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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

محمدباقر قالیباف :

آماده قانون گذاری برای 
تحقق جهش تولید هستیم

ارتقای آموزش تخصصی و 
تربیتی از افتخارات ارتش است
ــی  ــای تخصص ــت: آموزش ه ــش گف ــده ارت ــگ کنن ــاون هماهن مع
ــه  ــاء یافت ــش ارتق و تربیتــی نیروهــای آجــا در مراکــز آموزشــی ارت
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قیمت میوه را در بازار 
تنظیم می کنیم
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۱۲  ایستگاه خط ۶ و ۷ تا پایان 
4سال به بهره برداری می رسد

دکتر محسنی بندپی :

بیشترین بیکاری کرونا در استان 
تهران مربوط به بخش خدمات است

گزارش دبیرکل ملل متحد خارج 

از اختیاراتش است
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حرم های ایران و عراق به یکدیگر 

متصل می شوند
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آمریکا به دنبال اختالف افکنی در

 ایران بود اما دامن خودش را گرفت
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سالمت 6

نتایج امیدبخش پالسمادرمانی بیماران 
کرونا

مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون، از نتایــج مثبــت حاصــل از 
پالســمادرمانی بیمــاران کرونــا خبــر داد . پیمــان عشــقی، در نشســت 
ویدئوکنفرانســی بــا خبرنــگاران دربــاره نتایــج حاصــل از پالســما 
ــی ..... ــما درمان ــی اول پالس ــت: کارآزمای ــا، گف ــاران کرون ــی بیم درمان 7 2

کاظم خاوازی :

سید مناف هاشمی :

بر  یونان  و  ترکیه  میان  تنش  افزایش 
سایه  در  مدیترانه  دریای  شرق  سر 
عزم  و  لیبی  در  داخلی  درگیریهای 
آنکارا برای حفاری های گازی و نفتی 
در این منطقه توجه تحلیلگران را به 

خود جلب کرده است.
و  مدیترانه  دریای  منطقه شرق  بحث 
این  در  موجود  نفتی  و  گازی  ذخایر 
کشورها  توجه  مورد  همواره  منطقه 
بوده اما به نظر می رسد این مسأله طی 
کرده  پیدا  بیشتری  اخیر شدت  دوره 

است.
بسیار  توجه  که  کشوری  مهم ترین 
در  حفاری  و  منطقه  این  به  زیادی 
داده  نشان  خود  از  آن  انرژی  میادین 
ترکیه به شمار می رود. در برابر ترکیه، 
یونان، قبرس، مصر و رژیم صهیونیستی 
قرار دارند که می کوشند در این رقابت 

از دور خارج نشوند.
سلسله اظهار نظرها و اقدامات مقامات 
شرق  قبال  در  اخیر  دوره  طی  آنکارا 
شدن  وارد  سایه  در  مدیترانه  دریای 
اوج  از  نشان  مناقشه  این  به  لیبی 
طرف های  برای  پرونده  این  اهمیت 
دریای  شرق  اهمیت  دارد.  درگیر 
بر  مسأله  این  تا  شده  باعث  مدیترانه 
درگیری های نظامی در داخل لیبی نیز 
تأثیر گذار باشد و طرف داری و یا عدم 
طرف داری از هر کدام از عناصر درگیر 
در این کشور با نیم نگاهی به اهمیت 
میادین انرژی در شرق دریای مدیترانه 
انجام می شود به طوریکه ترکیه جانب 
دولت وفاق ملی لیبی را در برابر ارتش 
ملی به فرماندهی خلیفه حفتر گرفته 

است.
خود  قدرت  دادن  نشان  برای  ترکیه 
در دریای مدیترانه به تازگی اقدام به 
برگزاری مانورهای هوایی و دریایی در 
این منطقه تا ساحل کشور لیبی کرده 
است. به نظر می رسد ترکیه از طریق 
برگزاری این مانورها به دنبال آن است 
تا پیام های مشخصی را به کشورهایی 
این  از  را  آنکارا  می کنند  تالش  که 

منطقه به حاشیه برانند ارسال کند.
مانور  این  جریان  در  ترکیه  نیروهای 
سرعت  به  می توانند  که  دادند  نشان 
 ۱۶ اف  جنگنده های  از  زیادی  تعداد 
منطقه  این  در  لزوم  صورت  در  را 
با  همزمان  مانور  این  کنند.  مستقر 
تصمیم ساخت  بر  مبنی  ترکیه  اعالم 

۲ پایگاه نظامی در لیبی در چارچوب 
همکاری های خود با دولت وفاق ملی 

این کشور انجام شد.
افزایش تنشها میان ترکیه و یونان بر 
باعث شده  مدیترانه  دریای  سر شرق 
تا آنکارا برای تقویت حضور استراتژیک 
حضور  ویژه  به  منطقه  این  در  خود 
بحبوحه  در  کند.  تالش  دریایی، 
حوزه  کشورهای  میان  تنش  افزایش 
ترکیه  تالش های  و  مدیترانه  شرقی 
برای گسترش نفوذ در منطقه، یونان 
دو  دریایی  مرزهای  مورد  در  ایتالیا  و 
اساس  بر  و  رسیدند  توافق  به  جانبه 
دو  دریایی  مرزهای  سازش،  همین 

کشور به صورت نهایی ترسیم شد.
توافق،  این  از  هدف  عمده ترین  البته 
ترکیه  از سیطره جویی های  جلوگیری 
بر منابع طبیعی بستر مدیترانه است 
ماه  در  آنکارا  که  توافقی  امر،  این  و 
نوامبر گذشته با دولت وفاق ملی لیبی 
به رهبری فائزالسراج در مورد مرزهای 
را  رساند  امضا  به  کشور  دو  دریایی 

تحت الشعاع قرار می دهد.
در  لیبی  ملی  وفاق  دولت  و  ترکیه 
نوامبر گذشته یک توافق در خصوص 
امضا  دریایی  و  نظامی  همکاری های 
کردند که به موجب آن آنکارا تصمیم 
گرفته است دایره حفاری های خود در 
مرزهای  از  دور  به  را  مدیترانه  دریای 
این  دهد.  گسترش  اش  دریایی 
قبرس  و  یونان  توافقنامه خشم مصر، 

را به دنبال داشت.
نامه ترکیه قصد  به موجب این توافق 

در  گازی  و  نفتی  میادین  در  دارد 
جزیره  نزدیکی  در  نزاع  مورد  مناطق 
به  دهد.  انجام  حفاری هایی  کریت 
در  داخلی  تنش های  می رسد  نظر 
شرق  به  آن  شدن  کشیده  و  لیبی 
دریای مدیترانه تبدیل به رقابت بر سر 
دستیابی به میادین انرژی و گسترش 
است.بنابر  شده  منطقه  این  در  نفوذ 
گاز  ذخایر  حجم  شده،  منتشر  آمار 
مدیترانه  دریای  شرق  در  طبیعی 
حجم  و  مکعب  متر  تریلیون   ۳.۵ به 
ذخایر نفت این منطقه به یک میلیارد 
و نیم بشکه می رسد. کشور ترکیه هم 
چنین نقشه جدیدی از میادین انرژی 
در شرق دریای مدیترانه منتشر کرده 
که باعث شده تنش ها با یونان در این 
خصوص شدت بگیرد. آنکارا قصد دارد 
انرژی در  حفاری هایی در این میادین 
منطقه مذکور انجام دهد و به سازمان 
ملل برای دریافت مجوز در این زمینه 

درخواستی را ارائه کرده است.
رجب   ،۲۰۱۹ سپتامبر   ۲ تاریخ  در 
ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان  طیب 
یک نقشه با نام »سرزمین آبی ترکیه« 
منتشر کرد که در آن سواحل مربوط 
به ترکیه در دریای مدیترانه مشخص 
از  مجموعه ای  منطقه،  این  بود.  شده 
جزایر یونان را احاطه کرده و مساحت 
دریای  شرق  سواحل  از  ای  گسترده 

مدیترانه را تشکیل می دهد.
باید گفت که مسأله دریای مدیترانه و 
توجه  مورد  همواره  آن  طبیعی  منابع 
است.  بوده  منطقه  این  دولت های 

به نظر می رسد رژیم  بر ترکیه،  عالوه 
نیز  عربی  کشورهای  و  صهیونیستی 
منطقه  این  به  خود  نگاه  ماهیت  در 
تغییراتی ایجاد کرده اند. رایزنی هایی در 
سطوح عالی میان رژیم صهیونیستی، 
یونان و قبرس در دوره کرونا مبنی بر 
ایجاد منطقه امن برای گردشگران در 
از  نشان  برگزار شده که  آتی  تابستان 
اهمیت این منطقه در دیدگاه آنها دارد.

تل آویو می کوشد تا به همراه یونان و 
ائتالف سه گانه جدید در  قبرس یک 
سایه گسترش تنشها با ترکیه تشکیل 
منازعات  در  صهیونیستی  رژیم  دهد. 
منطقه ای تالش می کند جانب یونان و 

قبرس را در برابر ترکیه بگیرد.
در نهایت می توان گفت که درگیری های 
لفظی میان مقامات ترکیه از یک سو و 
مقامات کشورهای رقیب از جمله یونان 
مدیترانه  دریای  شرق  در  نفوذ  سر  بر 
اهمیت منابع  از  از سوی دیگر حاکی 
موجود در شرق دریایی مدیترانه برای 
این کشورها است که به گفته بسیاری 
درگیری های  احتمال  گران  تحلیل  از 
نظامی بر سر آن بعید به نظر می رسد. 
چنانچه آمریکا و یا اتحادیه اروپا در این 
ترکیه  بگیرند  را  یونان  جانب  مناقشه 
و  کرده  حرکت  روسیه  سمت  به  نیز 

حمایت مسکو را جلب می کند.
ترکیه در گفتگو با اتحادیه اروپا و راضی 
کردن این نهاد برگ های برنده ای از 
آوارگان و مهاجرت غیر  جمله مسأله 
قانونی و هم چنین گزینه روسیه در 

اختیار دارد.

تشدید رقابت منطقه ای بر سر شرق دریای مدیترانه

اظهارات سفیر روسیه در آمریکا در مورد عدم تمایل واشنگتن به تمدید پیمان »استارت 
نو« نشان می دهد که این معاهده بین المللی نیز به سرنوشت معاهداتی همچون توافق 

آب و هوایی پاریس دچار می شود.
»دونالد  ادامه حضور  اینکه  درباره  زیادی  گزارش های  و  قول ها  نقل  کنون خبرها،  تا 
ترامپ« در کاخ سفید برای امنیت آمریکا مضر است منتشر شده اما نگاهی دقیق تر به 
عملکرد رئیس جمهور ایالت متحده نشان می دهد که حضور این فرد در راس کار نه 

تنها برای آمریکا بلکه برای امنیت بین الملل نیز مضر است.
خروج از معاهدات و توافقنامه های بین المللی رفته رفته به رویه مرسوم دولت آمریکا 
تحت رهبری دونالد ترامپ تبدیل می شود و این در حالی است که برای متولد شدن هر 

یک از این معاهدات ماه ها و بلکه سال ها زمان صرف شده است.
معاهده آب و هوایی پاریس، برجام، پیمان آسمان های باز، پیمان موشکی INF )منع 

تولید موشک های هسته ای میانبرد(، و… و اکنون پیمان استارت نو.
خروج از این توافقات مهم بین المللی در حالی انجام می شوند که هر یک از آنها در ظاهر 
برای تبدیل جهان به فضایی امن تر به امضا رسیده و نتیجه ابتدایی خروج از آنها حرکت 

به سمت هرج و مرج و حاکم شدن قانون جنگل در جهان است.
در همین رابطه »آناتولی آنتونوف« )Anatoly Antonov( سفیر روسیه در آمریکا روز 
شنبه ۲۴ خرداد اعالم کرد: در حالی که تنها چند ماه از عمر پیمان کاهش تسلیحات 
راهبردی )میان مسکو- واشنگتن( باقی مانده است، هیچ نشانه مثبتی از سوی ایاالت 

متحده درباره تمدید این پیمان وجود ندارد.
سفیر روسیه در آمریکا افزود: ما می بینیم که امروزه عماًل هیچ معماری امنیتی )در 
جهان( وجود ندارد. عمر این پیمان هم تا چند ماه دیگر به اتمام می رسد. من کاماًل 

بدبین هستم؛ زیرا تاکنون هیچ نشانه مثبتی در این زمینه ندیدم.
معاهده »استارت نو« به منظور کاهش تسلیحات هسته ای میان آمریکا و روسیه در 
تاریخ ۸ آوریل ۲۰۱۰ منعقد شد. طبق این پیمان تعداد موشک های بالستیکی قاره 
پیمای هرکدام از دو طرف در زیردریایی ها و بمب افکن های سنگین نباید از ۷۰۰ فروند 
بیشتر باشد. همچنین در این پیمان در نظر گرفته شده که در هر یک از زرادخانه های 
هسته ای روسیه و ایاالت متحده آمریکا، تعداد کالهک های هسته ای از ۲۲۰۰ به ۱۵۵۰ 

و تعداد سیستم های حامل از ۱۶۰۰ به ۸۰۰ کاهش یابد.
این پیمان در آوریل سال ۲۰۱۰ توسط »باراک اوباما« و »دمیتری مدودف«، رؤسای 

جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا و روسیه در پراگ به امضا رسید.
این پیمان در فوریه سال آتی به پایان می رسد و تالش های روسیه برای متقاعد ساختن 

آمریکا برای آغاز مذاکرات جهت تمدید آن تا کنون بی نتیجه مانده است.
بهانه ای برای عدم تمدید

دونالد ترامپ اصرار دارد در نسخه جدید پیمان استارت، عالوه بر روسیه، چین را هم 
دخیل کند اما پکن می گوید زرادخانه کوچکش جنبه دفاعی دارد و تهدیدی برای دیگر 

کشورها تلقی نمی شود.
آمریکا تالش خواهد کرد  نظامی روسیه،  از کارشناسان  به گفته »والدیمیر کوزین« 
درخواست پیوستن چین به پیمان استارت نو را مطرح کند و با در نظر داشتم عدم 
تمایل پکن برای این کار خروج خود از این پیمان پس از فوریه ۲۰۲۱ را توجیه کنند.

بی میلی ترامپ برای تمدید »استارت نو« 
با روس ها

دو کشور اشغالگر عربستان و امارات منافع گاهاً متعارضی را در یمن دنبال می کنند که 
بر سرنوشت این کشور جنگ زده تأثیرگذار خواهد بود.

حمله عربستان و امارات به یمن در سال ۹۴ تنش ها و اختالفات سیاسی در خاورمیانه را 
به حداکثر ممکن خود رساند.این حمله نظامی که با ائتالف آمریکایی و عربی با رهبری 
عربستان همراه بود با هدف اشغال برخی از مناطق یمن و تسلط به دریای سرخ انجام شد 
و در این راه، امارات نیز همراه و متحد عربستان شد به گونه ای که عربستان از شمال و 
امارات از جنوب به کشور یمن حمله کردند و قسمت هایی از کشور یمن را اشغال و تصرف 
کردند.در این ائتالف که ریاض و ابوظبی با یکدیگر همراه شدند هرکدام از آن ها با اهداف 
خاص وارد یمن شدند یعنی به عبارتی عربستان سعودی با دیدگاه سلطه بر شبه جزیره 
عربستان و امارات نیز با هدف تسلط بر سواحل و بنادر کشورهای جهان عرب تصمیم 
یکسان گرفتند تا به یمن حمله کنند. البته ناگفته نماند کشور امارات نیز عالوه بر یمن، 

این استراتژی را در لیبی و اریتره پیاده کرده است.
از اواخر تابستان سال گذشته ریاض و ابوظبی دچار برخی اختالف نظراتی شده اند که 
اگر به هر جنبه ای از آن بنگریم قطعاً این اختالفات به نفع انصاراهلل و جبهه مقاومت تمام 
خواهد بود. این دو کشور و به عبارتی دو یار قدیمی در جنوب یمن به بن بست رسیده اند 
و از سال گذشته تا کنون روز به روز اختالفاتشان گسترده تر شده است به طوریکه حاضر 

نیستند از خواسته های خود عقب نشینی کنند.
نخستین اختالف این دو کشور دقیقاً از استان عدن از اواخر تابستان سال گذشته آغاز 
شد و درگیری ها بین نیروهای شورای انتقالی )مورد حمایت امارات( و نیروهای دولت 
مستعفی منصور هادی )مورد حمایت عربستان( شدت گرفت و به قدری تنش ها در این 
مناطق افزایش یافت که تاکنون هیچ وساطتی نتوانسته اختالفات اساسی این دو کشور را 
حل کند. حتی عربستان سعی کرد در مهرماه سال گذشته با استفاده از توافق ریاض به 
این اختالفات پایان دهد ولی امارات حاضر نشد تحت تأثیر این توافق قرار بگیرد بلکه از 

اوایل سال جاری این اختالفات شدت گرفته است.
عربستان(  حمایت  )تحت  هادی  منصور  مستعفی  دولت  نیروهای  با  امارات  اختالف 
معاون  دارد که  اصالح وجود  اعضای حزب  نیروها  این  بین  در  آغاز شد که  آنجایی  از 
منصور هادی جزو اصلی ترین عناصر حزب اصالح است. حزب اصالح گرایش به اخوان 
المسلمین دارد و امارات جزو اصلی ترین کشورهایی است که از گروه اخوان بیزار است. 
یکی از رویکردهای اصلی بین المللی کشور امارات در منطقه بر این اساس استوار است 
که هر کشور و یا هر گروهی که گرایشات اخوانی داشته باشد جزو دشمنان اصلی امارات 
محسوب می شود و بر همین اساس است که این کشور جزو مخالفان اصلی حماس، قطر، 

ترکیه، یمن، لیبی در منطقه به شمار می آید.
البته باید اشاره کرد عربستان نیز با گرایشات اخوانی مشکل دارد ولی از آنجاییکه عربستان 
با کمبود نیروی زمینی در یمن خصوصاً در شمال این کشور مواجه است چاره ای ندارد 
پیاده نظام عناصر حزب اصالح را بپذیرد و مورد حمایت قرار دهد تا کنترل کشور یمن 
را به دست بگیرد و به اهداف اصلی خود نزدیک شود. این استراتژی و اقدام ریاض نقطه 
آغازی بود که مخالفت امارات با عربستان آغاز شود چراکه این رویکرد عربستان مبنی 
به پذیرفتن نیروهای حزب اصالح با گرایشات اخوانی به هیچ وجه مورد پذیرش امارات 

نیست ولی عربستان چاره ای جز این کار نداشت.

بازی امارات با عربستان 
در یمن



سیاسی
خبر

گزارش های کارشناسی به بررسی 
مصوبات شورای نگهبان کمک می کند

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نقش آفرینی مجموعه های علمی 
و پژوهشی در بررسی کارشناسی مسائل جاری کشور، ضروری است و 

به ارزیابی مصوبات شورای نگهبان کمک می کند.
 هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی 
خود در توئیتر با اشاره به نقش گزارش های کارشناسی در خصوص 
و  علمی  مجموعه های  آفرینی  »نقش  نوشت:  شورا،  مصوبات  برخی 
پژوهشی در بررسی عالمانه و کارشناسی مسائل جاری کشور، ضروری 

و مفید است و مطالبه گری اجتماعی را دقیق و مترقی می کند«
وی افزود: »گزارش هایی که در خصوص الیحه تجارت به دستم رسید، 
از این جنس بود. ممکن است در برخی موارد با آنان هم نظر نباشم اما 

در بررسی مصوبات کمک می کند«

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نظارت های  با  سال  شعار  تحقق  برای 
قانونی، قانون گذاری و برداشتن موانع 

قانونی آمادگی داریم.
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
شورای اسالمی پس از نشست مشترک 
با آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان و 
خبرنگاران  جمع  در  شورا  این  اعضای 
که  است  فرآیندی  قانونگذاری  گفت: 
آغاز آن از مجلس و ادامه آن در شورای 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  نگهبان 

نظام انجام می شود.
ابعاد  و  قانونگذاری  روند  در  افزود:  وی 
زمان و هزینه هایی که برای قانونگذاری 
صرف می شود و همچنین برای افزایش 
نیازمند  قوانین،  اثرگذاری  و  دقت 
همکاری و هماهنگی نزدیک مجلس و 

شورای نگهبان هستیم.
تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
آیت اهلل  حضور  با  امروز  جلسه  کرد: 
برگزار  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی 
بود  مفیدی  بسیار  جلسه  که  شد 
اجرای  راستای  در  هم افزایی  با  تا 
از  که  قانونگذاری  کالن  سیاست های 
بند   ۱۷ در  رهبری  معظم  مقام  سوی 
این  کنیم.  اقدام  شد،  ابالغ  مجلس  به 

سیاست ها برای مجلس، شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مبنای کار است.

کالن  سیاست های  افزود:  قالیباف 
انتخابات به تصویب رسیده و امیدواریم 
با  را  انتخابات  جامع  قانون  بتوانیم 
و  برسانیم  تصویب  به  دقت  و  سرعت 
در موضوع اقتصاد و معیشت که دغدغه 
اول مجلس است، اقدامات مؤثری انجام 

دهیم.
هستیم،  نیازمند  ما  کرد:  تصریح  وی 
و  قانون  بر  نظارت  به  دادن  اولویت  با 

یا  و  گذاری  قانون  به  لزوم  صورت  در 
برداشتن قانون های دست و پا گیر برای 
تحقق شعار سال یعنی جهش تولید آن 
اقدام  اقتصادی،  سخت  شرایط  در  هم 

کنیم.
شورای  و  مجلس  پژوهشی  همکاری 

نگهبان در حوزه جمعیت و معیشت
در ادامه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
خبرنگاران  جمع  در  نگهبان  شورای 
اعضای  دعوت  به  امروز  جلسه  گفت: 
و  نظرات  بیان  جهت  نگهبان  شورای 

نکات اعضای شورا و همچنین استماع 
نظرات رئیس مجلس برگزار شد.

وی گفت: مقرر شد همکاری نزدیک تری 
در  مجلس  و  نگهبان  شورای  بین 
بهتر  برای تصویب  پژوهشی  حوزه های 
باشد.  داشته  وجود  قوانین  سریع تر  و 
مثل  قوانینی  تصویب  برای  همچنین 
قانون انتخابات، سیاست های انتخابات، 
همکاری های  معیشت،  و  جمعیت 
بیشتری بین مجلس و شورای نگهبان 

وجود داشته باشد.

