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حسین مدرس خیابانی  :

محسن هاشمی :

ماه  چند  در  واشنگتن  تصمیمات 
و  نقش  تاریخ  در  ننگی  لکه  گذشته، 
متحده  ایاالت  المللی  بین  بازیگری 
نمی  هیچگاه  بشری  تاریخ  و  هست 
در  سفید  کاخ  مخرب  نقش  به  تواند 
اغماض  با  کووید-۱۹  پاندمی  آزمون 

مواجه شود.
ماه  چند  در  واشنگتن  تصمیمات 
و  نقش  تاریخ  در  ننگی  لکه  گذشته، 
متحده  ایاالت  المللی  بین  بازیگری 
هست و تاریخ بشری هیچگاه نمی تواند 
به نقش مخرب کاخ سفید در آزمون 
مواجه  اغماض  با  کووید -۱۹  پاندمی 

شود.
تصمیمات خودخواهانه،  از  رشته  یک 
بشری  ضد  و  غیرعاقالنه  عجوالنه، 
دولت دونالد ترامپ در زمانی که بشر 
خرد  صبر،  همدلی،  به  پیش  از  بیش 
و انسانیت نیاز داشت، مهر باطلی بود 
واشنگتن  پوشالی  ادعاهای  تمامی  بر 
اداره  در  حیاتی اش  نقش  بر  مبنی 
از  پس  عصر  در  جهانی  مدیریت  و 
الخصوص  علی  و  جهانی  جنگ های 

پس ازجنگ سرد.
سرسختی و لجاجت ایاالت متحده در 
ظالمانه  یکجانبه،  تحریم های  اعمال 
عدم  و  ایران  علیه  اش  انسانی  غیر  و 
رویکرد  این  موقت  چند  هر  توقف 
ویروس  گسترش  بحبوبه  در  سبوعانه 
کرونای جدید، نشان داد که واشنگتن 
حقوق  اصلی  ناقضان  از  یکی  تنها  نه 
با  حتی  است،  جهان  در  بشر  اساسی 
در  خاصی  و خردستیزی  خودخواهی 
به  حال  در  ترامپیسم  حاکمیت  عصر 
خطر انداختن سالمت همه شهروندان 

این کره خاکی است.
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
رئیس  رهبری،  معظم  مقام  جمله 
ضد  بر  بارها  خارجه  وزیر  و  جمهور 
یکجانبه  تحریم های  بودن  انسانی 
ایاالت متحده علیه مردم ایران تاکید 
بحث  مورد  موضوع  این  و  اند  کرده 
بوده  دوطرفه  های  گفتگو  از  بسیاری 

است.
کمیسیون  عضو  بروجردی  عالءالدین 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، در گفتگویی در سوم 
فروردین، با اشاره به سخنرانی نوروزی 
روز،  همان  در  رهبری  معظم  مقام 
آمریکا  به  گفت: منطق حکم می کند 

متهم  آنها  که  چرا  باشیم.  بی اعتماد 
ردیف اول این جنگ بیولوژیک کرونا 
هستند و اگر ثابت شود، شرایط تغییر 
می کند.  اگر آمریکایی ها صادق هستند 
اجازه دهند سازمان ملل هیات حقیقت 
اما  کنند  بررسی  و  تشکیل دهد  یاب 
کنوانسیون های  بار  زیر  نشدند  حاضر 

سالح های بیولوژیکی بروند.
اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
فریبانه  عوام  شعار  های  آمریکایی ها 
از  اگر  آمریکا  اظهار داشت:  می دهند، 
موانع  بود  برخوردار  صداقت  حداقل 
دارویی که یک امر انسانی است ایجاد 
مشکالت  دلیل  به  امروز  نمی کرد. 
تحمیلی و غیر قانونی به سیستم بانکی 
و عدم ارتباط مالی ایران، طبیعتاً تامین 
دارو با مشکل روبه رو است اما به آمریکا 

اعتماد نمی کنیم.
روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله ای 
معظم  مقام  بیانات  به  فروردین  در ۶ 
و  کرد  اشاره  سال  ابتدای  در  رهبری 
چنین  جای  به  باید  آمریکا  نوشت: 
اقداماتی به کنترل همه گیری ویروس 

کرونا در ایران کمک کند.
بحران  شرایط  در  افزود:  رسانه  این 
ترامپ  دولت  العاده،  فوق  انسانی 
سیاست »فشار حداکثری« علیه ایران 
را تشدید کرده است تا شرایط دشوار 
جمعیت ۸۰ میلیون نفری این کشور را 
افزایش دهد اما این راهبرد چه هدفی 

را دنبال می کند؟
که  داد  ادامه  آمریکایی  روزنامه  این 
کشورها،  دیگر  و  ایران  عادی  مردم 

مبارزه  کردن  سخت تر  در  را  آمریکا 
مقصر  ایران  در  کرونا  گیری  همه  با 
می دانند. این شامل کشورهای متحد 
بین  در  بریتانیا  می شود.  نیز  آمریکا 
تحریم ها  رفع  خواستار  کشورها  دیگر 
از  نقل  به  رسانه  این  است.  شده 
شرکت  چند  که  نوشت  کارشناسان 
تامین کننده تجهیزات پزشکی ارسال 
اند. را متوقف کرده  ایران  به  محموله 

این رسانه نتیجه گرفت: رویکرد تقابلی 
اهداف خود برسد  به  نتوانسته  ترامپ 
او  به  فرصتی  کرونا  ویروس  شیوع  و 

می دهد تا این روند را اصالح کند.
پس از بیانات سوم فروردین مقام معظم 
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  رهبری، 
اشاره  با  نوشت که آیت اهلل خامنه ای 
اتهام مبنی بر تولید ویروس کرونا  به 
واشنگتن  پیشنهاد  آمریکا،  توسط 
با  مقابله  برای  ایران  به  کمک  برای 
این ویروس را رد کرد.این خبرگزاری 
ژائو«  »لیجیان  که  گفت  همچنین 
سخنگوی دولت چین نیزدر هفته های 
ویروس  آمریکایی  منشأ  به  گذشته 
کرونا اشاره کرده و گفته بود که ارتش 
به شهر  را  این ویروس  ایاالت متحده 
ووهان که مرکز شیوع آن در چین بود، 
آورده است. شبکه راشاتودی نیز همین 
بخش از سخنان رهبر معظم انقالب را 
برجسته کرد و در تارنمای خود نوشت 
که آیت اهلل خامنه ای پیشنهاد آمریکا 
را به دلیل احتمال تولید ویروس کرونا 

توسط ایاالت متحده رد کرد.
روزنامه میرور همچنین بر صحبت های 

مقام معظم رهبری درباره کمبودهای 
با  مقابله  در  آمریکا  بهداشتی  نظام 
حسن  کرد.  تاکید  کرونا  ویروس 
هشتم  ایران  جمهور  رئیس  روحانی 
با  اردیبهشت در یک گفتگوی تلفنی 
اندونزیایی  همتای  ویدودو«  »جوکو 
بیان  با  جمهورروحانی  رئیس  خود، 
علیه  آمریکا  تحریم های  امروز  اینکه 
ایران با حقوق بنیادین بشر در تعارض 
است، گفت: مخالفت های غیرقانونی در 
شرایطی که همه کشورهای جهان در 
حال مبارزه با کرونا هستند، می تواند 
نوع  بر  عالوه  واقع  باشد.در  خطرناک 
واکنش غیر انسانی واشنگتن در قبال 
که  جهان  در  کرونا  ویروس  گسترش 
سرزنش های بسیاری را متوجه دولت 
عقیده  این  بر  بسیاری  کرده،  ترامپ 
با  آمریکا  تجاری  جنگ  که  هستند 
چین کاخ سفید را به استفاده از حربه 
بیولوژیکی کرونا علیه چین واداشته و 
نقش مخرب آمریکا در بحران کرونا را 
بسیار پررنگ تر ازحماقت های ترامپ 
در تصمیم سازی زمان بحران و تشدید 
می دانند.آنچه  آن  بشری  ضد  عواقب 
که درحال حاضر در عرصه بین الملل 
این  قابل درک است  بسیار مشهود و 
است که هم اکنون ایاالت متحده به 
را  افکار عمومی جهان  اعتماد  شدت، 
از دست داده و ساکنان این کره خاکی 
سردمداران کاخ سفید را بیشتر شبیه 
هیچ  از  که  می بینند  طلبانی  فرصت 
اهداف  پیشبرد  برای  ضدبشری  اقدام 

خود در جهان ابایی ندارند.

مسئولیت ایاالت متحده آمریکا در گسترش کرونا 

ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه  سر  بر  سیاسی  کشمکش  ها  مدت  از  پس 
افغانستان، توافق سیاسی در این کشور امضا شد و این توافق، امیدها برای رسیدن 

به آرامش در کابل را افزایش داد.
افغانستان را می توان سرزمینی نامید که به رغم برخورداری از موقعیت استراتژیک 
و منابع معدنی قابل توجه، سال ها است که نتوانسته از این مؤلفه ها برای رسیدن 

به آرامش و نقش واقعی اش در معادالت منطقه ای بهره گیرد.
نزدیک به ۲۰ سال است که نیروهای آمریکایی و ناتو با نام تحقق امنیت و توسعه 
به نوعی اشغال این کشور را رقم زده اند، حال آنکه به اذعان گزارش های سازمان 
ملل، حاصل این حضور، جز ادامه جنگ داخلی، خطر تروریسم و فقر و نابسامانی 

فرهنگی و اجتماعی و کشتار غیر نظامیان به دست نیروهای غربی نبوده است.
این وضعیت نابسامان در حالی ادامه دارد که در حوزه سیاسی این کشور تحولی 
مهم طی روزهای اخیر رقم خورده است که تا حدودی امیدها را برای کاهش 
دردهای این سرزمین زنده کرده است. سرانجام پس از مدت ها کشمکش سیاسی 
میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، این دو 

یکشنبه توافق سیاسی امضا کردند.
بر اساس این توافق، اشرف غنی همچنان رییس جمهور است و عبداهلل عبداهلل هم 
مسئولیت شورای عالی مصالحه را برعهده خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ درصد 
سهم به وی تعلق خواهد گرفت. نکته قابل توجه آن است که روند صلح را شورای 
عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد 
گزارش خواهد داد. به عبارتی دیگر روند صلح افغانستان با محوریت مذاکره دولت 

مرکزی با طالبان از طریق این شورا صورت می گیرد.
آنچه از سوی بسیاری از ناظران سیاسی مطرح می شود آن است که این توافق 
شرایط  در  بویژه  باشد  افغانستان  امنیتی  بحران های  رفع  برای  گامی  می تواند 
و  ویروس  این  با  مقابله  برای  انسجام سراسری  یک  نیازمند  که کشور  کرونایی 
پیامدهای آن است. این امیدها در حالی مطرح می شود که یک نکته ابهاماتی را 
در تحقق این اهداف ایجاد کرده است و آن واکنش گروه ها و جریان های افغانستان 
است. از زمان اعالم این توافق بر میزان حمالت و انفجارهای تروریستی افزوده 
شده است و از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنشی منفی به 
توافق میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل اعالم کرد: »این توافق تکرار تجارب ناکام 

قبلی است«.
این مواضع و انفجارهای خونین روزهای اخیر در حالی پیام های نه چندان مثبتی 
برای توافق میان غنی و عبداهلل است که یک اصل مهم در مواضع طالبان مشاهده 
می شود و آن اینکه »سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر 
در صفحه توییتر خود در این خصوص نوشت: »طرف های افغان باید به راه حل 
اصلی مشکل توجه کنند. حل معضل افغانستان در عملی شدن پیمان دوحه نهفته 
است. باید از ایجاد موانع در این مسیر اجتناب شود؛ فرایند رهایی زندانیان تکمیل 
و هرچه زودتر مذاکرات بین االفغانی آغاز شود« این عبارات اشاره به توافقات میان 
آمریکا و طالبان دارد. آمریکا طی ماه های اخیر به طور یکجانبه پس از ۲ سال و ۱۱ 

دور گفتگو با طالبان، به توافقی دست یافت که در دوحه به امضا رسید.

توافق غنی و عبداهلل 
از نگاهی دیگر

وزارت خارجه آمریکا دستورالعملی را منتشر کرده که به موجب آن اجرای تحریم ها علیه 
ایران سختگیرانه تر دنبال خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری و گارد ساحلی این 
کشور روز پنجشنبه دستورالعملی را با هدف اجرای سخت گیرانه تر تحریم ها علیه چند 

کشور از جمله ایران منتشر کردند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده است که هدف از صدور این دستورالعمل، 
»اقدامات  با  مقابله  برای  فلزات  و  انرژی  بخش  فعاالن  و  دریانوردی  صنعت  به  کمک 
فریبکارانه ای در کشتی رانی« است که برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه کشورها 

به خصوص ایران، کره شمالی و سوریه مورد استفاده قرار می گیرند.
این  در  تشریح شده  فریبکارانه«  »اقدامات  داده  هشدار  همچنین  آمریکا  خارجه  وزارت 
گزارش ممکن است باعث ایجاد خطرات تحریم برای افراد و سازمان های دخیل در این 

صنایع شود.
راهنما،  دفترچه  »این  است:  آمده  آمریکا  خارجه  وزارت  بیانیه  متن  از  بخشی  در 
توسعه  و  کرده  به روزرسانی  را  آمریکا  دولت  توسط  صادرشده  قبلی  دستورالعمل های 
می دهد. هدف از آن، ارائه اطالعات و ابزارهای الزم به فعاالنی است که از صنایع دریانوردی 
برای تجارت استفاده می کنند تا بتوانند با روش های فعلی و جدید مورد استفاده برای گریز 

از تحریم ها در کشتی رانی و خدمات مرتبط مقابله کنند.«
در ادامه این بیانیه آمده است: »این دفترچه راهنما به تشریح روش های فریبکارانه ای است 

که کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و سوریه از آنها استفاده می کنند.«
به فعاالن  این توصیه نامه  آمریکا گفته در  »دیوید پیمن«، معاون دستیار وزیر خارجه 
صنایع کشتی رانی هشدار داده از خاموش کردن ترانسپوندرها و ذخیره سازی نفت ایران 

اجتناب کنند.
دستورالعمل جدید آمریکا در حالی است که از ماه ژوئن نیز تحریم های جدید آمریکا علیه 
کشتیرانی ایران اجرایی می شود. این تحریم ها چند ماه پیش اعالم شده بود و قرار است 

که از ماه ژوئن نیز اجرایی شوند.
هرچند شرکت خطوط کشتی رانی ایران پیش از این هم در فهرست تحریم ها قرار داشت، 
اما تحریم هایی که اخیراً علیه این شرکت اعالم شده، از این منظر تازگی دارند که بر 
اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب »اشاعه تسلیحات کشتار جمعی« و »مقررات 

تحریم های مالی ایران« صادر شده اند.
وزارت خزانه داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم ها، به صراحت عنوان 
کرده است که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقالم انسانی به ایران را محدود می کند. 
»ایاالت متحده مجوزها و معافیت های گسترده ای ذیل تحریم ها دارد که اجازه فروش 
یا  آمریکایی  افراد  توسط  ایران  به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  غذا،  زراعی،  محصوالت 
غیرآمریکایی را می دهد. اما این مجوزها و معافیت ها عموماً تراکنش با افرادی که ذیل 

فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده اند را شامل نمی شود.«
در توضیح وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص آمده است: »در ۵ نوامبر ۲۰۱۸، 
اوفک خطوط کشتیرانی ایران )IRISL( و همچنین E-Sail را تحت برچسب ایران در 
لیست ملیت های مشمول تحریم قرار دادند تا آنها را به عنوان نهادهایی مشخص کنند که 
با تعریف )ارائه شده از( دولت ایران که دارایی ها و منافع حاصل از آن طبق فرمان اجرایی 

۱۳۵۹۹ بلوکه شده است، سازگار هستند.

اجرای سختگیرانه تر تحریم ها علیه ایران



سیاسی
خبر

روز قدس نمایش وحدت 
جهان اسالم است

معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین گفت: آرمان فلسطین 
و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تعطیل بردار نیست.

سردار عبدالرضا آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، 
با تأکید بر ضرورت بزرگداشت روز جهانی قدس، گفت: روز قدس روز 
اسالم و امت اسالمی است، این روز، روز بزرگ گذاشت آرمان فلسطین 

است که هیچگاه فراموش نخواهد شد و تعطیل هم نمی شود.
وی ادامه داد: اگر چه شیوع کرونا محدودیت هایی را به وجود آورده 
مانند  گسترده  مردمی  راهپیمایی های  شاهد  امسال  است  ممکن  و 
و  است  مردم  در دل  روز جهانی قدس  اما  نباشیم  سال های گذشته 
مردم به هر شکلی که بتوانند و با استفاده از فضای مجازی و رسانه 
این روز را گرامی خواند داشت و آرمان فلسطین را زنده نگه می دارند و 
جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی را بیش از پیش افشا می کنند و 

مظلومیت ملت فلسطین را فریاد خواهند زد.
آرمان  کرد:  تاکید  بسیج مستضعفین  فرهنگی هنری سازمان  معاون 
فلسطین و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تعطیل بردار نیست و حتماً 
ملت ایران اسالمی و امت اسالم امسال نیز به این روز مهم و آرمان آن 
توجه خواهند داشت و بار دیگر وحدت امت اسالم را به رخ جهانیان 

خواهند کشید.
امام  سوی  از  قدس  روز  انتخاب  تأثیر  درباره  ادامه  در  آزادی  سردار 
خمینی )ره( بر شکل گیری محور مقاومت گفت: انتخاب روز جهانی 
قدس از سوی امام خمینی )ره( یک انتخاب راهبردی و تاریخی بود که 
صف مبارزه با ظلم و ستم را از صف سازش و تسلیم در برابر استکبار 
جهانی جدا کرد و به همه دنیا نشان داد که امت اسالم زنده است و 
مستکبرین روبه زوال و نابودی هستند و به مسلمانان یادآوری کرد که 
با وحدت و آگاهی می توان در برابر توطئه های استکبار جهانی ایستاد و 

مظلومیت ملت فلسطین را به جهانیان اعالم کرد.
وی تصریح کرد: روز قدس یک روز ملی، جهانی، تاریخی و هم روزی 
برای تعیین سرنوشت ملت های مسلمان و روز بسیار بزرگی است که 

باید با قدرت آن را زنده نگاه داشت.

اقدامات  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
را  قوانین  با  مصوبات  تطبیق  هیأت 
گفت:  و  برشمرد  ارزشمند  و  سنجیده 
نتیجه اقدامات هیأت به استحکام و قوام 

تصمیمات حکمرانی خواهد انجامید.
هیأت  جلسه  آخرین  در  الریجانی  علی 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تشکر 
در  گفت:  هیأت،  کارشناسان  و  اعضا  از 
زیادی  زحمت  شما  برای  ما  مدت  این 
بخش های  در  شما  زیرا  کردیم  ایجاد 
اما  بودید  مهمی  کارهای  مشغول  دیگر 
برای بحث تطبیق مصوبات با قوانین به 

ما مشاوره دادید.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تشکر از 
محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین، افزود: اینجانب 
به آرا و اعضای هیأت اعتماد کامل داشتم 
می کردم  بررسی  را  شما  آرا  وقتی  زیرا 
مشخص بود که موضوعات را از جوانب 
مختلف بررسی کرده و دقت نظر داشتید 
به همین دلیل بود که اعتماد کاملی به 

نظرات کارشناسی شما پیدا کردم.
کار  شما  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی 
داد:  ادامه  دادید،  انجام  حقوقی  عمیق 
به  اقدامات شما  پیشنهاد که  این  طرح 
عنوان پشتوانه حقوقی در کشور مدنظر 
قرار گیرد کاماًل صحیح است زیرا با این 
اقدام شاهد وحدت رویه در نظام حقوقی 
کشور خواهیم بود که برای دانشگاه ها و 

بخش های حقوقی مؤثر است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
به روزرسانی  اظهارات اسماعیلی درباره 
را  اقدام  این  دولت،  مصوبات  بررسی 
اوایل  داد:  ادامه  و  برشمرد  ارزشمند 
مجلس هشتم مشاهده کردم که فاصله 
این  داریم که  زیادی در تصمیم گیری 
موضوع را نقصی بزرگ می دانستم زیرا 
وقتی به برخی آئین نامه ها بعد از ۲ سال 
یا بیشتر رأی داده می شود عماًل خاصیت 
خود را از دست می دهد؛ اینها اشکاالتی 
بود که شما با همت خود در به روزرسانی 
حقوقی  بخش  به  بزرگی  خدمت  آن ها 

کشور کردید که اقدام ماندگاری است.
الریجانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه 
فعالیت هیأت تطبیق مصوبات با قوانین 
مجالس  در  ماندگار  سنتی  عنوان  به 
اقدام شما  ادامه پیدا کند، گفت:  آینده 
به استحکام تصمیمات حکمرانی کمک 

می کند.
افراد   / می خواهد  قابلیت  داشتن  مدارا 
پدیده  تا  باشند  داشته  فکری  استحکام 

مدارا بر آن ها بنشیند
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اینکه عنوان شد در جلسات هیأت افراد 
از جهات سیاسی حضور  آرا  اختالف  با 
داشتند نشان از قابلیت باالی جمع دارد؛ 
مدارا داشتن قابلیت می خواهد باید افراد 

داشته  قلبی  اعتماد  و  فکری  استحکام 
بنشیند  آن ها  بر  مدارا  پدیده  تا  باشند 

زیرا این پدیده بر هر کسی نمی نشیند.
با عقاید  اگر در جلسات  داد:  ادامه  وی 
تا  کردیم  تحمل  را  همدیگر  مختلف 
نتیجه درستی ایجاد شود نشان از بلوغ 
ارزشمند در همه اعضا دارد که ما این را 

در هیأت تطبیق شاهد بودیم.
الریجانی در پایان جلسه با تشکر ویژه از 
دکتر اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت 
لوح  قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق 

تقدیری را تقدیم وی کرد.
یک  مصوبات  تطبیق  هیأت  اسماعیلی: 

مرجع علمی و حقوقی است
جلسه  ابتدای  در  اسماعیلی  محسن 
هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با 
رئیس مجلس خطاب به الریجانی ضمن 
آرزوی صحت و سالمت برای وی، گفت: 
از اینکه در این مدت طوالنی و پر فراز 
عنوان همکاران خود  به  را  ما  نشیب  و 

پذیرفتید از شما تشکر می کنم.
آرایی  برای  اینکه الریجانی  بیان  با  وی 
احترام  می شد  داده  هیأت  از سوی  که 
قائل بودند، تاکید کرد: اگرچه پذیرفتن 
اختیارات  از  هیأت  رأی  نپذیرفتن  یا 
قانونی الریجانی بود ولی ایشان در تمام 
ابراز  را در  ما  تفاهم کامل  با  این مدت 
رأی آزاد گذاشتند که امیدواریم الگویی 

برای آیندگان باشد.
با  دولت  مصوبات  تطبیق  هیأت  رئیس 
قوانین با تاکید بر اینکه در هیأت تطبیق 
تالش کردیم تا با پایبندی به نص و روح 
قانون کار را جلو ببریم، افزود: تالشمان 
قوانین  حتی  قوانین  در  که  بود  این  بر 
شکلی کوچک ترین مسامحه ای نداشته 

باشیم.
الریجانی  نظر  دقت  اینکه  بیان  با  وی 
روی آرای هیأت بسیار کارشناسی بود، 
ادامه داد: نکته سنجی و راهنمایی های 
رسان  کمک  کارها  پیشبرد  در  ایشان 

هیأت بود.

