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 پیروز حناچی :

سخنگوی دولت با بیان اینکه سوال از 
نمایندگان  قانونی  حق  رئیس جمهور 
مجلس است، گفت: این اقدام مشکلی 
از مشکات مردم را حل نخواهد کرد و 

تنها حاشیه سازی می کند.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست 
خبری با اهالی رسانه با تاکید بر اینکه 
و  دولت  اصلی  موضوع  کرونا  کماکان 
جامعه است، اظهار داشت: گزارش هایی 
ملی  و جلسات ستاد  در کمیته ها  که 
شده  اطاع رسانی  شد  مطرح  کرونا 
دستاوردهای  ما  مدت  این  در  است. 
علمی  توان  افزایش  همچون  مهمی 
شرکت های  گسترش  مهارتی،  و 
ایجاد  سامت،  حوزه  در  بنیان  دانش 
و  مجازی  کلینیک  ساختارهای 
اجتماعی شدن نظام سامت، یادگیری 
رعایت  با  همراه  زندگی  برای  مردم 

مسائل بهداشتی را داشتیم.
شاهد  خوشبختانه  کرد:  عنوان  وی 
کاهش مرگ و میر به رغم افزایش افراد 
فعال  بیماریابی  اثر  بر  کننده  مراجعه 
و  تدوام  از  کرونا  ستاد  نگرانی  بودیم. 
روی هم افتادگی این بیماری با آنفوالنزا 
ماست.  روی  پیش  پاییز  فصل  در 
بنابراین با این درک که پیش بینی برای 
ندارد  وجود  فعا  کرونا،  بیماری  اتمام 
افزایش تخت ها و زیرساخت ها کماکان 
با سرعت زیاد ادامه دارد و خوشبختانه 
در حال حاضر هیچ کاهش و کمبودی 

در این زمینه نداریم.
۸ هزار تخت بیمارستانی جدید هدف 

گذاری شده است
از مجموع  بیان کرد:  سخنگوی دولت 
تخت هایی که نیروهای مسلح عزیز ما 
برداری  بهره  اساسا  بودند  فراهم کرده 
صورت نگرفت و تخت های بیمارستانی 
کافی بود اما ۸ هزار تخت بیمارستانی 
جدید هم هدف گذاری شده است که 
امیدواریم بتوانیم تا پایان دولت این ها 
را تکمیل کنیم تا مورد بهره برداری قرار 

بگیرد.
و  انگاری  عادی  کرد:  اضافه  ربیعی 
رعایت نکردن فاصله اجتماعی و حضور 
اصلی  عامل  غیرضرور  تجمعات  در 
استان های  تمام  در  بیماری  کثرت 
که  است  درست  است.  بوده  درگیر 
اپیدمی در برخی از استان ها دیرتر بوده 
است و رفتن به اوج دیرتر صورت گرفته 
است اما تمام شواهد نشان می دهد که 

و  شمردن  اهمیت  بی  نکردن،  رعایت 
شاید به نوعی خستگی جامعه از آثار 
هم  به  نوعی  و  کرونا  روانی  و  روحی 
دادنش  نشان  و  پروتکل ها  این  زدن 
عامل  روحی،  خستگی  این  خاطر  به 

گسترش بوده است.
عامل  دو  کرد:  خاطرنشان  وی 
بدون  کرونا  مدیریت  در  ما  موفقیت 
تردید، توانایی نظام سامت و درمان 
نظام  با  جامعه  و  مردم  همکاری  و 
بنابراین  است.  بوده  و درمان  سامت 
در هر جلسه این بحث مجدد مطرح 
می شود که ما تصمیماتی بگیریم که 
عاوه بر فرهنگ سازی با الزامات برای 

مراعات کردن همراه باشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همانطور 
اجباری شد،  ماسک  دارید  اطاع  که 
کرونا  ستاد  جلسه  در  که  مطالعاتی 
از  استفاده  می دهد  نشان  شد،  ارائه 
انتقال  از  درصد   ۹۹ طرفین  ماسک 
ویروس کرونا جلوگیری می کند. دقت 
ماسک  از  دو طرف  هر  اگر  که  کنید 
درگیر  امکان  باشند  کرده  استفاده 
شدن به این ویروس و شیوع آن بسیار 
پایین است. گزارش دیگری است که 
متاسفانه مراعات سالمندان نسبت به 
روزها کمتر شده و به توصیه ها توجه 
بیشتر  امروز  نشده است و سالمندان 

مورد حمله قرار می گیرند. 
پاساژها در صورت تخلف از پروتکل ها، 

یک هفته تعطیل خواهند شد
برای  کرونا  ملی  ستاد  افزود:  ربیعی 
قبًا  که  چهار  و  سه  گروه  مشاغل 
تعریف شد، در شهرهای قرمز مجدد 
است  کرده  اعمال  را  های  ممنوعیت 
پیشنهاد  براساس  هم  تهران  در  و 

ستاد تهران، در مورد برخی از مشاغل 
مسئولیت  شد.  خواهد  گیری  تصمیم 
مانند  عمومی  های  محیط  و  اماکن 
هاست  مجموعه  مدیران  با  پاساژها 
بازرسی  نظر  با  تخلف،  صورت  در  و 
وزارت بهداشت به مدت یک هفته در 
ابتدا تعطیل خواهند شد و باید اصاح 
برای زمان  بینی  ما هیچ پیش  کنند.  
اتمام کرونا چشم انداز نزدیکی نداریم . 
هیچ دارو و درمان مستقیمی نیز وجود 
ندارد. راه و کار بزرگ در مقابله با کرونا 

