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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

وزیر بهداشت : خبر خوشی در راه است

ایران در مسیر ساخت 
واکسن کرونا

قطعا برای توسعه صنعت 
دفاعی منتظر اجازه دولت های 

مستکبر نیستیم
ــت  ــعه صنع ــرفت و توس ــرای پیش ــا ب ــت: قطع ــاع گف ــر دف وزی
ــو  ــتکبر و زورگ ــای مس ــت ه ــازه دول ــر اج ــود منتظ ــی خ دفاع

ــد ..... ــد مان ــکا نخواه ــون آمری 2همچ

واگذاری پروژه های برق به 
بخش خصوصی

3

نباید چرخ تولید در کشور
4 متوقف شود

دکتر محسنی بندپی :

شیوع ویروس کرونا سبب عدم 
آمادگی برای برگزاری مراسم 

اربعین نشود

مدافعان آسمان ایران آماده 

پاسخگویی به هر نوع تهدید هستند

2

 بهره برداری از خط لوله انتقال 

نفت گوره به جاسک تا پایان سال

3

برنامه چگونگی فعالیت مدارس از 

شهریور به زودی ابالغ می شود

4

سالمت 6

شدنی  خانگی  مدت  طوالنی  قرنطینه 
نیست

ــتفاده از  ــدن اس ــاری ش ــر اجب ــت، ب ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــی رضــا  ــا، تاکیــد کــرد. عل ماســک در کاهــش انتقــال بیمــاری کرون
رئیســی،  در نشســت خبــری کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار 

ــر رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی ......... ــا تاکیــد ب شــد، ب 7 6

رضا اردکانیان :

حجت االسالم والمسلمین منتظری :

پیش بینی  آمریکایی  نشریه  یک 
کرد با تداوم یکجانبه گرایی ترامپ، 
رهبری  تضعیف  شاهد  تنها  نه 
واشنگتن در سطح جهان خواهیم 
بود، بلکه این ضعف در سایه ظهور 

سایر قدرت ها، دائمی خواهد شد.
 »فارین افرز« در مطلبی با عنوان 
پایان  به  هژمونی  یک  »چگونه 
سستی  موضوع  به  می رسد«، 
عرصه  در  آمریکا  قدرت  استیالی 

بین الملل پرداخت.
در این نوشتار، به نشانه های متعدد 
نظم  شدن  بحرانی  از  حاکی  که 
از  که  شده  پرداخته  است  جهانی 
آن جمله می توان به مواردی چون 
عدم هماهنگی جامعه بین الملل در 
بحران کرونا، ضعف  به  پاسخگویی 
ملی گرایی  قدرت یابی  اقتصادی، 
کرد  اشاره  مرزی  قوانین  تشدید  و 
نظام  یک  ظهور  به  همگی  که 
بین المللی شکننده تر می انجامد که 
در آن تمایل برای همکاری متزلزل 

می شود.
تحوالت  که  است  حالی  در  این 
یادشده، خطر سیاست های یکجانبه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و 
انفعال واشنگتن در رهبری جهان را 

بیش از پیش، به رخ می کشد.
نیز،  کرونا  شیوع  از  قبل  حتی 

ترامپ دائماً در تالش برای تضعیف 
نهادهایی چون ناتو و اتحادیه اروپا 
از  می توانست،  که  جایی  تا  و  بود 
پیمان های بین المللی خارج شد. وی 
ارزش های  به  پایبندی  همچنین، 
لیبرال همچون دموکراسی و حقوق 
بشر را نیز از مرکز سیاست خارجی 

خود حذف کرد.
آشکار  ترجیح  دیگر،  عبارت  به 
جمع  حاصل  با  بازی  برای  ترامپ 
تاجرمآبانه،  سیاست های  و  صفر 
دامن  حس  این  به  پیش  از  بیش 
می زند که آمریکا تعهد خود مبنی 
بر تقویت نظام بین الملل لیبرال را 

نادیده می گیرد.
گمان  که  کسانی  هستند  البته 
قدرت  هم  هنوز  آمریکا  می کنند 
آن را دارد که ورق را برگرداند اما 
این مستلزم آن است که آمریکای 
پسا-ترامپ راهبردهایی را احیا کند 
که از جنگ جهانی دوم به این سو، 
به ایجاد یک نظم بین المللی موفق 
صورت  این  در  تنها  شدند.  منجر 
وضعیت  گفت  می توان  که  است 
امروز به یک بی نظمی دائمی تبدیل 

نخواهد شد.
کمونیسم،  شکست  پذیرفت  باید 
فراگیر  و  سابق  شوروی  فروپاشی 

شدن ارزش های لیبرال که به دوام 
هژمونی آمریکا منجر شد جای خود 
همچون  دیگری  محرکه های  به  را 
و  چین  چون  رقبایی  قدرت یابی 
به  رو  کشورهای  تالش  روسیه، 
با متحدان  توسعه برای هم پیمانی 
غیرغربی و اوج گرفتن جریان های 
در  همگی  که  داده  افراطی  راست 
هژمونی  افول  به  معکوس،  جهتی 

آمریکا سرعت می بخشند.
به بیان دیگر، نقصان رهبری جهانی 
آمریکا به راحتی قابل ترمیم نیست 
و زوال آن نیز نه زودگذر که دائمی 

تلقی می شود.

فارن افرز: زوال هژمونی آمریکا دائمی خواهد بود

معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت که مقامات لهستان باید نسبت به هزینه 
های مترتب بر کسب جایگاه یک »کشور خط مقدم« از جمله پیامدهای این 

جایگاه برای امنیت خود آگاه باشند.
به نقل از راشاتودی، »الکساندر گروشکو« معاون وزیر خارجه روسیه روز پنج 
شنبه در اظهارنظری پیرامون طرحهای آمریکا برای انتقال نیروهای نظامی خود 
از آلمان به لهستان، گفت که مقامات ورشو باید به هزینه های کسب جایگاه 
یک کشور خط مقدم ]در مقابله با روسیه[ از جمله پیامدهای این جایگاه برای 

امنیت لهستان آگاه باشند.
گروشکو در گفتگو با خبرگزاری تاس گفت: »اگر ورشو خواهان آن است که با 
استقرار دائم نیروهای خارجی در خاک لهستان دانسته خود را در جایگاه یک 
کشور خط مقدم قرار دهد، ظاهراً این کشور به تمام هزینه های این اقدام از 

جمله پیامدهای آن برای امنیت خود آگاه است«.
این در حالی است که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 
در گفتگو با »آندژی دودا« همتای لهستانی خود از قصد واشنگتن برای انتقال 

بخشی از نیروهای نظامی خود از آلمان به لهستان سخن گفت.
گفتنی است که واشنگتن و ورشو از پاییز سال ۲۰۱۸ تاکنون در حال گفتگو 
و رایزنی پیرامون افزایش حضور نظامی آمریکا در خاک لهستان هستند. این 
در حالی است که طبق منابع آگاه برآورد می شود هم اکنون حدود ۴۵۰۰ تا 

۵۰۰۰ نیروی نظامی آمریکا در خاک لهستان مستقر هستند.

روسیه: لهستان باید به هزینه کسب جایگاه 
»کشور خط مقدم« آگاه باشد

سفیر قطر در واشنگتن با اشاره به شرط و شروط عربستان برای این کشور مبنی 
بر لزوم قطع روابط آن با ایران، گفت: روابط با ایران برای دوحه ضروری است.

به نقل از »المانیتور«، »مشعل آل ثانی« سفیر قطر در ایاالت متحده آمریکا با 
اشاره به بحران میان دوحه و کشورهای تحریم کننده )عربستان، بحرین، امارات 
و مصر(، تأکید کرد: موضع ما در قبال این بحران کاماًل مشخص است؛ ما گفتگو 

و مذاکره بر اساس احترام متقابل را راهکار برون رفت از این بحران می دانیم.
این مقام قطری در ادامه یادآور شد: متأسفانه کشورهای تحریم کننده در مسیر 
حل و فصل اختالفات و نیز تالش ها برای میانجی گری، سنگ اندازی می کنند.

اینکه  و  قطر  برای  کننده  تحریم  کشورهای  شروط  و  شرط  به  همچنین  وی 
تهران  با  روابط  گفت:  و  کرد  اشاره  هستند  تهران  با  آن  روابط  قطع  خواستار 
بزرگترین میدان گازی  ضروری است؛ همانطور که می دانید مالکیت مشترک 

جهان متعلق به ایران و قطر است.

سفیر قطر در واشنگتن: روابط با ایران 
برای دوحه ضروری است

»موازنه  عملیات  به  اشاره  با  در سخنانی  یمن  »أنصاراهلل«  سیاسی  دفتر  عضو 
بازدارندگی چهارم« در عمق خاک سعودی، گفت: مواضع مهم متجاوزان سعودی 

را هدف قرار دادیم.
به نقل از العالم، »محمد البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش »أنصاراهلل« یمن 
با اشاره به عملیات استراتژیک اخیر نیروهای این کشور در عمق خاک سعودی 
گفت: عربستان سعودی در نخستین روز از جنگ یمن اعالم کرد که حریم هوایی 
یمن را تحت کنترل خود درآورده است؛ اما اینک آنها از حمالت موشکی یمنی ها 

به تنگ آمده اند.
وی با بیان اینکه اقدام انگلیس و دیگر کشورها در محکوم کردن حمالت یمن به 
عمق خاک سعودی هیچ ارزشی ندارد، افزود: حمالت موشکی و پهپادی به خاک 
عربستان سعودی در راستای دفاع از خود است و تاکنون مواضع مهم سعودی 

را هدف قرار دادیم.
از  متجاوز  ائتالف  عضو  کشورهای  گفت:  انصاراهلل  جنبش  سیاسی  دفتر  عضو 
چنددستگی های سیاسی در داخل یمن برای راه اندازی جنگ علیه این کشور 

سو استفاده کردند.
گفتنی است، نیروهای مقاومت یمن چندی پیش عمق خاک سعودی در ریاض، 

نجران و جیزان را هدف قرار دادند.

مواضع مهم متجاوزان سعودی را هدف 
قرار دادیم

این  در  اخیر  های  طلبی  خشونت  برخی  به  اشاره  با  لبنان  جمهور  رئیس 
کشور، تأکید کرد: طرف های خارجی به دنبال تبدیل لبنان به صحنه تسویه  

حساب های سیاسی هستند.
به نقل از المیادین، »میشل عون« رئیس جمهور لبنان سخنانی را در خصوص 

تحوالت اخیر این کشور مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: برخی بر مطالبات مردم موج 

سواری می کنند و در صدد ایجاد هرج و مرج در کشور هستند.
رئیس جمهور لبنان اظهار داشت: ما فضای یک جنگ داخلی در کشور را به 

شکلی نگران کننده احساس کردیم.
وی با اشاره به برخی آشوب طلبی ها در طرابلس و بیروت، تأکید کرد: حوادثی 

از این دست می تواند به تهدیدات بزرگ امنیتی منجر شود.

طرفهای خارجی به دنبال تبدیل لبنان به 
صحنه تسویه  حساب سیاسی هستند

اظهاراتی  در  آمریکا  وزیرخارجه 
مدعی شد که آمریکا و اروپا باید 
تالش  ایران  تهدیدات  برابر  در 

بیشتری دنبال کنند.
به نقل از رویترز، »مایک پمپئو«، 
اظهاراتی  در  آمریکا  وزیرخارجه 
مدعی شد که آمریکا و اروپا باید 
تالش  ایران  تهدیدات  برابر  در 

بیشتری دنبال کنند.
پمپئو«،  »مایک  ارتباط،  این  در 
مدعی  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
باید  است که همه کشورها  شده 

برای تمدید تسلیحات تسلیحاتی 
هر  و  کنند  همکاری  ایران  علیه 
باشد  آزادی  عاشق  که  کشوری 
زیرا  کند،  پیشتیبانی  ما  از  باید 
فرصت و یک سازوکار قانونی برای 
علیه  تسلیحاتی  تحریم  گسترش 

ایران وجود دارد.
تحریم  تمدید  پمپئو،  ادعای  به 
ایاالت  امنیت  برای  تنها  نه  ایران 
متحده بلکه برای امنیت اروپا نیز 

ضروری است.
اروپا  که  گفت  همچنین  پمپئو 

کننده  قانع  استدالل  یک  باید 
گسترش  از  حمایت  عدم  درباره 
داشته  ایران  تسلیحاتی  تحریم 
باشند، چون من نمی توانم تصور 
یونان  یا  آلمان  کنم که اسلوونی، 
اجازه  دیگر،  اروپایی  کشور  هر  یا 
دهند ایرانی ها از این فرصت برای 
دستیابی به اسلحه استفاده کنند.

پمپئو،  واهی  ادعاهای  بر  افزون 
وزارت خارجه آمریکا نیز با صدور 
یک بیانیه مدعی شد که به دلیل 
اعمال تحریمهای گسترده از سوی 

آمریکا، ایران تحت فشار قرار دارد 
مالی جمهوری  اینکه »حمایت  و 
همچون  گروههایی  از  اسالمی 
به  حماس  و  لبنان  در  اهلل  حزب 
کاهش  ای  مالحظه  قابل  طور 

یافته است«.
همچنین  آمریکا  خارجه  وزارت 
شود  می  مدعی  بیانیه  این  در 
از  حمایت  به  همچنان  ایران  که 
دولتهای  علیه  سایبری  حمالت 
ادامه  خصوصی  بخش  و  خارجی 

می دهد.

وزیرخارجه آمریکا خواستار تالش مشترک با اروپا علیه ایران شد



سیاسی
خبر

سال پایانی دولت، سال تعهد و 
فعالیت بیشتر است

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سال پایانی دولت در واقع سال تعهد، احساس 
مسئولیت، انگیزه و فعالیت بیش تر است و همه مسئوالن دولت باید با احساس 

مسئولیت بیش تری فعالیت کنند.
انتخابات کشور که  رئیس ستاد  و  وزیر کشور  معاون سیاسی   جمال عرف 
امنیتی و اجتماعی، مدیران  با معاونین سیاسی  در نشست ویدیو کنفرانس 
کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ها و با حضور مالنوری 
مدیرکل دفتر سیاسی و موسوی مدیرکل دفتر انتخابات معاونت سیاسی سخن 
می گفت، با تشکر از زحمات و فعالیت های تمامی دست اندرکاران برگزاری 
انتخابات اسفند ۹۸، تأکید کرد: اعتقاد دارم با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و 
شرایط وضعیت کشور، در خصوص دو وظیفه ذاتی وزارت کشور یعنی دو رکن 
سالمت و امنیت انتخابات، توفیق کامل داشتیم و انتخابات اسفند ۹۸ در نهایت 

سالمت و امنیت برگزار شد.
وی هم چنین ضمن تأکید بر شرایط خاص کشور در مواجهه با بحران جهانی 
کرونا، افزایش تحریم های ظالمانه و فشارهای غیر قانونی، از اهمیت مدیریت 
شرایط کشور به ویژه در سال پایانی دولت سخن گفت و اظهار داشت: سال 
پایانی دولت در واقع سال تعهد، احساس مسئولیت، انگیزه و فعالیت بیش تر 
است و همه مسئوالن و مدیران دولت باید با احساس مسئولیت و تعهد بسیار 

بیش تری فعالیت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: همان طور که رئیس جمهور نیز با تعیین 
اولویت های سه گانه سالمت، امنیت و معیشت در نشست اخیر با استانداران 
و  فرمانداران  کشور،  سیاسی  مدیران  و  استانداران  است  الزم  کردند،  تأکید 
بخشداران را هم در این زمینه توجیه کنند که با نهایت احساس مسئولیت و 

تعهد به پیگیری و اجرای برنامه های دولت بپردازند.
شرایط  در  است  الزم  کرد:  تأکید  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  عرف 
کنونی کشور، مدیران و مسئوالن ارشد کشور حداکثر تالش و انگیزه را برای 
جلوگیری از حاشیه سازی ها و جنجال آفرینی ها داشته باشند و ضمن معرفی 
و تبیین خدمات و دستاوردهای دولت، امید به آینده را هم در خود و مردم 

تقویت کنند.
تصویری  باید  که  است  نحوی  به  ها  و حساسیت  شرایط  داشت:  اظهار  وی 
درست و دقیق و واقعی از شرایط داشت نه تصویری سیاه یا سفید تا بتوان 
بر اساس آن، برای شرایط مختلف برنامه سنجیده داشت و اقدام درست را 
انجام داد.معاون سیاسی وزیر کشور هم چنین در بخش دوم این نشست که 
با حضور »محمد خدادی« معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
روابط  و  اطالع رسانی  امور  و مسئول  وزیر  انصاری مشاور  اسالمی،  ارشاد  و 
عمومی وزارت کشور، جعفری زوج نماینده شورای اطالع رسانی دولت، جمعی 
از مدیران کل معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی، و مدیران کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ها در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تأکید بر جایگاه 
ویژه و مهم شوراهای اطالع رسانی استان ها در ساختار اطالع رسانی دولت 
دوازدهم، اظهار داشت: ضرورت دارد دست اندرکاران و اعضای شوراهای اطالع 
رسانی استان ها، در برنامه ریزی ها و اقدامات خود به ویژه در سال پایانی 
دولت، از رویکرد صرفاً اداری پرهیز کنند و با رویکردی کاماًل دغدغه مندانه، 
پویا و فعاالنه به برنامه ریزی فعالیت ها، برگزاری جلسات و پیگیری و اجرای 

مصوبات شوراها بپردازند.
عرف با اشاره به مواجهه نظام با یک جنگ چندجانبه واقعی در زمینه های 
ادراکی، روایت و رسانه ای در سطوح مختلف، بر اهمیت کار و برنامه سنجیده 
و هدفمند این شوراها تأکید کرد و اظهار داشت: الزم است از تمامی ظرفیت 

های این شورا و اعضای آن از دستگاه های مختلف استفاده شود.

گفت:  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
و  وریزیده  باک  بی  و  شجاع  خلبانان 
انقالبی نیروی هوایی ارتش نشان دادند 
آماده  تهدیدی  هر  با  مقابله  برای  که 

هستند.
فرمانده  نصیرزاده  عزیز  سرتیپ  امیر   
تولید  مراسم  در  ارتش  هوایی  نیروی 
و تحویل دهی سه فروند جت جنگنده 
امروز روز  اینکه  بیان  با  پیشرفته کوثر 
بسیار افتخار آمیزی برای میهن اسالمی 
صنعت  فنی  مهندسین  گفت:  است، 
هوایی در وزارت دفاع و خلبانان جنگی 
نیروی هوایی ارتش نشان دادند که از 
دنیا  در  هوانوردی  عرصه  های  بهترین 

محسوب می شوند.
وی افزود: تولید هواپیمای شکاری بمب 
افکن کوثر و فعال نگه داشتن خط تولید 
این نسل از جنگنده  توسط متخصصین 
صنایع هوایی وزارت دفاع خط بطالنی 
تحریم  بر  مبنی  دشمنان  تفکرات  بر 
می  گمان  که  است  جانبه  همه  های 
کنند می توانند چرخه نظامی و بویژه 

صنعت هوایی کشور را از کار بیاندازند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: 
می  نشان  دفاعی  دستاوردهای صنعت 
دهد که جوانان با دانش و سخت کوش 

صنایع هوایی به عمق راهبردی دانش 
و سدی  گلوگاه  هیچ  و  اند  کرده  نفوذ 

برای خود متصور نیستند.
نیروی  خلبانان  پرواز  نصیرزاده،   امیر 
تمام  های  جنگنده  وسیله   به  هوایی 
ایرانی را افتخار آمیز عنوان کرد و گفت: 
و  وریزیده  باک  بی  و  شجاع  خلبانان 
انقالبی نیروی هوایی ارتش نشان دادند 
آماده  تهدیدی  هر  با  مقابله  برای  که 

هستند.

وی پرواز همزمان و هماهنگ سه فروند 
جت جنگنده کوثر و اجرای مانورهای 
غیور  خلبانان  توسط  پایین  ارتفاع  در 
را ستودنی عنوان  ارتش  نیروی هوایی 
کرد و اظهار داشت: درایت، هوشمندی، 
چاالکی و آموزش های به روز و پیچیده  
توسط اساتید با دانش همین مرز و بوم 

در مانور امروز خلبانان متجلی بود.
امیر نصیر زاده با بیان اینکه مردم عزیز 
و قهرمان پرور کشورمان باید به داشتن 

چنین جوانان شجاع و با دانش اعم از 
مهندسین و خلبان افتخار کنند گفت: 
ملت بزرگ ایران مطمئن باشند که این  
حافظان و مدافعان آسمان ایران اسالمی 
توانایی پاسخگویی به هر نوع تهدیدی 
انسانی  های  سرمایه  که  چرا  دارند  را 
از  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
برخوردارد  الهی  راسخ  اعتقاد  و  ایمان 
هستند و ظرفیت این دریایی عظیم با 

سنجه های مادی قابل ارزیابی نیست.

مدافعان آسمان ایران آماده پاسخگویی به 
هر نوع تهدید هستند

خبر

آمریکا در جایگاهی نیست که داعیه 
مقابله با تروریسم داشته باشد

»تروریسم«  ساالنه  گزارش  به  واکنش  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  دولتی  تروریسم  بزرگترین حامی  به عنوان  آمریکا  گفت:  آمریکا، 
جایگاهی نیست که داعیه مقابله با تروریسم و قضاوت در این زمینه 

را داشته باشد.
به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس  سید   
از سوی رژیم آمریکا،گفت:  انتشار گزارش ساالنه کشوری تروریسم 
را  آمریکا  تروریسم  گزارش ساالنه کشوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  فرافکنی آشکار، بی صداقتی محض و معیارهای دوگانه  بدلیل 

رژیم در  مبارزه با تروریسم کاماًل مردود و محکوم می داند.
وی اضافه کرد: رژیم ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگترین حامی 
تروریسم دولتی و حامی اصلی رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در 
جایگاهی نیست که داعیه مقابله با تروریسم و قضاوت در این زمینه 

را داشته باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه تاریخ چند دهه اخیر به 
وضوح نشان می دهد که ایاالت متحده آمریکا حتی به اذعان برخی 
مقامات آمریکایی در ایجاد برخی گروه های تروریستی نقش داشته و 
یا از این گروه ها و اقدامات تروریستی آنها حمایت کرده است خاطر 
نشان کرد: ترامپ نیز در مبارزات انتخاباتی صریحا اعتراف کرد که 
دولت های قبلی آمریکا داعش و گروه های تروریستی دیگر را بوجود 

آوردند.
موسوی در ادامه اقدام بزدالنه و تروریستی رژیم آمریکا در به شهادت 
رساندن سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان مبارزه 
با تروریسم را نمونه بارزی از جنایات تروریستی رژیم آمریکا دانست 
قربانی  بزرگترین  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  و 
اقدامات تروریستی که عموما با حمایت مستقیم و غیر مستقیم  دولت 
آمریکا انجام پذیرفت و با بیش از ۱۷ هزار شهیدی که در این راه 
تقدیم کرده است همواره در خط مقدم مقابله با تروریسم در سطح 

جهانی و منطقه ای قرار دارد.
اقتصادی و  از اعمال تحریم های یکجانبه و تروریسم  وی در پایان 
تروریسم پزشکی رژیم آمریکا علیه مردم ایران نیز به عنوان جدیدترین 
نمونه اقدامات تروریستی رژیم آمریکا علیه ملت های مستقل جهان 

یاد کرد.

