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اتحادیه اروپا و برزیل نیز برای تقویت 
موقعیت جهانی و قدرت سایبری سعی 
در استفاده از فضای سایبری کرده اند.

اطالعاتی  جامعه  به  کشورها  ورود  با 
و  ادغام سیاسی  و  قرن بیست و یکم 
و  مجازی  فضای  در  جوامع  اقتصادی 
ماهیت فرا سرزمینی و جهانی این فضا، 
بسترها و زمینه هایی برای همکاری یا 
منازعه و رقابت بین واحدهای سیاسی 
به  کشورها  نیاز  و  است  شده  فراهم 
از  استفاده  یا  منازعات  این  مدیریت 
هم  برای  دیگر  کشورهای  توانایی 
افزایی در فضای مجازی تشدید شده 

است.
یکی از ابزارهای مدیریت اختالفات و 
همکاری دولت ها استفاده از دیپلماسی 
می باشد که با توجه به تخصصی شدن 
موضوعات بین المللی، این حوزه روابط 
تخصصی  شاخه های  به  را  انسانی 
دیپلماسی  عمومی،  دیپلماسی  مانند 
دیپلماسی  و  تجاری  و  اقتصادی 

سایبری تقسیم کرده است.
سایبری  دیپلماسی  مفهوم  بنابراین 
هنر  و  علم  بردن  کار  به  معنی  به 
دیپلماسی برای پیشبرد منافع سایبری 
واحدهای سیاسی مانند دولت ها مولود 
چه  هر  و  است  جدید  شرایط  این 
امور  در  مجازی  فضای  نفوذ  ضریب 
شود  بیشتر  جوامع  زندگی  گوناگون 
اهمیت این فضا و دیپلماسی سایبری 
مدیریتی  و  فنی  همکاری های  برای 
حقوقی  نظام های  ایجاد  مشترک، 
کنترل کننده، همکاری برای حکمرانی 
و ایجاد امنیت این فضا افزون شده و 
چندجانبه  و  دو  سایبری  دیپلماسی 

شکل می گیرد.
و  اقتصاد  سهم  اخیر  سال های  در 
اروپایی  اتحادیه  سیاست دیجیتال در 
و برزیل افزایش یافته است در اتحادیه 
 ۲۰۱۸ سال  در  مثال  عنوان  به  اروپا 
خدمات  از  شرکت ها   %۲۵ از  بیش 
از  آنها   %۱۰ از  بیش  و  ابری  رایانش 
خدمات داده های عظیم و بیشتر ۲۰ % 

از آنها فروش آنالین داشته اند.
در بخش سیاسی بسیاری از رقابت ها 
در فضای مجازی شکل گرفته و یکی 
و  نیوز  فیک  بنام  آن  چالش های  از 

از  یکی  به  نادرست  اطالعات  انتشار 
دستورکارهای کنفرانس امنیتی مونیخ 
تبدیل شده است. از سوی دیگر برزیل 
بزرگترین مرکز فناوری آمریکای التین 
توسعه  شاخص   ۶۶ رتبه  دارنده  و 
فناوری اطالعات و ارتباطات درجهان 
است همچنین امنیت سایبری پس از 
افشاگری اسنودن از اقدامات جاسوسی 
مقامات  از  آمریکا  ملی  امنیت  آژانس 
برزیلی به یکی از اولویت های مهم این 

کشور تبدیل شده است.
محیط  در  برزیل  و  اروپا  استراتژی 

سایبری جهانی
اسناد  انتشار  با  برزیل  و  اروپا  اتحادیه 
استراتژی سایبری  راهبردی سایبری، 
ترسیم  شأن  خارجی  محیط  در  را 
کردند. اتحادیه اروپایی به عنوان یکی 
سایبری  عرصه  جهانی  بازیگران  از 
ترویج  و  تنظیم  ضمن  دارد  تالش 
فناوری های  جهانی  استانداردهای 
نوظهور مطابق با ارزش های این اتحادیه 
مانند مدل حکمرانی دیجیتال اتحادیه 
اروپا، به ارائه روش های مدیریت تحول 
بپردازد،  جهانی  سطح  در  دیجیتال 
کاالهای  و  خدمات  صادرات  توسعه 
ارزش  با  ایجاد شغل هایی  و  دیجیتال 
خارجی  اهداف  دیگر  از  باالتر  افزوده 
برزیل  است.  اتحادیه  این  دیجیتال 
در  دیجیتال  استراتژی  انتشار  با  نیز 
این  راهبردهای خارجی  سال ۲۰۱۸، 

ترسیم  سایبری  مسائل  در  را  کشور 
کرد که شامل تقویت نقش این کشور 
این حوزه،  المللی  بین  در رویدادهای 
شرکت های  حضور  و  رقابت  تحریک 
و  المللی  بین  بازارهای  در  برزیلی 
اقتصاد  در  منطقه ای  همگرایی  ترویج 

دیجیتال است.
حکمرانی  حوزه  در  سند  این  در 
ای،  شبکه  طرفی  بی  به  اینترنت 
رویکرد  بیان،  آزادی  حریم خصوصی، 
و  است  شده  تاکید  نفعی  ذی  چند 
منابع  مدیریت  نظیر  چالش هایی 
سایبری  امنیت  و  اینترنت  حیاتی 
و  گرفته  قرار  ویژه  عنایت  مورد  نیز 
موضوعات  تقویت  مانند  راهبردهایی 
حکمرانی اینترنت در نشست های بین 
المللی، مشارکت با نهادهای منطقه ای 
و بین المللی مانند اتحادیه اروپا، گروه 
۲۰ و سازمان ملل متحد اشاره شده و 
برتقویت وتوسعه مشارکت در بازارهای 

دیجیتال دنیا تاکید شده است.
مشارکت  تا  فنی  همکاری های  از 

راهبردی سایبری
طراحی  استراتژی های  به  توجه  با 
جهانی،  بازیگر  دو  این  توسط  شده 
همکاری های برزیل و اتحادیه اروپا در 
دهه گذشته از همکاری های اقتصادی 
و فنی مانند اقتصاد و تجارت دیجیتال 
شروع شده و تا همکاری های امنیتی 
مانند مقابله با جرایم سایبری و ایجاد 

امنیت سایبری ادامه یافته است.
در این خصوص همکاری در خصوص 
اشیا،  اینترنت  همراه،  تلفن   ۵ نسل 
هوش مصنوعی، هماهنگ کردن بازار 
دیجیتال، مقررات حمایت از داده ها و 
توسعه پروژه ای زیر ساختی دیجیتال 
نوری  فیبر  ساخت  مانند  مشترک 
مشترک از جمله محورهای گفتگوها و 

همکاری های دوجانبه بوده است.
سال  در  سایبری  گفتگوهای  اولین 
برگزار  بروکسل  و  برازیلیا  در   ۲۰۱۷
و  صلح  در  مشترک  نقاط  و  شد 
مجازی  فضای  در  المللی  بین  امنیت 
دومین  شد.  شناسایی  طرف  دو  بین 
بازیگر  دو  بین  سایبری  گفتگوهای 
در  شد،  برگزار  جاری  سال  درفوریه 
تهدیدات  خصوص  در  گفتگوها  این 
ظرفیت  ابزارهای  سایبری،  امنیت 
گفتگو  و  بحث  اعتمادسازی  و  سازی 
فهم  بهبود  برای  طرف  دو  و  شد 
جهانی و ایجاد روش هایی برای پیش 
برای  همکاری  و  منازعات  از  گیری 
ایجاد ثبات در فضای مجازی بحث و 
گفتگو کرده و بر همکاری در گروه های 
کارشناسی سازمان ملل تاکید کردند. 
محیط  تقویت  برای  برزیل  همچنین 
سال ۲۰۱۹  در  خود  سایبری  امنیت 
از  تا  به کنوانسیون بوداپست پیوست 
اروپایی  کنوانسیون  این  ظرفیت های 

نیز بهره برداری کند.

دیپلماسی سایبری دوجانبه
اتهام »چین محوری« که آمریکای ترامپ این روزها متوجه سازمان بهداشت جهانی  اتحادیه اروپا و برزیل

کرده است، بیش از آن که جایگاه این سازمان را هدف قرار دهد، در واقع با هدف 
فشار بیشتر بر چین صورت می گیرد.

حدود ۷۲ سال از تأسیس سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
سازمان ملل می گذرد، اما این سازمان هیچ زمان به مانند امروز در تمرکز توجهات، 

انتقادات و فشار کاری نبوده است.
سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر درگیر بحران جهانی همه گیری شیوع 
ویروس کووید -۱۹ یا کروناست، اما همزمان دولت ترامپ با انتقاد از این سازمان، 
بودجه کمک مالی به آن را قطع کرده و همکاری هایش با این سازمان را به شدت 

محدود کرده است.
دولت ترامپ، سازمان بهداشت جهانی را در همه گیری و جهان گیری ویروس کرونا 
مقصر می شناسد و »تدروس ادهانون«، رئیس این سازمان را به عدم شایستگی و 
فقدان صالحیت در مقابله با شیوع کرونا متهم کرده است. رئیس جمهوری آمریکا 
همچنین مدعی شده که سازمان بهداشت جهانی در جریان شیوع کرونا دست به 

پنهانکاری زده است.
اگر بی  او به سازمان بهداشت جهانی  این گونه رویکرد ترامپ و حمالت لفظی 
سابقه ندانیم، کم سابقه و حداقل در حال حاضر اقدامی نادر است، تا آنجا که دیگر 
رهبران سیاسی و حتی متحدان اروپایی و غربی آمریکا از رئیس جمهور این کشور 
خواسته اند تا در شرایط فعلی متأثر از بحران کرونا، تمرکز خود را بر مقابله با شیوع 

این ویروس به جای انتقاد از سازمان بهداشت جهانی قرار دهد.
تا کنون در میان رهبران سیاسی، تنها »اسکات موریسون«، نخست وزیر استرالیا 
بوده که در موضعی مشابه رئیس جمهور آمریکا درباره میزان شفافیت در عملکرد 
مانند  به  نیز  استرالیا  اما حتی  نگرانی کرده است،  ابراز  بهداشت جهانی  سازمان 

آمریکا بودجه و کمک های مالی به سازمان بهداشت جهانی را تعلیق نکرد.
اما چه شد که به یکباره دولت ترامپ همزمان با شیوع کرونا، سازمان بهداشت 
جهانی و شخص رئیس آن را به باد انتقاد گرفت و بودجه این سازمان را تعلیق کرد؟

کم کردن بار سنگین انتقادات
مدیریت دولت ترامپ در مقابله با کرونا تا کنون با انتقادات بسیار گسترده ای در 
آمریکا روبرو شده و منتقدان ترامپ او را به عدم جدیت کافی و عملکرد مناسب در 
برابر شیوع کرونا متهم کرده اند. اما واکنش ترامپ نسبت به انتقادات علیه او در برابر 

شیوع کرونا، متهم کردن سازمان بهداشت جهانی است.
ترامپ علت بحرانی شدن شیوع کرونا را عملکرد سازمان جهانی بهداشت می داند 
و در مقابل دموکرات های آمریکایی نیز این رفتار و انتقاد دونالد ترامپ از سازمان 
بهداشت جهانی را تالشی برای منحرف کردن اذهان عمومی می دانند. این استدالل 
دموکرات ها چندان هم عاری از حقیقت نیست، طبیعی است که با تشدید فشارها و 
انتقادات از نحوه عملکرد در برابر شیوع کرونا، حال ترامپ به دنبال مفری برای گریز 
از این وضعیت است و حال دیواری کوتاه تر از سازمان بهداشت جهانی ندیده است.

لذا بخش زیادی از رفتار و انتقادات ترامپ علیه سازمان بهداشت جهانی در واقع 
تالشی از جانب او برای کاستن از سنگینی انتقادات در داخل آمریکا علیه مدیریت 

ناموفق او در مقابله با کرونا است.
فرصتی برای حمله به چین

اما سوی دیگر حمالت و انتقادات ترامپ از سازمان تجارت جهانی، متهم کردن این 
سازمان به حمایت از چین است.

ترامپ سازمان بهداشت جهانی را به حمایت از چین متهم می کند و مدعی شده 
که این سازمان در ارتباط با نحوه مدیریت و اطالع رسانی دولت چین درباره بحران 
ادعاها و حمالت  در  این  بر  است. کاخ سفید عالوه  نداشته  قاطع  برخورد  کرونا 
خود علیه سازمان بهداشت جهانی مدعی شده که بسیاری از تصمیم های سازمان 

بهداشت جهانی »چین محور« است.
با این حال راستی آزمایی اتهامات ضد چینی ترامپ علیه سازمان بهداشت جهانی 
چندان کار سختی نیست. مراجعه به توئیت های پیشین ترامپ نشان می دهد که او 
حتی در مقطع ابتدای شیوع کرونا و در زمانی که هنوز شیوع این ویروس به آمریکا 
نرسیده بود، حتی همسو با سازمان بهداشت جهانی از اقدامات دولت چین در مقابله 
با کرونا تقدیر کرده است، از جمله پیش تر در توییتی از چین به خاطر »تالش ها و 

شفافیت« در مقابله با ویروس کرونا تشکر کرده بود.

رمزگشایی از خصومت ترامپ باسازمان بهداشت 
جهانی؛ فرار یا عقده گشایی

معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در انتخابات مقدماتی ایالت کانزاس با کسب 
۷۷% از آرای ایالتی به پیروزی رسید.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، »جو بایدن« معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا در 
دوران باراک اوباما در انتخابات مقدماتی ایالت کانزاس به پیروزی رسید و بر این اساس 

موفق شد ۷۷% از آرای ایالتی را از آِن خود کند.
بر اساس اعالم این خبرگزاری، انتخابات مقدماتی مذکور به دلیل شیوع ویروس کرونا 

به صورت پُستی انجام شده بود.
گفتنی است، پس از کناره گیری »برنی سندرز« سناتور ایالت ورمانت، جو بایدن در 
عمل تبدیل به کاندیدای بالقوه دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 

سال ۲۰۲۰ در آمریکا تبدیل شده است.

»بایدن« در انتخابات مقدماتی ایالت کانزاس 
پیروز شد

رئیس جمهوری کوبا به حمله مسلحانه به سفارت این کشور در واشنگتن واکنش 
نشان داد.

 »میگوئل دیازکانل« رئیس جمهوری کوبا امروز شنبه در واکنش به حمله مسلحانه 
اخیر به سفارت این کشور در واشنگتن در پیامی توئیتری نوشت: اقدامات تروریستی 

ارزش های ما که توسط قهرمانانمان حاصل شده است را از بین نمی برد.
رئیس جمهوری کوبا در این خصوص ادامه داد: کوبا نمی ترسد و تسلیم نمی شود.

گفتنی است در روزهای اخیر فردی مسلح به سفارت کوبا در واشنگتن حمله کرد؛ اما 
این حمله تلفات جانی را در پی نداشت.

شایان ذکر است، روابط میان کوبا و آمریکا به ویژه پس از سال ۱۹۵۸ که واشنگتن به 
تحریم هاوانا روی آورد، به وخامت گرائید. اگرچه در دوران ریاست جمهوری اوباما این 
روابط در پوسته ظاهری خود رو به بهبودی رفت؛ اما پس از روی کار آمدن »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهوری کنونی آمریکا تحریم ها علیه این کشور تشدید شد.

دیازکانل: کوبا نمی ترسد و تسلیم نمی شود



سیاسی
خبر

آمریکا بیشترین هزینه های نظامی را 
دارد اما نگران ایران است

وزیر امور خارجه گفت: آمریکا بیشترین هزینه های نظامی را در جهان 
دارد ولی نگران ایران است.

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر 
با اشاره به حجم فروش تسلیحات آمریکایی در جهان نوشت: آمریکا 
مدت ها است که در صدر کشورهایی است که بیشترین هزینه نظامی، 
از  جویی  سود  و  جنگ  کننده  تحریک  و  کننده  آغاز  سالح،  فروش 

درگیری ها در جهان است.
وی افزود: در زمانی که پمپئو که در حال گسیل سالح به جهان است، 
بود،  تا سال ۱۹۷۹، مشتری بزرگ تسلیحات آمریکا  ایران که  درباره 

نگران است.
گفتنی است، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بارها با اشاره به قطع نامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت، نسبت به پایان زمان تحریم های تسلیحاتی ایران 
هشدار داده است. وی بدون اشاره به حجم فروش تسلیحات آمریکایی 
به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، این اتفاق را موجب آغاز یک 

رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه دانسته بود.
هفته گذشته نیویورک تایمز در گزارشی اعالم کرد که وزارت خارجه 
آمریکا تالش می کند با ارائه یک قطع نامه به شورای امنیت، تحریم های 
تسلیحاتی ایران را که طبق برجام و قطع نامه ۲۲۳۱، ۲۷ مهر به پایان 

می رسد، برای مدت نامحدودی تمدید کند.
نیویورک تایمز در ادامه مدعی شد: آمریکا در صورتی که نتواند از طریق 
شورای امنیت مانع برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی شود، می خواهد 
با ارائه یک دلیل حقوقی به برجام بازگشته تا از فرآیند ماشه یا همان 
اسنپ پک برای بازگرداندن کلیه تحریم های سازمان ملل متحد علیه 

کشورمان استفاده کند.
هفته  اروپا  اتحادیه  کننده سیاست خارجی  بورل« هماهنگ  »جوزپ 
گذشته اعالم کرد که آمریکا با خارج شدن از برجام، دیگر عضوی از 
توافق هسته ای با ایران نیست و نمی تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند.

گزارش  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
را  آمریکایی ها  مذاهب  آزادی  ساالنه 
سایر  داخلی  امور  در  آشکار  دخالت 
غلط،  اطالعات  مبنای  بر  و  کشورها 

محکوم و مردود دانست.
وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس  سید 
انتشار گزارش  به  اشاره  با  امور خارجه 
از  جهان«  در  مذهب  »آزادی  ساالنه 
تصریح  آمریکا،  خارجه  وزارت  سوی 
کرد: در این گزارش ادعاهای واهی و بی 
با کشورمان و بویژه  ارتباط  اساسی در 
وضعیت یهودیان در ایران مطرح شده 
که در خصوص هیچ یک از ادیان قانونی 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  رسمی  و 

صحت نداشته و مردود است.
بار  حالی  در  آمریکا  دولت  افزود:  وی 
دیگر و در قالب گزارشی جدید دست 
به تکرار اتهامات بی پایه و غیر مستند 
آزادی مذهب در  در خصوص وضعیت 
جمهوری اسالمی ایران زده که محتوای 
و  شناخت  عدم  از  حاکی  گزارش  این 
این  در  ایران  وضعیت  از  درست  درک 
از  گیری  بهره  خوبی  به  و  بوده  زمینه 
اطالعات و منابع بی اعتبار و ضد ایرانی 

در تهیه آن را نشان می دهد.

رد  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مطرح  مغرضانه  و  غیرواقعی  ادعاهای 
را  آن  انتشار  گزارش،  این  در  شده 
کشورها  دیگر  داخلی  امور  در  دخالت 
دانست و تاکید کرد، اینگونه رفتارهای 

مداخله جویانه آمریکا محکوم است.
اینگونه  کرد  نشان  خاطر  موسوی 
داخلی  امور  در  آشکار  دخالت های 
سطحی  گزارشهای  انتشار  و  کشورها 
علیه آنها در حالی است که میلیون ها 
شهرهای  در  خواب  خیابان  و  فقیر 
قرار  فقر  خط  زیر  که  آمریکا  مختلف 

دارند از حقوق اولیه و خدمات و پزشکی 
با  که  وضعیتی  اند؛  محروم  درمانی  و 
بحران فراگیر و وحشتناک کرونا در این 
کشور شکل اسف انگیز و فاجعه بار به 
خود گرفته و به جان باختن دهها هزار 

شهروند آمریکایی منجر شده است.
تاکید  با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره 
در چارچوب قانون اساسی خود، حقوق 
محترم  را  مذهبی  و  دینی  اقلیت های 
شمرده و آنها از تمام حقوق شهروندی 
روندهای  در  سیاسی  مشارکت  بویژه 

دینی  دستورات  به  عمل  نیز  و  کشور 
بوده  مند  بهره  کامل  صورت  به  خود 
و  برخوردار  دیرباز  از  ایران  گفت:  اند، 
بهره مند از جامعه ای متنوع و متکثر از 
ادیان، اقوام، فرهنگ ها و زبانهای اصیل 
بوده که این سرزمین را از هزاران سال 
گذشته جایگاه و پناهگاهی برای زندگی 
خود  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
هر  با  ایران  مردم  نیز  امروز  و  برگزیده 
دین و زبان و مذهبی، همچنان حالوت 
این تنوع و زیبایی را احساس می کنند.

گزارش آزادی مذاهب آمریکا، دخالت در
 امور دیگر کشورها و مردود است

خبر

»کرونا« منظومه فکری جدیدی 
در منطقه ایجاد می کند

سخنگوی دولت با بیان اینکه در صورت تداوم کرونا، اشکال هژمونی 
فشارهای سیاسی  در صورت کاهش  تغییر خواهد شد، گفت:  دچار 

آمریکا شاید در منطقه به منظومه جدیدی بتوانیم فکر کنیم.
 علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی تحت عنوان »ماه روزه و 
ماه  به مناسبت حلول  اینستاگرام خود  روزگار پساکرونا« در صفحه 
فراسوی  در  و  دوردست  آینده ای  پساکرونا  نوشت:  رمضان،  مبارک 
زمان حال نیست. از آینده ای سخن می گوئیم که از هم اکنون در برابر 

دیدگان ما در حال شکل گیری است.
وی با بیان اینکه در ایران نیز چندی است این دغدغه مطرح است، 
و  اخبار  بخش  دو  به  دولت  هیئت  جلسات  روزها  این  است:  آورده 

سیاستگذاری کرونا و مسائل جاری کشور اختصاص دارد.
وزیر  اردکانیان  دکتر  کرونا  بخش  در  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
نیرو به نکته ای اشاره کرد که »حاکمیت و دولت از امروز باید برای 
دوران پساکرونا برنامه ریزی جامعی داشته باشند. عدم پیش بینی برای 

پساکرونا عواقب منفی خواهد داشت«.
ربیعی با بیان اینکه گرچه هنوز مطالعات زیادی درباره آثار کرونا انجام 
نگرفته است، نوشت: چندی پیش ۱۲ اندیشمند جهان در نشریه فارن 
پالیسی از دنیای پس از همه گیری سخن گفتند. به نظر می رسد با 
توجه به ابعاد جدید این بیماری بخصوص نبود چشم اندازی برای نقطه 

پایانی آن، جهان نیازمند مطالعات عمیق تری است.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: قطعاً هر کشوری بنابر شرایط 
داخلی و خارجی خود نیازمند نوعی آینده نگری است. من فکر می کنم 
با این روند کرونا می تواند در منحنی روند جهانی نقطه عطفی برای 

کشورها باشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تاکنون آنچه مسلم است اینکه بسیاری 
از عرصه ها از روابط انسانی، خانوادگی، زندگی و کنش های اجتماعی 
گرفته تا رابطه دولت-ملت، نهادهای مدنی، استراتژی های اقتصادی 
)نگاه کنید به اظهارات ترامپ که می گفت ما باید به سیاست اقتصادی 
خودکفا بازگردیم. در روزهای بحران، تولید خارج از مرزها مشکالت 
و  استراتژی های صنعتی دچار دگردیسی  و  کرد(  نخواهد  را حل  ما 

تجدیدنظر خواهند شد.
ربیعی با طرح این سوال که در آینده، آیا جهانی بدون دست دادن و 
در آغوش کشیدن خواهیم داشت؟، نوشت: در فاصله گذاری اجتماعی 
استادیوم های  باز هم در  آیا  به چه شکل خواهد شد؟  جامعه پذیری 
آیا  کرد؟  خواهیم  انرژی  تخلیه  و  شادمانی  جمعی  طور  به  ورزشی 
سوگ ها و جشن های ما تغییر خواهد کرد؟ در رفتار اجتماعی بسیاری 

از این ابهامات پیش روست.
وی با بیان اینکه بدون شک رابطه دولت-ملت ها و شیوه اعمال قدرت 
هم تغییر خواهد کرد، تاکید کرد: یک سوال مهم اینست که به کدام 
سو پیش خواهیم رفت. جریانی جامعه محور یا قدرت محور؟ آیا دولت ها 
به نفع جوامع عقب نشینی خواهند کرد؟ نهادهای مدنی قدرت بیشتری 
خواهند گرفت؟ شاید میزان حمایت خواهی و شیوه حمایت از مردم در 

دولت ها، پایه های مشروعیت جدید را بسازد.
دچار  نیز  بین الملل  روابط  آینده،  در  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
تغییر خواهد شد، آورده است: سازمان های بین المللی به همین شکل 
باقی نخواهند ماند. در صورت تداوم کرونا، اشکال هژمونی دچار تغییر 
چه  آنانیم  مصداق  نیز  ما  که  مختلف  جوامع  دید  باید  شد.  خواهد 
جایگاهی در جهان آینده خواهند داشت؟ در صورت کاهش فشارهای 
سیاسی آمریکا شاید در منطقه به منظومه جدیدی بتوانیم فکر کنیم.

