
نانومواد نه تنها استحکام چسبندگی 
به بیش از دو برابر افزایش می یابد 
بلکه میزان شره در دو جهت افقی و 

عمودی به صفر می رسد.
ایده آلی  شرایط  ویژگی  دو  این 
این  ماندگاری  و  مصرف  برای  را 
به  می کنند؛  ایجاد  محصول 
باالیی  اطمینان  با  که  گونه ای 
از  پس  قطعه  که  گفت  می توان 
مانده  ثابت  هدف  محل  در  اعمال 
می تواند  را  ضعیف  قسمت های  و 
به خوبی تقویت کند. میزان تولید 
به  ساالنه  محصول  این  فروش  و 
است.  تن   ۳۰ حدود  متوسط  طور 
تاییدیه  تاکنون  تولیدی  محصول 
نظیر  داخلی  خودروسازهای  اکثر 
ایران را به دست آورده و گروه های 
عمده  مشتریان  ایران  خودروسازی 
بدنه  هستند.درزگیر  محصول  این 
شده  اصالح  رئولوژی  با  رابری 
است.  شرکت  این  دوم  محصول 
وجود درز و فاصله بین نقاط اتصال 
داخل  در  و  بدنه  در  شده  داده 
از خمیرهای  استفاده  خودرو،  اتاق 
)سیلر(  درزگیر  عنوان  به  را  رابری 
دنیا  خودروسازی  کارخانه های  در 

بدنه  است.درزگیر  کرده  متداول 
رابری در صنعت خودروسازی جهت 
افزایش  و  نویز  کاهش  درزگیری، 
قدرت چسبندگی و همچنین ایجاد 
کاربرد  خوردگی  برابر  در  مقاومت 
ماستیک  اعمال  دارد. محل  فراوان 
سیلر در سالن های بدنه با استفاده 
از پمپ های فشار باال بوده و سپس 
این  می شود.  پخت  رنگ  سالن  در 
چرب،  فلزی  سطوح  روی  بر  ماده 
بدون نیاز به پیش گرم، قابل مصرف 
توس  خودرو  عایق  شرکت  است. 
تولیدکننده  تنها  اولین و  به عنوان 
از  کشور  داخل  در  سیلر  ماستیک 
سال ۱۳۸۴ اقدام به طراحی و تولید 
سال های  در  و  کرده  محصول  این 
اخیر توانسته با استفاده از نانوذرات 
این  خواص  آن،  فرموالسیون  در 
سیلر  بخشد.این  ارتقا  را  محصول 
در برابر اثرات قلیایی و اسیدی بعد 
از مونتاژ بدنه و نیز دمای کوره در 
زمان  در  و  بوده  مقاوم  رنگ  سالن 
و  لرزش  مقابل  در  خودرو  حرکت 
نشان  مقاومت  خود  از  اصطکاک 
می دهد. درزگیر بدنه رابری نانویی 
یک سیلر تک جزئی و فاقد حالل 
که  است  شونده  پخت  رابر  پایه  بر 
اتاق  دمای  در  باالیی  ویسکوزیته 
داشته و در صنعت خودروسازی در 

بدنه خودرو به کار گرفته می شود.

عرضه ۴ محصول نانو برای صنعت 
خودروسازی

نوشتار جبهه های شکوفایی فناوری در سال جدید

دانشگاه  در  محقق   ۱۵۰
مشغول  اسکاتلند  ادینبرو 
از  تا پیش  تحقیق هستند 
کشف واکسن، درمان های 
 ۱۹ کووید  برای  جدیدی 

بیابند.
میل،  دیلی  از  نقل  به 
محققان در دانشگاه ادینبرو 
آزمایش  پروژه  اسکاتلند 
داروهای  و  فعلی  داروهای 
آزمایشی برای کشف درمان 

ویروس کرونا را آغاز کرده 
اند.

گروهی  راستا  همین  در 
محقق   ۱۵۰ از  متشکل 
التهاب«  تحقیقات  »مرکز 
یکدیگر  با  دانشگاه  این 
تا  می کنند  همکاری 
واکسن،  کشف  از  پیش 
برای  جدیدی  درمان های 

ویروس کرونا بیابند.
پروژه  این 

نام   STOPCOVID
التهابی  روی  و  گرفته 
طور  به  که  می کند  تمرکز 
ریه  جراحت  به  مستقیم 
جراحت  می شود.  منجر 
شدیدترین  از  یکی  ریه 
وجوه ابتالء به ویروس کرونا 
است. عالوه بر آن داروهای 
مختلفی برای متوقف کردن 
التهاب ناشی از کووید ۱۹ و 
تغییر مسیر عفونت استفاده 
به  نیازی  دیگر  تا  می شود 

ونتیالتور نباشد.
دالی  کو  پروفسور  گفته  به 
ادینبرو  دانشگاه  از  وال 
پروژه  این  در  محققان 
بیماران  از  که  نمونه هایی 
بستری شده در بیمارستان 
تا  می کنند  آزمایش  را 
آنها  از  بعضی  چرا  دریابند 
برای مدتی طوالنی بستری 

می شوند.

همکاری۱۵۰ محقق برای کشف 

درمان های جدید کووید ۱۹
نوشتار
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