از سوی غریب آبادی مطرح شد؛

ابراز نگرانی ایران درباره نقض تعهدات 
هسته ای توسط آمریکا وفرانسه

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین، 
نسبت به اقدامات اخیر آمریکا و فرانسه در نقض معاهده منع جامع 

آزمایش های هسته ای عمیقا ابراز نگرانی کرد.
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل 
در سخنرانی خود  وین،  در  مستقر  المللی  بین  سازمان های  سایر  و 
در پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون مقدماتی پیمان منع جامع 
اصولی  و  دیرینه  موضع  مجدد  تأیید  ضمن  هسته ای،  آزمایش های 
گفت:  هسته ای،  سالح های  کامل  حذف  لزوم  مورد  در  کشورمان 
متأسفانه، بیش از دو دهه پس از تصویب این معاهده، دستیابی به 
سالح های  پیشرفت  و  توسعه  به  دادن  پایان  یعنی  آن  اصلی  هدف 

هسته ای، دست نیافتنی تر شده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه اخیراً جامعه بین المللی شاهد رویکرد مخربی 
برخی  توسط  اشاعه  عدم  معاهدات  و  مورد خلع سالح هسته ای  در 
افزود: نوسازی و آزمایش سالح های  کشورهای هسته ای بوده است، 
هسته ای، معاهده ان. پی. تی به عنوان سنگ بنای خلع سالح هسته ای 
تهدید  را  المللی  بین  امنیت  و  اشاعه و همچنین صلح  و رژیم عدم 
می کند. در همین راستا، پرتاب اخیر موشک های بالستیک بین قاره ای 
قادر به حمل چندین کالهک هسته ای )M۵۱( توسط یک زیردریایی 
فرانسوی در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، با تعهدات بین المللی فرانسه ناسازگار 

است.
اظهار  بین المللی مستقر در وین  ایران در سازمان های  دائم  نماینده 
داشت: خروج یکجانبه و غیرقانونی از بسیاری از موافقت نامه های بین 
المللی از جمله معاهده آسمان های باز، پیمان موشک های هسته ای 
میان برد و برجام، به سیاستی رویه ای برای ایاالت متحده تبدیل شده 
که نه تنها مغایر با چندجانبه گرایی است، بلکه صلح و امنیت بین 

المللی را نیز تضعیف می کند.
غریب آبادی نگرانی عمیق خود را از گزارش هایی مبنی بر اینکه مقامات 
ارشد آمریکا در مورد احتمال انجام انفجارهای آزمایش هسته ای گفتگو 
کرده اند، اعالم کرد و گفت: انجام چنین آزمایشی موجب تضعیف خلع 
سالح هسته ای و رژیم عدم اشاعه و در نتیجه، تضعیف صلح و امنیت 

بین المللی می شود.
وی همچنین از اینکه سنای آمریکا بودجه ۱۰ میلیون دالری برای 
آماده سازی انجام چنین آزمایش هسته ای را تصویب کرده است، به 
شدت ابراز نگرانی کرد و از آمریکا و فرانسه خواست تا به تعهدات خود 

در حفاظت از اهداف و مقاصد معاهدات خلع سالح، احترام بگذارند.

سرلشکر موسوی: توان دفاعی 
نیروهای مسلح در حال ارتقاء است

فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای مسلح از جمله ارتش در عرصه های 
هوا، دریا و زمین در حال ارتقاء توان برای دفاع از آرمان های واالی 

انقالب اسالمی هستند.
 سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی  در حاشیه مراسم تحویل دهی ۳ 
فروند جت جنگنده کوثر به نیروی هوایی ارتش، گفت: امروز نمونه ای 
از تجلی اراده ملت بزرگ ایران در مقابله با تحریم های ظالمانه استکبار 
بدست توانمند برادران مان در صنایع وزارت دفاع و با کمک نیروی 

هوایی ارتش محقق شد.
وی با بیان اینکه خداوند بزرگ را از این بابت شاکر هستیم، افزود: 
با پشتیبانی های وزارت دفاع و جوانان و دانشمندانی که در صنایع 
این وزارتخانه کار می کنند روز به روز نیروهای مسلح از جمله ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه های هوا، دریا و زمین در حال ارتقا 

توان برای دفاع از آرمان های واالی انقالب اسالمی است.
موشک  شاهد  پیش  روز  چند  کرد:  خاطرنشان  ارتش  کل  فرمانده 
۳۰۰ کیلومتری سطح به سطح بودیم که توسط وزارت دفاع ساخته 
تولید  اولین خروجی خط  امروز هم  و  دریایی شد  نیروی  تحویل  و 
جنگنده تمام ایرانی »کوثر« را شاهدیم که پرواز آن را خواهیم دید و 
در آینده رویدادهای مبارک دیگری خواهد بود که به مرور خبر آن به 

شما خواهد رسید.
سرلشکر موسوی گفت: از همه کسانی که حمایت و پشتیبانی کردند تا 
امروز بتوانیم سربلند مأموریت های ارتش را انجام دهیم و بتوانیم همراه 
و همگام با سپاه پاسداران همچون تار و پود بهم تنیده بهترین ترکیب 

دفاعی را برای ایران فراهم کنیم تشکر می کنم.
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و  پیشرفت  برای  قطعا  گفت:  دفاع  وزیر 
اجازه  منتظر  خود  دفاعی  صنعت  توسعه 
همچون  زورگو  و  مستکبر  های  دولت 

آمریکا نخواهد ماند.
 امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در مراسم تحویل دهی سه 
به  کوثر  پیشرفته  جنگنده  جت  فروند 
متخصصین  امروز  داشت:  اظهار  ارتش،  
و  روزی  شبانه  تالش  با  دفاعی  صنعت 
رغم  علی  شدند  موفق  جهادی  همتی 
تحریم های ظالمانه، سه فروند هواپیمای 
جت جنگنده پیشرفته کوثر را در سالی که 
از سوی مقام معظم رهبری به نام »جهش 
و  تولید  است،  شده  نامگذاری  تولید« 
جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  تحویل 

اسالمی نمایند.
وی گفت: شرکت صنایع هسا با تکیه بر 
تجارب ناشی ازتولید هواپیماهای آذرخش، 
 صاعقه و صاعقه ۲ و با حمایت های امیر 
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، اقدام 
کوثر  بومی  کامال  هواپیمای  ساخت  به 
نمود به طوری که در این هواپیما شاهد 
الکترواویونیک،  های  سامانه  بکارگیری 
ارتقاء  و  پیشرفته  های  سالح  و  جنگال 
به  هواپیما  ماموریتی  و  رزم  وتوان  نسل 

صورت چشمگیر هستیم.

وزیر دفاع با تقدیر از حمایت های بی دریغ 
با  سازنده  تعامل  در  ارتش  هوایی  نیروی 
مجموعه صنایع هوایی وزارت دفاع، گفت: 
فرایند   در  ارتش  هوایی  نیروی  مجموعه 
تکمیل، ساخت و مونتاژ سازه، ساخت و 
تست  انجام  هواپیما  های  مونتاژ سیستم 
به  همواره  پروازی  و   زمینی  کامل  های 
عنوان پشتیبان و حامی این طرح در کنار 
متخصصین وزارت دفاع بوده و در نهایت 
این  پروازی  و  زمینی  های  تست  کلیه 
نیروی  شجاع  خلبانان  توسط  هواپیماها 
هوایی به صورت موفقت آمیز انجام شده 

است.
امیر حاتمی با بیان موفقیت های بدست 
آمده در مراحل مختلف جت کوثر، تصریح 
کرد: بحمداهلل با تالش متخصصین صنایع 
دانش  همکار  شبکه  ساماندهی  هوایی، 
هوایی  صنعت  مجموعه  تعامل  و  بنیان 
تولید  های  ساخت  زیر  مسلح،  نیروهای 
بومی  با  کوثر  جنگنده   جت  هواپیمای 
سازی کامل همه اجزای هواپیما بصورت 
انبوه در سازمان صنایع هوایی آماده شده و 
انشاء اهلل در آینده نزدیک قطعاً می توانیم 
به فن آوری تولید جنگنده های پیشرفته 

تر دست یابیم.
وی با بیان اینکه  مجموعه صنعت دفاعی 

از  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  آغاز  از 
زمانی که کشورهای خارجی به موضوعات 
اند  گفته  »نه«  ایران  نظامی  پیشرفت 
ادامه  قوت  با  را  خود  شتابنده  حرکت 
داده است، افزود: تحریم ها برای مجموعه 
به  تبدیل  مسلح  نیروهای  آفرین  امنیت 
فرصتی شد که شکوفایی و پیشرفت درون 
بخصوص  ها  در سایر حوزه  را  مولد  و  زا 
صنعت دفاعی ، برای جمهوری اسالمی به 

ارمغان آورد.  
وزیر دفاع افزود:  امروز صنعت دفاعی در 
تمامی حوزه ها  به بلوغ و بالندگی رسیده 
است و آماده است نیاز سایر بخش های 
کشور در حوزه تولید قطعات گلوگاهی و 

پیشرفته را با توجه به ظرفیت های خود و 
از سرریز دانش دفاعی برطرف نماید.

نظام  تحرکات  به  اشاره  با  حاتمی  امیر 
نهادهای  به  فشار  برای  آمریکا  سیاسی 
بین المللی برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
خرد  کم  مسئوالن  گفت:  اسالمی  ایران 
آمریکایی فراموش کرده اند ایران اسالمی 
و  ساله  چهل  های  تحریم  سایه  در  که 
فشارهای سیاسی و نظامی توانسته است 
از نظر قدرت نظامی به باالترین سطح از 
بازدارندگی برسد و قطعا برای پیشرفت و 
اجازه  منتظر  خود  دفاعی  صنعت  توسعه 
همچون  زورگو  و  مستکبر  های  دولت 

آمریکا نخواهد ماند.

قطعا برای توسعه صنعت دفاعی منتظر اجازه دولت های مستکبر نیستیم
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جعلی  رژیم  گفت:  مجلس  رئیس 
صهیونیستی از درون با بحران فروپاشی 
وزیر  نخست  حتی  و  است  مواجه 
جنایتکار این رژیم برای تشکیل دولت 
اشغالگر خود ماه هاست با بحران داخلی 

مواجه است.
با صالح  دیدار  در  قالیباف  محمدباقر   
جمهوری  در  فلسطین  سفیر  الزواوی 
فلسطین  مقوله  گفت:  ایران،  اسالمی 
مسئله  باشد،  سیاسی  آنکه  از  پیش 
انقالب  از  پیش  حتی  است،  اسالم 
یاران  )ره(،  خمینی  امام  نیز  اسالمی 
فلسطین  دغدغه  انقالبیون  و  ایشان 
پس  موضوع  این  اهمیت  و  داشتند  را 
ایرانیان  همه  برای  اسالمی،  انقالب  از 

بیشتر شد.
معظم  مقام  مواضع  به  اشاره  با  وی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  و  رهبری 
افزود:  قدس،  آزادسازی  از  حمایت 
غزه  و  فلسطین  از  ایران  حمایت های 
نشان دهنده سیاست اصولی ما در قبال 
فلسطین است. رژیم صهیونیستی تصور 
با گذشت زمان و تغییر نسل،  می کرد 
جوانان فلسطینی سرزمین و تاریخ خود 
علیرغم  که  در حالی  یاد می برند  از  را 
سرزمین  اشغال  از  دهه   ۷ گذشت 

تاریخی فلسطین، جوانان این سرزمین 
با وجود سختی، آوارگی و جنگ نسبت 
سرزمین  و  اهداف  ارزش ها،  حفظ  به 

خود مصمم تر شده اند.
قدس  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
شریف را مسئله اسالم دانست و افزود: 
با  درون  از  صهیونیستی  جعلی  رژیم 
جایی  تا  است  مواجه  فروپاشی  بحران 
که نخست وزیر جنایتکار این رژیم برای 
تشکیل دولت اشغالگر خود ماه هاست با 

بحران داخلی مواجه است.
سردار  شهید  یاد  گرامیداشت  با  وی 
سلیمانی به خدمات این شهید بزرگوار 
اشاره کرد و گفت: به یاری خدای بزرگ 
مسیر آینده روشن است و مبارزات حق 
طلبانه تا رسیدن به موفقیت نهایی ادامه 

می یابد.
صالح الزواوی: زوال اسرائیل قطعی است

»صالح الزواوی« شیخ السفراء و سفیر 
به  قالیباف  به  تبریک  ضمن  فلسطین 
مناسبت انتخاب وی به ریاست مجلس 
شورای اسالمی، ایران را کشوری بزرگ 
یادآور  و  دانست  منطقه  در  مهم  و 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  شد: 
عملیاتی  را  طراحی  )ره(  خمینی  امام 
ساختند که طرح دشمنانه آمریکایی–

صهیونیستی را به چالش کشید.
آمریکایی– طرح  اینکه  بیان  با  وی 

فلسطین  به  مربوط  تنها  صهیونیستی 
عراق،  لبنان،  سوریه،  اردن،  بلکه  نبود 
نیز  را  سعودی  عربستان  از  بخشی 
درگیر می کرد، افزود: رژیم صهیونیستی 
دنبال گسترش  به  این طرح  اجرای  با 
قلمرو خود بود که امام خمینی )ره( از 

تحقق این اهداف جلوگیری کرد.
و  سفیر فلسطین وحدت جهان اسالم 
اهداف  از جمله  را  فلسطین  آزادسازی 
با  مواجهه  در  )ره(  خمینی  امام  طرح 
گفت:  و  برشمرد  صهیونیستی  رژیم 
پیگیری تحقق این اهداف توسط ایران 

موجب اعمال تحریم ها و ۸ سال جنگ 
انرژی و بمب هسته ای  تحمیلی بود و 

بهانه ای بیش نبود.
وی با بیان اینکه آیت اهلل خامنه ای پس 
از امام خمینی )ره( آزادسازی فلسطین 
مصصم  را  اسالم  جهان  وحدت  و 
پیگیری می کنند، گفت: در حال حاضر 
این اهداف منحصر به جمهوری اسالمی 
نیز  کشورها  سایر  به  و  نیست  ایران 

گسترش یافته است.
سفیر فلسطین با اشاره به تالش آمریکا 
جلوگیری  برای  صهیونیستی  رژیم  و 
زوال  اسالمی،  کشورهای  وحدت  از 

اسرائیل را قطعی دانست.

رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی سیاسی و اجتماعی است

وزیر امور خارجه از توافق برای ارتقای 
و  ساله   ۲۵ دوجانبه  همکاری  برنامه 
تقویت حمایت متقابل در امور بین الملل 
در گفتگو با همتای چینی خود خبر داد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در 
حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار 

تشریح  به  چینی  زبان  به  یادداشتی 
همتای  ای«  »وانگ  با  خود  گفتگوی 

چینی خود پرداخت.
آستانه  در  نوشت:  خود  توئیت  در  وی 
بسیار  چینی،  اژدهای  قایق  جشنواره 
خوشحالم که به صورت ویدئو کنفرانسی 

گفتگو  چین  خارجه  وزیر  ای  وانگ  با 
داشتم. ما بر سر مسائلی مانند تعمیق 
دو  بین  همه جانبه  استراتژیک  روابط 
کشور، ارتقای برنامه همکاری دوجانبه 
در  متقابل  تقویت حمایت  و  ساله   ۲۵

امور بین الملل به توافق رسیدیم.

بر  ما  افزود:  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
ایران،  هسته ای  توافق  از  خود  حمایت 
بین المللی  قوانین  و  گرایی  چندجانبه 
صورت  به  و  کردیم  تاکید  مجدداً 
تضعیف  و  یک جانبه گرایی  با  مشترک 

توافق هسته ای ایران مخالفت کردیم.

ظریف از ارتقای برنامه همکاری دوجانبه ۲۵ ساله با چین خبر داد



اقتصاد
اخبار

از ابتدای امسال تا ۲۷ خرداد

تولید خودرو ۸ درصد افزایش یافت

از ابتدای فروردین تا ۲۷ خرداد ماه امسال ۱۹۶ طرح با سرمایه ۲۳ 
هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
 در دو ماهه اول امسال علیرغم همه محدودیت های به وجود آمده 
بر اثر شیوع بیماری کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه اما تولیدات 

صنعتی در بسیاری از بخش ها با افزایش روبرو بوده است.
تولید  و  درصدی   ۲۷ افزایش  خودرو  الستیک  تولید  راستا  این  در 
با  امسال  ماهه  دو  در  داشت. همچنین  افزایش ۳۰ درصدی  نئوپان 
افزایش ۳۲ درصدی تولید شمش آلومینیوم، افزایش ۸ درصدی تولید 
آلومینا و افزایش ۱۵ درصدی تولید روغن صنعتی روبرو بودیم و تولید 

پتروشیمی در دو ماهه اول امسال افزایش ۶ درصدی داشته است.
افزایش ۸ درصدی تولید خودرو و ۳۰ درصدی تولید ماسک طبی

درصدی   ۹۵ افزایش  اکریلیک  الیاف  تولید  امسال  اول  ماهه  دو  در 
 ۸ افزایش  است.  داشته  درصدی   ۳۰ افزایش  طبی  ماسک  تولید  و 
و  لباسشویی  تولید  درصدی   ۱۵۰ افزایش  خودرو،  تولید  درصدی 
افزایش ۵۰ درصدی تولید تلویزیون از دیگر دستاوردهای دو ماهه اول 

امسال علیرغم همه فشارها و محدودیت ها بوده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه صادرات 
و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات اقدامات مهمی را انجام داده 
است که از آن جمله می توان به تعلیق کارت های بازرگانی آن دسته از 
صادرکنندگانی که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ آنها 

تاکنون صفر بوده است، اشاره کرد.
برای  دالر  هزار   ۵۰۰ میزان  به  صادرات  مجاز  سقف  راستا  این  در 
آن دسته از کارت های بازرگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات 
می نمایند، اعمال شد.همچنین به منظور مدیریت منابع ارزی کشور در 
یک ماه گذشته ثبت سفارش ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز ممنوع شده است.

از سوی دیگر با توجه به بسته شدن مرزها به خاطر شیوع ویروس کرونا 
اقدامات مدیریتی برای بازگشت فعالیت در مرزها انجام گرفت که در 
این راستا تاکنون ۸۰ درصد مرزهای زمینی و ۷۵ درصد بازارچه های 

مرزی در حال فعالیت هستند.
همچنین در راستای تأمین اقالم و کاالهای اساسی تا ۳۱ خرداد ماه 
خرید  درصدی   ۴ افزایش  که  شد  خریداری  گندم  تن  میلیون   ۳.۵

تضمینی گندم را نسبت به سال قبل مشاهده کردیم.
سرمایه  با  ایجادی  طرح   ۹۵ ماه،  خرداد   ۲۷ تا  فروردین  ابتدای  از 
۲۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی ۵۸۰۰ نفر راه اندازی شد. در 
با سرمایه سه هزار میلیارد تومان و  این مدت ۱۰۱ طرح توسعه ای 

اشتغالزایی ۴ هزار و ۳۰۰ نفر نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
در مجموع از ابتدای فروردین تا ۲۷ خرداد ماه، ۱۹۶ طرح با سرمایه 
۲۳ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر مورد بهره 

برداری قرار گرفت.

سهم  ایران  نفت  ملی  شرکت  معاون 
نفت  انتقال  طرح  در  ایرانی  تجهیزات 
 ۹۵ از  بیش  را  جاسک  به  گوره  خام 
درصد اعالم کرد و گفت: امیدواریم در 
از  بهره برداری  شاهد  امسال  اسفندماه 

خط لوله این طرح باشیم.
کار  به  آغاز  آئین  در  دهقان   رضا   
لوله  خط  احداث  عملیات  رسمی 
که  جاسک  به  گوره  خام  نفت  انتقال 
با  ویدئوکنفرانس  ارتباط  طریق  از 
برگزار  نفت  وزیر  و  رئیس جمهوری 
شد، به ارائه گزارش مختصری از روند 
پیشرفت کار پرداخت و گفت: همانطور 
که مقام معظم رهبری تاکید داشتند، 
این طرح به نوعی استراتژیک ترین کار 
دولت به شمار می رود و به همین دلیل 
راهبری  با  اخیر،  ویژه طی چندماه  به 
شخص وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 

ملی نفت ایران دنبال شده است.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
را  طرح  فیزیکی  پیشرفت  ایران  نفت 
در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۸ 
درصد عنوان کرد و با اشاره به مجموع 
گفت:  طرح،  درصدی   ۴۰ پیشرفت 
شاهد  امسال  پایان  تا  داریم  انتظار 

نفت  انتقال  لوله  خط  از  بهره برداری 
گوره به جاسک باشیم.

با بیان اینکه تمام شرکت های  دهقان 
ایرانی  طرح  این  مشاور  و  پیمانکار 
به  نیز  کاالها  عمده  بخش  و  هستند 
سازندگان داخلی واگذار شده است، به 
ورق، لوله و پمپ های مورد نیاز طرح 
به عنوان مصادیق بارز واگذاری ساخت 
اشاره  داخلی  سازندگان  به  تجهیزات 
درصد   ۹۵ از  بیش  داد:  ادامه  و  کرد 

ایرانی  طرح  این  تجهیزات  و  خدمات 
است که از حیث برون سپاری و استفاده 
از توان داخلی در بین طرح های کالن 

شرکت ملی نفت ایران بی نظیر است.
به گفته وی، در بخش اجرا و ساخت 
 ۵ لوله،  خط  گستره   ۶ طرح،  این 
توپکرانی  ایستگاه   ۳ تلمبه خانه، 
برق،  پست   ۱۰ پایانی،  و  بین راهی 
 ۳ نیرو،  انتقال  خطوط  کیلومتر   ۴۰۰
گوی شناور، ۴۰ کیلومتر خطوط لوله 

ذخیره سازی  مخزن   ۲۰ و  زیردریایی 
نفت خام تعریف شده است که بصورت 
و مشاوران  پیمانکاران  به دست  کامل 

ایرانی در حال ساخت است.
از  بیش  حاضر  حال  در  گفت:  دهقان 
و  سنگین  آالت  ماشین  دستگاه   ۸۰۰
در  کاری  مستقل  نیروی  نفر  هزار   ۵
سرتاسر گستره کاری این طرح مشغول 
فعالیت هستند و کارها با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی دنبال می شود.