آماده قانون گذاری برای تحقق 
»جهش تولید« هستیم

خبر

امکان مذاکره باترامپ 
وجود ندارد

وزیر کشور گفت: برای افزایش قدرت چانه زنی در دنیا باید در حوزه 
اقتصادی نیز همانند حوزه نظامی به توانمندی و به توان بازدارندگی 

برسیم.
با حضور عبدالرضا رحمانی   در نشست مدیران استان مازندران که 
فضلی، وزیر کشور و مسؤوالن دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی، 
قضائی، انتظامی و امنیتی و با مشارکت ویدئو کنفرانسی فرمانداران 
سراسر استان مازندران برگزار شد، ۲۰ دستگاه و نهاد به ارائه گزارش 

از اقدامات، برنامه ها و ارائه مسائل خود پرداختند.
سیاسی،  حوزه های  مختلف  بخش های  مسائل  نشست؛  این  در 
اجتماعی، امنیتی، انتظامی، قضائی، اقتصادی، عمرانی، برنامه و بودجه، 
گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت مطرح و گزارش 
مبسوطی از اقدامات حوزه مقابله با کرونا در استان به وزیر کشور ارائه 

شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در پایان این نشست ضمن تشریح 
چارچوب  در  که  این  بیان  با  مختلف،  بخش های  در  دولت  اقدامات 
قوانین بین المللی و احترام متقابل با کشورهای جهان تعامل داریم، 
افزود: امروز برای تمام کشورهای دنیا مشخص شده است که رئیس 
جمهوری فعلی آمریکا قابل اطمینان نیست و وی نه تنها از برجام، بلکه 

از برخی دیگر از تعهدات بین المللی نیز خارج شده است.
وی اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که به هیچ یک از 
تعهدات سازمان های بین المللی نیز متعهد نیست و نه تنها با جمهوری 
اسالمی ایران، بلکه با برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله چین 
داخل  به  را حتی  مشکالت  و  است  کرده  پیدا  مشکل  نیز  روسیه  و 

کشورش نیز می کشاند.
وزیر کشور اضافه کرد: در چنین شرایطی با این رئیس جمهوری که 
آمریکا دارد، امکان گفت و گو وجود ندارد و برای تمام دنیا هم ثابت 
شده است که ترامپ فرد مطمئنی برای گفتگو و تعهدات بین المللی 
نیست و در واقع خوی استکباری آمریکا برای تمام دنیا به اثبات رسیده 

است.
رحمانی فضلی گفت: اگرچه ما با خوی استکباری آمریکا مشکل داریم، 
ولی دشمنی ما با آن کشور ذاتی نیست و همان گونه که بنیانگذار 
دولت  با  فرمودند  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  و  اسالمی  جمهوری 

آمریکا مشکل داریم و با مردم آن کشور هیچ دشمنی نداریم.
وی افزود: تا زمانی که آمریکا دست از خوی استکباری خود بر ندارد و 
نخواهد استقالل جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت بشناسند، امکان 

گفتگو با آن را نداریم.
وزیر کشور با اشاره به اجماع همگانی نسبت به برجام در داخل کشور، 
گفت: به هر حال با برجام راهگشایی خوبی از لحاظ اقتصادی و سرمایه 
گذاری در کشور ایجاد شد و شاهد رشد سرمایه گذاری و اقتصادی 

در کشور بودیم.
وی ادامه داد: با خروج آمریکا از برجام در پی بدعهدی رئیس جمهوری 
فعلی آن کشور، اگرچه در ابتدا مشکالت اقتصادی بویژه برای عموم 
مردم ایجاد شد، ولی بعد از زمان اندکی توانستیم با حمایت های رهبر 
معظم انقالب اسالمی و همکاری مردم و سایر نیروهای داخل نظام بر 
این مشکالت فائق آییم و خط بطالن بر پیش بینی های بدبینانه در 

مورد آینده کشورمان بکشیم.
رحمانی فضلی گفت: تجربه به ما ثابت کرده است که برای افزایش 
قدرت چانه زنی در دنیا باید در حوزه اقتصادی نیز همانند حوزه نظامی 
به توانمندی و به توان بازدارندگی برسیم و در این صورت می توانیم 

اهداف خود را در دنیا دنبال کنیم.
از همه تالشگران عرصه  با تشکر  پایان سخنان خود  وزیر کشور در 
مقابله با کرونا در استان مازندران که بخوبی با هدایت استاندار موفق 
و  معیشت  امنیت،  از  صیانت  گفت:  شدند،  بیماری  این  مدیریت  به 
آزادی های قانونی مهم ترین محورهای خدمت همه مدیران در وزارت 

کشور باشد.
توسعه  راستای  در  مازندران  استاندار  تعامل  نحوه  از  فضلی  رحمانی 
با دستگاه ها و دیگر قوا قدردانی کرد و اظهار داشت: کاهش  استان 
چشمگیر آتش سوزی ها در مازندران موجب خرسندی اینجانب است.

اعالم حمایت ایران برای حل 
بحران لیبی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم حمایت از تالش های بین المللی برای 
پایان دادن به بحران سیاسی در لیبی، بر لزوم استمرار این تالش ها تاکید 

کرد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
با تاکید بر ضرورت احترام به وحدت و تمامیت ارضی لیبی اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران همواره بر لزوم احترام به حق مردم لیبی در تعیین 
سرنوشت سیاسی خود به دور از دخالت بیگانگان تاکید کرده و در این ارتباط 
معتقد است بحران این کشور راه حل نظامی نداشته و تنها راه دستیابی به 
ثبات و آرامش در لیبی حمایت تمامی کشورها و بازیگران منطقه ای و بین 
المللی مؤثر در تحوالت این کشور از روند سیاسی و برگزاری گفتگوهای 

لیبیایی با حضور و مشارکت تمامی طرف های داخلی این کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم حمایت از تالش های بین المللی برای 
پایان دادن به بحران سیاسی در لیبی، بر لزوم استمرار این تالش ها تاکید 

کرد.

لزوم تببین معارف جنگ و رشادت های 
رزمندگان دفاع مقدس برای سربازان

های  رشادت  و  جنگ  معارف  تببین  لزوم  بر  تاکید  با  ارتش  کل  فرمانده 
دفاع  کتب  ویژه  های  بخش  گفت:  سربازان،  برای  مقدس  دفاع  رزمندگان 

مقدس در قرارگاه های سربازی ایجاد شود.
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
نیروی  امیرالمومنین)ع(  آموزش سربازی حضرت  تیپ  در  با حضور  ایران،  
هوایی ارتش، از بخش های مختلف این تیپ اعم از پاسدارخانه، آسایشگاه های 
سالن های  نمازخانه ها،  میدانی،  کالس های  کتابخانه،  دانشجویی،  و  سربازی 
غذاخوری، مجتمع پزشکی درمانی و نقاهتگاه پیش بینی شده برای بیماران 

احتمالی مبتال به کرونا، بازدید کرد.
فرمانده کل ارتش در بدو ورود به تیپ حضرت امیرالمومنین)ع(، با حضور در 

یادمان شهدا و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا اَدای احترام کرد.
امیر سرلشکر موسوی در جمع فرماندهان و کارکنان این تیپ آموزشی، با 
تاکید بر لزوم تبیین رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس، گفت: یکی 
های  رشادت  و  جنگ  معارف  بیان   سربازان،  آموزش  مباحث  مهم ترین  از 
رزمندگان در دوران دفاع مقدس و همچنین نقش نیروی هوایی ارتش در 

دفاع مقدس است.
وی افزود: در این راستا الزم است، فرماندهان و مربیان آموزشی، دوره های  
معارف جنگ را گذرانده تا بتوانند مفاهیم و معارف جنگ را به خوبی تفهیم 

کنند.
امیر سرلشکر موسوی ضمن تاکید برلزوم  ارزیابی سطح عالقه مندی سربازان 
و دانشجویان وظیفه به کتاب و کتابخوانی خاطرنشان کرد: باید بخش ویژه ای 
برای کتب دفاع مقدس و کتب نظامی در کتابخانه های قرارگاه های سربازی 

ایجاد شود.
فرمانده کل ارتش، همچنین به صورت چهره به چهره با فرماندهان و سربازان 

این تیپ دیدار و  گفت و گو کرد.
 در این بازدید، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر 

سرلشکر موسوی را همراهی کرد.
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وزیر خارجه کشورمان گفت: دبیرکل ملل 
بی  هم  و  غلط  هم  کاماًل  گزارش  متحد 
صادر  خود  اختیارات  از  خارج  هم  و  جا 

کرده است.
خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
مسکو  به  خود  سفر  پایان  در  کشورمان 
اظهار داشت:  با خبرنگاران،  در مصاحبه 
دو بار آقای رئیس جمهور با پوتین تلفنی 
مالقات  ایام  این  در  اما  کردند  صحبت 
مسائل  بر  بود  نیاز  و  نداشتیم  حضوری 
دوجانبه مروری داشته باشیم و توافقات 

رؤسای جمهور را تسریع کنیم.
گفتگوی  سوریه  موضوع  در  افزود:  وی 
خوبی داشتیم و توافق کردیم که اجالس 
زودی  به  و  شود  برگزار  سران  مجازی 
تاریخ آن را پیشنهاد خواهیم کرد. توافق 
کردیم که ایران کماکان میزبان اجالس 
حضوری سران بعد از بهبود شرایط باشد، 
اما موضوعی که بیشترین زمان را به آن 
اختصاص دادیم، تحوالت مربوط به برجام 

و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بود.

وزیر خارجه کشورمان گفت: آمریکایی ها 
برخی  و  صهیونیستی  رژیم  همراهی  با 
دو سه  در  را  تحرکاتی  از کشورها  دیگر 
سال گذشته برای ایجاد فشار بر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای نابود کردن 

برجام داشته اند.
ظریف با بیان اینکه در گزارش اخیر آژانس 
از  قسمتی  رسیدن  نتیجه  به  متأسفانه 
فشارها را شاهد بوده ایم، گفت: نیاز است 
با همکاری و همفکری مانع این شویم که 
طراحان  مطلوب  نتیجه  به  سیاست  این 
و  ما  برسد.  برجام  نابود کردن  یعنی  آن 
روسیه و چین را برخی کشورهای دیگر 
اهداف مشابهی داریم؛ همانطور حرکتی 
که آمریکا خواسته است در شورای امنیت 
شروع کند و یکی از طنزهای تلخ تاریخ 
این است که کشوری که از برجام خارج 
شده   ۲۲۳۱ قطعنامه  مانع  رسماً  شده، 

است و می خواهد از محمل این قطعنامه 
استفاده کند.

دیگر  و  روسیه  ایران  موضع  گفت:  وی 
مشابه  قضیه  این  به  راجع  کشورها 
متحد  ملل  دبیرکل  متأسفانه  است. 
و  جا  بی  هم  و  غلط  هم  کاماًل  گزارش 
کرده  اختیارات خود صادر  از  خارج  هم 
در  که  تحوالتی  است  مشهود  کاماًل  که 
دلیل  به  افتاده  اتفاق  دبیرخانه  و  آژانس 
کشورها  شده، حضور  باعث  کرونا  اینکه 

آمریکا  و  شده  کمتر  سازمان ها  این  در 
توانسته با استفاده از فشار نامربوط خود 
این سازمان ها را منحرف کند و در جهت 
زمینه  این  در  کند.  اهداف خود حرکت 

ایران و روسیه موضع مشترک دارند.
وزیر خارجه در مورد افغانستان و اقدامات 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی، گفت: برای 
ایجاد آشتی داخلی و ملی با حضور همه 
زمینه  این  در  طالبان  جمله  از  گروه ها 

همفکری کردیم.

گزارش دبیرکل ملل متحد خارج از اختیاراتش است
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ارتقای آموزش تخصصی و تربیتی از 
افتخارات ارتش است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: آموزش های تخصصی و تربیتی نیروهای 
آجا در مراکز آموزشی ارتش ارتقاء یافته است.

همایش  در  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون  اهلل سیاری  دار حبیب  دریا  امیر 
آموزشی تربیتی فرماندهان مراکز آموزشی تخصصی آجا در اصفهان، گفت: 
امروز نقش و آثار ارزنده این آموزش ها در رزم و پاسداری از مرزها بیش از 
گذشته دیده می شود و این افتخار بیانگر کارآزمودگی فرماندهان و مربیان 

مراکز آموزشی است.
برگزار  کشور  از  خارج  در  انقالب  از  پیش  آموزش ها  از  بسیاری  افزود:  وی 
می شد و امروز افتخار ارتش جمهوری اسالمی ایران بر این است که در زمینه 
وابسته  خارجی  کشورهای  کارشناسان  به  تربیتی  و  تخصصی  آموزش های 
نیست و تمام این آموزش ها با بهره گیری از تخصص کارشناسان داخلی و 
فرماندهان ارتش همچنین استفاده از تجربیات ۸ سال دفاع مقدس در داخل 
برگزار می شود.در این همایش، جمعی از فرماندهان مراکز آموزشی تخصصی 
ارتش تجلیل شدند. مرکز توپخانه و موشک های سپهبد شهید صیاد شیرازی 
تربیتی تخصصی  آموزش های  رتبه نخست  این همایش  در  اصفهان هم  در 

مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسالمی ایران را کسب کرد.

وزیر اطالعات گفت: آمریکا به  شکل 
گسترده حقوق بشر را در زمینه های 
حق  و  تروریسم  نژادی،  تبعیض 
حاکمیت کشورها نقض و ضایع کرده 
و  ریشه دار  بشر  حقوق  نقض  این  و 

سیستماتیک و نهادینه شده است.
حجت االسالم سید محمود علوی وزیر 
اطالعات  در نشست هماهنگی هفته 
بازخوانی حقوق بشر آمریکایی که در 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
می فرماید  اسالم  گفت:  شد،  برگزار 
خدا شما را از رفتار عادالنه با کسانی 
که با شما سر ستیز بر سر دین ندارد، 
عادالنه  رفتار  آنها  با  نمی کند،  منع 
رعایت  را  حقوقشان  و  باشید  داشته 
کنید، تا میان شما و غیر مسلمانانی 
که خصومتی ایجاد شده مودت برقرار 
شود، چون اسالم نمی خواهد انسان ها 
مذهب،  و  دین  تفاوت  خاطر  به 

دشمنی داشته باشند.
وی افزود: خداوند جایی ما را از رابطه 
با غیر مسلمانان باز می دارد، که حقوق 
مسلمانان را به خاطر دین شان سلب 
باورهای مسلمانان  به خاطر  و  کنند 
آنها سر ستیز دارند و می خواهند  با 
اراده خودشان را بر ما تحمیل کنند. 
در برابر آنها باید به نحوه دیگری رفتار 

کنیم.
اسالم  کرد:  تاکید  اطالعات  وزیر 
شما  برابر  در  وقتی  که  می فرماید 

که  هستند  کسانی  مسلمانان 
احترام  پیمان ها  و  قراردادها  به 
عادالنه  و  سازنده  روابط  نمی گذارند، 
آنها  از پذیرش  آنها معنی ندارد و  با 
منع  را  مسلمانان  دوست،  عنوان  به 

می کند.
علوی گفت: قرآن می فرماید که این 
دسته از مسلمانان اگر به شما دست 
بروز  را  خود  سوء  نیت های  یابند، 
می دهند و فقط زمانی که هویت شما 
هر  در  و  می یابند  آرامش  بگیرند،  را 
عرصه می کوشند با شما وارد مبارزه 
شوند به همین جهت هر جا آنها را 
و  برخیزید  مقابله  به  آنها  با  یافتید 

پایگاه هایشان را بزنید.
وی اضافه کرد: خداوند به مسلمانان 
می گوید که این غیر مسلمانان که با 
شما بر سر دین ستیز دارند، در ظاهر 
حرف از حقوق بشر و تعامل می زنند 
شان  اِعمالی  سیاست  واقع  در  اما 

خونریزی و نقض حقوق بشر است.
وزیر اطالعات با بیان اینکه شما رفتار 
آمریکا را نه فقط با ایران، بلکه با همه 
دنیا ببینید، به عمده قراردادهایشان 
از  بسیاری  از  و  نماندند  وفادار 
خارج  جانبه  چند  یا  دو  معاهدات 
شد، تصریح کرد: آیا به چنین دولتی 
سازش  او  با  و  کرد  اعتماد  می توان 

داشت؟
و  آمریکا  دولت  منطق  گفت:  علوی 

اگر  و  است  زور  صهیونیستی  رژیم 
بخواهیم تا انتها عقب نشینی نکنیم 
را  نشینی  عقب  قدم  اولین  باید 
برنداریم در غیر این صورت، زورگویی 
نخواهد  انتها  ما  نشینی  و عقب  آنها 

داشت.
وی با اشاره به اینکه نقض حقوق بشر 
در آمریکا ریشه دار، سیستماتیک و 
در  کرد:  تاکید  است،  شده  نهادینه 
برای  اراده ای  هیچ  آمریکا  حکومت 
مقابله با نقض حقوق بشر نمی بینیم.

هیچ  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
اراده ای در کارکرد آمریکا در مبارزه 
با نقض حقوق بشر توسط این کشور 
جریان  در  گفت:  نمی شود،  مشاهده 
هیچ  آمریکایی  سیاه پوست  قتل 
پلیس  با  مالحظه ای  قابل  برخورد 
با  پلیس  و  نمی شود  دیده  آمریکا 
خشونت تمام حق حیات یک انسان 

را سلب می کند.
فعالیت  هرگاه  اینکه  بیان  با  علوی 
باشد،  آمریکا  منافع  مخالف  کشوری 
حقوق بشری را علم می کند و از شعار 
دیگر  ملت های  با  برخورد  در  ابزاری 
تحریم هایی  گفت:  می کند،  استفاده 
که امروز در شرایط فراگیری کرونا به 
ایران تحمیل کرده است از این جمله 

است.
شعار  در  آمریکا  داشت:  اظهار  وی 
دارویی  تحریم  ایران شامل  می گوید 

از  بتواند  دنیا  جای  هر  اما  نیست 
حرکت دارو و ماده غذایی به سمت 
کشورمان جلوگیری کند و به خیال 
خود می خواهد ملت ایران را در برابر 
آنکه ملت  از  غافل  تسلیم کند  خود 
ایران پشت بیرق مقام معظم رهبری 
اهل  ایران  ملت  می کند؛  حرکت 

وادادگی نیست.
وزیر اطالعات گفت: در بحران کرونا 
روبرو  افتضاح جهانی  با  آمریکا  رژیم 
حوزه  در  می کنیم  مشاهده  و  شد 
با  خود  شهروندان  بین  نیز  سالمت 

تبعیض رفتار می کند.
علوی با بیان اینکه منافقین در ایران 
نیز جنایت های زیادی مرتکب شدند 
اما آمریکا نه تنها مقابله نکرد بلکه آنها 
را از لیست تروریسم خارج کرد، افزود: 
آیا جنایت به شهادت رساندن سردار 
سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  دل ها 
غیر از حمله تروریستی است؟ وقتی 
منافع رژیم آمریکا در بین باشد این 
حمایت  تروریست  از  تنها  نه  کشور 
به  بلکه خودشان هم دست  می کند 

اقدامات تروریستی می زنند.
وی با اشاره به اینکه امروز تروریسم 
اقتصادی آمریکا گوی سبقت را ربوده 
آرام-آرام  امروز  دنیا  گفت:  است، 
و  است  کرده  درک  را  ایران  منطق 
جرأت  قدرت  یک  تنها  که  می بیند 

»نه« گفتن به آمریکا را دارد.

نقض حقوق بشر در آمریکا ریشه دار، سیستماتیک و نهادینه  شده است



اقتصاد
اخبار

بحران کنونی از همه بحران های قبلی 
جهان بدتر است

تنها چند روز پس از این که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد 
اقتصاد جهانی با رکود شدید ۳ درصدی روبرو خواهد شد، گیتا گوپیتا، 
بحران  این  بودن  شدیدتر  مورد  در  صندوق  این  ارشد  اقتصاددانان 

هشدار داد.
به نقل از سی ان بی سی، تنها چند روز پس از اینکه صندوق بین المللی 
روبرو  با رکود شدید ۳ درصدی  اقتصاد جهانی  پول پیش بینی کرد 
خواهد شد، گیتا گوپیتا، اقتصاددانان ارشد این صندوق هشدار داد که 

این سقوط می تواند حتی بدتر از اینها باشد.
از زمان بحران  بار  اولین  برای  اینترنتی نوشت:  یادداشتی  گوپیتا در 
»ناامیدی بزرگ« )۱۹۳۰(، در سال ۲۰۲۰ هم اقتصادهای پیشرفته و 

هم اقتصادهای در حال ظهور در رکود قرار دارند.
گوپیتا گفت: در چشم انداز ماه ژوئن که به زودی منتشر خواهد شد، 
انتظار  قباًل  آن چه  از  بدتر  حتی  منفی،  اقتصادی  رشد  نرخ  احتماالً 

می رفت را شاهد خواهیم بود.
»قرنطینه  نام  آن  به  که  کنونی  بحران  کرد:  اعالم  همچنین  گوپیتا 

بزرگ« داده شده است از همه بحران های قبلی جهان بدتر است.
آی ام اف اشاره کرد که در بحران کنونی بخش خدماتی نسبت به بخش 
تولیدی آسیب شدیدتری دیده است که این با بحران های قبلی که 
کاهش سرمایه گذاری منجر به اختالل در تولید می شد تفاوت دارد و 

چالش های جدیدی به وجود می آورد.
گوپیتا گفت: بنابراین این احتمال وجود دارد که پس از این بحران با 
تقویت تقاضای مصرف کنندگان شاهد ریکاوری سریع تری نسبت به 

بحران های قبلی باشیم.

زمینه  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
حرم های  اتصال  برای  الزم  شرایط  و 
مقدس ایران در قم و مشهد به اماکن 
مذهبی عتبات عالیات در کشور عراق 

فراهم شده است.
 محمد اسالمی  در آئین آغاز عملیات 
آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد-  اجرایی 
اراک در محل این پروژه در قم، اظهار 
داشت: برای احداث ۳۵۴ کیلومتر مسیر 
اشرف  تا نجف  از مرز مهران  آزادراهی 
رسیده  پایان  به  مقدماتی  رایزنی های 
را  خود  آمادگی  عراقی  طرف  و  است 
مشترک  طرح های  این  اجرای  برای 

اعالم کردند.
بر  عالوه  آزادراه  این  کرد:  اضافه  وی 
توان  می تواند  زائران،  حمل  کارکرد 
ترانزیتی و تجاری دو کشور را افزایش 

دهد.
آزادراه  داشت:  اظهار  ادامه  در  اسالمی 
از  یکی  اراک  قم-سلفچگان-راهجرد- 
محورهای مهم آزادراهی کشور خواهد 

بود.
مردمی  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
از راهبردهای مهم  اقتصاد یکی  کردن 
همین  به  و  است  مقاومتی  اقتصاد 
و  آزادراه ها  احداث  مسیر  در  دلیل 
ایجاد شبکه های ارتباطی از توان بخش 

خصوصی بهره برده می شود.
به مرند  تبریز  آزادراه  بیان داشت:  وی 
به طول ۶۰ کیلومتر از الگوهای موفق 
کشور در استفاده از ظرفیت شرکت های 
ظرفیت های  افزایش  در  پیمانکاری 

زیرساختی است.
عملکرد  متوسط  کرد:  ابراز  اسالمی 
ماهانه پیش بینی شده در آزادراه تبریز-

مرند ۵ درصد در ماه پیش بینی می شد 
که شرکت های پیمانکاری این عملکرد 

را به ۹ درصد رساندند.
فاز  از  بهره برداری  داشت:  اظهار  وی 
نخست این آزاده تأثیر بسزایی درروان 
سازی ترافیک در محدوده حریم شهری 

قم خواهد داشت.
یادآور  ادامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
کشور  اصلی  معضالت  از  یکی  شد: 
پروژه های  از  بهره برداری  مسیر  در 
زیرساختی مبحث تعارضات آزاردهنده 
زیرساختی  طرح های  اجرای  طول  در 

می باشد.
پروژه های  از  برخی  کرد:  ابراز  اسالمی 
به دلیل  آماده بهره برداری کشور صرفاً 
مشابه  موارد  یا  زیرگذر  یک  با  تعارض 
معطل مانده و امکان بهره برداری از آن ها 

سلب شده است.
عملیات اجرایی آزادراه قم- سلفچگان-

راهجرد - اراک سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در کیلومتر شش جاده قدیم 
خودرو  پارکینگ  جنب  تهران  قم- 
برگزار شد. این پروژه در ۱۱۷ کیلومتر 
با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال 
 ۷۰ و  دولتی  اعتبار  درصد   ۳۰ شامل 
خصوصی  بخش  سرمایه گذار  درصد 

اجرایی می شود.