ربیعی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: بدون تردید شیوه 
دادن  و سامان  آینده  پیش بینی درست  و  نقطه  این  در  ما  ایستادن 
اقتصادی و اجتماعی در ساخت جایگاه  نظام روابط بین الملل، نظام 
بدانیم چه  اینکه  به  منوط  می کند.  ایفا  مهمی  نقش  پساکرونا  دوره 
تغییرات بنیادینی در شیوه حکمرانی و نگرش به جهان را باید دنبال 
کنیم؟ در این صورت ما می توانیم فرصت های کووید ۱۹ را به نسل 

آتی منتقل کنیم.
وی اضافه کرد: کشورهایی که این مسیر را نروند به تعبیر »ریچارد 
کشوری  به  تبدیل  آمریکا  خارجی  روابط  شورای  رئیس  هاس« 
شکست خورده خواهند شد. گاهی در مقایسه تاریخی اتفاقاتی مانند 
انقالب صنعتی، جنگ جهانی اول و دوم و حتی شیوع طاعون، پایه های 
عقب ماندگی و پیشرفت برخی کشورها را می سازند. این اتفاقات تبدیل 

به بزنگاه های مهمی در تاریخ جوامع انسانی می شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز گذار از فروردین و آغاز ماه مبارک 
رمضان می تواند استعاره ای از یک فصل نوین باشد، نوشت: من معتقدم 
در دوران پساکرونا می توانیم جامعه ای از نوِع دیگر و مطلوب تر شویم. 
فردگرایی های منفی به کنار رفته و نوعی جمع گرایی دردمندانه نسبت 

به یکدیگر را پیش رو داشته باشیم.
ربیعی نوشت: حتی اگر یک بُعد از فرصت های کرونا شکل گیری نوعی 
از مدارا، اخالق، خیرخواهی و زندگی بهتر برای خود و دیگران باشد، 

تقویت آن برای نسل های آینده مغتنم است.
وی با بیان اینکه همکناری نوروز و بهار طبیعت و بهارقرآن فرصت 
مغتنمی برای یک آغاز نوین است، آورده است: آنچه که علمای اخالق 
با نفس است که  نوع مبارزه  نامیده اند در حقیقت یک  تزکیه نفس 
جایزه و پیروزی آن رزم بی امان برقراری یک رابطه تازه با خویشتن 
فطری مان است. ماه مبارک به ما می آموزد که آدمی خود صراف خود 
است و افکار و اندیشه ها و امیال ما پس از عبور از صافی این صرافی 

نقاد می تواند تازه و نوروزی شود.
و  اجتماع  و  است  سیاست  دین  اسالم  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
برقراری یک پیوند نوین با خویشتن فطری خود جدای از آن مناسبات 

نوینی نیست که با جامعه برقرار می کنیم.
ربیعی با اشاره به اینکه رمضان فرصتی است برای تالقی و ترکیب همه 
اشکال این خانه تکانی ذهنی و جشنواره ای ممتد و متصل برای چندین 
آشتی  با طبیعت،  آشتی  الهی خود،  فطرت  با  آشتی  نوشت:  آشتی، 
با ارزش ها و سبک های زیستی جامعه و ساختن جامعه ای مبتنی بر 

ارزش هایی که هر فرد پشتوانه ای برای همه جامعه باشد.
فرصتی  قرآن،  و  طبیعت  بهار  گذر  در  می توانیم  ما  کرد:  تاکید  وی 
برای بازسازی جامعه به نحوی که کرونا را با کمترین آسیب پشت سر 
گذاشته و در پساکرونا جامعه را برای تحولی بزرگ و قرار دادن ایران 

در عرصه فرصت هایی که کرونا می سازد، فراهم کنیم.

کار بزرگ معلمان آموزش 
شکوفاسازی استعدادها برای 

ارزشهای متعالی است
شکوفاسازی  معلمان  جهاد  و  بزرگ  کار  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
اسالمی  و  انقالبی  ارزش های  در مسیر  نوجوانان  و  استعدادهای کودکان 

است.
 رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان در 
مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، کار بزرگ و جهاد معلمان را آموزش 
شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر ارزشهای اسالمی 
و انقالبی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادالنه و آرمان خواه دانستند و 
ثروتی  این مسیر پرورش می یابد  خاطرنشان کردند: نسل جوانی که در 
آن چنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن برابری نمی کند.

متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بسمه تعالی

روز معلم را به همه ی معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاه ها و حوزه های 
علمیه به پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور می پردازند تبریک 

میگویم.
شعار  یک  دانستند،  انبیا  شغل  را  معلمی  که  خمینی  امام  سخن  این 
تبلیغاتی نبود، سخن قرآن بود که فرموده است: ویزکیهم و یعلمهم الکتاب 
و الحمکة… تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت الهی چهار واژه ی کلیدی در 
دعوت اسالم و همه پیامبران است. واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در 
مدرسه نبّوتها، نسل های بشر با کتاب و حکمت، آموزش وپرورش می یابندو 
به  ترتیب  بدین  بشری  جوامع  و  می کنند  بنا  عدالت محور  زندگی  آنگاه 

هدف های آفرینش انسان نزدیک می شوند.
نظام اسالمی با همین هدف یعنی شکل گیری یک جامعه ی دینی عادالنه و 
آرمان خواه پدید آمد، و طبیعی است که نظام آموزشی کشور نیز نمی تواند 

هدفی جز هدف کلّی نظام داشته باشد.
کودک و نوجوان و جوان در کشور اسالمی می آموزد که استعداد و توان 
بالقوه ی خود را برای ارزشهای متعالی ملی یعنی ارزشهای اسالمی و انقالبی 

شکوفا کند و به کار گیرد.
این آموزش حیاتی و سازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد مبارکی 

است که معلمان عهده دار آن شده اند.
اسالم ما را به علم نافع فرا می خواند، علم نافع از سوئی جوان ایرانی را به 
ابزارهای الزم برای پیشرفت و اعتالی کشور و ملتش مجهز می سازد، و از 
سوئی به او هویت می بخشد و او را از وزانت و اعتبار روحی و معنوی و 

اعتماد به نفس برخوردار می کند.
نسل جوانی که در این مسیر، صیرورت و پرورش می یابد، ثروتی آن چنان 
انبوه و ذخیره ئی آنچنان عظیم است که هیچ پدیده ی ارزشمند دیگری 

برای کشور با آن برابری نمی کند.
و  دانشگاه ها  و  مدارس  در  معلمان  انگیزه ی  و  کار  محصول  ثروت،  این 
حوزه های علمیه است. رحمت و فضل خدا بر دستهای پرکار و دل های 

پر انگیزه ی آنان باد.
نسل جوان ما بحمداهلل الگوهای درخشان و برجسته ئی را هم می شناسد که 

در دنیای مادی امروز نظائر آنها را کمتر می توان یافت.
از شهید چمران و شهید آوینی تا شهدای هسته ئی و تا شهید سلیمانی و 
تا شهید بزرگوار مطهری که در دهه ی سی از عمر خود در حوزه ی قم و 
دانشگاه تهران درخشید و در دهه ی پنجاه با بال شهادت به ملکوت اعلی 

پرکشید.
درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان 

خوش عاقبت ملت ایران باد.
سّیدعلی خامنه ای
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اجرای  لزوم  بر  تاکید  با  کشور  وزیر 
برای  بهداشتی  پروتکل های  قاطع 
حفاظت از دستاوردهای کشور در حوزه 
کنترل بیماری کرونا، گفت: هر نوع بی 
احتیاطی در قبال کرونا، غیر قابل قبول 

است.
جریان  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
و  کرونا  مدیریت  »ستادهای  نشست 
اقتصاد مقاومتی« که با حضور معاونان 
چند وزارتخانه به صورت ویدئو کنفرانس 
استان های  مسئوالن  و  استانداران  با 
برگزار  بلوچستان  و  سیستان  و  فارس 
شد، گفت: از زمان اعالم شیوع ویروس 
دو  از  بیش  تاکنون  کشور  در  کرونا 
لطف  به  مدت  این  در  و  می گذرد  ماه 
هماهنگی نهادها و دستگاه های اجرایی 
مردم،  مشارکت  و  همکاری  و  کشور 
بیماری  این  زمینه  در  خوبی  مدیریت 

داشته ایم.
در  بیماری  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وارد  غیرمنتظره  صورت  به  شرایطی 
کشور شد که ناشناخته بود و امکانات 
و تجهیزات پزشکی نظیر ماسک و مواد 
ضد عفونی در کشور به اندازه کافی برای 
مقابله با آن وجود نداشت، تصریح کرد: 
با اقدامات انجام شده، امروز در کشور به 
شرایط قابل کنترل در مورد این بیماری 

رسیده ایم و بر آن تسلط داریم.
وزیر کشور با این حال هشدار داد: اگر 
بیماری  به  ما  تسلط  میزان  امروز  چه 
کرونا بسیار بیشتر از گذشته شده است 
اما به دلیل ناشناخته بودن این ویروس، 
آن،  رفتارهای  به  نسبت  باید همچنان 
کاماًل جانب احتیاط را رعایت کنیم و 

مراقبت های الزم را به عمل آوریم.
گونه  هر  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
احتیاطی  بی  و  بیماری  خاتمه  تصور 
موجب خسران  می تواند  حوزه  این  در 
اتخاذ  لزوم  بر  شود،  کشور  در  بیشتر 
به  نسبت  کارانه«  محافظه  »رویکردی 

این بیماری تاکید کرد.
وزارت  رسالت  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
کشور و نهادهای تابعه در اجرا و محقق 
سازی تصمیمات ملی گفت: باید توجه 
در  که  ملی  امر  هر  که  باشیم  داشته 
سطح کشور مورد تصویب قرا می گیرد، 

با استانداری ها و فرمانداری  اجرای آن 
هاست و خوشبختانه در بحث بیماری 
کنار  در  کشور  وزارت  مجموعه  کرونا، 
این  متولیان  سایر  و  بهداشت  وزارت 
اجرایی  نقش  و  وظیفه  توانسته  حوزه، 

اش را به خوبی انجام دهد.
بر  سخنانش  ادامه  در  فضلی  رحمانی 
موضوع  پنج  به  استانداران  توجه  لزوم 
»رصد مستمر و ارائه تحلیل درست از 
پروتکل های  »رعایت  جامعه«،  شرایط 
مردم«،  امور  »تسهیل  بهداشتی«، 
نقل  و  حمل  شرایط  به  ویژه  »توجه 
عمومی« و تعمیق پویش »کمک های 

مومنانه و مجاهدانه« تاکید کرد.
ضرورت  به  زمینه  این  در  کشور  وزیر 
اشتغال،  امر  به  استانداری ها  توجه 
امنیت و تأمین مایحتاج عمومی مردم 
اشاره کرد و گفت: رصد مستمر اوضاع 
و احوال کشور و تبیین درست شرایط 
برنامه های  محور  همواره  باید  جامعه 
استانداری ها باشد و استانداران محترم 
به  کمک  چون  مسائلی  کنار  در 
به  کرونا،  بیماری  درمان  و  پیشگیری 
اشتغال،  حوزه های  در  نارسایی ها  رفع 
عمومی  نیازمندی های  سایر  و  بیکاری 

مردم، اهتمام جدی داشته باشند.
از پیگیری های مستمر  رحمانی فضلی 
و  زمینه  این  در  جمهوری  رئیس 
روحانی  حسن  دکتر  مداوم  تماسهای 
و  داد  استانداران سراسر کشور خبر  با 
و  اوضاع  مدیریت  دولت،  برای  گفت: 
کنترل شرایط جامعه در شرایط کرونا و 
پساکرونا بسیار مهم است و برای همین 
باید اقدامات مراقبتی و پیشگیری الزم 
جامعه  نیازهای  از  درست  تحلیل  با  را 

داشته باشیم.
موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  وزیر 
جامعه  مهم  نگرانی  از  یکی  پساکرونا 
از  کشورها  نگرانی  به  است،  جهانی 
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی 
اظهارداشت:  و  کرد  اشاره  بیماری  این 
و  جهانی  تجارت  نفت،  قیمت  امروز 
تولید همگی متأثر از کرونا شده است 
عواقب  اینها  همه  که  است  طبیعی  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  امنیتی،  خاص 

خواهد داشت.

آن  بر  کشور  وزیر  که  دیگری  موضوع 
جانبه  همه  اجرای  لزوم  کرد،  تاکید 
پروتکل های بهداشتی در زمینه بیماری 
بخشهای  و  آحاد  همه  سوی  از  کرونا 

جامعه بود.
رحمانی فضلی گفت:. اگر ما با تالش و 
برای  و  بنویسیم  پروتکلی  فراوان  دقت 
اجرایی،  دستگاه های  به  را  آن  اجرا، 
مدارس  و  مردم  خصوصی،  بخش 
نکنیم  دقت  آن،  اجرای  در  اما  بدهیم 
عماًل در این زمینه موفق نبوده ایم. به 
همین دلیل، رعایت دقیق پروتکل های 

بهداشتی باید اولویت همگان باشد.
در  صداوسیما  نقش  از  تجلیل  با  وی 
لزوم  بر  مردم،  به  رسانی  اطالع  حوزه 
و  رسانی  اطالع  به  همزمان  توجه 
آموزش عمومی برای مقابله با بیماری 

کرونا تاکید کرد.
به  خطاب  زمینه  این  در  کشور  وزیر 
رعایت  زمینه  در  گفت:  استانداران 
پروتکل های بهداشتی به ویژه در مورد 
مشاغل و مراکز جمعیتی و فعالیت های 
عمومی به هیچ وجه کوتاه نیایید و برای 
دفاع از تأمین سالمت مردم، در صورت 

لزوم از ابزارهای قانونی استفاده کنید.
وزیر کشور در ادامه به موضوع همراهی 
مردم در زمینه مبارزه با کرونا اشاره کرد 
مردم  رضایت  خواست  استانداران  از  و 
فعالیت های  محور  و  پایه  عنوان  به  را 
خود برگزینند و از هر اقدامی که باعث 
تسهیل در امور مردم و خدمات رسانی 

بیشتر به آنها شود، دریغ نورزند.
رحمانی فضلی افزود: در شرایط کنونی، 

مردم  که  شود  فراهم  فضایی  باید 
داشته  ادارات  به  را  مراجعات  کمترین 
باشند و بدون هر گونه سختی، خواسته 

و نیاز آنها برطرف شود.
تقویت  لزوم  زمینه  این  وزیر کشور در 
و  الکترونیکی  روش های  از  استفاده 
اینترنتی را برای انجام امور اداری مردم 

مورد تاکید قرار داد.
به  اشاره  با  همچنین  فضلی  رحمانی 
اهمیت حمل و نقل عمومی در حفظ 
شیوع  شرایط  در  گفت:  مردم  سالمت 
از  یکی  عمومی  ونقل  حمل  کرونا، 
زایی  آسیب  توان  که  است  حوزه هایی 
باالیی به مردم دارد و به همین دلیل 
از ماسک جهت  استفاده  الزامی کردن 
استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی، در 

دست بررسی است.
وزیر کشور در ادامه سخنانش به پویش 
»کمک های مومنانه و مجاهدانه« که 
است؛  رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد 
همه  از  باید  اظهارداشت:  و  پرداخت 
از  حمایت  در  مردمی  ظرفیت های 
این  در  و  شود  استفاده  نیازمند  اقشار 
مسیر استانداری ها باید تسهیل گر این 
حمایت ها و ناظر توزیع درست آن بین 

نیازمندان واقعی باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید فضایی ایجاد 
ماه  ایام  در  توانمند  افراد  که  کنیم 
مبارک رمضان به حمایت از نیازمندان 
تشویق شوند.، یادآور شد: امروز بیش از 
۳۰ تا ۴۰ درصد جامعه این توانمندی را 
دارند که با کمک های خود، خانواده های 

نیازمند را، یاری دهند.

هر نوع بی احتیاطی در قبال کرونا، غیر قابل قبول است
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خلیج  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
فارس محلی است که صلح و همزیستی 
شرارت  و  مداخله  بر  را  راه  منطقه ای 

سلطه گران می بندد.
حساب  در  رئیس جمهور  اول  معاون   
همیشه  خلیج  خود  توئیتری  شخصی 
و همکاری  میدان همزیستی  را  فارس 
و  دانست  را  همسایگان  همه  واقعی 
گفت: دولت و ملت ایران همیشه آماده 
این همکاری و همزیستی بوده اند و در 

این وضعیت بحرانی جهانی، آماده تر.

شرح  به  جهانگیری  اسحاق  پیام  متن 
زیر است:

است؛  فارس   خلیج  ملی  روز  »امروز 
نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمی دهد 
و محلی که صلح و همزیستی منطقه ای 
راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران 
میدان  فارس؛  همیشه  خلیج  می بندد. 
همه  واقعی  همکاری  و  همزیستی 
ایران  همسایگان است و دولت و ملت 
همیشه آماده این کار بوده اند و در این 

وضعیت بحرانی جهانی، آماده تر.«

صلح منطقه ای در خلیج فارس راه را بر مداخله سلطه گران می بندد



اقتصاد
اخبار

اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در
 منابع طبیعی ارتقا می یابد

سرپرست سازمان جنگل ها گفت: با ارتقای اقدامات پیشگیرانه حفاظتی 
در منابع طبیعی و تقویت حضور  میدانی یگان حفاظت سازمان در این 

عرصه ها، راه را بر سودجویان منابع  طبیعی خواهیم بست.
اظهار  طبیعی  منابع  از  حفاظت  شورای  جلسه  در  منصور  مسعود   
داشت: در طرح حفاظتی جدید، نیروهای حفاظتی را بر اساس مناطق 
بحرانی، نیمه بحرانی و عادی ساماندهی خواهیم کرد تا بر اساس این 

منطقه بندی به حفاظت از عرصه های منابع طبیعی بپردازند.
وی تاکید کرد: فرماندهان یگان حفاظت در ادارات کل منابع طبیعی 
استان ها باید از نیروهای نظامی باشند؛ اما در شهرستان ها از نیروی 

رسمی و پیمانی برای سرپرستی یگان استفاده می کنیم.
از  کامل  پشتیبانی  روش  این  در  گفت:  جنگل ها  سازمان  سرپرست 
یگان حفاظت مانند یکپارچه سازی اطالعات، تأمین تجهیزات، ایجاد 
فضای رصد با راه اندازی شبکه مانیتورینگ، سامانه هوشمند، طرح های 
مدیریت پیشگیری از حریق از طریق واحدهای سازمانی ذیربط به عمل 
آمده تا این نیروها تنها بر حفظ و مراقبت از منابع طبیعی کشور و 

اطفای حریق تمرکز داشته باشند.
و  گشت  نیروهای  کلیه  برای  امسال  ماه  خرداد  از  داشت:  بیان  وی 
مراقبت کالس های آموزشی با عنوان آشنایی با مبانی حقوق، مقررات 

و قوانین منابع طبیعی برگزار می شود.
منصور با اشاره به این که در این طرح انتخاب نیروهای حفاظتی بر 
این نکته که محل خدمت  بر  انجام خواهد گرفت،  اساس صالحیت 
نیروهای حفاظتی، عرصه های منابع طبیعی است نه ساختمان اداری 

تأکید کرد.
به گفته وی، نیروهای یگان حفاظت برای حراست، گشت و مراقبت 
و  وسایل  مناسب،  نقلیه  وسایل  متحدالشکل،  فرم  لباس  دارای  باید 

تجهیزات دفاع شخصی، کارت شناسایی و حکم باشند.
به  تعلق خاطر  و  اخالق حرفه ای  مقام مسؤول گفت: صالحیت  این 
منابع طبیعی کشور اولین شاخص ما برای انتخاب نیروهای حفاظتی 

است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه 
شورای  به  رهبری  معظم  مقام  لطف  از 
این  کنم،گفت:  می  تشکر  بورس  عالی 
اقدام یک خون تازه ای است که به بازار 
اقبال مردم و سهام داران  سرمایه مورد 

تزریق کرد.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی 
آزاد  درباره  دولت  هیئت  حاشیه  در 
باید  ابتدا  در  سازی سهام عدالت گفت: 
خرسندی خود از این اتفاق را اعالم کنم 
هم  اساسی  تحول  یک  خوشبختانه  که 
برای دارندگان سهام عدالت و هم برای 
بازار سرمایه با ابالغیه مقام معظم رهبری 

صورت گرفت.
معظم  مقام  خوشبختانه  افزود:  وی 
رهبری با درخواست رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه دارندگان سهام عدالت بر اساس 
عالی  شورای  تصویب  به  که  ضوابطی 
بورس می رسد موافقت کردند تا بتوانند 
آنچه که تا امروز مالکیت آن را داشتند 

خودشان مدیریت کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه از 
لطف مقام معظم رهبری به شورای عالی 
بورس تشکر می کنم، اظهار داشت: این 
اقدام یک خون تازه ای است که به بازار 
اقبال مردم و سهام داران  سرمایه مورد 
محسوب  تحول  یک  این  و  کرد  تزریق 

می شود.
که  شرایط  این  در  کرد:  اضافه  دژپسند 
بعضی از دارندگان سهام عدالت شرایط 
اقتصادی مناسبی ندارند و به خاطر آثار 
ویروس کرونا شرایط  از  ناشی  اقتصادی 
اقتصادی آنها تغییر کرده االن می توانند 
سهام خود را به درستی مدیریت کنند و 
اعالم  نزدیک  آینده  در  ما  که  نحوی  به 
می کنیم بخشی از این سهام برای فروش 
آزاد می شود و سهامداران می توانند آن 

را بفروشند.
وی تاکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد 
ام  توصیه  اقتصادی  کارشناس مسائل  و 
این است، تا مردم تا می توانند این سهام 
فروش  از  و  کنند  مدیریت  خودشان  را 

فوری و شتابزده خودداری کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: دارندگان 
سهام عدالت به این نکته توجه ویژه کنند 
که ممکن است تعدادی از افراد سودجو 
برای خرید این سهام به میدان وارد شوند 
سهام  ارزش  از  هنوز  که  اطالعاتی  از  و 
و  کنند  استفاده  سو  نشده  اعالم  کاماًل 
خدای ناکرده به قیمت بسیار پایین تر از 
ارزش واقعی سهام نسبت به خرید این 
اوراق اقدام کنند که این خیلی خطرناک 
است و باید دارندگان سهام به آن دقت 
کنند؛ این سهام سهام ارزشمندی است.

دژپسند اضافه کرد: من دیشب با رئیس 
در  تفصیل  به  سازی  سازمان خصوصی 
اما سهامداران  رابطه صحبت کردم  این 
باشند.  رسانی  اطالع  منتظر  همچنان 
میلیون  یک  از  سهام  میزان  به  بسته 
تومانی تا ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ارزش 
سهام ها متفاوت است و باید دقت کنیم 
که به بهای پایین آنها را خریداری کنند.