بهره برداری از خط لوله انتقال 
نفت گوره به جاسک تا پایان سال

گزارش

صرفه جویی ۱۵ میلیون لیتری سوخت 
در سال

راندمان  درصدی   ۲ افزایش  گفت:  حرارتی  برق  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه ها موجب صرفه جویی ۱۵ میلیون لیتری سوخت در سال شد.

 محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی در مراسم افتتاح 
مرکز پایش صنعت برق ایران و افتتاح ویدئو کنفرانسی نیروگاه شاهرود 
اینکه ۱۰ سال است روش های مختلف بهینه سازی مصرف  با بیان 
سوخت را مورد بررسی و اجرا قرار داده ایم، گفت: وزارت نفت نیز این 

موضوع برایش اهمیت یافته است.
وی افزود: با همان سوختی که پیشتر در نیروگاه شاهرود استفاده می 
کرده ایم توانستیم با بهینه سازی ۲۱ مگاوات افزایش ظرفیت داشته 

باشیم.
به ۳۴  از ۳۶  نیروگاه های کشور  راندمان  مقام مسئول  این  گفته  به 
صرفه  موجب  درصدی   ۲ جویی  صرفه  همین  است،  رسیده  درصد 

جویی ۱۵ میلیون لیتری سوخت در سال شده است.
طرزطلب گفت: در تالشیم با استفاده از پتانسیل های موجود در تبصره 
۱۲ استفاده کرده و در حوزه نیروگاهی و برقی کشور سرمایه گذاریم 

کنیم.

سرمایه گذاری ۲۶.۵ هزار میلیاردی ایدرو 

در مناطق محروم
برآورد  ارزی  و  ریالی  سرمایه گذاری  گفت:  صمت  وزیر  معاون 
شده برای اجرای طرح های توسعه ای مصوب ایدرو در مناطق 
محروم کشور بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال 

مستقیم ۱۱ هزار نفر است.
امیر بیات ترک با بیان اینکه توزیع پراکندگی بیش از ۸۰ درصد 
طرح های مصوب این سازمان در مناطق محروم است تصریح کرد: 
با توجه به کارویژه تخصصی سازمان های توسعه ای در گسترش 
زیرساخت های صنعتی مناطق محروم تسریع در اجرای این طرح ها 

در سال جهش تولید اولویت جدی ایدرو است.
مناطق  در  ایدرو  مصوب  طرح های  صمت  وزیر  معاون  گفته  به 
محروم که در سطوح مختلف اعم از مراحل مقدماتی یا اجرایی 
نهایی هستند، با سرمایه گذاری مشترک این سازمان و بخش های 

غیردولتی تعریف شده است.
بیات که در دیدار با نمایندگان شهرستان های داراب زرین دشت 
سپیدان و بیضا سخن می گفت این شرایط را فرصتی مناسب برای 
بهره مندی بخش های چابک و غیردولتی از توان فنی تخصصی 
تولید در مناطق  زیرساخت های  ایجاد  توسعه ای در  سازمان های 

محروم برشمرد.
وی مزیت دیگر این همکاری برای سرمایه گذاران شریک ایدرو را 
امکان بهره مندی از تسهیالت ارزی و ریالی پیش بینی شده در بند 
الف تبصره )چهار( ردیف )۱۰( قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.

به گفته رئیس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون بودجه امسال 
طرح های  در  شده  داده  اجازه  تجاری  و  تخصصی  بانک های  به 
زیربنایی و توسعه ای متعلق به سازمان های توسعه ای چون ایدرو با 
اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخش های 
خصوصی و تعاونی را دارا است، تسهیالت ارزی و ریالی پرداخت 
کنند، از این رو مشارکت سرمایه گذاران این بخش ها در طرح های 
سازمان های توسعه ای فرصت بهره مندی از این تسهیالت را برای 

فعاالن حوزه تولید به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ایدرو تمام سهام خود در این گونه طرح ها 
بخش  به  قانون  طبق  برداری  بهره  از  پس  سال  سه  حداکثر  را 
خصوصی یا تعاونی واگذار می کند، اظهار امیدواری کرد: بانک های 
تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره )چهار( ردیف )۱۰( 
قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار، حداکثر همگامی 
طرح های  به  ریالی  و  ارزی  تسهیالت  اعطای  برای  پشتیبانی  و 
توسعه ای زیربنایی و سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن 

را داشته باشد.
مجلس  نمایندگان  عسگری  و  علیزاده  همچنین  دیدار  این  در 
شورای اسالمی خواستار پشتیبانی و هم افزایی ایدرو به عنوان نهاد 
توسعه ای در مناطق محروم با سرمایه گذاران بخش خصوصی در 

پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی شدند.
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در بحرانی ترین وضعیت بازار مسکن
 قرار داریم

وزیر راه و شهرسازی گفت: سال گذشته بانکها ۶۸ هزار میلیارد تومان به 
بخش ساختمان و مسکن تسهیالت داده اند که کمتر از ۱۰ درصد تسهیالت 

بانکی در بخش کسب و کارها بود.
 محمد اسالمی  در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی 
در استان تهران با بیان اینکه دولت باید زمینه خانه دار شدن مردم را با 
افزود:  کند،  تسهیل  روان  و  تصمیم سازی ساده  و  مناسب  سیاستگذاری 
سازنده نیز باید با استفاده از این فرصت مناسب در یک دوره مشخص اقدام 
به ساخت و ساز کند و مردم با هر استطاعتی که دارند بتوانند از مسکن 

مناسب بهره مند شوند.
وی افزود: ما بدنبال پایدار شدن جریان تولید مسکن در جامعه هستیم. در 
حال حاضر علت التهاب زایی در بخش مسکن وجود التهاب در بازارهای 
موازی و کنترل قریب به اتفاق آنها خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی 

است؛ بازار مسکن تابعی از این متغیرها است و ما از آن اثر می پذیریم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با هجوم منابعی که به بخش ساختمان، 
زمین و مسکن می آید مواجه هستیم و مردم در یکی از بحرانی ترین شرایط 
بخش مسکن هستند اما نباید هیجان زده شویم و از سیاست های تولید 

مسکن جا بمانیم.
ندارد.  بیشتر  آدرس  دو  در کشور  و عرضه مسکن  تولید  روند  افزود:  وی 
یکی پروانه های صادره از سوی شهرداری هاست و دیگری سرمایه هایی که 

بخش های مختلف در بخش انبوه سازی وارد بخش مسکن می کند.
به گفته اسالمی در چند سال گذشته کمترین تعداد ساخت و ساز در کشور 
حدود ۳۰۰ هزار پروانه ساختمانی در سال بود اما نیاز جامعه آماری ما ۹۰۰ 
هزار واحد است که ۲۰۰ هزار واحد آن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد، شهری 
است. تفاضل این ۷۰۰ هزار واحد با ۳۰۰ هزار واحدی که ساالنه ساخته 
می شود همان ۴۰۰ هزار واحدی خواهد بود که در طرح اقدام ملی مسکن، 

هدفگذاری شده است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مسکن مهر در ماههای آینده به ترتیب 
در استان های مختلف به اتمام می رسد و تا آبان ماه کل طرح مسکن مهر 
نهایی خواهد شد. با کمک وزارت تعاون و دادگستری به دنبال رفع مشکل 
دلیل  به  آنها  ساز  و  ساخت  پروژه  که  هستیم  مهری  مسکن  تعاونی های 

مشکالت قضائی متوقف شده است.
اسالمی افزود: همچین از ماه جاری روند افتتاح پروژه های ۴۰۰ هزار واحدی 
طرح ملی مسکن نیز در استان های مختلف آغاز خواهد شد و در استان هایی 

که پیشتاز بوده اند واحدهای احداث شده به مردم تحویل می شود.
وی تصریح کرد: ما متعهدیم تا ۴۰۰ هزار واحد تعهد شده با نام و نشان 

مشخص و اراضی مرغوب شهری تعیین تکلیف شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره رفع مشکالت انبوه سازان گفت: یکی از موانع 
اصلی که برداشته شد حذف حقوق صاحبان سهام در تسهیالت بانکی بود 
که سازنده باید ۲۵ درصد آن را واریز می کرد و این مشکل برطرف شده 
است. همچنین مانع دیگر که واریز مبلغ مقطوع بیمه و مالیات از سوی 

سازندگان بود نیز برطرف شده است.
در  متوقف کشوری  عملکرد  گفت:  فرسوده  بافت  نوسازی  درباره  اسالمی 
نوسازی بافت فرسوده، پیشرفت ۵۰ درصدی بازسازی بافت های فرسوده از 
دهه ۷۰ تا امروز بوده است. در تهران مشکل اصلی ریزدانه بودن واحدها و 

خود مردم باید وارد ساخت شوند.
وی ادامه داد: در سطح کشور ۲۷ هزار نفر برای دریافت وام نوسازی بافت 
فرسوده به بانک معرفی شده و ۱۲ هزار نفر این وام را دریافت کرده اند. 
همچنین ۴۵ هزار واحد نیز در سراسر کشور تخصیص داده ایم تا افرادی که 

می خواهند واحد خود را نوسازی کنند در این منازل ساکن شوند.
بانکی به بخش ساختمان و مسکن گفت: سال  اسالمی درباره تسهیالت 
گذشته بانک ها هزار هزار میلیارد تومان به کسب و کارها تسهیالت دادند 
که درصدی از آن پول تازه و درصدی هم استمهال و تجدید قرارداد وام های 
قبولی بودند. اما فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان و کمتر از ۱۰ درصد آن به 

بخش مسکن آمده است.

واگذاری پروژه های برق به بخش خصوصی
واگذاری  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر   
پروژه ها به بخش خصوصی سیاست این 
وزارتخانه است، گفت: امیدواریم بتوانیم 
گذاران  سرمایه  دوش  از  را  مالی  بار 
بیشتر  مشارکت  شاهد  تا  برداشته 
اردکانیان در جریان  باشیم. رضا  آن ها 
افزایش  طرح  ویدئوکنفرانسی  افتتاح 
اینکه  بیان  با  نیروگاه شاهرود  ظرفیت 
قرارگیری  واسطه  به  شهرستان  این 
دارای  ویژه  جغرافیایی  موقعیت  در 
رسانی  برق  برای  خوبی  ظرفیت های 
است، ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم شاهد 
شاهرود  در  صنعت  این  بیشتر  توسعه 
درخواست  خصوص  در  باشیم.وی 
مسئوالن استان سمنان و به خصوص 
شاهرود برای توسعه نیروگاه حرارتی و 

حال  کرد:  بیان  خورشیدی،  همچنین 
محل  از  هزینه  بازپرداخت  شرایط  که 
صرفه جویی سوخت فراهم شده، ما به 
محض اخذ مصوبه از هیئت وزیران ان 
استان  برای  دادهای خوبی  قرار  شااهلل 

سمنان خواهیم داشت.
در  تالش  گفت:  ادامه  در  نیرو  وزیر 
که  سالی  در  تولید  از  نوینی  عرصه 
یکی  است  مزین  تولید  جهش  نام  به 
است  نیرو  وزارت  سیاست های  از 
و  سازه ها  راندمان  افزایش  شامل  که 
می شود.  قلمداد  موجود  سرمایه های 
روزی در این کشور همه ظرفیت نصب 
درصد   ۱۰ از  کمتر  نیروگاهی  شده 
فعلی بود و آن مقدار هم هر کدامش 
تکنولوژی یک کشور از یک گوشه دنیا 

را می خواست زیرا همه آنها سهمی از 
درآمدهای نفتی ایران می خواستند به 
وقتی  جنگ  سال های  در  که  نحوی 
می دید  آسیب  نیروگاه ها  از  بخشی 
و  تجهیزات  از  استفاده  صدد  در  ما  و 
قطعات جایگزین بودیم، این امکان به 
تاکید  می شد.اردکانیان  فراهم  سختی 
کرد: امروز به برکت خون شهدا و ثمره 
انقالب اسالمی به جایی رسیده ایم که 
زیربنا  و  نیروگاه ها  ساخت  در  تنها  نه 
عمران  و  توسعه  و  تولید  زیرساخت  و 
هستیم  خود  پای  روی  منطقه  کشور 
بلکه در مرزهای دانش به سمت افزایش 
سرمایه هایمان  راندمان  و  بهره وری 
شاهرود  حرارتی  نیروگاه  که  هستیم 
یکی از این تالش ها و دستاوردها است.

اتخاذ  عدم  پیامدهای  درباره  فائو 
همه گیری  دوران  در  مناسب  سیاست های 
غذایی  امنیت  بر  کرونا  ویروس  بیماری 
اقیانوسیه  نفر در منطقه آسیا و  میلیاردها 

هشدار داد.
به نقل از دفترنمایندگی فائو در ایران، دفتر 
منطقه ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
ضمن  اقیانوسیه  و  آسیا  در  )فائو(  متحد 
هشدار درباره پیامدهای همه گیری جهانی 
ارائه  ضرورت  بر  کرونا،  ویروس  بیماری 
سطوح  تمامی  در  هماهنگ تر  پاسخ های 
سیاست گذاری جهت تضمین امنیت غذایی 
و تغذیه میلیاردها نفر از مردمان ساکن در 

منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید می کند.
این  توسط  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر 
ویروس  بیماری  جهانی  همه گیری  دفتر، 
کرونا تهدیدی جدی را برای امنیت غذایی 
و تغذیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایجاد 
کرده است؛ در این گزارش آمده است که 
اثر  بر  اقتصادی  فعالیت های  در  اختالل 
هم  تعطیلی ها،  و  بیماری  این  همه گیری 
از نظر اقتصادی )توان مالی( و هم از نظر 
فیزیکی )حمل ونقل کاالها( دسترسی افراد 

به غذا را در معرض تهدید قرار داده است.
جهانی  اقتصاد  کند  روند  که  حالی  در 
موجب از دست رفتن گسترده فرصت های 
شغلی و در پی آن کاهش شدید درآمدها و 
کمک های مالی در آسیا و اقیانوسیه شده 
عوامل  این  مجموع  فائو  گفته  به  است؛ 
و  تهیه  تا  شود  آن  باعث  است  ممکن 
دسترسی به غذا، خصوصاً غذاهای مغذی، 
برای برخی اقشار جامعه از جمله افراد فقیر 
شامل  آسیب پذیر  گروه های  همچنین  و 
به مانند  توان یاب  افراد  و  کودکان  زنان، 

گذشته مقرون به صرفه و امکان پذیر نباشد.
ماه  چند  طی  که  واقعیت  این  وجود  با 

تأمین  زنجیره  و  کشاورزی  تولید  گذشته 
گرفته  قرار  تأثیر  تحت  کمتر  غذایی  مواد 
غذایی  مواد  بازار  بین المللی  قیمت های  و 
تغییرات شدیدی را تجربه نکرده است، فائو 
هشدار می دهد هرگونه اختالل یا فروپاشی 
احتمالی در نظام های بازاریابی، حمل ونقل 
و تجارت – بر اثر همه گیری جهانی بیماری 
ویروس کورنا – می تواند موجب کمبود یا 
برخی  در  غذایی  مواد  به  دسترس ناپذیری 

مناطق در برخی بازه های زمانی شود.
که  می دهد  نشان  همچنین  گزارش  این 
کشورهایی که درگیر مخاصمات هستند، از 
شمار زیادی از پناهندگان میزبانی می کنند 
و یا به طور ویژه در معرض بالیای طبیعی 
شدید قرار دارند، وضعیتی شکننده تر دارند، 
به صورت  احتماالً  قبیل کشورها  این  زیرا 
شدیدتری تحت تأثیر بیماری ویروس کرونا 
قرار گرفته اند و در نتیجه وضعیت وخیم تری 
را از نظر ناامنی غذایی و سوءتغذیه تجربه 

می کنند.

دفتر  شدید،  نگرانی های  این  به  توجه  با 
از  اقیانوسیه  و  آسیا  در  فائو  منطقه ای 
به طور  که  می خواهد  منطقه  کشورهای 
ویژه توصیه های سیاستی زیر را مدنظر قرار 

دهند:
اجرای  و  ویروس  این  گسترش  کنترل   ·
کاهش  برای  فیزیکی  فاصله گذاری 
هراسمیان تمامی کارگران، از جمله نیروی 

کار شاغل در زنجیره های تأمین غذا.
اجتماعی  حمایت  طرح های  گسترش   ·
بسته های  از  بخشی  عنوان  به  مدت  کوتاه 
پوشش  برای  کشورها  اقتصادی  محرک 
مزایای  ارائه  و  مردم  از  بیشتری  شمار 
دسترسی  تضمین  جهت  سخاوتمندانه تر 
موانع  کاهش  با  همزمان  غذا،  به  همگان 
منابع  به  دسترسی  برای  نیاز  مورد  اداری 

مالی.
بخش  و  دولت ها  همکاری  ضرورت   ·
ایجاد  اختالل  برای حل هرگونه  خصوصی 

شده در زنجیره های تأمین غذا.

محدودیت های  اعمال  از  خودداری   ·
بین المللی  تجارت  راه  سر  بر  صادراتی 
کارکرد  تداوم  از  اطمینان  به منظور 

زنجیره های تأمین.
نظام های  در  تاب آوری  تقویت  و  ایجاد   ·
تولید و تأمین مواد غذایی به منظور حفاظت 
احتمالی  شوک های  مقابل  در  آن ها  از 
چارچوب  در  آتی،  بهداشتی  و  اقتصادی 
تضمین  برای  اقتصادی  محرک  بسته های 

دسترسی به غذا.
به گفته »جونگ-جین کیم«، رئیس دفتر 
در  اقیانوسیه،  و  آسیا  در  فائو  منطقه ای 
که  است  مبرهن  »کامال  شرایطی  چنین 
باید بسیاری از ابعاد و جنبه های سیاست ها 
و رویکردهای کنونی ما نسبت به پرورش، 
فروش  و  فرآوری  حمل ونقل،  برداشت، 
جاری  تحوالت  به  توجه  با  را  غذایی  مواد 
منطبق  کرونا،  ویروس  بیماری  با  مرتبط 
سازیم تا بتوانیم سالمت تغذیه ای همچنین 

معیشت هایمان را تضمین کنیم.«

تحت تاثیر پاندمی کرونا

فائو:اتخاذ سیاست های غلط،امنیت غذایی 
میلیاردهانفر را تهدید می کند
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اجتماعی
خبر

نباید چرخ تولید در کشور
 متوقف شود

همه  به  قضاییه  قوه  پیام  گفت:  کشور  کل  دادستان 
فعاالن اقتصادی این است که دستگاه قضایی آمادگی 
کامل دارد تا نسبت به رفع مشکالت و موانع آنها اقدام 

کند.
همزمان با سومین روز از هفته قوه قضائیه دادستان کل 

کشور از شرکت واگن سازی تهران بازدید کرد.
این  جریان  در  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
شرکت  این  مسئوالن  و  مدیران  با  نشست  در  بازدید 
حضرت  سعادت  با  میالد  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
معصومه )س( و آغاز دهه کرامت و نیز با گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی 
است که به تناسب هر روز بتوانیم در عرصه های مختلف 
حضور داشته و به همکاران و فعاالن آن عرصه خداقوتی 

عرض نمائیم.
بازدیدها  و  حضور  این  فواید  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
این است که صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی و نیز 
کارکنان و کارگران بدانند که همه بخش های کشور از 
جمله قوه قضائیه حامی و پشتیبان آنها هستند تا در 
سال جهش تولید شاهد موفقیت های بیش از پیش آنها 
یا  مشکل  اگر  که  دارد  را  فایده  این  همچنین  باشیم. 
مانعی در مسیر تولید وجود دارد به ما انتقال دهند تا 

رفع آن را پیگیری کنیم.
که  می دانیم  همه  امروز  کرد:  اظهار  قضائی  مقام  این 
عمده مشکل کشور مسائل اقتصادی است. البته در این 
شرایط با تحریم های ظالمانه دشمنی روبرو هستیم که 
به طوری  نیست  پایبند  انسانیت  آداب  از  به هیچیک 
که در زمانی که همه دنیا درگیر بیماری کرونا هستند 
می بینیم که این دشمن پلید تا جایی که امکان دارد 
ایران  درمانی  و  بهداشتی  نیازهای  که  می شود  مانع 
ملت  اما  کرد:  تصریح  تأمین شود.دادستان کل کشور 
مردانه  و  نکرده  اعتنایی  تحریم ها  این  به  ایران  رشید 
تأمین  در  هستیم  شاهد  اکنون  و  آمدند  میدان  به 
بسیاری از نیازهای ضروری این حوزه به دستاوردهای 
خوبی رسیده ایم. حجت االسالم و المسلمین منتظری 
تصریح کرد: البته دشمن دائماً در حال سنگ اندازی 
به طوری که وقتی  بوده است.  در بخش های مختلف 
مشاهده کرد که در حوزه علوم هسته ای به پیشرفت های 
زیادی رسیده ایم دست به اقدام ذلیالنه ترور دانشمندان 
ما زد و سال گذشته هم در حوزه نظامی سردار عزیز ما 

سردار شهید قاسم سلیمانی را به شهادت رساند.

اسکندر مومنی گفت: سال های متعددی است که 
اسالمی  جمهوری  بفرد  منحصر  جایگاه  و  نقش 
ایران در جهان به عنوان موثرترین کشور در خط 
اول مبارزه با موادمخدر مورد تایید و مجامع بین 

المللی است.
 اسکندر مؤمنی در هفته مبارزه با مواد مخدر،   که 
به »تقویت و ارتقا دیپلماسی منطقه ای و جهانی در 
عرصه مبارزه با موادمخدر« نامگذاری شده است، 
نمایندگان سیاسی مقیم  با  در نشست تخصصی 
و وابستگان نظامی مستقر در تهران گفت: اگرچه 
جهانی  شیوع  از  ناشی  محدودیت های  و  شرایط 
اعمال محدودیت های  بیماری کووید ۱۹ موجب 
گسترده ای در تمام مناسبات اجتماعی در سراسر 
شما  فعال  مشارکت  لیکن  است،  شده  جهان 
میزان  بیانگر  امروز، خود  در نشست  عالی مقامان 
اهمیت دهی، نگرانی و دغدغه ای خاطر شما نسبت 
به معضل چند وجهی و بین المللی موادمخدر است.