از جعفری  با تشکر  ادامه  اسماعیلی در 
گفت:  مجلس  ریاست  حوزه  رئیس 
هر چه  ریاست  دفتر  و مجموعه  ایشان 
توانستند کمک های صمیمانه و مؤثری 

به مجموعه هیأت داشتند.
هیأت  اعضای  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
تطبیق از نظر تفکرات سیاسی در منتهی 
ادامه  داشتند،  قرار  فکری  خطوط  الیه 
داد: با این وجود اعضا در نهایت احترام 
و صمیمیت به بهترین شکل کار را پیش 
بردند که این روش در کشور باید به کار 

گرفته شود.
وی با بیان اینکه طی مدت فعالیت حتی 
نداشتیم،  اعضا  بین  کدورت  مورد  یک 
اینکه بحث ها سنگین و  افزود: در عین 
پایبند  آرا  به تضارب  اعضا  و  بود  جدی 
وجود  ای  صمیمانه  همکاری  اما  بودند 
برای  خوبی  الگوی  می تواند  که  داشت 

بخش های دیگر در کشور باشد.
گفت:  الریجانی  از  تشکر  با  اسماعیلی 
از  استفاده  پیشنهاد  اینکه  بابت  از شما 
کارشناسان جوان در هیأت را پذیرفتید 
شما  تدبیر  موضوع  این  می کنم؛  تشکر 
با  شود؛  تربیت  کادر  نوعی  به  که  بود 
اجرایی کردن پیشنهاد شما شاهد بودیم 
که کارشناسان فعال هم در کارگروه ها و 
هم در جلسات عمومی اقدامات مؤثری 

داشتند.
با  دولت  مصوبات  تطبیق  هیأت  رئیس 
قوانین ضمن تشکر از همکاران خود در 
این هیأت، یادآور شد: دوستان متدین، 
بی توقع و پرکار ما در این مدت خدمات 

مؤثری به هیأت ارائه کردند.
هیأت  کار  رئوس  تشریح  در  اسماعیلی 
از رئوس کار هیأت  تطبیق گفت: یکی 
بازترسیم چهره هیأت در افکار عمومی 
بود، واقعیت آن است که هیأت تطبیق 
و  علمی  مرجع  عنوان  به  داشت  بنا 
حقوقی و بدون سوگیری سیاسی عمل 

کند که فکر می کنم این اتفاق افتاد.
هیأت  رأی  استقالل  اینکه  بیان  با  وی 

ما  داد:  ادامه  بود،  مشهود  آن  اقتدار  و 
بگومگوهای  از  تا  بود  این  بر  تالشمان 
رسانه ای و سیاسی خارج شده و بر انجام 

وظایف قانونی متمرکز شویم.
با  دولت  مصوبات  تطبیق  هیأت  رئیس 
قوانین با بیان اینکه بازخوانی پرونده ها 
و دیجیتالی شدن آن ها از دیگر خدمات 
هیأت تطبیق بود، افزود: ما در این مدت 
موفق به بازخوانی و انتظام دادن به ۲۷ 
هزار پرونده بدون هزینه کرد حتی یک 
ریال شدیم؛ هم اکنون بانک آماده ای در 
رفع  آن  اگر مشکالت  که  داریم  اختیار 
شود بانک اطالعاتی حقوقی قوی برای 

کشور ایجاد خواهد شد.
مصوبات  تطبیق  روزرسانی  به  وی 
اقدامات  دیگر  از  را  قوانین  با  دولت 
هیأت برشمرد و تاکید کرد: هم اکنون 
به  نظر  از  مانده ای  عقب  موضوع  هیچ 

روزرسانی وجود ندارد.
هیأت  کار  در  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
وحدت رویه و استانداردسازی آرا وجود 
آئین  زمینه  این  در  داد:  ادامه  داشت، 
نامه های داخلی تدوین کردیم که سند 

راهی برای صدور آرا باشد.
وی با بیان اینکه در دوران فعالیت روابط 
خوبی با دولت و مجلس داشتیم، تاکید 
آرای  حوزه  در  مشکالتی  به  البته  کرد: 
عالی  شورای  مانند  شوراها  از  برخی 
استان ها، ستاد کرونا، جلسه هماهنگی 
که  داشت  وجود  قوا  سران  اقتصادی 
نمی رسید  ما  دست  به  آن ها  مصوبات 
در حالی که در تصمیم گیری ما تأثیر 

داشت.
با  دولت  مصوبات  تطبیق  هیأت  رئیس 
قوانین در پایان در پاسخ به پرسشی از 
سوی رئیس مجلس مبنی بر اینکه هم 
اکنون چند درصد مغایرت در مصوبات 
وجود دارد، گفت: مغایرت مقدماتی ۱۱ 
صورت  که  همکاری  با  ولی  بود  درصد 
گرفته است صدور رأی مغایرت نهایی به 

۴ درصد رسید.

الریجانی در دیدار اعضای هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین:

نتیجه اقدامات هیأت تطبیق مصوبات به قوام 
تصمیمات حقوقی کمک می کند

خبر

ربیعی: نیاز به ترمیم اساسی جامعه در 
پساکرونا داریم

 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری بر ضرورت بررسی همه جانبه 
تبعات کرونا تاکید کرد و گفت: مردم پس از کرونا دیگر مثل قبل نیستند، نیاز 

به ترمیم اساسی جامعه در پساکرونا داریم.
»علی ربیعی« در آیین افتتاح شبکه رسانه ای »شهر« زیرمجموعه شهرداری 
تهران با تشریح شرایط جامعه پس از شیوع بیماری کرونا و نیز چگونگی آن 
در پساکرونا تاکید کرد:  بیشتر بر مباحث سیاسی و اقتصادی ناشی از کرونا 
توجه شده در حالی که مردم به شدت دچار آسیب های اجتماعی شدهاند و به 

حمایت اجتماعی نیاز دارند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تشریح تبعات کرونا در بخش 
های مختلف علمی و سیاسی بیان کرد:  کرونا در روابط بین المللی تغییر ایجاد 
کرده، ملی گرایی را در کشورها تغییر داده و  اقتصاد را دچار تحول کرده، اما 
بحث مهمی که به آن پرداخته نشده و وظیفه داریم به عنوان فعاالن حوزه 

ارتباطات به آن بیشتر بپردازیم، بررسی تاثیرات اجتماعی کرونا است.
وی با بیان اینکه کرونا حدفاصل های بزرگی در جامعه ایجاد کرده است، گفت: 
اما  نیستند،  قبل  مثل  دیگر  کرونا  از  پس  مردم  که  باشیم  داشته  باور  باید 
هیچ کس به این موضوع توجه نکرده است؛ در این شرایط ضرورت دارد به 

روابط خانوادگی و تاثیرات کرونا بر آن نیز توجه شود.  
سخنگوی دولت بر ضرورت همه جانبه بودن بررسی تبعات کرونا تاکید کرد و 
گفت: حتی در بررسی و پوشش اخبار کرونا هم تک بعدی نگریستیم و اخبار 
را با نگاه سیاسی بررسی کردیم؛ در حالی که ریزش طبقات پایین ناشی از 

کرونا را متوجه نشدیم.
ربیعی با اشاره به نقش موثر رسانه ها برای بهبود شرایط در دوران شیوع کرونا 
و نیز پس از آن اظهارداشت: در دوران کرونا در جامعه اطالعاتی نیاز به تسلی 

بخشی ارتباطی داریم؛ درواقع به ارتباطات برای ارتباطات نیاز داریم.
همزمانی تحریم و کرونا آسیب روحی بزرگی به جامعه وارد کرده است

بزرگی  روحی  آسیب  کرونا  و  تحریم  »همزمانی  که  این  بیان  با  سخنگوی 
نتیجه  تشریح  به  نیست«  جبران  قابل  آسانی  به  که  کرده  وارد  جامعه  به 
آسیب شناسی فرآیندهای تولید و انتشار محتوا در رسانه ها بویژه پس از شیوع 
کرونا پرداخت و گفت:  بیشتر مواقع تولیدات ما در این مدت دست خودمان 

نبوده است.
ربیعی گفت: به طور مثال روز اول اسفند که یک نفر را به بیمارستان منتقل 
به  اقدام  کردیم  مقایسه  »ووهان چین«  مردم  با  را  او  لباس  ما  و  می کردند 
خودزنی کردیم. از همان جا این حرمان )ناامیدی( در جامعه تولید شد، که 

اثرات زیادی نیز دارد.
وی اضافه کرد: در شرایط اوج شیوع کرونا، جمله یک پزشک، بارها در فضای 
مجازی دست به دست شد، حتی خودمان به عنوان کارشناسان رسانه نیز این 
کار را کردیم و متوجه نبودیم روح و روان آسیب دیده جامعه بعد از کرونا 

چطور باید حمایت شود.
ربیعی با بیان اینکه نیاز به ترمیم اساسی جامعه در پسا کرونا داریم، گفت: باید 
نقش خودمان را بازآفرینی کنیم و این کار مهم در دوران فعلی و آینده یعنی 
پس از کرونا بسیار حیاتی تر است زیرا همزمانی تحریم و کرونا شرایط بدی را 

برای جامعه ایجاد کرده که ترمیم آن بسیار سخت است.
باید با مردم بیشتر صحبت کنیم

ربیعی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت فعالیت شبکه رسانه ای شهر وابسته 
به شهرداری تهران که با هدف تولید محتوا در زمینه مسائل شهری ایجاد شده 
است، از مجموعه مدیریت شهری پایتخت نیز خواست تا به مقوله آسیب های 

اجتماعی مردم در این شرایط بپردازد.
سخنگوی دولت اظهارداشت: شهرها، محله ها و محل زیست شهروندان در 
به  تعلق خاطری دیگر  اهمیت دارند؛ در نسل جدید  ما بسیار  برای  شهرها 

محله وجود ندارد.
ربیعی تصریح کرد:  نوعی سرگشتگی در زندگی شهری ایجاد شده، نتوانسته 
ایم در ارتباط با زندگی شهری آگاه سازی و زندگی شهری را با وجود همه 

مشکالت تسهیل کنیم.
کند  منظر کمک  این  از  اظهارداشت: شبکه شهر می تواند  دولت  سخنگوی 
تا بتوانیم با مردم شهر بیشتر صحبت کنیم و با بهره گیری بیشتر از حضور 

شهروندان تولیداتی داشته باشیم.
وی به آثار ایجاد شده در شهرها در نتیجه شیوع کرونا نیز اشاره و بیان کرد:  

شبکه شهر می تواند با تولید محتوای مناسب به رفع این آسیب کمک کند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه از نگاه امنیت 
ملی نیز ما نیازمند اعتبارافزایی به رسانه های داخلی هستیم، نقش این رسانه ها 
همچون شبکه شهر را در حل مشکالت و آسیب های اجتماعی با تولید محتوا 

محور و علمی، مهم ارزیابی کرد.

کرونا نشان داد تهدیدات آینده تنها در 
حوزه موشکی و جنگ سخت نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ویروس کرونا نشان داد تهدیدات 
آینده تنها در حوزه موشکی و جنگ سخت نیست و ما در حوزه جنگ های 

نوین نیازمند آمادگی جدی هستیم.
و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  آخرین جلسه مشترک کمیسیون   
دهم شورای اسالمی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل این 

وزارتخانه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سردار طالیی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
دفاع، گفت: مجلس دهم تعامل بی نظیری با وزارت دفاع داشت و پس از رأی 
قاطع نمایندگان به وزیر پیشنهادی حمایت های اعضای کمیسیون امنیت از 

برنامه های وزارت دفاع تداوم پیدا کرد.
وی افزود: در طول ۴ سال مجلس دهم بیش از ۴ برابر بودجه صنعت دفاعی ما 
افزایش پیدا کرد و قوانین حمایتی متعددی نظیر قانون حمایت از ایثارگران، 
قانون ساماندهی خدمت وظیفه، قانون سهم بودجه دفاعی از مالیات بر ارزش 

افزوده و سایر قوانین در این مدت تدوین شد.
وی ادامه داد: در دوره ۴ ساله وزیر دفاع ۳۲ بار در مجلس حاضر شدند و در 

۵ جلسه علنی حضور پیدا کردند.
در ادامه این جلسه مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در سخنانی، تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی با تمام سلیقه ها و نگاه های 
و  گذاشت  تمام  سنگ  کشور  دفاعی  حوزه  از  حمایت  در  سیاسی  مختلف 

نیروهای مسلح ما نیز به واقع خوش درخشیدند.
درس هایی  داشت  که  مخربی  آثار  و  بالیا  کنار  در  کرونا  ویروس  افزود:  وی 
نیز برای ما به همراه داشت و نیروهای مسلح ما نیز در کنار همه دستگاه ها 
در مواجهه با این ویروس خوش درخشیدند و به خوبی نیازهای کشور را در 

حوزه های مختلف تأمین کردند.
در  دریافتیم که  ما  داد:  ادامه  اسالمی  در مجلس شورای  قم  مردم  نماینده 
حوزه بیولوژیک شرایط دنیا تغییر کرده و این امکان وجود دارد که تهاجم های 
بیولوژیک هر لحظه تکرار شود و شناخت تهدیدات آینده برای ما مهم است 
چرا که این ویروس نشان داد تهدیدات آینده تنها در حوزه موشکی و جنگ 

سخت نیست و ما در حوزه جنگ های نوین نیازمند آمادگی جدی هستیم.
در بخش پایانی این جلسه نیز امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی مسلح تاکید 
کرد: شرایط دنیا و دشمنی دشمنان با ما نشان می دهد تنها چیزی که ما را 
در مقابل تهدیدات حفظ می کند افزایش قدرت در همه حوزه ها است و ما 
توانستیم با حمایت های مجلس در بسیاری از شاخص های برنامه های پیش 

بینی شده خود را در حوزه افزایش قدرت نظامی و بازدارنده محقق کنیم.
سطحی  زیر  و  دریایی  و  پدافندی  موشکی،  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 

دستاوردهای بی نظیری داشتیم.
مطلوبی  کارهای  هم  بیولوژیک  دفاع  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  دفاع  وزیر 
صورت گرفت و ما توانستیم با وجود آنکه وظیفه ذاتی در زمینه تولید بسیاری 
از محصوالت نداشتیم به سرعت زیرساخت های خود را در جهت تولید نیازهای 
مقابله با تهدید بیولوژیک به کار گیریم و امروز توان تولید ۱۵۰ هزار لیتر در 
روز مواد ضدعفونی کننده و طیف متعددی از محصوالت تشخیصی حرارتی و 

کیت های آزمایشگاهی داریم.
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وزیر دفاع تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ملی  امنیت  و  منافع  از  دفاع  در  ایران 
پاسخی  متجاوزی  دشمن  هر  به  خود 
سریع، قاطع و دندان شکن خواهد داد.

با  دفاع  وزارت  مشترک  نشست 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
سازمان  رئیس  دفاع،  وزیر  حضور 
و  وزیر  معاونین  سیاسی،  عقیدتی 
اعضا کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
برگزار  دفاع  وزارت  ستاد  در  خارجی 

شد.
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر 
با  نشست  این  در  مسلح  نیروهای 
و  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی 
از حمایت های گسترده مجلس  تشکر 
ارتقا قدرت دفاعی  شورای اسالمی در 
نظام اسالمی، گفت: حمایت مجلس از 
اعظمی  باعث شد بخش  دفاعی  حوزه 
در  که  دفاع  وزارت  دستاوردهای  از 
برنامه ی ۴ ساله تدوین و ارائه شده بود 
در ۲ سال ابتدایی مجلس دهم محقق 

و به ثمر رسید.
وی با بیان پیشرفت های دفاعی در حوزه 
رزم زمینی، هوایی،، دریایی، الکترونیک 
و هوافضا و بویژه دستاوردهای موشکی 
دشمنان  چشم  در  خاری  همواره  که 
اسالم بوده است گفت: وزارت دفاع در 
این حوزه در ۲ سال ابتدایی آغاز به کار 
دولت به لحاظ کمی و کیفی به رشد 

چند برابری دست یافت.

پیشرفت های  بیان  با  دفاع  وزیر 
حوزه  در  دفاعی  صنعت  چشمگیر 
عملیاتی  و  رونمایی  به  هوایی  پدافند 
شدن سامانه های مختلف پدافند هوایی 
برد کوتاه، متوسط و بلند- باور ۳۷۳ و 
۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: با تکیه به 
این دستاوردهای کاماًل بومی توانستیم 
پیش  از  بیش  را  ایران  آسمان  امنیت 
فراهم نمائیم. وزیر دفاع با اشاره به اقدام 
جنایتکارانه دولت آمریکا در به شهادت 
رساندن فرمانده ی نیروی قدس سپاه 
حاج  سپهبد  شهید  سردار  پاسداران 
قاسم سلیمانی، گفت: نیروهای مسلح 
ایران اسالمی پس از این اقدام ننگ آور 
و ضد بشری در یک تصمیم راهبردی و 
مقتدرانه که از دوران جنگ جهانی دوم 
تکیه  با  توانست  بود  بی سابقه  بعد  به 
بالمنازع  قدرت  و  ملی  عزم  و  اراده  بر 
نظامی  پایگاه  باران  موشک  با  خود، 
هیمنه  االسد«،  »عین  استراتژیک  و 
جهان  و  منطقه  در  را  آمریکا  پوشالی 
فرو ریزد و با این صالبت و قاطعیِت در 
اقداِم به موقع به جبهه استکبار و نظام 
سلطه ثابت کرد که جمهوری اسالمی 
ملی  امنیت  و  منافع  از  دفاع  در  ایران 
پاسخی  متجاوزی  دشمن  هر  به  خود 
سریع، قاطع و دندان شکن خواهد داد.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان 
و  زیرساخت ها  وجود  به  اشاره  با  خود 
ظرفیت های بالفعل وزارت دفاع با بیان 
اقدامات گسترده این سازمان در مبارزه 

و کنترل شیوع بیماری کرونا از آغازین 
گفت:  ویروس،  این  شیوع  روزهای 
اقدامات  جهان  دولت های  و  ملت ها 
گسترده و همه جانبه جمهوری اسالمی 
و بسیج و همبستگی ملی را در مواجهه 
با این ویروس در زمینه هایی همچون 
پیشگیری، جلوگیری از تلفات انسانی، 
درمانی  و  بهداشتی  تجهیزات  تأمین 
به  جانبه  همه  تحریم های  رغم  علی 
و  توانمندی  دیگر  بار  و  دیدند  وضوح 
قدرت جمهوری اسالمی در آوردگاهی 

دیگر برای همگان مسجل شد.
اینکه  بیان  با  حاتمی  سرتیپ  امیر 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در تمامی شرایط حساس و بحرانی در 
بوده است گفت:  کنار هموطنان عزیز 
ما  برای  همواره  سلطه  نظام  دشمنی 
آشکار بوده است و بدنه صنعت دفاعی 
فرمانده  تدابیر  با  مسلح  نیروهای  و 
و  دولت  و حمایت های  قوا  کل  معظم 

با تکیه بر دانش بومی در طول ۴ دهه 
بر  همواره  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
و  است  داشته  تکیه  ظرفیت های خود 
برای  فرصتی  به  را  تهدیدها  توانست 
خود  پای  روی  ایستادن  و  شکوفایی 
اقدامات  از  تشکر  با  کند.وی  تبدیل 
از  حمایت  در  مجلس  نمایندگان 
دفاعی  صنعت  و  مسلح  نیروهای 
و  دستاوردها  این  ساخت:  خاطرنشان 
در  اسالمی  جمهوری  آفرینی  اقتدار 
حمایت  با  دفاعی  پیشرفت های  زمینه 
و پشتیبانی های ارزنده مجلس شورای 
اسالمی بویژه کمیسیون امنیت ملی و 
شده  حاصل  مجلس  خارجی  سیاست 
است و قطعاً کسانی که در راه اعتالی 
پیشرفت، امنیت و سربلندی این مرز و 
بوم قدمی برداشتند نزد خداوند متعال 
ماجور بوده و ثواب مجاهد در راه خدا 
ضبط  و  ثبت  اینها  اعمال  کارنامه  در 

خواهد شد.

ایران در دفاع از امنیت خودبه هردشمن متجاوزی پاسخ دندان شکن می دهد
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جامعه بین الملل به شکل گیری یک 
دموکراسی جهانی نیاز دارد

روابط  در  چندجانبه گرایی  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
بین الملل به شکل کنونی را ناکارآمد دانست و گفت: جامعه بین الملل 

به شکل گیری یک دموکراسی جهانی نیاز دارد.
در  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی  سیدکمال   
سخنرانی خود در سومین اجالس ساالنه بنیاد رهبران برای صلح 
که امسال به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره 
به آثار مخرب سیاست های یکجانبه گرایانه دولت آمریکا و تشدید 
چالش ها و بحران های بین المللی، اظهار داشت: یکجانبه گرایی سم 
مهلکی برای جامعه بین المللی است و بر پیچیدگی شرایط کنونی 

جهان می افزاید.
در  بایست  را  کنونی  چندجانبه گرایی  ناکارآمدی  ریشه  افزود:  وی 
زیاده خواهی و گرایش های سلطه جویانه دولت آمریکا جستجو کرد 
بر دیگران  را  که سعی دارد هژمونی و رویکرد یکجانبه گرای خود 

تحمیل کند.
و  ضعف  نقاط  گفت:  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
نظام  نبودن نظم کنونی جهان، ضرورت شکل گیری یک  پاسخگو 
»چندجانبه گرایانه نوین« و طراحی نوعی »همبستگی نوین جهانی« 
را آشکار می سازد، که در آن صدای همه ملت ها، به ویژه کشورهای 
و جایگاه  وزن  با  متناسب  نوظهور  بازیگران  و  جنوب شنیده شود 
خود در حکمرانی جهانی سهیم باشند. به عبارت دیگر ما به یک 

دموکراسی جهانی نیاز داریم.



اقتصاد
اخبار

ویروس کرونا، فروش جهانی الماس را 
تقریبا متوقف کرده است

داد  گزارش  الماس جهان،  تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به  روسیه  الروسای 
تحت تأثیر منفی پاندمی کرونا بر اقتصاد جهانی و زنجیره های تأمین، تنها 
ظرف یک ماه فروش آن به یک دهم میزان قبلی سقوط کرده است.به نقل از 
راشاتودی، بزرگترین تولیدکننده الماس جهان) الروسای روسیه(، گزارش داد 
تحت تأثیر منفی پاندمی کرونا بر اقتصاد جهانی و زنجیره های تأمین، تنها 

ظرف یک ماه فروش آن به یک دهم میزان قبلی سقوط کرده است.
در ماه آوریل الروسا ۱۵.۶ میلیون دالر الماس خام و پرداخت شده فروخته و 
این در حالی است که یک ماه قبل میزان فروش این شرکت ۱۵۲ میلیون دالر 
بود و در ماه اول سال هم ۴۰۰ میلیون دالر فروش داشت.اوگنی آگورف، معاون 
مدیرعمل الروسا گفت: محدودیت های وضع شده برای مبارزه با ویروس کرونا، 
و افت تقاضا برای جواهرات دارای الماس، تجارت الماس خام و پرداخت خورده 
را در سراسر جهان به حداقل رسانده است. البته الروسا امیدوار است که این 
بحران عمر کوتاهی داشته باشد و در آغاز سه ماهه سوم تقاضا برای سنگ های 
قیمتی دوباره افزایش یابد. تعطیلی و قرنطینه کشورها صنعت الماس را به 
توقف کشانده است؛ در حالی که ۹۰ درصد از سنگ های قیمتی جهان پرداخت 
می شوند، قرنطینه کرونا صنعت برش و پرداخت هند را )به عنوان مرکز این 

صنعت در جهان( تعطیل کرده است.