این  بعدی  نکته  داشت:  اظهار  وی 
ارزش سهام های  کلی  به طور  که  است 
بورسی متناسب با زمان متفاوت خواهد 

که  شود  مدیریت  باید  حال  این  با  بود؛ 
که  خصوص  به  نباشد  زیاد  نوسان  این 
عدالت  سهام  سبد  در  که  شرکت هایی 
قوی  و  معتبر  شرکت های  هستند، 

هستند.
کرد:  تاکید  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر 
سهام، ارزش ویژه دارد و ما خدا را شکر 
به  تاریخی  شرایط  این  در  که  می کنیم 
با  و  رهبری  معظم  مقام  موافقت  لطف 
درخواست رئیس جمهور این آزادسازی 
آن  دستورالعمل  البته  گرفت،  صورت 
با  باید به طور کامل تهیه شود.دژپسند 
که  است  این  مطلب  اولین  اینکه  بیان 
را  مدیریت  می خواهد  آیا سهامدار خود 
انجام دهد یا می خواهد به شرکت سرمایه 
وقتی  افزود:  کند،  واگذار  استان  گذاری 
مدیریت  که  کرد  انتخاب  سهامدار  که 
مستقیم انجام دهد باید منتظر باشد تا 
ما یک دستورالعملی را صادر کنیم که بر 
اساس آن تعیین می شود که در مرحله 
اول چند درصد از سهام خود را می تواند 

بفروشد.
رعایت  با  می کنیم  سعی  گفت:  وی 

سرفاصله های خود سهام، این تصمیم را 
بگیریم برای آنکه اگر خدا نکرده عرضه 
به  است  ممکن  بگیرد  صورت  هجومی 
بنابراین  بزند،  آسیب  آنها  داریی  ارزش 
اقدامات صورت  این  نکات  این  لحاظ  با 
می گیرد و انشا اهلل در مراحل بعد آنها را 
برای خرید و فروش آزاد می کنیم و بنا 
براین یک تحول اساسی در دارایی های 

افراد صورت خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه 
را  نفر  میلیون   ۵۰ حدود  موضوع  این 
که  می کنم  فکر  من  و  می شود  شامل 
ابالغیه  با  را  آمیزی  نشاط  فضای  یک 
شاهد  جامعه  در  رهبری  معظم  مقام 
طرف  از  داشت:  اظهار  بود،  خواهیم 
بازار سرمایه به میزان قابل  دیگر ارزش 
کسانی  تمام  و  می یابد  افزایش  توجهی 
که می خواهند پس انداز خود را در بازار 
سرمایه هدایت کنند این اتفاق یک نوید 
برای آنها است. عدد، عدد بزرگی است و 
می تواند رونق بازار سرمایه را کامل کند 
نیز  را  آن  پایداری  بتوانیم  امیدواریم  و 

داشته باشیم.

آزاد سازی سهام عدالت خون 
تازه ای به بازار سرمایه تزریق کرد

گزارش

نیاز ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت به 
سرمایه در گردش

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های بزرگ 
از ظرفیت های جدید بویژه بازار سرمایه برای تأمین مالی خود استفاده کنند.

سعید زرندی گفت: سوق دادن شرکت های تولیدی به استفاده از ابزارهای 
نوین مالی یکی از مهمترین سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت 

می باشد.
وی با یادآوری اینکه در سال ۹۹ سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت 
حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: برای میزان 
سرمایه گذاری ثابت نیز حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان نیاز این بخش خواهد 

بود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته این 
حجم منابع مالی در سیستم بانکی قابل تأمین نیست، لذا ما از شرکت های 
بزرگ درخواست کرده ایم از ظرفیت های جدید خصوصاً بازار سرمایه برای 

تأمین مالی خود اقدام کنند.
زرندی بیان کرد: در سال گذشته دفتری مستقل در ساختار وزارت  صمت 
با عنوان دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی ایجاد شد تا شرکت های 

تولیدی را به سوی استفاده از ابزارهای جدید مالی سوق دهد.
وی در خصوص ورود شرکتها به بورس کاال نیز گفت: در سال گذشته ۵ 
شرکت بخش تولید در بورس و ۱۱ شرکت در فرابورس و ۵ محصول در 
بورس کاال وارد شده، اما مجموع ۲۱ شرکت و محصول نشان می دهد هنوز 

ظرفیت خالی زیادی در این میسر وجود دارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه در سال 
ابزارهایی مثل اوراق  از  گذشته در مجموع بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان 
بدهی، لیزینگ،سکوک و گام در بخش تولید استفاده شده است، گفت: باید 
در این موضوع، تغییر نگاه بین فعاالن صنعتی و معدنی و همچنین متولیان 

امر صورت گیرد.
زرندی تصریح کرد: در تالش هستیم موانعی که در این زمینه وجود دارد، 
تسهیل شود تا روند استفاده شرکت های تولیدی از این ابزارها سرعت گیرد.

تاکید بر افزایش ضریب اشتغال 
در حوزه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی از عزم وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه طرح 
های اشتغالزایی و افزایش ضریب اشتغال در حوزه کشاورزی خبر داد.

 کاظم خاوازی در جلسه شورای عالی مدیران این وزارت، اظهار کرد: 
با توجه به اراده رئیس جمهور و همراهی مجلس و قوه قضائیه باید با 
اصالح قوانین، حذف انحصار و با رعایت منافع ملی کشور، به منظور 
منابع  و  زراعی  امور  در  مردم  مشکالت  وری،  بهره  و  تولید  افزایش 

طبیعی بررسی و مرتفع شود.
وی در ادامه بر ضرورت اطالع رسانی کامل و دقیق از برنامه ها، اقدامات 
و دستاوردهای بخش کشاورزی و روشنگری درباره مسائل این بخش 
در  محور  صادرات  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزود:  و  کرد  تاکید 

اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

استفاده از گونه های بومی برای پرورش ماهی در قفس

از مطالعات محققان علوم  رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، 
شیالتی، در دستیابی به بیوتکنیک گونه های ماهیان بومی مناسب برای 

پرورش در قفس خبر داد.
 محمود بهمنی با اشاره به اینکه پرورش ماهی در قفس، یکی از طرح های 
برای  وسیعی  مطالعات  گفت:  است،  کشاورزی  جهاد  وزارت  دار  اولویت 
دستیابی به بیوتکنیک گونه های ماهیان بومی مناسب برای این مهم در 
ماهی های  شامل  که  شده  انجام  کشور  شیالتی  علوم  تحقیقات  مؤسسه 
شانک، صبیتی و هامور برای پرورش ماهی در قفس در جنوب کشور و 

همچنین ماهیان خاویاری و آزاد دریای خزر در شمال کشور است.
بهمنی، ضمن تاکید بر استفاده از گونه های بومی برای پرورش ماهی در 
قفس، افزود: باید این نکته را مدنظر داشت که اگرچه استفاده از گونه های 
بومی برای پرورش ماهی در قفس بسیار ضروری است ولی نیاز به اصالح 
نژاد و بازاریابی دقیق دارد و باید به این مورد توجه ویژه شود که طرح های 
پژوهش های  نیازمند  و  بوده  هزینه بر  و  زمان بر  بسیار  آبزیان  نژاد  اصالح 
تحقیقات  مؤسسه  پیشنهاد  داد:  ادامه  بود.وی  پیوسته خواهد  و  دامنه دار 
از گونه های غیربومی برای  بر بهره برداری همزمان  علوم شیالتی کشور، 
استفاده در صنعت پرورش ماهی در قفس با رعایت الزامات و دستورالعمل ها 
و برنامه ریزی جهت اصالح نژاد گونه های بومی منتخب برای شمال و جنوب 

کشور است.
به گفته بهمنی، امکان سنجی پرورش ماهی در قفس در پشت سدها در 
ماهی  پرورش  مزارع  محیطی  شرایط  بررسی  کشور،  مختلف  استان های 
در قفس، همچنین ارزیابی تنوع و تراکم موجودات مزاحم در قفس های 
پرورش ماهی در جنوب جزیره قشم )استان هرمزگان(، ایجاد پایلوت بچه 
ماهیان دریایی شامل شانک، صبیتی، ماهی آزاد، قزل آال و همچنین ارزیابی 
اقتصادی - اجتماعی پرورش ماهی در قفس در سواحل استان خوزستان 
و دریای خزر، از دیگر فعالیت های مؤسسه به شمار می رود که برخی به 
اضافه  مسئول  مقام  است.این  اجرا  دست  در  دیگر  برخی  و  رسیده  اتمام 
کرد: البته دستورالعمل بهداشتی و الزامات زیست محیطی پرورش ماهی 
ارائه شده است. همچنین در  در قفس، تدوین و به سازمان های مربوطه 
سال ۹۷-۱۳۹۶ نیز مطالعاتی در خصوص بهداشت و بیماری های آبزیان و 
تولید کیت های تشخیص ویروس IPN,VHS و IHN با مشارکت مؤسسه 
واکسن و سرم سازی رازی آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. بهمنی معتقد 
است، در ایران در اواخر دهه ۸۰ موضوع پرورش ماهی در قفس مورد تاکید 
مسئوالن عالی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و متعاقباً با حضور بخش 
غیردولتی و با مساعدت سازمان شیالت ایران، پایلوت آزمایشی در مقیاس 
به  بوشهر، هرمزگان و خوزستان  مازندران،  استان های گیالن،  تجاری در 
اجرا در آمد و بر اساس آمار سازمان شیالت ایران میزان تولید ماهی در 
قفس های پرورش ماهی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۴ هزار تن رسیده است.

3

مدیریت زنجیره تأمین، راهکار توانمندسازی 
بخش کشاورزی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: راه حل توانمند شدن، حجم باالی 
تولید محصوالت کشاورزی نیست، بلکه مدیریت زنجیره تأمین در بطن 

اقتصاد محلی، روستاها است.
کشاورزی  بخش  رقابتی  و  تجاری  محیط  در  گفت:  شیرزاد  حسین 
ایران، کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین در بیشتر شرکتهای تعاونی، 
اتحادیه های ملی تعاونی های روستایی و هلدینگ های تجاری –تولیدی 
کشاورزی از برجسته ترین مباحث در بین اعضای هیأت مدیره ها و 
شیوه های  گسترده ای،  طور  به  امروزه  و  می رود  شمار  به  سهامداران 
تجارت منصفانه به هماهنگی اطالعاتی بین بخشهای مختلف سازمان 
کردن  یکپارچه  و  اطالعات  پشتیبانی  سیستم های  تجارت،  و  تولید 

سیستم های مختلف در زنجیره ارزش کشاورزی وابسته است.
تأمین  زنجیره  از  درستی  درک  به  ملی  اتحادیه های  کرد:  اضافه  وی 
هوشمند از طریق تجارت الکترونیک نیاز دارند؛ چراکه تغییرات روز 
مصرف  نیازهای  و  کشاورزی  محصوالت  و  غذایی  مواد  بازار  افزون 
کنندگان کالن شهرها، لزوم انعطاف هر چه بیشتر در سازمان مرکزی 
تعاون روستایی و شبکه تعاون روستایی کشور را الزام آور ساخته است؛ 
پس این پویش، نیازمند چابکی حداکثری در سازمان و شبکه تعاون 

روستایی کشور است.
شیرزاد گفت: راه حل توانمند شدن، لزوماً حجم باالی تولید محصوالت 
کشاورزی و مقیاس اقتصادی نیست، بلکه مدیریت زنجیره تأمین در 
بطن اقتصاد محلی، روستاها است. در واقع زنجیره تأمین مواد غذایی و 
کشاورزی مجموعه ای از تمامی ذی نفعان و ذی مدخالنی است که در 
تولید، انبارش، بسته بندی، بازرسانی، بازاریابی، فرآوری، توزیع، خرده 

فروشی و مصرف محصوالت کشاورزی نقش آفرینی می کنند.
وی افزود: زنجیره تأمین سلسله عوامل و مجموعه هایی را که از ابتدای 
تولید محصول تا انتهای مصرف و حتی چرخه ی باز تولید محصوالت 
تأمین  »زنجیره  و  می شود  شامل  هستند؛  خوب  حکمرانی  درگیر 
پاسخگو«، به عنوان استراتژی رقابتی دراقتصاد شبکه مند تعاونی های 
روستایی سه جنبه اجتماعی، زیست محیطی و انعطاف پذیری اقتصادی 
در طول زنجیره را با تکیه بر اطالعات مکانی محصول، قابلیت ردیابی، 

و ایمنی مواد غذایی، مورد تاکید قرار می دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: زنجیره تأمین پایدار کشاورزی به مدیریت 
جریان مواد، اطالعات و منابع مالی اشاره می کند، به عالوه همکاری بین 
شرکتهای تعاونی روستایی در سطوح روستا، شهرستان ها و اتحادیه های 
ملی در طول زنجیره تأمین )SC( که بطور همزمان در سه بعد توسعه 

پایدار: زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می شود.
وی اظهار داشت: موفقیت زنجیره تأمین پایدار توجه به دیدگاه رهبری 
مشارکتی در حاکمیت شرکتی تعاونی های روستایی، نوآوری در زنجیره، 
یکپارچه سازی فعالیت های تجاری، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
همزمان تجار و تولیدکنندگان را الزامی ساخته است؛ اما مسئله اصلی 
تدوین پروتکل هایی جهت حسابداری کامل هزینه ها است که یک الزام 
راهبردی در مدیریت اتحادیه های ملی تعاون روستایی به شمار می رود.

خرید  هزینه های  شامل  تأمین  زنجیره  هزینه های  شیرزاد،  گفته  به 
و کسری  افت  میزان  تبعی،  هزینه های  تولید،  کشاورزی،  محصوالت 
که به عنوان عاملی برای تسهیل حمل و نقل، هزینه های ذخیره سازی 
انبارش، و کم کردن هزینه های فروش بعنوان معیارهای اولیه در سطح 

رضایت مشتریان شهری در نظر گرفته شده است.
کیفیت،  تأمین  زنجیره  مدیریت  اقتصادی  عملکرد  در  گفت:  شیرزاد 
سرعت، قابلیت اعتماد، انعطاف پذیری و کاهش مستمر قیمت تمام 
شده و هزینه نیازمند مداقه اند و متأسفانه این هزینه ها در شبکه تعاون 
تأمین؛ در شبکه  باالست. مشکالت زنجیره  به شدت  ایران  روستایی 
تعاون روستایی کشور؛ سندرم های متعارفی از قبیل ضعف در مذاکرات 
تجاری بین المللی، فقدان برندینگ، مشکالت تأمین مالی با نرخ بهره 
تعامالت  در  وثایق  تأمین  از  ناشی  مشکالت  بدهی ها،  بحران  پایین، 
تغییرات  یا  چرمی  شالق  اثر  هماهنگی،  عدم  اطمینان،  عدم  بانکی، 
نامنظم در سفارشات طی زنجیره تأمین، و مقدار ذخیره ناصحیح است 

که باید کنترل گردد.

سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت در حوزه سدها
فعالیت  ابتدای  از  گفت:  نیرو  وزیر 
دولت تدبیر و امید تاکنون، در حوزه 
شبکه های  اجرای  و  سدها  ساخت 
میلیارد  هزار   ۳۸ زهکشی  و  آبیاری 

تومان سرمایه گذاری شده است.
از  هفته  دومین  در  اردکانیان  رضا 
در  ایران  ب  الف  هفته  هر  پویش 
آیین بهره برداری از سه پروژه صنعت 
با حضور رئیس  آب استان ایالم که 
جمهوری به صورت ویدئوکنفرانسی 
میلیارد  هزار   ۲۱ افزود:  شد،  برگزار 

تومان از این حجم سرمایه گذاری از 
صندوق توسعه ملی است که با اجازه 
مقام معظم رهبری عملی شده است.

وی افزود: در کشور بعد از انقالب در 
داشتیم،  مخزنی  سد   ۱۹ که  حالی 
دولت  در  سدها  این  تعداد  اکنون 
رسیده  سد   ۱۴۴ به  امید  و  تدبیر 

است.
احتساب  با  کرد:  عنوان  اردکانیان 
سال هایی مانند دوران جنگ تحمیلی 
به  نداشتیم،  سدسازی  فعالیت  که 

چهار  حدود  سال  هر  متوسط  طور 
سد در کشور ساخته شده است .

وزیر نیرو گفت: تا پایان دولت تدبیر 
و امید تعداد سدهای ساخته شده در 

این دولت به ۵۲ خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: در ۸ سال دولت 
تدبیر و امید هر سال حدود ۶.۵ سد 
و هر دو ماه یک سد به مدار آمده و 
امید است این روند با اتکا بر اصول 
زیست  مسائل  رعایت  و  مهندسی 

محیطی ادامه یابد.

سخنگوی گمرک ایران گفت: بعد از۶ ماه از 
اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،حجم تجارت با 
این اتحادیه به بیش از پنج میلیون تن کاال 

رسید.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران 
گفت: بعد از ۶ ماه از اجرایی شدن موافقت 
اقتصادی  اتحادیه  با  ترجیحی  تجارت  نامه 
اوراسیا، حجم تجارت با این اتحادیه به بیش 

از پنج میلیون تن کاال رسید.
از زمان  ادامه داد:  ایران  سخنگوی گمرک 
اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران، 
آبان  پنجم  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با 
 ،۹۹ سال  اردیبهشت  پنجم  تا   ۹۸ سال 
با این اتحادیه، به  حجم تجارت کشورمان 
به  تن   ۹۸۴ و  هزار   ۱۰۴ و  میلیون  پنج 
ارزش یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۵۷۷ 

هزار و ۷۱۹ دالر رسید.
این  به  کشور  صادرات  سهم  افزود:  وی 
اتحادیه، یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۳۷۷ تن 
به ارزش ۵۳۹ میلیون و۶۱۲ هزار و ۴۵۶ 
دالر در این مدت بوده است که روسیه با ۵۳ 
درصد، ارمنستان با ۲۳ درصد و قزاقستان 
به  کشورمان  صادرات  کل  درصد   ۱۶ با 
ترتیب مقاصد اول تا سوم کاالهای صادراتی 

کشورمان به این اتحادیه بودند.
خصوص  در  ایران  گمرک  سخنگوی 
اتحادیه  این  به  صادراتی  اصلی  کاالهای 
گفت: سیب تازه با ۱۴ درصد، پسته با ۱۲ 
با ۷.۵  با ۹ درصد، کیوی  گازمایع  درصد، 
ترشی  و  خیار  و  درصد  با ۳  انگور  درصد، 
درصد   ۲.۲ با  فلفل  و  درصد   ۲.۵ خیاربا 
به  کشورمان  صادراتی  محصوالت  عمده 

تشکیل  گذشته  ماه   ۶ در  را  اتحادیه  این 
می دهند.

لطیفی در خصوص واردات از این اتحادیه 
نیز اعالم کرد: بعدازاجرای این موافقتنامه، 
سه میلیون و ۷۶۰ هزار و۶۰۷ تن کاال به 
ارزش یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۹۶۵ 
است  واردشده  به کشور  و ۲۶۳ دالر  هزار 
که عمده واردات ما از این اتحادیه کاالهای 

اساسی و مورد نیاز کشور بوده است.
ذرت  درصد،   ۳۰ حدود  با  جو  افزود:  وی 
دامی با ۱۸.۵ درصد، گندم با ۱۷.۵ درصد، 
روغن دانه آفتابگردان با ۱۲ درصد، الشه و 
شقه بره با سه درصد، عدس و نخ هرکدام 
با ۱.۳ درصد و کاغذ وماشین االت صنعتی 
به ترتیب کاالهای وارداتی از این اتحادیه به 

کشور هستند.

تجارت ایران و اوراسیا از 
مرز ۵میلیون تن گذشت
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اجتماعی
خبر

پرداخت ۱۰ میلیون تومان به خانواده 
مددجویان درگیر کرونا

میلیون   ۱۰ مبلغ  گفت:  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
بیمار  دارای  مددجویان  خانواده های  برای  تومان 
تحت  که  کرونا  اثر  بر  فوتی  و  صعب العالج  خاص، 

پوشش کمیته امداد قرار دارند، تخصیص داده شد.
میلیارد  اعالم خبر کمک ۱۰  با  فتاح  پرویز   سید 
تومانی بنیاد مستضعفان به کمیته امداد امام خمینی 
که  مددجویانی  خانواده های  از  حمایت  برای  )ره( 
اعضای آنها به دلیل شیوع کرونا جان باختند، اظهار 
با  مستضعفان  بنیاد  همکاری  ادامه  دنبال  به  کرد: 
نهادهای حمایتی در جریان شیوع کرونا در کشور، 
اختیار  در  را  تومان  میلیارد   ۲۰ مبلغ  بنیاد،  این 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 

کشور قرار داد.
با توجه به درخواست این دو  این مبلغ  افزود:  وی 
نهاد در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته 
مددیاران،  مددکاران،  از  برای حمایت  است  قرار  و 
خانواده های مددجویان دارای عضو فوتی بر اثر کرونا 
و بیماران خاص و صعب العالج تحت حمایت، هزینه 

شود.
میلیارد  اینکه ۱۰  بیان  با  بنیاد مستضعفان  رئیس 
تومان از این مبلغ، به بهزیستی و ۱۰ میلیارد تومان 
است،  شده  داده  تخصیص  امداد  کمیته  به  هم 
بنیاد مستضعفان  تومانی  میلیارد  گفت: کمک ۱۰ 
این  رئیس  خواست  در  با  بهزیستی،  سازمان  به 
سازمان انجام شده و این مبلغ در قالب هدیه ۵۰۰ 
هزار تومانی به مددکاران و مددیارانی که طی این 

هفته ها، ایثارگرانه خدمت کردند تقدیم شد.
امداد  کمیته  رئیس  درخواست  با  داد:  ادامه  فتاح 
امام خمینی مبنی بر حمایت از خانواده مددجویانی 
که عضوی از آنها بر اثر کرونا فوت کرده، مقرر شد 
و  فوتی  هر  خانواده  به  را  تومان  میلیون  مبلغ ۱۰ 
۱۰ میلیون تومان نیز برای خانواده های مددجویانی 
که بیمار صعب العالج یا بیمار خاص دارند، پرداخت 

شود.

احیای  ستاد  بر  هزینه  پروژهای  گفت:  تجریشی 
دریاچه ارومیه تا پایان سال۹۹ پایان می یابد و دولت 
به نگه داری و مدیریت سرمایه ها  باید  تنها  بعدی 

بپردازد.
 مسعود تجریشی مدیر برنامه ریزی و تلفیق ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در نشست خبری این ستاد 
که پیش از ظهر امروز برگزار شد با اشاره به اینکه 
وضعیت دریاچه ارومیه در شهریور ماه سال ۹۶ به 
تثبیت رسیده است گفت: وضعیت آبی دریاچه در 
سال آبی ۹۸_۹۹ نسبت به سالهای قبل بهتر بوده 

است.
۶۰ درصد از دریاچه عمق کمتر از ۶۰ متر دارد

وی افزود: اگر سال ۹۳ را با سال های قبل مقایسه 
کنیم می بینیم که سطح آب حدود ۱۰۰ متر افزایش 

یافته و تراز به ۱۰۸۸ رسیده است.
تجریشی با اشاره به اینکه همچنان ۶۰ درصد سطح 
دریاچه عمقش کمتر از ۶۰ سانتیمتر است، اظهار 
داشت: باید حدود یک متر تبخیر را در فصل گرم 

انتظار داشته باشیم.
ارومیه  دریاچه  به  ورودی  آب  برابری   ۹ افزایش 

نسبت به سال ۹۳
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ که ۱.۹ میلیارد 
مترمکعب مقدار حجم آب دریاچه بوده و در حال 
حاضر این مقدار آب به ۹ برابر افزایش یافته است، 
 ۹ نیازمند  اکولوژیک  تراز  به  رسیدن  برای  گفت: 
میلیارد مترمکعب آب هستیم که به سطح دریاچه 

اضافه شود.
نسبت  آبریز  حوزه  بارش های  درصدی  کاهش ۳۰ 

به سال قبل
دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  ریزی  برنامه  مدیر 
ارومیه با بیان اینکه بارش ها در حوضه آبریز دریاچه 
کاهش  درصد   ۳۰ گذشته  سال  به  نسبت  ارومیه 
یافته است، ابراز داشت: این در حالی است که در 
کل کشور کاهش بارش ها حدود ۷ درصد بوده و به 
لحاظ میانگین در ۵۸ سال گذشته در حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه ۱۳ درصد افزایش بارش داشته ایم 
که این مقدار در کل کشور حدود ۳۵ درصد بوده 
این  بارش های  به کل کشور  بنابراین نسبت  است. 

حوزه کمتر بوده است.
کاهش  این  وجود  با  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
درصد   ۳۰ دریاچه  آب  تراز  تغییرات  بارندگی ها، 

پیش  و  است،  بوده  بیشتر  گذشته  سال  به  نسبت 
بینی ما این است که امسال سال گرم تری خواهیم 
داشت و انتظار تبخیر از سطح دریاچه بیشتر است.