وی افزود: روز جهانی مبارزه با موادمخدر می تواند 
در جهت گسترش آگاهی عمومی، تقویت و ترغیب 
کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه ارتقا 
همکاری های منطقه ای و بین المللی در عرصه های 
تولید، عرضه و کاهش تقاضا و  با  مختلف مقابله 
آسیب؛ اعم از پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان 

سهم بسزایی داشته باشد.
دبیرکل ستاد بیان داشت: امروز مسئله موادمخدر 
دیگر یک ناهنجاری اجتماعی و بهداشتی محدود 
یک جامعه یا منطقه نیست؛ بلکه از محدودیت های 
جرایم  با  پیوند  ضمن  و  رفته  فراتر  جغرافیایی 
تمام  تقریباً  پولشویی  و  فساد  یافته،  سازمان 
مرزهای جهانی را درنوردیده است و نکته دردناک 
پشتوانه  و  مولد  نیروی  که  جوانان  که  است  این 
توسعه آینده جوامع به شمار می آیند، جزو اولین 
نیستی محسوب  و  مرگ  این سوداگری  قربانیان 

می شوند.
مؤمنی افزود: منطقه آسیای غربی بنا بر علل مختلف 
داخلی و خارجی در معرض بیشتر خسارات انسانی 
و  قاچاق  از  ناشی  مخرب  عواقب  گسترده ترین  و 
از سوی دیگر  سو مصرف مواد مخدر قرار دارند، 
بازارهای مطمئن با سودهای اغواکننده حاصل از 
قاچاق کشورهای مقصد باعث افزایش کشت و در 
نتیجه تسهیل دسترسی به موادمخدر کشور مبدأ 

و نیز کشورهای مسیر می باشد.
کشورهای  شرایطی  چنین  در  کرد:  اظهار  وی 
اقدامات  و  خستگی ناپذیر  تالش های  منطقه 
بی وقفه ای را برای مهار این پدیده شوم در دست 
در  اثربخش  اقدامات  این  چنانچه  و  دارند  اجرا 
وضعیت  نمی بود،  ترانزیت  کشورهای  و  منشأ 
جهان به لحاظ شیوع اعتیاد به موادمخدر بسیار 
اسالمی  جمهوری  نمونه  برای  می شد،  وخیم تر 
تولید  عمده  منشأ  با  همجواری  به واسطه  ایران 
-افغانستان- و به عنوان نزدیک ترین مسیر تا اروپا 
که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است، با 
تقدیم بیش از ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز و 
تحمیل هزینه یک میلیارد دالری در هر سال برای 
انسداد مرزها در شرق و غرب کشور که با هدف 
به  از قاچاق مواد به کشور و عبور آن  جلوگیری 
انجام می شود، توانسته است بیش  سایر کشورها 
از ۱۲ هزار انواع موادمخدر را طی سه دهه کشف 

نماید.
با اشاره به کشفیات موادمخدر در  دبیرکل ستاد 

کشف  با  ایران  گذشته  سال  در  گفت:  سال ۹۸، 
بی سابقه  رکورد  به  مخدر  مواد  انواع  از  تن   ۹۵۰
که  یافت  دست  جهان  در  افیونی  مواد  کشفیات 
روزی  شبانه  تالش  با  عظیم  موفقیت  این  یقیناً 
نیروهای مقابله ای کشور حاصل شده است، البته 
از  تعدادی  متأسفانه  بشردوستانه  اقدام  این  در 
نیروهای کشور به شهادت و یا به درجه جانبازی 

نائل آمده اند.
نقش  که  است  متعددی  سال های  افزود:  مؤمنی 
ایران  اسالمی  جمهوری  بفرد  منحصر  جایگاه  و 
اول  خط  در  کشور  مؤثرترین  به عنوان  جهان  در 
مجامع  اذعان  و  تأیید  مورد  موادمخدر  با  مبارزه 
بین المللی قرار می گیرد؛ لیکن ماحصل این تمجید 
و تقدیرهای بین المللی موجب اقدام عملی جامعه 
جهانی به منظور تقویت، توسعه و ارتقای فنی و 
مبارزه  برای  ایران  مقابله ای  نیروهای  تجهیزاتی 
اثربخش با مافیای جهانی و شبکه های کاماًل مجهز 
بین المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در منطقه 

نشده است.

وی ادامه داد: کمترین انتظار از کشورها و مجامع 
منطقه ای و بین المللی این است که براساس اصل 
با  جانبه  همه  مبارزه  برای  مشترک  مسئولیت 
موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها عمل کنند 
و با کمک مؤثر و حمایت همه جانبه از نیروهای 
شجاع و جان برکف انتظامی، اطالعاتی و قضائی 
منصه  به  عرصه  این  در  را  خود  مشارکت  ایران، 
ظهور گذارند؛ این کمک و حمایت در نهایت منجر 
به کاهش قابل توجه قاچاق ترانزیت و عرضه مواد 

مخدر در غرب و اروپا خواهد شد.
اقدامات  موازات  به  ایران  گفت:  ستاد  دبیرکل 
مقابله ای، برنامه های فراگیر کاهش تقاضا، درمان 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  را  آسیب  کاهش  و 
با  تعامل  و  بین المللی  تجارب  و  بومی  علمی، 
و  معتبر  تحقیقاتی  مراکز  و  منطقه  کشورهای 
جلب مشارکت حداکثری سازمان های مردم نهاد را 
در دستور کار خود دارد؛ به طوری که ۸۵ درصد 
اقدامات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب توسط 

سازمان های مردم نهاد انجام می شود.

تایید مجامع بین المللی بر نقش ایران 
در خط اول مبارزه با مواد مخدر

رییس سازمان زندان ها گفت: بیش از 
۸ هزار مورد اقدامات پاراکلینیکی ویژه 
کووید  بیماری  به  مشکوک  زندانیان 

۱۹ انجام شده است.
روز  قضاییه  قوه  هفته  با  زمان  هم 
حاج  محمدمهدی  تیر   ۴ چهارشنبه 
در  زندان ها  سازمان  رییس  محمدی 
کشورهای  سفرای  از  با جمعی  دیدار 
ایراد  به  ایران  در  حاضر  خارجی 

سخنرانی پرداخت.
کمی  وضعیت  بهبود  به  اشاره  با  وی 
سیاست  اجرای  و  زندان ها  کیفی  و 
کاهش جمعیت کیفری، گفت: سازمان 
زندان ها و مجموعه قوه قضاییه تالش 
کیفی  و  کمی  توسعه  ضمن  می کند 
کشور(  جمعیت  اقتضای  )به  زندان ها 
با توسل به برنامه های مختلف قضایی، 
کیفری  جمعیت  آموزشی  و  فرهنگی 
زمینه  زودتر  هرچه  و  دهد  کاهش  را 
بازگشت زندانی به جامعه فراهم شود 
زندان  در  وی  اقامت  زمان  مدت  و 

کوتاه ترین زمان ممکن باشد.
حاج محمدی تاکید کرد: در این زمینه 
در صورتی که زندانیان تالش نمایند تا 
در رفتار بزهکارانه خویش تغییر ایجاد 
نمایند عالوه بر خورداری از امتیازات 
از  مرخصی،  و  عفو  قبیل  از  قانونی 
سایر تسهیالت قضایی همانند آزادی 
استفاده  مجازات،  تعلیق  مشروط، 
خانه  در  )حبس  الکترونیک  پابند  از 
 … و  تردد(  در  محدودیت  ایجاد  یا 

بهره مند می شوند.
بر  تاکید  با  زندان ها  سازمان  رییس 
و  فرهنگی  برنامه های  به  ویژه  توجه 
اساس  بر  سازمان  این  گفت:  تربیتی، 
باالدستی  اسناد  در  قانونی  وظایف 
رسالت  همچنین  و  عادی  قوانین  و 
نگهداری  بر  عالوه  اسالمی،  و  انسانی 
محبوسان  اصالح  دار  عهده  زندانیان، 
فعالیت های  قالب  در  و  می باشد  نیز 
هنری  آموزشی،  مذهبی،  فرهنگی، 
با مشارکت جمعاً ۱۶۱۰  و  و ورزشی 
نفر مددکار، روانشناس و مبلغ یا مربی 

مذهبی، این امر صورت می گیرد.
شرایط  هم اکنون  کرد:  تصریح  وی 
تحصیل برای زندانیان از مقطع ابتدایی 
تا تحصیالت عالیه فراهم است در سال 
گذشته تعداد حدوداً ۱۱ هزار نفر در 
تحصیلی  آموزش  مختلف  دوره های 
 ۱۰۲ از  بیش  و  کرده اند  شرکت 
درون  ورزشی  مسابقات  در  نفر  هزار 

نفر  از یک صد هزار  بیش  و  زندان ها 
در مسابقات کتابخوانی برگزار شده در 

زندان های کشور شرکت کرده اند.
بهداشت  به  اشاره  با  محمدی  حاج 
گفت:  ایران،  زندان های  در  درمان  و 
زندان های ایران به دلیل اتخاذ تدابیر 
ویژه و بومی در مقابل بیماری کووید 
۱۹ یکی از بهترین اقدامات مرتبط با 
پیشگیری، درمان و کنترل بیماری را 
نه تنها در سطح کشورهای منطقه بلکه 
در سطح جهانی داشته است. به طوری 
که علی رغم وجود درصد باالیی از افراد 
پرخطر و دارای بیماری های زمینه ای و 
پس از گذشت ۴ ماه از شروع اپیدمی 
دچار  زندان ها  در  هیچگاه  ایران،  در 
این  یا وضعیت قرمز نشده ایم.  بحران 
افتخار مرهون تحلیل درست وضعیت 
موجود، شروع زودهنگام آماده سازی 
زمان  از  درمان  و  بهداشت  سیستم 
اتخاذ  چین،  در  اپیدمی  بروز  اعالم 
تغییر  و  زندان  در  بومی  راهکارهای 
مستمر،  ضدعفونی  فضاها،  کاربری 
رعایت  پرسنل،  و  زندانیان  آموزش 
هماهنگی  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
اجرای  و  تهیه  در  بهداشت،  وزارت  با 
پروتکل های  و  کشوری  پروتکل های 

مختص زندان است
رییس سازمان زندان ها درباره اقدامات 
ویژه مقابله با اپیدمی کرونا در زندان ها، 
تصریح کرد: یکی از موارد مهم کنترل 
بیماری، غربالگری، تشخیص و درمان، 
بوده  مرخصی  از  بازگشت  هنگام  به 
ما  با همکاری مشترک فی  لذا  است؛ 
بین سازمان زندان ها و وزارت بهداشت 
پروتکل  پزشکی،  آموزش  و  درمان  و 
منحصر به فرد »غربالگری، تشخیص، 
مراقبت و درمان کووید ۱۹ در زندان« 
تهیه و به کلیه زندان ها و دانشگاه های 

علوم پزشکی ابالغ شد.
برجسته  نکات  از  داد:  ادامه  وی 
کووید  تست  انجام  پروتکل  این 
سه  ایجاد  ورودی ها،  کلیه  برای   ۱۹
نام های  به  مجزا  نگهداری  محل 
تهیه  و  نقاهت گاه  و  ایزوله  قرنطینه، 
تجهیزات پزشکی می باشد که مطابق 
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی 
بیشتر  هرچه  کاهش  جهت  به  است؛ 
آموزش  زندانیان  از  بند،  داخل  تردد 
دیده تحت عنوان »همیار بهداشتی« 
بدن  حرارت  درجه  کنترل  جهت 
بهداری،  به  ارجاع  )تب(،  زندانیان 

و  عمومی  و  فردی  بهداشت  آموزش 
… استفاده شد.

حاج محمدی تاکید کرد: انجام بیش 
پاراکلینیکی  اقدامات  از ۸ هزار مورد 
بیماری  به  مشکوک  زندانیان  ویژه 
کووید ۱۹، جهت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش خطر انتقال بیماری 
کووید ۱۹، کلیه مالقات های کابینی و 
و  بهداشت  دفتر  توصیه  به  حضوری 
پروتکل های ستاد  اساس  بر  و  درمان 
پروتکل های  همچنین  و  کرونا  ملی 
و  بهداشت  دفتر  توسط  شده  تهیه 

درمان لغو گردید.
وی یادآور شد: همچنین تهیه و توزیع 
۴۱۰ دستگاه »پالس اکسی متر« بین 
زندان های کشور و کانون های اصالح و 
تربیت و تأمین تعداد ۸۱۶ اتاق ایزوله 
و اعطای مرخصی به ۱۲۰ هزار زندانی 
جمله  از  نوبت  دو  در  آن  تمدید  و 

اقدامات است.
از  حمایت  لزوم  بر  محمدی  حاج 
بعد  مراقبت های  و  زندانیان  خانواده 
افزود: سازمان  تاکید کرد و  از خروج 
زندانیان  نگهداری  بر  عالوه  زندان ها 
آن ها  به  گوناگون  خدمات  ارائه  و 
مؤسساتی  قالب  در  حبس  مدت  در 
زندانیان  از  »حمایت  انجمن  نام  به 
به  خروج«  از  بعد  مراقبت  مراکز  و 
زندانیان  به  و  زندانیان  خانواده های 
می نماید.  ارائه  خدمات  شده  آزاد 
همچنین مددکاران اجتماعی زندان ها 
زندانیان  از  حمایت  انجمن های  و 

تالش می نمایند تا مشکالت زندانیان و 
خانواده های آنان را کاهش دهند.

تمامی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
تحت  نیازمند،  زندانیان  خانواده های 
پوشش قرار دارند و خدمات گوناگونی 
ماهیانه،  مستمری  پرداخت  شامل 
جهیزیه،  و  ازدواج  مسکن،  تأمین 
بهداشت و درمان، فرهنگی، آموزشی و 
تحصیل فرزندان و همسران، مددکاری 

و مشاوره و … به آنان ارائه می شود.
کرد:  تاکید  زندان ها  سازمان  رییس 
از  حمایت  انجمن   ۲۲۵ تأسیس 
برای  مختلف  شهرهای  در  زندانیان 
ارائه خدمات به خانواده های زندانیان، 
پوشش حمایتی برای حدود ۶۰ هزار 
مدت  در  نیازمند،  زندانی  خانواده 
)شامل  خانواده  سرپرست  حبس 
کمک های نقدی و غیر نقدی( بازدید 
خانواده های  به  سرکشی  و  منزل 
زندانیان از سوی مسئوالن زندان ها، در 
راستای اجرای طرح کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی از جمله اقدامات 

صورت گرفته به شمار می رود.
از  پس  مراقبت  شد:  یادآور  وی 
است  مجموعه ای  نیز  زندانیان  خروج 
اجتماعی،  کاری  مدد  خدمات  از 
و  بهداشتی  روانشناسی،  و  مشاوره 
درمانی، فرهنگی و تربیتی، اشتغال و 
حرفه آموزی، از زمان ترخیص از زندان 
تا حداکثر دو سال پس از آزادی، که در 
اختیار زندانیان آزاد شده قرار می گیرد 

تا از تکرار جرم آنان پیشگیری شود.

رییس سازمان زندان ها خبر داد:

انجام ۸هزار مورد اقدامات پاراکلینیکی ویژه زندانیان مشکوک به کرونا

غربی  معموالً  گفت:  باقری  علی 
به  رسیدن  برای  را  بشر  حقوق  ها 
در  و  کنند  می  دنبال  اهدافشان 
های  خواسته  سازی  برآورده  پی 
مقابل  در  اما  هستند  خود  سیاسی 
در جمهوری اسالمی، به حقوق بشر 

نگاهی متفاوت دارد.
علی باقری در گفتگوی ویژه خبری 
گفت: حقوق بشر در عرصه عمل به 
اهداف  پیشبرد  برای  بستری  عنوان 
معرفی  دولت ها  سیاسی  منافع  و 
باید گفت  نگاه خرد  در  می شود که 
حقوق  به  غربی ها  برای  بشر  حقوق 
و  بیشتر  نگاه  جامعه  در  فردی 
در  و  می کند  پیدا  معنا  دقیق تری 
ابعاد جهانی، این نگاه کمی متفاوت 

می شود.
پیشبرد  برای  غربی ها  داد:  ادامه  او 
گوناگونی  ابزارهای  از  اهدافشان 
همچون ابزارهای نظامی، اقتصادی و 

سیاسی استفاده می کنند.
غربی ها  کرد:  تصریح  باقری  آقای 
ابزاری برای رسیدگی  حقوق بشر را 
و  می دانند  فردی  حقوق  احقاق  و 
ابعاد کالن  در  افراد  به حقوق  وقتی 

می رسند حرفی برای گفتن ندارند.
افراد  خصوص  در  غربی ها  گفت:  او 
بیشتر  ایرانی  شهروندان  و  دربند 
نشان  حساسیت  ایرانی  جامعه  از 
انرژی  مورد  در  مثاًل  می دهند 
هسته ای ایران، چندان حقی برای ما 
قائل نشده اند اما با حساسیت بسیار 
نفرات در زندان های  در مورد برخی 
سیاسی بیانیه صادر کردند و خواستار 

احقاق حق آنها شدند.

غربی ها  معموالً  افزود:  باقری  آقای 
به  رسیدن  برای  را  بشر  حقوق 
در  و  می کنند  دنبال  اهدافشان 
خواسته های  سازی  برآورده  پی 
مقابل  در  اما  هستند  خود  سیاسی 
در جمهوری اسالمی، به حقوق بشر 

نگاهی متفاوت وجود دارد.
اسالمی  نگاه جمهوری  داد:  ادامه  او 
که  است  گونه ای  به  بشر  حقوق  به 
سیاست ها باید بر اساس حقوق بشر 
را  اینکه حقوق بشر  نه  بگیرد  شکل 

دستمایه سیاست های خود بدانیم.
برای  غربی ها  گفت:  باقری  آقای 
هم  بعضاً  که  اشخاص  فردی  حقوق 
می گیرند  اشکال  ما  به  است  دروغ 
عملکرد  و  عربستان  در خصوص  اما 
غربی ها  از  واکنشی  سعودی،  دولت 

نمی بینیم.
او با بیان اینکه زاویه نگاه جمهوری 
اسالمی به حقوق بشر نسبت به نگاه 
غربی ها تفاوت دارد، افزود: این حقوق 
بشر است که به سیاست و اقتصاد ما 
از  ما  علت  این  به  و  می دهد  جهت 
دفاع  و سوریه  فلسطین  یمن،  مردم 
به  این شرایط غربی ها  در  می کنیم؛ 
ما خرده می گیرند که چرا بر اساس 
بر  قدم  بشری  حقوق  سیاست های 
منافعتان  مسیر  در  چرا  و  می دارید 

حرکت نمی کنید.
بشر  حقوق  و  بین الملل  امور  معاون 
قوه قضائیه تصریح کرد: حقوق بشر 
از اجزای حقوق اساسی ما به شمار 
می رود. حقوق بشر در داخل کشور؛ 
داخلی  مسئولین  پذیری  مسئولیت 
نگاه  مطالبه می کند. در حقیقت،  را 

حکومت دینی به حقوق بشر معطوف 
درون  و  داخلی  مسئولیت های  به 
جامعه ای است، به این علت همیشه 
اول مسئولیت ها و وظایف مسئولین 

را مورد گوشزد قرار می دهد.
دینی  حکومت  افزود:  باقری  آقای 
همیشه قبل از اجرای احکام در قالب 
ولی و پدر ایفای نقش می نماید. این 
چشم  به  غربی  جوامع  در  نگاه  نوع 
نمی خورد زیرا آنها در جایگاه مجری 
قوانین، اول به اجرای عدالت و احکام 
می پردازند.او در خصوص انواع شکل 
ایجاد  گفت:  جامعه  در  فساد  گیری 
ساختار،  در  اشکال  نیازمند  فساد؛ 
ساز و کار و کارگزار است. اشکال در 
ساختار یا همان آسیب یعنی این که 
مثاًل در مکانی ماده اشتعال زا وجود 
فردی  رد شدن  به  نیاز  فقط  و  دارد 
او در  ته سیگار  انداختن  و  سیگاری 
تا آتش  اشتعال می باشد  قابل  محل 
در  اشکال  خصوص  در  شود،  پا  بر 
از  و  نامید  آلودگی  می توان  کارگزار 
شکل  فساد  اشکال؛  دو  این  ترکیب 

می گیرد.
آقای باقری تصریح کرد: برای احقاق 
حقوق مردم باید در خصوص سالمت 
کارگزار دقت بیشتری صورت پذیرد 
و معیارهای عدم آلودگی در کارگزار 

باید احراز گردد.
امکان  فرد  آلودگی در یک  او گفت: 
فراهم  را  فساد  سوی  به  حرکت 
چیز،  هر  از  قبل  باید  پس  می آورد، 
عدم آلودگی کارگزار محرز و طهارت 
جمهوری  نظام  در  گردد.  اثبات  او 
برای  کار  و  ساز  بهترین  اسالمی، 

جلوگیری از آلودگی تعبیه شده و آن 
امر به معروف و نهی از منکر است.

حقوق  و  بین الملل  امور  معاون 
به  امر  توضیح  در  قضائیه  قوه  بشر 
معروف و نهی از منکر گفت: در امر 
به معروف و نهی از منکر کردن یک 
گزندگی  کمی  باید  باالدست،  فرد 
معروف  به  امر  وگرنه  دهد  خرج  به 
بود.آقای  نخواهد  سازنده  و  اثرگذار 
باقری تصریح کرد: به جای مبارزه با 
فساد افراد کوچک باید با آلودگی های 
کوچک افراد بزرگ برخورد شود. امر 
شروع  کوچک  جاهای  از  معروف  به 
می شود چرا برای افتتاح یک پروژه یا 
مکان، آنجا مانند حجله عروس مزین 
از کجا  تزئینات  این  می شود، هزینه 
می آید. هزینه این تجمالت از جیب 
مردم می آید. چرا کسی در آنجا سوال 
نمی کند که آیا هزینه این تجمالت را 
این  می دهید؟  انجام  پدرتان  ارث  از 
باید  است،  بیچاره  مردم  پول  پول، 
جلوی آلودگی های افراد بزرگ گرفته 
شود. او ادامه داد: در حال حاضر در 
بررسی  مشغول  بشر  حقوق  ستاد 
ابعاد حقوقی امر به معروف و نهی از 
منکر به عنوان یکی از حقوق اساسی 
امر  آزادی  مردم  اگر  هستیم.  مردم 
داشته  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
به  منتج  معروف  به  امر  آن  باشند، 

نتیجه خواهد شد.
بشر  حقوق  و  بین الملل  امور  معاون 
جرأت  باید  مردم  گفت:  قضائیه  قوه 
آلودگی های  مقابل  در  تا  کنند  پیدا 
و  بزنند  فریاد  بزرگ  افراد  کوچک 

دادخواهی داشته باشند.