سرپرست وزارت صنعت اصلی ترین راه 
جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات 
ارز صادراتی  گفت:  و  دانست  غیرنفتی 
امسال در خدمت واردات اقالم مورد نیاز 

تولید قرار خواهد گرفت.
با  جلسه  در  خیابانی  مدرس  حسین   
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیسه  هیات 
بیان  با  تهران  کشاورزی  و  معادن 
حضور  بدون  کشور،  اداره  امروز  اینکه 
نیست،  امکان پذیر  بخش خصوصی 
کشور  بازار  تنظیم  که  همانطور  گفت: 
و  نداشته  معنایی  اصناف  بدون حضور 
عمال امکان پذیر نیست، جهش تولید و 
صادرات نیز بدون کمک اتاق  بازرگانی 
و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و 
نخواهد  تحقق  قابلیت  بخش خصوصی 
قادر  تنهایی  به  دولت  چراکه  داشت؛ 
نیست این هدفگذاری را محقق کند و 
اختیار  در  سیاستگذاری  جز  به  ابزاری 

ندارد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
زمان،  از  مقاطعی  در  افزود:  تجارت 
ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار 
می توانست  آنها  واسطه  به  که  داشت 
امروز  اما  دهد؛  صورت  را  بازار  تنظیم 
دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست 
ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم  
با  بنابراین  است؛  کرده  واگذار  را  بازار 
و  بخش خصوصی  همکاری  و  همراهی 
اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده 
و مجموعه سیاست های خود را عملیاتی 

می نماید.
فعاالن  برای  وزارت صمت  روشن  پیام 

اقتصادی
وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
فعاالن  برای  روشن  پیام  یک  ایران 
اداره  برای  اینکه  آن  و  دارد  اقتصادی 
و  تولید  جهش  هدف  تحقق  و  کشور 
رونق صادرات، به کمک بخش خصوصی 

نیاز داریم.
برنامه های  خیابانی،  مدرس  گفته  به 
کالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
دوره جدید، »جهش تولید«، » تقویت و 
تعمیق ساخت داخل«، »توسعه صادرات 
و  »مدیریت  نیز  و  واردات«  کنترل  و 
اساس،  این  بر  که  است  بازار«  تنظیم 
جهش تولید محقق نمی شود مگر اینکه 
توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور 
بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، 
تقاضای  داخلی  بازار  در  نمی توان 
جدیدی را متصور بود و بنابراین برای 
فروش تولیداتی که به واسطه سیاست 
صورت  کارخانجات  در  تولید  جهش 
می گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی 

حساب باز کرد.
چراغ ها در مسیر تجارت خارجی فقط 

در بخش صادرات، سبز خواهند بود
وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی 
از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، به این معنا که 
تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به 
و  تجهیزات  و  تولید  اولیه  مواد  واردات 
ماشین آالت مورد نیاز کارخانجات است، 
روی  پیش  مسیر  صورت  این  غیر  در 

و  سنگالخ  مسیر  یک  کشور،  واردات 
پر چالش خواهد بود که به یک جاده 
اقالم  واردات  یعنی ممنوعیت  بن بست 
ختم  داخلی  مشابه  دارای  و  غیرضرور 

می شود.
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، 
ورود  از  جدیت  با  تجارت،  و  معدن 
کاالهای غیرضرور و دارای مشابه تولید 
داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و 
در این راستا، اجازه واردات اقالم لوکس 

را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.
امروز  اینکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
باید با  دولت، نهادها و بخش خصوصی 
هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، 
تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی 
ابزارهایی است که در  پرقدرت ترین  از 
اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار 
تمامی منابع اطالعاتی، مالی و طبیعی 
می تواند به عنوان قدرتمندترین منابع 

نقش آفرینی نماید.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که 
شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا 
امروز  داد، گفت:  قرار  روبروی کشورها 
بین المللی  پدیده  یک  عنوان  به  کرونا 
وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت 
بدون  و  برابر  را در یک شرایط  دولتها 
حالی  در  این  ساخته،  فراهم  تبعیض 
است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد 
و  دنیا  از کشورهای  با هیچ یک  ایران 
حتی رقبای منطقه ای قابل قیاس نبود، 
ناشی  محدودیت های  دلیل  به  چراکه 
روی  پیش  ناهمواری  مسیر  تحریم،  از 
و  گرفته  قرار  کشور  صادرات  و  تولید 
ایرانی  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر 
کشورهای دنیا و رقبایشان قرار ندارند 

و قیاس آنها با دیگران مع الفارغ است.
حال،  عین  در  گفت:  خیابانی  مدرس 
در  جنس  هم  بیرونی  متغیر  وقتی 
تمام دنیا وارد می شود، امکان مقایسه 
را فراهم خواهد آورد که بر این اساس، 
ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا 
و به خصوص در تهیه و لجستیک اقالم 
عمل  خوبی  به  درمانی  کادر  پشتیبان 
بیرون  سربلند  کارزار،  این  از  و  کرده 

آمده است.

گام های  همراهی  و  همدلی  با  باید 
بلندی در اقتصاد ایران برداشت

و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
خوبی  فرصت  کرونا  افزود:  تجارت 
از  برداشت  حوزه  در  بازنگری  برای 
ایران  اسالمی  توانمندی های جمهوری 
بنابراین  و  است  خارج  و  داخل  در 
و  همدلی  با  که  دورانی  همچون  باید 
در  از شیوع کرونا  ناشی  آثار  همراهی، 
شد،  مدیریت  بخش خصوصی  و  دولت 
ادامه مسیر اقتصاد کشور نیز در شرایط 
سخت کنونی، با همین همدلی و تالش 

شبانه روزی هموارتر شود.
اعتقاد  داشت:  اظهار  خیابانی  مدرس 
و  تولیدکننده  که  است  این  بر  ما 
و  هم  مکمل  کامال  مصرف کننده 
این  به  می کنند؛  عمل  تقابل  در  نه 
وجود  مصرف کننده  اگر  که  معنا 
نمی تواند  تولیدکننده  باشد،  نداشته 
ادامه دهد و در مقابل،  به حیات خود 
یا  نداشته  وجود  تولیدکننده ای  اگر 
نیازهای  تامین  نباشد،  کار  به  مشغول 
مصرف کنندگان با مشکل مواجه خواهد 
عین  تولید  از  حمایت  بنابراین  شد، 
از  حمایت  و  مصرف کننده  از  حمایت 
مصرف کننده به منزله حمایت از بخش 

تولید است.
صادرات  روی  پیش  ممنوعیت های 

امسال کمتر از قبل خواهد بود
تا  داد  قول  اقتصادی  فعاالن  به  وی 
پیش  محدودیت های  و  ممنوعیت ها 
از  امسال بیش  روی صادرات غیرنفتی 
هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این 
معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای 
وزارت  سوی  از  شرایطی  صادراتی، 
صنعت، معدن و تجارت فراهم می شود 
تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی 

و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.
ارز  بازگشت  خیابانی،  مدرس  گفته  به 
پذیرفته  اصل  یک  صادرات  از  حاصل 
و  است  بخش خصوصی  سوی  از  شده 
دارای  اقتصادی  فعاالن  از  یک  هیچ 
فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از 
این  بر  نمی زنند.  باز  صادرات خود سر 
اساس تالش اصلی آن است که عالوه 
بر اینکه راههای بازگشت ارز حاصل از 
فراهم  زمینه ای  شود،  هموار  صادرات 

گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان 
و  تولید  نیازهای  تامین  برای  دیگری 

مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.
تصمیمات  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد،  اتخاذ  خودش  زمان  در  را  خوب 
اظهار داشت: در شرایط کنونی تمامی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تالش 
بهنگام،  تصمیمات  بتوان  که  است  آن 
دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه 
مسیر  در  و  نموده  اتخاذ  ذی نفعان 
نظر  حتما  و  حتما  تصمیم گیری، 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی اخذ 

شود.
کرد  تاکید  دیگر  بار  خیابانی  مدرس 
ابالغ  در  صمت  وزارت  سیاست  که 
پیش  دستورالعمل ها،  و  بخشنامه ها 
از  ماه پیش  بوده و حداقل یک  آگهی 
زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب 
ذی نفعان  و  بخش خصوصی  اطالع  به 

برسد.
وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر 
روی سنگ آهن خاطرنشان کرد: وضع 
آهن  سنگ  صادرات  روی  بر  عوارض 
نه تنها از خام فروشی جلوگیری کرد، 
بلکه آمار صادرات شمش و محصوالت 
و  داد  افزایش  شدت  به  را  فوالدی 
افزایش  جهت  به  را  مناسبی  ارزآوری 

ارزش افزوده نصیب کشور کرد.
وزارت  اولویت  گفت:  خیابانی  مدرس 
صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات 
است که در کنار آن، توجه ویژه ای به 
اشتغالزایی صورت می گیرد، به این معنا 
که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، 
یکی از اولویت های اصلی این وزارتخانه 
است که به شدت مورد مراقبت و تاکید 

قرار دارد.
وزارت  رایزنی های  داشت:  اظهار  وی 
برای معافیت  صنعت، معدن و تجارت 
۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت 
رفع  پروسه  در  صادرات  از  حاصل  ارز 
مرکزی  بانک  با  همچنان  ارزی  تعهد 
بتوانیم هر چه  امیدواریم  و  دارد  ادامه 
سریعتر این موضوع را عملیاتی نماییم؛ 
صادرکنندگان  حال  هر  به  چراکه 
یکسری  صادراتی  هدف  بازارهای  در 
هزینه های قابل قبول دارند که می تواند 

قابل پذیرش باشد.

ارز صادراتی در خدمت واردات 
اقالم مورد نیاز تولید

گزارش

ضرورت همکاری برای اجرای طرح 
»یاوران تولید« در بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت همکاری برای اجرای طرح »یاوران تولید« 
در بخش کشاورزی تاکید کرد.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه معارفه کامبیز بازرگان، رئیس 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به ابالغ طرح »یاوران 
تولید«، گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید با جدیت 
با مؤسسه آموزش و ترویج برای اجرای این طرح همکاری کند، زیرا اگر 
الگوهای بسیار خوب برای بخش  از  این طرح موفق شود تبدیل به یکی 

کشاورزی، پس از آن صنعت و سایر بخش ها خواهد شد.
وی ادامه داد: در این طرح، پژوهشگران ما فعالیت اجرایی خواهند داشت و 

در میادین اجرایی و تولیدی حاضر خواهند بود.
خاوازی با تاکید بر ایجاد سیستم یکپارچه اطالعات، گفت: در همه دنیا، 
اطالعاتی  سیستم  این  ایجاد  و  دارد  وجود  اطالعاتی  یکپارچه  سیستم 
یکپارچه برای بخش کشاورزی فعالیت بسیار بزرگی است و باید در دستور 

کار قرار گیرد.
وی با اشاره به کار نیمه تمام در خصوص اجرای طرح مرکز تماس، تصریح 
کرد: بخشی از فعالیت این طرح انجام شده و نیازمند دستورالعمل اجرایی 

و گردش کار است.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در صورتی که مرکز تماس به بهره برداری 

برسد، کمک شایانی به کشاورزان خواهد شد.
نیز کمک کننده  پیام رسان بخش کشاورزی  ایجاد  اینکه  بیان  با  خاوازی 
کشاورزان است، گفت: اگر کشاورزان عادت به پیام رسان کنند، اطالعات رد 
و بدل می شود و به بسیاری از مشکالت این بخش و کشاورزان پاسخ داده 
خواهد شد؛ کشاورزان با پیام رسان می توانند از سطح زیر کشت، وضعیت 

بازار و بسیاری از مسائل دیگر اطالع پیدا کنند.
با تاکید بر استفاده از ظرفیت  وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
رسانه ملی، تصریح کرد: تلویزیون بسیار مؤثر است؛ قطعاً گناه نابخشودنی 
خواهد بود اگر امروز ما نتوانیم از ظرفیت تلویزیون برای بخش کشاورزی 

استفاده کنیم.
خاوازی ادامه داد: در تلویزیون می توانیم مسیر پنج ساله )آموزش و اطالع 
رسانی( را ۵ ماهه طی کنیم؛ این ظرفیت در تلویزیون وجود دارد و فقط 

نیازمند تأمین محتوا و خوراک است.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت های خود به نقش تحقیقات 
در بخش کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: برای اینکه تحقیقات نقش مؤثری 
داشته باشد و باید بتواند مسائل را پیش بینی کند، باید سماجت نسبت به 
اندیشه های خود داشته باشد؛ اندیشه های خوب بسیاری در تحقیقات وجود 
دارد و ما می توانیم کمک کنیم تا جرأت به تحقیقات برگردد و توصیه های 

خوب در کنار بخش اجرا فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه کشور در موقعیت ویژه قرار دارد، گفت: اندیشه هایی 
وجود دارد که می تواند کشور را نجات دهد و من از رئیس سازمان تحقیقات 
آغازگر  باید  تحقیقات  و  دهد  تغییر  را  کمک رسانی  تا سبک  دارم  انتظار 

فعالیت بخش اجرایی باشد.
خاوازی در پایان گفت: درآمد کشاورزان با منابع و فعالیت موجود و تنها 

بانفوذ دانش می تواند افزایش یابد.

وزیر نفت: بهره وری شرکت ملی حفاری باید 
افزایش یابد

وزیر نفت به محمدرضا مقدم، مشاور وزیر نفت ماموریت داد تا با تشکیل و 
راهبری کارگروهی از میان خبرگان فنی، حقوقی و مالی شرکت ملی حفاری، 

چگونگی افزایش بهره وری و کارایی این شرکت را بررسی کند.
به نقل از وزارت نفت، در متن ابالغیه بیژن زنگنه خطاب به مشاور وزیر آمده 

است:
افزایش  به منظور  وزارتخانه  این  ابالغی  برنامه ها و سیاست های  به  »با توجه 
بهره وری و کارایی در شرکت ملی حفاری، به نحوی که این شرکت نه تنها 
نظر  از  بتواند  نیز  بین المللی  و  منطقه ای  در سطوح  بلکه  داخلی،  در سطح 
کیفیت عملیات حفاری و خدمات جنبی به عنوان نماینده فنی صنعت نفت 
کشور، در بازارهای صادراتی نقشی رقابتی ایفا کند، بدینوسیله با هدف تداوم، 
تعمیق و توسعه تالش هایی که تاکنون در ابعاد مختلف، در این زمینه از سوی 
مدیران و همکاران شرکت ملی حفاری به انجام رسیده و به منظور تسریع در 
عملیاتی کردن سیاست یادشده، به جنابعالی که دارای تجارب با ارزش در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در صنعت نفت هستید، مأموریت داده می شود 
تا با تشکیل و راهبری کارگروهی از میان خبرگان فنی، حقوقی و مالی این 
شرکت و مسئوالن ذی ربط در شرکت ملی نفت ایران، با رعایت همه جوانب و 
ظرافت های موضوع، بررسی های الزم را معمول داشته و پیشنهادهای خود را 

جهت اقدام های بعدی به اینجانب گزارش کنید.«

یک ایرالین جدید راه اندازی شد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از آغاز فعالیت یک ایرالین جدید 
و همچنین افزایش پروازهای برنامه ای به سه کشور اروپایی خبر داد.

مقصود اسعدی سامانی درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی برنامه ای 
اظهار داشت: ایران ایر بعد از کرونا، پرواز هفتگی به آمستردام راه اندازی 
کرده است؛ پروازهای روتین و برنامه ای هما به لندن و پاریس هم از سر 
گرفته شده است.وی افزود: هلندی ها برای راه اندازی پروازهای برنامه ای 
آمستردام برخی پروتکل ها را اعالم کرده اند که باید روی مسافران اعمال 
اقامت  یا  شود. این پروتکل ها شامل مسافرانی است که ویزای شینگن 
اروپا داشته باشند و مسائلی از این دست را شامل می شود. بنابراین صرفاً 
مسافرانی که اقامت یکی از کشورهای اروپایی را داشته باشند می توانند با 

پرواز آمستردام به هلند بروند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره پروازهای آلمان و فرانکفورت 
هما نیز گفت: فعاًل آلمان اجازه شروع پروازهای برنامه ای را نداده است 
اما ایران ایر در حال رایزنی با آلمانی هاست تا اگر این کشور پروازهای 
ورودی خارجی را باز کند، ایرانی ها هم بتوانند با پروازهای هما به این 

کشور سفر کنند.
وی ادامه داد: آلمان و چند کشور اروپایی دیگر در حال کاهش شرایط 
سخت گیرانه قرنطینه هستند و این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد 
بازگشایی پروازهای سایر کشورهای اروپایی باشیم.اسعدی سامانی تصریح 
کرد: اسپانیا نیز هنوز اجازه ای برای پروازهای برنامه ای و روتین صادر نکرده 
است؛ اما این کشور اجازه داده تا اگر پروازهای موردی برای بازگرداندن 
ایرانیان الزم باشد، ایران ایر به این کشور پرواز داشته باشد. ولی ایران 
ایر پیگیر است که هر گاه قرنطینه های اسپانیا به اتمام برسد، پروازهای 
برنامه ای به مادرید را از سر ب گیرد.وی خاطرنشان کرد: پروازهای تهران 
به شرق آسیا صرفاً به دو مقصد بانکوک )تایلند( و کواالالمپور )مالزی( 
به صورت برنامه ای در حال اجراست و هواپیماهای ماهان پرواز به این دو 
مقصد را انجام می دهد؛ هندی ها هم هنوز قرنطینه های کنترل کرونا را 
لغو نکرده و صرفاً پروازهای موردی به این کشور داریم که در این راستا، 
هما هفته گذشته به هند رفت و ایرانیان مقیم این کشور را از دهلی به 
فرودگاه امام خمینی )ره( بازگرداند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
درباره فعالیت یک ایرالین جدید ایرانی گفت: یک ایرالین جدید توانسته 
موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشوری را اخذ کند اما هنوز نتوانسته 
AOC )مجوز فعالیت و بهره برداری( از این سازمان دریافت کند. وی 
یادآور شد: صاحب امتیاز این ایرالین جدید، یکی از مقامات ارشد اسبق 

سازمان هواپیمایی کشوری است.
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معاون امور معادن وزارت صمت: ۲۵ درصد 

از تولیدات معدنی را صادر می کنیم

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: به فرمولی رسیده ایم 
که هر اندازه تولید داشته باشیم، حداقل ۲۵ درصد از میزان تولید را می توانیم 
صادر کنیم.داریوش اسماعیلی گفت: با نگاهی به تولید فوالد در سال قبل که 
حدود ۲۷ میلیون تن و میزان صادرات که حدود ۸.۵ میلیون تن بوده است به 
فرمولی رسیدیم که هر اندازه تولید داشته باشیم حداقل ۲۵ درصد از میزان 
تولید را می توانیم صادر کنیم و بنابراین به تولیدکنندگان اعالم کردیم که 

می توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود صادرات را در نظر بگیرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: محصوالت فوالدی و خود فوالد باید 
قیمت قابل قبول و مناسبی برای مردم داشته باشد؛ چرا که ما تولید کننده 

هستیم، میزان تولیدات اضافه هم داریم که اقدام به صادرات آن کرده ایم.
وی اضافه کرد: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کارگروه تنظیم بازار مصوبه ای 
در اواخر سال ۹۸ داشته که تولیدکنندگان فوالد ۶۰ درصد تولیدات خود را 
در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد مابقی را یا صادرات کرده و یا تحت عنوان 
قراردادهای طویل المدت با شرکت هایی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال 

نیاز دارند قرارداد ببندند و بر اساس قرارداد پیش بروند.
اتفاقی که در چند  معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: 
وقت گذشته به خصوص در سال جدید افتاده این است که ما مقداری مجبور 
شده ایم قیمت ها را در بورس باطل کنیم اول اینکه مستند ورود ما تنظیم بازار 
است که به ما اجازه می دهد قیمت های نامتعارف حذف شوند و مبنای ما برای 
تعریف قیمت های نامتعارف نیز قیمت های جهانی بوده است که این کار تاثیر 

زیاد و البته بسیار بسیار مثبتی داشته است.
اسماعیلی در مورد صادرات محصوالت فوالدی نیز گفت: امسال تکیه، فشار، 
درخواست و سیاست ما بر روی صادرات است و به طور قطع به یقین برنامه 
در  فوالدی  محصوالت  صادرات  میزان  که  افتاد  خواهد  اتفاق  این  و  داریم 
سال ۹۹ قطعاً بیشتر از سال ۹۸ خواهد بود و میزان ارز حاصل از صادرات 

محصوالت زنجیره فوالد هم بیشتر از سال قبل خواهد بود.
وی ادامه داد: با نگاهی به تولید فوالد در سال قبل که حدود ۲۷ میلیون تن و 
میزان صادرات که حدود ۸.۵ میلیون تن بوده است به فرمولی رسیدیم که هر 
اندازه تولید داشته باشیم حداقل ۲۵ درصد از میزان تولید را می توانیم صادر 
کنیم و بنابراین به تولیدکنندگان اعالم کردیم که می توانند برای ۲۵ درصد 
از تولیدات خود صادرات را در نظر بگیرند و به این ترتیب با لحاظ ۲۵ درصد 
برای تولیدکنندگان شمش و ۲۵ درصد برای محصوالت بعدی )میلگرد، لوله، 
پروفیل و…( مجموعاً حداقل ۵۰ درصد صادرات خواهیم داشت ولی تمرکز 
بر روی محصول نهایی است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت 
گفت: در ادامه جمله گفته ایم که پس از عرضه ۶۰ درصد از محصوالت در 
بورس هر آنچه که باقی ماند را هم می توان صادر کرد و این به معنای بستن 
دست صادرکننده و تولیدکننده نیست، برعکس دست آنها را باز گذاشته و به 
آنها کمک کرده ایم تا ۲۵ درصد از میزان تولیدات آنها طبق تعهد صادر شود.

ابتدای کار است یعنی این حداقل میزانی است که  تازه  این  از سوی دیگر 
تولیدکننده به صورت قطعی می تواند صادر کند یعنی در صورت مازاد اجازه 

دارند از این میزان هم بیشتر صادرات داشته باشند.