تجریشی در خصوص اینکه آیا باران باعث افزایش 
داشت:  اظهار  است  شده  دریاچه  آب  تراز  سطح 
امسال در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۳۲۰ میلیمتر 
آبی  سال  در  که  حالی  در  است  داده  رخ  بارندگی 
۸۷_ ۸۸، ۳۱۲ میلی متر بارندگی رخ داده بود اما 

سطح تراز آب دریاچه ۵۹ درصد افت داشته است.
وی ادامه داد: در سال آبی ۸۹_ ۹۰ نیز همان مقدار 
۳۱۲ میلیمتر بارندگی در منطقه وجود داشته و با 
۳۶ سانتیمتر افت تراز آب دریاچه مواجه بوده ایم اما 
در سال ۹۱ و ۹۹، ۳۴۳ میلی متر بارندگی رخ داده و 

با افت ۲۷ سانتی متری مواجه بوده ایم.
با وجود ۳۲۰ میلی متر  امسال  به گفته تجریشی 
افزایش تراز  ایم، ۱۳ سانتیمتر  بارندگی که داشته 
داشتیم چون توانستیم به جای تلف کردن آب، آب 

را به سمت دریاچه هدایت کنیم.
دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  ریزی  برنامه  مدیر 

ارومیه با بیان اینکه افزایش سطح تراز آب دریاچه 
خوب  حال  باعث  آن  رسیدن  تثبیت  به  و  ارومیه 
همین  به  افزود:  است،  شده  دریاچه  وحش  حیات 
ارومیه در  بر فراز دریاچه  دلیل ۶۴ هزار فالمینگو 

اردیبهشت ماه ۹۸ مشاهده شده اند.
متفاوت  پیش  سال   ۶ به  نسبت  باالدستی  قوانین 
شده و به کمک تأمین حقابه زیست محیطی آمده 

اند
احیای  ستاد  اقدامات  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
دریاچه ارومیه دارای پشتوانه های قانونی الزم بوده 
سند  جمله  از  باالدستی  اسناد  داد:  توضیح  است، 
آبه های زیست  اعمال حق  به  ملی محیط زیست 
کرده اند  اشاره  اکوسیستم  پایدار  حد  در  محیطی 
که قوه قضائیه در قالب حقوق عامه مطالبه گر آن 
شده است همچنین اعمال محدودیت قانونمند برای 
بهره برداری از منابع متناسب با توان اکولوژیکی آن 
مقام  سوی  از  که  آب  منابع  کلی  سیاست های  در 

معظم رهبری ابالغ شده است دیده می شود.
وی ادامه داد: در ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه نیز 

باید  بحرانی  تاالب های  درصد  که ۲۰  عنوان شده 
احیا شوند و ماده ۲ قانون حفاظت و احیا و مدیریت 
تاالب های کشور که در سال ۹۶ به تصویب رسیده 
است عنوان شده که ۲۴ تاالب کشور نیازمند تأمین 

حق آبه هستند.
تجریشی با بیان اینکه قوانین باالدستی نسبت به 
۶ سال پیش بسیار متفاوت شده اند، اظهار داشت 
آب  تأمین  از  پس  زیست  محیط  حقابه  تخصیص 

شرب، در اولویت بعدی سیاست های کشور است.
سطح تراز ۱۲۷۴، سطح تراز احیای دریاچه ارومیه 

است
وی در خصوص اینکه آیا پس از گذشت شش سال، 
نقشه راه ستاد احیای دریاچه ارومیه پابرجا مانده 
است گفت: برای احیای این دریاچه سه دوره تثبیت 
احیا و احیای نهایی در نظر گرفته شده بود که در 
حال حاضر در فاز احیا هستیم دریاچه زمانی که به 
تراز ۱۲۷۴ برسد احیا می شود در این تراز سالمت 
انسان، کیفیت آب، بوم شناسی به شکل استاندارد 

در آمده و تفرج در آن ممکن می شود.

اتمام پروژه های هزینه بر ستاد احیا
 تا پایان سال

فعاالن  با  گفتگو  در  تهران  شهردار 
راههای  کارآفرینان  و  اقتصادی 
و  بررسی  را  برای شهر  درآمد  ایجاد 
نباید برای  تاکید کرد به هر قیمتی 

شهرداری درآمد کسب کرد.
تهران  شهردار  حناچی،  پیروز 
از  تعدادی  با  گفتگو  و  دیدار  در 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با تاکید 
تحریم های  با  اینکه سال گذشته  بر 
نفت،  از  دولت  درآمد  میزان  جدید 
تهران  شهرداری  و  رسید  حداقل  به 
هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفت، 
گفت: مدیریت شهری در دوره جدید 
درآمدزایی  هر شکلی  به  نمی خواهد 
کند و چارچوب هایی دارد. به همین 
را  سختی  مالی  شرایط  امروز  دلیل 
تجربه می کنیم. اداره شهرداری تهران 
حداقل نیاز به اعتبار روزانه بین ۵۰ تا 
۸۰ میلیارد تومان دارد با این وجود 
فعالیت  کرونا  دوران  در  شهرداری 
خود را ادامه داد؛ برای نمونه ناوگان 
درصد   ۸۰ با  عمومی  نقل  و  حمل 
ظرفیت فعالیت می کرد، در حالی که 
تنها ۱۰ درصد مسافران همیشگی از 

آن استفاده می کردند.
او درباره این نقد که شهرداری تهران 
هزینه هایش باالست گفت: این انتقاد 
وارد است و تالش شده است که این 
مشکل تا حدودی برطرف شود بدنه 
شهرداری سنگین است هر چند که 
ابتدای  از  شهرداری  بگیران  حقوق 
مدیریت جدید از ۶۷ هزار به ۶۲ هزار 
نفر رسیده، اما باید در این زمینه با 
رعایت تمام جوانب اخالقی و انسانی 

بیشتر تالش کنیم.
شهردار تهران با اشاره به ارائه الیحه 
دوفوریتی به شورای شهر تهران برای 
تاکید  شهرداری  مالی  موانع  رفع 
به  درآمد  کسب  دنبال  به  ما  کرد: 
بعضی  که  چرا  نیستیم  بهانه ای  هر 
مسیرهای درآمد زایی به شهر آسیب 

می زند.
همکاری  درباره  تهران  شهردار 
گفت:  آپها  استارت  از  حمایت  و 
از  حمایت  شهری  مدیریت  سیاست 
ما  راستا  همین  است  آپها  استارت 
ارائه خدمات  پیگیر »هوشمندسازی 
شهری« در شهر تهران هستیم. حتی 
الیحه ای برای حمایت از آنها آماده و 
به شورای شهر تهران ارائه شده است.

حناچی درباره »درآمدزایی از سرای 

به  از سرای محالت  محالت« گفت: 
اندازه ای که باید، درآمد مالی کسب 
برای  فعلی  مکانیزم های  و  نمی شود 
نظر  به  نیست.  مؤثر  درآمدزایی 
بیشتر  باید  مدنی  نهادهای  می رسد 
را  مردم  خواسته های  و  کنند  تالش 
تا  کنند  منتقل  شهری  مدیریت  به 
تبدیل به تصمیمات اجرایی شود. در 
عین حال باید قبول کرد که نزدیک تر 
در  مردم  به  این سراهای محالت  از 
شرایط فعلی وجود ندارد که اطالعات 
و  دارند  شهروندان  از  خوبی  بسیار 
دهی  خدمات  برای  آن  از  می توان 

بیشتر به شهروندان استفاده کرد.
فروشی  تراکم  درباره  تهران  شهردار 
با  را  شهر  می توان  داد:  توضیح 
از  نباید خارج  اما  اداره کرد  ساختن 
برنامه تراکم فروخته شود. شهرداری 
در دوره مدیریت جدید تالش کرده 
است هم طبق برنامه تراکم بفروشد 
و هم آن را به قیمت واقعی و نه به 
هم  دهد.  ارائه  ارزان  و  قیمت  نصف 
اکنون در تهران قیمت تراکم معادل 
زمینه  این  در  است.  زمین  قیمت 
حرکت  تعادل  سمت  به  شهرداری 

می کند.
جدید  پایدار  درآمدهای  به  حناچی 
شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: دو 
یکی  شد  تصویب  مجلس  در  الیحه 
الیحه درآمدهای پایدار که به زودی 
ایرادهای وارده شورای نگهبان بر آن 
برطرف خواهد شد و دیگری مالیات 
بر ارزش افزوده است که از یک سوم 

درآمد مالیات بر ارزش افزوده، به ۴ 
این دو  از ۹ درصد رسید و مطمئناً 
الیحه در افزایش درآمد شهرداری در 

شرایط عادی تأثیر خواهد داشت.
یک  عنوان  به  تهران  »تبدیل  به  او 
مقصد گردشگری« اشاره کرد و گفت: 
تهران از نظر جاذبه گردشگری چیزی 
کم ندارد اما در زمینه شناساندن آن 
مدیریت  شده،  کاری  کم  مردم  به 
جدید  دوره  در  کرد  تالش  شهری 
کند  اندازی  راه  جدیدی  موزه های 
مقصد  به  تبدیل  تهران  اگر  قطعاً  و 
از  بسیاری  شود  تبدیل  گردشگری 
مشکالت شهر برطرف خواهد شد و 
درآمدهای خوبی هم به شهر تهران 

تزریق خواهد شد.
از  درآمد  »کسب  درباره  حناچی 
به  خصوصی  بخش  »ورود  و  زباله« 
در  زباله  اکنون  گفت:  حوزه«  این 
اما  است  پیمانکار  اختیار  در  تهران 
مسیر  زباله  بازیافت  پذیرفت  باید 
طبیعی خود را طی نمی کند. مبنای 
طرح جامع پسماند که قرار است اجرا 
شده  تولید  زباله  که  است  این  شود 
را اول ارزش گذاری و بعد برای آن 
زباله در  برنامه ریزی می کند. سرانه 
تبلیغی که می شود  بر خالف  کشور 
خیلی باال نیست. در عین حال ارزش 
یکی  شهر  مناطق  همه  زباله های 
منطقه  زباله های  ارزش  مثاًل  نیست 
یک با ۱۲ اساساً قابل مقایسه نیست. 
کیلویی  زباله  امحای  متوسط  قیمت 
نسبتاً  رقم  که  است  تومان   ۱۶۷

باالیی است.
سازی  »خصوصی  درباره  حناچی 
حاضر  حال  در  گفت:  اتوبوسرانی« 
اختیار  در  اتوبوسرانی  درصد   ۶۰
بخش خصوصی است اما مشکل این 
بخش یارانه باالیی است که پرداخت 
دلیل  به  شهری  مدیریت  و  می شود 
برخی مخالفت ها و شرایط اقتصادی 
کشور اجازه ندارد این یارانه را تعدیل 

کند.
او همچنین پیشنهادهایی مانند اجاره 
استفاده  که  مسکونی هایی  پالک 
اداری می  شوند را قابل تأمل خواند 
و گفت: این پیشنهاد خوبی است و 
بهتر از پلمب واحد است که فعاًل اجرا 

می شود.
نمایشگاه  از  استفاده  درباره  حناچی 
قصد  شهری  مدیریت  گفت:  آفتاب 
این  به  را  ملی  نمایشگاه های  داشت 
اتاق  اگر  اما  کند  منتقل  مجموعه 
مجموعه  این  بتواند  تهران  بازرگانی 
را با پیشنهادهای خود به درآمدزایی 
برساند مدیریت شهری از آن استقبال 

می کند.
درآمد  کسب  درباره  پایان  در  او 
گفت:  تبلیغاتی  بیلبوردهای  از 
شهرداری تهران ۱۵ درصد بیلبوردها 
را در اختیار دارد. البته این بیلبوردها 
نیستند.  خالی  مواقع  بیشتر  در  هم 
که  شده  تالش  حال  عین  در  اما 
تبلیغات  شهرداری  بیلبوردهای  در 
روز  شرایط  و  مناسبت ها  با  مرتبط 

کشور وجود داشته باشد.

برای شهر به دنبال درآمدزایی آسیب زا نیستیم

از  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
تومان  اختصاص ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
برای ایجاد شغل افراد آسیب دیده از کرونا 

خبر داد.
یک  توزیع  مراسم  در  مخبر،  محمد   
میان  بهداشتی  و  غذایی  بسته  میلیون 
آسیب دیدگان ناشی از کرونا، اظهار کرد: 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در 
توانست  کشور  در  کرونا  شیوع  جریان 
برخی از داروهایی که به صورت وارداتی 
کند،  تولید  را  می شد  وارد  کشور  به 
کشور  در  مختلفی  تجهیزات  همچنین 

تهیه کند.
ماسک  تولید  اینکه ظرفیت  بیان  با  وی 
در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور 
ستاد  افزود:  بود،  عدد  هزار   ۴ روزانه 
تولید ۴  اجرایی در حال حاضر ظرفیت 

میلیون ماسک را در کشور دارد.
تهیه  و  توزیع  در  اینکه  بیان  با  مخبر 
برای  گفت:  نداریم،  مشکل  تجهیزات 
قدم های  نیز  کرونا  بیماری  تشخیص 
همچنین  است،  شده  برداشته  خوبی 
سلول درمانی و پالسما درمانی اقدامات 
دیگری است که در زمینه درمان کرونا 
انجام  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  در 

شده است.
امام  فرمان حضرت  اجرایی  رئیس ستاد 
یک  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  )ره( 
تیم دانشمند در کشور در حال تولید و 
کشف واکسن کرونا هستند، ادامه داد: در 
با سایر  این زمینه شانس ما در مقایسه 
این  که  امیدواریم  و  است  برابر  کشورها 
باعث  که  ایران شروع شود، چرا  در  کار 

آبروی کشور است.
مخبر ادامه داد: تماس ها با سامانه ۴۰۳۰ 
در این روزهای کرونایی از روزانه ۷۵ هزار 
تماس به ۲۰۰ هزار تماس در روز رسید.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان 
با  است  کرده  اعالم  پزشکی  آموزش  و 
مراجعات   ،۴۰۳۰ سامانه  اندازی  راه 
بیمارستانی ۸۰ درصد کاهش یافته است، 
پزشک  جهادگران  از  نفر   ۲۲۰۰ افزود: 
در سامانه ۴۰۳۰ ما را همراهی کردند و 
همچنین دو هزار نفر دیگر نیز در نوبت 
کمک رسانی برای سامانه ۴۰۳۰ هستند.

امام  فرمان حضرت  اجرایی  رئیس ستاد 
)ره( با بیان اینکه با شروع ویروس کرونا 
قم،  به  را  سالمت  کاروان های  کشور  در 
گیالن و مازندران اعزام کردیم، بیان کرد: 
اهدا خواهند  امروز  بسته های غذایی که 

شد شامل برنج، مرغ، ماکارونی و.. است 
که ارزش آن ۳۲۰ هزار تومان است که 
در مجموع ۳۵۰ میلیارد تومان برای این 

بخش سرمایه گذاری شده است.
مخبر افزود: توزیع بسته های غذایی زیر 
تمامی  در  فقیه  ولی  نمایندگان،  نظر 

استان ها صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه قرارگاه هایی در سراسر 
اقالم  توزیع  که  است  شده  ایجاد  کشور 
را مدیریت می کنند،  و غذایی  بهداشتی 
میلیارد   ۱,۵۰۰ از  بیش  کرد:  عنوان 
تومان بالعوض در جریان کرونا در اختیار 

آسیب دیدگان قرار گرفته است.
)ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
کرونا  جریان  در  که  افرادی  برای  گفت: 
شغلشان را از دست دادند ۶۰ هزار طرح 
اشتغالزایی زودبازده با ۱۸۰ هزار شغل در 

کشور ایجاد خواهد شد.
مخبر با بیان اینکه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای ایجاد شغل افراد آسیب دیده 
از کرونا اختصاص داده شده است، افزود: 
اشتغالزایی  طرح  هزار   ۴۰ درصد   ۲۰
اندازی  راه  گذشته  سال  که  کوچک 
شدند، در جریان کرونا آسیب دیدند که 
این  به  برای کمک  تومان  میلیارد   ۵۰۰

شده  گرفته  نظر  در  کوچک  بنگاه های 
است.

امام  فرمان حضرت  اجرایی  رئیس ستاد 
نیز  تومان  میلیارد   ۲۰۰ داد:  ادامه  )ره( 
در  که  بنیان  دانش  شرکت های  برای 
آسیب  کشور  در  کرونا  شیوع  جریان 

دیده اند اختصاص داده شده است.
خسارت های  جبران  برای  گفت:  مخبر 
دو  کمک  با  بزرگ  بنگاه های  به  وارده 
بانک پارسیان و کارآفرینی امید قرار است 

وام هایی در اختیار آن ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بانک کارآفرینی امید ۳ 
هزار میلیارد تومان و بانک پارسیان ۱۵ 
هزار میلیارد تومان را به بنگاه های بزرگ 
اختصاص داده است، بیان کرد: نرخ این 
وام ها ۱۸ درصد است و پس از یک سال 
انجام  بازپرداخت آن را  تنفس می توانند 

دهند.
امام  فرمان حضرت  اجرایی  رئیس ستاد 
اقداماتی  مجموع  در  اینکه  بیان  با  )ره( 
که ستاد اجرایی در جریان شیوع کرونا 
انجام داد، ۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری شده است، ادامه داد: هر زمان که 
کارهای  توانستیم  کردیم  تکیه  مردم  به 

بزرگ انجام دهیم.

اختصاص ۶هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان 
برای ایجاد شغل 

آسیب دیدگان کرونا

خبر

بخشودگی اجاره  بهای سه ماه مستاجرین 
سازمان بهزیستی

بهای  اجاره  کامل  بخشودگی  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
تمامی   ۹۹ اردیبهشت  و  فروردین  و   ۹۸ اسفند  ماه های 
مستاجرین بهزیستی خبر داد. وحید قبادی دانا، گفت: با توجه 
به شرایط خاصی که شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور و در 
جهان ایجاد کرده و با توجه به مسائل اقتصادی که شرکای 
توسط  تصمیم  این  شده اند،  مواجه  آن  با  سازمان  اجتماعی 
کمیته عالی واگذاری و نظارت بر ماده ۲۸ قانون در سازمان 
بهزیستی و با عنایت به مصوبه هیئت وزیران گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن 
واگذار شده به مؤسسات غیر دولتی همکار با سازمان بهزیستی 
مورد تصویب قرار گرفت که این مهم به ادارات کل بهزیستی 
اساس  این  است.بر  شده  ابالغ  نیز  کشور  سراسر  استان های 
مراکزی مانند مهدهای کودک، مراکز توانبخشی روزانه، مراکز 
نگهداری شبانه روزی افراد دارای معلولیت و سالمندان، مراکز 
اقامتی بازتوانی و درمان اعتیاد، مجتمع های خدمات بهزیستی 
و سایر مراکزی که موضوع این ماده قانونی هستند از پرداخت 

اجاره بها در این سه ماه معاف خواهند بود.

4

عرضه ماسک یارانه ای در ایستگاه های مترو و اتوبوس
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از روند 
توزیع ماسک در ایستگاه های مترو و پایانه های اتوبوس 

بازدید کرد.
 سید مناف هاشمی، به همراه جمعی از مدیران این 
معاونت از روند توزیع ماسک در ایستگاه های مترو و 

پایانه های اتوبوسرانی پایتخت بازدید کرد.
معاون شهردار تهران در این بازدید با تاکید بر اینکه 
برای  ماسک  از  استفاده  شدن  اجباری  طرح  اجرای 
صورت  به  امروز  از  عمومی  نقل  و  حمل  مسافران 
منتخب  پایانه های  و  مترو  ایستگاه  در ۲۵  آزمایشی 
اتوبوسرانی پایتخت آغاز شده است، گفت: بر اساس 

ماسک  می بایست  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه 
با قیمت مصوب و مناسب در اختیار شهروندان قرار 
بگیرد که طی چند روز آینده و با تأمین ماسک مورد 
نیاز از سوی وزارت صمت، استفاده از ماسک به صورت 

جدی در مترو کنترل خواهد شد.
سوی  از  الزم  تمهیدات  و  تدابیر  اینکه  بیان  با  وی 
شهرداری تهران برای ارائه ماسک در ایستگاه های مترو 
و پایانه های اتوبوسرانی اتخاذ شده است، افزود: عرضه 
پایانه های  و  مترو  ایستگاه   ۱۲۷ در  یارانه ای  ماسک 

اتوبوس پایتخت تا پایان هفته عملیاتی می شود.
به گفته هاشمی، بیش از ۵۰ درصد مردم از دستکش 

و ماسک استفاده می کنند، اما تالش ما بر این است 
برای ۵۰ درصد دیگر نیز شرایط را به گونه ای فراهم 
کنیم تا ماسک باقیمت مناسب در اختیار آن ها قرار 
گیرد.معاون شهردار تهران تصریح کرد: قیمت ماسک 
تک الیه یک هزار تومان و ماسک چند الیه دو هزار 

تومان برآورد شده است.
هاشمی با بیان اینکه رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 
شهروندان  سالمتی  متضمن  دستکش  و  ماسک  از 
است، اظهار داشت: تا پایان هفته در تمامی پایانه های 
اتوبوسرانی و ایستگاه های تبادلی اتوبوس نیز ماسک 

عرضه می شود.

ایران در ردیف موفق ترین کشورهای 
مبارزه کننده با کرونا است

اسالمی  جمهوری  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
کرونا  با  مبارزه کننده  کشورهای  موفق ترین  ردیف  در  ایران 
در زمینه افزایش شمار بهبودیافتگان و کاهش شمار قربانیان 
آمبودزمان های  اتحادیه  بین المللی  اجالس  چهارمین  است. 
جنگ  پایان  سالگرد  پنجمین  و  هفتاد  مناسبت  به  اوراسیا 
جهانی دوم با موضوع تبادل بهترین رویه های نهادهای ملی و 
آمبودزمانی در صیانت از حقوق شهروندان در دوره همه گیری 
به صورت  ماه  اردیبهشت   ۱۰ چهارشنبه  روز  در  کرونا 

ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این اجالس آنالین با ابراز 
امیدواری برای پشت سر گذاشتن بیماری کرونا و شرایط پدید 
آمده، اظهار داشت: امیدوارم با پشت سر گذاشتن شرایط پدید 
آمده به دلیل این بیماری عالم گیر، در وضعیت بهتری، نتایج 
حاصل از فعالیت های آمبودزمانی خود را ارائه دهیم. ضمن 
اینکه تأکید می کنم نباید جهان آثار مخرب و جنایات جنگ 
جهانی دوم را فراموش کند. امیدوارم شاهد روزی باشیم که 

در دنیا هیچ جنگ و جنایتی علیه بشریت نباشد.
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اخبار

مشارکت مردم در مواسات 
نشان دهنده فرهنگ غنی جامعه است

مشارکت جدی  قزوین  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
غنی  فرهنگ  نشان دهنده  را  مواسات  امر  در  مردم 
جامعه دانست و بیان کرد: حضور و مشارکت عموم 
جامعه در بحث مواسات و توجه به امر مهم انفاق، 
زکات و صدقات نشان دهنده ارتقای فرهنگ عمومی 

جامعه است و باید قدردان آن باشیم.
شورای  جلسه  در  عابدینی،  عبدالکریم  آیت اهلل 
شبستان  در  که  قزوین  استان  عمومی  فرهنگ 
شد،  برگزار  )ص(  مسجدالنبی  )ع(  امیرالمؤمنین 
قرآن  بهار  ماه رمضان  داریم  اظهار کرد: در حدیث 
است و امیرالمؤمنین )ع( فرموده قرآن بهار دل هاست 
و این بدان معناست که هر آیه قرآن نهالی است که 

سرزمین دل ما را آباد می کند.
انس  رمضان  ماه  در  کنیم  تالش  اینکه  بابیان  وی 
بیشتری با قرآن داشته باشیم، تصریح کرد: انس با 
قرآن در ماه مبارک رمضان آسان تر صورت می گیرد 
و تالش کنیم از فیض این ماه عزیز در انس با قرآن 

بیشتر بهره ببریم.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان 
برای فعالیت شورای فرهنگ عمومی  بهترین زمان 
است و باید تالش کنیم تمرکز و نگاه شورای فرهنگ 
عمومی با محور مساجد، نمازهای جمعه و جماعت 

باشد.
مشارکت جدی  قزوین  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
غنی  فرهنگ  نشان دهنده  را  مواسات  امر  در  مردم 
جامعه دانست و بیان کرد: حضور و مشارکت عموم 
جامعه در بحث مواسات و توجه به امر مهم انفاق، 
زکات و صدقات نشان دهنده ارتقای فرهنگ عمومی 

جامعه است و باید قدردان آن باشیم.
وی افزود: آیات بسیاری در قرآن در خصوص انفاق، 
زکات و صدقات داریم که آن گونه که باید به آن ها 
در  به خوبی  مسائل  این  اگر  است،  نشده  پرداخته 
جامعه ترویج شود می تواند منشأ برکات و تحوالت 
این  در  عمومی  فرهنگ  شورای  و  باشد  بسیاری 

خصوص فرهنگ ساز باشد.
بابیان  رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قزوین 
اینکه قرارگاه مواسات پس از پایان کرونا به کار خود 
مساجد  این که  کرد:  خاطرنشان  داد،  خواهد  ادامه 
رهبر  مطالبه  گیرد،  قرار  انفاقی  فعالیت های  محور 
معظم انقالب از ملت و دولت است و ان شاءاهلل همه 
دست به دست هم بدهیم تا مطالبه ایشان تحقق یابد.