پذیر شرکت ساخت  همچنین سرمایه 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور و 
سرمایه گذار شرکت احداث و بهره وری 
آزادراه کنارگذر قم و سلفچگان راهجرد 
و  فرادید  مشاور  مهندسین  توسط 
گروه مشارکت تدبیر و تجربه عملیاتی 

می شود.
شبکه  تکمیل  هدف  با  پروژه  این 
آزادراهی کشور و کاهش زمان سفر و 
کاهش آلودگی زیست محیطی و اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم و کاهش مصرف 
طرح  سرعت  می شود،  اجرایی  سوخت 
این  و  است  ساعت  در  کیلومتر   ۱۳۰
پروژه در سال ۱۴۰۲ عملیاتی خواهد 

شد.

حرم های ایران و عراق به یکدیگر 
متصل می شوند

گزارش

پکن برای کنترل کرونا ۱۰۰میلیارد یوآن 
اوراق ویژه دولتی صادر می کند

وزارت مالی چین اعالم کرد که این کشور برای متوازن کردن کنترل 
 ۱۴.۱ )معادل  یوآن  میلیارد   ۱۰۰ اجتماعی  توسعه  و  کرونا  اپیدمی 

میلیارد دالر( اوراق قرضه ویژه دولتی منتشر می کند.
به نقل از شین هوا، وزارت مالی چین اعالم کرد که این کشور برای 
متوازن کردن کنترل اپیدمی کرونا و توسعه اجتماعی ۱۰۰ میلیارد 
منتشر  دولتی  ویژه  قرضه  اوراق  دالر(  میلیارد   ۱۴.۱ )معادل  یوآن 

می کند.
این اوراق قرضه ویژه در دو گروه منتشر خواهند شد که شامل ۵۰ 
میلیارد یوآن اوراق ۵ ساله و ۵۰ میلیارد یوآن اوراق ۷ ساله خواهد بود.

هر دو گروه اوراق قرار است از ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ به فروش برسند.
چین امسال برای کنترل پاندمی کرونا میزان مجاز کسری بودجه خود 
را ۳.۶ درصد جی دی پی تعیین کرد و برای آزادسازی منابع مالی بیشتر 
جهت حمایت از افراد و شرکت ها، بیش از ۱ تریلیون دالر اوراق قرضه 

به فروش رساند.

رئیس سازمان شیالت: رتبه دوم تولید خاویار جهان 

از آن ایران است

رئیس سازمان شیالت ایران گفت: در تولید خاویار رتبه دوم و در تولید 
گوشت رتبه سوم جهانی را داریم.

 نبی اهلل خون میرزایی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما اظهار 
داشت: رتبه گذشته ایران در خاویار مربوط به صید این ماهی از دریا 
بود، اما با ممنوع شدن صید ماهیان خاویاری در دریای خزر از ۱۰ سال 
پیش، در پرورش این ماهیان شانه به شانه کشورهای دیگر حرکت 

کردیم و از آن ها سبقت گرفتیم.
وی گفت: رتبه نخست تولید خاویار را چین به خود اختصاص داده 
و ایران در رتبه دوم است و در تولید گوشت نیز پس از ارمنستان در 
رتبه سوم قرار داریم و برنامه توسعه پرورش ماهیان خاویاری را برای 

رسیدن به جایگاه دوم در بخش تولید گوشت آغاز کرده ایم.
ماهیان  پرورش  زنجیره  مازندران  استان  در  افزود:  میرزایی  خون 

خاویاری کامل شده و حلقه مهم این زنجیره، پایانه صادراتی است.
وی گفت: با توجه به اینکه توجیه اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری، 
منطقی و مناسب است لذا بانک ها برای پرداخت تسهیالت، واقع بینانه 

به این صنعت نگاه کنند.

فعاالن اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی هستند

فعاالن  گفت:  صمت  وزارت  داخلی  بازرگانی  معاونت  سرپرست 
اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند.

محمدرضا کالمی در جلسه معارفه کامران کارگر به عنوان سرپرست 
دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه، با تاکید 
بر اینکه مهمترین اولویت در حال حاضر حمایت از تولید، تأمین 
بازار داخلی و تالش برای ارتقای صادرات است، اظهار داشت: فعاالن 
اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و 

برای کمک به حل مشکالت آنها از هیچ تالشی دریغ نکنید.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مسئولیت های 
دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بسیار باالست و اتفاقاً با 
توجه به تجارب همکاران ما و آقای کارگر توقعات باالیی از آنها داریم 

و امیدوارم شرایط برای بهبود خدمت رسانی فراهم شود.
شرایط امروز سخت تر از شرایط جنگ تحمیلی است

با تاکید بر اینکه ایران در جنگ  کامران کارگر نیز در این جلسه 
اقتصادی به سر می برد، گفت: وضعیت امروز ما بسیار سخت تر از 
برای  باالیی  باید حساسیت  رو  این  از  دوران جنگ تحمیلی است 

انجام وظایف خود داشته باشیم.
این مقام مسول تاکید کرد: در طبق برنامه ریزی های صورت رفته و 
اولویت های تعریف شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، تولید و صادرات، باید 
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و سیاستگذاری ها به گونه ای 
انجام شود که زمینه برای افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و اتکای 

کشور به توانمندی های داخلی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه در همین شرایط سخت، چرخ اقتصاد کشور 
در حال چرخیدن است و خوشبختانه صادرات کاالی ایرانی در حال 
انجام است، ادامه داد: ما امسال باید برنامه جهش تولید را محقق 
کنیم و طبیعی است که راه ایجاد اشتغال پایدار نیز از تولید می گذرد 
از این رو از تمامی همکارانم تقاضا دارم اولویت کاری خود را در این 
بیرون  سربلند  برهه حساس  این  از  بتوانیم  تا  کنند  تعریف  حوزه 

بیاییم.
کارگر تاکید کرد: مشکالت موجود نمی تواند مانعی برای حرکت ما 
ایجاد کند همان طور که در این مدت با وجود بحران های فراوان و 
مشکالت در تأمین ارز، همه تالش خود را به کار بستیم تا مانع از 
بروز اختالل در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید و کاالهای مورد 

نیاز بازار شویم.
وی تاکید کرد: امیدوارم تمامی همکاران با حساسیت ارتباط با سایر 
دستگاه ها تعامل داشته باشند تا بتوانیم وظایف خود را به به نحو 

احسن و بدرستی انجام دهیم.
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رئیس سازمان توسعه تجارت:  ۸۰ درصد واردات 

سال گذشته اقالم واسطه ای و سرمایه ای است

از  بیش  خرداد ۹۹  در  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
۲ هزار و ۲۲۴ قلم کاال ممنوعیت واردات دارند و واردات بی رویه 

نداشته ایم.
حمید زادبوم  درباره روند واردات در سال های اخیر افزود: در سال 

گذشته ۴۳.۷ دهم میلیارد دالر واردات داشته ایم.
وی گفت: سه نوع واردات کاالی سرمایه، مصرفی و واسطه ای داریم 
و در سال گذشته کاالی واسطه ای و واسطه ای ضروری ۶۷.۳ دهم 
درصد و کاالی سرمایه ای و سرمایه ای ضروری ۱۳.۶ دهم درصد و 
۱۷ درصد نیز کاالی مصرفی و مصرفی ضروری و مابقی سایر کاالها 

بوده است.
زادبوم تصریح کرد: در حال حاضر واردات بی رویه نداریم و نمی توانیم 
داشته باشیم و در سال ۹۶ تا ۹۸ میانگین در کل ۷ درصد کاهش 
واردات داشته ایم، اما به طور کل در سال ۹۶، حدود ۵۴.۴ میلیارد 
دالر و در سال ۹۷ به میزان ۴۳.۱ دهم و در سال ۹۸ نیز ۴۳.۷ دهم 

واردات داشته ایم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واردات کاالهای ضروری 
بخشی برای ذخیره سازی است به طوری که واردات کاالی اساسی 

در سال ۹۸ نسبت به بقیه بیشتر بوده است.
وی افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ واردات ۷ درصد کاهش داشته است 
و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دالر کاهش واردات 

داشته ایم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال گذشته بر اساس 
بخشنامه سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ قلم کاال ممنوعیت واردات داشتند و 

مسیر ساخت داخل به سمتی رفت که واردات محدود شود.
وی افزود: در خرداد ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کاال ممنوعیت 
واردات دارند و واردات بی رویه نداشته ایم بنابراین در کنار ساخت 
داخل و ممنوعیت ها، مواد اولیه تولید و ماشین آالت و کاالی اساسی 

باید واردات داشته باشند، اما باید تعادل برقرار باشد.
وزیر  دستور  اساس  بر  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
کاالها  اولویت  اساس  بر  ارز  تخصیص  برای  کارگروهی  صنعت، 
تشکیل شده است و هر هفته در معاونت های وزارت صمت فهرست 
ارز کاالهای خاص داده می شود و بر اساس ساخت داخل  نیاز به 
اولویت بندی می شود، در اتاق پایاپای نیز صادرات و واردات کنترل 

و براساس عمق ساخت داخل و برگشت ارز اولویت بندی می شود.
وی افزود: در دو ماه اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل، هفتگی 

به اقالم ممنوعه واردات اضافه شده است.
زادبوم گفت: در شرایط ویژه تحریم، با توجه به منویات رهبر معظم 
انقالب باید با فناوری جهانی، خود را تطبیق دهیم و در درازمدت 

رقابت داشته باشیم.
و  واردات  بندی  طبقه  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
اولویت برای افزایش تولید و جهش تولید است بنابراین با تالش با 
اعمال محدودیت واردات و عمق بخشیدن به ساخت داخل به سمت 

اقتصاد رقابتی برویم.
در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم

رئیس مجمع کارآفرینان گفت: برخالف تصورات دشمن، تحریم به 
فرصت تبدیل شده است البته موانعی هم داریم که در بخش صنعت 
و منابع پولی محدودیت داریم و دولت برای تأمین منابع خود و رفع 
کسر بودجه پول چاپ می کند و مجبور است این مسیر را طی کند 

بنابراین امسال نیز دولت باید این ریسک را در صنعت بپذیرد.
و  بدهیم  فرصت  نیز  صنعتگران  به  باید  افزود:  دیانی  محمدرضا 
اقدامات مناسب شرایط ارزی امروز باشد و در بخش تولید نیز دقت 
داشته باشیم. وی گفت: باید برای تخصیص ارز به صنایعی که عمق 
ساخت داخل بیشتر دارند دقت شود و با توجه به محدودیت ارز و 
بادوام و ماشین آالت نمی توان  به کاالهای ضروری، مصرفی،  نیاز 
مانند قبل بخشنامه ای عمل کرد بلکه باید اولویت را عمق ساخت 

داخل قرار داد.
رئیس مجمع کارآفرینان افزود: اکنون در جنگ تمام عیار هستیم و 
باید در سال جهش تولید با سیاست گذاری درست بر ساخت داخل 
تاکید کنیم و تولید باید برای جلوگیری از ورادات تضمین داشته 

باشد که این کار نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد.
وی گفت: اساس کار در بخش صادرات مقیاس اقتصادی، باید دیده 
شود و رانت از بین برود بنابراین دولت باید از پیشران های اقتصادی 
حمایت کند و بنگاه های کوچک و متوسط را برای حضور در عرصه 

جهانی دخالت دهد و بسترهای بخش خصوصی را فراهم کند.
دیانی افزود: با توجه به اینکه سیاست های امروز مناسب پیشران ها 
نیست دولت باید برای اقتصاد بدون نفت از بخش خصوصی کمک 
بگیرد. دولت باید به تشویق و موفقیت های صنعتی نیز بها بدهد و از 

کارافرینان نیز حمایت کند.

قیمت میوه را در بازار تنظیم می کنیمکشاورزی
از سیستم اطالعات  استفاده  با  کاظم خاوازی گفت: 
یکپارچه می توانیم قیمت میوه را در بازار تنظیم کنیم.

 کاظم خاوازی گفت: ما برای تنظیم تولید برنامه ای 
داریم که از کشت پاییزه به همه سازمان های جهاد 
کشاورزی استان ها و همه استان ها ابالغ می کنیم تا 
براساس آن بتوانیم تولید را متناسب با میزان مصرف 

تنظیم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی از ستاد تنظیم بازار وزارت صمت 

هم خواست حضور فعال تری در بازار داشته باشد.
آقای خاوازی گفت: با سیستم اطالعات یکپارچه ای که 
تا پایان سال راه اندازی می کنیم می توانیم به کشاورزان 
کمک کنیم تا وضعیت محصوالت خودشان را در کل 
کشور ارزیابی کنند و متناسب با آن محصوالتشان را 

در زنجیره های عرضه به بازار قرار دهند.
به  ادامه داد: بدین ترتیب محصوالت کشاورزان  وی 

موقع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه ای هم برای حضور 
داریم  کشاورزی  محصوالت  عرضه  در  استارتاپ ها 
که با حضور آن ها بازار میوه و محصوالت کشاورزی 

ساماندهی بهتری پیدا کنند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی 
ستاد  جلسه  در  گفت:  صمت  وزارت 
تنظیم بازار مقرر شد که تعرفه واردات 
برنج سفید همان ۱۰ درصد باقی بماند 
و برای برنج نیمه سفید تعرفه پایه ۴ 

درصد شود.
آخرین  مورد  در  کالمی  رضا  محمد   
اعالم  بازار  تنظیم  ستاد  تصمیمات 
برنج،  واردات  تعرفه  خصوص  در  کرد: 
مقرر شد کسانی که برنج را به صورت 
درصدی وارد کشور کرده اند و حاضر 
کنند،  ترخیص  نیمایی  ارز  با  هستند 
تعرفه آن ها به جای ۲۶ درصد قبل، به 
میزان ۱۰ درصد اعمال شود و گمرک 
عودت  را  دریافتی  اضافی  مبالغ  نیز 

بدهد.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی 
وزارت صمت ادامه داد: همچنین مقرر 

برای  تومان   ۵۰۰ التفاوت  مابه  شد 
برای  تومان  و ۱,۰۰۰  پاکستانی  برنج 
برنج هندی که به عنوان مابه التفاوت 
برای  می شود  تلقی  حمایت  سازمان 

آنهایی که برنج را با ارز نیما ترخیص 
می کنند، به آنها برای ایجاد تعادل در 

نرخ برنج بازار عودت داده شود.
مصوبه  اساس  بر  گفت:  همچنین  وی 

سفید  برنج  برای  تعرفه  دولت،  ابالغی 
برای  و  بماند  باقی  درصد  وارداتی ۱۰ 
درصد  پایه ۴  تعرفه  سفید  نیمه  برنج 

شده است.

تعرفه برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد و 
برنج نیمه سفید ۴ درصد تعیین شد
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اجتماعی
خبر

۲۵۰۰ عملیات اطفایی در منابع 
طبیعی پایتخت از ابتدای سال جاری

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
آتش  مورد  کنون ۲۵۰۰  تا  سال  ابتدای  از  گفت:  تهران 
سوزی کلی و جزئی در منابع طبیعی تهران و پارک های 

جنگلی رخ داده که منجر به عملیات اطفایی شده است.
 مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران، صبح امروز در نشست خبری با 
موضوع آتش سوزی های اخیر پایتخت، گفت: در مباحث 
شهر  ساختمان های  تمام  امسال  ابتدای  از  پیشگیرانه، 
موظف به رعایت ضوابط ایمنی شدند. از ۳۳ هزار ساختمان 

نیز بازدید و از ایمنی آنها اطمینان حاصل کردیم.
وی تاکید کرد: وقوع آتش سوزی ها در تهران اتفاق عجیبی 
نیست و هرساله از حوالی خرداد ماه آغاز و تا مرداد ماه 
تهران  بارش های  روند  رخ می دهد. طی دو سال گذشته 
دچار تغییراتی شده که تأثیراتی را بر ایجاد آتش سوزی ها 

داشته است.
وی افزود: در زمینه آتش سوزی ها نیز همکاری های الزم 
و  از سوی دیگر شیوع کرونا  زمینه شکل گرفت  این  در 
کاهش حضور افراد در طبیعت موجب بهبود وضعیت آنها 
شد اما کاهش فاصله گذاری های اجتماعی و هجوم مردم 
به فضاهای سبز و بی احتیاطی ها تا حدودی منجر به ایجاد 

آتش سوزی ها شد.
نسبت  سوزی ها  آتش  رنج  در  امسال  کرد:  بیان  داوری 
به دو سال گذشته کمی تغییر کرده ایم و توجه بیش از 
پیش رسانه ها به آتش سوزی های پایتخت ناشی از ایجاد 
حریق در جنگل های زاگرس و در ادامه آن توجه به آتش 
نشانی  آتش  سازمان  عامل  بود.مدیر  پایتخت  سوزی های 
بیشتر  نیز  این حریق ها  در  کرد:  عنوان  تهران  شهرداری 
آسیب ها متوجه گیاهان خود رو بود و کم تر به درخت ها 
آسیب رسید. در تهران نیز شدت حریق ها کم تر یا با شدت 
کم تری است اما در محدوده های اطراف تهران شدت آتش 

سوزی ها ممکن است بیشتر باشد.
داوری تصریح کرد: تا به امروز هیچکدام از حریق ها برای ما 
چالش عملیاتی ایجاد نکرده و تمامی تجهیزات و امکانات 

الزم برای اطفای حریق را در دسترس داریم.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۲۵۰۰ مورد آتش 
سوزی کلی و جزئی در منابع طبیعی تهران و پارک های 

جنگلی رخ داده که منجر به عملیات اطفایی شده است. 

رئیس پلیس کشور گفت: آمریکای جنایتکار به 
دنبال اختالف افکنی در بین مردم ایران است، 
که این اختالف افکنی ها گریبانگیر آنها شده و 
همچنین شاهد اعتراض های مردمی در کشور 

آنها هستیم.
 سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
مطهر  و  پاک  ارواح  به  سالم  و  درود  ضمن 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس و عرصه  شهدای 
نظم و امنیت و درود بر روح بلند و ملکوتی امام 
راحل و آرزوی سالمتی و طول عمر باعزت برای 
مقام عظمای والیت امام خامنه ای عزیز )مدظله 
العالی( و تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام 
جعفر صادق )ع( با اشاره بر نقش مشارکت آحاد 
جامعه در حفظ امنیت بی نظیر در کشور، گفت: 
نیروی انتظامی ضمن انجام وظایف ذاتی خود 
با تمام ظرفیت در کنار دستگاه های بهداشتی، 
درمانی، رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
از هر زمان، آماده تر در خدمت صادقانه به مردم 

عزیز خواهد بود.
قوه  و  حول  به  انتظامی  نیروی  داد:  ادامه  وی 
الهی و همت تمامی فرماندهان و آحاد کارکنان 
توانسته در شرایط خاص کنونی مأموریت های 

خود را به نحو مطلوب به سرانجام برساند.
ناجا  در  بزرگی  کارهای  اینکه  بیان  با  اشتری 
سال  یک   ۹۸ سال  کرد:  عنوان  شده،  انجام 
استثنایی بود که با لطف الهی این نظام مقدس 
کرد  عبور  خوبی  به  سخت  گذرگاه های  از 
نیز  مأموریت ها  اجرای  در  ناجا  عملکرد  البته 

رضایت بخش بود.
کارکنان  از  ما  انتظار  کرد:  تاکید  ناجا  فرمانده 
از  بیش  موجود  ظرفیت های  از  که  است  این 
ببرند؛  بهره  مأموریت ها  اجرای  برای  گذشته 
مختلف  حوزه های  در  ساالنه  انتظامی  نیروی 
خدمات بسیاری را به مردم ارائه می دهد حتی 
در بسیاری از مواقع برخی کم کاری ها را پوشش 

می دهد و خألهای موجود را رفع می کند.
خدمات  ارائه  باید  کرد:  تصریح  اشتری  سردار 
امنیت  ارتقا  همچنین  و  منت  بی  و  موقع  به 
در سطح جامعه به طور ویژه مورد اهتمام قرار 

بگیرد.
بر  امنیت  به  نیاز  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
امنیت  و  نیست، گفت: سالمت  پوشیده  کسی 
امور  تمامی  در  و  است  خداوند  نعمت های  از 
تأثیرات بسیاری دارد بنابراین الزم است تمامی 
ظرفیت ها را در راستای توانمندی و تقویت ناجا 

پای کار بیاوریم.
به  جنایتکار  آمریکای  امروز  داد:  ادامه  اشتری 
دنبال اختالف افکنی در بین مردم ایران است، 
که این اختالف افکنی ها گریبانگیر آنها شده و 
همچنین شاهد اعتراض های مردمی در کشور 

آنها هستیم.
امروز  امنیت  اینکه  بر  تاکید  با  ناجا  فرمانده 

امروز  کرد:  عنوان  است،  کشور  افتخار  موجب 
جمهوری اسالمی ایران، یک کشور امن و باثبات 
تحریم ها  اعمال  با  دشمن  و  است  منطقه  در 
این  بزند،  برهم  را  ثبات  این  است  صدد  در 
تمامی  مقابل  در  ما  مردم  که  است  حالی  در 
فشارها، استقامت کردند. سردار اشتری در ادامه 
تاکید کرد: در این راستا الزم است که تمامی 
فرماندهان انتظامی استان ها در حوزه مأموریتی 

خود اشراف اطالعاتی کامل داشته باشند.
وی در ادامه به امنیت مرزها اشاره و عنوان کرد: 
مرزبانان حافظ امنیت در مرزها هستند بنابراین 
الزم است که با برنامه ریزی اصولی و دقیق از 

ورود کاالهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.
اشتری تاکید کرد: ناجا با اخاللگران، مجرمان، 
اشرار، اراذل و اوباش با قاطعیت برخورد می کند 

و اجازه عرض اندام به آنها نمی دهد.
کرونا در کشور  به موضوع شیوع  ناجا  فرمانده 

نیروی  االنصاف  و  الحق  کرد:  بیان  و  اشاره 
این  با  مقابله  برای  خوبی  اقدامات  انتظامی 
ویروس منحوس در کشور انجام داده است؛ بعد 
بیشترین  ناجا  کارکنان  آحاد  درمانی،  کادر  از 
وظیفه  بنابراین  داشته اند  مردم  با  را  ارتباط 
است که از سالمت همکاران مان به نحو احسن 

مراقبت کنیم.
سردار اشتری در ادامه جلسه از زحمات تمامی 
به  تخصصی  پلیس های  معاونان،  فرماندهان، 
دلیل جدیت در اجرای کارها تشکر و قدردانی 
کرد و گفت: این عزیزان برای به انجام رساندن 
مأموریت ها سعی و تالش های بسیاری کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم به لطف و عنایت 
عظمای  مقام  راهگشای  هدایت های  و  الهی 
بتوانیم  کارکنان  تمامی  هوشیاری  و  والیت 
به  خدمت  و  مأموریت ها  اجرای  در  همچنان 

مردم پیشتاز باشیم.