غربی ها حقوق 
بشر را برای 
رسیدن به 

اهدافشان دنبال 
می کنند

خبر

برنامه چگونگی فعالیت مدارس از 
شهریور به زودی ابالغ می شود

وزیر آموزش و پرورش درباره زوج و فرد شدن روزهای 
تعطیلی  لغو  و  پیش رو  تحصیلی  سال  در  مدرسه 

پنجشنبه ها توضیحاتی ارائه داد.
با  گفت:  خبرنگاران  در جمع  میرزایی  محسن حاجی 
توجه به اینکه ۴۰ درصد مدارس در مناطق کم جمعیت 
پروتکل های  رعایت  با  و  هستند  شهری  و  روستایی 
بهداشتی می توانیم دانش آموزان را در هر کالس تحت 
آموزش داشته باشیم و روال همیشگی برقرار است اما 
در مناطقی با تعداد باالی دانش آموزان ناگزیر به تغییر 

برنامه ها هستیم.
روزه  دو بخش سه  به  را  آموزش  زمان  داد:  ادامه  وی 
و  روز حضوری  که ۳  ترتیب  این  به  می کنیم  تقسیم 
تعطیلی  همچنین  باشد  غیرحضوری  آموزش  روز   ۳
پنج شنبه مدارس را لغو کردیم تا ۶ روز آموزشی داشته 

باشیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: جزئیات برنامه آموزشی 
تدوین و هفته آینده به تمام مدارس کشور ابالغ می شود. 
با وضعیت زرد، سفید و قرمز در استان های  متناسب 
مختلف کشور عمل می کنیم همچنین ساعات دروسی 
که باید حضوری یا غیرحضوری باشد از سوی سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بررسی شده است.
معلمان  استخدام  وضعیت  درباره  حاجی میرزایی 
حق التدریس و نهضتی ها و گالیه آنها نسبت به شرکت 
تصویب   ۸۸ سال  در  قانونی  گفت:  ورودی  آزمون  در 
مشمول  افرادی  دایره  اکنون  و  شد  اصالح  بار   ۱۱ و 
استخدام به طور قانونی تعیین شده است. از مجموعه 
افرادی که مشمول قانون اند موظفیم متناسب با اعتبار 
امسال ۲۵  و  کنیم  استخدام  یافته  اختصاص  ردیف  و 
هزار ردیف اختصاص دادند که براساس باالترین امتیاز، 
افراد استخدام و استخدام مابقی افراد به سال های بعد 

موکول می شود.
میان  حقوقی  فاصله  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
معلمان شاغل و بازنشسته اظهار کرد: مسئولیت حقوق 
بازنشستگان با سازمان بازنشستگی و وزارت رفاه است 
که البته پیگیری های قانونی برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان با شاغالن انجام شد و امسال ردیفی برای 

این کار اختصاص داده شده است.
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اخبار

استاندار آذربایجان شرقی: نهادهای فرهنگی 
و مذهبی، دستاوردهای انقالب را برای مردم 

و جوانان تبیین کنند

استاندار آذربایجان شرقی بر تبیین دستاوردهای انقالب 
نهادهای  توسط  جوان  نسل  و  مردم  به  ایران  اسالمی 
فرهنگی و مذهبی تأکید کرد و جلب مشارکت هرچه 
را  جامعه  در  مذهبی  باورهای  تقویت  در  مردم  بیشتر 

خواستار شد.
محمدرضا پورمحمدی در دیدار مدیرکل و معاونان اداره 
با وی به مناسبت سالگرد  کل تبلیغات اسالمی استان 
تاسیس این سازمان، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسالمی 
اعتقادات  و  باورها  شکل دهی  در  مهمی  بسیار  نقش 

مذهبی مردم و بخصوص جوانان دارد.
و  نوین  روش های  از  استفاده  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
بسترهایی همچون فضای مجازی برای تبلیغ مذهبی و 
دینی برای نسل جدید، خاطرنشان کرد: در صورت غفلت 
از چنین موضوعاتی، دشمنان به راحتی می توانند جوانان 

و حتی کودکان ما را گمراه کنند.
وی با ابراز رضایت از عملکرد اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان، ادامه داد: تبلیغات اسالمی از جمله سازمان هایی 
است که وظایف خود را با باور و اعتقاد کامل انجام داده و 
به دور از فعالیت های کلیشه ای، سعی در پیشبرد فعالیت 

های دینی و مذهبی در جامعه دارد.
به  توجه  گفت:  ادامه  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
نیازهای روز جامعه و لزوم تطبیق آن با آموزه های دینی، 
از جمله موضوعاتی است که اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان توانسته در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته 

باشد.
وی با تاکید بر بیان دستاوردهای انقالب اسالمی به نسل 
باید  تاکنون آن چنان که  متاسفانه  اظهار کرد:  جدید، 
و شاید به تبیین دستاورهای انقالب اسالمی در جامعه 
توجهی نشده و باید خالء موجود در این زمینه توسط 
نهادهای مذهبی و فرهنگی همچون تبلیغات اسالمی پر 

شود.
هیأت های  بخصوص  و  مردم  بی نظیر  مشارکت  به  وی 
مذهبی استان در طرح هایی همچون مساوات و کمک 
به محرومان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: هیأت های 
مذهبی و بسیاری از تشکل های مردمی در این ایام نه 
را  خود  وظایف  درستی  به  بلکه  نشدند،  تعطیل  تنها 
تشخیص داده و به حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد 

روی آوردند.
و  دوستان  تمامی  اذعان  به  داد:  ادامه  پورمحمدی 
دشمنان، مدیریت بیماری کرونا در ایران بسیار بهتر از 
سایر کشورها بود که اعالم این موضوع از سوی سازمان 
بهداشت جهانی نیز گواهی بر عملکرد بسیار خوب ایران 

اسالمی در مواجهه با بیماری منحوس کروناست.
آذربایجان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  مناسب  تدابییر  اتخاذ  شرقی، وی همچنین خواستار 
برنامه ریزی های عملیاتی برای مشارکت دادن مردم در 

تبلیغات و فرهنگ سازی های دینی شد.
حجت االسالم حسن شعبانی، مدیرکل تبلیغات اسالمی 
از  ارائه گزارشی  با  این جلسه  نیز در  آذربایجان شرقی 
عملکرد یک ساله این اداره کل، مردمی کردن تبلیغ را 
گفت:  و  کرد  اعالم  آن  برنامه های  رویکرد  ترین  اصلی 
معتقدیم که برای تاثیرگذاری و موفقیت در برنامه های 
باید همواره در کنار مردم و در بطن  مذهبی و دینی، 
زندگی مردم بوده و از توان آن ها برای تحقق و افزایش 

بهره وری فعالیت های خود استفاده کنیم.

با  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
شرب  آب  حوزه  در  اصفهان  استان  اینکه  بر  تاکید 
دچار تنش نیست، بلکه دچار بحران است، گفت: تا 
وارد  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  دوم  سامانه  که  زمانی 
مدار نشود در تامین آب شرب دچار مشکل هستیم 
اما پیش بینی می شود این بخشی از این طرح، سال 

آینده وارد مدار شود.
هاشم امینی  به مناسبت هفته مدیریت مصرف آب 
و برق در کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی 
یک دهه اخیر استان اصفهان با وجود خشکسالی های 
شدید و فشار بر شرکت آبفا با فرهنگ سازی، اطالع 
رسانی و شفاف سازی صحیح و به موقع، موجب شد 
امر  این  باشیم که  تنش اجتماعی سنگینی نداشته 
به فرهنگ مردم و فرهنگ سازی از طریق مدیران 

استان و رسانه ها برمی گردد.
وی به موضوع یکپارچه سازی و ادغام دو شرکت آبفا 
و آبفار اشاره کرد و افزود: مطابق قانون متولی این کار 
به آب و فاضالب شهری و در اصفهان به شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان واگذار شد که باعث تغییر 

ساختاری و سازمانی شد.
بر  اعتقاد  با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
بخش  امکانات  در  و  اعتبارات  نبود  دلیل  به  اینکه 
تصریح  ماندگی هستیم،  عقب  یک  روستایی شاهد 
کرد: این یکپارچه سازی در هزینه های دولت تاثیر 
می گذارد و موجب بهبود، افزایش کیفیت خدمات 

و ... خواهد شد.
نزدیک کردن سطح خدمات روستاها به شهر

امینی یکی از رویکردها در بودجه ۹۹ را روستا محور 
بودن آن اعالم کرد و گفت: به دنبال این هستیم که با 
یک برنامه جهادی و منسجم سطح خدمات روستاها 

را به شهرها نزدیک کنیم.
روستاها  به  دولت  حمایتی  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اساس  براین  کرد:  تاکید  دارد،  وجود  گذشته  مانند 
و  بود  متفاوت خواهد  از شهرها  روستاها  تعرفه های 
روستاها همانند قبل از تعرفه های تخفیفی بهره مند 

می شوند.
به  همچنین  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو که از سال ۹۸ آغاز 
شده اشاره کرد و گفت: مطابق پویش »الف ب ایران« 
هر هفته در کشور پروژه هایی در حوزه آبفا افتتاح 
ادامه  در سال ۹۹ همچنان  این طرح  که  می شود 

خواهد داشت. 
امینی افزود: در اواخر سال ۹۸ هفت پروژه با ۷۵۸ 
بهره  به  پویش  این  قالب  در  اعتبار  تومان  میلیارد 

برداری رسید. 
فاضالب  شبکه  بازسازی  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
فاینانس  اعتبارات  با  شهری طی چند سال گذشته 
خارجی در محالت همچون نظر، میر، مشتاق، کمال 
اعتباری  با  این پروژه  افتاد که  اتفاق   .... اسماعیل و 
چین  فاینانس  قالب  در  تومان  میلیارد  حدود ۷۰۰ 

اجرا شد.
بر  تاکید  با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
ضرورت احداث شبکه فاضالب محالت پیرامونی شهر 
اصفهان گفت: شبکه فاضالب برخی از این محالت 
اجرا شده و امیدواریم با برنامه ریزی فاضالب محالت 
جی شیر، روشن دشت، پینارت و شهید کشوری و 

.... اجرا شود.
امینی اضافه کرد: از دیگر پروژه های این پویش که 
شهر  به  آبرسانی  رسید،  برداری  بهره  به  اسفندماه 
مردم  به  و  شده  انجام  لنجان  روستای   ۸ و  باغشاد 
باغبهادران قول می دهیم طی ماه های آینده مردم 

این شهر به تصفیه خانه باباشیخ علی متصل شوند.
اژیه  شهر  خانه  تصفیه  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
آبرسانی به مجمتع های روستایی فالورجان و  ... در 
قالب این پویش به بهره برداری برسد و آبرسانی به 

شهر دهاقان، گلشهر و ۱۳روستا داشته باشیم.
در ایام نوروز قطعی آب در اصفهان نداشتیم

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه با اشاره 
به شیوع کرونا و تاثیر آن بر نوع خدمات شرکت آبفا 
توضیح داد: اگرچه آبفا در بحث تامین آب شرب و 
بهداشت در شرایط سختی به سر می برد و با توجه 
به اینکه در اسفند ماه سیاست ماندن در خانه مطرح 

بود، در ایام نورور قطعی آب نداشتیم.
از  یکی  را  کاغذی  قبوض  حذف  همچنین  امینی 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  آبفا  شرکت  خوب  اقدامات 
حال حاضر در راستای تحقق دولت الکترونیک تمام 
غیر حضوری شده  این شرکت  خدمات مشترکین  
کاهش  زمان،  در  جویی  صرفه  بر  عالوه  که  است 

آلودگی و  ... در مقابله با کرونا نیز اثرگذار است.
با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی مصرف آب در  وی 
پی شیوع کرونا، تصریح کرد: عالوه بر این در پیک 
مصرف تابستان در حال حاضر شاهد افزایش ۳۰ تا 
۴۰ درصدی مصرف آب در اصفهان هستیم که مردم 
با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی باید در مصرف 

آب مدیریت بهتری داشته باشند.
به  ادامه  در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
اشاره   ۹۹ سال  در  آبفا  شرکت  های  پروژه  برخی 
کرد و افزود: اصالح و بازسازی ۲۴۰ کیلومتر شبکه 
 ،۹۸ سال  در  که  روستاها  و  شهر  در  استان  آب 
۲۳۷ کیلومتر بود و همچنین مطالعات آبرسانی به 
شهرستان فریدونشهر، مطالعات تامین آب بخشی از 
مجتمع های روستایی اردستان و مطالعات آبرسانی 
به بخش مرکزی و تامین آب بافت مرکزی اصفهان از 

جمله این طرح ها است.

مناطق  آب  فشار  شدید  افت  اینکه  بیان  با  امینی 
جمله  از  اصفهان  در  گلزار  و  شفق  بلوار  قائمیه، 
مطالبات و گالیه های مردم این مناطق بود، یادآور 
شد: در این راستا به زودی مخرن ۱۰ هزار مترمکعبی 
با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان احداث خواهد شد و به 
زودی مشکل افت فشار این مناطق برطرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان در زمینه هوشمندسازی 
شبکه های آب و فاضالب پیشرو است، تاکید کرد: 
اجرای  و  روستاها  در  چاه  حلقه  تجهیز ۱۷  و  حفر 
۳۱۰ کیلومتر لوله آب در شهر، روستاهای استان و ... 

از جمله این اقدامات است.
اصفهان سرآمد کشور در کاهش آب بدون درآمد

بر  تاکید  با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل   
اینکه آب بدون درآمد و پرت آب در حوزه شهری 
اصفهان ۱۶.۱ درصد است و اصفهان سرآمد کشور در 
کاهش آب بدون درآمد است، تصریح کرد: این میزان 
پرت در روستاها ۳۵ درصد است که با اصالح شبکه 

به دنبال کاهش آن هستیم.
امینی همچنین با اشاره به توسعه ۲۲۰ کیلومتری 
شبکه فاضالب استان در سال ۹۹، گفت: این میزان 
در سال گدشته ۲۰۵ کیلومتر بود. همچنین در سال 
جاری ۳۶۷ کیلومتر شبکه فاضالب را ویدیو متری 

خواهیم کرد.
با  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
اشاره به اینکه مصرف آب خانگی در هر ماه در استان 
اصفهان ۱۱ مترمکعب است، اظهار کرد: این میزان 
در کشور ۱۵ مترمکعب و استاندارد آن ۲۰ مترمکعب 

است.
وی با بیان اینکه با وجودی که اصفهان در مضیقه 
آبی قرار دارد، برخی می گویند که اصفهان مشکلی 
با این وجود ۸۸ درصد  برای آب ندارد، تاکید کرد: 
مشترکین استان اصفهان زیر ۲۰ مترمکعب مصرف 
آب دارند.امینی با تاکید بر اینکه استان اصفهان در 
حوزه آب شرب دچار تنش نیست، بلکه دچار بحران 
های  طرح  اجرای  راستا  این  در  کرد:  تاکید  است، 
مطالبات  از  یکی  اصفهان  به  آب  انتقال  و  آبرسانی 
مردم و مدیران استان است. وی با بیان اینکه به دلیل 
وارد  را  ها  چاه  برخی  تابستان  پیک  در  آب  کمبود 
شبکه آبرسانی کرده ایم، گفت: از مجموع آب توزیعی 
در اصفهان در پیک مصرف، کمتر از ۱۰ درصد آن 
از آب چاه ها تامین می شود، اما اختالط آب چاه ها 
موجب تغییر ذائقه مردم و گالیه آنها شده است با 
این وجود باید توجه داشت که شرکت آبفا به شدت 

بر بهداشت و سالمت آب چاه ها تاکید دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: بخشی از سامانه 

دوم آبرسانی اصفهان بزرگ سال آینده وارد مدار می شود

اخبار

استاندار اردبیل: تولید صادرات محور 
نیاز اساسی رشد اقتصادی است

نیاز  تولیدات صادرات محور  بر  تمرکز  اردبیل گفت:  استاندار 
اصلی و اساسی کشور در راستای رشد اقتصادی است.

اکبر بهنامجو پنجم تیر در مراسم افتتاح واحد تولیدی صنایع 
تبدیلی میوه و سبزیجات هفت آسمان سبالن اظهار کرد: راه 
تولید  تولیدی در استان در راستای جهش  اندازی واحدهای 
از اهداف اصلی ماست که با تمرکز باالی مسئوالن ذیربط در 

حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: محصوالت صادرات محوری که ارزآوری 
باالیی برای استان و کشور دارد مورد حمایت ماست و برای 
احیای این واحدها تالش مضاعفی در استان شکل گرفته است.

استاندار اردبیل از راه اندازی واحد تولید کریستال در اردبیل با 
هدف صادرات به کشورهای هدف خبر داد و بیان کرد: شرکت 
به  توانند  می  دارند،  باالیی  ارزآوری  توان  که  صنعتی  های 

شکوفایی اقتصادی منطقه منجر شوند.
شهرک  در  مناسب  های  زیرساخت  تامین  اردبیل  استاندار 
صنعتی شماره دو اردبیل را مهم ارزیابی کرد و افزود: با تامین 
اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی از سوی استانداری نسبت به تجهیز و 
ایجاد زیرساخت های استاندارد در شهرک های صنعتی اردبیل 

اقدام خواهد شد.
در  خارجی  گذاری  سرمایه  فاز  ایجاد  از  همچنین  بهنامجو 
و  داد  خبر  زمین  هکتار  در ۹۳  استان  های صنعتی  شهرک 
تصریح کرد: در کل استان گام های بلندی در راستای ایجاد 
صنایع تبدیلی برداشته شده که با راه اندازی این واحدها دیگر 

کشاورزان ما نگران هدر رفت محصوالت خود نخواهند بود.
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مدیرکل کمیته امداد قزوین: سرانه هر یتیم 

ماهانه به طور متوسط ۵۷۰ هزار تومان است

در  گفت:  قزوین  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
استان قزوین سرانه هر یتیم به طور متوسط ماهانه ۵۷۰ هزار 
تومان است که این میزان نسبت به میانگین کشوری مناسب 

و وضعیت بهتری است.
به  راهکارهای  تبیین  همایش  اولین  در  حق گویان  مهرعلی 
کارگیری مجازات های جایگزین حبس و جرائم نقدی و تجلیل 
اجتماعات  سالن  در  تیر   ۲ امروز  که  ایتام  اکرام  حامیان  از 
امداد  کمیته  در  کرد:  تصریح  برگزار شد،  قزوین  دادگستری 
ارائه  برنامه   ۱۱ قالب  در  فعالیت   ۲۹ با  خدمت  نوع   ۱۲۰
می شود، در حال حاضر در استان قزوین ۳۱ هزار خانوار بالغ 

بر ۶۰ هزار نفر تحت حمایت دائمی کمیته امداد قرار دارند.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۰ هزار نفر از خدمات موردی 
این نهاد بهره می برند، ۴۵۰۰ یتیم نیز تحت پوشش ۲۹ هزار و 
۴۴۰ نفر حامی قرار دارند که از این میان ۱۵۰ حامی در حوزه 

قضایی استان قزوین فعال هستند.
کرد:  بیان  قزوین  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
سرانه هر یتیم ماهانه به طور متوسط ۵۷۰ هزار تومان است که 
این میزان نسبت به میانگین کشوری مناسب و بیشتر است، 
طی سه ماه گذشته سال جاری در سرفصل های مختلف بالغ بر 
۳۰ میلیارد تومان کمک مردمی داشتیم که در حوزه اکرام و 
ایتام چهار میلیارد تومان صورت گرفته است، همچنین در ماه 
مبارک رمضان ۱۱ و نیم میلیارد تومان در حوزه طرح اطعام 
به  مردمی  عنوان کمک ها  تحت  غذایی  بسته های  و  مهدوی 
خانواده های نیازمند و افرادی که از کرونا آسیب دیدند توزیع 

شد. 

شهردار تبریز: شهرداری ها و شوراهای فعلی، 

وارث مشکالت دوره های قبلی اند

شهردار تبریز گفت: معضالت اقتصادی و بدهی ها در 
بیش تر شهرداری ها، مربوط به دوره های پیشین است.

و  شهر  شورای  اعضای  دیدار  در  باهر  شهین  ایرج 
شد،  برگزار  تبریز  صبا  باغ  در  که  بروجرد  شهردار 
اظهار کرد: شوراها و شهرداری های فعلی، وارث برخی 
فعلی  مشکالت  و  هستند  قبلی  دوره های  معضالت 
شهرداری ها و شوراها، بستگی به دوره های قبلی دارد.

وی ادامه داد: شهرهایی که در آن زیرساخت ها از قبل 
پیشرفت های  به  می توان  کار  کمی  با  داشته،  وجود 
اداری،  مشکالت  شهرها  بعضی  در  اما  رسید  زیادی 
زیادی صرف  زمان  تا  موجب می شود  و…  بدهی ها 

برطرف کردن این مشکالت شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تبریز بیشترین سقف 
بیان کرد: در  دارد،  را  به کارکنانش  پرداخت حقوق 
که  شده  کار  اساسی  محور  سه  روی  پنجم،  شورای 
از جمله آن ها می توان به ساماندهی نیروها، بهره وری 
اشاره  شهرداری  بدهی های  تسویه  و  مازاد  نیروهای 

کرد.
شهین باهر افزود: شهرداری تبریز هزار و ۲۰۰ میلیارد 
ما  که  داشت  اوراق  و  وام  بابت  از  بدهی  انباشت 
توانستیم سال قبل این بدهی ها را تسویه کنیم که 

بخشی از آن از طریق تهاتر با دولت بود.

کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اصلی ترین  عنوان  به  پیشرو  کشاورزان  گفت: 
راستای  در  کشاورزی  بخش  محرک  عامل 

تحقق جهش تولید در کشور هستند.
شورای  جلسه  در  سپری   فرید  محمد   
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کردستان 

بزرگترین  پیشرو  کشاورزان  اینکه  بیان  با 
سرمایه بخش کشاورزی استان هستند، اظهار 
کرد: انتقال یافته های علمی به مزارع از مهم 
ترین اهداف وزارت جهادکشاورزی برای رونق 

تولید است.
معظم  رهبر  سوی  از  نیز  امسال  افزود:  وی 

تولید  جهش  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
نامگذاری شده است که در این راستا می توان 
از کشاورزان پیشرو به عنوان مهمترین عامل 

محرکه تحقق این شعار مهم استفاده کرد.
سپری همچنین بر انجام تحقیقات علمی زیر 
بخش های دام، گیاهان دارویی و گلخانه ها از 
سوی محققان بخش کشاورزی استان از جمله 
منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
طبیعی و آبخیزداری استان تاکید و بیان کرد: 
اگر بتوانیم در این زمینه ها بر یافته های علمی 
جدید دست پیدا کنیم بدون شک کشاورزی 
استان سهم بیشتری را اقتصاد استان خواهد 

داشت.
بخش کشاورزی کردستان ۱۲۶ طرح علمی در 

دست اجرا دارد
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
نیز در  آبخیزداری کردستان  و  منابع طبیعی 
این  محقق   ۴۱ اکنون  هم  گفت:  جلسه  این 

مرکز طرح تحقیقاتی در حال اجرا دارند که 
۹۰ درصد آن را پروژه های ملی تشکیل داده 

است.
محمدحسین سدری ذکرکرد: ۷۶ مورد از این 
تحقیقات در بخش زراعت و باغبانی، ۲۱ مورد 
جنگل ها و مراتع، ۱۸ مورد دام و دامپزشکی، 
هشت مورد حفاظت خاک و سه مورد اقتصاد 

کشاورزی است.
تحقیقاتی  یافته های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عامل مهمی در تحقق جهش تولید در بخش 
منظور  به  کرد:  خاطرنشان  است،  کشاورزی 
انتقال این یافته ها به مزارع اجرای طرح یاوران 
تولید در دستورکار این مرکز قرار گرفته است.