الگوی بازگشت ارز صادراتی طراحی شود
مناسب  الگوی  کرد:  اعالم  اقتصاد  وزیر 
به  صادراتی  ارز  بازگشت  شیوه  مورد  در 
چرخه اقتصادی با همکاری دولت و بخش 

خصوصی طراحی شود.
فرهاد دژپسند در نخستین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 
۹۹ گفت: راهکاری اجرایی و مناسب برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات می تواند در 
آن  بعدی  مراحل  و  گفتگو مطرح  شورای 

طی شود.
بخش  و  دولت  همکاری  به  اشاره  با  وی 
روی  پیش  مشکالت  رفع  در  خصوصی 
تولید و تجارت کشور گفت: سال گذشته 
بخش  سوی  از  که  دغدغه هایی  اساس  بر 
درصد   ۳۵ حدود  شد  مطرح  خصوصی 
اصالح  را  صادراتی  کاالهای  پایه  ارزش 

کردیم.
مناسبی  محل  را  گفتگو  شورای  دژپسند، 
بخش  و  دولت  بین  اطالعات  تبادل  برای 
شورای  افزود:  و  کرد  توصیف  خصوصی 
ضرورت  باشد.  برقرار  همواره  باید  گفتگو 
دوران  در  ویژه  به  جلسات  این  برگزاری 
شیوع کرونا باالست، زیرا اثرگذاری مثبتی 

روی وضع اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران 
از  ناشی  محدودیت های  با  کرونا  از  پیش 
تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از 

مسائل مواجه است.
رئیس شورای گفتگو با بیان اینکه بسیاری 
پس  از  نمی تواند  ایران  بودند  معتقد 
برآید،  کرونا  و  تحریم  از  ناشی  مشکالت 
اضافه کرد: خوشبختانه وضع ایران خیلی 
بهتر از آنچه که تصور می شد؛ از نظر تعداد 
بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر 
طور  به  البته  داریم  بهتری  وضع  کشورها 
حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب 
بود که از این پس با مشکالت غیرقابل حل 

مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه 
و  الکترونیک  واحد  پنجره  راه اندازی  برای 
دادگاه های ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: 
مورد  که  اقتصادی  ویژه  دادگاه  موضوع 
پایان  تا  هست  نیز  قضائیه  قوه  استقبال 

اردیبهشت نهایی می شود.
دژپسند از پیگیری های مکرر سازمان امور 
مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روان سازی 
بخشنامه  ابالغ  و  کسب وکار  شروع  روند 

تأکید  و  داد  خبر  گذشته  شنبه  از  جدید 
کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص 
و  رتبه   ۴۸ میزان  به  کسب وکار  شروع 
ارتقا  رتبه   ۱۲ میزان  به  نیز  کل  شاخص 

پیدا می کند.
وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج 
دولت و حاکمیت در این بخش نیز اشاره 
به گونه ای عمل کنیم  باید  و تصریح کرد: 
که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت 
مستمر باشد البته آزادسازی سهام عدالت 

نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.
 ۳۰ با  جلسه ای  از  گفتگو  شورای  رئیس 
الی ۴۰ شرکت خصوصی بزرگ خبر داد 
و افزود: از این شرکت ها خواستیم که برای 
سرمایه  بازار  سمت  به  خود  مالی  تأمین 
مورد  می تواند  بازار  این  کنند.  پیدا  سوق 
اعتماد بخش خصوصی و شرکت های بزرگ 
باشد. امروز بانک های کشور به شدت زیر 
فشار هستند، زیرا میزان تسهیالت اعطایی 
آن ها از میزان سپرده گذاری ها باالتر است.
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اجتماعی
خبر

اعالم شهریه مدارس غیردولتی تهران 
تا پایان هفته اول خردادماه

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی گفت: تا پایان هفته اول 
خردادماه شهریه شهر تهران مانند سال قبل اعالم می شود 
و برای سایر استان ها نیز به دنبال این اعالم، شهریه ها 

تعیین و اعالم می شود.
در  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  رئیس  وند  زینی  مجتبی 
خصوص این موضوع که برخی مدارس غیردولتی به دلیل 
دلیل  به  را  آموزش  حضوری  جریان  می خواهند  اینکه 
مشکالت اقتصادی که این روزها گریبان گیرشان است، به 
جریان بیندازند و از سوی دیگر بسیاری از موارد از جمله 
برگزاری امتحانات به صورت حضوری به شورای مدارس 
سپرده شده است، می خواهند امتحانات را حضوری برگزار 
برگزاری  در  اصل  گفت:  چیست،  مرکز  این  نظر  کنند، 
امتحانات رعایت پروتکل های بهداشتی و ضوابط و مقرراتی 
است که وزارتخانه اعالم می کند. وزارتخانه روی حضوری 
برگزار شدن امتحانات دو پایه تاکید دارد. یکی پایه نهم 
به خاطر تاثیرش بر هدایت تحصیلی و دیگری برای پایه 

دوازدهم که سراسری برگزار می شود.
اساس  بر  متوسطه  پایه های  مابقی  درباره  داد:  ادامه  وی 
تصمیم وزارتخانه نحوه ارزشیابی یا برگزاری امتحانات به 
عهده شورای مدارس است اما ما توصیه نمی کنیم امتحانی 
حضوری در این مقاطع برگزار شود چون به هر حال تبعاتی 

خواهد داشت.
وی درباره تعیین شهریه های مدارس غیردولتی نیز بیان 
کرد: تا پایان هفته اول خردادماه شهریه شهر تهران مانند 
سال قبل اعالم می شود و برای سایر استان ها نیز به دنبال 
این اعالم، شهریه ها تعیین و اعالم می شود. در حال حاضر 
اطالعات وارد سیستم شده است و این اطالعات در حال 
پایش توسط کارگروه شهریه مناطق انجام شده و در حال 
بررسی صحت و سقم اطالعات وارد شده توسط موسسین 
کارگروه  در  آینده  هفته  هستیم.  استان  کارگروه  در 
تخصصی ذیل شورای سیاستگذاری این شهریه ها مشخص 
و اعالم می شود.زینی وند درباره این مساله که همچنان 
برخی معلمان حق التدریسی گالیه دارند که حقوق آنها 
پرداخت نشده است، گفت: در اسفند به مؤسسان به طور 
رسمی اعالم شده است که موظف هستند  حقوق  پرسنل  
خود  را  کامل  پرداخت  کنند. حتی به ادارات کل مصوبه ای 

ابالغ شده که حتماً این موضوع را مدنظر قرار بدهند. 

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از وضعیت فعلی بازار 
برای  نه  و  کننده  مصرف  برای  نه  بازار  گفت: 

تولید کننده وضعیت مناسبی ندارد.
آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
مؤمنانه  حضور  به  اشاره  با  قضاییه،  قوه  عالی 
مراسم  در  جوانان  ویژه  به  مردم  اخالص  با  و 
های با شکوه لیالی قدر، از رعایت پروتکل ها 
و دستورالعمل های بهداشتی در مراکز مذهبی 

تقدیر کرد.
در  به  اشاره  با  همچنین  قضاییه  قوه  رئیس 
بر  تاکید  با  و  قدس  جهانی  روز  بودن  پیش 
اینکه آزادی قدس شریف همچنان اولویت امت 
اسالمی است اظهار داشت: امروز هم بعد از ۷۲ 
سال نکبت رژیم صهیونیستی و نقض پیمان ها 
لبنان و  و  و جنایاتی که علیه مردم فلسطین 
دیگر کشورهای منطقه انجام داده اند، به دنبال 

پیاده سازی طرح ننگین معامله قرن هستند.
به  باختری  کرانه  الحاق  موضوع  طرح  رئیسی 
مقدماتی  گام  به عنوان  اشغالی  سرزمین های 
برای اجرای معامله قرن دانست و خاطر نشان 
هرگز  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  که  کرد 
موفق به اجرای این طرح نمی شوند و انتفاضه 
و  فلسطین  به گذشته در  نسبت  گسترده تری 

حتی در سطح منطقه شکل خواهد گرفت.
وضعیت  برابر  در  بشر  حقوق  مدعیان  سکوت 

زندانیان آمریکایی تاسف بار است
تعداد  روزانه  آمریکا  در  این که  بیان  با  رئیسی 
شرایط  در  که  می شوند  زندان  وارد  زیادی 
نامناسبی به سر می برند و زندان های این کشور 
از جهات مختلف وضعیت اسفناکی دارد، نسبت 
به سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر روحیه 
استکباری و جنایات آمریکایی ها و همچنین 
ویژه  به  زندانیان  وضعیت  به  آنها  توجه  عدم 

رنگین پوستان ابراز تأسف کرد.
سودای  این که  بر  تأکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
بایگانی  به  آمریکایی  خاورمیانه  گیری  شکل 
خروج  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  سپرده  تاریخ 
رقم  منطقه  مردم  اراده  با  منطقه  از  آمریکا 
خورده و آغاز شده و قطعاً به برکت خون شهید 
سلیمانی و شهدای مقاومت، به ثمر می نشیند 

و شرایط منطقه متفاوت خواهد شد.

و  دولت  نیست؛  رضایتبخش  بازار  وضعیت 
دستگاه های نظارتی ورود کنند

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به گزارشات و شکایاتی که نسبت به وضعیت 
بازار به قوه قضائیه رسیده است، اظهار داشت: 
شرایط بازار برای مصرف کنندگان و تولیدگران 
یک  نیازمند  و  نیست  رضایتبخش  و  مناسب 
مسئول  دستگاه های  سوی  از  جدی  نظارت 

است.
برای  کاالها  قیمت  گذاری  قضاییه،  قوه  رئیس 
حمایت از مصرف کنندگان و همچنین برخورد 
با افراد متخلف و متجاسر به قانون را از حقوق 
مردم دانست و گفت: سازمان بازرسی، سازمان 
تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
با نظارت و بازرسی علی الدوام و کنترل قیمت ها 

در بازار، آرامش را به زندگی مردم باز گردانند.
دستگاه های  جا  هر  این که  بیان  با  رئیسی 
مسئول مقتدرانه و کارشناسی وارد عمل شدند 
و  گذاری  قیمت  کرد:  تأکید  بوده اند،  اثرگذار 

تسعیر وظیفه دولت ها است و امروز هم دولت 
و دستگاه های متولی کنترل بازار باید با نجات 
از  حمایت  و  فعلی  آشفته  وضعیت  از  بازار 
تولیدکننده و مصرف کننده، در جامعه آرامش 
آغاز  این زمینه  اقداماتی که در  ایجاد کنند و 

شده، با جدیت بیشتر پیگیری شود.
ورود  به  زمینه  همین  در  قضاییه  قوه  رئیس 
قیمت خودرو  به موضوع  دستگاه های مسئول 
اقدام موجب  این  و متذکر شد که  اشاره کرد 
قیمت  کنترل  تا حدودی  و  بازار  این  بر  تاثیر 

ها شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر 
در  قضا  دستگاه  همکاران  جهادی  اقدامات  از 
به روزرسانی  برای  پایانی سال گذشته  ماه های 
کرونا  شیوع  داشت:  اظهار  قضایی  پرونده های 
قضایی  و  اجرایی  دستگاه های  برای  مشکالتی 
امیدواریم  وضعیت،  بهبود  با  اما  کرد  ایجاد 
به  رسیدگی  در  تسریع  برای  جدی  گام های 

پرونده ها و روزآمدسازی آنها برداشته شود.

اطالع رسانی  برای  تهران  دادستان  مأموریت 
درباره نتیجه تحقیق و تفحص های ارجاعی به 

دستگاه قضا
های  گزارش  خصوص  در  قضاییه  قوه  رئیس 
تحقیق و تفحص مجلس که برای رسیدگی به 
دستگاه قضایی ارجاع کرده است، به دادستان 
تهران مأموریت داد موضوع را بررسی و گزارشی 
و  تحقیق  گزارش  وضعیت  از  جامع  و  دقیق 
تفحص های ارجاع شده به قوه قضائیه ارائه دهد.

اجرای بخشنامه  بر  تأکید رئیس دستگاه قضا 
صلح و سازش

استان ها  از  برخی  گزارش  به  اشاره  با  رئیسی 
درباره افزایش ورودی پرونده های صلح و سازش 
به بخشنامه سال گذشته قوه قضاییه در مورد 
در اولویت قرار دادن موضوع صلح و سازش در 
این  پیگیری  افزود:  و  کرد  اشاره  ها  دادرسی 
قضایی  دستگاه  جدی  اولویت های  از  رویکرد 
است و الزم است دادگستری های کل کشور 

به آن اهتمام مضاعف داشته باشند.

بازار برای مصرف کننده و تولیدکننده 
وضعیت مناسبی ندارد

حمایت  از  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
دار  خانه  برای  تومانی  میلیارد   ۳۶۰
فرزند   ۲ دارای  خانواده های  شدن 

معلول خبر داد.
جلسه  حاشیه  در  فتاح  پرویز  سید   
واحد  هزار   ۱۴ احداث  تکمیل 
با حضور وزیر  پرمعلول که  مسکونی 
و  بهزیستی  سازمان  رئیس  تعاون، 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
در ساختمان بنیاد مستضعفان برگزار 
شد با اشاره به نتایج این جلسه اظهار 
کرد: پیش از این توافق چند جانبه ای 
برای  مسکن  احداث  منظور  به 
خانواده های پرمعلول منعقد شده بود 
که بر اساس آن توافق، تا امروز بیش 
از ۸ هزار واحد مسکونی تکمیل و به 
خانواده های این عزیزان تحویل داده 

شده است.
داد:  ادامه  مستضعفان  بنیاد  رئیس 

توافق  در  مستضعفان  بنیاد  سهم 
حدود  شده،  منعقد  جانبه  چند 
سهم  که  بود  تومان  میلیارد   ۱۴۰
مسکن  واحد  هزار   ۱۴ احداث  از  ما 
تشکیل  را  پرمعلول  خانواده های 

می داد.
میان  از  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
باقی  مسکونی  واحد  هزار   ۵ حدود 
مانده در این توافق چند جانبه، ۱۶۰۰ 
باقی  نشده  تکمیل  روستایی  واحد 
است و ۳۵۰۰ واحد شهری که حدود 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ لذا 
مقرر شد بنیاد مستضعفان مبلغ ۱۵۰ 
و  نقدی  به صورت  را  تومان  میلیارد 
میلیارد   ۷۰ همچنین  و  بالعوض 
تومان را به صورت وام قرض الحسنه 
اختصاص  واحدها  این  تکمیل  برای 
دهد. فتاح با ابراز امیدواری نسبت به 
تکمیل احداث تمامی ۱۴ هزار واحد 

مسکونی خانواده های دارای ۲ معلول 
و بیشتر گفت: ما امیدواریم با توجه 
تمامی  گرفته،  صورت  توافقات  به 
واحدهای باقی مانده نیز تا پایان سال 
این  خانواده های  به  و  تکمیل  جاری 

عزیزان تحویل داده شود.
انقالب  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
اسالمی ادامه داد: البته طبق برآورد 

هزار  است ۴  بهزیستی الزم  سازمان 
واحد مسکونی دیگر برای خانواده های 
دارای ۲ معلول و بیشتر احداث شود 
که ما در جلسه امروز با افتخار اعالم 
دار  خانه  برای  حاضریم  که  کردیم 
شدن این عزیزان که مسئولیت بزرگی 
در قبالشان داریم، نقش قابل توجهی 

داشته باشیم.

حمایت ۳۶۰ میلیاردی برای خانه دار شدن 
خانواده های دارای ۲معلول

تازه ترین  ارائه  به  امداد،  کمیته  رئیس 
معیشتی  وضع  بهبود  برای  برنامه ها 
نهاد  این  پوشش  تحت  مددجویان 

پرداخت.
خبری  نشست  در  بختیاری،  مرتضی 
که در محل ساختمان مرکزی کمیته 
اقدامات  امداد برگزار شد، در خصوص 
کمیته امداد برای مددجویان این نهاد، 

توضیحاتی ارائه داد.
بود در  قرار  امداد گفت:  رئیس کمیته 
یاران  عنوان  با  اطعام  مرکز  ابتدا ۳۱۳ 
از  اندازی شود که  امام زمان )عج( راه 
ابتدای ماه رمضان تا کنون ۱۷۰۰ مرکز 
راه  کشور  سراسر  در  مهدوی  اطعام 

اندازی شده است.
ماه  تا  بود  قرار  همچنین  افزود:  وی 
گرم  غذای  پرس  میلیون   ۵ رمضان 
تا شب  مردم  با کمک  که  توزیع شود 
گذشته به ۶ میلیون و ۶۶۵ هزار پرس 
غذای گرم رسید و پیش بینی می شود 
تا پایان ماه رمضان به ۷ میلیون پرس 

غذا برسد.
درصد  اینکه ۱۵  به  اشاره  با  بختیاری 
اردیبهشت  اول  از  مستمری ها  افزایش 
و  دولت  از  گفت:  است،  شده  اعمال 
درخواست  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مستمری  افزایش  به  تا  کردیم 

مددجویان کمک شود.
وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۵۴۳ 
هزار خانوار تحت پوشش امداد هستند، 
افزود: همچنین ۶۲۸ هزار خانوار نیز از 

تبصره ۱۴ تحت پوشش هستند.
یک  مستمری  بختیاری،  گفته  به 
خانوار یک نفره با مجموع مستمری و 
سبد معیشتی و یارانه بنزین و…، در 
مجموع ۲۸۲ هزار تومان، دو نفره ۴۹۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان ،۳ نفره ۶۶۱ هزار و 
۵۰۰ تومان، ۴ نفره ۸۵۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان وخانوار ۵ نفره و باالتر نیز ۹۸۷ 

هزار تومان در ماه است.
بختیاری در خصوص اشتغال مددجویان 
کمیته امداد، افزود: در سال ۹۸، ۱۷۵ 

مددجویان  برای  شغل   ۹۰۰ و  هزار 
میلیارد   ۷۱۰ و  هزار   ۴ و  شد  ایجاد 

تومان نیز تسهیالت پرداخت شد.
وی تاکید کرد: در سال ۹۹ پیش بینی 
شود  ایجاد  شغل  هزار   ۲۰۰ شود  می 
و دولت ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت در نظر گرفته است.
برای  تسهیالتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارفرمایانی که برای اشتغال مددجویان 
به  گفت:  است  شده  گرفته  نظر  در 
ازای استخدام هر ده نفر از مددجویان 
می  پرداخت  وام  تومان  میلیون   ۵۰۰
شود و همچنین تسهیالت دیگری که 
مند  بهره  آن  از  توانند  کارفرمایان می 
 ،۹۷ سال  پایان  تا   ۷۴ سال  از  شوند. 
از  و  شده  خودکفا  خانوار  هزار   ۷۵۰

پوشش امداد خارج شدند.
اینکه در سال گذشته  به  اشاره  با  وی 
 ۲۰۰ با  ازدواج  هزینه  کمک  هزار   ۶۶
مددجویان  به  اعتبار  تومان  میلیارد 
پرداخت شده است، ادامه داد: در سال 
جاری این کمک ها ادامه پیدا می کند.

درصد  اینکه ۱۹  به  اشاره  با  بختیاری 
نفر(  میلیون   ۱.۵( کشور  جمعیت 
هستند،  امداد  پوشش  تحت  سالمند 
گفت: از میان یک میلیون و ۵۳۲ هزار 
نیم  و  یک  امداد  پوشش  تحت  خانوار 
از  و  هستند  سالمند  آنها  نفر  میلیون 

خدمات امداد بهره مند می شوند.
مددجویان  عدالت  سهام  مورد  در  وی 
نیز افزود: سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
از مددجویان امداد دارای سهام عدالت 

هستند.
رئیس کمیته امداد در مورد میزخدمت 
برای  قضایی  و  حقوقی  مشاوره 
مددجویان کمیته امداد گفت: در سال 
به  حقوقی  خدمات  هزار   ۷۰ گذشته 
ارائه کردیم که تمامی آنها  مددجویان 
از پرداخت تعرفه های قضایی و حقوقی 

معاف بودند.
به گفته وی، ۱۷۰۰ وکالی نیکوکار در 
قضایی  و  میز خدمت خدمات حقوقی 

می دهند.
سال  اوایل  که  سیلی  در خصوص  وی 
قبل اتفاق افتاد، ادامه داد: بیش از ۱۵ 
دچار  قبل  سال  سیل  در  خانه  هزار 
داشتند  تعمیر  به  نیاز  و  شده  آسیب 
که همه آنها را تعمیر کردیم و ۱۰ هزار 
واحد مسکونی نیز قرار بود احداث شود 
و  شد  احداث  آنها  از  زیادی  تعداد  که 
مابقی نیز تا شهریور امسال ایجاد می 

شود.
آموزان تحت  بختیاری در مورد دانش 
 ۳۸۹ گفت:  نیز  امداد  کمیته  پوشش 
هزار دانش آموز تحت پوشش ما هستند 
مقطع  در  آموز  دانش  هزار   ۱۹۷ که 
ابتدایی و ۱۹۱ هزار در مقطع متوسطه 
گذشته  سال  در  و  کنند  می  تحصیل 
به  تحصیلی  هزینه  ریال  میلیارد   ۵۶۳

این افراد پرداخت شد.
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  بختیاری 
پوشش  تحت  دانشجو  هزار  حاضر ۵۷ 
تعداد ۵۱  این  از  افزود:  امداد هستند، 
کارشناسی،  مقطع  در  دانشجو  هزار 
نفر در مقطع کارشناسی ارشد   ۵۵۰۰
دکتری  مقطع  در  نیز  دانشجو  هزار  و 

تحصیل می کنند.
های  مشارکت  مورد  در  همچنین  وی 
 ۹۱۱ گفت:  گذشته  سال  در  مردمی 
هزار میلیارد تومان مبلغ کمکی بود که 
امسال  دارم  یقین  و  انجام شد  ایام  به 
رئیس  از  و  شود  می  بیشتر  ها  کمک 
نوزدهم  در شب  که  مستضعفان  بنیاد 
تومان  میلیارد  رمضان ۷۰  مبارک  ماه 
ای  ویژه  تشکر  کردند  کمک  ایتام  به 
هر  به  توانستیم  کمک  این  با  و  داریم 
تومان  هزار   ۵۰۰ پوشش  تحت  یتیم 

واریز کنیم.
امداد در خصوص جمع  رئیس کمیته 
 ۶ افزود:  صدقات،  های  صندوق  آوری 
میلیون صندوق صدقات خانگی داریم 
که به دلیل شرایط کرونایی نتوانستیم 
تمام آنها را جمع آوری کنیم و در سال 
گذشته ۳۹۶ میلیارد تومان از صندوق 

های صدقات جمع آوری شد.
بختیاری گفت: قصد داریم صندوق های 
پیامکی  صدقات  به  را  خانگی  صدقات 
عدد  توانند  می  مردم  و  کنیم  تبدیل 
یک را به سامانه ۸۸۷۷ پیامک کنند و 
روزانه هزار تومان صدقه پرداخت کنند.