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: با 
توجه به اینکه سال گذشته مصوبه ای از دولت 
اخذ و  اشتهارد به عنوان شهرستان محروم 
و کمتر برخوردار معرفی شد، تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران مستقر در این شهرستان تا 
۱۳ سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند 

بود.
واحد  چند  از  بازدید  در  شهبازی  عزیزاله، 
صنعتی  شهرک  در  صنعتی  و  تولیدی 
واحدها  این  از  یکی  اینکه  بیان  با  اشتهارد، 
در  رنگ  انواع  تولیدکنندگان  بزرگترین  از 
کشور با صنعتی نوین هستند، افزود: تولیدات 
ژاپنی  گذار  توسط سرمایه  بزرگ  واحد  این 
ظرف چهار سال راه اندازی شده و در حال 
از  یکی  حضور  با  که  هستیم  ریزی  برنامه 
مقامات ملی این واحد بزرگ مورد افتتاح و 

بهره برداری رسمی قرار گیرد.
 وی ادامه داد: یکی از سیاست های بنده از 
ابتدای مسئولیتم به عنوان استاندار، احیای 
بانک ها،  واحدهای ورشکسته، تحت تملک 
عرصه  از  که  بوده  حقوقی  مشکالت  دارای 

تولید عقب ماندند.
شهبازی گفت: دیگر واحدی که امروز مورد 
سرامیک  تولید  واحد  گرفت،  قرار  بازدید 
حدود  حقوقی  مشکالت  جهت  به  که  است 
اکنون  بود  بالتکلیف  و  تعطیل  سال  چهار 
به عرصه کار بازگشته و حدود ۱۰۰ نفر در 
این مجموعه مشغول به کار هستند، از این 
رو حمایت های الزم را خواهیم داشت تا به 
ظرفیت واقعی خود برسد و حدود ۳۰۰ نفر 

اشتغال را همراه داشته باشد.
وی افزود: در سال جهش تولید با توجه به 
منویات مقام معظم رهبری، حمایت الزم را از 
این واحدها خواهیم داشت تا عالوه بر تامین 
نیاز کشور، در حوزه صادرات نیز فعال باشند 
و تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار کنند.

 ۹۸ سال  در  ما  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
کارهای اساسی و زیربنایی را در البرز دنبال 
رونق  همانند  اکنون  که  است  امید  کردیم، 
باشیم جهش  تولید در سال گذشته، شاهد 

تولید در البرز محسوس باشد.
این  با مدیران  وی گفت: طی گفتگویی که 

جمهوری  نظام  اقدامات  از  داشتم،  واحدها 
اسالمی در مسیر جهش تولید و حمایت از 

سرمایه گذاران بسیار خرسند هستند.
برای  مالیاتی  های  معافیت  افزود:  شهبازی 
رفع  با  که  اشتهارد  گانه  سه  های  شهرک 
محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر محقق شد، 
دارم، چراکه  اکنون  نیز  بخشی  خبر مسرت 
افزودن ۸۰۰  درصدد  متمادی  سالیان  البرز 
اشتهارد  صنعتی  مساحت شهرک  به  هکتار 
بود که مجوز این اقدام مهم به عنوان آرزوی 
دیرینه سرمایه گذاران، روز گذشته اخذ شد و 

مورد موافقت دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته 
مصوبه ای از دولت اخذ و  اشتهارد به عنوان 
معرفی  برخوردار  کمتر  و  محروم  شهرستان 
شد، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مستقر 
معافیت  از  سال   ۱۳ تا  شهرستان  این  در 

مالیاتی برخوردار خواهند بود.
بهشت  به  اشتهارد  اکنون  گفت:  شهبازی 
سرمایه گذاری تبدیل شده و امید است که 
این شهرستان بتواند به عنوان یک بال توسعه 
جذب  وری،  بهره  تولید،  سرفرازی،  برای 
تولید،  جهش  و  افزایش  و  گذاری  سرمایه 

نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: خدا را شاکرم طبق وعده هایی که 
از ابتدای مسئولیتم به عنوان استاندار البرز، به 
مردم دادم، اکنون فرش قرمزی برای سرمایه 
البرز پهن شده چرا که برای تمام  گذاران در 
یافته  ساختار  به صورت  وعده هایم  و  حرف ها 
و نظام مند و با پشتوانه علمی و نظری برنامه 

ریزی می کنم.
و  حمایت  توانستیم  ما  گفت:  البرز  استاندار 
البرز  برای  را  دولت  اعضای  تمامی  پشتیبانی 
پروژه هایی  رسیدن  اتمام  به  که  کنیم،  جذب 
به  مختلف  دالیل  به  سال ها  که  البرز  برای 
از  بودند،  متوقف  یا  و  می رفتند  پیش  کندی 

جمله این دستاوردها است.
وی افزود: هفته گذشته مهمان معاون رییس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
بودیم و کمک هایی دولت برای رفع معضالت 
آن ۵۰۰  از  ای  نمونه  و  داشت  البرز  ترافیکی 
میلیارد تومان از سوی دولت در اولین روزهای  

نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  برای   ۹۹ سال 
عمومی بود.

و  کیلومتری  شعاع ۱۲۰  رفع  گفت:  شهبازی 
شهرک  مساحت  به  هکتاری   ۸۰۰ افزایش 
صنعتی اشتهارد نیز یک کار هماهنگ تیمی 
تولید  جهش  و  گذاران  سرمایه  برای  که  بود 

محقق شد.
تا ۹۴ شهرک صنعتی  از سال ۴۶  افزود:  وی 
 ۱۲۰ شعاع  ممنوعیت  خصوص  در  اشتهارد 
اخیر  مصوبه  با  ولی  بوده  نظر  مد  کیلومتری 
صنعتی  های  شهرک  تمامی  دولت،  هیات 

اشتهارد مشمول رفع ممنوعیت هستند.
شهبازی اضافه کرد: امسال به سمتی حرکت 
می کنیم که مجوز برای آب این شهرستان و 
شهرک های صنعتی بگیریم و همچنین تقویت 
و  است  کار  دستور  در  نیز  محدوده  این  برق 
امید است امسال عملیات  اجرایی پست ۴۰۰ 
کیلو ولت در زکی آباد نیز همانند پست برق 

باغستان را آغاز کنیم.
وی گفت: همه با عشق و عالقه در البرز مشغول 
به کار هستند تا به امید خدا سالی باشد که 
طبق فرمان مقام معظم رهبری شاهد توفیق 

ایران اسالمی باشیم.
استاندار البرز افزود: اشتهارد اکنون به پایلوت 
تبدیل شد که سایر شهرهای کشور  کشوری 
نیز  با الگو گرفتن از اقدامات صورت گرفته در 

این شهرستان، چنین جهشی را تجربه کنند.
در  تولیدی  واحد  یک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرمایه  دالر  میلیون  پنج  از  بیش  با  اشتهارد 
این  جوان  گذار  سرمایه  گفته  طبق  گذاری، 
می شود،  افتتاح   ۹۹ دولت  هفته  تا  مجموعه 
گفت: روی ماه سرمایه گذارانی همچون جوان 
فرهیخته سرمایه گذار در این واحد را می بوسم 

و دست آنها را به گرمی می فشارم.
شیوع  که  کنونی  شرایط  در  گفت:  شهبازی 
های  تحریم  تنگناهای  و  کرونا  ویروس 
ناجوانمردانه را داریم، راه اندازی و آغاز به کار  
چنین واحدهایی در کشور افتخار آمیز است و 

همه را مبهوت می کند.
وی افزود: حتم دارم که روز به روز این جوانان 
رونق  سمت  به  سرفراز  و  تر  بالنده  کشور  در 
اقتصادی کشور و جهش تولید حرکت می کنند.

فرش قرمز برای سرمایه گذاران
 در البرز پهن است

اخبار

9درصد از اراضی کشاورزی خسارت 
دیده کردستان زیر پوشش بیمه است

معاون سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به خسارت 
۱۲۶ میلیارد تومانی بارش شدید باران و تگرگ بهاره به بخش 
کشاورزی استان، گفت: حدود ۹ درصد از کل اراضی خسارت 
دیده در سال جاری زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی است.

 خلیل فعله گری در جمع خبرنگاران استان،  اظهار کرد: بارش 
شدید باران و تگرگ از اول فروردین تا ششم اردیبهشت امسال 
بیش از ۱۲۶ میلیارد تومان خسارت به محصوالت زراعی، باغی 

و دامی استان کردستان وارد کرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۳۷۴ هکتار اراضی زراعی دیم 
به پنج  افزود:  این مدت خسارت دیدند،  آبی کردستان در  و 
هزار و ۱۳۶ هکتار اراضی باغی، ۲۷ راس دام سبک و ۱۰ واحد 

دامداری سنتی روستایی استان خسارت وارد شده است.
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زنجان؛ سرآمد تولید و توزیع 
صنعت برق

گفت:  زنجان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
زنجان جزو استان های سرآمد در تولید و توزیع انرژی برق 

است.
علیرضا علیزاده  با اشاره به دهم اردیبهشت، روز ملی صنعت 
برق با بیان اینکه زنجان جزو استان های سرآمد در تولید 
نقش  برق  صنعت  کرد:  اظهار  است،  برق  انرژی  توزیع  و 
زیربنایی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای دارد. در 
سالی که به فرموده رهبر فرزانه انقالب، سال »جهش تولید« 
نام گذاری شده است، صنعت برق عامل کلیدی در توسعه 
صنعتی محسوب می شود و در جهت حمایت از رونق تولید 
و ایجاد اشتغال پایدار، تالش صنعت برق دوچندان نیز شده 
است؛ چراکه صنعت برق به عنوان پایه  اصلی در زیرساخت 

تولید وظیفه سنگینی بر عهده دارد.
این مسئول با بیان اینکه تعداد مشترکان برق استان زنجان 
بیش از ۴۵۶ هزار مشترک است، ادامه داد: در حال حاضر 
از ۹۹ درصد جمعیت  صد درصد جمعیت شهری و بیش 
روستایی استان که شامل ۸۹۴ روستا از مجموع ۹۱۴ روستا 
و ۳ روستا با بهره مندی از انرژی خورشیدی و در کل همه 

روستاهای باالی ۱۰ خانوار از نعمت برق برخوردارند.
وی، میزان مصرف انرژی بخش مولد در بخش های صنعت و 
کشاورزی را بیش از ۷۱ درصد کل انرژی توزیع شده استان 
دانست و گفت: از این میزان ۲۱ درصد در بخش کشاورزی 
و ۵۰ درصد در بخش صنعت مصرف شده است و این آمار 
نشان می دهد برق به عنوان انرژی زیرساختی نقش محوری 
در رونق تولید و اقتصاد استان زنجان دارد و این شرکت برای 
تحقق شعار سال از همه توان و پتانسیل خود برای همراهی 

با تولیدکنندگان استان استفاده می کند.
علیزاده با اشاره به تدوین برنامه های حمایتی از واحدهای 
تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان به عنوان اهداف امسال 
شرکت توزیع برق زنجان، تصریح کرد: مدت زمان واگذاری 
نصف  به  کشاورزی  و  تولیدی  بخش های صنعتی،  انشعاب 
مدت زمان سال گذشته کاهش یافته تا چرخ تولید حتی 
برای یک روز هم متوقف نشود. همچنین توسعه اتوماسیون 
کارخانجات  برق  انرژی  تامین کننده  برق  توزیع  شبکه های 
و  گرفت  قرار  بهره برداری  حوزه  اولویت  در  صنایع  و 
هوشمندسازی ۱۰ هزار کنتور برق واحدهای مولد تا پایان 
سال که نقش به سزایی در مدیریت بهینه انرژی دارد، از دیگر 

برنامه های امسال است.
وی یادآور شد: طول شبکه توزیع برق استان بیش از ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر و تعداد ۱۰ هزار پست برق با ظرفیت 
۱۵۰۰ مگاولت آمپر است که برق بیش از ۴۵۶ هزار مشترک 

برق در سراسر استان را تامین می کند.

افزایش میزان تولید و توزیع 
آسفالت تا ۲۵۰ هزار تن در کرج
توزیع  و  تولید  میزان  افزایش  از  کرج  شهردار 

آسفالت تا ۲۵۰ هزار تن در کرج خبر داد.
بهسازی  اینکه  بیان  با  زاده،  کمالی  اصغر  علی 
آسفالت معابر از جمله مهمترین مسائل مدیریت 
سازمان  آمار  طبق  کرد:  اظهار  است،  شهری 
شهرداری،  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران 
 ۹۸ سال  در  شده  توزیع  و  تولید  آسفالت  میزان 
در کرج ۲۱۵ هزار تن بوده و در سال قبل از آن 
۱۰۵ هزارتن به ثبت رسیده که نمایانگر افزایش 

چشمگیری در این حوزه طی سال گذشته است.
وی با اشاره به وضعیت آسفالت های سطح شهر، 
میزان  بارندگی ها،  سطح  به  توجه  با  کرد:  اضافه 
دستگاه های  توسط  گرفته  صورت  حفاری های 
سالیان  از  که  نیازهایی  و  شهری  رسان  خدمات 
مطلوب  استانداردهای  با  شده  انباشت  گذشته 

فاصله دارد.
حوزه  در  آنچه  کرد:  خاطرنشان  کرج  شهردار 
شده  گرفته  نظر  در  جاری  سال  برای  آسفالت 
است، افزایش میزان تولید و توزیع آسفالت تا ۲۵۰ 
هزارتن بوده که به صورت ویژه در دستور کار قرار 

گرفته است.
اقدام  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  اشاره  با  وی 
تولید ماسک و گان  نیروهای مردمی در راستای 
این  در  استان  جوانان  کرد:  خاطرنشان  پزشکی، 
روزهای دشوار انتشار بیماری کرونا به طور شبانه 
روزی ماسک تولید و آن را در بین کادر درمانی، 

نیازمندان و افراد کم بضاعت توزیع می کند.
اراده  شرط  به  دانشگاه ها  گفت:  قزوین  استاندار 
اتاق  باید  کنند؛  ایجاد  خوبی  درآمدهای  می توانند 
دانشگاه ها  در  علم  از  ثروت  و  درآمد  خلق  فکر 
قزوین چند  استان  نور  پیام  دانشگاه  تشکیل شود؛ 
هزار دانشجو دارد اگر ۵۰۰ دانشجو وارد بازار خلق 
ثروت از علم شوند برای دانشگاه و جامعه درآمدزایی 

خواهند داشت.
از  بازدید  در  قزوین  استاندار  جمالی پور،  هدایت اهلل 
دانشگاه پیام نور استان قزوین اظهار کرد: در آموزش 
عالی کشور دانشگاه پیام نور جایگاه خوبی را به خود 
فارغ التحصیل  دانشجویان  و  است  داده  اختصاص 
نسبت  باالتری  علمی  سطح  دانشگاه  این  از  شده 
به دیگر دانشجویان دارند که این به دلیل سیستم 
آموزشی پیام نور است. سیستم آموزشی این دانشگاه 
به گونه ای است که دانشجو را وادار می کند تا مطالعه 

داشته باشد.
وی ادامه داد: در یک برهه زمانی با توجه به افزایش 
جمعیت، توسعه دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفت، 

در حال حاضر با توجه به کاهش رشد جمعیت در 
جمع آوری  مطالعه  با  بایستی  واحدها  برخی  کشور 

شوند.
استاندار قزوین بیان کرد: مدل آموزشی موجود در 
بستر  را در  افراد  اینکه  نیست  کشور مدل مطلوبی 
دانشگاه آموزش داده و رها کنیم برای کشور مفید 
نخواهد بود؛ باید در خصوص تقویت ارتباط دانشگاه 
با بخش های مختلف ازجمله صنعت اقدامات اساسی 
صورت گیرد، در حال حاضر صنعت حلقه مفقوده 

است.
وی اشاره کرد: متأسفانه مشاهده می کنیم دانشگاه 
برای  توانی  هم  دانشجو  و  می کند  بی نیازی  اعالم 
به  توجه  با  نیز  ندارد؛ صنعتگر  ارتباط  این  برقراری 
این که از دانشگاه فارغ التحصیل شده نیازی به ارتباط 
با دانشگاه نمی بیند به همین دلیل دانشگاه و صنعت 

نسبت به هم بی تفاوت شوند.
جمالی پور عنوان کرد: عدم ارتباط صنعت و دانشگاه 
باز  گره  این  اگر  و  است  موجود  از جمله مشکالت 

نشود با مشکل مواجه خواهیم شد. بایستی فرصت 
شود  فراهم  علوم  وزارت  سوی  از  داخلی  مطالعات 
تا بدین گونه پایان نامه و مقاالت بر اساس مشکالت 

موجود تدوین و برای آن ها راه حل ارائه شود.
و  ترکیه  انگلیس،  جنوبی،  کره  در  کرد:  بیان  وی 
فرصت های  پروژه ها  کردن  کاربردی  برای  سنگاپور 
تحقیقاتی و مطالعاتی در صنعت در دستور کار قرار 
می گیرد، با فراهم شدن فرصت مطالعات داخلی در 
کشور دانشجو می تواند گره ای از بخش های مختلف 
را باز کند و این موضوع به راحتی در پیام نور قابل 

اجراست.
به  نباید  دانشگاه  اینکه  بر  تأکید  با  قزوین  استاندار 
را  اقتصاد  بخش خصوصی  افزود:  ببندد،  دولت دل 
بخش  و  سرمایه گذار  دست  پول  چون  می زند  رقم 
خصوصی است و دانشگاه باید اعتماد صنعت را جلب 
کند تا صنعتگر بخش اندکی از سرمایه خود را در 
اختصاص  تحقیقات  بخش  به  درصد  سه  تا   ۲ حد 
دهد تا در پی آن چندین برابر سود کند. متأسفانه 

در حال حاضر دانشگاه نیازی به مذاکره با صنعت و 
بخش های مختلف نمی بیند.

برای حفظ بقای اقتصاد باید به سوی خلق ایده های 
نو گام برداریم

وی با تأکید بر اینکه باید به سوی خلق ایده های نو 
برای حفظ بقای اقتصاد گام برداریم اضافه کرد: با 
وجود مشکالت اقتصادی پتانسیل خوبی در بخش 
خصوصی وجود دارد؛ باید فضای موجود در اقتصاد 
شکسته و وارد فضای جدیدی شویم تا از این گردنه 
با فضای  بپذیریم فضای پساکرونا  باید  عبور کنیم، 
فضای  برای  حاال  از  و  است  متفاوت  کرونا  از  قبل 

پساکرونا فکر کنیم.
جمالی پور گفت: دانشگاه ها به شرط اراده می توانند 
خلق  فکر  اتاق  باید  کنند؛  ایجاد  خوبی  درآمدهای 
شود.  تشکیل  دانشگاه ها  در  علم  از  ثروت  و  درآمد 
اگر  دارد  دانشجو  هزار  قزوین چند  استان  نور  پیام 
۵۰۰ دانشجو وارد بازار خلق ثروت از علم شوند برای 

دانشگاه و جامعه درآمدزایی خواهند داشت.

استاندار قزوین پیشنهاد داد: لزوم تشکیل
 اتاق فکر »خلق ثروت از علم« در دانشگاه ها

علیرغم  که  گفت  صراحت  به  کردستان  استاندار 
تحریم های موجود روند توسعه متوقف نشده است 

و طرح های بزرگ و اساسی در حال اجرا است.
تشکالت  از  تجلیل  مراسم  در  مرادنیا   بهمن 
کارگری به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر 
اظهار کرد: در استان توسعه کشاورزی، صنعت و 
و  است  پیشرفت  و  توسعه  در حال  ها  زیرساخت 
اعتبارات بخش زیادی از این پروژه ها تامین شده 

است.

وی با بیان اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تامین 
شده راه آهن همدان به سنندج ست و ریل گذاری 
مسیر آغاز شده است، افزود: تامین اعتبار خط راه 
در  تسریع  برای  دولت  جدی  اهتمام  نشان  آهن 

توسعه استان است.
در  سد  چند  از  برداری  بهره  کرد:  بیان  مرادنیا 
سالجاری و اتمام راه سنندج به مریوان که نقش 
دیگر طرح  از  دارد  کردستان  پیشرفت  در  زیادی 

های زیربنایی و مهم استان هستند.

استاندار کردستان اهمیت مرز باشماق برای توسعه 
استان را نیز یادآور شد و گفت: امسال ۷۰ میلیارد 
تومان برای ساماندهی و تسهیل تجارت و مبادالت 

مرزی در باشماق اختصاص یافته است.
وی همچنین از دریافت تخصیص آب برای ۹۶ هزار 
از اراضی استان در سال گذشته نیز اشاره  هکتار 
کرد و گفت: طرح های زیادی در بخش کشاورزی 
برای افزایش تولید گوشت، توسعه باغات و تبدیل 

اراضی دیم به آبی برنامه ریزی شده است.
مرادنیا ذکر کرد: در سال پیش رو فوالد کردستان 
اجرایی  فاز  وارد  نیز  کردستان  دوم  پتروشیمی  و 

خواهند شد.
وی در ادامه به اهمیت نقش کارگران در تولید نیز 
گریزی زد و گفت: مشکالت جامعه کارگری فراوان 
دسته  را  مشکالت  این  کنیم  تالش  باید  و  است 
قابل حل شدن  استان  را که در  بندی و مواردی 

است را مرتفع کنیم.
در این مراسم از ۲۰ نماینده کارگران و تشکالت 
کارگری و کارفرمایی به مناسبت روز جهانی کارگر 

تجلیل شد.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  جعفری،معاون  خالد 
توسعه منابع استاندار کردستان گفت: با همه گیر 

شدن بیماری کرونا برخی از واحدهای تولیدی با 
برای عدم  مواجه شدند که دولت  مالی  مشکالت 
تعطیلی و حمایت از تولید تصمیم گرفت ۷۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به سود ۱۲ درصد پرداخت 

کند.
وی افزود: این تسهیالت شامل واحدهایی می شود 
که اقدام به اخراج و تعدیل نیروهای خود نکنند و 

همچنان به تولید خود ادامه دهند.
جعفری به دیگر اقدامات دولت برای گره گشایی از 
تولید و تسهیل این مسیر نیز اشاره کرد و افزود: 
پنج  تخصیص  الحسنه،  قرض  های  وام  استمحال 
هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی برای 
بیمه بیکاری و تمهیدات ویژه در خصوص مسائل 
مالیاتی بنگاه های تولیدی از جمله این موارد است.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار کردستان در ادامه ضمن گرامیداشت روز 
انکار  را ضرورتی  موثر  قشر  این  از  کارگر حمایت 
ناپذیر دانست و گفت: با شیوع بیماری کرونا و با 
پیگیری های استاندار کردستان ۴۵ هزار بسته مواد 
غذایی و کارت هدیه میان مرزنشینان و کارگران 
شده  توزیع  استان  سطح  در  ساختمانی  و  فصلی 

است.

استاندار کردستان: علیرغم تحریم ها توسعه کردستان متوقف نشده است
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اتمام بزرگراه بیجار - دیواندره 
نیازمند 17۰۰ میلیارد ریال اعتبار است
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، گفت: عملیات 
احداث  چهار خطه بیجار - دیواندره به عنوان یک 
طرح اولویت دار در تسریع ترافیک استان به سمت 
مرکز کشور بوده و اتمام آن نیازمند یک هزار و ۷۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار است. 
محمد صدیق ثابتی امروز)۱۴ اردیبهشت( در جمع 
خطه  چهار  احداث  عملیات  ادامه  از  خبرنگاران، 
این مسیر  اظهار کرد:  و  بیجار - دیواندره خبر داد 
به طول ۵۵ کیلومتر از جمله مسیرهای مهم استان 
در هدایت ترافیک استان های شمال و مرکز کشور به 
سمت شهرهای مرزی بانه، مریوان و مرزهای باشماق 

و سیران بند است.