سدری یادآور شد: طرح یاوران تولید به منظور 
بهره مندی حداکثری از ظرفیت اعضاء هیئت 
علمی و محققان موسسات مراکز تحقیقاتی از 
اردیبهشت امسال برای اجرا به استان ها ابالغ 

شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان: کشاورزان مهمترین عامل تحقق جهش تولید هستند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
سه ماه اخیر علیرغم محدودیت هایی که وجود داشته  
در تولید ارقام مختلف از جمله تایر خورو حدود ۲۷ 
لوازم  تولید  در  یا  و  داشته ایم  تولید  افزایش  درصد 
تا   ۵۰ تولید  افزایش  مذکور  زمانی  بازه  در  خانگی 

۶۰درصدی حاصل شده است.
حسین مدرس خیابانی روز پنجشنبه پنجم تیر ماه 
البرز  از  یک واحد صنعتی  در   بازدید  در حاشیه 
اظهار کرد: تامین مواد اولیه کارخانه  ها و واحدهای 
صنعتی از اولویت های مجموعه وزارت در سال جهش 

تولید است.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای صنعتی به واسطه 
مسائل ارزی برای تامین مواد اولیه خود با مشکالتی 
مواجه هستند؛ افزود:  وزارت صمت تامین مواد  اولیه 
خود  ماموریت های  مهمترین  از  یکی  عنوان   به  را 

لحاظ کرده است.
وی توضیح داد: در این راستا بهره گیری از ارز حاصل 

از صادرات و تعامل با بانک مرکزی دنبال می شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
برای  صادرات  مسیر  گفت:  صادرات  فعلی  وضعیت 
واحدهای تولیدی باز شده  تا شرایط ارزآوری بیش 

از پیش مهیا شود.
وی تاکید کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته تا 

پایان امسال ۴۱ میلیارد دالر صادرات خواهیم داشت 
و برای تحقق این هدف بر روی کشورهای همسایه 

تمرکز شده است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بعد از گذشت چندماه 
از شیوع کرونا مرزهای تجاری ایران باز شده توضیح 
درصد   ۸۰ کنون   تا  پیش  ماه  یک  حدود  از  داد: 

مرزهای تجاری بازگشایی شده است.
 وی بیان کرد: اکنون در حال جبران شکاف عمیق 
و عقب افتادگی که در امر صادرات  که تا دو ماه اول 

سال به واسطه شیوع کرونا ایجاد شده بود، هستیم.
تاکید  با  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سرپرست 
بر اهمیت تقویت تولید داخل عنوان کرد: بخشی از 
تولید از لحاظ مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات 
صنعتی اکنون وابسته به واردات است، تالش وزارت 
تولید داخل و ساخت  توان  از  این است که  صمت 
ایران در راستای کاهش ارز بری تولید و وابستگی به 

خارج استفاده شود.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه برای ساخت داخل 
بخش صنعت  ۳.۲ میلیارد دالر هدف گذاری شده 
در  تجهیزات  ساخت  شامل  مهم  این  کرد:  بیان   ،
از جمله خودرو، صنایع غذایی،  بخش های مختلف 
فوالد، لوازم خانگی و صنایع ماشین سازی و غیره  

است.

وی اشاره کرد: در کل تامین مواد اولیه، توجه ویژه 
به موضوع صادرات و ساخت داخل و تکیه بر توان 
داخلی برای توسعه تولید در کشورمان از اهداف مهم 

است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
سه ماه اخیر علیرغم محدودیت هایی که وجود داشته  
در تولید ارقام مختلف از جمله تایر خورو حدود ۲۷ 

لوازم  تولید  در  یا  و  داشته ایم  تولید  افزایش  درصد 
تا   ۵۰ تولید  افزایش  مذکور  زمانی  بازه  در  خانگی 

۶۰درصدی حاصل شده است.
از زمینه های دیگر  پایان گفت: در بسیاری  وی در 
علیرغم  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنایع  مانند 
مواردی مانند محدودیت های ارزی نیز شاهد افزایش 

رقم تولید بوده ایم.

سرپرست وزارت صنعت: ۸۰ درصد مرزهای تجاری کشور 
بازگشایی شده است
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شهردار مشهد: دوربرگردان زیرگذر شهید 
برونسی، آخرین قطعه پازل حل گره 

ترافیکی انتهای وکیل آباد 
شهردار مشهد گفت: دوربرگردان زیرگذر شهید برونسی شاید 
از آخرین قطعات پازل حل ترافیک ورود و خروج به ییالقات 

طرقبه شاندیز است که امروز شاهد آغاز پروژه آن هستیم.
پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  مراسم  در  کالئی  رضا  محمد 
موضوع  کرد:  اظهار  برونسی  شهید  زیرگذر  دوربرگردان 
تقاطع  و  آباد  وکیل  انتهای  یعنی  مشهد،  غرب  ترافیک 
سال   ۱۵ تا   ۱۰ شاید  است.  آزاردهنده  موضوعی  آزادگان، 
است که وقتی کسی می خواهد به ییالقات طرقبه شاندیز 
برود یا در غرب مشهد انتخاب مسیر کند، نگران این است 
که چه ساعتی حرکت کند تا در پیک ترافیک یک الی ۲ 
ساعته در این مسیر گرفتار نشود که این موضوع هم برای 
می شد،  تلف  وقت شان  که  مردم  برای  هم  و  راهور  پلیس 
با یک  این مشکل  بیان کرد:  بود. شهردار مشهد  آزاردهند 
اصالح هندسی و هزینه ای که قابل مقایسه با طرح های قبلی 
نبود، به همت دانش فنی همکاران ما در معاونت عمران و 

حمل و نقل و ترافیک در مدت زمانی کوتاه حل شد.
کالئی با بیان اینکه دوربرگردان زیرگذر شهید برونسی شاید 
ییالقات  به  خروج  و  ورود  ترافیک  پازل  قطعات  آخرین  از 
تالش  با  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  است،  شاندیز  طرقبه 
همکارانم این پروژه سر موعد مقرر به پایان رسیده و آثار و 

نتایج مثبت آن را شاهد باشیم.
از  متفاوت  عمران  حوزه  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استانداردها عمل می کند، گفت: شهر مشهد در حوزه عمران 
حتی با نگاه بدبینانه پوست اندازی کرده و در این میان نقش 
عمران،  معاون  کاظمی،  آقای  عهده  بر  تغییرات  این  عمده 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و همکاران شان بوده 

است.



سالمت
خبر

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

خبر خوشی در راه است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد 
دریافت هزینه تست کرونا، توضیحاتی ارائه داد.

اعضای  با  جلسه  حاشیه  در  نمکی،  سعید   
درباره  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
آخرین یافته های علمی پیرامون واکسن و درمان 
بیماری کرونا، گفت: تا امروز هیچ داروی خاصی 
در دنیا برای کووید ۱۹ کشف نشده است و دنیا 

بر روی واکسن کار می کند.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران هم بر روی 
واکسن های مرتبط با کووید ۱۹ کار گسترده ای 
تیم بسیار برجسته در  را شروع کرده است، دو 
شرکت های دانش بنیان در حال فعالیت هستند 
بسیار  راه  ما  دارم،  همکاری  آنها  با  هم  من  که 
که  است  زود  هنوز  اما  رفته ایم،  پیش  را  خوبی 
اقدام کنیم. در روزهای  از آن  پرده برداری  برای 
آینده خبر خوشی درباره واکسن خواهیم داشت.

وزیر بهداشت درباره دریافت هزینه تست کرونا، 
گفت: افراد برای گرفتن تست باید وارد سیستم 
این صورت  در  بهداشت شوند که  وزارت  شبکه 
آنهایی که  واقع  از کسی پول نمی گیریم. در  ما 
ما تشخیص می دهیم به عنوان گروه هدف، باید 
تست شوند، اما اگر کسی خودش بخواهد تست 
مصوب  نرخ  خصوصی  آزمایشگاه های  در  شود 

دارند که تست در آنجا انجام می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر اجباری شدن 
بیماری  انتقال  کاهش  در  ماسک  از  استفاده 

کرونا، تاکید کرد.
نشست  در  چهارشنبه  روز  رئیسی،  رضا  علی 
خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
با تاکید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی، گفت: 
ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مشاغل در 
طوالنی مدت بازگشایی نشود و مردم در خانه 

بمانند. این کار شدنی نیست.
وی با اشاره به بازگشایی مشاغل و اصناف، افزود: 
مدت  توان  نمی  که  ایم  پذیرفته  را  اصل  این 
و حتی  کرد  تعطیل  را  مشاغل  خیلی طوالنی، 

در خانه ماند.
رعایت  که  است  مهم  آنچه  داد:  ادامه  رئیسی 
شود، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل 

های بهداشتی است. 
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: بهترین راه در 
ابتال،  موارد  کاهش  و  ویروس  انتقال  با  مقابله 

استفاده از ماسک است.
وی گفت: قطعا همه ما در جریان هستیم که 
استفاده از ماسک در دنیا در حال اجباری شدن 
است و ما باید برای احترام به حقوق شهروندی، 

ماسک بزنیم.
ماسک  از  استفاده  اهمیت  بر  تاکید  با  رئیسی 
در فضاهای سرپوشیده و مکان های پر تجمع، 
تصریح کرد: باید به سمتی برویم که استفاده از 

ماسک اجباری شود.
وی درباره وضعیت تخت های بستری و تجهیزات 
و  مراجعات  افزایش  به  توجه  با  بیمارستانی 
بستری بیمارستانی کووید ۱۹ در کشور، گفت: 
از نظر تخت های ویژه و بستری وضعیت مطلوبی 
داریم و به هیچ وجه در وضعیت بحرانی کمبود 
اکنون  که  استان ها  از  برخی  در  البته  نیستیم. 
ممکن  هستند،  بیماری  این  درگیر  استان های 
است درصد باالیی از تخت ها اشغال شده باشد، 
اما این به معنای آن نیست که آنجا تخت کمبود 

دارد.

در  انسانی  نیروی  درباره  بهداشت،  وزیر  معاون 
با  ارتباط  در  داشت:  اظهار  کرونا،  بخش های 
تجهیزات  از  کاراتر  و  مهم تر  که  انسانی  نیروی 
است، باید بگویم که نیروی آموزش دیده و دوره 
نیروی  کمبود  علل  دارد.  اهمیت  بسیار  دیده 
باید دقیق  تر نگریسته  این وضعیت  انسانی در 

شود. 
وی افزود: در بیمارستان ها برخی از بخش ها را 
تنها به بیماری کرونا اختصاص دادیم که قاعدتا 
می طلبند.  را  خود  ویژه  پرستار  بخش ها  این 
دارند که  ویژه  نیز تخت های  از بخش ها  برخی 
نکته  دارند.  نیاز  ویژه  پرستار  نیز  بخش ها  این 
دیگر هم درگیری خود همکاران ما در برخی از 
بیمارستان ها با کرونا است که حداقل دو هفته 
از  بعد  و  شوند  خارج  بیمارستان  فیلد  از  باید 

بهبودی به محیط کار بازگردند.

شده  باعث  موارد  این  مجموعه  گفت:  رئیسی 
کارگیری  به  برای  و  شود  ایجاد  کمبودهایی 
مزمن  طور  به  البته  دهند.  فراخوان  پرستاران 
کشور  جای  همه  در  تخت  به  پرستار  نسبت 
است.  داشته  وجود  کمبود  هم  قبل  از  معموال 
در  ما  همکاران  که  هم  ویژه  شرایط  این  در 
بیمارستان ها فرسایش و خستگی پیدا کرده اند 
فعال در بخش های کرونا  از پرستاران  برخی  و 
استراحت شان  زمان  نیز،  اواخر  همین  تا  حتی 
همکاران  این  می مانند.  بیمارستان  در  هم  را 
ایثارگر در سراسر کشور  و  پرتالش سختگوش 

باعث شده اند در این زمینه موفق باشیم.
 ۸۹ پرستارهای  بکارگیری  وضعیت  درباره  وی 
روزه که قرار بود در مجوزهای جدید، استخدام 
و بکارگیری شوند، افزود: در ارتباط با پرستاران 
۸۹ روزه  نیز در جریانم برنامه  ریزی  های خوبی 

مدت  طوالنی  کارگیری  به  که  گرفته  صورت 
شوند و مجوزهایی برای استخدام آنها در دانشگاه 

 ها اخذ شده است.
با  ارتباط  در  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
ابتالی مجدد به کرونا، گفت: ما تا امروز گزارشی 
باشند،  شده  مبتال  دوباره  بیمارانی  اینکه  از 

نداشته ایم. 
وی افزود: اگر تست کسی مثبت ثبت شده باشد 
تا ۶۰ روز بعد ممکن است تست او مثبت باشد. 
این به معنای آلودگی مجدد نیست، بلکه شاید 
مانده  باقی  بدن  در  مثبت  ویروس  از  تکه هایی 
ریه  بافت  در  ویروس  این  گفت:  رئیسی  باشد. 
اما  می ماند  باقی  مدت ها  تا  سینوس  مخاط  یا 
مثبت های بعدی به معنای بیماری زایی جدید 
نیست. تاکنون گزارش مستندی از دوباره مبتال 

شدن افراد به کووید ۱۹ نداشته ایم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت

قرنطینه طوالنی مدت خانگی شدنی نیست

در  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  هماهنگی  مرکز  رئیس 
های  دستگاه  قد  تمام  حضور  به  اشاره  با  تهران،  کالنشهر 
هم  کرونا،  گیری  همه  با  مبارزه  میدان  در  مختلف  اجرایی 

افزایی بین بخشی را مورد تاکید قرار داد.
 اسماعیل توحیدلو، با اشاره به اهمیت و لزوم ایجاد همکاری 
های های بین بخشی برای مقابله با کرونا در استان تهران، 
گفت: از آغاز فعالیت ستاد از اوایل اسفندماه سال گذشته، 
انبوهی از مشکالت پیش رو بود، مشکالتی که به نحوی حل 
کردن آنها در گرو قدم به میدان گذاشتن ارگان های مختلف 
از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، سپاه پاسداران، ارتش، قوه 
قضائیه، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه های دیگر علوم 

پزشکی استان تهران بود.
بیماری  با  مقابله  ستاد  در  راستا  در همین  کرد:  اظهار  وی 
هماهنگ  معاونت  عنوان  با  معاونتی  تهران،  کالنشهر  کرونا 
کننده یا مرکز هماهنگی شکل گرفت. حوزه مسئولیتی این 
معاونت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی اعم 
از سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی در راستای اهداف ستاد 

و تقویت مجموعه تعیین شد.
در  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  هماهنگی  مرکز  رئیس 
تمامی  از  معاونت،  این  با تالش های  افزود:  تهران،  کالنشهر 
کننده  کمک  مسیر  این  در  می توانستند  که  دستگاه هایی 
باشند، دعوت به همکاری شد و به دنبال آن رئیس یا فرمانده 
با  مقابله  ستاد  فرماندهی  شورای  اعضای  ارگان،  هر  از  ای 

بیماری کرونا را تشکیل دادند.
توحیدلو با بیان اینکه از همان ابتدا نقش برخی از نهادها در 
این میان بسیار پررنگ بود، گفت: یکی از این نهادها سپاه 
محمد  حضرت  سپاه  ثاراهلل،  قرارگاه  محوریت  با  پاسداران 
سیدالشهدا  حضرت  سپاه  و  بزرگ  تهران  )ص(  اهلل  رسول 
)ع( استان تهران است که عالوه بر کمک ها و همراهی های 
ارائه  مدار  در  قدم  ثابت  بسیار  نیز  اجرایی  امور  در  معنوی، 

خدمت حضور داشتند.
سپاه  فرمانده  دستور  به  اسفندماه  ابتدای  کرد:  تصریح  وی 
پاسداران در کمتر از یک هفته، ۲۳ نقاهتگاه مجهز در سطح 
شهر تهران، همراه با نیروی انسانی مجرب و همچنین حدود 
۱۰۰ تن مواد غذایی، همچون گوشت، مرغ، برنج و تن ماهی 
اهدا شد که این اقالم در اختیار بیماران و کادر درمان قرار 

گرفت.
در  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  هماهنگی  مرکز  رئیس 
کالنشهر تهران، عنوان کرد: از جمله دیگر کمک های سپاه 
پاسداران از ابتدای اپیدمی ضدعفونی کردن تمام معابر شهر 
از جمله ایستگاه های BRT، مترو و آسایشگاه های جانبازان و 
سالمندان با کمک بسیج، اسکان معتادین متجاهر به صورت 
رایگان و پیگیری به منظور کفن و دفن شرعی کرونایی است.

به گفته توحیدلو، با هماهنگی معاونت عملیات قرارگاه ثاراهلل، 
به طور مستمر بالگرد در اختیار فرمانده ستاد مقابله با بیماری 
کرونا در تهران قرار می گرفت تا ایام قبل از عید نوروز ترافیک 
شهری را بسنجد و وضعیت مبادی ورودی و خروجی شهر را 

بررسی و ارزیابی کند.
در  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  هماهنگی  مرکز  رئیس 
در  غربالگری  طرح  اجرای  به  کمک  گفت:  تهران  کالنشهر 
شهر تهران با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، به 

کارگیری بیش از ۲ هزار نیروی بسیجی داوطلب، شناسایی 
حمایتی  بسته های  واگذاری  و  اقتصادی  دیده  آسیب  افراد 
آموزشی  محتوای  تولید  و  ریزی  برنامه  و همچنین  آنها  به 
به منظور ارائه آموزش عمومی در فضای مجازی بخشی از 

کمک های سپاه است.
وی گفت: شناسایی و توقیف اتباع بیگانه که با هدف جمع 
آوری و خرید اقالم بهداشتی به منظور ضربه زدن به نظام 
سالمت کشور و خروج آنها از مبادی غیررسمی به کشورهای 
بیگانه و همچنین برخورد با اخاللگران که در فضای مجازی 
کارایی  عدم  محتوای  با  کذب  اخبار  انتشار  به  مشغول 
در  عمومی  اذهان  تشویش  نهایت  در  و  نظام  سیاست های 
جهت عدم کارایی کادر بهداشت و درمان کشور مشغول به 
سپاه  اطالعات  سازمان  بدیل  بی  اقدامات  از  بودند،  فعالیت 
پاسداران با محوریت سازمان اطالعات سپاه تهران بزرگ بوده 

است.
توحیدلو با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان نیز در این مسیر 
ستاد را تنها نگذاشت، ادامه داد: در نظر گرفتن محل اقامت 
و  پزشکان  برای  باران  مرکز  و  انقالب  کوثر،  هتل های  در 
پیراپزشکانی که در خط مقدم مبارزه با کووید -۱۹ بودند، 
می شود.  محسوب  بنیاد  این  کمک های  بزرگترین  از  یکی 
را هم  همچنین در همین راستا، حمل و نقل کادر درمان 

بر عهده داشت.
در  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  هماهنگی  مرکز  رئیس 
کالنشهر تهران، از در اختیار گذاشتن ۲۴ دستگاه آمبوالنس، 
۸ دستگاه به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۸ دستگاه 
به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ۸ دستگاه به دانشگاه علوم 
پزشکی تهران خبر داد و گفت: این آمبوالنس ها همچنان در 

حال سرویس دهی به بیماران کرونایی هستند.
وی ادامه داد: نیم چاشت های روزانه کیک و نوشیدنی نیز 
توسط بنیاد مستضعفان به وفور در اختیار بیمارستان ها قرار 
کفایت  به  مراکز  انبارهای  در  اقالم  این  همچنان  و  گرفت 
موجود است. این بنیاد وعده ناهار تمامی بیمارستان ها را نیز 

تأمین می کرد.
لباس  هزار  و ۲  ماسک  هزار  اهدای ۱۰  توحیدلو،  گفته  به 
حفاظت فردی به صورت هفتگی از جمله دیگر اقدامات بنیاد 

مستضعفان است.
دستگاه  این  داد:  ادامه  نیز  ارتش  اقدامات  در خصوص  وی 
نظامی نیز بیمارستان های هاجر، خانواده، گلستان و بعثت را 
در اختیار بیماران کرونایی گذاشت و مرکز مصلی تهران را به 

عنوان مرکز نقاهتگاهی تجهیز کرد.
توحیدلو با اشاره به نقش پررنگ فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فاتب در کشف و 
ضبط اقالمی که در انبارها احتکار شده بود، افزود: بر همین 
با  مقابله  ستاد  اختیار  در  وقت  تمام  نیروهای  تمام  اساس 
اکنون  بیماری کرونا در کالنشهر تهران قرار داشتند و هم 
نیز آماده خدمت رسانی هستند. و در بکارگیری ماشین آالت 
سنگین یگان ویژه فاتب در امر ضد عفونی کردن معابر شهری 
به ویژه خیابان های اصلی، در جهت ایجاد آرامش روانی برای 
مردم بسیار کمک کننده بود، همچنین عملکرد پلیس در 
روز طبیعت در کنترل رفت و آمد بوستان ها، فضاهای سبز و 
تفرجگاه ها و کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر بی نظیر 
بود.وی ادامه داد: وزارت اطالعات با محوریت سازمان اطالعات 
استان تهران با ارائه گزارش در حوزه اشراف اطالعاتی، اقدام، 
پیشگیری و صیانت و در حوزه هماهنگی و هم افزایی، بسیار 
سازمان  ساده تر  عبارت  به  بود؛  ستاد  پشتیبان  و  کارآمد 
اطالعات استان تهران به نوعی مرکز فرماندهی اتاق فکر ستاد 
با نظر و  تمام تصمیم گیری ها  تقریباً  محسوب می شود و 

مشارکت این سازمان بی بدیل لحاظ می شود.
وی تصریح کرد: دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور 
برای اولین بار با دستور رئیس محترم قوه قضائیه در قالب 
بازرس  و  پیدا کرد  اجرایی در کنار ستاد حضور  دستگاهی 
کل محترم استان تهران به نیابت از رئیس محترم سازمان 
گیری حضور  تصمیم  جلسات  کلیه  در  کشور  کل  بازرسی 

پگیر، مستمر و مفید داشت.