آوری  جمع  خصوص  در  وی 
دستوری  کد  افزود:  نیز  زکات 
شماره  همچنین  و   *  ۸۸۷۷#
های  کمک   ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰

خود را در رابطه با فطریه ارسال کنند.
مددجویان  مسکن  مورد  در  بختیاری 
را  امداد  ساله ششم  پنج  برنامه  گفت: 
آن  چهارم  سال  در  امسال  که  داریم 
بخش  در  آن  اساس  بر  که  هستیم 
به  کنیم  می  اقدام  مددجویان  مسکن 
و  هزار   ۵۶ گذشته  درسال  که  طوری 
۸۹۹ خدمت مسکن صورت گرفت. به 
طوری که ۹ هزار و ۲۲۴ واحد روستایی 
احداث و ۵ هزار و ۶۴۰ واحد در مناطق 
شهرهای  شامل  که  شد  ایجاد  شهری 
باالی ۲۵ هزار نفر و کمتر از ۲۵ هزار 
نفر می شود و همچنین با بنیاد مسکن 
تفاهم نامه ای برای ایجاد ۲۰ هزار واحد 

مسکونی داریم.
تعمیرات  خصوص  در  بختیاری 
محروم  مناطق  مسکونی  واحدهای 
گفت: ۵۷ هزار و ۵۵۱ واحد در مناطق 
بر  و  شد  انجام  مسکن  تعمیر  محروم 
اساس توافق نامه ای که با سپاه داشتیم 
قرار بود ۱۰ هزار واحد مسکونی ایجاد 
شود که ۶ هزار و ۱۳۶ واحد احداث شد 
و مابقی نیز تا شهریور ماه تحویل داده 

می شود.
با  تفاهم  اساس  بر  کرد:  تاکید  وی 
سازمان برنامه و بودجه ۱۷ هزار واحد 
ایجاد  محروم  استان  سه  در  مسکونی 
خواهد شد که ۵ هزار واحد در کرمان 
۶ هزار واحددر سیستان و بلوچستان و 
۵ هزار واحددر خراسان جنوبی خواهد 
بود. از طرفی دیگر هزار واحد مسکونی 
در شش استان کشور احداث می شود.

تشریح جزئیات 
افزایش ۱۵ درصدی 
مستمری مددجویان 

کمیته امداد

خبر

کاهش ۱۰۰ هزار موردی پرونده های 
ورودی به دادگستری استان تهران

هزار   ۴۰۰ از  گفت:  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
از ۱۰۰  کاهش موجودی پرونده ها در سال گذشته بیش 

هزار مورد آن مربوط به دادگستری استان تهران است.
محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان 
تهران به مناسبت روز روابط عمومی از واحد روابط عمومی، 
ارتباطات و رسانه دادگستری کل استان تهران بازدید کرد 

و با کارکنان آن به گفت وگو پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی با بیان 
با اهتمام ویژه ای  باید  اینکه برنامه تحول دستگاه قضایی 
کار  که  برنامه  این  تحقق  برای  گفت:  شود،  پیگیری 
بسیار بزرگ و مهمی است روابط عمومی ها نقش مهم و 
برجسته ای دارند. انتقال و تبادل سریع و صحیح اطالعات 

در این میان نقشی تعیین کننده دارد.
برنامه تحول دستگاه  مولفه های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
قضایی گفت: از مهمترین مولفه های برنامه تحول قضایی، 
رسیدگی سریعتر به پرونده ها در شرایط عادالنه، بی طرفانه 
و مستقالنه است. این مهم باید عملیاتی شود و برای اجرایی 

کردن آن باید دادگستری استان تهران سهم داشته باشد.
پرونده هایی که چند  تهران گفت:  رئیس کل دادگستری 
سال زمان برده و دچار اطاله دادرسی شده است، باید مرتفع 

شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته آثار و عالئم خوبی درباره 
رفع اطاله دادرسی ها داشته ایم، افزود: خوشبختانه در استان 
تهران سرمایه های خوبی هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت 
اجرای  برای  این ظرفیت  از  استفاده  با  باید  و  دارد  وجود 

صحیح، به موقع و به هنگام تحول قضایی تالش کرد.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه با بیان اینکه از ۴۰۰ 
از  بیش  در سال گذشته  پرونده ها  موجودی  هزار کاهش 
تهران  استان  دادگستری  به  مربوط  آن  مورد  هزار   ۱۰۰
است، اظهار داشت: باید این مهم را با سرعت بیشتری به 
بیشتری  توفیقات  راه  این  سمت جلو حرکت دهیم و در 

کسب کنیم.
وی بیان داشت: یکی از موضوعاتی که باعث می شود در 
این زمینه با سرعت عمل بیشتری حرکت کنیم، تقویت 
انگیزه ها است. در عین حال باید در بحث پیشگیری از وقوع 
با  این صورت  باشیم، در غیر  جرم تالش بیشتری داشته 

انباشت پرونده ها مواجه خواهیم شد.
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تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
همنوعان  به  کمک  ارائه  گفت: 
وهموطنان، اقدامی مفید وقابل ارزش 
است اما باید مراقبت کرد که این ارائه 
وکرامات  شخصیت  به  کمک ها،  این 

انسانی آسیب نرسد
محسن هاشمی در ابتدای دویست و 
به  اشاره  با  چهاردهمین جلسه شورا 

برگزاری شبهای قدر اشاره کرد: قدر 
موجودی  هر  و حق  اندازه  معنای  به 
است و شب قدر به معنای شناختن 
خود و دانستن قدر عمر و فرصتها و 
بازگشت به سوی خدا به معنای حق 

مطلق است.
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
یکی از باالترین حقوق و با ارزش ترین 

قدرها در پیشگاه خداوند را حق مردم 
و قدر مردم دانست و تاکید کرد: اینکه 
ما بعنوان انسان و مسئول قدر دیگران 

را بدانیم و حقوق آنها را ادا کنیم.
در  داشت:  بیان  هاشمی  محسن 
معیشتی  مشکالت  که  فعلی  شرایط 
بخشی از جامعه ما را دچار اختالل در 
زندگی روزمره کرده است، ارائه کمک 
به همنوعان وهموطنان، اقدامی مفید 
وقابل ارزش است اما باید مراقبت کرد 
به  منجر  کمک ها،  این  ارائه  این  که 
قدرناشناسی نسبت به مردم و هتک 

شأن واحترام آنها نگردد.
به  اینکه  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
انسانی،  کرامت  و  شأن  و  شخصیت 
افرادی که مورد کمک قرار می گیرند، 
و  است  غرض  نقض  برسد،  آسیب 
معیشت  به  کردن  کمک  از  بیش 
ضربه  آنها  وشخصیت  معنویت  آنها، 

می خورد.
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  اجتماعی  خدمات  سازمان  از 
دستگاه های وابسته به مدیریت شهری 

که در حوزه کمک ها فعالند خواست 
بعد توجه ویژه ای داشته  این  به  که 

باشند.
سخنانش  ادامه  در  هاشمی  محسن 
هاشمی  اهلل  آیت  مشی  از  یادی 
کرد  عدالت  اجرای  درباره  رفسنجانی 
و افزود: ایشان همواره تاکید داشتند، 
عدالت واقعی در توزیع فقر نیست بلکه 
در توزیع ثروت ناشی از توسعه ورفاه 
عمومی در کشور است و نباید وضعیت 
ببریم که هر روز  کشور را به سمتی 
با  باید  که  مردمی  از  بیشتری  تعداد 
خود  زندگی  آّبروداری  و  نفس  عزت 
را تأمین کنند، نیازمند کمک دیگران 
دریافت  با  ومادران  پدران  و  باشند 
فرزندانشان  جلوی  دیگران،  از  کمک 

شرمنده گردند.
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
رعایت قدر مردم و ادای حقوق مردم 
را باالترین حقوق در اسالم و پیشگاه 
که  کرد  امیدواری  ابراز  و  است  الهی 
در انجام این وظیفه دشوار خداوند به 

همه ما توفیق دهد.

توجه به کرامت انسانی در کمک به آسیب دیدگان شهری
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اخبار

احداث موزه مردم شناسی آبیک 
در صورت تأمین اعتبار

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
استان قزوین از تکمیل پروژه احداث و راه اندازی موزه 

مردم شناسی آبیک پس از تأمین اعتبار خبر داد.
علیرضا خزائلی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان قزوین گفت: کلنگ احداث ساختمان 
موزه مردم شناسی شهرستان آبیک در ضلع جنوبی اتوبان 
قزوین ـ کرج جنب مجتمع ادارات شهرستان آبیک در 
با هفته میراث  اردیبهشت سال گذشته هم زمان  اواخر 
فرهنگی به زمین زده شد و فاز اول عملیات اجرایی آن 
شامل اجرای فونداسیون اقداماتی چون تسطیح زمین، 
قالب بندی  آرماتوربندی،  مگر،  بتن  اجرای  گودبرداری، 
محل  از  ریال  میلیارد    ۲ بالغ بر  اعتباری  با  بتن ریزی  و 

اعتبارات استانی انجام شد.
خزائلی در خصوص روند ادامه این پروژه در سال جاری 
از  گذشته  روزهای  در  که  بازدیدی  طی  کرد:  اظهار 
شهرستان آبیک داشتیم، فرماندار آبیک موافقت خود را 
برای مساعدت و ادامه پروژه در حال احداث ساختمان 
میراث فرهنگی و موزه مردم شناسی اعالم کرد و با توجه 
به اینکه اعتبارات پروژه از محل اعتبارات استانی تأمین 
می شود، تالش خواهیم کرد اعتبار این پروژه را تأمین و 

ادامه عملیات احداث آن را اجرایی کنیم.
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
شهرستان  تاریخی  ظرفیت های  به  اشاره  با  استان 
آبیک یادآور شد: تپه های باستانی و فسیل های موجود 
ظرفیت های  ازجمله  آبیک  شهرستان  کوه  پیغمبر  در 
گردشگری این شهرستان به شمار می روند و با به نمایش 
گذاشتن آثار تاریخی آن در موزه مردم شناسی می توان 
این شهرستان را به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل کرد 
استان  بین شهرستان های  در  را  آن  فرهنگی  و جایگاه 

ارتقا بخشید.

نیروی  تربیت  بر ضرورت  کردستان  استاندار 
کار ماهر و حرفه ای برای رفع و پوشش برخی 

نیازمندی های استان تاکید کرد.

نشست  ششمین  و  سی  در  مرادنیا  بهمن 
با  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی  شورای 
بیان اینکه برای برخی مشاغل نیروی کار ماهر 

نیروهای  نیازمند  استان  کرد:  اظهار  نداریم، 
ماهر در همه بخش ها است، اما متاسفانه برای 
آن مشاغل نیروی ماهر در استان وجود ندارد.

استان  بیکاری  از  بخشی  کرد:  عنوان  وی 
بواسطه وجود مشاغل کاذب نظیر دستفروشی 
بوجود آمده است، در حالیکه برای شغل های 
بسیار  ماهر  و  کارآزموده  متقاضی  هست  که 
ای  وحرفه  فنی  سازمان  باید  و  است  تندک 
در راستای افزایش مهارت آموزی ها جدی تر 

وارد عرصه شود.
بیکاری و  ادامه سخنان خود رفع  مرادنیا در 
اساسی  اولویت  و  دغدغه  را  اشتغال  افزایش 
دارم  اعتقاد  افزود:  و  برشمرد  مدیران  همه 
باید از همه ظرفیت ها و تسهیالت بانکی در 

راستای تحقق این مهم استفاده کنیم.
استاندار کردستان با بیان اینکه بیماری کرونا 
اشتغال  و  تولید  روی  بر  استان  و  کشور  در 
تاثیر منفی گذاشت و باید با برنامه ریزی این 
تاثیرات را به حداقل ممکن رساند خاطرنشان 
کرد: بخش خصوصی می تواند چند پیشنهاد 
مشخص در خصوص کسب و کارها ارائه کند 
تا ما نیز آن را به دولت ارائه کنیم و با توجه به 
شرایط خاص اقتصادی استان دستورات ویژه 
و متفاوت با دیگر استانها را از دولت اخذ کنیم.

ابراز امیدواری کرد و یادآور  مرادنیا در پایان 
آرام  صحیح  مدیریت  و  کرونا  مهار  با  شد: 
اقتصادی  فعالیت های  و  و کارها  آرام کسب 
عادی  شرایط  به  اوضاع  تا  شود  بازگشایی 

برگردد.

استاندار کردستان گفت: تولید و اشتغال آفرینی 
دغدغه مدیران استان کردستان

اخبار

نماینده ولی فقیه در کردستان: تحوالت تکنولوژی در 

حوزه ارتباطات سبب صرفه جویی مردم شده است

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه عالقه های انسانی 
امورات می شود، گفت: تحوالت تکنولوژی در  سبب پیشبرد 
کاهش  و  صرفه جویی  روابط عمومی سبب  و  ارتباطات  حوزه 
هزینه ها و رفت وآمدها، آسایش مردم، پیشرفت و تسریع در 

کارها و برنامه ها شده است
 آیت اهلل سیدمحمد حسینی شاهرودی در دیدار با مدیرعامل و 
معاونین مخابرات که به  مناسبت ۲7 اردیبهشت ماه روز جهانی 
مبارک  ماه  تبریک  با  برگزار شد،  روابط عمومی  و  ارتباطات 
کاری  هر  انسان  کرد:  اظهار  روز،  این  گرامیداشت  و  رمضان 
انجام می دهد آنچه که مربوط به دنیا باشد تمام شدنی و هر 
آنچه برای آخرت باشد، در این دنیا و آخرت ماندگار و جاویدان 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه نگاه و دیدگاه ما به وظایفمان تعیین کننده 
در  و  ارزشی  و  اعتقادی  جنبه  که  فعالیت هایی  افزود:  است، 
راستای خدمت رسانی به بندگان خدا باشد، ماندگار خواهد بود.

وی با ذکر اینکه روزه تمرین بندگی و کنترل نفس اماره است، 
و  دنیا  در  اعمال صحیح  و  رفتارها  نهادینه شدن  کرد:  بیان 

آخرت ماندگارشده و از بین رفتنی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با ذکر اینکه کسانی که 
صرفاً به مادیات توجه دارند گمراه  هستند، تصریح کرد: آنچه 
باعث رشد و از خسران جلوگیری کرده، بخشی از فعالیت هایی  
است که خارج از چارچوب مادیات و در ارتباط با خدا شکل 

می گیرد.
آیت اهلل حسینی شاهرودی  با ذکر اینکه آنچه برای خدا باشد 
ماندگار است، گفت: فعالیت های خدامحورانه، سوابق و عاملی 

برای رشد بندگان و جاودان شدن اعمالش است
وی با بیان اینکه مسئوالن از فرصت خدمت گزاری به مردم 
نهایت استفاده را ببرند، تاکید کرد: باید از اینکه خداوند فرد 
را برای رفع نیازهای دیگران انتخاب کند، شاکر بود و همواره 
تالش کرده که در این دنیای فانی، الزامات زندگی جاودان در 

بهشت را با تکیه بر »عقل« برای خود کسب کرد.
امورات  پیشبرد  سبب  انسانی  عالقه های  اینکه  بیان  با  وی 
ارتباطات  حوزه  در  تکنولوژی  تحوالت  کرد:  عنوان  می شود، 
و  هزینه ها  کاهش  و  صرفه جویی  سبب  روابط عمومی  و 
و  کارها  در  تسریع  و  پیشرفت  مردم،  آسایش  رفت وآمدها، 

برنامه ها شده است.
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رئیس سازمان صمت البرز: با محتکران 
خودرو برخورد قاطع می کنیم

البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت: تمام پارکینگ ها و انبارهای خودرو استان البرز 

باید موجودی خود را به این سازمان اعالم نمایند.
اساس  بر  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ربیعی  رامین 
تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  ابالغ 
استان  انبارهای خودرو  و  پارکینگ ها  تمام  گنندگان، 
البرز باید موجودی خود را در سامانه جامع انبارها به 
نشانی NWMS.IR  ثبت نمایند در غیر این صورت 
آنها  با  رابطه  این  در  احتکار شده که  تخلف  مشمول 

برخود قاطع قانونی خواهد شد.
نیز  صمت  سازمان  اساس،  این  بر  کرد:  اضافه  وی   
انبارها،  تمامی  انبارها،  جامع  سامانه  قواعد  اساس  بر 
سوله ها و مراکز نگهداری را مورد بازرسی و کنترل قرار 

می دهد.
کشوری  ابالغیه های  اساس  بر  کرد:  تصریح  ربیعی 
 وجود خودروی بدون پالک، احتکار است چرا که اگر 
خودرویی چند ماه پس از فروش، بال استفاده و بدون 
پالک نگهداری شود به این معنی است که مالک آن 
مصرف کننده نیست و هدف دیگری از خرید و انبار 

کردن خودرو دارد.
به  پارکینگ ها  داد:  ادامه  البرز  سازمان صمت  رئیس 
هیچ وجه حق پذیرش خودرو بدون پالک را ندارند که 
در این رابطه عالوه بر مالک خودرو با مالک پارکینگ 

نیز برخورد قانونی می شود.
البرزی  همشهریان  کرد:  بیان  پایان  در  مسئول  این 
پارکینگ مشکوک  یا  انبار  در صورت رویت هر گونه 
به  تا  نمایند  مطرح  سامانه ۱۲۴  با  را  مراتب  خودرو، 

سرعت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

تداوم آموزش های مجازی جهاد 
دانشگاهی البرز در زمان شیوع کرونا

از  البرز  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  آموزشی  معاون 
کوتاه مدت  آموزشی تخصصی  دوره های  تمام  برگزاری 

به صورت الکترونیکی خبر داد.
محمود شکریان با اشاره به شیوع بیماری کرونا و عدم 
امکان برگزاری کالس های آموزشی به صورت حضوری، 
جهاددانشگاهی  الکترونیکی  آموزش  مرکز  کرد:  اظهار 
واحد البرز با ایجاد شرایط جدید به منظور پاسخگویی 
با هدف تداوم آموزش  نیازهای آموزشی فراگیران و  به 
ها، ارائه مجازی آموزش  های کوتاه مدت را فراهم کرده 

است.
 وی با بیان اینکه تمام دوره های آموزش زبان انگلیسی 
پیگیری  حال  در  مجازی  صورت  به  مدت  کوتاه  مراکز 
زبان  تخصصی  دوره های  این،  بر  عالوه  گفت:  هستند، 
شامل مکالمه، گرامر، فنون ترجمه و ...  و نیز آشنایی 
با مهارت ریدینگ در آزمون آیلتس، آموزش زبان های 
مهندسی  و  فنی  گروه  در  و  ترکی  و  آلمانی  فرانسه، 
نیز    Access و   word، Excel آموزشی  دوره های 

برنامه ریزی شده است.
دوره های  برگزاری  درخصوص  کرد:  تصریح  شکریان 
آموزشی گروه علوم پزشکی از جمله تکنسین داروخانه و 
دستیار کنار دندانپزشک نیز برنامه ریزی هایی انجام شده 
است تا مطالب به صورت مجازی به فراگیران ارائه شود.

وی از برگزاری کارگاه های مختلف به صورت وبینار خبر 
بنیادی بورس  داد و گفت: کارگاه های آموزشی تحلیل 
بورس  معامالتی  افزارهای  نرم  با  آشنایی  بهادار،  اوراق 
از  بهادار  اوراق  بورس  تکنیکال  تحلیل  و  بهادار  اوراق 
روز  نیاز  به  توجه  با  که  است  آموزشی  دوره های  جمله 
جامعه برنامه ریزی شده تا متقاضیان بتوانند از  مطالب 

ارائه شده در این کارگاه ها بهره مند شوند.
مبانی  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  از  همچنین  وی 
فرهنگی و هنر کاربردی، اصول و فنون مذاکره، مربیگری 
مفاهیم  آموزش  کودکان،  به  گویی  قصه  مهدکودک، 
دینی و اجتماعی به کودکان، کارگاه آموزشی رهایی از 
آموزشی کنترل خشم کودکان  کارگاه  منفی،  خاطرات 
و  روانشناسی  و  انسانی  علوم  در حوزه   ... و  نوجوانان  و 
برگزاری دوره های مجازی ویژه شهرداری های استان در 
به صورت  دولت  کارکنان  آموزش ضمن خدمت  حوزه 
وبینار در مرکز آموزش الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد 
البرز خبر داد. معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد البرز 
افزود: برای کلیه دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت 
به صورت مجازی برای ترم بهار ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف 

برای فراگیران درنظر گرفته شده است.
شکریان تصریح کرد: دوره های آموزش مجازی از طریق 
جهاددانشگاهی  مجازی  آموزش های  مدیریت  سامانه 
می  برگزار     alborzacecr.ir آدرس  به  البرز  استان 
شود و عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره ۰۲۶۳۳۱۴۹ تماس حاصل نمایند.

منتخب مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا گفت: 
برای اینکه روند مبارزه با فساد و رانت خواری نتیجه  
قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد 
و  همفکری  با  می تواند  مهم  این  که  شود  طراحی 

همیاری مجلس با دستگاه قضایی آغاز شود.
دادگستری  کل  رئیس  هریکندی  فاضلی  حسین 
البرز در دیدار منتخب کرج، فردیس و اشتهارد در 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که در محل 
دادگستری برگزار شد با اشاره روند برگزاری انتخابات 
اخیر در استان گفت: با همکاری و تعامل ایجاد شده 
بین دستگاه قضایی، مجریان انتخابات و نهادنظارتی 
و همچنین اقدامات پیشگیرانه که پیش از برگزاری 
انتخاباتی  اتخاذ شد  استان  دادگستری  در  انتخابات 
سالم در استان برگزار شد و امیدواریم دیگر منتخب 
حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نیز با مشارکت 

حداکثری مردم برگزیده شود.
به گزارش ایسنا، وی به نگاه ویژه قوه قضائیه به استان 

البرز اشاره و متذکر شد: رئیس قوه قضائیه به دلیل 
سابقه فعالیت قضایی در استان، شناخت کافی نسبت 
به مسائل این منطقه داشته و در فرصت های مختلف 

مشکالت استان را پیگیری می کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: سفر سال 
گذشته آیت اهلل رئیسی به استان البرز منجر به افزایش 
روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحدهای قوه 
در استان شد که برای اولین بار شاهد سفر رئیس قوه 
از  بسیاری  از طرف دیگر  و  بودند  استان  به  قضائیه 
مشکالت زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات 

این سفر برطرف شد.
وی تدوین و اجرای طرح تحول قضایی که در سه 
ماهه سوم سال ۹۸  آغاز شد را برطرف کننده بسیاری 
از مشکالت دادگستری استان معرفی کرد و گفت: از 
محورهای این برنامه که یکی از مطالبات جدی رهبر 
از  قوه قضائیه است حمایت  رئیس  و  انقالب  معظم 
صنایع و واحدهای تولیدی است که بدین منظور در 

بار شناسنامه قضایی  اولین  برای  دادگستری استان 
بیش از ۳۵۰۰ فعال و بنگاه اقتصادی تهیه شده تا 
در تصمیم گیری های قضایی مورد استناد قرار گیرد.

عالی ترین مقام قضایی استان متذکر شد: محوریت 

این فعالیت ها بر اساس سند تحول قضایی استان بر 
ممانعت از توقف فعالیت های تولیدی و اقصادی تاکید 
دارد که در راستای منویات رهبری و بخشنامه رئیس 

قوه قضائیه است.