آمریکا به دنبال اختالف افکنی در
 ایران بود اما دامن خودش را گرفت

هم  قبل  از  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
پیش بینی می شد اگر نقدینگی موجود 
در کشور به سمت تولید هدایت نشود 
التهاب  طال  و  ارز  و  مسکن  حوزه  در 

ایجاد خواهد کرد.
 آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
صبح دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه، 
)ع(  صادق  امام  شهادت  تسلیت  با 
مهم  شاخصه  دو  تشّیع،  مذهب  رهبر 
»قضاوت  را  قضا  امر  برای  حضرت  آن 
عادالنه و به  حق« و »شناخت موضوع 
و حکم و صدور حکم مبتنی بر فهم و 

دانش« عنوان کرد.
مهم ترین  از  یکی  قضائیه  قوه  رئیس 
مبارزه  را  قضائی  دستگاه  برنامه های 
و  کرد  عنوان  فساد  با  تبعیض  بدون 
گفت که در اولین جلسه سران قوا بعد 
در  و  قضائیه  قوه  مسئولیت  تصدی  از 
تشریح برنامه های خود تأکید کرده که 
هر مستندی که درباره فساد به دستگاه 
که  پرونده ای  هر  و  شود  ارجاع  قضائی 
و  قاطعانه  تشکیل شود،  زمینه  این  در 

عادالنه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هیچ پرونده  ای را زیر میز نمی گذاریم

رئیسی خاطر نشان کرد: هیچ پرونده ای 
را در دستگاه قضائی زیرمیز نمی گذاریم 
و همه پرونده ها روی میز قضات هستند 
قوه  و  می گیرند  قرار  رسیدگی  مورد  و 
قضائیه در مبارزه بدون تبعیض با فساد 
مصمم است و آن را با جدیت پیگیری 

می کنیم.
و  شایعه سازی  قضائیه،  قوه  رئیس 
َسّمی  را  زدن  تهمت  و  دروغ پراکنی 
مهلک برای مبارزه با فساد دانست که 
روند دادرسی عادالنه را مختل می کند 
و بر همین اساس از آحاد ملت خواست 
یا مستنداتی درباره تخلف  اگر گزارش 
فرد یا افرادی دارند، به دستگاه قضائی 

ارائه دهند.

شد:  متذکر  اساس  همین  بر  رئیسی 
غیرمسئول  افراد  به  مسائل  گفتن 
به جای اعالم آنها به دستگاه قضا و ایجاد 
سوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی 
عنوان  به  را  آنها  مردم  که  رفتن  نشانه 
نظام  حتماً  می شناسند،  صالح  فردی 
دادرسی را دچار اخالل می کند و هیچ 

دردی را دوا نمی کند.
و  اتهامات  طرح  قضائیه،  قوه  رئیس 
شایعات در فضای حقیقی و مجازی را 
کاری غیرشرعی و غیر اخالقی دانست 
و تصریح کرد: پرونده ای که در دادگاه ها 
سیر  یک  اساس  بر  می شود،  مطرح 
قانونی شکل می گیرند و هر  حقوقی و 
اقدامی خارج از این چارچوب، حتماً به 

دادرسی عادالنه آسیب خواهد زد.
دولت متولی قیمت گذاری و کنترل بازار 

است
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
به وضعیت بازار و قیمت ها اشاره کرد و 
گفت: تسعیر، قیمت گذاری و کنترل بازار 
وظیفه دولت ها است و مسئوالن اجرایی 
باید با انجام وظایف خود در این زمینه، 
نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم 

درآمد جامعه را برطرف کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارشات 
از  قیمت ها  افزایش  درباره  دریافتی 
با  خود  گفتگوی  و  مختلف  شهرهای 
معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، 
برای  که  خواست  دولتی  مقامات  از 
ساماندهی قیمت ها و کنترل بازار اقدامی 
فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد 
نیز  قضائی  دستگاه  باشد،  الزم  جا  هر 
آماده همکاری با مسئوالن اجرایی است.

مسکن  بازار  آشفته   به  اشاره  با  رئیسی 
ویژه  به  مسکن  وضعیت  کرد:  تصریح 
برای مستأجران و اقشار کم درآمد غیر 
قابل تحمل است و باید با اجرای فوری 
از  مالیات  اخذ  همچون  وکارهایی  ساز 

خانه های خالی که بعد از ۴ سال تصویب 
بازار مسکن  نشده،  اجرایی  قانون هنوز 

سامان یابد.
را ملتهب  بازار مسکن  نقدینگی  هجوم 

کرده است
رئیس قوه قضائیه حرکت لجام گسیخته 
از  را  مسکن  بازار  سوی  به  نقدینگی 
عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان 
کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این 
بودند  داده  هشدار  و  کرده  بینی  پیش 
که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود و 
وارد بازار هر کاالیی شود، موجب التهاب 

می شود.
رئیس جمهور بی  خرد آمریکا نمی تواند 
فریاد حق خواهانه مردم را خاموش کند

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
به اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و 
اشاره کرد  اروپا  و  آمریکا  بی عدالتی در 
و آن را نتیجه ظلم تاریخی سردمداران 
غرب به ملت ها و خصوصاً رنگین پوستان 
و  آمریکا  مردم  خشم  گفت:  و  دانست 
مقطعی  عدالتی  بی  و  ظلم  علیه  اروپا 
نیست و نمی توان با اقدامات جنایت بار 

پلیسی و امنیتی آن را سرکوب کرد.
رئیس قوه قضائیه ریشه این اعتراضات 
را ناکارآمدی و مفاسد ناشی از حاکمیت 
نظام لیبرال دموکراسی دانست و افزود: 
زیرکشیدن  به  با  اروپا  و  آمریکا  مردم 
اجرای  خواهان  برده داری  نمادهای 
عدالت و پایان دادن به ظلم و تبعیض 
هستند اما رئیس جمهور بی خرد آمریکا 
به  قهریه  نیروهای  و  زور  به  توسل  با 

 دنبال سرکوب آنها است.
و  حقوقدانان  از  دعوت  با  رئیسی 
از  حمایت  برای  آزادیخواه  انسان های 
حرکت حق خواهانه مردم آمریکا و اروپا 
برابر نظام سلطه، خاطر نشان کرد:  در 
ظلم  فنای  به  حرکت  این  داریم  یقین 
منجر خواهد شد و حتماً ظلم پایداری 

ندارد و ظالم خواهد رفت.
در این جلسه حجت  االسالم مظفری به 
 عنوان معاون قضائی جدید قوه قضائیه، 
منابع  جدید  معاون  به  عنوان  رحیمی 
قضائیه،  قوه  فرهنگی  امور  و  انسانی 
حاجی  محمدی به  عنوان رئیس جدید 
االسالم  حجت   و  زندان ها  سازمان 
صادقی به  عنوان رئیس جدید شوراهای 

حل اختالف حضور داشتند.
رضایت مندی  میزان  درباره  گزارشی 
مردم از دستگاه قضا: ۷۰ درصد رضایت 

نسبی دارند

مرکز  رئیس  زارع  پور  نشست  این  در 
قضائیه  قوه  اطالعات  فّناوری  و  آمار 
از  نظرسنجی  سامانه  راه اندازی  از 
مراجعه کنندگان به محاکم قضائی خبر 
داد و افزود: در مدت کوتاه راه اندازی این 
مراجعه  از  نفر  هزار  برای ۲۸۰  سامانه، 
پیامک  قضائی  دستگاه  به  کنندگان 
نظرسنجی ارسال شده که از این تعداد 
شرکت  نظرسنجی  در  نفر  هزار   ۱۲

کردند.
وی تصریح کرد: این نظرسنجی شامل 
تا در ۴  بنا داریم  ۶ سوال کلی بوده و 
مرحله دادسرا، جلسه رسیدگی، صدور 
حکم و اجرای احکام از مراجعه کنندگان 
آنها  رضایت  مندی  میزان  به  نسبت 

نظرسنجی صورت پذیرد.
به   اخیر  نظرسنجی  در  گفت:  پور  زارع  
مراجعین  درصد   ۷۰ میانگین  صورت 
از عملکرد همکاران قضا رضایت نسبی 
داشته که ۴۰ تا ۴۵ درصد آنها رضایت  
اعالم  زیاد  زیاد و خیلی  را  مندی خود 

کردند.
مرکز  رئیس  عبداللهی  حجت  االسالم 
نیز  قضائیه  قوه  اطالعات  حفاظت 
باند  یک  دستگیری  و  شناسایی  به 
سازماندهی شاهدان دروغین در استان 
با  افراد  این  گفت:  و  کرد  اشاره  گیالن 
اجاره چند مغازه در اطراف دادگستری 
استان گیالن تحت  پوشش ارائه خدمات 
شهود  سازماندهی  به  اقدام  کامپیوتری 
دروغین برای حضور در دادگاه ها کرده 
بودند که در مواردی موجب هتک آبرو 
و تضییع حقوق طرفین دعوای پرونده ها 
صورت گرفته،  اقدامات  با  که  بود  شده 
مرحله  دو  در  زمینه  این  در  نفر   ۱۹
به  همچنین  وی  شدند.  دستگیر 
تولیدشده  محتوای  بررسی  از  گزارشی 
در فضای مجازی در بازه زمانی اسفند 
افزود:  و  کرده  اشاره   ۹۹ خرداد  تا   ۹۸
هزار   ۲۰۰ قریب  زمانی  بازه  این  در 
محتوا در فضای مجازی با موضوع قوه 
قضائیه منتشر شده که ۵۴ هزار مورد 
از آن اظهارات فردی بوده و جهت گیری 
کلی محتوای تولیدشده، رویکرد مثبت 
و استقبال از دستگاه قضائی در برخورد 

با مفاسد را شامل شده است.
به گفته رئیس مرکز حفاظت اطالعات 
کاربران  از  مهمی  بخش  قضائیه،  قوه 
و  کشف  خواهان  نیز  مجازی  فضای 
فسادزا  فرایندهای  اصالح  برای  تالش 
در کشور توسط دستگاه قضائی شده اند.

التهاب بازار ارز و مسکن قابل پیش بینی بود

سید مناف هاشمی گفت: ۱۲ ایستگاه از 
خط ۶ و ۷ به بهره برداری می رسد و با 
تکمیل این دو خط تا سال آینده بیش 
از ۲ میلیون شهروند تهرانی از خدمات 

مترو بهره مند می شوند.
و  حمل  معاون  هاشمی  مناف  سید 
در  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل 
با  مستقیم  ارتباط  جلسه  حاشیه 
با اشاره به  با سامانه ۱۸۸۸  شهروندان 
پاسخگویی  دلیل  به  سامانه  این  اینکه 
عنوان  به  مردم  برای  شهرداری  شفاف 
برشمرده  شهری  حوزه  در  مثبت  کار 
می شود، گفت: در این جلسه مدیران به 
شکل نوبتی مدیران سازمان ها و شرکت 
های تابعه شهرداری به صورت مستقیم 

به سواالت شهروندان نام پاسخ گفتند.
وی در ادامه اظهار داشت: گله مندی در 
در  تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  حوزه های 
شهروندان  های  صحبت  نخست  رتبه 
بود که عمدتاً به سه نفره شدن مسافران 
همچنین  و  ها  تاکسی  کرایه  تاکسی، 
اشاره  مکانیزه  برقی  های  پله  وضعیت 

کردند.
هاشمی خاطرنشان کرد: برای من مهم 

به روز کیفیت کارمان را  است که روز 
در همه حوزه های حوزه حمل و نقل 

شهری بهبود ببخشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بهبود  برای  اینکه  بر  تاکید  با  تهران 
نیازمند  شهری  نقل  و  حمل  شرایط 
و  امکانات  و  زیرساخت ها  توسعه 
تجهیزات هستیم، گفت: شرایط تحریم 
و مشکالت اقتصادی به کشور دست به 
دست هم داده که در حوزه زیرساخت 

ها خال شدیدی به وجود بیاید.
ناوگان  گذشته  سال   ۸ در  افزود:  وی 
روز  به  دلیلی  به خر  تهران  اتوبوسرانی 
نشده در حالیکه سهم دولت در تامین 
اتوبوس ۸۲.۵ درصد قیمت را باید دولت 
از  نیم درصد  و  تنها ۱۷  و  کند  تامین 
تامین این مبلغ بر عهده شهرداری است.

هاشمی با اشاره به اینکه اوراق مشارکت 
برای مترو و  سال های ۹۷- ۹۸ هنوز 
اتوبوس رانی محقق نشده است، گفت: 
با این حال تالشمان بر روی زیر ساخت 
ها و ناوگان و تامین تجهیزات و امکانات 

هواسازهای مترو گذاشته ایم.
با  که  اخیر  بازدید  خصوص  در  وی 

است  داشته  تهران  مترو  از  شهرداری 
گفت: در طول ۵۰ روز گذشته ۲ بازدید 
ویژه از مترو به خصوص خط ۶ و ۷ و 
 ۲۲ و   ۲۱ منطقه  در  انشعابی  خطوط 
داشتیم که اطالعات خوبی از این بازدید 

ها به دست آوردم.
معاون حمل و نقل شهری تهران با بیان 
اینکه با همت جدی شهرداری و دولت 
با تامین منابع نقد و غیر نقد و تامین 
اعتبار از محل مجتمع ایستگاهی مترو 
محل  از  مترو  خود  منابع  همچنین  و 
حوزه  در  که  درصدی   ۲۰ و  درصد   ۲
 ۱۲  ،۷ و   ۶ خط  در  است،  ایستگاهی 
ایستگاه و ۱۴ ایستگاه تا پایان سال به 

بهره برداری می رسند.
چون  است،  سختی  کار  افزود:  وی 
بانک  و  میلیارد  هزار   ۲ ما  پیمانکاران 
حساب  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ ها 
اوراق  برای گرفتن  ریالی دارند. و  های 
مشارکت های جدید، بانک مرکزی ما را 
مکلف می کند که با بانک ها به توافق 
چون  نیست  ای  ساده  کار  این  برسیم 
با پول دادن و پیش پرداخت  بانک ها 

دادن با ما توافق می کنند.

تهران  شهرداری  نقل  و  حمل  معاون 
دستور  شهردار  اخیر  جلسه  در  گفت: 
داده هم اوراق مشارکت به جد پیگیری 
شود در جلسه امروز با دادستان هم این 

مساله پیگیری شد.
تحرک  الیحه   ۱۵ داد:  ادامه  وی 
منابع  نقل  و  حمل  حوزه  در  اقتصادی 
هم  کشور  بودجه  و  برسد  پررنگ تری 

کمک کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه خط ۶ و ۷ مترو 
بهره برداری  به   ۱۴۰۴ سال  پایان  تا 
از  تهرانی  شهروند  میلیون  دو  برسد 
مترو به عنوان حمل و نقل پاک استفاده 
می کنند، گفت: این خطوط با حدود ۵۰ 

ایستگاه فعال می شوند.
هاشمی در خصوص جلسه صبح امروز 
این  در  گفت:  نیز  کشور  دادستان  با 
جلسه تعاملی مباحث مختلفی در حوزه 
و خدمات شهری همچنین  شهرسازی 
دیدگاه های  و  شد  مقرر  نقل  و  حمل 

خوبی از سوی شهردار ارائه شد.
در  دارد  وظیفه  شهرداری  افزود:  وی 
جایگاه خود در صدور مجوزهای قانونی 
و کاهش تخلفات انسانی وارد عمل شود.

۱۲ ایستگاه خط ۶ و ۷ 
تا پایان سال به 

بهره برداری می رسد

خبر

لزوم تغییر شیوه جمع آوری زباله

شهردار تهران با اشاره به تغییر شکل مخازن زباله در جهان 
گفت: قابل دسترس بودن مخازن جمع آوری زباله صدمات 

جبران ناپذیری دارد.
 پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم آغاز به کار اجرای 
طرح کاپ که برگزار شد، گفت: موضوع پسماند در کشور ما 
موضوع مهمی است و باید ابعاد حاکمیتی آن از ابعاد محلی 

جدا شود و بدانیم که ابعاد حاکمیتی آن بزرگ تر است.
شهردار تهران با اشاره به اینکه مرحله اول مطالعات ما برای 
مدیریت پسماند به انجام رسیده است و آماده اجرا شده، گفت: 
تالش برای جلب نظر مردم کلید واژه مهم این برنامه است و 
اگر در این برنامه موفق شویم مردم را همراه خود کنیم تحول 

عظیمی رخ می دهد.
وی تصریح کرد: باید با بهینه سازی موضوع پسماند در شهر 
تهران تجربه متفاوتی را نسبت به گذشته و برای حفظ آینده 

بهتر رقم بزنیم.
حناچی گفت: وقتی هفت هزار تن زباله روزانه حمل می شود 
و  تر  زباله های  و هر چقدر  این حجم کمتر شود  هر چقدر 
محسوب  بزرگ  موفقیت  یک  این  شوند  جدا  هم  از  خشک 

می شود.
دنیا جمع  بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  افزود:  تهران  شهردار 
را به جای هر شب به یک روز در هفته تبدیل  زباله  آوری 
کرده اند تا هزینه های خود را مدیریت کنند البته این موضوع 

به جز با کاهش تولید زباله محقق نمی شود.
وی ادامه داد: بخشی از مشکالت امروز ما هم بر می شود به 
این مخازنی که در شهر قرار  زباله.  شیوه فعلی جمع آوری 
دادیم شاید یک سری از کارهای ما را راحت کرده باشد اما 

تبعات جبران پذیری هم به شهر وارد کرده است.
حناچی تصریح کرد: امروز یکی از محل های تجمع موش و 
حیوانات موذی همین مخازن است و حاال شما به اینها موضوع 
زباله گردی که خود یک مشکل دیگر محسوب می شود را هم 

اضافه کنید.
شهردار تهران گفت: در آسیا و در برخی کشورها طرحی به نام 
سه آر وجود دارد که زباله کمتر تولید شود آنچه تولید می شود 
قابل بازیافت باشد و سومین موضوع چیز بازیافت شده قابلیت 

استفاده مجدد داشته باشد.
وی افزود: این یک نظریه است که هزینه امحای زباله همان 
ابتدای خرید آن شیء از خریدار کسب می شود که این خود 

به خود به کاهش زباله منجر می شود.
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۵۰ بوستان در سطح شهر تهران در دست طراحی و ساخت است
با  تهران  شهرداری  بوستان های  سازمان  عامل  مدیر   
اعالم خبر تملک ۱۱ باغ جدید در تهران از بهره برداری 
۴ باغ بزرگ در پایتخت تا ۱۵ اسفندماه سال جاری 

خبر داد.
 علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان بوستان ها و 
فضای سبز شهر تهران در نشست خبری  با موضوع 
آتش سوزی های اخیر پایتخت، گفت: در سال جاری 
حدود ۵۰ بوستان منطقه ای و فرا منطقه ای در مناطق 
۲۲ گانه در دست طراحی است و از ۳ بوستان نیز تا دو 
ماه و نیم آینده بهره برداری خواهد شد. بوستان زندگی 
در محله هرندی به ظرفیت ۲۲ هکتار، بوستان وثوق 
الدوله در منطقه ۱۴ و باغ گل ها که به مساحت ۱۱ 

هکتار افتتاح خواهد شد.
وی افزود: یکی از اقدامات مطلوب انجام شده تملک 
باغات در مناطق محروم است که ۱۱ باغ در این راستا 

تملک شده و جزو سرمایه های طبیعی تهران هستند. 
۴ باغ نیز در دست ساخت و بهره برداری است. این 
بوستان ها شامل فاز جدید بوستان والیت در ۶۰ هکتار، 
پارک بزرگ بوستان ایرانیان به مساحت ۲۴ هکتار، در 
منطقه ۲۰ پارک کودک و ۱۲۰۰ هکتار از کمربند سبز 
بهره  مورد  جاری  سال  اسفند  تا ۱۵  که  است  تهران 

برداری قرار می گیرد.
 ۱۳۰۰ گذشته  سال  فروردین  کرد:  عنوان  مختاری 
هکتار جنگل، ۱۵ اسفند ۹۸ نیز ۱۲۰۰ هکتار جنگل 
را افتتاح کردیم و محدوده این جنگل ها از جاده تلو 

آغاز می شود.
عنوان  شهرداری  بوستان های  سازمان  مدیرعامل 
سوزی ها  آتش  برای  پیشگیرانه  اقدامات  درباره  کرد: 
نیز باید گفت که هرساله این موارد را داریم. تاکنون 
 ۹۸ اسفند   ۲۵ اما  نداده ایم  انجام  پیشگیرانه  اقدام 

دستورالعمل اقدامات الزم در این زمینه را به بوستان ها 
در  والیت  بوستان  در  مثال  عنوان  به  کرده ایم.  ابالغ 
رینگ وسط، از فروردین ماه اقدامات الزم را انجام داده 
سوزی  آتش  وقوع  در  هرز  علف های  وجود  اما  بودیم 
کاری  جنگل  ارتفاعات  کرد:  بیان  مختاری  بود.  مؤثر 
شده در تهران تا ارتفاع ۲ هزار کیلومتری ادامه دارد 
زباله های پالستیکی می تواند  به ویژه  زباله ها  و وجود 

موجب آتش سوزی شود.
مختاری درباره بوستان ارتش نیز توضیح داد: ۳۵ هزار 
هکتار از این بوستان به شهرداری تعلق گرفته و باید 
فضای سبز آن ساماندهی شود. در حال حاضر عملیات 
توسعه و ساماندهی فضای سبز آن در حال انجام است 
سبز  فضای  بخش  مقدس  دفاع  هفته  با  همزمان  و 
برداری  بهره  شهروندان  استفاده  برای  ارتش  بوستان 

خواهد شد. 
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اخبار

رویداد کارآفرینی اکسیر در 
البرز برگزار می شود

 رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
کارآفرینانه  رویداد  دبیرخانه  تشکیل  و  برگزاری  از 
جهاد  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  در  »اکسیر« 

دانشگاهی البرز خبر داد.
کارآفرینانه  رویداد  برگزاری  طرح  جلسه  اولین 
»اکسیر« پس از شیوع بیماری کرونا با رعایت فاصله 
کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  در  اجتماعی  گذاری 
جهاد دانشگاهی کرج برگزار شد. این جلسه در حالی 
اجرایی  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  که  شد  آغاز 
شدن این طرح به تعویق افتاده بود و مقرر گردید 
اجرای آن به صورت مجازی تا مرحله مسابقه نهایی 

پیش برود.
محسن داورپناه، رییس مرکز آموزش علمی کاربردی 
اهمیت  از  جلسه  این  در  البرز  دانشگاهی  جهاد 
موضوع  با  اکسیر  کارآفرینانه  رویداد  طرح  برگزاری 
محوری تبلیغات، اطالع رسانی و بسته بندی سخن 
و  آشنایی  رویداد  این  اصلی  هدف  افزود:  و  گفت 
تجربه عملی فرایند ایده پردازی صحیح، توسعه ایده،  
تبدیل ایده به مدل کسب و کار و ارائه آن در حوزه 

کارآفرینی و کسب و کار است.
وی گفت: شرکت کنندگان در این رویداد که تمامی 
از اقشار مختلف جامعه را شامل می  ایده  صاحبان 
شود، به دستاوردهایی مانند آشنایی با مفاهیم اولیه 
کارآفرینی،  و  )استارتاپ ها(  نوپا  کارهای  و  کسب 
یابی به مدل مناسب کسب  با نحوه دست  آشنایی 
و کار و تجربه ارائه تاثیرگذار ایده به سرمایه گذاران و 

داوران دست خواهند یافت.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 
البرز اظهار کرد: آغاز فراخوان و نحوه ثبت نام در این 
رویداد به زودی اطالع رسانی خواهد شد و در مرحله 
پیش رویداد، طرح ها و ایده های شرکت کنندگان 
داوران  اختیار  در  تایید  برای  بندی  بسته  در حوزه 

تخصصی قرار خواهد گرفت.
برگزاری  اولین جلسه  یاداور شد:  پایان  در  داورپناه 
این طرح کارآفرینانه در راستای تشکیل دبیرخانه و 
امور مرتبط به آن با حضور اعضای معاونت فرهنگی و 
دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، 
همکاران فناوری اطالعات جهاددانشگاهی واحد البرز 
و همکاران فرهنگی و پژوهشی مرکز آموزش علمی 

کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد.

 دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: بر 
ملی،  اراضی  در  افروزی  آتش  قانون،  اساس 
باغات  و  کشاورزی  اراضی  و  طبیعی  منابع 
برای  نیز  مواردی  در  و  شده  انگاری  جرم 
متخلفان تا ۱۰ سال حبس، مجازات در نظر 
موضوع  حساسیت  از  نشان  این  که  گرفته 

برای قانونگذار دارد.
انقالب  و  عمومی  دادستان  قاسمی،  محمد 
خطرات  و  آسیب ها  خصوص  در  قزوین 
محصوالت  بقایای  زدن  آتش  احتمالی 
فصل  آغاز  با  ساله  همه  گفت:  کشاورزی 
اراضی  در  حریق  شاهد  گرما  و  تابستان 
ملی و منابع طبیعی هستیم و از این حیث 
به  جبران ناپذیری  و  سنگین  خسارت های 
محیط زیست وارد می شود، اما در سال های 

مجدد  کشت  برای  کشاورزان  برخی  اخیر 
زدن  آتش  به  اقدام  کشاورزی،  زمین های 
کشت  از  پس  کشاورزی  محصوالت  بقایای 
و  آسیب ها  موضوع  این  که  می  کنند  اول 

خطرات متعددی را به دنبال دارد.
انجام شده  بررسی های  اساس  بر  افزود:  وی 
آتش  این  از  بسیاری  اخیر،  سال های  طی 
عامل  توسط  و  سهوی  صورت  به  افروزی ها 
است،  ضروری  که  پیوسته  وقوع  به  انسانی 
و  آموزش های الزم هم در بخش کشاورزان 
هم طبیعت گردان توسط دستگاه های متولی 

داده شود.
بیان  ادامه  در  قزوین  استان  مرکز  دادستان 
کرد: دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: 
کشاورزی  محصوالت  بقایای  زدن  آتش 

مضرات و آسیب های متعددی از جمله مسائل 
انسان ها،  سالمت  تهدید  محیطی،  زیست 
تهدید برای گونه های جانوری، تضعیف بافت 
برای  احتمالی  خطرات  خاک،  حاصلخیز 
پی  در  را  دیگر  موارد  و  عبوری  خودروهای 
دارد و همچنین سال های زیادی الزم است تا 

زمین به شرایط قبل بازگردد.
کل  دادگستری  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
قانونگذار  این که  بیان  با  استان قزوین، وی 
برای این آتش افروزی ها مجازات تعیین کرده، 
تصریح کرد: بر اساس قانون، آتش افروزی در 
اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی 
و باغات جرم انگاری شده و در مواردی نیز 
مجازات  حبس،  سال   ۱۰ تا  متخلفان  برای 
حساسیت  از  نشان  این  که  گرفته  نظر  در 
موضوع برای قانونگذار دارد و همچنین طبق 
زدن  آتش  هوا،  آلودگی  از  جلوگیری  قانون 
جرم  و  ممنوع  کشاورزی  محصوالت  بقایای 
از  متولی  دستگاه های  و  می شود  محسوب 
جمله سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی 
و محیط زیست باید ابتدا اقدامات پیشگیرانه 
اطالع  و  سازی  آگاه  آموزش،  راستای  در  را 
نسبت  و  دهند  قرار  کار  دستور  در  رسانی 
دستگاه  به  متخلفان  معرفی  و  شناسایی  به 

قضایی نیز اقدام کنند.
این مقام قضایی استان در ادامه به آمارهای 
ماهه  سه  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  مربوطه 
نخست سال جاری، تعداد ۳۱ فقره به میزان 
قزوین  استان  در  سوزی  آتش  هکتار   ۵۷۶
به  فقره   ۱۵ تعداد،  این  از  که  افتاده  اتفاق 
میزان ۴۱۹ هکتار در مزارع کشاورزی، باغات 
اراضی  به میزان ۱۵۷ هکتار در  و ۱۳ فقره 
ملی و منابع طبیعی حادث شده که بیش از 
۹۰ درصد از این حریق ها در اثر سهل انگاری 

انسانی به وجود آمده است.

زمین های  از  بسیاری  گفت:  ادامه  در  وی 
مواصالتی  محورهای  مجاورت  در  کشاورزی 
استان قرار دارد و آتش زدن بقایای محصوالت 
حوادث  وقوع  موجب  می تواند  کشاورزی 
رانندگی شود که در سال های گذشته، شاهد 
چندین تصادف زنجیره ای و بروز خسارت های 
سنگین جانی و مالی به خودروهای عبوری 
ناشی از همین آتش افروزی ها بودیم و قطعاً 
خواهد  برخورد  افراد  این  با  قضایی  دستگاه 
کرد و چنانچه خسارتی نیز به اشخاص وارد 

شود، باید جبران خسارت کنند.
دادستان عمومی و انقالب قزوین تأکید کرد: 
و  وظایف  فراخور  به  باید  دستگاه ها  تمامی 
تکالیفی که دارند، در راستای تحقق رونق و 
مسیر  این  در  اما  بردارند،  گام  تولید  جهش 
نباید  و  شود  رعایت  باید  نیز  مسائل  بعضی 
اقدام  بیشتر در سال،  تولید  برای  کشاورزان 
به آتش زدن باقیمانده محصوالت کشاورزی 
موضوع  این  زیرا  کنند،  اول  کشت  از  پس 
آسیب ها و خطرات متعددی را در پی دارد 

که گاهاً جبران ناپذیر است.
دستگاه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قاسمی 
در  قانونی،  و  ذاتی  وظیفه  اساس  بر  قضایی 
بسیاری از موضوعات در راستای پیشگیری از 
وقوع جرم و احیاء حقوق عامه ورود می کند 
و دادستانی به عنوان مدعی العموم نسبت به 
و شاید  دارد  ویژه ای  این موضوع حساسیت 
بحث آتش زدن بقایای محصوالت کشاورزی 
خطرات  اما  باشد،  ساده ای  مسئله  ظاهر  به 
احتمالی آن بسیار سنگین و امنیت جانی و 
غذایی مردم را تهدید می کند، به همین خاطر 
دستگاه های متولی باید در راستای پیشگیری 
و جلوگیری از آن حساسیت و اهتمام ویژه ای 
داشته باشند و متخلفان را با تشکیل پرونده 

به دستگاه قضایی معرفی کنند.

دادستان قزوین: دستگاه قضا با 
آتش افروزان منابع طبیعی برخورد می کند

اخبار

رئیس سازمان صمت استان زنجان عنوان کرد

تکمیل و راه اندازی ۱۲ طرح 
صنعتی تا پایان امسال

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، از 
تکمیل و راه اندازی ۱۲ طرح صنعتی تا پایان سال خبر 

داد.
ناصر فغفوری  اظهار کرد: در راستای تکمیل پروژه های 
اقتصاد مقاومتی استان زنجان در سال جهش تولید، ۱۲ 
طرح صنعتی جهت تکمیل و راه اندازی مصوب شد تا پایان 

امسال به بهره برداری برسد.
طرح  نیز  و  پالستیک  سپهر  صنعتی  طرح  افزود:  وی 
این طرح ها است که  از جمله  تولید پدیده شیمی غرب، 
با راه اندازی آن ها زمینه اشتغال ۲۱۰ نفر فراهم می شود. 
واحد فوالد البرز ناب آرش یکی از بزرگ ترین واحدهای 
صنعتی در دست اجرا است که با تکمیل آن زمینه اشتغال 
برای ۹۰۰ نفر در استان فراهم می شود. همچنین تکمیل 
مقوای  تولید  توسعه  و  الکترونیک  و  برق  زنجیره صنایع 
دوبلکس و کاغذ چاپ و تحریر از جمله  دیگر طرح های 

در دست اقدام است.
یکی  تولیدی سرجین بافت  واحد  داد:  ادامه  این مسئول 
با  که  می رود  شمار  به  استان  بزرگ  واحدهای  از  دیگر 
استان  در  نفر  اشتغال ۱۰۰۰  برای  زمینه  آن  راه اندازی 

فراهم می شود.
فغفوری، تکمیل طرح توسعه اطلس جین، راه اندازی طرح 
پدیده  صنعتی  طرح  راه اندازی  سیوان،  تولیدی  صنعتی 
شیمی قرن، نورد فوالدکاران افق، ذوب آهن نگین کاسپین 
و تکمیل طرح جهان نمو از جمله سایر طرح های صنعتی 

مصوب استان در سال جهش تولید است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور 
شد: پارسال میزان صدور جواز تاسیس و طرح توسعه در 
استان زنجان، از رشد ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل برخوردار بوده است. همچنین در سال گذشته 
۱۰۳۲ فقره جواز تاسیس در استان زنجان صادر شد که 

این میزان در سال ۹۷ به میزان ۷۶۶ مورد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای 
این طرح های صنعتی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال است 
و پیش بینی می شود با راه اندازی طرح های صنعتی، زمینه 

اشتغال برای ۱۷ هزار و ۶۶۴ نفر فراهم شود.
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز:

میزان تراکم بنا در البرز نیازمند 
بازنگری است

طرح تفصیلی بر مبنای تراکم جمعیت سال های گذشته تهیه 
شده است؛ این طرح باید بر اساس میزان مهاجرپذیری شهر 

کرج و استان البرز مورد بازنگری قرار گیرد.
حسن مددی در جلسه ای که به منظور بحث و بررسی در 
خصوص آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج برگزار شد، 
به طرح برخی مشکالت در زمینه تخلفات ساختمانی و نحوه 

برخورد شهرداری ها با این معضالت پرداخت.
بر  اصل   ،۱۰۰ ماده  کمیسیون  قانون  طبق  کرد:  تاکید  وی 
تخریب بناهای متخلف است و در موارد نادر به اخذ جریمه 

تکیه کرده است.
این مسئول، بازنگری در طرح تفصیلی  را عامل پیشگیری از 
فساد و تخلفات ساختمانی ارزیابی کرد و ادامه داد: با این اقدام 
امکان کسب درآمد پایدار برای شهرداری افزایش می یابد و 
تمرکز بودجه این دستگاه از روی جرایم کمیسیون ماده صد 

برداشته خواهد شد.
مسکن  وزارت  با  مشکالت  این  رفع  برای  داشت:  اذعان  وی، 
و شهرسازی وارد مذاکره شدیم و موافقت این ارگان را برای 

امکان بازنگری در طرح تفصیلی دریافت کرده ایم.
این مسئول اضافه کرد: بازنگری در طرح تفصیلی موجب بهبود 

ارائه خدمات توسط دستگاه های خدماتی می شود.
بروز  اولین لحظه  از  با متخلفان  برخورد  بر ضرورت   مددی، 
تخلف، تاکید و شهرداران را مکلف کرد در قبال تخلفات ساخت 

و ساز به سرعت و بر مبنای قانون برخورد کنند.
پارکینگ،  کسری  البرز،  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مهمی  تخلفات  از  را  نورگیر  فضاهای  و  مشاعات  در  تصرف 

ارزیابی کرد که باید به آنها توجه ویژه صورت گیرد.

البرزتا ۵۰ سال آینده مشکل گاز 

ندارد
مدیرعامل شرکت گاز البرز بر ضرورت آموزش ایمنی 
برای کاهش  استان  گازدار شده  تازه  روستاهای  در 
مرگ و میر ناشی از انتشار مونوکسید کربن تاکید 

کرد.
حسین تقی نژاد  با اشاره به اینکه سال گذشته ۹ 
روستای استان گازدار شدند، اظهار کرد: امسال هم 
عملیات گازرسانی به ۵۰ روستا در حال انجام است.

ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۴ روستای استان  وی 
از نعمت گاز برخوردارند که بیشتر این روستاها در 

شهرستان های ساوجبالغ و نظرآباد واقع شده اند.
این مسئول با اشاره به برخی از موانع گازرسانی به 
روستاهای استان گفت: صعب العبور بودن مسیرهای 
گازرسانی، حجم باالی مسیر سازی و حفاری برای 
شبکه گذاری به خصوص در مناطق آسارا و محور 
چالوس، تحصیل اراضی، افزایش قیمت ها و نوسانات 
از  الزم  مجوزهای  صدور  فرایند  نهایت  در  و  ارزی 
ادارات متولی و مرتبط از مهمترین مشکالت موجود 

در مسیر گازرسانی روستایی است.
ایمنی به  با اشاره به ضرورت آموزش  ادامه  وی در 
داد:  توضیح  شده  گازدار  تازه  روستاهای  ساکنان 
دی اکسید کربن ۲۰۰ الی ۳۰۰ برابر خطرناک تر 
تاثیر  عصبی  سیستم  بر  و  بوده  کربن  منوکسید  از 
گذاشته و فرد هنگامی متوجه می شود که نمی تواند 

عکس العملی از خود نشان دهد.
در  ایمنی  آموزش  باید  کرد:  تصریح  نژاد  تقی 
روستاهایی که تازه گازدار شده اند به درستی انجام 
انتشار  از  ناشی  میر  و  مرگ  کاهش  شاهد  تا  شود 

مونوکسید کربن باشیم.
مدیرعامل شرکت گاز البرز با اشاره به اینکه با اجرای 
طرح هایی همچون انتقال خط انتقال گاز بوئین زهرا 
را  البرزی  گاز مشترکین  تامین  ها دغدغه  تا مدت 
نداریم، گفت: ا اجرای این پروژه نیاز استان البرز در 
بخش های مختلف در یک چشم انداز ۵۰ ساله تامین 

می شود.
انتقال سوم  از خط  انشعاب  با  این خط  افزود:  وی 
بویین  شهر  شمال  کیلومتری   ۵ در  واقع  سراسری 
زهرا آغاز و تا روستای عرب آباد ساوجبالغ در غرب 
شهر کرج امتداد خواهد یافت که در دو فاز اجرایی 

عملیات آن صورت خواهد گرفت.
این مسئول توضیح داد: با تکمیل این خط انتقال، 
شاهد رفع مشکل کمبود گاز در استان وتامین انرژی 
گاز تا بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب در 

ساعت خواهیم بود.

کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
تن  هزار   ۹۰۰ و  میلیون  تولید۲  به  اشاره  با 
گفت:  استان،  در  کشاورزی  محصوالت  انواع 
پیش بینی امسال با توجه به نام گذاری سال به 
عنوان »سال جهش تولید« تولید ۳.۱ میلیون 
تن در تمام زیرشاخه ها محصوالت تولیدی در 

کردستان است.
اشتغال  کارگروه  جلسه  در  سپری  محمدفرید 
با   ۹۸ سال  در  کرد:  اظهار  کردستان،  استان 
بخش  دشمنان  ظالمانه  تحریم های  وجود 
کشاورزی و در کنار آن صنعت توانست اقتصاد 

بدون نفت کشور را احیا کنند.
وی عنوان کرد: بخش کشاورزی در این مدت 
در کشور از رشد اقتصادی بسیار خوبی برخوردار 
بود تا جایکه متوسط رشد آن در سال گذشته 
۸.۸ دهم درصد بوده است این نشان می دهد 
رشد  در  میزان  چه  تا  کشاورزی  بخش  که 

اقتصادی نقش آفرین باشد.
با  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اشاره به تولید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع 
پیش  استان،گفت:  در  کشاورزی  محصوالت 
به  سال  گذاری  نام  به  توجه  با  امسال  بینی 
عنوان »سال جهش تولید« تولید ۳.۱ میلیون 
تن در تمام زیرشاخه ها محصوالت تولیدی در 

کردستان است.
 پیش بینی امسال با توجه به نام گذاری سال به 
عنوان »سال جهش تولید« تولید ۳.۱ میلیون 

تن محصوالت کشاورزی در کردستان است.
وی اضافه کرد: زمانی می توانیم در استان رونق 
منابع  که  باشیم  داشته  را  اشتغالزایی  و  تولید 
داشته  وجود  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  برای 

باشد.

ها  مشوق  بحث  در  ویژه  نگاه  خواستار  سپری 
برای جذب سرمایه گذار شد و گفت: اگر مشوق 
الزم وجود نداشته باشد سرمایه گذار در سایر 
استان های دیگر که امکانات بهتری دارند اقدام 

به سرمایه گذاری می کند.
بعضی  تولید  در  کردستان  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت کشاورزی در سطح کشور حرف برای 
گفتن دارد، افزود: رتبه دوم کشوری در تولید 
با  ما  استان  داریم،  در کشور  را  و خرید گندم 
تولید گندم دیم با استان هایی که ۱۰۰ درصد 

کشتشان به صورت آبی است رقابت می کند.
 ۱۰ بین  کردستان  کرد:  تصریح  سپری  فرید 
خود  به  را  کشور  گندم  تولید  درصد   ۱۲ تا 
اختصاص داده است که امیدواریم با لطف خدا 
و تالش کشاورزان بتوانیم این جایگاه را حفظ 

کنیم.
با  گذشته  سال  در  کردستان  کرد:  عنوان  وی 
تولید ۹۵ هزار تن گوشت مرغ رتبه نهم کشوری 
و رتبه اول شمال غرب کشور را کسب کرده و در 
تولید سیب زمینی نیز در جایگاه چهارم کشور 

ایستاده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه در 
تولید توت فرنگی کردستان مقام نخست کشور 
را دارد، گفت: امسال براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته میزان تولید در این محصول به 

۵۰ هزار تن می رسد.
وی افزود: در تولید انگور دیم با توجه به باغاتی 
در  تن  هزار  از ۴۵  رسیده  برداری  بهره  به  که 
سال های گذشته به ۵۵ هزار تن در سال جاری 
رسیدیم که این مهم ما را به رتبه نخست کشور 

در تولید این محصول نزدیک کرد.
فرید سپری با بیان اینکه در تولید گوشت قرمز 

استان  حرکت های خوبی در سال گذشته در 
تولید  تن  هزار   ۲۸ از  گفت:  گرفت،  صورت 
رسیدیم  تن   ۹۹۵ هزار   ۲۹ به  قرمز  گوشت 
امسال جشن تولید ۳۲ هزار تن گوشت قرمز را 

برگزار خواهیم کرد.
به گفته وی، کردستان ظرفیت تولید ساالنه ۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصول کشاورزی 
را دارد که برای دستیابی به این هدف توسعه 

بخش های مختلف هدف گذاری شده است.
کردستان ظرفیت تولید ساالنه ۵ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تن انواع محصول کشاورزی را دارد
وی با بیان اینکه کردستان ۱.۸ دهم مساحت 
دارد،  را  کشور  آبهای  روان  درصد   ۷ و  کشور 
بارندگی  درصد   ۳ با  کردستان  استان  گفت: 
کشور، ۷ درصد روان آب های کشور و استفاده 
۱۹ درصدی از آب های تجدید پذیر و باتوجه به 
مصرف سرانه آب های تجدید ۱۶۴۲مترمکعب 
در کشور است ولی در در استان کردستان سرانه 
مصرف آب های تجدید پذیر ۳۵۶۲ متر مکعب 

آبی  منابع  باالی  پتانسیل  مهم  این  که  است  
کردستان را  نسبت به متوسط کشوری متبلور 

می سازد.
سپری خاطرنشان کرد: استان کردستان نسبت 
به میانگین کشوری که زیر ۲۲ درصد تجهیز 
نوین  به سیستم های  اراضی کشاورزی کشور 
آبیاری دارد با ۴۳ درصد رتبه نخست کشوری را 

به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: ساالنه ۲ هزار هکتار باغ در 
استان ایجاد می شود که در سال ۹۸ از  یک 
هزار و ۵۱۳ هکتار باغ احداث شده و در مجموع 

۴۷ هزار و ۶۰۰ هکتار شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان 
هزار   ۲ افزایش  با  دامپروری  بخش  در  افزود: 
به  دوره  هر  در  پرواری  گوساله  راس   ۵۰۰ و 
رسیده  استان  در  دوره  هر  در  راس  ۱۲هزار 
همچنین در پروار بندی بره نیز با افزایش یک 
هزار راس در هر دوره در سال ۹۸ به ۱۱ هزار 

راس در هر دوره رسیده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد: 

تولید ۲.9 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کردستان

االمر  صاحب  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
فعالیت های  تکیه  گفت:  قزوین  استان  )عج( 
فعالیت های  روی  بر  امسال  سازندگی  بسیج 
قنات ها  تعمیر  آبرسانی،  خصوص  به  عمرانی 

تعمیر خانه و ساخت خانه برای محرومین به 
خصوص برای فصل تابستان است.