نقش پررنگ نهادهای نظامی و امنیتی در کنترل بحران کووید ۱۹
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راهنمای بهبود تاب آوری جسمی 
روانی از منظر طب ایرانی
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منظر  از  تاب آوری جسمی روانی  بهبود  کاربردی  »راهنمای 
پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  برای  ایرانی«  طب 

سراسر کشور، ارسال شد.
وزارت  و مکمل  ایرانی  دفتر طب  مدیر کل  و  وزیر   مشاور 
بهداشت، »راهنمای کاربردی بهبود تاب آوری جسمی روانی از 
منظر طب ایرانی« را که با همکاری انجمن علمی طب سنتی 
ایران و بنیاد ملی طب ایرانی تهیه شده است، برای دانشگاه ها 

و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، ارسال کرد.
از  قدردانی  با  نامه،  این  در  اردکانی  شمس  محمدرضا 
تالش های مجدانه و شبانه روزی تمامی همکاران دانشگاه ها 
لزوم  بر  کرونا،  با  مقابله  در  پزشکی  علوم  دانشکده های  و 
پشتیبانی روحی و تقویت قوای جسمانی و سیستم ایمنی 
به  توجه  با  است:  کرده  بیان  و  تاکید  درمان  کادر  بدن 
از این بحران سخت  نامشخص بودن زمان دقیق برون رفت 
به تبع آن  و  بیمارستان ها  از  بسیاری  و جهانی که درگیری 
و  است  داشته  به دنبال  را  خدوم  و  فداکار  درمانی  تیم های 
تقویت قوای  به پشتیبانی روحی و  آنجایی که بی توجهی  از 
به  می تواند  درمان  کادر  بدن  ایمنی  سیستم  و  جسمانی 
فرسایش کاری آنان منجر شده و مشکالتی را برای سیستم 
کاربردی  »راهنمای  کند،  ایجاد  کشور  درمانی  و  بهداشتی 
با  که  ایرانی«  منظر طب  از  روانی  تاب آوری جسمی  بهبود 
نگاهی فرارشته ای تهیه شده است، خدمت تان ارسال می شود.

به  کمک  برای  راهنما،  این  است:  کرده  امیدواری  ابراز  وی 
تمامی  در  درمان  کادر  روحانی  و  جسمانی  قوای  تقویت 
بحران های حوزه سالمت از جمله بحران حال حاضر، مفید 
تاب آوری  بهبود  کاربردی  »راهنمای  است،  گفتنی  باشد. 
تهیه  بخش  هشت  در  ایرانی«  طب  منظر  از  جسمی روانی 
توصیه های مختلفی می پردازد که  و  تدابیر  بیان  به  و  شده 
جمله  از  اموری  شدن  بهینه  به  می تواند  آنها  به  پایبندی 
کیفیت  گوارش،  دستگاه  عملکرد  روانی،  و  زیستی  انرژی 
خواب، وضعیت گردش خون و مایعات در بدن و عملکردهای 
سیستم عصبی خودکار کمک کند و توصیه گروه مولفان این 
راهنما، همگام سازی اجرای آن با »راهنمای خودمراقبتی و 
بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا بر اساس اصول بهداشتی، 
پزشکی رایج و آموزه های طب ایرانی« که پیش از این منتشر 

و ابالغ شده، برای کسب دستاوردهای بیشتر است.

اجتماعی  نهضت  مقام  قائم 
جوانان، بر ضرورت توجه به نقش 
مردم در مواجهه با بحران کرونا 

تاکید کرد.
نشست  در  دوباشی،  محسن 
ملی  جشنواره  اولین  خبری 
»روایت جهاد« با محوریت کرونا، 
یک  کرونا،  با  مواجهه  در  گفت: 
حضور  آن  و  دیدیم  را  واقعیت 

مردم بود.
نقش  مسئولین،  اگر  افزود:  وی 
نبینند،  درستی  به  را  مردم 
کرونا  بزرگ  بحران  از  نمی توان 

خارج شد.
نقش  مردم،  گفت:  دوباشی 
شرایط  تثبیت  در  را  خودشان 
کرونایی، خوب دیدند. به طوری 
همچون  موضوعاتی  در  که 
بحران ماسک و…،  گندزدایی، 

نقش مردم خیلی برجسته بود.

این  طرح  البته  کرد:  تاکید  وی 
اقدامات  نقض  واقعیت ها،  قبیل 
دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا 
از  باید به این درک  اما،  نیست. 
نقش  اگر  که  برسیم  واقعیت 
از  بسیاری  نشود،  دیده  مردم 

اتفاقات روی زمین خواهد ماند.
برگزاری  به  اشاره  با  دوباشی 
اولین جشنواره ملی روایت جهاد 
با محوریت کرونا، گفت: نگاه ما 
و  زحمات  به  جشنواره،  این  در 
تالش های مردم در اقصی نقاط 
روایت های  خلق  برای  کشور 

کرونایی است.
وی ادامه داد: به مبارزه با کرونا 
می توان به عنوان یک جهاد نگاه 
این  در  دولت ها  نقش  و  کرد 

جهاد، تسهیل گری است.
اجتماعی  نهضت  مقام  قائم 
جوانان، افزود: منظور از تسهیل 

گری در مقابله با کرونا، این است 
که نقش مردم به درستی دیده 

شود.
وی گفت: این نگاه نباید یک نگاه 
سمبلیک باشد، بلکه باید به نقش 
مردم در مقابله با بحران کرونا، به 

درستی توجه کرد.
دبیر  شفق  ساالر  ادامه،  در 
روایت  ملی  جشنواره  نخستین 
جهاد با محوریت کرونا، به ابعاد 
مختلف این جشنواره اشاره کرد 
و افزود: فراخوان این جشنواره از 
۲۲ خرداد ۹۹ کلید خورده و تا 
دریافت  ارسالی  آثار  مرداد،  آخر 
پایان  تا  نهایت  در  و  می شود 
شهریور، ارزیابی ها از آثار ارسالی 

شکل می گیرد.
خروجی های  از  یکی  گفت:  وی 
جشنواره، تسهیل گری سوژه های 
و  مستندسازی  برای  کرونایی 

تولید اثر است.
شفق با اشاره به دریافت آثار در 
۱۱ قالب مختلف، افزود: دریافت 
جشنواره  سایت  طریق  از  آثار 
شبکه های  و  جهاد  روایت 
به  می گیرد.  صورت  اجتماعی 
از  بیش  کنون  تا  که  طوری 
زمینه  این  در  اثر  و  نفر   ۱۲۰۰

شناسایی شده اند.
دبیر جشنواره ملی روایت جهاد با 
محوریت کرونا، ادامه داد: جوایز 
انفرادی  قالب  این رویداد در دو 
و تیمی اهدا می شود که در رده 

نفرات  برای  ترتیب  به  انفرادی، 
میلیون،  سه  مبلغ  سوم،  تا  اول 
دو میلیون و یک میلیون تومان 
همراه  که  شده  گرفته  نظر  در 
در  می شود.  اهدا  سپاس  لوح 
بخش تیمی نیز به ترتیب برای 
تیم های اول تا سوم، ۱۰ میلیون، 
۷ میلیون و ۴ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.
نهضت  مقام  قائم  ادامه  در 
هدف  گفت:  جوانان،  اجتماعی 
ما از این جشنواره، تحقق نقش 
و  مسائل  حل  در  مردم  آفرینی 

مشکالت و بحران ها است.
از  ما  درخواست  افزود:  دوباشی 
که  است  این  بهداشت  وزارت 
برای مجموعه های مردمی، الین 
که  سوالی  زیرا،  کند.  باز  جدید 
مردم در  آیا  اینکه  است،  مطرح 

فرایند کلی حضور دارند یا خیر.
از گندزدایی  وی گفت: بسیاری 
ها در تهران اگر به واسطه حضور 
لذا،  نمی افتاد.  اتفاق  نبود،  مردم 
نقش رسانه ها به خصوص رسانه 
مهم  خیلی  بین،  این  در  ملی 
را  آفرینی ها  نقش  این  است که 

برجسته سازند.
باید  صداوسیما  افزود:  دوباشی 
اتفاقات  به  خبری  نگاه  از  فارغ 
به  هنری  نگاه  کشور،  در  کرونا 
فقط  باشد.  داشته  موضوع  این 

گزارش خبری کافی نیست.

نقش مردم در کنترل بحران کرونا دیده شود
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احمر  هالل  جمعیت  رئیس   
کشور از ورود بیش از ۲ میلیون 
بیماران  ویژه  داروی  محموله 

مبتال به کرونا وارد کشور شد.
امام  با  دیدار  در  همتی   کریم 
جمعه کرمان با اشاره به اقدامات 
حوزه  در  احمر  هالل  جمعیت 
دیدگان  آسیب  به  امدادرسانی 
در حوادث بیان داشت: جمعیت 
وزارت  از  پس  احمر  هالل 
بهداشت دومین دستگاهی است 
که در راستای مبارزه با ویروس 
کرونا به کمک مردم آمده است.

وی به کمک های هالل احمر در 
افزود:  و  کرد  اشاره  کرونا  حوزه 

محموله  میلیون  دو  از  بیش 
داروی ضروری و مورد نیاز برای 
توسط هالل احمر  کرونا  بیماران 
وارد کشور شده همچنین بالغ بر 
سه هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای 
کار  کشور  سطح  در  هالل احمر 
بر  را  شهرها  ورودی  غربالگری 
عهده داشتند. رئیس هالل احمر 
کشور  استان   ۲۵ گفت:  کشور 
همزمان با شیوع ویروس کرونا و 
در اوایل سال جاری درگیر سیل 
به آسیب  امدادرسانی  شدند که 
توسط  سیل  از  متأثر  دیدگان 
با  احمر  هالل  امدادی  نیروهای 

تمام قوا و توان انجام شد.

۲ میلیون محموله داروی ویژه کرونا وارد کشور شد



استان تهران
گزارش

تجلیل مدیر منطقه چهار شهرداری 
اسالمشهر از روسای اتاق اصناف و اتحادیه 

های تحت پوشش در روز ملی اصناف

همزمان با روز ملی اصناف از رئیس اتاق اصناف، روسای اتحادیه های 
درودگران، آهنکاران و فلزتراشان شهرستان اسالمشهر به نمایندگی از 

سایر صنوف شهرستان تجلیل و تقدیر شد.
شهرداری،  چهار  مدیرمنطقه  فرماندار،  معاون  با حضور  مراسم  این   
رئیس اداره محیط زیست و نماینده فرماندهی انتظامی شهرستان در 
جلسه هم اندیشی بررسی و حل موضوعات مجتمع صنفی اسالمشهر، 

در محل ساختمان فرمانداری برگزار شد.
گفتنی است در حاشیه این نشست، رضا مهدوی مدیر منطقه چهار 
گزارشی از خدمات شهری و عمرانی شهرداری در طی دو سال گذشته 
در مجتمع صنفی خدماتی را ارائه نمود و اهم برنامه های پیش رو برای 

بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید را بیان کردند.
فرماندار ضمن  اصناف و معاون فنی و عمرانی  اتاق  پایان رئیس  در 
تقدیر از عملکرد شهرداری اسالمشهر خواستار تداوم خدمات عمرانی و 

شهری تا بهبود کامل وضعیت مجتمع شدند.

به  توجه  با  گفت:  تهران  استاندار   
شیوع ویروس کرونا باید و نبایدهایی 
برای برگزاری پیاده روی اربعین وجود 
آماده  نمی شود،  سبب  این  اما  دارد، 

برگزاری نباشیم.
در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
تهران  استان  اربعین  ستاد  جلسه 
برای  آمادگی  لزوم  بر  سخنانی  طی 
تاکید کرد و  اربعین  برگزاری مراسم 
گفت: البته با توجه به شیوع ویروس 
کرونا باید و نبایدهایی برای برگزاری 
اما  دارد،  وجود  اربعین  روی  پیاده 
برگزاری  آماده  نمی شود،  سبب  این 

نباشیم.
مانند  کرد:  اضافه  تهران  استاندار 
در  تهران  استان  گذشته  سال های 
نجف به زائران خدمات ارائه می دهند.

اربعین  آئین  فرهنگی  ابعاد  وی 
حسینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
باید این مراسم در شأن سید و ساالر 

شهیدان و به اندازه ارادت ما به ائمه 
اطهار علیهم السالم برگزار شود.

بر  همچنین  بندپی  محسنی 

از  پرهیز  و  پیش  از  بیش  هماهنگی 
کرد  تاکید  کاری های گذشته  موازی 
و افزود: نیاز است، تا کمیته ای برای 

ساماندهی کمک های مالی و غیرمالی 
خیران، مردم و هیأت های مذهبی در 

نظر گرفته شود.

شیوع ویروس کرونا سبب عدم آمادگی برای 
برگزاری مراسم اربعین نشود

شورای  جلسه  در  کریم  رباط  شهردار 
اسالمی شهر رباط کریم که با حضور 
تشکیل  شهرستان  محترم  فرماندار 
نیازمند  کریم  رباط  گفت:  بود  شده 
مدیران  همچنین  و  بزرگ  اقدامات 

بزرگ است
مهندس اصغر پارسا در جلسه  شورای 
اسالمی شهر رباط کریم که با حضور 
تشکیل  شهرستان  پرتالش  فرماندار 
شده بود ضمن تبریک بمناسبت والدت 
باسعادت حضرت فاطمه معصومه )س( 
بودجه سالجاری 70 درصد  در  گفت: 
عمرانی  های  پروژه  به  ما  بودجه 

اختصاص پیدا کرده است که با حضور و 
حمایت های فرماندار شریف و جهادی 
رباط کریم سعی خواهیم کرد لبخند 
رضایت را بر لبان شهروندان بنشانیم.

ایشان در خصوص روشنایی شهر اظهار 
برق  اداره  با  ما  افزود:  و  کرد  نگرانی 
جلسات و مکاتبات بسیاری داشتیم اما 
متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده است، 
لذا با تالش مدیریت شهری از چهارراه 
یک  ظرف  آزادگان  میدان  تا  مصلی 
ماه آینده مجهز به چراغ های تزئینی 
این  تاریکی  از  بخشی  تا  شد  خواهد 

مسیر به روشنایی تبدیل شود.

شهردار رباط کریم: رباط کریم نیازمند اقدامات 
بزرگ است

گزارش

مهندس مختاری، شهردار قدس: دلیل عدم بازگشایی 
زیرگذر تولیدگران شهرقدس عدم اجرای کامل 

تعهدات از سوی شرکت راه آهن است

تعامل مناسب مدیریت شهری قدس،  با وجود  شهردار قدس گفت: 
انجام نشدن اقدامات تکمیلی عمرانی و فنی توسط شرکت راه آهن، 

موجب عدم بازگشایی زیرگذر تولیدگران در موعد مقرر شده است.
 مهندس مسعود مختاری شهردار قدس اظهار داشت: با وجود همکاری 
کامل شهرداری با شرکت راه آهن در تکمیل زیرگذر تولیدگران، اما 
آهن، وعده  راه  توسط  تعهدات  اجرای کامل  دلیل عدم  به  متاسفانه 

بازگشایی این زیرگذر هنوز محقق نشده است.
تولیدگران  زیرگذر  مسیر  آسفالت  عملیات  اجرای  به  اشاره  با  وی 
از سپری شدن مدت طوالنی دست و  شهرقدس اظهار داشت: پس 
پنجه نرم کردن مردم شهرقدس با انسداد زیرگذر تولیدگران به عنوان 
شهرداری  راه آهن،  توسط شرکت  و خروجی  ورودی  مبادی  از  یکی 
قدس علیرغم نداشتن تکلیف و تعهد قانونی در این پروژه و صرفا به 
منظور بهره برداری سریع تر این زیرگذر جهت رفاه حال شهروندان 
این محور  آسفالت  و  به جدولگذاری  اقدام  شهرقدس، هفته گذشته 

نمود.
داده شده  تعهد  به  راستای عمل  در  کرد:  تصریح  مختاری  مهندس 
در کمترین زمان پس از اجرای عملیات زیرسازی و هدایت آب های 
این  و خروجی  ورودی  آسفالت الین های  اجرایی  عملیات  سطحی، 

زیرگذر توسط شهرداری قدس انجام شد.
مشکالتی  دلیل  به  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  شهرقدس  شهردار 
روی  تولیدگران  پل  روی  بر  باقیمانده  ریزش مصالح  امکان  همچون 
ندارد،  وجود  زیرگذر  این  از  برداری  بهره  امکان  عبوری،  خودروهای 
خاطرنشان کرد: این موارد باید هر چه زودتر توسط شرکت راه آهن 
برطرف و ساماندهی گردد، چراکه به دلیل استقرار تاسیسات شرکت 
راه آهن در این پروژه، امکان ورود شهرداری جهت ایمن سازی مسیر 

وجود ندارد.
وی خواستار تعامل بیشتر شرکت راه آهن در این زمینه شد و افزود: 
انجام  و  راه آهن  و  میان مدیریت شهری  مناسب  تعامل  با  امیدواریم 
اقدامات عمرانی و فنی مربوطه، در روزهای آینده شاهد رفع انسداد 
زیرگذر تولیدگران و برطرف شدن یکی از مشکالت شهرقدس در حوزه 

دسترسی و کاهش بار ترافیکی باشیم.
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پیام تبریک شهردار شهریار به مناسبت 
گرامیداشت هفته قوه قضاییه

خاطره  و  یاد  گرامیداشت  پیامی ضمن  طی  شهریار  شهردار  کاویانی  بهروز 
شهدای هفتم تیر هفته قوه قضائیه را تبریک عرض نمود

در متن این پیام آمده است :
َوإِْن َحَکْمَت َفاْحُکْم بَْیَنُهْم بِالِْقْسِط ۚ إَِنّ الَلّ یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن

اگر حکم کردی میان آن ها به عدالت حکم کن، که خدا دوست می دارد آنان 
را که حکم به عدل کنند ) آیه ۵ سوره مائده (

قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران نماد عدالت خواهی با پشتیبانی از حقوق 
فردی و اجتماعی و انسانی است که یادآور تالش ها و زحمات شهید بهشتی 
و یارانش باشد که با نثار خون خود پایه های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را استحکام بخشیدن و راه پایداری و ایمان را به ما نشان دادند در این راستا 
هفته قوه قضاییه یادآور فاجعه دردناک توسط معاندین و دشمنان نظام است 
که به شهادت شهید بهشتی و یاران 7۲ نفر از یاران با وفایش منجر شد که یاد 

این عزیزان را گرامی میداریم .
بدون تردید تالش در کرسی عدالت و احقاق حق مردم بسیار حساس و سخت 
است و خداوند باید به بندگان خاص خود این عنایت را ارزانی دارد چرا که نماد 
عدالت در مظهر و مکتب شیعه و اسالم حضرت علی )ع( است و داد دادگری 

و عدالت او همچنان در عالم زبانزد است .
خوشبختانه در قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران شاهد اقدامات کم نظیر و 
بسیار اساسی در مبارزه با فساد و تضعیف حقوق مردم و بیت المال هستیم 
و آرزوی سالمتی و موفقیت بیشتر این عزیزان را از خداوند منان به ویژه در 
مجموعه های شهرستانی برای سرافرازی ۲0 بیشتر ایران اسالمی خواستاریم

این هفته فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر 
، هفته قوه قضائیه را به همه قضات و عدالت گستران و تالشگران عرصه قضا 
علی الخصوص رئیس محترم دادگستری ، دادستان مردمی شهرستان شهریار 
و مجموعه قضایی این شهرستان تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان 

سالمتی و موفقیت بیشتر این عزیزان از درگاه عهدیت خواهانم

فرماندار رباط کریم: رباط کریم محل علم و دانش 

و دیار کریمان است

بمناسبت  تبریک  دیدار ضمن عرض  این  در  ملکشاهی  نظام   دکتر 
والدت حضرت معصومه)س(، هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید دکتر بهشتی و 7۲ تن از یاران باوفای امام راحل گفت: 
رباط کریم با قدمت 7هزارساله ای که دارد دیار کریمان و محل علم و 

دانش بوده است و با مردمان خوبی که دارد باید دیده شود.
فرماندار رباط کریم ادامه داد: ادارات خدمات رسان باید تالش کنند 
و با روشهای مختلفی که میتوانند با مدیران استانی رایزنی کرده و 

درآمدهای پایدار برای آیندگان ایجاد نمایند.
ایشان به مشکالت مطرح شده از سوی اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر پرداخت و افزود: به جد پیگیر این هستیم که مناطق منفصل 
شهری را به مناطق متصل شهری تغییر دهیم، انتقال آب کانال الغدیر 
را در دستور کار قرار خواهیم داد و پیگیری خواهیم کرد که عملی 
شود، در خصوص جاده کیکاور تصمیماتی گرفته شده است که به امید 
در  امام خمینی)ره(  فرودگاه  رسید،  اتمام خواهد  به  بزودی  خداوند 
محدوده رباط کریم است و پیگیر آن هستیم که عوارض آن را دریافت 
کنیم و در خصوص ایستگاه مترو قول داده شده که دو ایستگاه در 

محل بازارک و حکیم آباد احداث شود.
دکتر ملکشاهی در پایان ارج نهادن به شهروندان و مشکالت آنان را 
مهم خواند و عنوان کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند لذا در حد امکان 
دیدارهای مردمی را افزایش دهید و تا جایی که قانون اجازه میدهد 

مشکالتشان را برطرف نمائید.

رئیس  و  فرماندار  طاهری  مهندس 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  شورای 
و  آموزش  شورای  جلسه  در  شهریار 
بر  تاکید  با  شهرستان  این  پرورش 
تغییر  و  جابجایی  نبودن  پذیر  امکان 
گفت:  آموزشی  فضاهای  کاربری 
به  شده  داده  اختصاص  فضاهای  این 
هماهنگی  بدون  پرورش  و  آموزش 
پرورش  و  آموزش  شورای  رضایت  و 
شهرستان به هیچ وجه امکان جابجایی 

نخواهد داشت.
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه 
شهرستان شهریار  با حضور مهندس 
شورای  رئیس  و  فرماندار  طاهری 
پرورش شهرستان شهریار،  و  آموزش 
مجلس  نماینده  وردی  حق  دکتر 
شهرستان های شهریار، قدس و مالرد 
و عضو هیئت رئیسه کمسیون آموزش 
شورای  یازدهم  مجلس  تحقیق  و 
شوراها  امور  مدیرکل  پاپایی  اسالمی، 
آموزش  وزارت  تجاری  آزاد  مناطق  و 
و  آموزش  مدیرکل  پرورش، صیدلو  و 
تهران  استان  های  پرورش شهرستان 

و  آموزش  شورای  اعضای  دیگر  و 
محل  در  شهریار  شهرستان  پرورش 
سالن جلسات اردوگاه شهید منتظری 

شهریار برگزار گردید.
طاهری  مهندس  گزارش؛  این  بر  بنا 
این  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
آموزشی  مشکالت  بیان  به  جلسه 
معلمان  و  آموزان  دانش  پرورشی  و 
شهرستان شهریار و پیگیری مصوبات 
از سوی مسئولین استانی و شهرستانی 
پرداخت و ضمن تبریک دهه کرامت و 
گرامیداشت هفته قوه قضائیه در این 
آموزش  شورای  داشت:  اظهار  جلسه 
و پرورش شهرستان  شهریار به کلیه 
مشکالت و معضالتی که در شهرستان 
و  آموزشی  مسائل  از  اعم  دارد  وجود 
عمرانی هم اشراف دارد و هم در رابطه 
با تمامی مسائل اقداماتی صورت داده 

است.
پررش  و  آموزش  شورای  رئیس 
شهرستان شهریار با اشاره به بررگزاری 
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسات 
شهرستان بصورت مستمر، تاکید کرد: 

اتفاقات  از  مصوبات  اجرای  به  توجه 
بسیار مهمی است که باید به آن اشاره 
که  متعددی  عمرانی  و جلسات  نمود 
توفیقات  به  منجر  شود  می  برگزار 
قابل ذکری است که گواه آن را دارد 
که هیج مکان آموزشی در شهرستان 
و  است  نشده  خارج  شورا  نظر  زیر  از 
هیچ تعرضی نسبت به فضاهایی که به 
شده  داده  اختصاص  آموزشی  فضای 

است صورت نگرفته است.
فرماندار شهریار در ادامه تصریح کرد: 
فضاهای  کاربری  تغییر  و  جابجایی 

به  شده  داده  اختصاص  آموزشی 
و  هماهنگی  بدون  پرورش  و  آموزش 
به  پرورش  و  آموزش  شورای  رضایت 

هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
شهریار به ضرورت حمایت های ملی 
سطح  ارتقای  منظور   به  استانی  و  
آموزشی در سطح منطقه اشاره کرد و 
گفت: به دلیل مهاجرت های بسیار به 
این شهرستان و با وجود به کارگیری 
تمامی ظرفیت های بالقوه اما همچنان 

نیازمند این حمایت ها می باشیم.