فرهنگسراهای کرج شناسنامه دار می شوند

در برنامه ریزی آتی باید شرح وظایف هر یک از فرهنگسراهای 
کرج مشخص شده و آموزش شهروندی و فرهنگ عمومی در 

این مکان ها به خوبی دنبال شود.
اهمیت  و  کرونا  بیماری  شیوع  به  اشاره  با  وحیدی  منصور 
ارتقای  برای  ورزشی  و  فرهنگی  مراکز  از  مناسب  استفاده 
سالمت شهروندان، اظهار داشت: برنامه شورای اسالمی شهر 
کرج این است که به سمتی پیش برویم که با همکاری سازمان 
راهکارهای  کرج،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
مناسب برای استفاده الزم از فرهنگسراها و سالن های ورزشی 

به کار بگیریم .
این مسئول تصریح کرد: براین اساس ظرفیت فرهنگسراها و 
بررسی  مورد  اجتماعی  فرهنگی  این فضاهای  امکانات  میزان 
این  و فرهنگی در  اجتماعی  نیازهای  با  قرار گرفته و مطابق 

مکان ها خدمات دهی می شود.
وحیدی با بیان اینکه در سال های گذشته جانمایی و احداث 
برخی فرهنگسراها مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده و مردم 
استفاده بهینه ازاین فضاها نداشته اند، افزود: یکی از قابلیت 
های فرهنگسراها، آموزش عمومی در زمینه ارتقای سالمت و 
باال بردن آگاهی مردم است که باید این هدف در برنامه کاری 

این مجموعه ها به بهترین شکل طراحی و پیش برود.
وظایف  شرح  آتی  ریزی  برنامه  در  کرد:  تاکید  مسئول  این 
آموزش  و  باید مشخص شود  فرهنگسراهای کرج  از  هر یک 
شهروندی و فرهنگ عمومی را باید در این مکان ها به خوبی 

دنبال کنیم .
به گفته رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای 
به  باید  نیز  اسالمی شهر کرج، سالن های ورزشی شهرداری 
مراکز مناسبی برای خدمات دهی تبدیل شود و در کنار فعالیت 
های ورزشی از قابلیت های این مکان ها برای ارتقای سالمت 

مردم استفاده شود.



سالمت
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حضور سامانه های غربالگری مدیریت 

بیماری کرونا را قوی تر کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: حضور 
کرونا  بیماری  بهتر  مدیریت  به  غربالگری  سامانه های 

کمک کرد.
 بشیر خالقی، افزود: حضور سامانه های آگاهی بخشی 
کمک  کرونا  بیماری  مدیریت  به  که  هستند  تدابیری 
کردند، تا جایی که من اطالع دارم بیش از ۷۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشور هم از همین طریق مورد غربالگری 

قرار گرفته اند.
 ۱۰۰ صورت  به  ما  اقدامات  قطعاً  اینکه  بیان  با  وی 
درصدی نمی تواند همه چیز را کنترل کند، ادامه داد: 
در کنار همه اقدامات قطعاً با پیگیری این سامانه ها بویژه 
۴۰۳۰ است که موارد جدید ابتالء شناسایی می شوند، 

حضور این سامانه ها بسیار کمک کننده است.
خالقی با اشاره به اینکه همبستگی ای که امروز شاهد 
تصریح  می شد،  دیده  کمتر  پیش  ماه  دو  هستیم  آن 
نکات  اجتماعی،  فاصله گذاری  مردم  امروز  اینکه  کرد: 
ایمنی و بهداشتی را رعایت می کنند نتیجه همین اطالع 

رسانی ها است.
گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
امیدواریم بتوانیم با نیت خوب افرادی که در این راستا 

فعالیت می کنند این بیماری را بیشتر مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که حضور این سامانه را در 
جلوگیری از حضور غیرضروری مردم در مراکز درمانی 
مردم  مواردی  در  افزود:  می کنید،  ارزیابی  چطور  را 
راهنمایی های الزم  این سامانه  از  استفاده  با  می توانند 
از حضور فیزیکی غیرضروری در  پزشکی را دریافت و 
مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند و هدف هم 
انتقال  زنجیره  قطع  برای  حضور  کاهش  یعنی  همین 

انسان به انسان است.
خالقی اضافه کرد: از دست دادن افراد به ویژه کادرهای 
اتفاق  آگاهی  بودن  پایین  دلیل  به  پزشکی  و  درمانی 
افتاد، اما با افزایش آگاهی و استفاده بیشتر از تجهیزات 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی این آمار رو به کاهش 

است.
بر  تاکید  با  و درمان مجلس  بهداشت  عضو کمیسیون 
بیماری را  اینکه حضور سامانه های غربالگری مدیریت 
بتوانیم  که  است  همین  غربالگری  گفت:  کرد،  قوی تر 

بیماران احتمالی را شناسایی کنیم.

آخرین  درباره  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
برنامه  وضعیت ویروس کرونا در کشور و روند 
این  با  مقابله  در  بهداشتی  و  کنترلی  های 

بیماری، توضیحاتی ارائه داد.
به  که  خبری  نشست  در  حریرچی،  ایرج   
صورت ویدئو کنفرانس از محل ستاد مقابله با 
کرونا در وزارت بهداشت برگزار شد، به سواالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
بیماری  به روند مدیریت  اشاره  با  ابتدا  وی در 
کرونا در کشور و سیر نزولی بیماری در برخی 
از استان ها و شهرستان های کشور، در عین حال 
از افزایش دوباره موارد ابتالء به کرونا در برخی 
مناطق ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر به فاصله 
پایبند  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  گذاری 
نباشیم، شاهد شیوع مجدد بیماری خواهیم بود.

حریرچی با اشاره به زحمات کادر درمانی در دو 
ماه اخیر برای کنترل بیماری کرونا در کشور، 
افزود: مردم نباید فکر کنند که با برداشته شدن 
رعایت  از  و  شده  عادی  شرایط  محدودیت ها 

پروتکل های بهداشتی خودداری کنند.
رعایت  با  که  است  این  بینی  پیش  افزود:  وی 
موارد بهداشت فردی و جمعی و انجام بیماریابی 
نزولی  روند  بیشتر،  تشخیصی  تست های  و 
متأسفانه  اما،  کند.  پیدا  ادامه  بیماری  کاهش 
احتمال افزایش موارد بستری در بعضی استان ها 

وجود دارد.
بیماری در کشور،  نزولی  حریرچی گفت: روند 

شکننده و آسیب پذیر است.
کرونا  بحران  اقتصادی  تبعات  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در این دو 

ماه آسیب زیادی دیده است.
مراکز  همه  گفت:  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
با رعایت دستورالعمل های  دولتی و خصوصی، 
کرونایی  غیر  بیماران  پذیرش  آماده  بهداشتی، 
به  را  خود  درمانی  نیازهای  مردم،  و  هستند 

تأخیر نیندازند.
حریرچی با عنوان این مطلب که هیچ تبعیضی 
بین فقیر و غنی جامعه در ارائه خدمات درمانی 
در  مشکل  این  البته  افزود:  ندارد،  وجود  کرونا 

معیشت مردم قابل مشاهده است.
معاون کل وزارت بهداشت، در ادامه پاسخگوی 

سواالت خبرنگاران بود.
در  مذهبی  اماکن  بازگشایی  خصوص  در  وی 

مناطق سفید، گفت: مناطق سفید و زرد و قرمز، 
بر مبنای میزان ابتالء و بستری، ارزیابی می شود. 
اگر فردا در جلسه ستاد ملی کرونا تصویب شود، 
در شهرستان های سفید به ازای هر ۱۰۰ هزار 
داشته ایم،  بستری  یک  از  کمتر  جمعیت  نفر 

می توان شاهد بازگشایی اماکن مذهبی بود.
حریرچی افزود: البته همه چی منوط به تصویب 
در  اردیبهشت ۹۹  یکشنبه ۱۴  روز  در جلسه 
اینکه  ضمن  است.  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
بازگشایی اماکن با شرایط تعریف شده صورت 
می گیرد. به طوری که برگزاری نماز جماعت در 
مساجد بدون سخنرانی خواهد بود و اینکه هر 

نمازگزاری برای خودش مهر و جانماز می برد.
هیچ  فعاًل  قرمز  مناطق  مورد  در  افزود:  وی 
صحبتی نداریم و برای مناطق زرد هم در ستاد 

ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری خواهد شد.
آمار  با  ارتباط  در  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
فوتی های کرونا در کشور، گفت: آمار ما خیلی 
اعالم  که  است  دیگر  کشورهای  از  شفاف تر 

می کنند.

وی در مورد طرح ترافیک، افزود: موضع وزارت 
با  و  نیست  انفرادی  این خصوص  در  بهداشت 
هماهنگی دستگاه های دیگر اعالم می شود. در 
شرایطی که مجبور هستیم بازگشایی هایی انجام 
تر  ایمن  می توانند  شخصی  خودروهای  دهیم، 

باشند.
حریرچی در مورد کاهش تعداد شهرستان های 
آن  گذشته  هفته  دو  ما  روز  هر  گفت:  سفید، 
شهرستان را در نظر می گیریم و ارزیابی ها نیز 
هر ۵ روز صورت می گیرد. لذا، در بازه های زمانی 

مختلف، متغیر خواهد بود.
از  استفاده  عدم  برای  جریمه  مورد  در  وی 
ماسک در کشور، افزود: ما نباید نظرات شخصی 
خودمان را به مردم نسبت ندهیم. عملکرد مردم 
ما در جهان کم نظیر بوده است. همین طور در 
مورد کسبه نیز ۸۱ درصد پروتکل ها را رعایت 

می کنند.
ناشی  ابتالء  روند  کاهش  داد:  ادامه  حریرچی 
از همین رعایت بهداشت فردی و جمعی بوده 
برای  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  در  فعاًل  است. 

مطرح  جریمه  ماسک  از  مردم  استفاده  عدم 
مردم  محدودیت های  اینکه  است. ضمن  نشده 
را می دانیم. زیرا، همین تهیه ماسک برای خیلی 
از مردم یک هزینه است که شاید توان تهیه آن 

را نداشته باشند.
وی در مورد برگزاری کنکور، گفت: نوعاً محل 
نشست افراد در کنکور با فاصله بوده و ممکن 
است در ورود و خروج ازدحام وجود داشته باشد 
به  نسبت  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  که 
اقدام خواهد  برگزاری کنکور در زمان مقتضی 
که  کنم  گوشزد  باید  را  نکته  این  البته  شد. 
با هماهنگی سایر  زمینه  این  تصمیم گیری در 

دستگاه ها صورت می گیرد.
حریرچی در ارتباط با وضعیت برگزاری مسابقات 
ورزش های  در  اصلی  مشکل  افزود:  ورزشی، 
امکان  است.  تیمی، رختکن ها  و  دسته جمعی 
آلودگی و انتقال بیماری از این مکان ها بیشتر 
است. اما اکثر لیگ های ورزشی تعیین تکلیف 
شده و فقط لیگ برتر فوتبال مانده که در حال 

بررسی آن هستیم.

روند نزولی کرونا شکننده و آسیب پذیر است

با  ارتباط  در  ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس کل 
آثار تحریم های آمریکا علیه ایران در روزهای کرونایی، 

توضیحاتی ارائه داد.
در  کشور  شرایط  با  ارتباط  در  ظفرقندی،  محمدرضا 
آمریکا  ظالمانه  تحریم های  نقش  و  کرونایی  روزهای 
علیه جمهوری اسالمی ایران،  گفت: قاعده بین المللی 
برای  محدودیتی  هیچ  می کند  بشری حکم  و حقوق 
داروها  و  تجهیزات  جمله  از  پزشکی  اقدامات  ارائه 
نباید وجود داشته باشد اما متأسفانه به رغم این اصل 
بدیهی، جمهوری اسالمی ایران در دسترسی به دارو و 
تجهیزات پزشکی با محدودیت هایی مواجه شده است.

محدودیت های  و  تحریم ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
یکجانبه باعث شده هم مردم و هم جامعه پزشکی ما 
کافی  تجهیزات  وقتی  ببیند، طبیعتاً  بیشتری  آسیب 
نباشد منجر به افزایش آسیب می شود و این یک اقدام 
ضد حقوق بشری است و ما باید در عرصه ملی و ابعاد 

بین المللی بتوانیم اعتراض خود را منعکس کنیم.
عرصه  در  آمریکا  تحریم های  ابعاد  درباره  ظفرقندی 
تجهیزات تشخیصی و درمانی، گفت: موارد مشخصی 
به  مربوط  تجهیزات  دارد  وجود  زمینه  این  در  که 
اورژانس، تجهیزات بخش های آی سی یو و اختالل در 
اقدامات تشخیصی است. هر چقدر گسترش اقدامات 
تشخیصی  لوازم  بتوانیم  ما  و  باشد  بیشتر  تشخیصی 
مانند کیت های آزمایشگاهی، دستگاه های رادیولوژی و 
سی تی اسکن در اختیار داشته باشیم، دامنه اقدامات و 
رسیدگی ها برای بیماران سریع تر و مؤثرتر خواهد بود و 

همچنین برای غربالگری و قرنطینه می توانیم اقدامات 
بهتری را انجام دهیم. یک دستگاه سی تی اسکن که 
در یک روز ۱۰ تا ۱۵ مورد سی تی اسکن انجام می 
داده در شرایط کرونا مجبور است بیش از ۱۰۰ اقدام 
تشخیصی انجام دهد که طبیعی است بعد از مدتی این 

دستگاه دچار فرسودگی شود.
در خصوص  ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
تأثیر تحریم ها در حوزه اقدامات درمانی نیز خاطرنشان 
سی  آی  بخش های  در  بیماران  درمان  برای  ما  کرد: 
یو، نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( داریم و 

این یک نیاز جهانی است به طوری که در حال حاضر 
بسیاری از کشورها در اروپا و آمریکا با کمبود دستگاه 
تنفس مصنوعی مواجه اند و بسیاری از اینها باید وارد 
ایم به  با آن موجه  اما آن چیزی که ما اکنون  شود. 
رغم اینکه اعالم می شود که برای این موارد محدودیتی 
اعمال نخواهد شد ولی در واقع به علت محدودیت های 
ارزی و حمل و نقلی که ایجاد کرده اند، کشور ما هم در 
زمینه تجهیزات تشخیصی و هم درمانی با محدودیت 
و تحریم ضد حقوق بشری مواجه است که باید در ابعاد 

بین المللی، پیگیری و چاره اندیشی شود.

آثار تحریم ها در روزهای کرونایی

خبر

بیش ترین کمک های بین المللی مرتبط با 
کرونا از سوی چین بوده است
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رئیس جمعیت هالل احمر گفت: تاکنون از چندین کشور 
کمک  بیشترین  اما  داشتیم  بین المللی  کمک های  مختلف، 

نقدی از چین بوده است.
کریم همتی، درباره کمک های بین المللی مرتبط با کرونا به 
کشور گفت: کمک های خارجی نسبت به روزهای اول کمتر 
شده است اما کماکان ادامه دارد. البته ماهیت کمک ها نیز 
تغییر کرده چرا که در روزهای اولیه بیشتر کمک ها در قالب 
اقالم بهداشتی از جمله ماسک و غیره بود اما در حال حاضر 

کمک ها در حوزه معیشتی است.
بیشترین  اینکه  بر  تاکید  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
کمک های نقدی از سوی چین بوده است، عنوان کرد: تاکنون 
اما  داشتیم  بین المللی  از چندین کشور مختلف کمک های 

بیشترین کمک نقدی از چین بوده است.
همتی با بیان اینکه تاکنون کمک مشخصی در حوزه معیشت 
به هالل احمر نشده است، ادامه داد: در جلسه اخیر هیئت 
آوری  جمع  موضوع  سرخ  صلیب  و  احمر  هالل  حاکمه 
کمک های بین المللی و اعطای آن به ایران و چندین کشور 
دیگر مورد بحث قرار گرفت. طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا 
بخش عمده ای از کمک های نقدی به هالل احمر در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گرفته تا در زمینه های مدنظر استفاده 

شود.
وی با اشاره به تأثیر تحریم ها در دریافت کمک های خارجی 
نیز ابراز داشت: مسئله موانع موجود برای دریافت کمک های 
نقدی بین المللی مربوط به کمک های انبوه است البته علیرغم 
ادعاهای آمریکا در حوزه دارو نیز کماکان دارای محدودیت 
هستیم. با دولت سوئیس و سفیر این کشور نیز موضوع را 
زمینه  این  در  است کمک هایی  قرار  و  میان گذاشته ایم  در 
انجام شود.همتی در پاسخ به این سوال که آیا مسیر ورود 
تصریح  یا خیر،  است  به کشور مسدود  از کره جنوبی  دارو 
عرضه  احمر  هالل  طریق  از  که  خاصی  اعتباری  کرد: خط 
کمک های بین المللی می کند، مسدود نیست و ما در حال 
انجام فعالیت های خود به صورت عادی هستیم. شرکت هایی 
که در ارتباط با واردات و صادرات دارو دچار تحریم و مشکل 
سوی  از  اما  هستند  بهداشت  وزارت  به  مربوط  نیز  شده اند 

هالل احمر هیچ محدودیتی ایجاد نشده است.
رئیس جمعیت هالل احمر در خصوص اقدامات هالل احمر 
نیز  ایام کرونا  در  از هم وطنان  برای حمایت های معیشتی 
بیان کرد: هالل احمر در بحث معیشتی ۱۰۰ هزار خانوار را 
که تحت پوشش هیچ گونه سازمانی نیستند حمایت می کند. 

وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
بهداشت، گفت: زیــاده روی در مصــرف مـواد 
قنــدی و شــیرین از جملــه حلـوا و شــله 
افطــار،  وعــده  در  شــیرین  خیلــی  زرد 

موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود.
 زهرا عبداللهی، در خصوص وعده های غذایی 
کرد:  اظهار  داری،  روزه  ایام  و  رمضان  ماه  در 
وعده سحری و دو وعده افطار و شام، وعده های 
ویژه  به  است،  رمضان  مبارک  ماه  در  اصلی 
افرادی که در طول روز فعالیت بیشتری دارند، 
نوع غذاهایی که در وعده سحری سرو می کنند، 
نیاز بدن،  انرژی و مواد مغذی مورد  با تأمین 
نقش مهمی در حفظ کارایی و جلوگیری از کم 

آبی بدن، ضعف و خستگی دارد.
وی در خصوص نکات الزم در تهیه وعده سحر، 
و  کم حجم  غذاهای  از  وعده سحر  در  گفت: 
چرب  کم  نمک،  کم  که  مغذی  مواد  از  غنی 
اصوالً  شود.  استفاده  هستند،  شیرین  کم  و 
مصرف زیاد قند، نمک و چربی موجب تضعیف 
سیستم ایمنی بدن می شوند. مقدار مناسبی از 
ساالد(  و  )سبزی خوردن  مختلف  سبزی های 
مصرف شود. سبزی ها با دارا بودن مواد مغذی 
مختلف و آب، عالوه بر تأمین ویتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بدن، از تشنگی و خشکی گلو 
بیماری  به  ابتالء  مستعد  را  فرد  می تواند  که 

کووید ۱۹ کند، جلوگیری می کنند.
شیرین  غذایی  مواد  مصرف  افزود:  عبداللهی 
در وعده سحری توصیه نمی شود. مواد غذایی 
شیرین با تحریک انسولین و ورود سریع قند 
خون به داخل سلول ها و در نتیجه افت قند 
با  می شود.  زودرس  گرسنگی  موجب  خون 
و خشکی  بدن  شدن  آب  کم  اینکه  به  توجه 
گلو می تواند زمینه را برای ابتالء به کووید ۱۹ 
فراهم کند، در وعده سحر سبزی هایی که آب 
بیشتری دارند و در طول روز از تشنگی و کم 
آبی بدن جلوگیری می کنند، مثل کاهو، خیار 

نوشیدنی های  شود.  مصرف  فرنگی،  گوجه  و 
گازدار،  نوشابه های  مانند  شیرین  خیلی 
شربت ها و چای خیلی شیرین و چای پررنگ 
در  گلو  و  دهان  تشنگی، خشکی  موجب  هم 
طول روز می شوند و توصیه می شود در وعده 
سحر مصرف نشوند. چای پررنگ به این دلیل 
که مدر است، می تواند موجب دفع آب بدن و 

کم آبی در طول روزه داری شود.
وی خاطرنشان کرد: غذاهای غنی از پروتئین 
و  ماهی  کباب،  جوجه  کباب،  انواع  مانند، 
غذاهای خشک و پرروغن مانند، کتلت و کوکو، 
سوسیس و کالباس، پیتزا، کله پاچه و همچنین 
غذاهای چرب و سرخ شده و پر ادویه موجب 
احساس تشنگی و خشکی دهان در طول روز 
می شوند. به ویژه در شرایط فعلی که با شیوع 
بیماری کووید ۱۹ مواجه هستیم بهتر است در 

وعده سحر مصرف نشوند.
عبداللهی گفت: به طور کلی، غذاهای ساده و 
سبک مانند، انواع پلو و خورش در حجم کم 
در  بیشتری  بدنی  فعالیت  که  افرادی  )برای 
شبیه  سبکتر  غذاهای  یا  و  دارند(  روز  طول 
روز  در طول  که  افرادی  )برای  وعده صبحانه 
فعالیت کمی دارند( برای وعده سحر می تواند 

مناسب باشد.
وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
افطار،  در  غذایی  وعده  خصوص  در  بهداشت 
پرهیز  باید ضمن  افطار  وعده  در  کرد:  عنوان 
از پرخوری، از غذاهای سبک و در عین حال 
پر انرژی استفاده شود. سعی شود غذا به آرامی 
جویده شود. در هنگام افطار بدن نیاز به یک 
منبع انرژی به شکل گلوکز دارد که کاهش قند 

خون در ساعات روزه داری را جبران کند.
افطار  وعده  برای  که  غذایی  در خصوص  وی 
توصیه می شود، گفت: یک لیوان آب گرم، چای 
کمرنگ و یا یک لیوان شیر گرم همراه با خرما 
یا عسل در شروع افطار مصرف شود. استفاده 

از غذاهای سبک مانند، فرنی، شیر برنج، نان و 
پنیر و سبزی که یکی از عادات خوب غذایی 

ایرانی در این ایام است نیز توصیه می شود.
ضد  و  کامل  شستشوی  بر  تاکید  ضمن  وی 
اساس  بر  مصرفی  سبزی  کردن  عفونی 
دستورالعمل ۴ مرحله ای وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی، تصریح کرد: انواع سوپ کم 
چرب، آش کم حبوبات و سبک، حلیم بدون 
نشاسته ای،  مواد  از  منبع خوبی  )حلیم  روغن 
فیبر، پتاسیم و منیزیوم است( غذای مناسبی 
به شمار می رود. خوردن آش های  افطار  برای 
غلیظ و چرب که مقدار زیادی پیاز داغ و نعناع 
به دلیل  فراوان  داغ دارد و همچنین حبوبات 
ایجاد مشکالت گوارشی در وعده افطار توصیه 

نمی شود.
وی گفت: سیب زمینی آب پز، سبزی های پخته 
مثل کدو، کلم، گل کلم، هویج و نخود فرنگی، 
تخم مرغ آب پز، کره و عسل غذاهای مناسبی 
بامیه و زولبیا که  افطار هستند. مصرف  برای 
اسیدهای  چربی،  و  قند  زیادی  مقادیر  دارای 
چرب اشباع و ترانس است، بسیار محدود شود، 
به طور کلی زیاده روی در مصرف مواد قندی و 
شیرین از جمله حلوا و شله زرد خیلی شیرین 
اینکه منجر به اضافه  در وعده افطار عالوه بر 
دریافت انرژی و چاقی می شود، موجب تضعیف 

سیستم ایمنی بدن می شود.
وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
بهداشت در ادامه در خصوص وعده غذایی شام 
در ایام روزه داری، گفت: شام به عنوان یکی از 
وعده های غذایی مهم در روزه داری باید مورد 
توجه قرار گیرد. بهتر است افراد روزه دار حدود 
یک ساعت پس از صرف یک افطار بسیار ساده 

و سبک اقدام به خوردن شام کنند.
عبداللهی افزود: در وعده شام می توان از گروه 
گوشت، مرغ یا ماهی، حبوبات، نان یا برنج، به 
شکل پلو و خورش، کوکوها و کتلت کم روغن، 
خوراک های مختلف با نان سبوس دار همراه 
با سبزی و ساالد، ماست و یا دوغ استفاده کرد.