بسیج  مسئول  صادق پور،  مهدی  سرهنگ 
استان  )عج(  االمر  صاحب  سپاه  سازندگی 

قزوین، در خصوص ادامه فعالیت های جهادی 
این سازمان اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی 
خدمت رسانی  نهضت  و  جهادی  گروه های 
سازندگی  بسیج  تأکیدی  و  همیشگی  برنامه 

است.
بسیج  فعالیت های  تکیه  داد:  ادامه  وی 
سازندگی امسال بر روی فعالیت های عمرانی 
به خصوص آبرسانی، تعمیر قنات ها تعمیر خانه 
و ساخت خانه برای محرومین به خصوص برای 
فصل تابستان است چرا که در این دوره زمانی 

استقبال گروه های جهادی هم بیشتر است.
االمر  صاحب  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
)عج( استان قزوین بیان کرد: ایجاد اشتغال در 
مناطق مختلف روستایی، تشکیل صندوق های 
از  روستاها  در  تعاونی ها  و  قرض الحسنه 

برنامه های بسیج سازندگی است و ما امیدواریم 
بتوانیم با کمک به تولید به شعار جهش تولید 

جامه عمل بپوشانیم.
بسیج  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
تصریح  صادق پور  قزوین،  استان  سازندگی 
کرد: اقدامات آبرسانی امسال برای ما فوریت 
آقابابا که ۴۰۰ هزار  ویژه ای دارد، سد خاکی 
متر مکعب ظرفیت دارد با تخصیص بودجه از 
سوی استانداری امسال به بهره برداری خواهد 
خصوص  در  شد:  یادآور  مسئول  این  رسید. 
بیماری  این  که  مسئله  این  توجه  با  و  کرونا 
ادامه دارد هنوز برخی از کارگاه های تولیدی ما 
مشغول دوخت ماسک و گان هستند و اگر نیاز 
باشد ما آمادگی داریم که کارگاه های بیشتری 

را نیز فعال کنیم.

مسئول بسیج سازندگی قزوین: طرح های آبرسانی اولویت اقدامات بسیج سازندگی است

نیمه دوم خرداد  1399 

کلنگ پارکینگ طبقاتی در منطقه ۸ 

کرج به زمین خورد

همزمان با افتتاح پروژهای عمرانی در منطقه ۷؛ پروژه 
پارکینگ طبقاتی منطقه ۸ با ارزش اعتباری ۴۲ میلیارد 

تومان کلنگ زنی شد.
کلینیک  جنب  طبقاتی  پارکینگ  زنی  کلنگ  مراسم 
نوردیدگان واقع در منطقه ۸ کرج  با حضور علی کمالی 

زاده واعضای شورای اسالمی شهر کرج، برگزار شد.
شهردار کالنشهر کرج در این مراسم گفت: کمبود فضا 
برای پارک خودرو یکی از معضالت ترافیکی امروز شهر 
اعتقاد  به  و  است  پرتردد  ساعات  در  مخصوصا  کرج 
راه های  از  طبقاتی  پارکینگ های  احداث  کارشناسان، 
موثر برای رفع این معضل محسوب می شود که بایستی 

مورد توجه و اهتمام جدی مدیران شهری قرار گیرد.
گفتنی است:  این پروژه با اعتبار ۴۲ میلیاردی  در مدت 
۱۸ ماه در ۱۱ طبقه و با مساحت ۱۱ هزار متر مربع به 
منظور بهبود ترافیک شهری و رفاه حال شهروندان به 

بهره برداری خواهد رسید.



سالمت
خبر

بیماری کووید ۱۹ تهدیدی برای 
کل سیستم عصبی است

بررسی عالئم نورولوژیکی بیماران کووید۱۹ نشان 
کل  برای  تهدیدی جدی  بیماری  این  دهد  می 

سیستم عصبی است.
آمریکا،  نورث وسترن  دانشگاه  محققان  گفته  به 
دارای  شده  بستری  بیماران  از  نیمی  حدود 
نشانه های عصبی بیماری کووید ۱۹ هستند که 
شامل سردرد، سرگیجه، کاهش سطح هوشیاری، 
مزه،  و  بویایی  اختالالت  تمرکز،  در  دشواری 

سکته، ضعف و درد عضالنی هستند.
ازجمله  عصبی  سیستم  کل  بر  بیماری  این 
اثر  ماهیچه ها  همچنین  و  اعصاب  و  نخاع  مغز، 
عضو  چندین  بر  بیماری  آنجائیکه  از  می گذارد. 
می گذارد،  تأثیر  قلب  و  کلیه ها  ریه،  نظیر  بدن 
ممکن است مغز متحمل عدم اکسیژن رسانی یا 
اختالل های لختگی خون که منجر به سکته های 

مغزی می شود، شود.
بروز عفونت  ویروس ممکن است موجب  بعالوه 
سیستم  واکنش  شود.  مننژیت  و  مغز  مستقیم 
که  می شود  التهاب  موجب  عفونت  به  ایمنی 

می تواند به مغز و اعصاب آسیب برساند.
»ایگور کورالنیک«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
و کل عموم  پزشکان  است  باره می گوید: »الزم 
عفونت  چراکه  باشند  آگاه  مسائل  این  از  مردم 
کروناویروس قبل از بروز تب، سرفه یا مشکالت 
تنفسی، ابتدا با عالئم نورولوژیکی ایجاد می شود.«

محققان در این تحقیق، برای تعیین دفعات و نوع 
عوارض نورولوژیکی و همچنین واکنش به درمان، 
تمامی بیماران کووید ۱۹ یک بیمارستان را مورد 

بررسی قرار دادند.

با  شدید  برخورد  از  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
تعهدات  به  که  داد  خبر  دارویی  های  شرکت 

تولیدی خود عمل نکنند.
محمدرضا شانه ساز، ضمن قدردانی از تالش های 
مورد  داروی  تأمین  برای  داروسازی  شرکت های 
سال  گفت:  تحریم،  شرایط  در  بیماران  نیاز 
سخت  سالی  ارزی  مشکالت  دلیل  به  گذشته 
نفت  را سپری کردیم چرا که فروش و صادرات 
برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت های بسیاری 
طلب می کرد و با همت شرکت های داروسازی و 
سیاست گذاری های صورت گرفته و حضور دکتر 
نمکی به عنوان وزیر بهداشت ما موفق شدیم سهم 
ارز تولید به واردات را عکس کنیم و ۶۰ درصد 
ارز را به تولید داخل تخصیص دهیم، ارقام بورس 
نیز در سال رونق تولید نشان داد که خوشبختانه 
پشت  بدی  سال  مالی  نظر  از  داروسازی  صنعت 
سر نگذاشته است. وی افزود: سازمان غذا و دارو 
تأمین ماسک،  از شیوع کووید ۱۹ مسئول  پس 
لباس های حفاظتی، ونتیالتور، دارو و همه اقالم 
بهداشتی ضد کرونا بود در شرایطی که بسیاری از 
دیگر دچار چالش شدند، خوشبختانه ما توانستیم 

نیازهای کشور در شیوع کرونا را تأمین کنیم.
شانه ساز به صرفه جویی ارزی در سال ۹۸ اشاره 
گرفته  صورت  هدفگذاری  براساس  گفت:  و  کرد 
توسط وزیر بهداشت و با جدی گرفتن تولید، نیاز 
ارزی دارو و تجهیزات پزشکی را داوطلبانه ۶۰۰ 

میلیون دالر کاهش دادیم.
 ۴۰۰ تخصیص  از  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
میلیون دالر ارز دارویی تا پایان خرداد خبر داد 
ارز مورد  امسال  ماه نخست  و گفت: در ۲ ماهه 
نیاز تخصیص داده نشده است و جلسات متعددی 
تشکیل شد و وزیر بهداشت نیز مکاتباتی با دولت 
داشت و قول داده شد که ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیون 
به  ما  رقم  این  با  و  داده شود  ارز تخصیص  دالر 
میزان ارز تخصیصی تا پایان خرداد خواهیم رسید.

که  داده  قول  مرکزی  بانک  افزود:  ساز  شانه 
دارو  ارز  دالر  میلیارد   ۲.۵ از  کرد  خواهد  تالش 
شهریور  تا  را  میلیارد   ۱.۵ پزشکی  تجهیزات  و 
دیگر  بخش  این  بر  عالوه  البته  کند،  تأمین   ۹۹
تأمین  نیمایی  ارز  محل  از  نیز  ارزی  نیازهای  از 

خواهد شد و امسال مکمل ها، ملزومات، داروهای 
بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس و مواد اولیه 

نیمایی خواهد بود.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت دارو در سال 
موردنیاز  داروی  تا  می کنیم  تالش  ما  گفت:   ۹۹
مردم تأمین شود و باید به نحوی قیمت دارو را 
از  پرداختی  افزایش  کمترین  که  کنیم  مدیریت 
جیب مردم را داشته باشیم البته باید مراقب باشیم 
که تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید کنند در 
غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد که دارو را 
به صورت فوریتی با چند برابر قیمت داخلی وارد 

کنیم و این ارزبری زیادی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری ماده اولیه دارو 
با هماهنگی سندیکای تولیدکنندگان ماده اولیه 
دارو برای اولین بار در کشور انجام خواهد شد و 

نباید قیمت گذاری در شرکت ها سلیقه ای باشد.
باید تولید کنندگان  اینکه  بر  با تأکید  شانه ساز 

بر تعهدات تولید داروی خود عمل کنند، گفت: 
به دنبال آن هستیم تا چالش های تولیدکنندگان 
دارو کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان هم باید به 
تعهدات خود عمل کنند. اگر شرکتی به تعهدات 
خود عمل نکند به شدت برخورد می کنیم، چراکه 
اگر شرکتی به تعهد خود عمل نکند، مجبور به 
و  بیشتر می شویم  با قیمت  فوریتی دارو  واردات 
برای کم کاری یک شرکت دیگران آسیب خواهند 
نیازهای  همه  داریم  وظیفه  نیز  ما  البته  دید، 
منطقی تولیدکنندگان را برطرف کنیم تا بتوانند 

به موقع به تعهدات خود عمل کنند.
کمیته  کرد:  اظهار  دارو،  صادرات  درباره  وی 
صادرات تشکیل شده و باید توجه داشت داروهایی 
که ارز نیمایی می گیرند اگر شرکت تولیدکننده 
کشور  داخل  در  موجود  ذخیره  ماه  سه  حداقل 

داشته باشند می تواند دارو را صادرات کند.
قیمت گذاری  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 

داروهای برند ژنریک گفت: در قیمت گذاری معتقد 
هستیم یکی از دالیل اتهامات بی کیفیتی داروی 
کمیسیون  در  و  برمی گردد  اولیه  ماده  به  ایران 
ماده  شرکتی  اگر  که  شده  مصوب  قیمت گذاری 
مستندا  را  موضوع  این  و  کند  وارد  بهتری  اولیه 

ثابت کند آن را در قیمت لحاظ می کنیم.
سقفی  مرکزی  بانک  شده  مقرر  داد:  ادامه  وی 
برای سازمان غذا و دارو در نظر بگیرد تا بتوانیم 
نیز  دولت  و  کنیم  معرفی  را  شرکت ها  اعتباری 
متعهد می شود که به قیمت روز ترخیص نرخ ارز 
را محاسبه می کند و قول داده اند که حداکثر تا 
سه ماه بعد ارز کاالی ترخیص شده را تأمین کنند 
را شرکت  تفاوت  دیگر  رود  باال  ارز  قیمت  اگر  و 
روز  نرخ  به  ارز  قیمت  و  کرد  نخواهد  پرداخت 
ترخیص کاال محاسبه خواهد شد که این تصمیم 
مهم نقش بسزایی در تأمین داروهای حیاتی در 

کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

شرط صادرات دارو با ارز نیمایی

از  حاصل  مثبت  نتایج  از  خون،  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
پالسمادرمانی بیماران کرونا خبر داد .

خبرنگاران  با  ویدئوکنفرانسی  نشست  در  عشقی،  پیمان   
درباره نتایج حاصل از پالسما درمانی بیماران کرونا، گفت: 
کارآزمایی اول پالسما درمانی به پایان رسید و نتایج خوبی 

داشت. نتایج بهتر از آن چیزی بود که حدس می زدیم.
وی در توضیح نتایج کارآزمایی پالسما درمانی بیماران کرونا 
باید بگویم که در این کارآزمایی  افزود: به صورت اجمالی 
حدود ۲۰۰ بیمار کرونا تحت پالسما درمانی قرار گرفتند 
و تقریباً این بیماران در سن، نوع بیماری و شدت بیماری 
مشابه بودند. بر اساس نتایج حاصل شده، مرگ و میر ناشی 
از کرونا در آن دسته از بیمارانی که پالسما دریافت کرده 
در  اقامت  مدت  یافت.  کاهش  درصد   ۵۰ تقریباً  بودند، 
قرار  درمانی  پالسما  تحت  که  بیمارانی  در  نیز  بیمارستان 

گرفتند، حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
عشقی همچنین افزود: بیماران بسیار بدحال نیز که دسته 
ویژه ای  یو شرایط  آی سی  در  و  بودند  بیماران  از  دیگری 
داشتند، زمانی که پالسما به موقع و سریع به آنها رسیده 
بود، میزان مرگ و میرشان حداقل ۵۰ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: در مجموع این آمار 
برای خود ما امیدوار کننده بود و سبب شد که سازمان انتقال 
خون کارآزمایی بالینی دوم را مبتنی بر مصرف پالسما در 
۲۴ ساعت اول بستری در بیماران بدحال شروع کند. این 
استان های  شامل  کرونا،  قرمز  استان های  در  را  کارآزمایی 
خوزستان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان شروع کردیم 

و حدود ۶۰ بیمار نیز وارد کارآزمایی شدند.
وی افزود: تفاوت این کارآزمایی با کارآزمایی اول آن است 
که اکنون پالسمای بهبودیافتگان کرونا را به میزان کافی در 
اختیار داریم و در کارآزمایی اول پالسما این افراد را چندان 

در اختیار نداشتیم.
عشقی همچنین با اشاره به روز جهانی اهداکنندگان خون و 
تبریک این روز به اهداکنندگان خون و به ویژه اهداکنندگان 
مستمر که ساالنه دو بار اهدای خون انجام می دهند، گفت: 
همچنین این روز را به بیماران بهبودیافته کرونایی نیز که 
پالسمایشان را برای درمان سایر هموطنان شان قرار دادند، 

تبریک می گویم.
وی افزود: اهدای خون نوعی جان بازی است. هرچند تمام 
اقدام یک  این  اهدا کرده اند می دانند که  کسانی که خون 
جان بازی بسیار بی درد و کم دغدغه است. از سال ۱۳۸۵ 
درصد   ۱۰۰ و  چشمداشت  بدون  خون  اهدای  کشور  در 
داوطلبانه داریم از ۲.۵ میلیون اهداکننده کشور از ۲ میلیون 
و ۱۰۰ هزار نفر خون می گیریم و از دریافت خون ۴۰۰ هزار 
نفر دیگر یا به خاطر سالمت خودشان و یا بنابر دالیل دیگر 
معذوریم. باید توجه کرد که سخت گیرانه ترین استانداردها را 

در حوزه اهدای خون در کشور به کار می بریم.
عشقی تاکید کرد: در بحران کرونا که بسیاری از کشورها از 
استانداردهایشان در حوزه اهدای خون کوتاه آمدند، ما هیچ 
استانداردی را نادیده نگرفتیم و استانداردهای اهدای خون 

در دوران کرونا تغییری با قبل نکرده است.
وی ادامه داد: آمادگی پایگاه های اهدای خون ما به صورت 
۱۰۰ درصد است و همه مسائل بهداشتی در آن ها رعایت 

شده است. حتی امسال پیش بینی کردیم که از سال جاری 
برای تکریم بیشتر اهداکنندگان مستمر، پکیج های خدمات 
سازمان  در  که  اپلیکیشن هایی  با  و  گرفته  نظر  در  ویژه 
وصل  ما  اهداکنندگان  موبایل های  به  و  می شود  طراحی 
می شود، اطالعات خاص به آنها می دهیم و کمک های ویژه 
خون  انتقال  سازمان  هدف  می دهیم.  قرار  اختیارشان  در 
تکریم اهداکنندگان بوده و هست. در عین حال همین جا 
نکنند  فراموش  که  کرونا می خواهم  بهبودیافتگان  تمام  از 
که یک ماه قبل در چه شرایطی بودند. اکنون چند استان 
ما قرمز است و بیماران نیازمند به پالسمای آنها هستند. 
پادتنی که در پالسمای بهبودیافتگان وجود دارد، می تواند 

درمانی بر دردهای آنها باشد.
عشقی گفت: سازمان انتقال خون در ۲۲ پایگاه خود آمادگی 
از طریق دستگاه، بدون دریافت خون،  را  دارد که پالسما 
دریافت کرده و آن را در اختیار هموطنان بیمار قرار دهد. از 
بهبودیافتگان کرونایی خواهش می کنم برای اهدای پالسما 

به ما مراجعه کنند.
درباره  خون،  انتقال  سازمان  پرسنل  از  تشکر  ضمن  وی 
بهبودیافتگان  پالسمای  فروش  و  خرید  بر  مبنی  مباحثی 
مطرح  اصطالحاتی  مجازی  فضای  در  کرد:  اظهار  کرونا، 
می شود که درست نیست. باید توجه کرد که ما در قبال 
پالسمای خون و پالکت بیماران مان نه پولی می دهیم و نه 
پولی می گیریم. پالسمایی را که از خون بیماران مان زیاد 
می آید را هم به جای اینکه دور بریزیم، آن را برای تبدیل 
دارو به کمپانی های معتبر ارسال می کنیم. ساالنه ۲۰۰ هزار 
لیتر پالسمای مازاد داریم و افتخار می کنیم که پالسمای ما 
آنقدر استاندارد است که کمپانی های معتبر جهانی آن را 
دریافت کرده و به ما دارو تحویل می دهند و دارو ارزان تر به 
ما می رسد. دور ریختن این پالسما دور ریختن سرمایه ملی 

است و کسی هم تاکنون برای این کار ایراد نگرفته است.
می کنم  فکر  انتقال خون گفت: هرچه  سازمان  مدیرعامل 
نتیجه  به  معنای دیگری می دهد،  فروشی چه  که پالسما 

مردم  به  نه  پولی  هیچ  خون  اهدای  در  زیرا  نمی رسیم. 
می دهیم و نه می گیریم. شاید منظور پالسمایی باشد که 
بیماری خاصی مبتال  به  یا  پرپادتن می گیریم که  افراد  از 
شدند و آنتی ژن خاصی دارند و یا مداخله پزشکی خاصی 
مانند تزریق واکسن در آنها انجام شده که جمعیت خاص 
و ویژه ای هستند که تعدادشان کم است و جایگزین ندارند. 
در همه جای دنیا از این افراد درخواست می کنند که برای 
تولید دارو، پالسما اهدا کنند. داروهایی مانند سرم ضدهاری 
می شود.  تولید  همین طریق  از   … و  بی  هپاتیت  یا ضد 
اهداکنندگان  این  آمد  و  ما هزینه رفت  این حوزه هم  در 
و  بار مراجعه کنند  باید سالی چندین  زیرا  را می پردازیم. 
چندین ساعت وقت بگذارند. گاهی هم مداخله پزشکی در 

آنها انجام می دهیم.
از زمان تأسیس  تاکید کرد: ما ۵۰ سال است که  عشقی 
سازمان، مبلغ رفت و آمد این اهداکنندگان را می پردازیم و 
چیزی است که در ایران و جهان هست و خواهد بود. البته 
اگر کسی نذر کرده باشد و هزینه ای را نخواهد، به زور به او 
پول نمی دهیم، اما معموالً این طور است که افراد می گویند 
وقت و هزینه رفت و آمد ما جبران شود و ما هم در همین 
حد هزینه هایشان را جبران می کنیم. هیچ کجای دنیا به این 

اقدام پالسمافروشی نمی گویند.
وی با بیان اینکه برای تولید داروهای مشتق از پالسما نیاز 
کشورمان حدود ۱ میلیون لیتر پالسما است، گفت: تاکنون 
دریافت  مردم  خون  از  که  مازادی  پالسمای  با  مجموعاً 
می کنیم و پالسمایی که بخش خصوصی از مردم می گیرد 
که مانند سایر مناطق دنیا اقدام می کنند و مانند همه دنیا 
در قبال اهدای پالسما مبلغی را به مردم می پردازند، ۵۵۰ 
هزار لیتر پالسما می شود. یعنی ما ۵۰۰ هزار لیتر عقب تریم 
حاضر  حال  در  دارند.  را  مشکل  این  دنیا  جای  همه  که 
سازمان جهانی بهداشت در زمینه کمبود منابع پالسمایی 
انتقال خون  که سازمان  تدوین می کند  یک دستورالعمل 

ایران هم درگیر آن است.

نتایج امیدبخش پالسمادرمانی بیماران کرونا

خبر

دالیل افزایش موارد 
ابتال به کرونا
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دالیل  خصوص  در  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
افزایش موارد ابتال به کرونا در کشور توضیحاتی ارائه 

داد.
گفت:  خبر،  شبکه  با  گفتگو  در  حریرچی،  ایرج   
افزایش مبتال به کرونا در روزهای اخیر ناشی از توان 

بیماریابی کادر درمانی و بهداشتی است.
وی افزود: همانطور که رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت ما در پیک دوم نیستیم. تا 
۲۲ فروردین ۹۹ بیشترین تست های کرونایی برای 
افزایش  با  تاریخ،  این  از  بعد  اما  بود،  موارد بستری 
به  مشکوک  افراد  تمامی  غربالگری،  تست های 
بیماری کووید ۱۹ تست شده اند. آنچه که مهم است 

تعداد بستری شدگان است.
استعفای  شایعه  درباره  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
وزیر بهداشت، گفت: استعفای دکتر نمکی شوخی 
وزیر  شأن  در  گیری  کناره  و  استعفا  بود،  تلخی 

بهداشت و تیم همراه نیست.
دفاع  دوران  شهدای  تعداد  مقایسه  در  حریرچی 
تعداد  داشت:  اظهار  کرونا،  جانباختگان  با  مقدس 
شهدای ما در جنگ تحمیلی میانگین روزانه ۶۶ نفر 
بود، اما تعداد روزانه جان باختگان کرونایی در این 

مدت گذشته روزانه ۱۰۰ نفر است.
معاون کل وزارت بهداشت به اجبار بیشتر کشورها 
گفت:  و  کرد  اشاره  اقتصادی  مراکز  بازگشایی  در 
از  استفاده  از شیوع کرونا  پیشگیری  بهترین روش 
ماسک است. کسی که بیمار یا ناقل است از ماسک 

استفاده کند.
صمت  وزارت  به  جمهور  رئیس  افزود:  حریرچی 
ارزان در  ماسک  تا  داده  تهران دستور  و شهرداری 

اختیار مردم قرار دهند.
نکردن  رعایت  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
و  خرید  مراکز  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  صحیح 

خدماتی، اثرات منفی در جامعه دارد.