جابجایی و تغییر کاربری فضاهای آموزشی امکان پذیر نیست

آموزش و پرورش مسئول اصلی تربیت و 
ساختن انسانهای موثر در جامعه

جلسه  در  تهران  استان  های  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  صیدلو 
شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار با اشاره تاکید بر اینکه آموزش 
و پرورش مسئول اصلی ترتیب و ساختن انسان های موثر در سطح هر جامعه 
می باشد گفت: این انسان ها اگر روزی دست به توانمندی خاصی پیدا کردند 
می بایست آن توانمندی را برای کمک به هم نوعانشان به کار گیرند. جلسه 
شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار  با حضور مهندس طاهری فرماندار 
و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار، دکتر حق وردی نماینده 
مجلس شهرستان های شهریار، قدس و مالرد و عضو هیئت رئیسه کمسیون 
آموزش و تحقیق مجلس یازدهم شورای اسالمی، پاپایی مدیرکل امور شوراها 
و  آموزش  مدیرکل  صیدلو  پرورش،  و  آموزش  وزارت  تجاری  آزاد  مناطق  و 
پرورش شهرستان های استان تهران و دیگر اعضای شورای آموزش و پرورش 
شهریار  منتظری  شهید  اردوگاه  جلسات  سالن  محل  در  شهریار  شهرستان 

برگزار گردید.

روابط عمومی شهرداری اسالمشهر با کسب رتبه نخست 

بعنوان سرآمد روابط عمومی های استان معرفی شد

براساس جدیدترین ارزیابی عملکرد روابط عمومی های شهرداری های 
استان تهران، روابط عمومی شهرداری اسالمشهر رتبه نخست و بعنوان 

روابط عمومی سرآمد استان در سال ۹۸ شناخته شد.
اداره کل روابط عمومی و امور بین  ارزیابی که توسط   بر اساس این 
الملل استانداری تهران انجام گردید روابط عمومی شهرداری اسالمشهر 
با کسب ۸۶ امتیاز در بین ۴۲ شهرداری به عنوان رتبه نخست و به عنوان 

روابط عمومی سرآمد استان معرفی شد .
در متن تقدیرنامه ای که به امضای دکتر محسنی بند پی استاندار تهران 

خطاب به سلمان فرج اللهی مدیر این مرکز رسیده ،آمده است :
تهران  استان  های  شهرداری  عملکرد  ارزیابی  به  عنایت  با  "اینجانب 
بر  تهران،  استانداری  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  اداره کل  توسط 
به  از شما و همکاران محترم  مبنای شاخص های علمی و تخصصی 

عنوان روابط عمومی سرآمد استان تهران تقدیر می نمایم"
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 علی ملکی شهردار اندیشه از پرداخت 
برداران  بهره  به  نقدی  هزینه  کمک 
ناوگان اتوبوسرانی شهر اندیشه که در 
اند،  بوده  با رکود مواجه  دوران کرونا 

خبر داد
علی  مهندس  پیشنهاد  به  توجه  با   
اسالمی  شورای  تصویب  و  ملکی 
محترم شهر اندیشه مبنی بر حمایت 
اتوبوسرانی  ناوگان  برداران  بهره  از 
با شیوع  مقابله  اندیشه که در دوران 
روبرو  کاری  رکود  با  کرونا  ویروس 
 ۳0 مبلغ  تا  گردید  مقرر  اند،  بوده 
اتوبوس  دستگاه  هر  به  ریال  میلیون 
مبلغ  و  درآمد  کم  خطوط  در  فعال 
۱۵ میلیون ریال به اتوبوس های فعال 
در خطوطی که بدلیل شیوع ویروس 

دیده  کمتری  آسیب  کشور  در  کرونا 
اند، پرداخت گردد.

باید  افزود:  ادامه  در  اندیشه  شهردار 
بپذیریم که در ماه های اخیر شرایط 
دشواری بر اقتصاد دنیا مستولی گشت 
و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی 
نبود، لذا برخی صنوف که فعالیت آنها 
سطح  در  حضور  با  مستقیم  ارتباط 
جامعه داشته است،صدمات اقتصادی 
برداران  بهره  ملموس تری دیدند که 
از  نیز  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
همان دسته متضررین اقتصادی ناشی 
که  آیند  می  بشمار  کاری  رکود  از 
وظیفه داریم نسبت به تامین بخشی از 
خسارت های این قشر مساعدت کنیم

کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ملکی 

قبلی  های  نوبت  در  که  همانگونه 
شهروندان  ام،  شده  متذکر  نیز 
رعایت  با  اندیشه  فرهیخته  و  فهیم 
دستورالعمل های بهداشتی، از همان 
روزهای ابتدایی خود را در خطوط اول 

مقابله با انتشار این ویروس قرار داده و 
همراه با مدیریت شهری همکاری الزم 
را در سطح شهر لحاظ کرده اند که جا 
دارد از کلیه همشهریان عزیزم تشکر 

ویژه داشته باشم.

شهردار اندیشه از کمک هزینه به بهره برداران 
ناوگان اتوبوسرانی خبر داد

فرماندار بهارستان : ثبت احوال در بخش بوستان 

استقرار میابد

فرماندار بهارستان از استقرار ثبت احوال در بخش بوستان خبر داد.  
 مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان گفت: نمایندگی ثبت 

احوال در بخش بوستان راه اندازی می شود.
وی با اشاره به نشست امروز با مدیرکل ثبت احوال و نماینده مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: محل این نمایندگی که توسط شهرداری 
نسیم شهر تامین خواهد شد، ظرف چند روز آینده راه اندازی می شود.
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محققان یک سیاره خارج از منظومه شمسی 
و در فاصله ۳۲ سال نوری از زمین را رصد 
کرده اند که وزن آن ۵۸ بار کمتر از زمین 

است.
به نقل از ایونینگ استاندارد، محققان سیاره 
ای خارج از منظومه شمسی و به اندازه نپتون 
رصد کرده اند که دور ستاره ای جوان مدار 

می زند.
منظومه  از  خارج  سیاره  این  آنان  گفته  به 
ندارد.  زمین  با  چندانی  فاصله  شمسی 
فاصله  در   AU Mic b مذکور  سیاره 
دور  و  دارد  قرار  زمین  از  نوری  سال   ۳۲
فلکی  صورت  در   AU Mic ستاره 

مدار    )Microscopium(میکروسکوپ
می زند.

 ۳۰ یا   ۲۰  AU Mic معتقدند  محققان 
مذکور   ستاره  بنابراین  است.  سال  میلیون 
۱۵۰ سال جوانتر از خورشید است. به اعتقاد 
جدید  منظومه  این  مطالعه  شناسان  ستاره 
چشم اندازی بهتر به شیوه تشکیل سیارات 

فراهم می کند.
برایسون کایل دانشجوی مقطع دکتری در 
دانشگاه میسون و یکی از مولفان این پژوهش 
می گوید: AU Mic جوان و نزدیک ستاره 
دیسک  ستاره  اطراف  در  است.   M کوتوله 

وسیعی با توده های ذرات غبار وجود دارد.

رصد یک سیاره خارج از منظومه 

شمسی در نزدیکی زمین

 آمریکا در آتش خشم معترضان به نژادپرستی می سوزد

پرتاب  با  شد  موفق  چین 
مورد  ماهواره  آخرین 
شبکه  تکمیل  برای  نیاز 
مکانی  یابی  موقعیت 
شبکه  خود،  اختصاصی 

یادشده موسوم به بیدو را تکمیل کند.
به نقل از انگجت، چین از چند سال قبل 
وابستگی  رفع  منظور  به  تا  بود  تالش  در 
اس  پی  جی  موقعیت یابی  شبکه  به 
راه  را  آن  و مستقل  داخلی  نمونه  آمریکا، 
شد  محقق  امروز  هدف  این  کند.  اندازی 
فناورانه  اقتدار  می تواند  بیدو  جایگزینی  و 

چین در سطح جهان را تثبیت کند.
از  زمینه  این  در  چین  تالش های  اولین 
نسخه  و  آغاز شد  اواخر دهه ۹۰ میالدی 
در   ۲۰۰۰ سال  از  بیدو  سیستم  اولیه 
ماهواره های  پرتاب  گرفت.  قرار  دسترس 

هدف  با  فضا  به  چین  تازه 
دو  بی  مرحله سوم  تکمیل 
کشور  این  گرفت.  صورت 
اعالم کرده که به روزرسانی 
بعدی بی دو در سال ۲۰۳۵ 

صورت می گیرد.
بی دو در حال حاضر کل جهان را پوشش 
می دهد و حدود ۷۰ درصد از گوشی های 
هوشمند در چین از آن پشتیبانی می کنند.

تجاری  شرکت   ۱۰۰ از  بیش  همچنین 
برای  را  متنوعی  خوانی  نقشه  خدمات 
اکثر وسایل  ارائه می دهند.  بی دو  ارتقای 
نقلیه عمومی چین از سال ۲۰۱۳ موظف 
تکمیل  با  بوده اند.  دو  بی  از  استفاده  به 
بی دو چین اطمینان دارد که در صورت 
نبرد نظامی با آمریکا دسترسی به خدمات 

ناوبری ماهواره ای را از دست نمی دهد.

جی پی اس اختصاصی چینی ها 
تکمیل شد

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  
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محققان نظریه ای که حدود نیم قرن قبل درباره 
انرژی سیاهچاله ها ارائه شده بود را با انجام یک 

آزمایش ثابت کردند.
محققان  از  گروهی  استاندارد،  ازایونینگ  نقل  به 
ادعا می کنند نظریه ای مربوط به تولید انرژی به 

وسیله سیاهچاله ها را ثابت کرده اند.
 محققان دانشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه 
گالسکو  نظریه »راجر پنروز« در سال ۱۹۶۹ را 
ثابت کرده اند. آنها با استفاده از امواج صوتی سعی 
کردند یک نظریه عجیب فیزیک را اثبات کنند که 
طبق آن هنگامیکه شی درون سیاهچاله سقوط 

می کند، شی به دوبخش تقسیم می شود.
طبق نظریه پنروز  با پرتاب کردن اشیایی مانند 
موشک داخل سیاهچاله و ۲ قسمت شدن آن می 
توان انرژی تولید کرد. با بازیافت یک بخش از شی 
پرتاب شده ، به دلیل چرخش سیاهچاله عملیات 

بازیافت انرژی به دست می آید.
انرژی را می توان ذخیره کرد  او معتقد بود این 
زمان  آن  در  اما  برد.  کار  به  جهان  سراسر  در  و 
آزمایش این نظریه با چالش های مهندسی روبرو 

بود.
زلدوویچ«  »یاکوف  میالدی   ۱۹۷۱ سال  در 
فیزیکدان پیشنهاد کرد این نظریه با امواج نوری 
درهم تنیده)پیچ خورده( که به یک سطح چرخان 

برخورد می کند آزمایش شود.
برای انجام این آزمایش، سطح چرخان باید حداقل 
یک میلیارد بار در ثانیه بچرخد و این امر تاکنون 
به دلیل محدودیت های مهندسی امکانپذیر نبود.

کنند  می  ادعا  گالسکو  دانشگاه  محققان  اکنون 
با  تاثیر  این  دادن  نشان  و  آزمایش  برای  راهی 
روش  این  در  اند.  یافته  صوتی  امواج  از  استفاده 

از سطح چرخانی استفاده می شود که با سرعت 
کمتری حرکت می کند.

امواج  ایجاد کردند و  بلندگوها  از   آنها حلقه ای 
فومی  صفحه  یک  سمت  به  را  چرخان  صوتی 
میکروفون  دو  صفحه  پشت  فرستادند.  چرخان 
چسبانده شد که نشان دادند همزمان با گذر امواج 
صوت از صفحه، تن صوت آن ۳۰ درصد افزایش 
می یابد. این پدیده تاثیر داپلر چرخان نامیده می 

شود.

ماریون کرامب محقق ارشد این پژوهش می گوید: 
نسخه خطی تاثیر داپلر را همه می شناسند. این 
آژیر  تن صدای  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  پدیده 
آمبوالنس هنگامیکه به شنونده نزدیک می شود 
شنونده  از  شدن  دور  با  و  شود  می  بلندتر   نیز 
مشابه  نیز  چرخشی  داپلر  یابد.تاثیر  می  کاهش 
همین مورد است اما در یک فضای دایره وار ایجاد 
می شود. تن امواج صوتی درهم تنیده هنگام اندازه 

گیری از نقطه سطح چرخش، تغییر می کند. 

او می افزاید: اگر سطح با سرعت کافی بچرخد، 
فرکانس صوت  قابلیت انجام کاری بسیار عجیب 
را می یابد. در این حالت صوت از فرکانس مثبت 
از سطح  امر صوت  این  به منفی می رود و طی 

چرخان انرژی سرقت می کند.
 محققان طی آزمایشی  متوجه شدند  همزمان با 
برخورد صوت با سطح چرخان، تن آن کاهش می 
یابد. سپس هنگام گذر از سطح دوباره تن اصلی 

صوت تا ۳۰ درصد افزایش می یابد.

بین  تبادالت  مرکز  رئیس 
معاونت  فناوری  و  علم  المللی 
توانسته  کنون  تا  گفت:  علمی 
و  هند  کشورهای  تاییدیه  ایم 
پاکستان برای صدور محصوالت 
دانش بنیان تولیدی شرکت های 

داخلی را اخذ کنیم.
های  همکاری  مرکز  از  نقل  به 
علوم،  وزارت  المللی  بین  علمی 
مقام  قائم  آملی،  ساالر  حسین 
وزیر علوم در امور بین الملل در 
دیدار با مهدی قلعه نوی، رییس 
مرکز تبادالت بین المللی علم و 
باعث  ها  تحریم  گفت:  فناوری 
در  هایی  تکانه  ما  است  شده 

داخل کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: تاب آوری مملکت 
در اثر تحریم ها نیز باال رفته و 
توان بازدارندگی ما افزایش یافته 
همه  که  گفت  توان  می  است. 
اینها حاصل تولید علم و فناوری 
توانمند  انسانی  نیروی  و  بومی 
این  به  دقیق  نگاه  و  است  بوده 
می  نشان  آنها  رصد  و  تحوالت 
از  توجهی  قابل  بخش  که  دهد 
علم و فناوری از طریق و مسیر 
وارد  الملل  بین  علمی  تبادالت 

کشور شده است. می توان گفت 
المللی،  بین  علمی  تبادالت  که 
فناوری  و  علم  توسعه  مکمل 

داخل کشور است.
علمی  همکاریهای  مرکز  رییس 
خوشبختانه  افزود:  المللی  بین 
امروز شاهد هستیم که ظرفیت 
ها و فرصت های خوبی در حوزه 
لحاظ  به  چه  بنیان  دانش  های 
تولید مواد مورد نیاز داخلی و چه 
و  محصوالت  صادرات  حوزه  در 
خدمات دانش بنیان ایجاد شده 

است.
تفکیک  ضرورت  افزود:  وی 
وظایف معاونت علمی و فناوری 
ملی  کار  تقسیم  علوم،  وزارت  و 
به  نهادی،  نگاشت  به  توجه  و 
افزایش کارآیی و هم افزایی های 
فعالیت ها کمک خواهد کرد، از 
این رو ما در وزارت علوم، کلیه 
و  کاال  صادرات  به  مربوط  امور 
های  شرکت  دانشی  خدمات 
دانش بنیان را به معاونت علمی و 

فناوری ارجاع می دهیم.
شیوع  با  گفت:  نیز  نوی  قلعه 
تبادالت  مرکز  کرونا،  بیماری 
کرد  تالش  المللی  بین  علمی 

داخلی  مشکالت  حل  ضمن  تا 
دانش  های  شرکت  تولیدات 
محصوالت  صادرات  به  بنیان، 
کمک  کرونا  بیماری  با  مقابله 

کند.
زمینه  درهمین  داد:  ادامه  وی 
تاییدیه  ایم  توانسته  کنون  تا 
کشورهای هند و پاکستان برای 
بنیان  دانش  محصوالت  صدور 
را  داخلی  های  شرکت  تولیدی 

اخذ کنیم.
رییس مرکز تبادالت بین المللی 
افزود: هرچند در  علم و فناوری 
حوزه بازگشت نخبگان و ایرانیان 
از کشور، مشکالتی  مقیم خارج 
بازگشت  برای  تمایل  اما  داریم 
در  امنیت  دلیل  به  کشور  به 
سالمت داخل کشور در مقایسه 
جانب  از  جهان،  کشورهای  با 
کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان 

بیشتر شده است.
قلعه نوی با استقبال از پیشنهاد 
کار  تقسیم  در  آملی  ساالر  کتر 
نهادی  نگاشت  به  توجه  و  ملی 
موضوع  این  از  هم  ما  گفت: 
حمایت کرده و تالش می کنیم 

تا این مساله عینی تر شود.

تأییدیه هند و پاکستان برای صادرات 

دانش بنیان اخذ شد
نوشتار نظریه مربوط به انرژی سیاهچاله ثابت شد

قابلیت  برزیل  مرکزی  بانک 
برای  اپ  واتس  جدید 
وسیله  به  دیجیتال  پرداخت 
متوقف  را  رسان  پیام  این 
کرده زیرا مقامات مالی کشور 
هنوز آن را بررسی نکرده اند.

به نقل از رویترز،  بانک مرکزی 
و  آزمایشی  قابلیت  برزیل، 
انتقال  برای  جدید واتس اپ 
پول به وسیله چت را تعلیق 
ویزا  های  شرکت  به  و  کرد 
داد  دستور  کارت  مستر  و 

انجام  های  پرداخت  پردازش 
را  سیستم  این  توسط  شده 

متوقف کنند.
گذشته  هفته  اپ  واتس   
برزیل  در  را  قابلیت جدیدی 
ارائه کرد که به کاربران اجازه 
به  چت  طریق  از  دهد  می 
و  کسب  یا  دیگر  کاربران 
منتقل  پول  محلی  کارهای 
کنند. این قابلیت به کاربران 
را  نقد  وجه  دهد  می  اجازه 
مشابه ضمیمه کردن عکس یا 

ویدئو به دیگری منتقل کنند.
در  برزیل  مرکزی  بانک 
ارائه  کرد  اعالم  ای  بیانیه 
انجام  بدون  سرویس  این 
تحلیل  از سوی مقامات مالی 
رقابت،  قدرت  به  کشور  این 
حفظ  فرایند  و  کارآمدی 
اطالعات شخصی  درسیستم 

پرداخت خسارت می زند.
بیش  برزیل  در  اپ  واتس   
فعال  کاربر  میلیون   ۱۲۰ از 
دارد و این کشور پس از هند، 
دومین بازار بزرگ اپلیکیشن 
آید.  می  حساب  به  مذکور 
ارائه  برای  اپ  واتس  البته 
در  آنالین  پرداخت  قابلیت 
هند نیز با چالش هایی روبرو 

شده بود.
اعالم  واتس  سخنگوی  البته 
همکاری  به  پلتفرم  این  کرد 
بانک  و  محلی  شرکای  با 
مرکزی برزیل ادامه می دهد 
را  دیجیتال  های  پرداخت  تا 
برای کاربرانش در این کشور 

فراهم کند.

برزیل قابلیت پرداخت آنالین 

واتس اپ را متوقف کرد
نوشتار

پرواز  از  انگلیس  یک شرکت تجاری در 
در  برقی  هواپیمای  اولین  تجاری  موفق 
این کشور خبر داده است. این هواپیمای 
به  مجهز  دارد،  نام  فالیر  های  که  برقی 

موتوری هیبریدی است.
اویا  زیرو-  شرکت  نیواطلس،  از  نقل  به 
 – این هواپیما موتوری هیدروژنی  برای 
جریان  در  که  کرده  طراحی  الکتریکی 
اولین پرواز تجاری از فرودگاه کران فیلد 

در بدفوردشایر عملکرد موفقی داشت.
عرضه  و  تولید  از  انگلیس  دولت 
کاهش  هدف  با  برقی  هواپیماهای 

آلودگی محیط زیست و کاستن از هزینه 
سفرهای هوایی استقبال می کند. در حال 
حاضر مهم ترین چالش بر سر راه افزایش 
ضرورت  هواپیماها،  نوع  این  از  استفاده 
نصب باتری های حجیم و سنگین بر روی 
اندک  نیز مسافت  هواپیماهای مذکور و 
قابل طی شدن با هواپیماهای برقی است.

برای غلبه بر این مشکالت در هواپیمای 
پیل  از  تا  شده  تالش   HyFlyer
استفاده شود  سوختی جدید هیدروژنی 
می دهد  افزایش  را  هواپیما  برد  هم  که 
را کاهش  باتری  تولید  و هم هزینه های 

یادشده  هواپیماهای  است  قرار  می دهد. 
شوند.  تولید  صندلی  تا ۲۰   ۱۰ با  فعاًل 
اما تعداد صندلی های آنها تا سال ۲۰۳۰ 
افزایش می یابد.  تا ۱۰۰ صندلی  به ۵۰ 
مدل ۲۰۰ صندلی این هواپیما که تا سال 
پیمودن  به  قادر  می شود  تولید   ۲۰۴۰
بود.  خواهد  کیلومتری   ۵۵۵۶ مسافتی 
در جریان پرواز آزمایشی مدل فعلی این 
هواپیما مسافتی حدوداً ۴۰۰ کیلومتری 
هواپیمای  آتی  پروازهای  در  پیمود.  را 
یادشده خواهد توانست مسیری حداکثر 

۵۵۰ کیلومتری را طی کند.

پرواز اولین هواپیمای برقی تجاری در انگلیس نوشتار
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