منتخب البرز در مجلس یازدهم: برای مبارزه با رانت خواری 
باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود

عضو هیات مدیره فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه 
اقتصادی پیام گفت: با پیاده سازی اهداف فازهای ۴ و 
۶ اقتصادی در منطقه پیام در مرحله نخست، امسال 
شرکت های  استقرار  با  شغل   ۲۰۰۰ بر  بالغ  ایجاد 

جدید فراهم می شود.
ارسالن ذاکری افشار روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در 
مراسم رونمایی از تونل ضدعفونی کننده فجر یک که 
پروفیل درب و پنجره  تولید کننده  در یک شرکت 
یو.پی.وی.سی در محل فرودگاه بین المللی و منطقه 
برداری رسید در جمع  بهره  به  پیام  اقتصادی  ویژه 
خبرنگاران اظهار کرد: امروز اتفاقی دانش بنیان اغاز 
شده و امید است بعد از اخذ استانداردها و مجوزهای 

الزم بتوانیم  این دستگاه را به تولید انبوه برسانیم.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه تمامی قطعات این 
تونل ضدعفونی کننده ساخت و تولید داخل کشور 

است، گفت: این دستگاه به عنوان نمونه ساخته شده  
تولید  ظرفیت  شرکت  مدیرعامل  اظهارات  طبق  اما 
این تونل های ضدعفونی کننده در  از  ۱۰۰ دستگاه 

روز وجود دارد.
عضو هیات مدیره فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه 
تونل  این  پیام در خصوص بحث صادرات  اقتصادی 
ضدعفونی کننده توضیح داد: چون در منطقه ویژه 
گمرکی  عوارض  اخذ  مانند  مباحثی  پیام  اقتصادی 
وجود ندارد می توانیم با قیمت ۳۰ تا ۴۰درصد کمتر 
از قیمت نهایی این دستگاه را به دیگر کشورها صادر 

کنیم.
وی تاکید کرد: بر اساس پیش بینی های مدیرعامل 
کننده،  ضدعفونی  تونل  این  کننده  تولید  شرکت 
 ۱۰ تا  پنج  حدود  آن  از  دستگاه  ۱۰هزار  صادرات 
برای کشور به همراه خواهد  ارز آوری  میلیون دالر 

داشت.
در  امسال  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  افشار  ذاکری 
تولید  جهش  سال  اهداف  به  دستیابی  راستای 
عملیاتی شدن فاز ۴ و ۵ در منطقه ویژه اقتصادی 
پیام  آغاز شده است، عنوان کرد: قرار است در عرصه 
۱۶۵ هکتاری و در هشت بخش فعالیت صنایع جدید 

در منطقه ویژه اقتصادی دنبال شود.
وی گفت: در قالب این فعالیت ها و با اسقرار صنایع 
جدید طی برنامه ای سه ساله بالغ بر ۱۰ هزار شغل 

ایجاد در منطقه اقتصادی پیام ایجاد خواهد شد.
منطقه  و  المللی  بین  فرودگاه  مدیره  هیات  عضو 
ویژه اقتصادی پیام ادامه داد: با پیاده سازی اهداف 
مرحله  در  پیام  منطقه  در  اقتصادی  و ۶  فازهای ۴ 
نخست، امسال ایجاد بالغ بر ۲۰۰۰ شغل با استقرار 

شرکت های جدید فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین خدمات 
زیرساختی از جمله آب، گاز و برق به فاز ۴ در منطقه 
در  افزود:  است،  انجام  حال  در  پیام  اقتصادی  ویژه 
این فاز از کار، شرکت های مختلف در حوزه هایی 
از جمله صنایع هوشمند، آی تی سی، هایتک، آی 

تی مستقر خواهند شد.
فاز  به اجرایی شدن  با اشاره  ادامه  افشار در  ذاکری 
سالمت در قالب فعالیت اقتصادی جدید در منطقه 
ویژه اقتصادی نیز گفت: در این قالب شرکت هایی که 
در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی کار می کنند در 

این منطقه مستقر خواهند شد.
وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر 7 تا ۱۰ برند 
مطرح برای فعالیت در این عرصه اقتصادی وارد فاز 
کار شده اند، عنوان کرد: از جمله شاخه های فعالیتی 

آنها در دو حوزه دیتا سنتر و موبایل است.

پیش بینی ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید در منطقه اقتصادی پیام

دینی  ظرفیت  یک  اوقاف  گفت:  قزوین  استاندار 
است که باید تقویت شود، باید مسائلی مانند وقف 
داده  آموزش  مردم  به  معلولین  ویژه  خانه  ساخت 
رواج دهد. در جامعه  را  فرهنگ  این  اوقاف  و  شود 

هدایت اهلل جمالی پور، استاندار قزوین در اولین جلسه 
شورای مشارکت های مردمی که  در سالن جلسات 
استانداری قزوین برگزار شد، تصریح کرد: بزرگ ترین 
اول ما حامی  امام  این است که  افتخار ما شیعیان 
نیازمندان بود و اموال و وجودش را وقف نیازمندان 
کرده بود بنابراین سعادت بزرگی نصیب خیرین شده 
افزود:  برمی دارند.وی  قدم  مسیر  این  در  که  است 
گاهی فردی اگرچه تحت پوشش بهزیستی و کمیته 
نیازمند حمایت است،  اما همچنان  امداد قرار دارد 
برخی از مددجویان بهزیستی دارای معلولیت هستند 
امر توجه و حمایت بیشتری را می طلبد، ما  این  و 
قرار  خیرین  کنار  در  می دانیم  موظف  را  خود  نیز 
بگیریم و آن ها را حمایت کنیم. استاندار قزوین اظهار 
کرد: ما باید بستر قانونی برای خیرین ایجاد کنیم 
در واقع خروجی این جلسات باید بسترسازی قانون 
برای مشارکت بیشتر خیرین و مردم باشد، همچنین 

مشوق هایی برای حضور بیشتر مردم در صحنه ایجاد 
کنیم. وی خاطرنشان کرد: ظرفیت های بسیاری در 
کشور ما وجود دارد اما در حال حاضر این ظرفیت ها 
در اختیار ۱۰ درصد جامعه است، اگر این ده درصد 
کارهای  دهند  بروز  جامعه  در  را  خود  ظرفیت های 
خوبی اتفاق می افتد.جمالی پور بیان کرد: ما باید از 
کنار  در  این حوزه  در  کنیم که  افراد خواهش  این 
دولت قرار بگیرد چرا که دولت به تنهایی نمی تواند 
همه امور را انجام می دهد به ویژه در شرایط امروز 

که در وضعیت خاصی به سر می بریم.
مردم  به  را  کارها  از  برخی  باید  کرد:  تأکید  وی 
و  انجام  مردم  توسط  کارها  از  برخی  و  بسپاریم 
که  هستیم  معتقد  شود،  ایجاد  اجتماعی  مشارکت 
و  حمایت  باید  دغدغه مند  غیردولتی  تشکل های 

قدرتمند شوند.
بیایند  باید  تشکل هایی  کرد:  اظهار  قزوین  استاندار 
باشند،  داشته  دغدغه  و  باشند  مسئولیت پذیر  که 
از  خاصی  تشکل  که  بودیم  شاهد  موارد  برخی  در 
شناسنامه معلولین سوء استفاده کرده بود بنابراین 
برای صدور مجوز تشکل ها باید حساسیت خاصی به 

خرج دهیم.  وی تصریح کرد: در صدور مجوز باید 
افرادی  را بسنجیم، در هر حال  صالحیت های فرد 
که به صحنه می آیند انسان های شریف و ارزشمندی 

هستند، ما نیز از خیرین واقعی حمایت می کنیم و 
از ظرفیت های قانونی برای ایجاد بستر مناسب برای 

فعالیت آن ها استفاده خواهیم کرد.

استاندار قزوین: فرهنگ وقف ساخت مسکن ویژه معلولین
 در جامعه رواج یابد
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آغاز خرید کلزا از اوایل خرداد در زنجان

زنجان  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  فنی  مدیر 
گفت: خرید دانه روعنی کلزا از اوایل خرداد در استان زنجان 

آغاز خواهد شد.
ستار رحمنی، در رابطه با دانه روغنی کلزا، اظهار کرد: دانه 
چندسالی  استراتژیک  محصول  یک  به عنوان  کلزا  روغنی 
است که مورد توجه کشاورزان زنجانی قرار گرفته است، به 
طوری که ساالنه بخشی از کشت اراضی این استان به کشت 

دانه روغنی کلزا اختصاص داده می شود.
وی در رابطه با خرید دانه روغنی کلزا در سال جاری، افزود: 
در سال ۹۹، پیش بینی می شود ۱۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا 
به قیمت هر کیلوگرم ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال از کشاورزان 
زنجانی خریداری شود؛ قابل ذکر است هایوال، نپتون، اوکاپی 

و گابریال ۴۸۱۵ رقم کلزا در استان کشت شده است.
این مسئول با بیان اینکه ۸ مرکز خرید دانه روغنی کلزا 
در استان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: مرکز 
این  هوایی  و  آب  وضعیت  به  توجه  با  طارم  دستجرده 
شهرستان به عنوان اولین مرکز کار خرید کلزا  را از اوایل 

خرداد آغاز خواهد کرد.



سالمت
خبر

نقش موثر غربالگری کرونا در کاهش 

ورودی بیمارستان ها

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر نقش موثر غربالگری 
ویروس کرونا در کاهش چشمگیر ورودی بیمارستان ها 

تاکید کرد.
معاونت  مدیران  شورای  جلسه  در  رئیسی،  علیرضا   
بهداشت وزارت بهداشت، گفت: نظام شبکه با تمام توان 
به بسیج ملی مقابله با کرونا وارد شد و با حداقل هزینه 
و با توانمندی بهورزان، مراقبین سالمت، کارشناسان، 
پزشکان و سایر نیروهای داوطلب این بسیج ملی را با 
از هموطنان  نفر  به هشتاد میلیون  نزدیک  غربالگری 

عزیز به پیش برد.
کاهش  غربالگری  این  مستقیم  نتیجه  افزود:  وی 
چشمگیر ورودی به بیمارستان ها و به دنبال آن کاهش 
قابل مالحظه تلفات ناشی از ابتال به این ویروس بوده 

است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به فعالیت 
های سایر بخش های حوزه بهداشت در سه ماه اخیر 
بعد از همه گیری ویروس کرونا، اظهار داشت: تدوین 
و صنوف  برای همه مشاغل  بهداشتی  پروتکل  ها  ده 
حضور  اجتماعی،  گذاری  فاصله  طرح  راستای  در 
مراکز  در  تغذیه  و  روان  کارشناسان سالمت  گسترده 
جامع سالمت و سامانه تلفنی ۴۰۳۰ به منظور مشاوره 
و راهنمایی مراجعه کنندگان و تماس گیرندگان، تولید 
از  پیشگیری  راستای  در  آموزشی  محتواهای  پرشمار 
ابتال به این ویروس و اقدامات قابل مالحظه در بخش 
سالمت کودکان و مادران نمونه هایی از اقدامات حوزه 

بهداشت در مسیر مبارزه با کرونا بوده است.
رئیسی گفت: با همکاری هموطنان و رعایت پروتکل 
سفرها  انداختن  تاخیر  به  همچنین  و  بهداشتی  های 
این  بر  غلبه  بسوی  رو،  پیش  تعطیالت  در  بخصوص 

ویروس حرکت خواهیم کرد.  

معاون وزیر بهداشت گفت: اکنون توانسته ایم 
عالوه بر تامین نیاز داخل از منظر ونتیالتور، 
ماسک، تجهیزات پزشکی، وسایل حفاظتی و 

... به مرحله صادرات برسیم.
برنامه  نشست  هفتمین  در  حریرچی   ایرج   
تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای 
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  )استپ(  اسالمی 
در  کرونا  ویروس  از  ناشی  میرهای  و  مرگ 
کشور در روزهای اخیر به زیر ۵۰ نفر رسیده 
و  مرگ  درصد   ۷۰ گفت  توان  می  تقریبا  و 
پیدا  کاهش  اپیدمی  شروع  به  نسبت  میرها 

کرده است.
در  ها  بستری  درصد   ۷۵ اینکه  بیان  با  وی 
بیمارستان ها نیز کاهش یافته گفت: همچنین 
 ۵۰ نیز   ICU در  شده  بستری  افراد  تعداد 

درصد کاهش داشته است.
حریرچی افزود: ایران دومین کشوری بود که 
ویروس  به  باالیی  تعداد  چین  کشور  از  بعد 
به  که  آماری  اساس  بر  شدند؛  مبتال  کرونا 
دست آورده ایم به ازای هر یک میلیون نفر 
۱۴۳۳ کیس به کووید ۱۹ مبتال می شوند. 
در صورتی که بسیاری از کشورهای همسایه 
همچون قطر، بحرین، کویت، امارات، عربستان 
و ترکیه از لحاظ تعداد ابتال بیشتر از کشور ما 
هستند به طوری که رنج ابتالی آنها به ازای 
هزار  دو  و  هزار  هزار، ۳   ۶ نفر،  میلیون  یک 

نفر است.
نظر  از  پنجاهم  رتبه  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
ابتال به مرگ بر اثر ویروس کرونا را دارد، گفت: 
این تعداد مرگ و میر هم به خاطر این است 
که شروع این اپیدمی زودتر از کشورهای دیگر 
در کشور ما بوده است. از این رو تعداد مرگ 

و میرهای ما باالتر از برخی از کشورهاست.

حریرچی افزود: میزان مرگ و میر بر اثر کرونا 
و  تاکنون ۶ هزار  و  است  ما ۵.۷۷  در کشور 

۹۳۷ نفر مرگ و میر بر اثر کرونا داشته ایم.
وی با بیان اینکه تعداد کیس هایی که بعد از 
ابتال به کرونا به سالمت رسیده اند، در کشور 
را  رتبه ۶  منظر  این  از  ما  باالست، گفت:  ما 
داریم زیرا این اپیدمی در کشور ما زود شروع 

شده بود.
ایران  در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  معاون 
و  با همکاری دولت  از چین گروه هایی  بعد 
حکومت تشکیل شد، گفت: همچنین ستادی 
به عنوان ستاد کرونا تشکیل شد تا در خصوص 
این بیماری تصمیم گیری هایی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه دو سالی می شود که تحریم 

های ایران نسبت به قبل شدیدتر شده است، 
گفت: از این رو تمام سرمایه های اجتماعی در 
کل کشور بسیج شدند تا بتوانیم وسایل مورد 

نیاز این بحران را تامین کنیم.
از  اول  روزهای  در  اینکه  بیان  با  حریرچی 
به  اکنون  داشتیم، گفت:  وسایل کمبود  نظر 
مرحله ای رسیده ایم که در عرض ۴۰ روز در 
تولید ماسک و وسایل حفاظتی به خودکفایی 

برسیم.
بر  عالوه  ایم  توانسته  اکنون  داد:  ادامه  وی 
از منظر ونتیالتور، ماسک،  نیاز داخل  تامین 
به   ... و  حفاظتی  وسایل  پزشکی،  تجهیزات 

مرحله صادرات برسیم.
این  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر  معاون 

بنیان  دانش  های  شرکت  توسط  محصوالت 
به تولید رسیده اند، گفت: حتی توانسته ایم 
ذخیره استراتژیک از این محصوالت برای پیک 
های پاییز و زمستان را تکمیل کنیم و مازاد 

تولید این شرکت ها را صادر کنیم.
به گفته وی، اکنون برخی از این محصوالت 

مجوز صادرات دارند.
وی با اشاره به تست های سرولوژیک گفت: 
حتی در خصوص این تست ها اجازه صادرات 
داریم که رئیس جمهورهای کشورهای دیگر از 

این موضوع تعجب می کنند.
حریرچی تاکید کرد: از همان ابتدا ما پروتکل 
درمانی را آغاز کردیم و از تولید دارو به صورت 

بومی استفاده می کنیم.

تعجب کشورها از تولیدات ایران 
در حوزه کرونا

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع موادغذایی 
کشور، گفت: کرونا به اذعان بسیاری از متولیان بهداشتی 
بین المللی، مهم ترین چالش جامعه بشری پس از جنگ 

جهانی دوم است.
افزود: تعداد موارد مبتال به  الدین میرزای رزاز،   جالل 
از  که  است  افزایش  به  رو  قدری سریع  به  بیماری  این 
ظرفیت درمانی در ایران و بسیاری از کشورها فراتر رفته 
است. این مسله بیش از پیش ارجحیت پیشگیری نسبت 
و  است  کرده  گوشزده  سالمت  نظام  برای  را  درمان  به 
برهمین اساس و در راستای رسالت ها و وظایف سازمانی، 
این  شیوع  از  پس  بالفاصله  تغذیه  تحقیقات  انستیتو 

بیماری در کشور فعالیت های زیر به سرعت آغاز کرد.
وی ادامه داد: تیمی متشکل از اعضا هیئت علمی بیشتر 
دانشگاه های کشور در خصوص تدوین و تالیف گایدالین 
های حمایت های تغذیه ای با محوریت و سه موضوعیت 
گایدالین و دستورالعمل های تغذیه ای برای پیشگیری 
و  گایدالین  ایمنی،  سیتم  تقویت  بر  تاکید  با  کرونا  از 
دستورالعمل حمایت های جامع تغذیه ی برای بیماران 
بستری در بیمارستان خصوصاً بیماران بستری در بخش 
های مراقبت ویژه و گایدالین و دستورالعمل های تغذیه 
کوتاه کردن  برای  کرونا  از  نقاهت پس  دوران  برای  ای 

دوران نقاهت تشکیل شد.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع موادغذایی 
کشور بیان کرد: این گایدالین و دستورالعمل های تغذیه 
ای برای استفاده سایر کشورها بالفاصله توسط دفتر بین 

الملل انستیتو به زبان انگلیسی ترجمه شد.
رزاز ادامه داد: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
دانشگاه  تغذیه و صنایع غذایی  دانشکده علوم  و  کشور 
با  ایران  تغذیه  انجمن  و  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
تغذیه،  آموختگان  دانش  گسترده  شبکه  از  گیری  بهره 

با بسیج همه امکانات  اقدام سریع و هدفمند  طی یک 
به نیاز اجتماعی دسترسی به اطالعات تغذیه ای موثق 
تولید  و  قالب طراحی  بیماری کرونا، در  با  مقابله  برای 

اپلیکیشن تاک )تغذیه، ایمنی و کرونا( کرده اند.
وی افزود: پس از یک دوره فشرده ۱۵ روزه با حضور بیش 
از صد نفر در تیم آی تی و تولید محتوا این اپلیکیشن 
هم اکنون از گوگل پلی استور، کافه بازار، مایکت، و به 
 taccpp طور مستقیم از تارنمای اپلیکیشن به آدرس
به صورت رایگان قابل بارگذاری است. در کمتر از یک 
هفته پس از رونمایی از تاک، با بهره گیری از گسترده 
ترین شبکه مجازی دانش آموختگان تغذیه به بیش از 
پاسخ داده شده است.  از سوی کاربران  ۵۰۰۰ پرسش 
عالوه بر این در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کاربر فعال 

از این اپلیکیشن استفاده می کنند که پاسخ به بسیاری 
از سواالت آنها به صورت پیش فرض در اپلیکیشن ارایه 

شده است.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع موادغذایی 
و  رادیویی  های  شبکه  در  حضور  خصوص  در  کشور 
کرونا  با  مقابله  برای  تغذیه  نقش  مورد  در  تلویزیونی 
گفت: با توجه به لزوم تاکید نقش تغذیه برای مقابله با 
کرونا تاکنون در ده ها برنامه رادیویی و تلویزیونی حضور 
داشتم و بر اهمیت نقش و جایگاه تغذیه تاکید کرده ام 

که این مشارکت در برنامه ها همچنان ادامه دارد.
برای  تولید حدود ۱۵ موشن گرافی  قرارداد  افزود:  وی 
انتشار در فضای مجازی در حوزه غذا و تغذیه بسته شده 

که به تدریج تولید و منتشر می شود.

کرونا مهم ترین چالش جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم است
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واکسیناسیون کودکان را در دوران 
کرونا فراموش نکنید
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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
گفت: در دوران همه گیری کرونا واکسیناسیون کودکان 

خود را فراموش نکنید.
 محمد مهدی گویا، اظهار داشت: تاریخ نظام سالمت کشور 
ما و بقیه کشورهای دنیا به ما نشان داده از زمانی که برنامه 
واکسیناسیون کودکان شکل منسجم و همگانی و سراسری 
به  کشور  کودکان  میر  و  مرگ  گرفته،  خود  به  کشور  در 

وضوح کاهش پیدا کرده است.
از  از ۲۰ سال است در کشور ما موردی  افزود: بیش  وی 
بیماری فلج اطفال با ویروس وحشی مشاهده نشده است. 
انتقال محلی بیماری سرخک  بیش از سه سال است که 
در کشور رخ نداده است. اینها در شرایطی است که ما در 
همسایگی کشورهایی قرار داریم که بعضی از آنها به شدت 
درگیر این بیماری ها هستند و حجم باالی رفت و آمدهای 
عواملی  مهمترین  از  یکی  ما  کشور  با  کشور  این  مردم 
می باشد که ممکن است در ورود و گسترش بیماری های 
پیشگیری با واکسن در کشورمان تأثیرگذار باشد به همین 
دلیل طوری برنامه ریزی شده که نیروهای بهداشتی سراسر 
کشور و شبکه بهداشت و درمان کشور با حساسیت ویژه ای 
موضوع واکسیناسیون کودکان را دنبال می کنند و مراقب 
را  خود  نیاز  مورد  واکسن های  کودکی  مبادا  که  هستند 
دریافت نکند و خدای ناکرده شاهد بازگشت این بیماری ها 

در کشور شویم.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با 
بیان اینکه همه گیری کرونا توجه بسیار زیادی را در سطح 
کشور به خود جلب کرده است، گفت: همه تالش ها صورت 
گرفته که مبادا برنامه پاسخ به کرونا تأثیر منفی بر روی 
داشته  کشور  بهداشتی  اهمیت  با  بسیار  برنامه های  سایر 
باشد که شاید مهمترین آنها موضوع واکسیناسیون کودکان 

باشد.
می دهد  نشان  ما  اطالعات  متأسفانه  گفت:  ادامه  در  گویا 
از  برنامه واکسیناسیون بعضی  از مناطق کشور  برخی  در 
کودکان به دلیل کاهش مراجعه خانواده ها با تأخیر مواجه 
شده است هرچند نظام مراقبت های بهداشتی اولیه کشور 
رخ  تأخیری  چنین  تا  گرفته  کار  به  را  خود  تالش  همه 
ولی  شود  انجام  موقع  به  کودکان  واکسیناسیون  و  ندهد 
باز هم الزم است مردم عزیز کشور و به خصوص والدین 
کودکان به این موضوع توجه جدی نمایند و اجازه ندهند و 

واکسیناسیون کودکانشان به تأخیر بیفتد.

دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
ماه  شش  از  بعد  سالمندان 
های  تست  در  هوازی  ورزش 
بسیار  عملکرد  حافظه  و  فکری 

بهتری داشتند.
دکتر »مارک پولین«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه کالگاری 

می گوید:  باره  این  در  کانادا، 
قدرت  کمی  سن،  افزایش  »با 
از  را  خود  فیزیکی  و  فکری 
با  حتی  اما  می دهیم.  دست 
سنین  در  ورزشی  برنامه  شروع 
باال، فواید آن برای مغز بیشمار 

است.«

ادامه می افزاید: »ورزش  در  وی 
به  خون  حرکت  موجب  هوازی 
تمام نقاط بدن می شود. مطالعه 
ما نشان می دهد ورزش موجب 
رسیدن خون به مغز، مخصوصاً 
و  کالمی  تسلط  مسئول  نواحی 
می شود.  اجرایی  عملکردهای 
افراد  برای  بسیار  ما  یافته 
ابتالء  ریسک  معرض  در  مسن 
زوال  انواع  سایر  و  آلزایمر  به 
مهم  مغزی  بیماری های  و  عقل 
 ۲۰۶ شامل  مطالعه  است.«این 
سنی  میانگین  با  بزرگسال  فرد 
یک  در  افراد  این  بود.  ۶۶ سال 
دوره شش ماهه تمارین ورزشی 
شرکت کردند. در شروع مطالعه، 
تست های  کنندگان  شرکت  از 
همچنین  و  حافظه  و  فکری 
گیری  اندازه  برای  سونوگرافی 

جریان خون به مغز بعمل آمد.
سه  از  بعد  فیزیکی  تست های 

ماه و تست های فکری و فیزیکی 
انجام  در پایان شش ماه مجدداً 
شرکت  ورزشی  شد.برنامه 
با  و  کنندگان سه روز در هفته 
میانگین ۲۰ دقیقه تا ۴۰ دقیقه 
دریافتند  بود.محققان  روز  در 
بعد از شش ماه ورزش، شرکت 
کنندگان در تست های عملکرد 
یافته  بهبود  درصد   ۵.۷ اجرایی 
بودند. تست های عملکرد اجرایی 
و  ذهنی  پذیری  انعطاف  شامل 
خوداصالحی بود. تسلط کالمی 
سریع  بازیابی  نحوه  شامل  که 
درصد   ۲.۴ نیز  بود،  اطالعات 
جریان  بود.افزایش  یافته  بهبود 
درصد   ۲.۸ هم  مغز  به  خون 
افزایش یافته بود. افزایش جریان 
بهبود  با  ورزش  از  ناشی  خون 
که  فکری  ابعاد  برخی  نسبی 
کاهش  سن  افزایش  با  معموالً 

می یابد، مرتبط است.

ورزش های هوازی برای مغز در هر سنی مفید است

سازمان جهانی بهداشت در تحریم ها علیه ایران دخالت کند
وزیر بهداشت، گفت: از سازمان جهانی بهداشت، خواستیم 

که در تحریم ها علیه ایران دخالت کند.
 سعید نمکی،  در ارتباط تصویری با شبکه خبر، به ارائه 
گزارشی از نشست ویدئو کنفرانس وزرای بهداشت عضو 
گزارش  در  افزود:  و  کرد  اشاره  بهداشت  سازمان جهانی 
بنده، موضوعات و مباحث مختلفی ارائه شد که از جمله 
بیماران کرونا در کشور اشاره  به غربالگری  آنها می توان 

کرد.
توانستیم  غربالگری  اول  مرحله  در  اینکه  اعالم  با  وی 
۷۸ میلیون نفر و در مرحله دوم نیز ۲۲ میلیون نفر را 
غربالگری کنیم، گفت: این غربالگری به عنوان یک مدل 

موفق جهانی شناخته می شود.
در   ۱۹ کووید  بیماران  رایگان  درمان  به  اشاره  با  نمکی 

ایران، افزود: این درمان برای همگان از جمله اتباع 
خارجی نیز رایگان بود. وزیر بهداشت با اشاره به 
پرستاران،  و  ماماها  سال  عنوان  به   ۲۰۲۰ سال 
گفت: باید از این افراد و کسانی که در خانه های 
بهداشت در مقابله با کووید ۱۹ خدمت می کنند، 

محافظت شود.
نمکی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، 
برای  بهداشت  جهانی  سازمان  از  ما  درخواست 
دخالت در تحریم ها علیه ایران و سایر کشورهایی 
بود که در اثر آن برای تهیه واکسن و دارو دچار 
سخت  شرایط  در  افزود:  وی  می شوند.  مشکل 

کنترل  مدیریت،  را  کرونا  بیماری  توانستیم  ها،  تحریم 
و مهار کنیم. وزیر بهداشت تاکید کرد: در این نشست، 

جمهوری اسالمی ایران، حمایت خود را از سازمان جهانی 
بهداشت، اعالم و رفتار آمریکا در تضعیف این سازمان را 

محکوم کردیم.
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در  گفت:  کشور  پزشکی  جامعه  بسیج  رئیس 
طرح همدلی عالوه بر کمک های معیشتی به 
کمک های معنوی و اعزام تیم های روانشناسی 
کرونا  از  دیده  آسیب  های  خانواده  منازل  به 

پرداختیم.
این  اقدامات  آخرین  درباره  متولیان،  ابراهیم 
سازمان در راستای طرح کمک مومنانه و مقابله 
با ویروس کرونا گفت: بسیج جامعه پزشکی از 
متعددی  کرونا خدمات  ویروس  ابتدای شروع 
از جمله اعزام نیروهای خود به مراکز درمانی، 
خانوارهای  به  کمک  بهداشتی،  اقالم  تولید 
آسیب دیده و غیره را انجام داد و با شروع ماه 
بر  انقالب مبنی  فرمان رهبر معظم  و  رمضان 
توزیع  به  کشور،  نیازمندان  به  مومنانه  کمک 
کمک های  و  بهداشتی  غذایی،  بسته های 

معیشتی میان نیازمندان پرداخت.
در  افزود:  کشور  پزشکی  جامعه  بسیج  رئیس 
خانواده های  شناسایی  با  نیز  همدلی  طرح 
معیشتی  بسته های  کشور  سطح  در  نیازمند 
اقدامات  از  یکی  توزیع شد.  عزیزان  این  میان 
بر کمک های  ما در طرح همدلی، عالوه  مهم 
که  طوری  به  بود.  معنوی  کمک های  مالی 
از روانشناس های بسیج جامعه پزشکی  تیمی 
در حال حاضر در استان های مختلف به منازل 
خانواده های آسیب دیده از کرونا یا خانواده های 
این  به  و  رفته  اجتماعی  آسیب های  از  متأثر 

عزیزان خدمات مشاوره ارائه می دهند. این طرح 
تاکنون در استان هایی از جمله خراسان رضوی، 

تهران، کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است.
رسیدگی پزشکان بسیج به جانبازان باالی ۷۰ 

درصد در سطح کشور
وی با اشاره بر رسیدگی به جانبازان باالی ۷۰ 
کرونا  شیوع  به  توجه  با  کرد:  بیان  نیز  درصد 
و ایجاد مشکالت فراوان برای جانبازان و افراد 
جانبازان  به  رسیدگی  خاص،  شرایط  دارای 
قرار  خود  برنامه های  در  را  درصد   ۷۰ باالی 
دادیم. در همین راستا پزشکان بسیج جامعه 
پزشکی با شناسایی جانبازان باالی ۷۰ درصد 
عزیزان  این  منازل  به  مختلف  استان های  در 
رفته و با ویزیت رایگان و رسیدگی به آنها به 

انجام خدمات درمانی می پردازند.
خانواده های  از  بازدید  به  اشاره  با  متولیان 
شهدای سالمت اظهار داشت: یکی از موضوعات 
و  سالمت  شهدای  خانواده های  از  تقدیر  مهم 
هموطنان  به  خدمت  راه  در  که  بود  عزیزانی 
همین  در  دادند.  از دست  را  جان خود  بیمار 
با  دیدار  به  شروع  تهران  شهر  از  ابتدا  راستا 
خانواده های این عزیزان کردیم و در حال حاضر 
در سطح کشور رؤسای بسیج جامعه پزشکی 
استان های مختلف در حال اجرای این طرح و 

دیدار با خانواده های شهدای سالمت هستند.
ارائه خدمات آموزشی در مناطق حاشیه ای و 

محروم
رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره بر 
اعزام تیم های آموزشی به مناطق کم برخوردار 
و حاشیه نشین، تصریح کرد: تیم های آموزشی 
بسیج جامعه پزشکی در این ایام با حضور در 
مناطق حاشیه شهرها و مناطق تحت سکونت 
خدمات  ارائه  به  نیازمند  و  افغانستانی  اتباع 
و  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  برای  آموزشی 
عالوه  به  پرداختند.  بیماران  با  برخورد  نحوه 
این  بهداشتی و غذایی میان  توزیع بسته های 

افراد نیز از دیگر خدمات بسیج بوده است.
این  در  عالوه  به  کرد:  خاطرنشان  متولیان 
مناطق به ضدعفونی کردن منازل خانواده های 
اعضای  دیگر  حفظ سالمت  و  کرونا  با  درگیر 

خانواده ها پرداخته ایم.
وی با اشاره به توزیع بالغ بر ۲۰۰ هزار بسته 
معیشتی و اجرای رزمایش مومنانه نیز توضیح 
داد: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر کمک به خانواده های نیازمند، سازمان 
بسیج با اعالم شماره حساب های خود به جمع 
آوری کمک های مالی و پس از آن تهیه اقالم 
قالب  در  اقالم  این  کرد.  بهداشتی  و  غذایی 
بسته های معیشتی از ابتدای ماه مبارک رمضان 
مستضعف  و  نیازمند  خانواده های  میان  در 
شناسایی شده توزیع شده و همچنان نیز ادامه 

دارد.

ارائه خدمات مشاوره به خانواده های آسیب دیده از کرونا



استان تهران
گزارش

فرماندار بهارستان : ۹۵ درصد اشتغال در 
شهرستان مربوط به اشتغال غیردولتی است

مجتبی خانجانی خبر داد : شهرستان بهارستان در حوزه اشتغال با 
۹۵ در صد شغل غیر دولتی جزء شهرستان های پیشران محسوب 

می شود. 
فرهنگ  شورای  جلسه  در  بهارستان  شهرستان  فرماندار  خانجانی   
بهارستان در  : شهرستان  با موضوع تحقق شعار سال گفت  عمومی 
های  شهرستان  جزء  دولتی  غیر  شغل  در صد  با ۹۵  اشتغال  حوزه 

پیشران محسوب می شود.
خانجانی بیان کرد : با پیگیری های انجام شده، سرانه کشاورزی به ۲ 
درصد رسیده است که با توجه به مساجت ۵۹ کیلومتری شهرستان، 

رضایت بخش است.
فرماندار اظهار داشت : در سامانه رصد که مربوط به اشتغال است، با 
ثبت ۱۵۸ درصد از سهم شهرستان، بهارستان رتبه نخست را در سال 

گذشته به خود اختصاص داده است.
محیط  حوزه  در  غالبا  که  صنعتی  شهرک  دو  :مشکالت  افزود  وی   
زیست، جهاد کشاورزی با صنعتگران می باشد،با تالش و پیگیری های 

انجام شده در اعظمی از این مشکالت برطرف خواهد شد.
معضالت  از  یکی  قانون شعاع ۱۲۰کیلومتری،  کرد:  عنوان  خانجانی 

بزرگ و جدی بهارستان است که به دنبال اصالح آن هستیم.
وی همچنین خبر داد : ۱۵ هزار نفر در ۲۵۰۰ واحد تولیدی شهرک 

ها و لکه های صنعتی مشغول به فعالیت هستند.
نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به این موضوع که با برنامه 
ریزی انجام شده، سال ۹۹ سال خوبی در حوزه افزایش تولید و اشتغال 

خواهد بود.

ضرورت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
مواجهه  در  الزم  تمهیدات  اتخاذ 
فنی  شناسنامه  پیگیری  از  زلزله  با 
 ۲۰ از  بیش  قدمت  با  ساختمان های 

سال خبر داد.
 انوشیروان محسنی بندپی در نشست 
های  دستگاه  مدیران  تخصصی 
بررسی  منظور  به  علمی  و  اجرایی 
با  تهران  های  گسل  رفتارشناسی  و 
اظهار  جلسه  این  محوریت  به  اشاره 
حضور  با  تخصصی  نشست  داشت: 
های  دانشگاه  شناسی  زلزله  اساتید 
استان تهران در حوزه زمین شناسی، 
رفتار شناسی گسل ها و نقشه برداری 
برگزار و مباحثی مطرح شد تا آمادگی 
و ارزیابی از مسائل پیرامونی زلزله بر 
نظر  تبادل  و  مساعی  تشریک  اساس 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه زلزله، 
زمان مشخصی ندارد باید تدابیر الزم 
اتخاذ و آمادگی فراهم شود تا خسارت 
قانون  عالوه  به  برسد،  حداقل  به  ها 
ظرفیت های  بحران  مدیریت  جدید 
دستگاه ها  وظایف  و  دارد  خوبی 

مشخص شده است.

کرد:  بیان  سپس  تهران  استاندار 
رفتارشناسی گسل های تهران شامل 
ری،  تهران،  شمال  مشاء،  گسل 
پاکدشت و مالرد انجام می شود و همه 
دستگاه هایی که در مورد زلزله تکلیف 
دارند باید آمادگی داشته باشند و در 
این زمینه از آن ها مطالبه گری داریم.

پیگیری  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 

برنامه های بلندمدت جهت پیشگیری 
 ۲۴۶ از  ارزیابی  گفت:  مخاطرات  از 
و  گرفته  روستایی صورت  منزل  هزار 
نیاز به مقاوم سازی دارند  منازلی که 
احصا شده و این اقدام در شهر تهران 
با  نیز پیگیری می شود، در این راستا 
پیگیری شناسنامه فنی برای ساختمان 
هایی با بیش از ۲۰ سال قدمت نسبت 

به مقاوم سازی منازل غیر ایمن اقدام 
می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در زلزله 
اخیر آمادگی دستگاه های مختلف اعم 
از هالل احمر، اورژانس و غیره محقق 
و  پیشگیرانه  اقدامات  باید  البته  شد، 
تمهیدات الزم را برای اطمینان خاطر 

شهروندان فراهم کنیم.

ضرورت اتخاذ تمهیدات الزم در مواجهه با زلزله؛ شناسنامه 
فنی ساختمان های با قدمت بیش از ۲۰ سال پیگیری می شود

واحد  از   نقل  به  روز  اتفاق  گزارش  به 
بین  امور  و  عمومی  روابط  اداره  خبر 
الملل شورا و شهرداری اندیشه  با حضور 
ملکی شهردار واعضای شورای اسالمی  
شهر ،مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت 
اندیشه و مشاورین طراح پروژه  عمران 
پیاده روی سبز  و سالمت شهر اندیشه 
اندیشی  هم  تخصصی  نشست  اولین 
طرح  این  ریزی  برنامه  و  ،هماهنگی 
بزرگ در سالن جلسات شرکت عمران 

برگزارشد.
نحوه  پیرامون  که  جلسه  این  در 
هماهنگی ادارات ذیربط در اجرای این 
ملکی  علی  بود   شده  تشکیل  پروژه 
شهردار اندیشه اجرای این پروژه را نقطه 
عطفی در شکل گیری شهرهای مدرن 
نامبرد و افزود : این پروژه خواهد توانست 

ضمن بهره گیری از ظرفیت های شهر 
اندیشه یکی از الگوهای مدرن شهرهای 
اقماری در کشور محسوب گردد که به 
جز ایجاد محیطی مناسب و فرح بخش 
سیاستهای  راستای  در  حرکت  باعث 
خواهد  گردشگری   و  پذیری  توریست 

شد
وی ادامه داد شهرداری اندیشه همواره 
آمادگی خود را در رفع موانع این طرح 
بزرگ با توجه به قوانین اعالم می دارد و 
هر کمکی از سوی این مجموعه بر بیاید 

دریغ نخواهد نمود .
و  سبز  روی  پیاده  طرح  است  گفتنی 
از  گیری  بهره  با  اندیشه  شهر  سالمت 
هدایت  و  فردیس  کانال  های  پتانسیل 
اجرای  جهت  در   اندیشه  شهر  به  آن 
یک گذر آبی مصنوعی طبیعی به طول 

ظرفیتهای  ارتقا  هدف   با  ٣کیلومتر  
 ، سبز  فضای  های  سرانه  گردشگری، 
تفریحی و توریست پذیر ، با نگرش بر 
معماری بومی و ایرانی اسالم و تجاری 
و  زایی  اشتغال  به  توجه  همراه  به 
درآمدزایی پایدار در دستور کار  شرکت 

اندیشه  مدیریت شهری شهر  و  عمران 
قرار گرفته است .

این نشست  پایان  شایان ذکر است در 
هر  وظایف  و  اتخاذ  الزم  تصمیمات 
دستگاه مورد بررسی و تبادل نظر قرار 

گرفت.

پیاده راه سبز شهر اندیشه نقطه عطفی 
در شکل گیری شهرهای آینده

گزارش

سالکی: روابط عمومی سمبل ارتباط متقابل و 
احترام بین مسئوالن و شهروندان است

سرپرست فرمانداری رباط کریم به مناسبت سالروز ارتباطات گفت: 
روابط عمومی حلقه اتصال سازمان ها و نهادها با رسانه ها و افکار 
مردم   و  مدیران  بین  اعتماد  و  ارتباط  تقویت  راستای  در  عمومی 
عمومی  روابط  پرسنل  از  تجلیل  آیین  در  سالکی  منصور  هستند.  
جهانی  روز  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  که  فرمانداری 
ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، در خصوص اهمیت این روز 
بیان کرد: روابط عمومی یکی از مجموعه های بسیار موثر در ادارات 
و سازمان ها به شمار می رود و نقش آن در راستای پیشبرد اهداف 

سازمان نقشی غیر قابل انکار است.
سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم با بیان اینکه روابط عمومی 
پل ارتباطی بین سازمان با جامعه هدف و رسانه هاست، اضافه کرد 
به تصمیم گیری های مدیریتی،  روابط عمومی در کمک  امروزه   :
سازمانی و پیشبرد اهداف ادارات و نهادها نقشی بی بدیل داشته و 
دارد و باید روابط عمومی های شهرستان برای تاثیرگذاری بیشتر به 

اصول روز ارتباطات و تجهیزات مناسب مجهز شوند.
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مرتضی بهرامی عضو شورای اسالمی شهر اندیشه بعنوان 

رئیس کمیته دوچرخه سواری اندیشه انتخاب شد

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری 
اندیشه طی حکمی از سوی صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
اندیشه  بعنوان رئیس کمیته دوچرخه سواری شهر  بهرامی  شهریار مرتضی 

انتخاب و معرفی شد .
مرتضی بهرامی عضو شورای اسالمی شهر اندیشه فعالیتهای گسترده ای در 
حوزه گسترش و توجه به ورزش دوچرخه سواری در شهر اندیشه انجام داده 
که در راستای وجود امکانات و زیرساختهای مناسب شهر اندیشه و تمهید 
از دوچرخه  این شهر و همچنین در جهت حمایت  مسیرهای دوچرخه در 
سواران مستعد این شهر و آموزش نسل جوان در این ورزش پرتحرک ، این 

حکم طی مراسمی به مرتضی بهرامی عضو شورای اسالمی ابالغ گردید.

معاون وزیر کشور: مشکالت موجود در اخذ پروانه 

بهره برداری صنعتی برطرف می شود

معاون وزیر کشور با تأکید بر حل مشکالت واحدهای صنفی و صنعتی 
در صدور پروانه بهره برداری گفت: تمامی مشکالت شهرک صنعتی از 

دستگاه های مختلف پیگیری شود. 
بابک دین پرست  در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
تهران با محوریت توسعه شهرستان بهارستان با تأکید بر حمایت از 
واحدهای صنعتی در جهت تحقق شعار سال مقام معظم رهبری اظهار 
داشت: باید با نگاهی مثبت به کمک جهش تولید و افزایش اشتغال 

باشیم و نگذاریم چرخه تولید با مشکالت کوچک از کار بایستد.
وی با اشاره به فعال بودن ۲۲ هزار هکتار زمین صنعتی در ۲۴ استان 
شد  مقرر  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  کرد:  تصریح  کشور 
مشکالت تأمین آب ُشرب و زیرساخت های شهرک های صنعتی استان 

تهران توسط ادارات خدمات رسان مرتفع  شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور سپس 
با تأکید بر حل مشکالت ۹۰ درصد از واحدهای صنفی در اخذ پروانه 
با  خصوصی  بخش   مشکالت  بیشترین  افزود:  صنعتی  بهره برداری 
تمامی  باید  لذا  است،  افتاده  اتفاق  ما  توسط خود  که  است  قوانینی 

مشکالت شهرک صنعتی از دستگاه های مختلف پیگیری شود.
دین پرست همچنین با اشاره حل مشکل اجرای قانون استقرار صنایع 
بیان کرد: جهاد کشاورزی  تهران  استان  در شعاع ۱۲۰ کیلومتر در 
نباید در مورد توسعه واحدهای صنعتی در پی بهانه جویی باشد و باید 
این مشکل شهرک های  مرتبط  و همکاری دستگاه های  مشارکت  با 

صنعتی برطرف شود.
وی با بیان اینکه هزینه تأمین آب ُشرب باید توسط دولت پرداخت 
شود گفت: ایجاد زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی برعهده 
دولت است؛ بنابراین ضروری است سازمان برنامه و بودجه با همکاری 

دستگاه های خدمات رسان مشکالت را به نحو احسنت مرتفع کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در پایان 
خاطرنشان کرد: مشکالت شهرک صنعتی قلعه میر که توسط شهرداری 
نصیرشهر به وجود آمده است توسط فرمانداران بهارستان و رباط کریم 

بررسی و حل شود.