نظام  عالی  شورای  رئیس 
فعالیت  تمرکز  گفت:  پزشکی، 
با  مقابله  بر  پزشکی  جامعه 
عماًل  و  گرفته  قرار  کووید ۱۹ 
از کار انتفاعی فاصله گرفته اند.

اشاره  ضمن  معین،  مصطفی 
به ماهیت وظایف شورای عالی 
نظام پزشکی که بطور مستمر 
و  سیاستگذاری  بخش  دو  در 
قانون   ۱۵ ماده  طبق  نظارت 
تعریف  پزشکی  نظام  سازمان 
به  توجه  با  افزود:  است،  شده 
پیگیری مصوبات شورای  لزوم 
بازه  در  سازمان  توسط  عالی 
های زمانی مختلف و همچنین 
با توجه به اینکه از حدود ۴ ماه 
پیش تاکنون تمامی کشورهای 
درگیر  ایران  جمله  از  جهان 
و  بوده   ۱۹ کووید  پاندمی 
همکاران جامعه پزشکی  طبعاً 
در تمامی بخش ها به صورت 
مقابله  حال  در  روزی  شبانه 
یکی  هستند،  بیماری  این  با 
که  موضوعاتی  ترین  مهم  از 
دستور  در  ثابت  صورت  به 
داشته،  قرار  عالی  شورای  کار 
از  اطالعات  آخرین  گرفتن 
مسائل  شدت،  شیوع،  میزان 
همه گیری و ارتباط نزدیک با 
همکاران خط مقدم مواجهه با 

کووید ۱۹ بوده است.
موارد  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
رسیدگی  پیگیری  الذکر  فوق 
آنان  نیازهای  و  مشکالت  به 
تجهیزات  تأمین  از  اعم 
آموزش  حفاظتی،  و  بهداشتی 
به  آنها  انعکاس  ضروری،  های 
مقامات عالی رتبه کشوری و...، 

نیز در دستور کار شورای عالی 
نظام پزشکی قرار داشته است.

نظام  عالی  شورای  رئیس 
پزشکی با تاکید بر اینکه تمرکز 
بر  مراکز  و  همکاران  فعالیت 
مقابله با کووید ۱۹ قرار گرفته 
فاصله  انتفاعی  کار  از  عماًل  و 
گرفته اند، تصریح کرد: هزینه 
به  اندک  فعالیت  همان  های 
و  تورم  مانند  متعدد  دالیل 
و  بهداشتی  اقالم  های  هزینه 

حفاظتی افزایش یافته است.
سایر  خصوص  در  معین 
شده  انجام  های  پیگیری 
نظام  عالی  شورای  سوی  از 
مشکالت  رفع  برای  پزشکی 
اظهار  پزشکی،  مبتالبه جامعه 
مشکالت  خصوص  در  کرد: 
شده  تمام  قیمت  و  تعرفه 
وام  مالیات،  پزشکی،  خدمات 
بیمه  تسهیالت  و  بانکی  های 
اتخاذ  متعددی  تصمیمات  ای 
توسط  زیادی  های  پیگیری  و 
پذیرفته  انجام  عالی  شورای 
و  نتایج  زودی  به  که  است 
با  گرچه  آن  دستاوردهای 
مطالبات حقه همکاران فاصله 
رسانی  اطالع  دارد،  زیادی 

خواهد شد.
نظام  عالی  شورای  رئیس 
نحوه  خصوص  در  پزشکی 
سازمان  بودجه  کرد  هزینه 
هدر  و  اتالف  از  جلوگیری  و 
سال  هر  گفت:  منابع،  رفت 
سازمان،  اجرایی  مدیریت 
آینده  سال  پیشنهادی  بودجه 
گزارش  بر  مبتنی  را  خود 
سال  درآمد  و  هزینه  عملکرد 

به  جدید  های  برنامه  و  قبل 
شورای عالی ارائه می دهد که 
پس از بحث و بررسی نسبت به 

تصویب آن اقدام می شود.
وی افزود: البته به دلیل شرایط 
کرونایی موجود، ضرورت فاصله 
گذاری اجتماعی و قرنطینه در 
فروردین،  و  اسفند  های  ماه 
صورت  به   ۱۳۹۹ سال  بودجه 
دو دوازدهم تصویب شده است.

که  هرچند  داد:  ادامه  معین 
ولی  نیست  ایده آل  این روش 
است  درصدد  عالی  شورای 
آئین  تصوییب  به  توجه  با  که 
معامالتی  و  مالی  جدید  نامه 
سازمان، وجود خزانه داری کل 
و استقرار نظم و انضباط اداری 
نیرو  تعدیل  به  توجه  مالی،  و 
کارکنان،  بیشتر  وری  بهره  و 
تقویت فناوری اطالعات و ارائه 
الکترونیک،  به صورت  خدمات 
و نیز کسب منابع مالی پایدار و 
استفاده از روش بودجه نویسی 
علمی، وضعیت موجود را بهبود 

ببخشد.
حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۵ ماده  استناد  به  حاضر 
و  پزشکی  نظام  سازمان  قانون 
نظارت  کمیسیون  وجود  نیز 
شورایعالی، با همکاری بازرسان 
رفع  به  نسبت  سازمان  محترم 
طی  که  موجود  های  ضعف 
مکاتبات و مصوبات متعددی به 
سازمان منعکس گردیده است، 
شورای عالی با حساسیت ویژه 

این امر را پیگیری می نماید.
رئیس شورای عالی در خصوص 
نحوه نظارت بر عملکر صندوق 
اظهار  سازمان،  رفاه  و  تعاون 
و   ۶ مواد  به  توجه  با  کرد: 
تعاون  صندوق  اساسنامه   ۷
اختیارات  و  وظایف  رفاه،  و 
مجمع  عنوان  به  عالی  شورای 
عمومی صندوق در قالب یازده 
بند در جهت تصویب سیاست 
های کلی صندوق و نظارت بر 

عملکرد آن تعریف شده است.
طریق  از  امر  این  افزود:  وی 
فوق  و  عادی  مجامع  برگزاری 
گزارش  آن  طی  که  العاده 
گزارش  صندوق،  عملکرد 
بازرسی  و  مستقل  حسابرس 

استماع و پس از بررسی ، بحث 
مجمع  تکالیف  نظر،  تبادل  و 
مدیره  هیأت  به  اجرا  جهت 
الزم  تذکرات  و  ابالغ  صندوق 
مشکالت  اصالح  درخصوص 

احتمالی داده می شود.
کرد:  خاطرنشان  معین 
همچنین به استناد بند ج ماده 
۱۵ قانون سازمان، شورای عالی 
به صورت کلی یا موردی نیز بر 

عملکرد صندوق نظارت دارد.
مزمن  مشکالت  وجود  وی، 
مالی و ساختاری بر جای مانده 
از گذشته، بی ثباتی مدیریتی و 
تغییرات پی در پی هیات مدیره 
جدید  دوره  هر  در  صندوق 
انتخابات سازمان نظام پزشکی، 
از  برخی  ناکافی  گذاری  وقت 
اعضای هیات مدیره، همچنین 
عدم بلوغ سازمانی جهت انجام 
یافته  سازمان  های  فعالیت 
اقتصادی و استفاده از ظرفیت 
های بالقوه و بالفعل، انتظارات 
نامناسب  یا  و  حد  از  بیش 
اعمال  صندوق،  امکانات  از 
بعضاً  سیاستهای  و  سالیق 
های  دوره  و  متناقض  کاماًل 
صندوق  ارکان  فعالیت  کوتاه 
الشعاع  تحت  معموالً  که 
انتخاباتی  و  ای  مسائل حاشیه 
جمله  از  گیرد،  می  قرار  نیز 
دالیل متعددی عنوان کرد که 
که  آنچنان  نتوانسته  صندوق 
قابل  فعالیتهای  است  شایسته 

توجهی داشته باشد.
معین در پاسخ به این سوال که 
اجرای وظایف مقرر در ماده ۳ 
نظارت  و  پزشکی  نظام  قانون 
مستمر بر حسن اجرای آنها از 
چه  به  سازمان  ریاست  طریق 
صورت بوده است،  اظهار کرد: 
طبق ماده ۶ آئین نامه داخلی 
جلسات شورای عالی، مصوبات 
شورای عالی باید ظرف حداکثر 
کل  رئیس  توسط  روز   ۱۰
شده  گذاشته  اجرا  مورد  به 
امکان  دلیل  هر  به  چنانچه  و 
اجرای آن وجود نداشته باشد، 
عالی  شورای  رئیسه  هیأت  به 
منعکس شود تا در اولین جلسه 
شورای عالی مورد بررسی قرار 

گیرد.

تمرکز جامعه پزشکی بر مقابله با کووید ۱۹ قرار گرفته است
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استان تهران
گزارش

پیشرفت شتابان روند احداث بوستان 
شهدای هسته ای پرند

بوستان بزرگ شهدای هسته ای شهر پرند با بیش از ۵۰ هزار متر مربع 
یکی از پروژه های کالن شهرداری پرند در سال جاری به شمار می 
رود و عملیات اجرایی آن با نظارت معاونت عمران و بازآفرینی فضاهای 

شهری شهرداری تاکنون پیشرفت قابل مالحضه ای داشته است.
 این پروژه شاخص از ابتدای امسال با دستور و جدیت مهندس عرب 
شهردار پرند، کلید خورد و در هفته دولت افتتاح می شود تا شاهد 
گام بلند شهرداری برای توسعه فضای سبز و اماکن تفریحی در این 

شهر باشیم.
این پروژه اکنون در مرحله سنگ چینی دیوار مالون، جدولگذاری، بتن 
ریزی، خاکبرداری با ماشین آالت عمرانی، خاک ریزی با ماشین آالت 
عمرانی، تسطیح و زیرسازی زمین های ورزشی چند منظوره، پیاده 

روسازی، آرماتوربندی، محوطه سازی و ... قرار دارد.

تهران- استاندار تهران گفت: بیشترین 
بیکاری کرونا در استان تهران مربوط به 

بخش خدمات است .
 انوشیروان محسنی بندپی  در جلسه 
با حضور منصوری  شورای اشتغال که 
اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
وزارت کار و اعضای کارگروه برگزار شد 
با اشاره به تحقق تعهد اشتغال استان 
تهران اظهار داشت: در سال ۹۸ تعهد 
ایجاد اشتغال در استان تهران ۹۶ هزار 
شغل بوده که به صورت رسمی ۸۵.۲ 
درصد تحقق یافته و با توجه به اینکه 
دانش بنیان  اشتغال شرکت های  میزان 
ثبت نشده نشان دهنده این است که 
یافته  تحقق  درصدی   ۱۰۰ صورت  به 

است.
اشتغال  سهم  بیشترین  داد:  ادامه  وی 
با  خدمات  حوزه  در  تهران  استان  در 
بیش از ۶۵ درصد می باشد که به علت 
بخش،  این  بر  کرونا  بیماری  تأثیر سو 
ایجاد  حوزه  این  در  بیکاری  بیشترین 
شده است که به سبب تعطیلی هتل ها 
واحدهای پذیرایی، تورهای گردشگری 

و غیره بوده است.

استاندار تهران سپس بیان کرد: از ۷۵۰ 
دریافت  برای  شده  ثبت نام  نفر  هزار 
بیمه بیکاری در اثر بیماری کرونا، ۱۶۰ 
از  و  تهران  استان  به  مربوط  نفر  هزار 
این تعداد ۱۱۰ هزار نفر مربوط به شهر 

تهران هستند.

محسنی بندپی سپس عنوان کرد: در 
واحدهایی  به  وام  پرداخت  نحوه  مورد 
که از شرایط کرونا دچار آسیب شدند، 
حوزه خدمات بیشتر دچار مشکل شده 
از همین رو بیشترین اختصاص وام نیز 

مربوط به این حوزه است.

در  مشکالتی  گفت:  همچنین  وی 
زمینه پرداخت تسهیالت وجود داشت 
قرار  بازنگری  مورد  شروط  برخی  که 
افراد و واحدهای بیشتری از  تا  گرفته 
تسهیالت الزم برخوردار شوند و به مدار 

فعالیت بازگردند.

بیشترین بیکاری کرونا در استان تهران مربوط 
به بخش خدمات است

از  بهره گیری  کریم،  رباط  شهردار 
شهر  زیباسازی  در  شهری  نورپردازی 
و  مطلوب  روشنایی  گفت:  و  داد  خبر 
مناسب با ایجاد وضوح دید برای مردم 
و روشن کردن نقاط پنهان و جرم خیز، 
شهروندان  آسایش  و  راحتی  موجب 
برای حضور در فضاهای شهری می شود

این که  بیان  با  پارسا  اصغر  مهندس   
بدون  و  بی جان  کالبد  یک  تنها  شهر 
حیات نیست، اظهار کرد: شهر بستری 
برای زندگی است و باید عالوه بر انجام 
خدمات عمرانی، فعالیت های زیباسازی 

نیز در شهرها انجام شود.
شهردار رباط کریم ادامه داد: در ۴ ماه 
گذشته بالغ بر ۱۰هزار متر انواع ریسه 

های  رقصان توسط واحد زیباسازی در 
اکنون  و  است  نصب شده  سطح شهر 
پرندک  محله  اصلی  بلوار  به  نوبت 
حدود  با  پرندک  های  شب  و  رسیده 
۳۰۰ متر ریسه  رنگی زیبا و متفاوت 
افزایش  خواهد شد.ایشان در خصوص 
و میادین  بلوارها  تزئینی در  چراغهای 
از  تاکنون  داشت:  اذعان  شهر  سطح 
شهید  میدان  در  تزئینی  چراغهای 
بهشتی تا چهارراه مصلی بهره برداری 
شده است و در آینده نزدیک از چهارراه 
مصلی تا میدان آزادگان نیز مجهز به 

اینگونه چراغ ها خواهد شد.
به  اشاره  با  پایان  در  پارسا  مهندس 
می تواند  مناسب  نورپردازی  اینکه 

هویت  تقویت کننده  عوامل  از  یکی 
ویژه  شخصیت  ارتقای  و  مکان  یک 
آن محسوب شود، افزود: با نورپردازی 

مناسب می توان بر جذابیت و در نتیجه 
سرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن 

افزود.

بهره گیری از نورپردازی شهری در زیباسازی رباط کریم

گزارش

نوسازی آسفالت میدان شهیدان بیات 
در شهرک واوان اسالمشهر

عملیات تراش و روکش آسفالت میدان شهیدان بیات شهرک واوان به 
مرحله اجرا درآمد.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، در جهت بهسازی معابر 
سطح شهرک واوان و در راستای اجرای عملیات تراش الین شرقی بلوار 
امام خمینی ،  عملیات روکش مکانیزه میدان شهیدان بیات)میدان 
شهرداری( توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری و با همکاری واحد 
عمران منطقه سه به اتمام رسید و مورد بهره برداری شهروندان قرار 

گرفت.
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انتظار داریم تحوالت مثبتی در حمل و نقل 
عمومی شهر شاهد باشیم

جلسه ای در محل شورای اسالمی شهر رباط کریم در خصوص موضوعات 
حمل و نقل عمومی شهر رباط کریم، با حضور رئیس و اعضای محترم 
شهری  خدمات  معاون  صیفی  ابوالفضل  آقایان  و  شهر  اسالمی  شورای 
ترافیک،  و  نقل  و  حمل  معاون  صالحی  مرتضی  کریم،  رباط  شهرداری 
امیرحسین مصور رئیس سازمان حمل و نقل و سرهنگ کاظمی فرمانده 

پلیس راهور رباط کریم برگزار شد.
علی عسگری، رئیس شورای اسالمی شهر رباط کریم گفت: رسیدگی به 
مباحث حمل و نقل و ارتقای وضعیت حمل و نقل شهر منجمله آسان 
تجهیزات  ارتقاء  شهری،  انضباط  و  نظم  ترافیک،  و  نقل  و  سازی حمل 
ترافیکی، کاهش مشکالت ترافیکی، هماهنگی های الزم بین پلیس با اتاق 
مانیتورینگ شهرداری، سد معبر و همچنین همکاری بیش از پیش پلیس 
با مدیریت شهری از مباحث مطرح شده در این جلسه بود و به نوعی در 
ارتباط با این مباحث بین مدیران حمل و نقل شهر بحث و تبادل نظر شد.

ایشان ادامه داد: انتظار داریم تحوالت مثبتی در حمل و نقل عمومی شهر 
شاهد باشیم، لذا شورای اسالمی شهر با تمام توان از سیستم حمل و نقل 

شهری حمایت جامع و همه جانبه ای خواهد کرد.
وی اذعان داشت: امروزه ترافیک یکی از مهم ترین مشکالت و معضالت 
موجود در تمام شهرها محسوب می شود که باید با راهکارهای تخصصی 
و کارشناسی شده به این موضوعات پرداخت و در حد امکان حل و فصل 

کرد.
در ادامه این جلسه، سرهنگ کاظمی فرمانده پلیس راهور نیز خاطر نشان 
کرد: بمنظور آسان سازی ترافیک و نظم و انضباط شهری نیاز است تا از 
تمامی امکانات و منابع موجود استفاده و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر 

را ارتقاء داد.

شهردار شهریار: حوزه ورزش شهریار 
تقویت می شود

شهردار شهریار گفت: جامعه سالم و شهروند سالم نیازمند تقویت حوزه 
سالمت و توسعه زیرساخت های شهری است.

مهندس کاویانی شهردار شهریار در نشست با رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهریار با اشاره به ضرورت حمایت و پشیبانی از فعالیت های 
ورزشی گفت: تحقق جامعه سالم وشهروند سالم نیازمند تقویت حوزه 

سالمت و توسعه زیرساخت های ورزشی است.
وی افزود :شهریار با داشتن قهرمانان اسیایی و جهانی وجوانان عالقمند 
پتاسیل خوبی جهت رشد و ترقی ورزش تخصصی و همگانی دارد و 
شهرداری در برنامه توسعه جایگاه و اعتبار ویژه ای برای  تحقق این 

هدف در نظر گرفته است.
شهردار شهریار در پایان با  اشاره به همراهی مدیریت شهری با سایر 
اداره ورزش و جوانان گفت: در جهت توسعه،  دستگاه ها و به ویژه 
احداث و تکمیل زیرساخت های ورزشی  و ارتقاء سطح ورزش منطقه 

،از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود.

علی ملکی شهردار اندیشه طی پیامی 
و  پهلوانی  فرهنگ  روز  فرارسیدن 
ورزش زورخانه ای را به شهروندان و 
ای  زورخانه  ورزش  عالقمندان حوزه 

شهر اندیشه تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:

پهلوانی  فرهنگ  سالروز  فرارسیدن 
در  ریشه  که  ای  زورخانه  ورزش  و 
روح  و  مرام  از  ایرانیان  الگوپذیری 
علی  حضرت  امیرالمومنین  پهلوانی 
و   مردانگی  طریق  قطعا  دارد،  )ع( 
فتوت را در روح ورزش جامعه ساطع 
می کند و میتواند بستری ارزنده در 

آینده اخالقی جوانان ورزشکار باشد.
اسالمی  جمهوری  زرین  تقویم  در 
ایران، هفدهم شوال که سالروز مبارزه 
دالورانه و جوانمردانه امام علی) علیه 
السالم ( با عمر بن عبدود و شکست 
است،  اسالم  سربلندی  و  دشمن 

بعنوان
روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه 
دارد  جا  که  شده  نامگذاری  ای 
به  را  ارزشمند  روز  این  فرارسیدن 
شهروندان فهیم اندیشه بویژه جامعه 
تهنیت  و  تبریک  ای  زورخانه  ورزش 
تاسی  با  امیدوارم  و  نموده  عرص 

خصلت  و  همام  امام  آن  منویات  از 
تمام  در  ایشان،  مردانگی  و  گذشت 
مراحل زندگی ورزشی خویش موفق 

و سربلند باشند.
علی ملکی

شهردار اندیشه

پیام شهردار اندیشه بمناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

آغاز پروژه احداث خانه کشتی در شهر پرند
عملیات احداث خانه کشتی شهر پرند در فاز صفر با نظارت معاونت 

عمران و بازآفرینی فضاهای شهری آغاز شد.
 با تأکید مهندس عرب، افزایش سرانه ها و توسعه اماکن ورزشی به 
صورت ویژه در دستور کار شهرداری قرار دارد و چندین پروژه ورزشی 
افتتاح  پرند  ایام اهلل دهه فجر در شهر  و  تفریحی در هفته دولت  و 

خواهد شد.

محمد آگاهی مند گفت: احداث مدرسه ۲۱ 
کالسه از سوی شهرداری صالحیه و واگذاری 
فضاهای  احداث  بمنظور  دیگر  زمین   ۲
آموزشی، گویای دغدغه مدیریت شهری در 

رفع محرومیت های تحصیلی است.
نشست  خردادماه   ۲۶ دوشنبه  روز  صبح   
آموزش  مدیر  ریزی  برنامه  و  هماهنگی 
بهارستان  شهرستان   ۱ ناحیه  پرورش  و 
شورای  رییس  نیری  دهقان  محمدرضا  با 
اسالمی با محمد آگاهی مند شهردار صالحیه 

برگزار شد .
بیان  با  نشست  این  در  مند  آگاهی  محمد 
اخیر  یکسال  در  صالحیه  شهرداری  اینکه 
اسالمی  شورای  اعضای  و  رییس  همت  به 
واگذاری  زمین  مترمربع  هزار   ۱۰ از  بیش 
و در توسعه فضاهای آموزشی پیشقدم شده 
است گفت: شهرداری متولی احداث مدرسه 
نیست، اما زیرساخت های آموزشی موجود 
دانش  باالی  بسیار  تراکم  با  شهر  این  در 
آموزان همخوانی ندارد و همین مهم باعث 

شده تا مدیریت شهری راساً احداث یک باب 
مدرسه ۲۱ کالسه را آغاز و در سال جاری به 

بهره برداری برساند.
 ۲۵۰۰ اختصاص  از  ادامه  در  مند  آگاهی 
مترمربع زمین در خیابان سفیر امید بمنظور 
این شهر  احداث یک باب مدرسه دیگر در 
خبر داد و گفت: عملیات نقشه برداری این 
که  امیدواریم  و  است  گرفته  اراضی صورت 
فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  همت  با 
امام )ره( فرایند احداث آن بزودی  حضرت 

آغاز شود  .
شهردار صالحیه واگذاری ۴ هزار متر مربع 
زمین در خیابان امام علی )ع( به آموزش و 
پرورش را در ادامه دغدغه مدیریت شهری 
کرد  عنوان  آموزشی  فضاهای  توسعه  برای 
و افزود: اقدامات فنی و انجام نقشه برداری 
های الزم در این اراضی صورت گرفته است 
و از اداره کل نوسازی مدارس استان تهران 
این  در  مدرسه  احداث  فرایند  میخواهیم 

زمین را بزودی آغاز کند .