مصرف  شام  وعده  در  که  غذایی  گفت:  وی 
می شود، باید کم چرب و کم نمک باشد. پس 
از شام و تا قبل از خواب مصرف میوه و مایعات 
و  حفظ سالمت  و  بدن  آبی  کم  جبران  برای 
ایمنی بدن توصیه می شود. همچنین، مصرف 
سبزی و ساالد در هنگام افطار و خوردن میوه 
بین افطار و شام و در فاصله زمانی بین افطار 
تا سحر به دلیل اینکه منبع خوبی از ویتامین 
C و پیش ساز ویتامین A است، برای تقویت 
ایمنی بدن توصیه می شود. سبزی ها  سیستم 
فیبر  کافی  مقادیر  دارای  همچنین  میوه ها  و 
کمک  یبوست  از  پیشگیری  به  که  هستند 

می کنند.

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در افطار و سحر

خودکفایی ایران در تامین ملزومات مقابله با کرونا
در  خوشبختانه  گفت:  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
به  کرونا  با  مبارزه  در  نیاز  مورد  ملزومات  تامین 

خودکفایی رسیده ایم.
ارزیابی   محمدرضا شانه ساز، در نشست کارگروه 
رسانه ای مدیریت کرونا در وزارت کشور، روند تولید 
دارو و سایر ملزومات بهداشتی مرتبط با پیشگیری 
یا درمان کرونا در ایران را تشریح کرد و افزود: از نظر 
علمی در حوزه داروسازی به نقطه ای رسیده ایم که 
می توانیم همپای کشورهای صاحب دانش با چند 

قرن سابقه فعالیت در این عرصه پیش برویم.
وی با اشاره به اینکه حوزه داروسازی و تجهیزات 
پزشکی کشور به شرایط ایده آل و مطلوبی رسیده، 
انواع فراورده های دارویی و درمانی را با  ادامه داد: 

کیفیت باال در داخل کشور تولید می شود.
شانه ساز با تاکید بر اینکه امروز در زمینه مبارزه 
کیت های  ماسک،  دارو،  تأمین  حوزه  در  کرونا  با 
تشخیص، مواد ضد عفونی و الکل خودکفا هستیم، 
تصریح کرد: با تولید انبوه شرکت های دانش بنیان و 
کارخانجات داروسازی، در شرایط صادرات بسیاری 

از این محصوالت قرار داریم.
وی تصریح کرد: پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی 
در کشور به مرحله ای رسیده است که هر دارویی در 
دنیا تولید می شود، ظرف کمتر از دو سال در ایران 

به مرحله بومی سازی و تولید انبوه می رسد.
شانه ساز با بیان اینکه داروسازی شامل دو بخش 
است،  آن  شیمیایی  ترکیبات  و  اولیه  مواد  تأمین 

بسیاری  اولیه،  مواد  تهیه  زمینه  در  داشت:  اظهار 
بخشی  نیز  ایران  و  هستند  واردکننده  کشورها  از 
از آن را وارد می کند اما مرحله اساسی در صنعت 
مواد  تبدیل  و  داروها  فرموالسیون  داروسازی، 
بخش  نجات  دارویی  ساخت  منظور  به  شیمیایی 
را به  این چرخه  ایران  انسان ها است و  برای جان 

طور کامل در اختیار دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تحوالت 
عظیمی در حوزه تولید دارو در ایران در سال های 
است،  گرفته  صورت  اسالمی  انقالب  از  پس 
خاطرنشان کرد: امروز این ظرفیت در کشور وجود 
دارد که نسبت به تولید هر نوع دارویی از جمله تهیه 

و تولید داروهای درمان کرونا اقدام کند.
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استان تهران
گزارش

توسط فرمانداری شهرستان شهریار حاصل شد:

کسب رتبه برتر فرمانداری شهرستان 
شهریار در استان تهران

فرمانداری شهرستان شهریار در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی در اجرای 
پروژه های زیر ساختی، کیفیت پروژه ها و نظارت بر اجرای پروژه ها در میان 

فرمانداری های استان تهران، موفق به کسب رتبه برتر شد. 
 نشست هماهنگی معاونین عمرانی فرمانداری های استان تهران و بررسی کلی 
مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط این معاونت، به ریاست دکتر تقی زاده 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، صحرایی مدیرکل دفتر فنی 
استانداری، عبدالعلی سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی فرمانداری شهرستان 
شهریار و دیگر معاونین عمرانی فرمانداری های تابعه استان تهران در محل 

استانداری تهران برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ این نشست که بصورت ویدیو کنفرانس در خصوص ارزیابی 
فنی و کیفی پروژه های عمرانی و زیر بنایی فرمانداری های استان تهران و 
عملکرد حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ها برگزار شد، پس از 
ارزیابی های صورت گرفته و بررسی وضعیت پروژه های اجرا شده در سطح 
شهرستان های استان تهران، سه فرمانداری شهرستان در حوزه اجرای پروژه 
عنوان  به  ها  پروژه  اجرای  بر  نظارت  و  ها  پروژه  کیفیت  ساختی،  زیر  های 
این  جزء  شهریار  شهرستان  فرمانداری  که  شدند  شناخته  برتر  فرمانداری 

فرمانداری های برتر قرار گرفت.

استفاده  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
بیش از ۹۵ درصدی مسافران از اقالم 
حفاظت فیزیکی در مترو گفت: با توجه 
به ضرورت فاصله گذاری اجتماعی در 
وسایل حمل و نقل عمومی استمرار لغو 

طرح ترافیک ضرورت دارد. 
مورد  در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
فاصله گذاری  طرح  اجرای  وضعیت 
به  اشاره  با  تهران  استان  در  اجتماعی 
داشت:  اظهار  استان  خاص  شرایط 
استان تهران به جهت تراکم جمعیت، 
زیاد  تعداد  حضور  و  فعالیت  تنوع 
استانی  و  ملی  های  دستگاه  کارکنان 

شرایط خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: میانگین تراکم جمعیت 
در کشور ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع 
این  که  است  حالی  در  این  باشد  می 
در  نفر  هزار  تهران  استان  در  تراکم 
هر کیلومتر مربع است، از سوی دیگر 
اجتماعی،  اقتصادی،  فعالیت های  تنوع 
استان  در  نیز  را  فرهنگی  و  سیاسی 

تهران شاهد هستیم. 
اشتغال  کرد:  عنوان  تهران  استاندار 
انسانی  نیروی  نفر  هزار  از ۲۹۰  بیش 
در دستگاه های استانی و ۱۷۲ هزار ن 
فردر دستگاه های ستادی و ملی سبب 
استان  و  تهران  کالنشهر  در  تا  شده 
گذاری  فاصله  رعایت  وضعیت  تهران 
اجتماعی از میانگین کشوری پایین تر 

باشد.
استفاده بیش از ۹۵ درصدی مسافران 

از اقالم حفاظت فیزیکی در مترو
به  اشاره  با  ادامه  در  بندپی  محسنی 
مترو  در  ماسک  از  استفاده  وضعیت 
گفت: قبل از الزام استفاده از ماسک در 
مترو بیش از ۴۶ درصد مسافران و از 
دیروز با توجه به الزام ستاد ملی مقابله 
مسافران  درصد   ۹۵ از  بیش  کرونا  با 
جمله  از  فیزیکی  حفاظت  وسایل  از 
کنند  می  استفاده  و دستکش  ماسک 
که نشان از همراهی و مشارکت مردم 

برای مقابله با این بیماری دارد.
اطالع  تا  ترافیک  طرح  لغو  استمرار 

ثانوی
لغو  استمرار  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

به  توجه  با  کرد:  تاکید  ترافیک  طرح 
در  اجتماعی  گذاری  فاصله  ضرورت 
استمرار  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل 
لغو طرح ترافیک ضرورت دارد و در این 

زمینه باید با احتیاط برخورد کرد.
مورد  در  همچنین  تهران  استاندار 
فعالیت  بهداشتی گفت:  فعالیت مراکز 
باالیی  اثربخشی  بهداشت  مرکز   ۶۹
بار  کاهش  و  شناسایی  غربالگری،  در 
بیمارستان ها داشته که نقش موثری 
پروتکل  ارائه  و  مراقبت  پیشگیری،  در 

های بهداشتی دارند.
جمع آوری معتادین متجاهر ادامه دارد 
مورد جمع  در  بندپی سپس  محسنی 

آوری معتادان متجاهر عنوان کرد: جمع 
آوری معتادان متجاهر و غربالگری آن ها 
همچنان استمرار دارد تا آسیب پذیری 

در این بخش به حداقل برسد.
در  مذهبی  مراسم  برگزاری  توقف 

مسجد ارگ
توقف  به  اشاره  با  همچنین  وی 
برگزاری مراسم مذهبی در مسجد ارگ 
مراسم  پنجشنبه  از  کرد:  خاطرنشان 
نشده  برگزار  ارگ  مسجد  در  مذهبی 
که از هیات امنا و مسئوالن این مسجد 
تشکر می شود و امید است به زودی با 
عبور از مشکالت مراسم معنوی برگزار 

شود.

استفاده بیش از ۹۵ درصدی مسافران از اقالم حفاظت 
فیزیکی در مترو؛ طرح ترافیک تا اطالع ثانوی اجرا نمی شود

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
شهریار به مناسبت گرامیداشت شهادت 
استاد مرتضی مطهری و فرا رسیدن روز 
تمامی  به  روز  این  تبریک  معلم، ضمن 
اساتید، معلمان و فرهنگیان کشور، رشد 
و تعالی کشور را در گرو توجه به مقام و 
جایگاه ارزشمند معلم دانست و بر نقش 
ویژه و اساسی معلمان در ترویج اخالق 
و  علم  تبیین  و  کردار صحیح  و  مداری 

آگاهی تاکید کرد.
شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس   
شهریار در بخشی از پیام خود به مناسبت 
گرامیداشت شهادت استاد مطهری و فرا 
رسیدن روز معلم، با بیان اینکه مهم ترین 
موضوع برای هر کشور چشم انداز و آینده 
درخشان آن می باشد که توسط جوانان 
و نوجوانان ساخته خواهد شد گفت: بار 
گران تربیت و آموزش آینده سازان این 
ارزشمند  و  پرمهر  بر دستان  بوم  و  مرز 
معلمان و اساتید می باشد و که توجه به 
مقام و جایگاه قشر فرهخته معلم رشد و 

تعالی کشور را بدنبال خواهد داشت.
مهندس  پیام  متن  گزارش؛  این  بر  بنا 
به  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری 
مناسبت شهادت استاد مطهری و هفته 

معلم به شرح ذیل است:
به نام خدا

آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین 
هر  در  پایدار  توسعه  و  رشد  برای  بستر 
کشور، نقشی مهم را در اعتال و آگاهی 
ایفا  امروزی  جوامع  در  درست  بخشی 
راهنمایان  عنوان  به  معلمان  که  میکند 
تعلیم  بار سنگین  این عرصه ی حیاتی 
نهفته  و  درونی  استعدادهای  تربیت  و 
آینده سازان این مرز و بوم و پاینبدی و 
تعهد آنها به آرمان ها و باورهای دینی و 
انسانی را بدوش میکشند که مسئولیتی 

بس بسیار خطیر است.
و  ترین  اصلی  معلمان  شک  بدون 
تاثیرگذار ترین نقش را در شکل گیری 
شخصیت و تبیین و ترویج اخالق مداری، 
آگاهی  و  علم  با  همزمان  درستکاری 
گسترش  و  ایجاد  همچنین  و  بخشی 
به  دستیابی  برای  تالش  و  کار  روحیه 
موفقیت و سعادت پایدار را در بین آینده 
سازان این مرز و بوم را عهده دار هستند 
که خود در راستای تقویت سطح امید در 

جامعه می باشد.
شهید مرتضی مطهری در طول حیاتش 
همواره با تدبر در معنای انسانیت و ابعاد 

مختلف روحی بشر، با شیوه ای عاقالنه 
و عالمانه و با روحیه ای برگرفته از انبیاء 
الهی، تالش های خود در جهت تعلیم و 
افرادی  و  دانست  می  عبادت  را  تربیت 

شایسته را به جامعه تقدیم نمود.
ارزش مقام و کار معلم، همین بس که 
بسیار  توجه  مورد  و  است  ساز  انسان 
الهی  اولیای  و  انبیاء  و  متعال  خداوند 
زمینه ساز رشد  زیراکه معلم  دارد  قرار 
و بروز ویژگی های مثبت درونی دانش 
آموزان و آینده سازان شده و آنها را به 
تعالی سوق می  و  سمت مسیر درست 
دهد و چه بسا به درجات باالی معنوی 

رهنمود شود.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
روز  صمیمانه  مطهری،  مرتضی  شهید 
و  اساتید  و  معلمان  تمامی  به  را  معلم 
ایران  ارزشمند  و  عزیز  عالم،  فرهنگیان 
معلمان  و  فرهنگیان  بویژه  اسالمی 
درستکار، شریف و فرهیخته شهرستان 
شهریار تبریک گفته و برایشان موفقیت، 
تمامی  در  را  عزتمندی  و  سربلندی 
مراحل کاری و زندگی از خداوند سبحان 

مسئلت می نمایم.
طاهری

فرماندار شهرستان شهریار

فرماندار شهریار در پیامی به مناسبت روز معلم:

نقش اساسی معلمان در ترویج اخالق مداری و تبیین علم و آگاهی

گزارش

در صورت بازگشایی مدارس و برگزاری امتحانات 

ضد عفونی و تست تب به صورت مستمر انجام شود

دو  و  یک  نواحی  پرورش  و  آموزش  شورای  مشترک  نشست  اولین 
بهارستان در سال جاری برگزار شد. 

نشست  اولین  در  بهارستان  شهرستان  فرماندار  خانجانی  مجتبی 
مشترک شورای آموزش و پرورش نواحی یک و دو بهارستان که روز 
شنبه ساعت ۸ صبح با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش و در 
همکاری  با  گفت:   شد،  برگزار  فرمانداری  )ص(  اعظم  پیامبر  سالن 
زحمات  از  که  برگزار شد،  بدون حاشیه  و  آرام  انتخاباتی  فرهنگیان 

فرهنگیان قدردانی می کنم.
وی با بیان اینکه برنامه شاد حاصل تالش و وزرات آموزش پرورش 
است که برنامه خوبی می باشد، اما می بایست تاثیرات ورود داشن 

آموزان به فضای مجازی نیز در نظر گرفته شود.
خانجانی با اشاره به احتمال بازگشایی مدارس اظهار داشت: در صورت 
بازگشایی مدارس و  برگزاری امتحانات، می بایست ضد عفونی و تست 

تب به صورت مستمر انجام شود.
وی در ادامه به توزیع ۱۳۵۰۰ پک مواد غذایی بین خانواده ها این 
دیده  آسیب  خانواده  کنون ۱۳۵۰۰  تا  افزود:  کردو  اشاره  شهرستان 
ویروس کرونا در شهرستان شناسایی و به طور مستقیم تحت پوشش 

قرار گرفته اند.
مواسات  و  همدلی  به  بهارستان  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
این  برای  کنون  تا  ریال  میلیارد   ۲۷ گفت:  شهرستان  در  مومنانه 
رزمایش جمع آوری شده است که از این مبلغ ۱۰ ملیارد ریال توسط 
شهرداری ها و دهیاری ها، ۸ میلیارد ریال توسط کمیته امداد امام 

خمینی )ره( و ۱۰ میلیارد نیز توسط خیرین جمع آوری شده است.
فرماندار بهارستان تصریح کرد : روسای آموزش و پرورش نسبت به 
شناسایی خانواده دانش آموزانی که آسیب دیده اقتصادی ویروس کرونا 

هستند و تحت پوشش نیستند، اقدام نمایند.
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شهردار صالحیه :راه اندازی پارک آموزش ترافیک در 

راستای برنامه های هدف ترویج فرهنگ ترافیک است

پارک  این  اینکه  بیان  با  مند  آگاهی  محمد  روز:  اتفاق  گزارش  به 
ترافیکی برای نخستین بار در جنوبغربی استان تهران احداث خواهد 
شد ، اظهار داشت: باید در کنار افزایش حمل  و نقل عمومی، توسعه 
معابر و ساماندهی ترافیک ، مباحث فرهنگی را در بین مردم و به  ویژه 
کودکان و دانش آموزان ارتقا دهیم وبا اجرای این طرح آموزشی می 
آمار  از  راباآموزش صحیح  وافراد جامعه  آموزان  توان کودکان ودانش 

تصادفات رانندگی کاهش داد.
 وی راه اندازی پارک آموزش ترافیک را در راستای برنامه های هدف 
ترویج فرهنگ ترافیک دانست وگفت، در جامعه علی الخصوص کودکان 
تواند  این آموزشها می  باالیی برخوردار هستند و  از قدرت درک  که 

ضریب ایمنی آنان را در حوادث رانندگی افزایش  دهد .
وی همچنین بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۵ هزار احداث 
میشود احداث خواهد شد و قطعا نقش پررنگی در حوزه آموزش های 

شهروندی و راهنمایی و رانندگی ایفا خواهد کرد.
آگاهی مند با اشاره به اجرای ۱۸ پروژه عمرانی در سال ۹۹ افزود در 
سال جاری ۱۸ پروژه مختلف  با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان کلید 
خواهد خوردکه این پروژها نقش بسزایی در آبادانی شهر خواهد داشت

مدیریت  فقط یک سوله  نفری صالحیه  هزار  افزود:در شهر ۶۰   وی 
بحران وجود دارد که دومین سوله مدیریت بحران جهت حفظ آمادگی 
در برابر بالیای طبیعی به مساحت ۳ هزار متر مربع که دارای باند فرود 

بالگرد خواهد بود ساخته می شود.
شهردار صالحیه در ادامه با اشاره به آبگرفتگی های صالحیه در مواقع 
بارندگی گفت ۷۰درصد حجم ورودی آب ازسمت شهر گلستان است 
اگر آبهای سطحی شهر گلستان هدایت شود ما در شهر معضل  که 

آبگرفتی نخواهیم داشت.  
وی در پایان به مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی تاکید و 
خاطرنشان کرد: دو پروژه فرهنگی و ورزشی استخر و پردیس سینمایی 
حال  در  و  است  خورده  کلید  خصوصی  بخش  توسط  صالحیه  شهر 

احداث می باشد.

سالکی: افزایش نقش آفرینی بانوان در جامعه به 

توسعه شهرستان منجر خواهد شد

سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم گفت: شناخت و فهم جایگاه بانوان 
های  آسیب  از  ای  عمده  بخش  از  رفت  برون  برای  راهی  کلید  جامعه،  در 
اجتماعی در جامعه است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط 
کریم، منصور سالکی با تقدیر از مشارکت و حضور تاثیر گذار زنان شهرستان 
در عرصه های اجتماعی و فرهنگی  اظهار داشت: حضور بانوان در عرصه ها 
و فعالیت های مختلف پیامدهای بسیار خوب و مثبتی را بهمراه داشته است 
و ما باید زمینه های مناسب حضور و مشارکت بانوان در صحنه های مختلف 
اجرایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر امورات مهم را فراهم 

کنیم.
بانوان در جامعه را نقطه  سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم حضور 
قوت پیشرفت کشور در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دیگر موارد 
دانست و افزود: امروز بسیاری از مشکالت جامعه همگی متوقف بر این است 
که به جایگاه زنان پی نبرده ایم و فضا و قالب مناسبی برای فعالیت بانوان 

شکل نداده ایم.
وی افزود: باید برای هموار نمودن مسیر توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه 
خودباوری را در بانوان تقویت نمود تا در کنار ایفای نقش همسری و مادری 
کاردان بودن، در عرصه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دیگر 

مسائل شهرستانی بتوانند با فراغ بال، قبول مسئولیت نمایند.

پیام تبریک شهردار شهریار بمناسبت روز جهانی کار وکارگر

مهندس کاویانی شهردار شهریار طی پیامی روز جهانی کار وکارگر را تبریک 
گفت.

در متن این پیام آمده است:
بسمه تعالی

َوأَْن لَْیَس لِْلِنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی
هفته کار وکارگر را خدمت همه کارگران عزیز کشور به ویژه همکاران خدوم 
می  عرض  تبریک  شهریار  شهرداری  کارگری  حوزه  گر  جهاد  و  ،پرتالش 
نمایم،امسال به نام سال جهش تولید نامگذاری شده و به فرمایش مقام معظم 

رهبری همه ما باید فرهنگ کار و تولید و تالش را ترویج کنیم .
در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا زحمات وتالش جهادی وشبانه 
روزی کارگران عزیز شهرداری در صف اول مقابله با این ویروس برای همگان 
ملموس بود و باید قدردان زحمات واز خودگذشتگی این قشر وفادار باشیم،با 
مدد پروردگار رسیدگی به مطالبات و معیشت ومسکن کارگران در دستور کار 
شهرداری قرار دارد ،از درگاه خداوند متعال سالمتی ،سربلندی و سالمتی همه 

کارگران تالشگر را مسئلت دارم.
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و  مهربان  مردمان  کریمان،  دیار  مردم 
پذیرا  مرا  سالم  کریم؛  رباط  اندیشمند 

باشید.
۸ ماه پیش در روز معارفه ام به عنوان 
عهد  و  دادم  قول  رباط کریم  شهردار 
بستم که در کسوت شهردار، کم کاری 
نکنم و  اجازه ندهم کوتاهی در خدمت 

رسانی باعث تلخ کامی شما بشود.
می خواهم خدمت شما عرض کنم که 
تاکنون بر این عهد و پیمانی که بستم 

وفادار بوده ام.
 با دستان خالی، با همه حوادث تلخی 
میان  خوب  انسجام   با  آمد،  پیش  که 
خانواده بزرگ مدیریت شهری و شورای 
نیروی  در  امید  و  شوق  ایجاد  با  شهر، 
را  حرکت  همدلی  و  وفاق  با  و  انسانی 
و  کمبودها  و  مشکالت  از  کردیم.  آغاز 
تنگناهای شدید مالی، هراسی به دل راه 
ندادیم و آنچه که بضاعت شهرداری بود 
را سرمایه راه خود قرار دادیم و دل به 
کار زدیم. محصول این خدمت خالصانه 
به  شهر  کنار  و  گوشه  در  توان  می  را 

وضوح مشاهده کرد.