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
اردیبهشت روز  تبریک ۲۷  با  شهریار 
با  عمومی،  روابط  و  ارتباطات  ملی 
تاکید بر جایگاه ویژه روابط عمومی در 
هر مجموعه که به عنوان مغز متفکر و 
زبان گویا قلمداد می شود گفت: روابط 
عمومی با علم و اندیشه و رصد دقیق 
فضای خبری در اطراف یک مجموعه، 
دوسویه  تاثیرگذاری  عامل  موثرترین 
جامعه  سطح  و  مجموعه  یک  میان 
برای  را  جایگاه  ترین  مهم  و  هدف 
القای اخبار درست در میان مردم بر 

عهده دارد.
فرماندار  طاهری  مهندس  شهریار؛ 
پیامی  صدور  با  شهریار  شهرستان 
اردیبهشت   ۲۷ روز  تبریک  ضمن 
به  ارتباطات  روز ملی روابط عمومی  
فعالین  و  خبر  و  رسانه  اصحاب  همه 
در  عمومی  روابط  عرصه  کارکنان  و 
عمومی  روابط  ها،  مجموعه  تمامی 
را در جهت سوق دادن فضای سطح 
ارتباط  و  واقعیات  سمت  به  جامعه 
یا  گیری دو سویه میان یک دستگاه 
با  و  را مهم عنوان کرد  با مردم  اداره 
تاکید بر جایگاه ویژه روابط عمومی که 
زبان  به عنوان مغز متفکر و همزمان 
شود  می  قلمداد  مجموعه  هر  گویای 
گفت: روابط عمومی با علم و اندیشه 
و رصد دقیق فضای خبری حاکم در 
اثرگذاری  عامل  موثرترین  جامعه،  بر 

در سطح جامعه و مهم ترین جایگاه را 
به منظور القای اخبار صحیح در میان 

مردم بر عهده دارد.
پیام  کامل  متن  گزارش؛  این  بر  بنا 
شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
روابط  ملی  روز  مناسبت  به  شهریار 

عمومی و ارتباطات بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امروزه، ارتباطات و انتقال اخبار صحیح 
از جهات بسیاری حائز نقشی ارزشمند 
و قابل توجه در میان تمامی مجموعه 
و دستگاه ها محسوب می شود و در 
این شرایط که فضاهای مختلفی برای 
انتقال اخبار گوناگون به سطح جامعه 
جایگاهی  عمومی  روابط  دارد،  وجود 
حساس و راهبردی بر عهده دارد که 
خبرنگاران،  با  موثر  گیری  ارتباط  با 
اصحاب سانه و مردم در سطح جامعه 
می تواند بصورت برنامه مند و هدفمند، 
نقش کارآمد خود را ایفا کرده و وحدت 
انتقال اخبار ایجاد  رویه ای در جهت 
نماید که نشان دهنده اهمیت صنعت 
ارتباطات  دنیای  در  عمومی  روابط 

است.
و  اداره  هر  در  مسئولین  تمامی  نگاه 
دستگاه به روابط عمومی خود می باشد 
که مغز متفکر هر مجموعه قلمداد شده 
و با آگاهی از اوضاع پیرامون اجتماع و 
دو  بصورت  خود  مدیریتی  مجموعه 
درون  و  بیرون  به  ها  نگاه  نوع  سویه، 

مجموعه ها را ساماندهی می کند و با 
علم به نقاط ضغف و قوت و شناخت 
صحیح از مطالبه مردم و رساندن آنها 
به مسئولین، مجموعه در راستای ارائه 
خدمات بهتر، برنامه ریزی و یاری می 
رساند و همزمان فعالیت ها و اقدامات 
صورت گرفته را با زبان گویای خود را 

به شکل درستی بیان میکند.
در  عمومی  روبط  جایگاه  شک  بدون 
دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه 
است  شده  چندان  دو  است،  پیشتاز 
گیری  ارتباط  و  عمومی  روابط  کار  و 
آن که به وسیله ابزار و فنون مختلف 
ارتباطی و اطالعاتی، نقش حیاتی در 
دوام و ارتقای یک مجوعه یا سازمان 
دارد یک هنر است که با نگاه علمی و 
تخصصی، ارتباط با رسانه ها و مدیریت 
در  موجود،  خبری  فضای  استراتژیک 
مسیر تغییر نگرش ها، باورها و ذهنیت 
ها گام بر میدارد و رسالت خود را که 

پاسخگویی و اقناع مناسب مخاطببین، 
تسهیل ارتباطات و برقراری ارتباط بر 
اهمیت  بر  باشد،  می  صداقت  مبنای 

روابط عمومی می افزاید.
نام گذاری روز ۲۷ ادیبشهت به عنوان 
ارتباطات  و  عمومی  روابط  ملی  روز 
فرصتی مغتنم است که ضمن تبریک 
نقش  و  فعاالن  ی  همه  به  روز  این 
رسانی  اطالع  عرصه  موثر  آفرینان 
و  مدیران  بویژه  عمومی  روابط  و 
روابط  در  شاغل  تالشگر  کارشناسان 
عمومی دستگاه ها و ادارات شهرستان 
بی  های  تالش  و  زحمات  از  شهریار، 
و  تقدیر  صمیمانه  عزیزان  این  شائبه 
روز  توفیقات  و  کرده، سالمتی  تشکر 
افزون همگی این عزیزان متخصص را 
سبحان  خداوند  از  شرایط  تمامی  در 

مسئلت می نمایم.
طاهری

فرماندار شهرستان شهریار

روابط عمومی با علم و اندیشه، موثرترین عامل 
تاثیرگذاری دوسویه میان یک مجموعه و سطح جامعه است

پیشرفت ۹۵ درصدی جاده سفیدار شترخوار

و  فنی  معاون  همراه  به  کریم  رباط  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
و شترخوار  جاده سفیدار  تعریض  فیزیکی  پیشرفت  روند  از  عمرانی 

بازدید نمودند. 
منصور سالکی در خصوص پیشرفت فیزیکی جاده سفیدار شترخوار 
بیان کرد: کلنگ احداث شرایط جوی و وجود معارضان، تاکنون به 
بهره برداری نرسیده اما با وجود همه موانع موجود، اواسط خرداد ماه 

اقدامات روبنایی و آسفالت الین رفت آن به اتمام خواهد رسید.
سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم در خصوص تامین اعتبار 
پروژه عنوان کرد: پروژه جاده سفیدار شترخوار با اعتباری بالغ بر ۹ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده فرمانداری 

احداث و در ماه آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شهردار شهریار : اختصاص ۱۰ میلیارد ریال جهت 
مناسب سازی فضای شهری برای معلولین و جانبازان 

در شهر شهریار

فضای  سازی  مناسب  ریال جهت  میلیارد  اختصاص ۱۰  از  شهریار  شهردار 
شهری و پیگیری تخصیص زمین مناسب برای احداث مجموعه فرهنگی ، 

ورزشی و اداری معلولین و جانبازان خبر داد.
بهروز کاویانی شهردار شهریار در نشست با حضور فرماندار و اعضای انجمن 
معلولین شهرستان شهریار با تاکید بر اینکه مناسب سازی فضاهای شهری 
برای معلولین جسمی و عابران پیاده از جمله رویکردهای عدالت محورانه و 

حقوق شهروندی در برنامه ریزی و مدیریت شهری شهریار است گفت:
شهر سالم را می توان شهری دانست که همه شهروندان بتوانند از خدمات آن 
جامعه بهره مند شوند و در این راستا اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در سال ۹۹ جهت 

مناسب  سازی فضای شهری برای جامعه معلولین تخصیص گردیده است.
شهردار شهریار در ادامه افزود: جهت رفاه حال معلولین، زین پس نیز اخذ 
تاییدیه مناسب سازی از اداره بهزیستی شهرستان شهریار جهت کلیه پروژه 

های عمرانی در حال ساخت توسط شهرداری شهریار انجام خواهد گرفت.
از مجموعه های ورزشی، فرهنگی  استفاده  اینکه  بیان  با   مهندس کاویانی 
و آموزشی شهرداری برای جامعه معلولین رایگان می شود گفت: به منظور 
احداث مجموعه فرهنگی ، ورزشی و اداری برای جامعه معلولین و جانبازان ، 

پیگیر اختصاص قطعه زمین مناسب می باشیم.

سال سوم - شماره 29نیمه دوم اردیبهشت  1399 

خداحافظی کمربندی شمالی شهر پرند با تاریکی
مهندس عرب شهردار پرند از نصب بیش از ٣۵ پایه چراغ دکوراتیو هر کدام 
به ارتفاع ۶ متر جهت روشنایی و نورپردازی در بلوار عالمه مطهری حد فاصل 

میدان سپاه تا میدان شهید چمران خبر داد.
و  نورپردازی  روشنایی،  ارتقاء  این خبر گفت: طرح  اعالم  با  مهندس عرب   
زیباسازی بصری از اولویت های شهرداری پرند است و این طرح تاکنون در 
اکثر میادین و بوستان های تحت  نور و  بلوار  بلوار جمهوری،  ورودی شهر، 

مدیریت شهرداری اجرا شده است.



نیمه  دوم   اردیبهشت  1399 - سال سوم- شماره  29-  8 صفحه   

برای   ai-corona مصنوعی  هوش  سامانه 
مسیح  بیمارستان  توسط   ۱۹ کووید  تشخیص 
دانشوری، پژوهشگاه دانش های بنیادی و دانشگاه 

شهید بهشتی رونمایی شد.
 در مراسمی با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید 
و پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشگاه 
دانش های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی پروژه مشترک پژوهشی سامانه تشخیص 
ai-corona بر پایه هوش مصنوعی روی تصاویر 

CT رونمایی شد.
از  که  است  ای  سامانه  اولین   ai-corona
رادیولوژیست  دستیار  عنوان  به  مصنوعی  هوش 
در تشخیص کووید ۱۹ بهره گرفته و در نهایت 
پشتیبان  باتجربه  های  رادیولوژیست  کمک  با 
ارائه می  باالترین دقت ممکن را در پیش بینی 

آزمون  های  داده  روی  سامانه  این  دهد.دقت 
 AUC معیار  برای  درصد   ۹۸.۹ برابر  داخلی 
است که دارای باالترین دقت میان کارهای معتبر 

پژوهشی انجام شده تا زمان ارائه این کار است.
همچنین کار پژوهشی صورت گرفته اولین پروژه 
 PCR جهانی هست که همزمان دقت کیت های
رادیولوژیست و هوش مصنوعی را در یک مجموعه 
داده آزمون مقایسه کرده و در نهایت میزان تأثیر 
هوش مصنوعی به عنوان دستیار رادیولوژیست را 
بررسی می کند. سامانهai-corona برای اولین 
بار در کشور به صورت آزمایشی در مرکز آموزشی، 
پژوهشی و درمانی مسیح دانشوری شروع به کار 
کرده و از هفته آینده نیز به صورت آزمایشی و 
مراکز  سایر  دسترس  در  می تواند  تست  برای 

درمانی قرار گیرد. 

رونمایی از سامانه هوش مصنوعی 

تشخیص کرونا در ۵ ثانیه

»معامله قرن« محکوم به شکست است

۶شتابدهنده فعال در حوزه 
صدد  در  فناوری  زیست 
توسعه محصوالت این حوزه 
جزء  زیست فناوری  هستند. 
علومی است که مدام تغییر، 

تحول و پیشرفت را تجربه می کند. این 
رشته همه فن حریف شاخه های علمی 
زیادی را در دل خود جای داده و به 
نوعی می توان گفت علمی است برای 
باال بردن کیفیت زندگی بر روی کره 
و  سر  که  حوزه هایی  از  یکی  زمین. 
کار زیادی با زیست فناوری دارد حوزه 
است. زیست فناوری  و درمان  پزشکی 
زیست بومی  هم  ایران  در  پزشکی 
دارد که برای توسعه این حوزه علمی 

پرکاربرد تالش می کند.
و  پزشکی  علوم  در  فناوری  زیست 

بسیار  موضوعات  دارویی، 
ابداع  مانند  گسترده ای 
جدید  کامال  روش های 
مولکولی  »تشخیص  برای 
بیماری زایی  مکانیسم های 
به  جدیدی  سرفصل  گشایش  و 
»امکان  مولکولی«،  پزشکی  نام 
بیماری ها  تولد  از  پیش  تشخیص 
کنار  و  »ژن درمانی  آن«،  از  پس  و 
معلولی  برخورد  )نسبی(  گذاشتن 
داروها  »تولید  بیماری«،  و  بیمار  با 
جدید«،  و  نوترکیب  واکسن های  و 
تشخیصی«،  کیت های  »ساخت 
»ایجاد میکروارگانیسم های دستکاری 
شده برای کاربردهای خاص«، »تولید 
)منوکلونال(«  تک دودمانی  پادتن های 

و غیره را در بر می گیرد.

زیست فناوری پزشکی با فعالیت
 ۶ شتاب دهنده رونق می گیرد
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عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات 
شبکه های  به  مربوط  فناوری های  در  گفت: 
۷۵درصد  به  باریک  باند  ثابت  مخابراتی 
بومی سازی رسیدیم و در شبکه های موبایل و 
پهن باند، ۳۵ درصد تجهیزات بومی شده است.

 فرامرز رستگار در مراسم روز جهانی ارتباطات 
که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
ارتباطات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 
تمهیداتی  تا  خواست  جهانگیری  اسحاق  از 
مشاغل،  از  حمایت  در  دولت  که  بیاندیشد 
شرکت های حوزه ICT را هم در لیست های 

حمایتی قرار دهد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰ شرکت تولیدی، 
تحقیقاتی و فنی مهندسی در حوزه تجهیزات 
ارتباطی و مخابراتی در قالب سندیکای صنعت 
مخابرات کشور، گفت: در این شرکت ها بیش 
از ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم وجود دارد و 
در مرحله پیش از تولید و پس از تولید، مانند 
تجهیزات در شبکه ها در مجموع  پیاده سازی 

۷۰ هزار نفر مشغول به کارند.
رستگار با بیان اینکه تا ۶ سال پیش سندیکای 
تجهیزات  سازنده  عنوان  به  مخابرات  صنعت 
غیرفعال یا سخت افزار با تکنولوژی پایین یا 
می توانیم  امروز  اما  می شد  شناخته  متوسط 
بگوییم که سازنده تجهیزات هوشمند هستیم، 
تاکید کرد: بومی سازی تکنولوژی ها و افزایش 
محسوب  ما  اصلی  برنامه های  از  تولید  عمق 
وزارتخانه های  با  زمینه  این  در  و  می شود 
سازمان های  و  معدن  و  صنعت  ارتباطات، 

وابسته همکاری داریم.
وی گفت: در فناوری های مربوط به شبکه های 

۷۵درصد  به  باریک  باند  ثابت  مخابراتی 
موبایل  شبکه های  در  و  رسیدیم  بومی سازی 
بومی شده  تجهیزات  درصد  باند، ۳۵  پهن  و 

است.
عضو هیئت مدیره سندیکای مخابرات تصریح 
اسفندماه سال گذشته  کرد: در روزهای آخر 
تصور می کردیم در سال ۹۹ در شبکه ثابت 
۵۰۰ هزار سرویس پهن باند باید ارائه شود اما 
ارتباطات  وزیر  از  پیامی  تحویل سال،  از  بعد 

سال  نخست  ماه  دو  در  که  کردیم  دریافت 
جاری باید ۵۰۰ هزار سرویس پهن باند ثابت و 
خانگی ارائه شود. از این رو تولید تجهیزات در 

دستور کار قرار گرفت.
رقابت  برای  تولیدکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
کامل با رقبای خارجی انتظار دارند اعتبار اسناد 
اعتبار  افزود:  ریالی در قراردادها اجرایی شود 
اسناد ریالی، نحوه پرداخت را تسهیل می کند و 
موجب رقابتی کردن قیمت ها می شود. از سوی 

دیگر کنترل مرزها نیز مهمترین راهکار برای 
حمایت از تولید است.

وزیر  دستور  طبق  اینکه  بر  تاکید  با  رستگار 
اینترنت  برای  باند  پهن  میلیون   ۵ ارتباطات 
خانگی در اختیار مردم قرار می گیرد و با تدابیر 
افزایش قیمت مودم  جلوگیری  از  اتخاذ شده 
شده است، گفت: آمادگی داریم که در شبکه 
ملی اطالعات، بومی سازی و تامین تجهیزات 

را با درصد باالیی انجام دهیم.

از  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
دانش  شرکت های  با  قرارداد  انعقاد 
مورد  واکسن های  تولید  برای  بنیان 
این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  نیاز 
قراردادها یک ساله هستند و در این 

مدت زمانی به تولید می رسند.
اظهار کرد: در  قانعی  دکتر مصطفی 
توسعه  قرارداد   ۱۰ امسال  ابتدای 
دانش فنی و تولید واکسن در مقیاس 
توسط  صنعتی  و  صنعتی  نیمه 
شده  منعقد  دانش بنیان  شرکت های 
که انجام این قراردادها تا یکسال آتی 

خواهد بود.
در  واکسن ها  این  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه دام، طیور، آبزیان هستند، بیان 
کرد: در حوزه بیماری های دام تولید 
۲ واکسن، در حوزه بیماری های طیور 
۴ واکسن و در حوزه آبزیان ۴ واکسن 
بنیان  دانش  شرکت های  عهده  به 
قراردادهایی  راستا  این  در  که  است 

یک ساله منعقد شده است.
تولید ۲ واکسن در حوزه دام

با  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
اشاره به واکسن های بخش دام گفت: 
و  مسری«  »اکتیمای  واکسن های 
»بروسلوز« جزء واکسن هایی هستند 
شرکت های  توسط  است  قرار  که 
به  آتی  سال  یک  طی  دانش بنیان 
تولید برسد. با توجه به وارداتی بودن 
در  »اکتیما«  واکسن  صدی  در  صد 
انتظار داشت که  حوزه دام، می توان 
کشور در این زمینه برای بار نخست 

از سوی  یابد.  داخل دست  تولید  به 
دیگر واکسن »بروسلوز« نیز در کنار 
تحقیقات  موسسه  تولیدی  واکسن 
واکسن و سرم سازی رازی می تواند 

کشور را از واردات آن بی نیاز کند.
تولید ۴ واکسن در بخش طیور

واکسن های  به  اشاره  با  قانعی 
قراردادهایی  همچنین  گفت:  طیور 
با  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  در 
تولید  برای  بنیان  دانش  شرکت های 
۴ واکسن در حوزه طیور منعقد شده 

است.
فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
»مارک«،  واکسن  کرد:  عنوان 
واکسن سه گانه )نیوکاسل، برونشیت 
واکسن  مرغ(،  تخم  افت  سندرم  و 
سه گانه )آنفوالنزا، گامبورو، نیوکاسل( 
جمله  از  »کوریزا«  واکسن  و 
است  قرار  که  هستند  واکسن هایی 
طی یک سال آینده به تولید رسیده و 
در مواردی ظرفیت تولید موجود ارتقا 
یابد. وی افزود: واکسن مارک و کوریزا 
کاماًل وارداتی هستند اما واکسن های 
سه گانه تولید داخل دارند و عالوه بر 
که  می گیرد  صورت  نیز  واردات  آن 
در  داخل  تولید  میزان  ارتقای  هدف 
واردات  کردن  محدود  و  موارد  این 

است.
در  واکسن   ۴ تولید  قرارداد  انعقاد 

حوزه آبزیان
واکسن های  خصوص  در  وی 
کوکوزیس  »استرپتو  گفت:  آبزیان 

»یرسینیوز«،  کوکوزیس«،  الکتو   /
خونریزی  »واکسن  و  »آئروموناس« 
جمله  از  ویروسی«  دهنده 
واکسن هایی هستند که قرار است در 

بخش آبزیان به تولید برسد.
از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن های آبزیان تاکنون در کشور 
از  بیشتر  و  بوده  محدود  صورت  به 
شده  می  استفاده  آنتی بیوتیک ها 
با  آبزیان  واکسن های  کرد:  تاکید 
دامپزشکی  و  شیالت  سازمان  تایید 
به تولید خواهند رسید. تولید واکسن 
آبزیان می تواند جایگزینی  در بخش 
آنتی بیوتیک ها  برای  مناسب  بسیار 

باشد.
تحقیق،  حوزه  در  قرارداد  انعقاد 
توسعه دانش فنی و تولید واکسن در 

حوزه کرونا
کرونا  با  مقابله  علمی  کمیته  رئیس 
خاطر نشان کرد: در ارتباط با واکسن 
کرونا نیز دو قرارداد منعقد شده است؛ 
این واکسن ها برپایهmRNA و بیان 
پروتئین های سطحی ویروس هستند 
که با رویکرد محققان در سطح جهان 

نیز مطابقت دارند.
پروپوزال های  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه  ستاد  به  متعددی  پژوهشی 
زیست فناوری ارسال شده، بیان کرد: 
این پروژه ها در حوزه تحقیق و توسعه 
دانش فنی واکسن کرونا هستند و در 
حمایت  مورد  مثبت  نتیجه  صورت 

قرار خواهند گرفت.

۱۰ واکسن وارداتی تولید می شود نوشتار

۷۵ درصد تجهیزات شبکه مخابرات ثابت بومی شد

فناوری  پارک  عضو  شرکت 
ساخت  به  موفق  پردیس، 
دستگاه ضدعفونی کننده سطوح 
و محیط با تکنولوژی مه خشک، 

شد.
هیئت  عضو  شهبازیان«  »بابک 
بنیانی  دانش  شرکت  مدیره 
گفت: در روش مه خشک موتور 
توربوجت دستگاه، هوا را گرفته 
و  کرده  متراکم  بسیار  را  آن  و 
این  می دهد.  دستگاه  نازل  به 
جریان منجر به تولید مه خشک 

می شود.
وی افزود: مه خشک تولید شده 
شامل قطرات کوچکی از محلول 
ضدعفونی کننده با قطر کمتر از 
از  اندازه  این  است.  میکرون   ۵
ذرات، باعث می شود که محلول 
بهترین  به  کننده  ضدعفونی 
منتشر  محیط  در  ممکن  شکل 

شود.
وی ادامه داد:در واقع این دستگاه 
به مانند یک ابر، توزیع یکنواختی 
از ذرات محلول ضدعفونی کننده 

را به محیط و تمام خلل و فرج 
مه  تکنولوژی  می رساند.  سطوح 
را  هیدروژن  پروکسید  خشک، 
منفی   OH یون های  به صورت 
به  یون ها  این  می کند.  متصاعد 
به  دارد  که  الکتریکی  بار  دلیل 
حتی  می کند،  نفوذ  نقاط  همه 
نقاط غیرقابل نفوذی مانند بین 
کانال های  در  شوفاژ،  پره های 

هواساز، داخل کمدها و … .
میکرو  بدنه  افزود:  وی 
باکتری ها،  مانند  ارگانیسم هایی 
قارچ ها و ویروس ها بار الکتریکی 
دلیل  همین  به  دارند،  مثبت 
یون های OH منفی جذب آنها 
بردن دیواره ی  بین  از  با  و  شده 
رفتن شان  بین  از  موجب  آنها 

می شوند.
این  مصارف  مورد  در  شهبازیان 
دستگاه بیان کرد: با وجود اینکه 
قابل  نیز  منازل  در  این دستگاه 
اما استفاده از آن  استفاده است 
و  نیست  رایج  هنوز  منزل  در 
فرهنگ سازی  به  نیاز  مقداری 

دارد. 

دستگاه ضدعفونی کننده سطوح و 

محیط با تکنولوژی مه خشک تولید شد
نوشتار

یک شرکت دانش بنیان که موفق به تامین 
در شرایط  اکسیژن سنج  از دستگاه  بخشی 
خود  محصول  است  صدد  در  شده  کرونا 
هیئت  رئیس  صدری  کند.محسن  صادر  را 
کننده  تولید  بنیان  دانش  شرکت  مدیره 
پالس اکسیمتر انگشتی اظهار کرد: ۱۰ سال 
است که این شرکت فعالیت می کند که در 
این مدت هفت محصول دانش بنیان »های 
تک« به تولید رسانده است.وی با بیان اینکه 
شدن  بنیان  دانش  با  مقارن   ۹۵ سال  در 

این شرکت سه محصول در سبد تجهیزات 
پزشکی قرار گرفت که به بازار عرضه شدند، 
محصوالتی  ترین  پرتیراژ  از  یکی  کرد:  بیان 
پالس  تولید می رسد،  به  این شرکت  که در 
اکسیژن  گیری  اندازه  راستای  در  اکسیمتر 
خون است.وی با بیان اینکه پالس اکسیمتری 
نوع  از  تولید می رسد  به  این شرکت  که در 
کرد:  بیان  است،  انگشتی  اکسیمتر  پالس 
این  اکسیمتر  پالس  کرونا  شیوع  از  پیش 
شرکت به بازار وارد شده بود.صدری با تاکید 

اینکه کشور در شرایط عادی به ۶۰-۵۰  بر 
هزار پالس اکسیمتر نیاز دارد، بیان کرد: قطعاً 
در این شرایط بحرانی این نیاز دوتا سه برابر 
اینکه شرکت ما تنها  با بیان  شده است.وی 
است  انگشتی  اکسیمتر  پالس  کننده  تولید 
که اکنون در این شرایط وارد عرصه رفع نیاز 
بیمارستان ها، مراکز درمانی و مصارف خانگی 
شده است، بیان کرد: ما در صدد برآمده ایم 
افزایش  این شرایط  در  را  تولیدات خود  که 

دهیم تا کمتر نیاز به واردات صورت بگیرد.

دستگاه اکسیژن سنج انگشتی در آستانه صادرات نوشتار
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