نگاه ویژه شهرداری صالحیه به توسعه سرانه های آموزشی

بازدید شهردار صالحیه از پروژه های 
گسترده عمرانی

آگاهی مند گفت: اجرای خدمات زیرساختی مدیریت شهری در نقاط مختلف 
شهر فراگیر شده است.

نشست  برگزاری  از  ماه، شهردار صالحیه پس  دوشنبه ۲۶ خرداد  روز  ظهر 
شهرستان   ۱ ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر  با  ریزی  برنامه  و  هماهنگی 
بهارستان پیرامون توسعه سرانه های آموزشی _ که با حضور محمدرضا دهقان 
به  روزانه  براساس سیاق  برگزار شد_  اسالمی صالحیه  نیری رییس شورای 

بازدید و سرکشی از پروژه های گسترده عمرانی سطح شهر نمود  .
محمد آگاهی مند در این بازدید به دو بوستان در حال احداث سرو و صنوبر 
در اراضی فاز چهارم تعاونی کارکنان شهرداری صالحیه رفت و نکات الزم را به 

مجریان پروژه یاد آور شد .
شهردار صالحیه با بیان اینکه فرایند آماده سازی این اراضی و احداث ۲ پارک 
جدید مجموعا در ۱۳ هزار متر مربع تا هفته دولت به بهره برداری می رسد 
گفت: پارک صنوبر بعنوان اولین بوستان ترافیک در شهرستان بهارستان با 
پیشرفت مناسبی مواجه شده است و بعنوان کانون فعالیت های فرهنگی و 

اجتماعی در حوزه ترافیک و حمل و نقل خدمات رسانی خواهد کرد  .
آگاهی مند فراگیری اقدامات عمرانی و زیرساختی در عموم محالت را بعنوان 
نقطه عطف اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از 
۱۵ پروژه عمرانی در دستور کار قرار دارد که همگی با رویکرد تحقق عدالت 

اجتماعی و خدمات دهی به عموم شهروندان عملیاتی می گردد .

برگزاری دوره آموزشی " رونمایی از بیست وچهار مدل 

ثروت آفرینی برای شهرداریها" در شهرداری اسالمشهر

با حضور دکتر داود ندیم، پدر سرمایه گذاری شهری ایران از آخرین مدلهای 
سرمایه گذاری و ثروت آفرینی برای شهرداریها رونمایی شد.

صبح روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ، دوره آموزشی "رونمایی از بیست وچهار 
مدل ثروت آفرینی برای شهرداریهای کشور" با حضور مدیران و کارشناسان 
شهری در محل سالن جلسات معاونت شهرسازی شهرداری اسالمشهر برگزار 

شد .
در این جلسه آموزشی دکتر حسین طال ، شهردار اسالمشهر با ذکر ضرورت 
ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها گفت: دوران گذر شهرداریها از 
و  مدیران  امروزه  و  رسیده  فرا  به سیستمهای جدید  سیستم های سنتی 
کارشناسان شهری باید به آخرین یافته های اقتصاد شهری مسلط بوده وآنها 

را عملیاتی کنند.
وی در ادامه افزود : شهرداری اسالمشهر با عالقمندی خاصی پیگیر روشها 
و مدلهای جدید ثروت آفرینی برای شهر و شهرداری می باشد تا زمینه ساز 
پیش  از  بیش  بزرگ شهری  پروژه های  نمودن  و عملیاتی  توسعه شهری 

فراهم شود .
بعنوان  نیز  ایران  شهری  گذاری  سرمایه  مدرسه  موسس  ندیم  داود  دکتر 
مدرس این دوره آموزشی با ارائه و معرفی مدلهای بیست و چهارگانه ثروت 
آفرینی و درآمدهای جدید برای شهرداریهای کشور گفت: این مدل ها توسط 
متخصصان حوزه مالی و اقتصادی در دنیا طراحی و اجرایی شده اند و اساتید 
مدرسه سرمایه گذاری نیز تعدادی از آنها را بومی سازی نموده ودر اختیار 

شهرداریهای عالقمند قرار میدهد.
یکی از این مدلها ، مدل تامین مالی جمعی یا crowdfundig است که 
از رایج ترین مدلهای تامین مالی در دنیاست که تاکنون بیش از صدها هزار 
پروژه به ارزش بیش از ۳۴ میلیارد دالر، از این طریق تامین مالی شده اند 
بطوریکه فقط شرکت کیک استارتر با طراحی پلتفرم مربوطه، در سال ۳۴ 

میلیارد دالر تامین مالی از طریق کراود فاندینگ انجام داده است .
افزود: خوشبختانه در کشور ما  ادامه  ایران در  پدر سرمایه گذاری شهری 
نیز اولین دستورالعمل تامین مالی جمعی ، بیست و پنجم اردیبهشت سال 
۱۳۹۷ ) دو سال قبل ( مورد تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار 
گرفت و ابالغ شد و در مجموعه فرابورس، ساختارهای الزم برای اجرایی 
برای  مغتنمی  بسیار  فرصت   ، امکان  این  و  است  آمده  بوجود  آن  نمودن 
که  است  شهری  حوزه  گذاران  وسرمایه  کارآفرینان  و  کشور  شهرداریهای 

ازمواهب آن برای انجام پروژه های شهری استفاده کنند .
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ساختمان اداری شهرداری ناحیه 3 آبشناسان به 
بهره برداری رسید

 اصغر پارسا از تکمیل و بهره برداری ساختمان اداری ناحیه ۳ شهرک 
احداث ساختمان  اهداف  از  افزود: یکی  و  آبشناسان خبر داد  شهید 
ارتقای  جهت  مناسب  فضاسازی  ایجاد  منطقه  این  در  جدید  اداری 

عملکرد و همچنین تکریم ارباب رجوع می باشد.
وی ادامه داد: این ساختمان در حاشیه پارک شهرک شهید آبشناسان 

و در کنار ساختمان آتش نشانی این منطقه احداث شده است.

اشاره  با  قدس  شهردار  مختاری  مهندس 
واحد  راه اندازی  جهت  در  برنامه ریزی  به 
تحقیقات در معاونت امور زیربنایی و ترافیک 
تحقیق  انجام  منظور  به  قدس  شهرداری 
مصالح  از  استفاده  راستای  در  بررسی  و 
رعایت  گفت:  عمرانی،  نوین  شیوه های  و 
بایستی  بهداشتی  و  ایمنی  پروتکل های 
و  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  کماکان 

ساختمانی تداوم یابد.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس 

داشت:  اظهار  قدس  شهردار  مختاری 
منظم  انجام  به  توجه  با  قدس  شهرداری 
تعهدات خود در قبال پیمانکاران پروژه های 
عمرانی انتظار ارائه کار بی عیب و نقص دارد 
و متذکر می شویم که با هیچ پیمانکاری در 

خصوص کیفیت ارائه کار اغماض نداریم.
وی افزود: از معاونت امور زیربنایی و ترافیک 
و مهندسین و ناظران دفاتر فنی شهرداری 
با جدیت و حساسیت  انتظار می رود  قدس 
حسن  بر  نظارت  به  نسبت  پیش  از  بیش 
و  بورزند  مبادرت  پروژ ه های عمرانی  اجرای 

نبایستی فعالیت های شهرداری قدس تحت 
تاثیر خطا و غفلت پیمانکاران قرار گیرد.

با  داشت:  بیان  اشاره  با  قدس  شهردار 
فروردین  از  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه 
دستورالعمل  های  طبق  و  جاری  سال  ماه 
ابالغی رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
پروژه های  اجرای  در  کارگران  و  پیمانکاران 
عمرانی و ساختمانی اجباری شد که بایستی 
معاونت  سوی  از  نظارت  این  نیز  کماکان 

عمرانی تداوم یابد.
از  استفاده  به  اشاره  با  مختاری  مهندس 

گفت:  عمرانی  پروژه های  در  نوین  مصالح 
در خصوص استفاده از مصالح و مواد نوین 
پس  بایستی  عمرانی  پروژه های  اجرای  در 
شهامت  الزم  بررسی  و  تحقیقات  انجام  از 

استفاده از آن نیز وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: بایستی واحدی در معاونت 
واحد  ترافیک تحت عنوان  و  زیربنایی  امور 
انجام  از  پس  و  شده  تشکیل  تحقیقات 
روش های  و  مصالح  کارشناسی  بررسی های 
استفاده تحت عنوان بخشنامه  امکان  نوین 

ابالغ شود.

راه اندازی واحد تحقیقات معاونت امور زیربنایی و ترافیك شهرداری قدس
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اتحادیه اروپا ۲تحقیق درباره سرویس های 
اپل پی و اپ استور اپل آغاز کرده است. این 
را  تراست  آنتی  قوانین  است  متهم  شرکت 

زیرپا گذاشته است.
به نقل از ایندپندنت،  اتحادیه اروپا تحقیقاتی 
آنتی  قانون  از  اپل  تخطی  درباره  بزرگ 

تراست)ضدانحصار(  آغازکرده است.
اتحادیه  قضایی  کمیسیون  راستا  همین  در 
اروپا درباره اپ استور و اپل پی بررسی هایی 
انجام می دهد. منتقدان  ادعا می کنند این  
محصوالت اپل رقابت را سخت تر کرده است.

اپل متهم است که  با کنترل پلتفرم اپل پی 
توسعه دهندگان را مجبور به استفاده از آن 

می کند.تحقیقات اولیه نگران هایی را درباره 
یکپارچه  به  مربوط  اقدامات  و  اپل  شرایط 
را  آورده که رقابت  به وجود  اپل پی  سازی 
از بین می برد و نوآوری را مخدوش می کند.

اعالم  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  برآن  عالوه 
کرده تحقیقات دیگری را درباره اپل استور 
آغاز کرده است.  این نگرانی وجود دارد که 
می  محدود  را  دهندگان  توسعه  استور  اپ 
کند و اجازه نمی دهد آنها قابلیت های خرید 
جایگزین  برای کاربران آیفون و آی پد ایجاد 
کنند. در عوض این شرکت کاربران و توسعه 
دهندگان را مجبور می کند از سیستم خرید 

از داخل اپ استور اپل استفاده کنند.

برای قوانین آنتی تراست؛

اتحادیه اروپا از اپل تحقیق می کند

 رژیم ترامپ در آستانه سقوط است

مبتنی  سیستمی  آمازون 
در  مصنوعی  هوش  بر 
به  خود  دفاتر  و  انبارها 
رصد  با  که  گرفته  کار 
تردد کارگران و کارمندان 

ترویج  را  اجتماعی  گذاری  فاصله  قوانین 
می کند.به نقل از دیلی میل، آمازون یک 
سیستم ردیابی مبتنی بر هوش مصنوعی 
در انبارها و دفاتر کاری خود به کار گرفته 
قوانین  اجرای  بر  نظارت  آن  وظیفه  که 
فاصله گذاری اجتماعی  در جهت کنترل 

شیوع ویروس کرونا است.
گذاری)  فاصله  دستیار  که  سیستم   این 
با  دارد  نام   )Distance Assistant
توسط  شده  ثبت  ویدئوهای  از  استفاده 

به  نظارتی   های  دوربین 
شناسایی مناطق شلوغ  در 
آمازون  مختلف  تاسیسات 
کمک می کند. در حقیقت 
این سیستم  تردد کارمندان 
را رصد  کاری  های  در محیط  کارگران  و 
در  مانیتورهایی  دیگر  سوی  کند.از  می 
سراسر تاسیسات مختلف نصب شده اند که 
به کارگران و کارمندان یادآوری می کند 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. اگر 
کاربران فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کنند در نمایشگر با دایره سبز نشان داده 
این  نشدن  رعایت  صورت  در  شوند.  می 
قرمز  دایره  با  وی  کارگر،  از سوی  قوانین 

رنگ در نمایشگر مشخص می شود.

هوش مصنوعی بر فاصله گذاری 
اجتماعی در آمازون نظارت می کند
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
سایبری  حمالت  برابر  در  نظارت  مسئولیت 
تقسیم بندی شده است، گفت: از سوی دیگر 

نیز باید دستگاه ها اهتمام بیشتری کنند.
محمدجواد آذری جهرمی  در خصوص افشای 
وزارت  اقدامات  و  سازمان ها  برخی  اطالعات 
ارتباطات در راستای صیانت از این اطالعات 
اظهار کرد: در شبکه ملی اطالعات شرکت ها 
و طبق  فعالیت می کنند  مختلف  نهادهای  و 
سند امنیتی که در شورایعالی فضای مجازی 
اطالعات سازمان ها  از  و صیانت  امنیت  برای 
به تصویب رسیده هر دستگاهی در الیه اول 
دستگاه  اطالعات  امنیت  حفظ  به  موظف 

خودش است.
وی افزود: به عنوان مثال، مسئولیت اطالعاتی 
که در وزارت نیرو میزبانی می شود با خودش 
است؛ مسئولیت امنیت اطالعاتی که در وزارت 
و  است  اقتصاد  وزارت  خود  با  است  اقتصاد 
نگهداری  خصوصی  بخش  در  که  اطالعاتی 
می شود نیز مسئولیت نگهداری آن اطالعات 

با بخش خصوصی است.
برابر  در  نظارت  مسئولیت  بندی  تقسیم 

حمالت سایبری
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: وقتی حمله 
سایبری صورت گرفت، دسته بندی هایی وجود 
دارد؛ مسئولیت رسیدگی به حمالت سایبری 

حیاتی  زیرساخت های  و  حساس  مراکز  در 
مسئولیت  است؛  اطالعات  وزارت  با  کشور 
سازمان های  سایبری  حمالت  به  رسیدگی 
دولتی غیر حساس با وزارت ارتباطات است و 
مسئولیت رسیدگی به کسب و کارها با پلیس 

فتا است.
جهرمی درباره دالیل اصلی حمالت سایبری 
مسئول  که  دستگاه هایی  اینکه  اول  گفت: 

مسئله  به  اهتمام  هستند  اطالعات  حفظ 
امنیت ندارند؛ آیا اینها نباید رها باشند؛ خیر. 
اطالعات  درز  این  به  ناظر  باید دستگاه  بلکه 

رسیدگی کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر 
اینکه دستگاه های ناظر بر امنیت اطالعات باید 
سازمان های  کشور،  حیاتی  و  حساس  مراکز 
دولتی و بخش های خصوصی را پایش مستمر 

وزارت  اطالعات،  وزارت  اگر  گفت:  کنند، 
ارتباطات و پلیس فتا دیدند امنیت یک بخش 
و  ما  بدهند؛  تذکر  باید  شده  خدشه  دچار 
دستگاه های ناظر، مسئول نظارت بر دستگاه ها 

هستیم که پروتکل ها را رعایت کنند.
به گفته وی، هم باید دستگاه ها اهتمام بیشتر 
را  پروتکل ها  بایستی  کار  ناظران  هم  کنند 

رعایت کنند.

ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد 
هوشمندسازی  و  دیجیتال 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
گزارش های  تهیه  با  جمهوری 
اقتصاد  حوزه  کیفی  و  کمی 
در  موجود  خالهای  دیجیتال، 
این حوزه را شناسایی می کند.

و  علمی  معاونت  از  نقل  به   
جمهوری،  ریاست  فناوری 
توسعه فناوری های نوین یکی از 
اتفاقاتی است که هر روز در دنیا 
فناوری های  شاهد آن هستیم. 
اینترنت  بر  مبتنی  و  پیچیده 
تسهیل  در  اساسی  نقشی 
دنبال  به  دارند.  مردم  زندگی 
توسعه این فناوری ها، بازارهای 
نوین مبتنی بر اینترنت هم در 
دنیا شکل گرفته که در دهه های 
اخیر به میدان رقابت کشورهای 
میدان  است.  شده  تبدیل  دنیا 
کشورها  از  هرکدام  که  رقابتی 
تالش می کنند تا سهم بیشتری 
را از آن خود کنند. در ایران این 
شرکت های  به  رقابت  میدان 
تالش ها  و  رسیده  دانش بنیان 

در این حوزه در دل زیست بوم 
گرفته  نوآوری شکل  و  فناوری 

است.
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
هوشمندسازی  و  دیجیتال 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری هم به عنوان یکی از 
عرصه  این  در  پیشرو  نهادهای 
در تالش است تا با رصد و پایش 
بازار جهانی اقتصاد دیجیتال و 
تهیه گزارش هایی کمی و کیفی 
موجود  خالءهای  حوزه،  این 
را  کشور  در  دیجیتال  اقتصاد 
شناسایی کند و راهکارهایی را 
از  حمایت  برای  زمینه  این  در 
خالق  دانش بنیان،  شرکت های 

و فناور در پیش گیرد.
تحقق این هدف هم با مشارکت 
شرکت های  و  ستاد  این 
دانش بنیان فعال در این عرصه 
میسر می شود. شرکت هایی که 
اقتصاد  توسعه  در  زیادی  سهم 

دیجیتال کشور دارند.
فعاالن  و  پیشتازان  به  نگاهی 
می تواند  دیجیتالی  بازارهای 

در  کشورها  دیگر  تالش  بیانگر 
اینترنتی  کسب وکارهای  عرصه 
راه  نقشه  تعیین  بر  تأکیدی  و 
چه  اینکه  باشد.  ایران  برای 
مسیر  می تواند  سیاست هایی 
شرکت های  توسعه  و  ایجاد 

خالق و فناور را تسهیل کند.
کسب وکارهای  ایجاد  هرچند 
اینترنتی ایران در سال های اخیر 
شتاب گرفته و رشد چشمگیری 
و  بازاریابی  اما  است،  داشته 
جهانی  بازارهای  به  دستیابی 
حوزه  این  در  فعال تر  حضور  و 
نیاز مهم و کلیدی است که باید 
برای آن برنامه ریزی های مدون 

و دقیقی صورت گیرد.
توسعه  ستاد  هدف 
اقتصاد دیجیتال و  فناوری های 
علمی  معاونت  هوشمندسازی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و 
بازار  رصد  با  که  است  این 
با  و  پرسود  راهی  جهانی 
توسعه  برای  اقتصادی  منفعت 
فناوری های اقتصاد دیجتال در 

کشور بیابد.

توسط ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال؛

خالءهای اقتصاد دیجیتال در کشور 
شناسایی می شود

نوشتار هر دستگاهی مسئول صیانت از اطالعات خودش است

»ایزوالتور غیرفعال برای کاهش 
شده  منتقل  ارتعاشات  سطح 
پژوهشکده  در  ماهواره«  به 
و  طراحی  ماهواره  سامانه های 
ساخته شده و به عنوان اختراع 

به ثبت رسید.
به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، 
پژوهشکده  رئیس  بابائی  حامد 
باره  این  سامانه های ماهواره در 
گفت: متخصصان و محققان این 
و  طراحی  به  موفق  پژوهشکده 
غیرفعال  ایزوالتور   « ساخت 

ارتعاشات  سطح  کاهش  برای 
منتقل شده به ماهواره« شده اند 
و  فکری  مالکیت  مرکز  در  که 
اداره ثبت اختراعات نیز به ثبت 
داد:  توضیح  است.وی  رسیده 
استفاده  مورد  فضایی  تجهیزات 
در ماهواره ها، به علت حساسیت 
به  نیاز  باال در عملکرد،  و دقت 
مراقبت های ویژه و فراهم آوردن 
ارتعاشات  برابر  ایمن در  شرایط 

منتقل شده دارند.
بابایی با بیان اینکه بحرانی ترین 

زمان ممکن برای سازه ماهواره 
لحظه  آن،  فضایی  تجهیزات  و 
پرتاب ماهواره است که بیشترین 
ارتعاشات به ماهواره در این زمان 
داشت:  اظهار  می شود،  منتقل 
یکی از بهترین روش های ممکن 
ارتعاشات  سطح  کاهش  برای 
منتقل شده به تجهیزات فضایی، 
استفاده از سامانه  ایزوالتور برای 
ارتعاشات وارده شده  فیلترینگ 
از طرف پرتابگر به ماهواره است.

سامانه های  پژوهشکده  رئیس 
ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران 
خاطرنشان کرد: در این اختراع، 
غیرفعال  ایزوالتور  سامانه   یک 
برای ماهواره طراحی شده که به 
وارد  ارتعاشات  آن سطح  کمک 
شده به نقاط مختلف ماهواره تا 
۸۰ درصد کاهش پیدا می کند. 
طراحی  سامانه  بودن  غیرفعال 
چشمگیر  افزایش  باعث  شده، 
ایزوالتور  اطمینان  قابلیت 
از  یکی  همواره  که  می شود 
مهم ترین دغدغه های پروژه های 

فضایی است.

طراحی محصولی فناورانه برای 

کاهش سطح ارتعاشات ماهواره
نوشتار

قانونی  وضع  با  آمریکا  بازرگانی  وزارت 
اجازه  آمریکایی  های  شرکت  به  جدید 
 ۵G می دهد برای توسعه استانداردهای
و هوش مصنوعی با هواوی همکاری کند.

به نقل از انگجت، به نظر می رسد آمریکا 
موضع انعطاف پذیرتری نسبت به هواوی 
اتخاذ کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا 
قانونی را وضع کرده که به شرکت های 
توسعه  برای  دهد  می  اجازه  آمریکایی 
هواوی  که  هایی  حوزه  در  استانداردها 

پنجم  نسل  مانند  بوده  دخیل  آنها  در 
و  مصنوعی  هوش  موبایل،  اینترنت 
خودروهای خودران با این شرکت چینی 

همکاری کنند.
این  بازرگانی  وزیر  راس  ویلبر  گفته  به 
کشور، این اقدام نشان می دهد آمریکا 
عرضه  در  خود  موقعیت  خواهد  نمی 

نوآوری جهانی را از دست بدهد.
مقامات آمریکایی تاکید دارند همچنان 
میان  فناوری  اطالعات  گذاری  اشتراک 

و  است  ممنوع  هواوی  و  ها  شرکت 
ایجاد  به  کمک  برای  فقط  جدید  اقدام 
وجود  این  با  است.  بوده  استانداردها 
ممکن است برخی از تحریم های آمریکا 

علیه هواوی رفع شود.
تصمیم آمریکا برای قراردادن هواوی در 
گذشته،  سال  در  تجاری  سیاه  فهرست 
این  همکاری  درباره   را  تردیدهایی 

شرکت در ایجاد استانداردها ایجاد کرد.

۵G همکاری شرکت های آمریکایی با هواوی برای توسعه استانداردهای نوشتار
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