هزار  سه  ظرفیت  با  آالرد  ورزشگاه   
تماشاچی، پنج سال خاک  می خورد و 
آیینه تمام نمای آرزوها و آمال جوانان و 
نوجوانان ورزش دوست این منطقه شده 
با مساعدت  ابتدای حضورم و  بود.  در 
شورای  همکاری  و  محترم  فرمانداری 
این  تکمیل  برای  اسالمی،  محترم 
مجموعه کمر همت بستیم. از همان روز 
را می دانستم و  و موانع  اول کمبودها 
باور داشتم راه دشواری در پیش است 
و باید برای رفع موانع همت دو چندان 
آن  حتی  ایستاد.   کار  پای  و  داشت 
خوش  جا  کرنر  نقطه  در  که  مغازه ای 
کرده بود هم نتوانست مانع از کار شود 
تا جایی که حاال تنها چند گام دیگر تا 
زیبای  از گوشه زمین  زائده  این  حذف 

فوتبال باقی مانده است.
نمی شد،  افتتاح  ورزشگاه  این  اگر 
خود  خدمتگزاران  کنار   در  مردم  اگر 
قرار  شهری   مدیریت  مجموعه  در 
نمی گرفتند، اگر رسانه ها احساس مردم 
از این رویداد مهم را انعکاس نمی دادند، 
هفته  یک  فقط  گذشت  از  پس  هرگز 

آن  تخریب  به  رضایت  محترم  مالک 
مغازه و واگذاری ۱۰۰۰ متر زمین برای 
توسعه این ورزشگاه را نمی داد. شوخی 
و طنزهای تلخی که نثار اینجانب شد را 
آگاهانه برجان خریدم و از هیچ رسانه ای 
گله ای ندارم. مهم این بود که عالوه بر 
گشوده شدن نقطه کرنر در زمین آالرد، 
حاال فضای بیشتری هم برای توسعه این 

مجموعه ورزشی فراهم شده است.
این  توسعه  و  تکمیل  دوم   فاز  در 
و  کمبودها  رفع  سمت  به  ورزشگاه 

ندارم   و شک  رفت  خواهیم  آن  تجهیز 
در آینده ای نزدیک، همان دوربین هایی 
و  رفتند  نشانه  را  زمین  کرنر  نقطه  که 
را  مردم  دل  خودشان  شیرین  طنز  با 
های  صحنه  زودی   به  کردند،  شاد 
زیبا و دلنشینی از شور و شوق جوانان 
این شهر  در این ورزشگاه زیبا را ثبت 

خواهند  کرد.
مردم شریف شهر رباط کریم ، بیشتر با 

شما خواهم گفت...
اصغر پارسا- شهردار رباط کریم

لبخند رضایت مردم رباط کریم؛ مهمترین انگیزه برای خدمت

شهرداراندیشه : معلم نقطه اتصال و تالقی انسانیت 

و تعلیم و تربیت برای بشریت است
و  معلم  روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به  اندیشه  شهردار  ملکی  علی  مهندس   

گرامیداشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری پیامی را صادر نمود.
 در متن این پیام آمده است :

بی شک گوهر علم و تربیت و پیشرفت ترقی انسانها را می توان  معلمان نام 
برد ، که متعالی ترین آن ها پیامبران و امامان معصوم )ع( هستند ، و باید 
معلم را  پیوند دهنده و نقطه اتصال و تالقی انسانیت و تعلیم و تربیت برای 

بشریت دانست
معلم با جان و دل و با تمام وجود خود در جهت تعلیم و پرورش ذهن انسان 
ها می کوشد و به جرات می توان گفت همه ما مدیون زحمات معلمان عزیز 
هستیم و نامگذاری روز شهادت استاد مرتضی مطهری  چه با مسمی و ارزنده 
بنام روز معلم نام گرفته است و به پاس همه تالشهای این استاد شهید و 
بار دیگر سر تعظیم فرود می آوریم در مقابل زحمات این عزیزان  واالمقام 
دانشمند  و با وجدان که با صبر تمام نشدنی  به ما نوشتن و خواندن و درک 

کردن را آموختند  
این رسوالن بی ادعا و  بار دیگر قدردان زحمات  تا   روز معلم فرصتی است 
مدرسان پاک سرشت باشیم. به نوبه خود و از سوی مجموعه شهرداری وظیفه 
می دانم روز معلم را بر همه این تعلیم دهندگان با عزت و معلمان مهربان و بر 
همه مدرسان بی ادعا وبزرگوار که بشریت مدیون زحمات آنها هستند  بویژه 

معلمان و دبیران و استادان  شهر اندیشه تبریک وتهنیت عرض نمایم.
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قابلیت  چین  در  خودروسازی  های  شرکت 
هایی مختلف مانند سیستم تهویه هوا با قابلیت 
غربال ذرات هوابرد و تعبیه المپ مافوق بنفش 
با  مقابله  برای  خودرو  کابین  تهویه  دریچه  در 

کووید۱۹عرضه کرده اند.
به نقل از دیلی میل، برخی تولیدکنندگان خودرو 
در چین ویژگی های مختلف طراحی کرده اند 
انتشار ویروس و باکتری مانند کووید۱۹  از  که 

جلوگیری می کند.
را  سالم«  »پروژه خودروی  شرکت جیلی طرح 
با بودجه ۵۲ میلیون دالر راه اندازی کرده تا با 
برابر  در  را  مسافران  جدید  های  ویژگی  عرضه 

ویروس ها و باکتری ها محافظت کند.
شوند  می  تولید  طرح  این  در  که  خودروهایی 

مجهز به یک سیستم مخصوص فیلتر هوا هستند 
که G-Clean نام دارد. شرکت جیلی ادعا می 
با  کند قابلیت غربال ذرات هوابرد این سیستم 

ماسک های پزشکی برابری می کند.
سخنگوی جیلی در این باره می گوید: مشتریان 
می  خودروهایشان  در  را  زیادی  زمان  مدت  ما 
می  بهتر  محصوالت  تولید  با  فقط  گذرانند. 
را  بهتر  کیفیت  برای  مشتریان  تقاضای  توان 
از  داده  قول  همچنین  شرکت  این  کرد.  فراهم 
آنتی  قابلیت های  با  مواد حافظ محیط زیست 
باکتریایی و آنتی ویروسی در سیستم های تهویه 
هوا و سطوح مختلف که سرنشینان آنها را مرتبا 
لمس می کند) مانند دستگیره ها و دکمه ها( 

استفاده کند.

توسعه قابلیت های مقابله با کرونا در 

خودروسازی چین

کرونا آمریکا را با بزرگترین شوک تاریخ نفتی مواجه کرد

کشور  در  نوپا  شرکت  یک 
هوش  خدمات  که  استونی 
مصنوعی ارائه می دهد از عرضه 
ابزاری خبر داده که با استفاده 
از  را  انسان ها  می توان  آن  از 

مذاکرات تجاری حذف کرد.
به نقل از زددی نت، شرکت پاکتوم می گوید 
ابزار یادشده توسط فروشگاه های زنجیره ای 
والمارت آمریکا به کار گرفته شده و آنها از 

استفاده از آن رضایت داشته اند.
پاکتوم که چند ماه قبل توسط هشت نفر 
تأسیس شده، امیدوار است با خودکارسازی 
تحولی  بتواند  تجاری  مذاکرات  فرایند 
یکی  کند.  ایجاد  عرصه  این  در  اساسی 
کاسپار  نام  به  شرکت  این  مؤسسان  از 
کورجس قباًل برنامه ای برای تسهیل مسکن 

یابی از طریق اینترنت عرضه کرده بود.

به گفته وی ماشین های هوشمند 
نقش  ایفای  جای  به  زودی  به 
مذاکرات  جریان  در  پشتیبان 
کنندگانی  مذاکره  به  تجاری، 
این  حرفه ای مبدل می شوند. در 
شرایط انسان ها فرصت خواهند داشت تا بر 
روی تصمیم گیری های استراتژیک تری 
متمرکز شوند و کارهای اجرایی و عملیاتی 

را به سیستم های هوشمند بسپارند.
توسط  شده  طراحی  ابزار  وی،  گفته  به 
که  است  داشبورد  یک  دارای  پاکتوم 
می تواند به طور خودکار روند مذاکرات را 
نهایت  در  برساند.  نتیجه  به  و  کرده  آغاز 
 ۱۰۰۰ از  که  هستند  آن  شاهد  کاربران 
هفته،  یک  در  شده  ریزی  برنامه  مذاکره 
۶۰۰ مورد به نتیجه رسیده و قراردادهای 

آنها به طور خودکار امضا شده اند. 

هوش مصنوعی انسان ها را از 
مذاکرات تجاری حذف کرد
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پایش و رصد تصاویر دریافتی ماهواره ها از ذخایر 
و پهنه های آبی کشور نشان می دهد که پس از 
بارندگی های فروردین ۹۹ بسیاری از منابع مهم 
آبی کشور مجددا به چرخه آبگیری بازگشتند و 

احیا شدند.
چرخه  از  مهمی  بخش  دریاچه ها  و  رودخانه ها 
منبع  یک  و  داده  تشکیل  را  آب  هیدرولوژیکی 
مهم برای زندگی محسوب می شوند؛ به نحوی که 
تولید محصوالت کشاورزی و توسعه اقتصادی و 
صنعتی کشورها وابسته به منابع آبی هر کشور و 

مدیریت درست آن است.
اطراف  در  دنیا  شهرهای  بیشتر  که  آنجایی  از 
ساخته  رودها(  و  )دریاچه ها  شیرین  آب  منابع 
شده اند، خشک شدن این منابع آب باعث بحرانی 
شدن مسائلی مانند مشکالت بهداشتی، روانی و 

مهاجرت در مناطق مختلف شده است.
حال با وجودی که استفاده از روش های سنتی و 
اطالعات زمینی برای پایش و ارزیابی منابع آبی 
سطح زمین بسیار وقت گیر و هزینه بر بوده و در 
اغلب موارد برآورد ضعیفی از مقدار آب موجود 
در منطقه را به دست می دهد، استفاده از تصاویر 
ماهواره ای و فناوری سنجش از دور با توجه به 
کاهش وقت، هزینه، انجام محاسبات گوناگون و 
تکرارپذیری در فصول و زمان های مختلف، روشی 

بسیار به صرفه و معقول به حساب می آید.
استفاده  با  آبی  سطوح  برداری  نقشه  رو  این  از 
دور،  از  فناوری سنجش  و  ماهواره ای  تصاویر  از 
تاالب ها،  بر  نظارت  در  مهمی  نقش  می تواند 
ارزیابی سیل، برآورد سطح آب منطقه و مدیریت 

منابع آب ایفا کند.
کاربرد سنجش از دور در زمینه منابع آبی

کشور ایران با وجود داشتن رودخانه ها و دریاچه ها 
و تاالب های زیاد و نیز بارش های متنوع در طول 
فصول مختلف سال، جز ۲۴ کشور دارای تنش و 
بحران آبی است و کشوری با اقلیم عمدتاً گرم و 

خشک است.
و  پایش  به  نیاز  به مسائل مطرح شده  توجه  با 
و  مختلف  فصول  طول  در  آبی  منابع  مدیریت 
بسیار  آبی در کشور  منابع  بررسی روند کاهش 
کشور  وسعت  به  توجه  با  نیز  و  بوده  نیاز  مورد 
در  بسیاری  کمک  دور  از  سنجش  علم  ایران، 
بحث منابع آبی کشور خواهد داشت و می توان با 
استفاده از این فناوری، منابع آبی را از نظر کیفی 

و کمی مورد بررسی قرارداد.
سنگین  بارندگی های  دنبال  به  و  راستا  این  در 

ماه  فروردین  بارش در کشور در  نرخ  افزایش  و 
امسال، اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران 
اندازه گیری های منابع آبی و بررسی مساحت 
پهنه های آب را با استفاده از نقشه های ماهواره ای 

در دستور کار قرار داده است.
دور  از  سنجش  مدیرکل  منصورپور  مصطفی 
این  نتایج  خصوص  در  ایران،  فضایی  سازمان 
پایش ها می گوید: سازمان فضایی ایران مطابق 
با مسئولیتی که دارد بخشی از کارهای خود را در 
حوزه منابع آبی دنبال می کند. در سالهای اخیر 

این موضوع جدیت بیشتری نیز یافته است.
وی با بیان اینکه با توجه به بارش های چند سال 
اخیر و آبگیری دریاچه ها و تاالب های داخلی، ما 
توانستیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای اطالعات 
خوبی دریافت کنیم، ادامه داد: در یک ماه اخیر 
رصد مستمر سنجش از دور ما از چند پهنه مهم 
این  آبی در کشور نشان می دهد که سطح آب 

منابع تغییر قابل توجهی داشته است.
فضایی  مرکز  در  ما  کرد:  خاطرنشان  منصورپور 
داده های  اخذ  ایستگاه  چندین  ماهدشت، 
برای  که  دیتایی  بیشترین  که  داریم  ماهواره ای 
پایش منابع آبی و اندازه گیری مساحت پهنه های 
آبی کشور مورد استفاده قرار می گیرد از داده های 
»مادیس«  سنجنده  و  »لندست«  ماهواره 
می شود.  استخراج  »اکوا«  و  »ترا«  ماهواره های 
مساحت  دریافت  بیشتر  دقت  برای  نیز  اخیراً 
 »۲ »سنتینل  اروپایی  ماهواره  از  دریاچه ها 

استفاده می کنیم.
سازمان  دور  از  سنجش  پرتال  کرد:  تاکید  وی 
قرار  کاربران  عموم  دسترس  در  ایران  فضایی 
دارد و گزارشات منظم حاکمیتی مبنی بر پایش 
محیط زیست و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی 
و سازمان محیط زیست و نیز پایش منابع آبی 
به وزارت نیرو و استانداری ها و حوزه های مرتبط 

ارسال می شود.
کاربران،  که  صورتی  در  داد:  ادامه  پور  منصور 
سازمان های دولتی و بخش خصوصی تمایل به 
دریافت این اطالعات داشته باشند تمامی نقشه ها 
صورت  به  باال  کیفیت  با  ماهواره ای  داده های  و 

رایگان در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در 
خصوص نتایج تغییرات پهنه های آبی کشور که 
با استفاده از داده های ماهواره ای استخراج شده 
است، توضیح داد که این توضیحات به شرح زیر 

است:

سر  پشت  را  آبی  کم  بحران  ارومیه  دریاچه 
می گذارد

طبق بررسی های صورت گرفته، دریاچه ارومیه 
مربع  کیلومتر  هزار   ۳ حدود   ۹۸ ماه  دی  در 
آبگیری داشته و بعد از بارندگی فروردین ۹۹ این 
مساحت به ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع رسیده 
است. اگرچه مساحت آبی این دریاچه هنوز به 
وسعت کامل آبگیری نرسیده است اما طبق پیش 
بینی های داده های سنجش از دور، با بارندگی 
های بهار، این دریاچه بحران کم آبی را پشت سر 

خواهد گذاشت.
با  مقایسه  در  ارومیه  دریاچه  آبی  مساحت 
فروردین ۹۸ نیز نشان می دهد که این مساحت 
به ۲۸۰۰  نزدیک  فروردین ۹۸  اول  در روزهای 
به  فروردین ۹۹  اواخر  و در  بوده  کیلومتر مربع 
رسیده  مربع  کیلومتر   ۵۰۰ و  هزار   ۳ مساحت 
است. این درحالی است که کل مساحت دریاچه 
 ۲۰۰ و  ۵هزار  به  نزدیک  ترسالی  سالهای  در 
ماه،  فروردین  های  بارش  بود.  مربع  کیلومتر 
مساحت آب این دریاچه را به ۷۰ حدود درصد 

ماکسیمم حالت آن رسانده است.
حجم آب هامون های سیستان ۳ برابر شد

هامون های سیستان از جمله تاالب مهم کشور 
است که داده های ماهواره ای آن از سال ۵۶ در 
آرشیو سازمان فضایی ایران قرار دارد. این دریاچه 
آبی  پهنه های  تاثیرگذارترین  از  یکی  عنوان  به 
منطقه  اکوسیستم  که  می رود  شمار  به  کشور 
سیستان، متأثر از آن بوده و آبگیری و یا خشک 
شدن آن می تواند زندگی مردم ان منطقه را تحت 

تأثیر قرار دهد.
در سالهای خشکسالی، خشک شدن این تاالب، 
و  غبار کرده  و  کانون های گرد  به  تبدیل  را  آن 
حتی مراتع و زیستگاه های گیاهی و جانوری در 

آن منطقه را تهدید می کند.
)هیرمند،  سیستان  هامون های  مستمر  پایش 
داده های  توسط   ۹۵ سال  از  پوزک(  و  صابری 
سنجش از دور صورت می گیرد و مساحت آبی و 
نحوه آبگیری این تاالب رصد می شود. برآوردها از 
این داده ها حاکی از آن است که اگرچه وضعیت 
دوران  مطلوب  شرایط  با  سیستان  هامون های 
ترسالی فاصله دارد اما باز هم نسبت به سال های 
قبل، این تاالب در فروردین ۹۹ وضعیت بهتری 

را تجربه کرده است.
ایجاد  هامون ها  در  که  نوساناتی  که  آنجایی  از 
می شود متأثر از بارش های داخل ایران و کشور 

افغانستان است، بارش های افغانستان و آبی که از 
رود هیرمند وارد این بخش می شود، تأثیر مثبتی 

بر آبگیری هامون ها دارد.
اواخر  به همین دلیل در فروردین ماه امسال و 
و در  بارندگی های خوبی در سیستان  سال ۹۸ 
افغانستان رخ داد که افزایش قابل توجه  کشور 

سطح آب هامون ها را به همراه داشته است.
پایش هامون های هیرمند، صابری و پوزک نشان 
می دهد که حجم آب این هامون ها در فروردین 
برابر  ماه نسبت به دی ماه ۹۸ تقریباً حدود ۳ 
شده و به ماکسیمم مقدار یک سال اخیر رسیده 

است.
برآوردها حاکی از آن است که در فروردین ۹۹ 
مجموع آب هامون های سیستان به یکهزار و ۷۶۹ 
دی ماه ۹۸  به  نسبت  که  رسیده  مربع  کیلومتر 
حدود ۳ برابر شده و دلیل عمده آن نیز مربوط به 

بارش های فصلی افغانستان است.
جازموریان احیا شد

سازمان  ماهواره  پایش  ملی  مرکز  پایش  نتایج 
از  متأثر  که  دیگری  تاالب  از  ایران  فضایی 
بارندگی های فروردین ماه و قبل از آن، با آبگیری 
گسترده همراه شده، مربوط به تاالب جازموریان 
است که از دی ماه ۹۸ به بعد روند آبگیری آن 
قابل توجه بوده و در فروردین ماه احیا شده است.

جنوب  در  تاالب  مهمترین  جازموریان  تاالب 
کشور محسوب می شود که خشک شدن آن برای 
زندگی مردم این منطقه، معضالتی را به همراه 
داشته و کانون گرد و غبار در تابستان بوده است.

که  می دهد  نشان  ماهواره ای  داده های  بررسی 
در پی بارش های اواخر دی ماه ۹۸ این دریاچه 
نزدیک به ۴۰ درصد آبگیری داشت و به مساحت 

هزار کیلومتر مربع رسید.
تاالب  این  بارش ها،  افزایش  با  ماه  فروردین  در 
آن هم  و مساحت  کرده  تجربه  را  بهتری  وضع 
رسیده  مربع  کیلومتر  و ۲۸۰  یکهزار  به  اکنون 
گذشته  سال  برخالف  امسال  که  چرا  است. 
از جنوب  زا  بارش  و جبهه های  هوا  جریان های 
محدوده  در  بارندگی ها  این  و  شد  کشور  وارد 
آبگیری جازموریان  باعث  استان کرمان،  جنوب 

شد.
بارش ها  بیشترین  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
در فروردین ماه در استان کرمان رخ داده و به 
در  جازموریان  احیای  و  آبگیری  دلیل  همین 
تأثیر  منطقه  این  اکوسیستم  و  گیاهی  پوشش 

گذار خواهد بود.

رئیس  فناوری  علمی  معاون 
بهداشت  وزارت  مجوز  از  جمهور 
سرولوژی  کیت  صادرات  برای 

کرونا خبر داد.
افتتاح  آئین  در  ستاری  سورنا 
سرای نوآوری و شتابدهی توسعه 
دکتر  )برج  منطقه ای  صنایع 
با  شد،  برگزار  امروز  که  قریب( 
بزرگی  اتفاقات  اینکه  به  اشاره 
زمان  از  آزاد خصوصاً  دانشگاه  در 
روی کار آمدن دکتر طهرانچی رخ 
سال های  طی  گفت:  است،  داده 
اخیر یکی از هماهنگ ترین تیم ها 
اقتصاد  در حوزه  آزاد  دانشگاه  در 
فعلی  تیم  واقع  به  بنیان،  دانش 
برای  آزاد  دانشگاه  اینکه  است. 
سمت  به  هزینه هایش  تأمین 
ندارد و حتی فکر  تمایلی  شهریه 
ارزشمند  نیست،  اموال  فروش 

است.
میلیون   ۳۰  _۲۰ افزود:  وی 
آن  سرمایه  آزاد  دانشگاه  زیربنای 
فعال  بسیار  جوانان  بلکه  نیست 
تشکیل  را  دانشگاه  سرمایه  آن 

می دهند.
رئیس  فناوری  علمی  معاون 

متر  هزار  اختصاص ۱۰۰  جمهور 
مربع فضا در مرکز شهر به حوزه 
ارزشمند  حرکتی  را  بنیان  دانش 
توصیف کرد و گفت: امروز شاهد 
نوآوری  سراهای  از  یکی  افتتاح 
آینده  ماه  دو  یکی  طی  و  بودیم 
بقیه این فضاها آماده خواهد شد؛ 
این فضاها برای تمام جوانانی که 
می خواهند در شرکت ها و استارت 
آپ ها کار و ثروت آفرینی کنند، 
مناسب است. به دلیل شیوع کرونا 
سراها  این  افتتاح  بندی  زمان 
داد:  ادامه  ستاری  شد.  جا  جابه 
بسیاری  در  آزاد  دانشگاه  محققان 
ما  با  کالن،  طرح  پروژه های  از 
همکاری دارند و به زودی خبرهای 
خوبی مربوط به اقتصاد دانش بنیان 
با  دانشگاه  یک  داریم.  مردم  برای 
باید  امکانات  و  دانشجو  حجم  این 
بتواند یک قطب اقتصادی در کشور 
جدید  حرکت  این  انشااهلل  باشد. 
باعث شود، دانشگاه آزاد تبدیل به 
یک قطب بزرگ اقتصادی و یکی از 

بازیگران اصلی در این حوزه شود.
پاسخ  در  مراسم  این  پایان  در  وی 
از خبرنگاران درباره  به سوال یکی 

و  بهداشتی  اقالم  صادرات  امکان 
کرونا  با  مرتبط  پزشکی  تجهیزات 
بحث  در  گفت:  کشورها  سایر  به 
شرکت ها  در  خوبی  اتفاقات  کرونا 
حوزه  در  شرکت ها  چون  افتاد؛ 
نوآوری کار می کنند و نوآوری اصوالً 
نشان  را  خودش  محدودیت ها  در 
در  توانستیم  می دهد.خوشبختانه 
اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت چه 
تجهیزات پزشکی و چه محصوالت 
به  کردیم  عمل  موفق  بهداشتی 
طوری که برخی شرکت ها خطوط 
اقدام  و  دادند  تغییر  را  خود  تولید 
ضدعفونی  مواد  و  ماسک  تولید  به 

کردند.
بهداشت  وزارت  اینکه  اعالم  با  وی 
کیت های سرولوژی  اجازه صادرات 
داد:  ادامه  است،  کرده  صادر  را 
این  بنیان  دانش  شرکت های  اگر 
و  اقالم  که  دهند  را  اطمینان 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز را برای 
مقابله با موج دوم کرونا که احتماالً 
در پاییز است، تأمین کنند و وزارت 
بدهد،  را  صادرات  مجوز  بهداشت 
سایر محصوالت نیز صادر خواهند 

شد.

وزارت بهداشت مجوز صادرات کیت 
سرولوژی کرونا را صادر کرد

نوشتار پایش ماهواره ای ذخایر آبی کشور پس از 
بارندگیهای فروردین

دارد  قصد  آمریکا  سنای 
قانون جدیدی را به تصویب 
مورد  در  آن  در  که  برساند 
شخصی  حریم  حفظ  نحوه 
اپلیکیشن های  و  کاربران 
مقابله با کرونا تصمیم گیری 

شده است.
با شیوع  انگجت،  از  نقل  به 
کرونا،  ویروس  گسترده 
دولت های  از  بسیاری 
را  اپلیکیشن هایی  جهان 
شناسایی  و  ردگیری  برای 

شهروندان  مکانی  موقعیت 
تا  کرده اند  عرضه  خود 
و  رفت  دقیق  کنترل  با 
بیشتر  شیوع  جلوی  آمد 
شود.  گرفته  ویروس  این 
با  یادشده  برنامه های 
و  محله ها  کردن  مشخص 
برای  دیگران  به  آلوده  افراد 
تر  ایمن  مسیری  یافتن 
کمک  جابجایی  منظور  به 

می کنند.
می توانند  برنامه ها  این  اما 

امنیت  و  شخصی  حریم 
علت  به  را  خود  کاربران 
داده های  به  دسترسی 
موقعیت مکانی آنها به خطر 
سابقه  به  توجه  با  بیندازند. 
غربی  دولت های  از  بسیاری 
در  آمریکا  خصوص  به  و 
کاربران  از  جاسوسی  زمینه 
تلفن همراه،  اپلیکیشن های 
این بار گروهی از سناتورهای 
مشخص  برای  امریکایی 
کردن دقیق تنظیمات حریم 
اپلیکیشن های  شخصی 
افراد دست به کار  ردگیری 

شده اند.
بر اساس طرح پیشنهادهای 
آمریکایی  سناتور  چهار 
حفاظت  به  موسوم  قانونی 
از داده های مصرف کنندگان 
به  کرونایی  برنامه های 
تصویب می رسد که جزئیات 
جمع آوری  شیوه  به  مربوط 
طریق  از  کاربران  اطالعات 
در  مذکور  اپلیکیشن های 

آنها مشخص شده است.

سیاست گذاری سنای آمریکا برای 

اپلیکیشن های کرونایی
نوشتار
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