ماسک و فاصله فیزیکی است.
هم  رئیس جمهور  کرد:  تصریح  وی 
قسط  الزم  اقدامات  هم  دادند  دستور 
ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت  دوم 
برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی انجام شود و هم تمام مطالبات 
پرستاران باید امسال پرداخت شود و 
این دستور به رئیس سازمان برنامه و 
بودجه صورت گرفته است. همینطور 
باید  که  هایی  استخدام  زمینه  در 
صورت گیرد، به هر حال ما باید برای 

شرایط آینده آماده باشیم.
که  داریم  ارز  دالر  میلیارد  حدود ۲۷ 

تاکنون به کشور بازنگشته است
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه ستاد 
صبح  که  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
در  مباحثی  گفت:  شد،  برگزار  امروز 
مورد تامین ارز و پایین آوردن قیمت 
ارز و فراوان شدن ارز در اختیار دولت 
مطرح شد. ما حدود ۲۷ میلیارد دالر 
ارز داریم که باید از سال ۹۷ تاکنون 
برگشت داده می شد که برگشت داده 
سازمان  اباغیه  براساس  است.  نشده 
توسعه تجارت، همین طور که قدردانی 
و تشکر می کنیم از صادرکنندگانی که 

اقدام  ارز  موقع  به  بازگشت  به  نسبت 
تشویقی  تمهیدات  شد  قرار  و  کردند 
که  افرادی  گیرد،  صورت  برایشان 
اقدام نکردند تا پایان تیرماه ۹۹ کارت 

بازرگانی شان ابطال می شود.
تصمیم  البته  کرد:  اضافه  ربیعی 
مستثنا  تولیدی  واحدهای  گرفتیم 
و  نخوابد  تولید  اینکه  دلیل  به  باشند 
که  است  اشخاص  مشمول  اقدام  این 
هیچ بازپرداختی از بابت ارز حاصل از 
یعنی  نداشتند.  تاکنون  صادرات خود 
به  نزدیک  چیزی  آنها  بازگشت  حد 
انجام  هماهنگی  براساس  است .  صفر 
وزارت  و  مرکزی  بانک  میان  شده 
صمت، کمیته نظارت بر تخصیص ارز 
نمایندگان  حضور  با  را  خود  جلسات 
کشور  کل  دادستانی  و  قضاییه  قوه 
و صادرکنندگان  داد  تشکیل خواهند 
دعوت خواهند شد و شیوه برگرداندن 

پول مشخص خواهد شد.
ممنوعیت واردات تلفن همراه صحت 

ندارد
مورد  در  هم  بحثی  کرد:  تصریح  وی 
مطرح  گوشی  واردات  محدودیت 
قیمت  افزایش  به  منجر  که  بود  شده 
واردات  که  بود  شده  گفته  بود.  شده 
دالر   ۳۰۰ باالی  موبایل  گوشی های 
عنوان  آنچه  و  است  شده  ممنوع 
تصمیمات  و  بود، صورت جلسه  شده 
هیچ  و  بوده  ارزی  مشترک  کارگروه 
اباغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی 
از  در این خصوص اتخاذ نشده است. 
سوی وزارت صمت و گمرکات کشور 
زمینه  این  در  اباغی  و  دستور  هیچ 
در  هم  ای  رویه  تغییر  هیچ  و  نیست 

این واردات انجام نشده است.

۸ هزار تخت بیمارستانی جدید هدف گذاری شده است

اگر در  آمریکا گفت که  ریاست جمهوری ۲۰۲۰  انتخابات  در  نامزد حزب دموکرات 
این انتخابات پیروز شود، در روز نخست به عنوان رئیس جمهور، آمریکا را به سازمان 

بهداشت جهانی برمی گرداند.
 نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا گفت که در صورت پیروزی در 

انتخابات کشورش را به سازمان بهداشت جهانی بازخواهد گرداند.
جو بایدن در صفحه توئیتر خود نوشت: زمانی که آمریکا در تقویت بهداشت جهانی ایفای 
نقش کند، آمریکایی ها ایمن تر خواهند بود. در روز نخست به عنوان رئیس جمهور، به 

سازمان بهداشت جهانی برخواهیم گشت و رهبری در عرصه جهانی را باز می گردانیم.
اقدام رسمی رئیس  از  این،  از  ایالت نیوجرسی آمریکا پیش  گفتنی است که سناتور 

جمهور این کشور برای خارج کردن آمریکا از سازمان بهداشت جهانی خبر داده بود.
»باب منندز« سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی شامگاه سه شنبه اعام کرد که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به صورت رسمی این کشور را از سازمان بهداشت جهانی 
خارج کرده است. این سناتور دموکرات در صفحه توئیتر خود نوشت: کنگره اطاعیه ای 
از  را  با شیوع )ویروس کرونا( آمریکا  دریافت کرد که رئیس جمهور آمریکا همزمان 
سازمان بهداشت جهانی خارج کرد. وی با انتقاد از نحوه برخورد دولت ترامپ با شیوع 
کرونا و ناهماهنگ و هرج و مرج خواندن آن، افزود: این تصمیم موجب حفظ منفعت یا 

زندگی آمریکایی ها نمی شود و آمریکایی ها را بیمار و تنها می کند.

بایدن: آمریکا را به سازمان بهداشت جهانی 
بازمی گردانم

وزارت خارجه چین می گوید با آمریکایی هایی که مناقشه تبت را دستاویزی برای محدود 
کردن روادید مقامات چینی قرار داده اند؛ مقابله به مثل خواهد کرد. به نقل از فرانس 
پرس، پکن امروز چهارشنبه به اقدام آمریکا مبنی بر محدودیت روادید برای برخی از 
مقامات چینی، واکنش متقابل نشان داد.آمریکا با این ادعا که دولت پکن مانع از دسترسی 
اتباع بیگانه به منطقه تبت می شود؛ برخی مقامات چینی را مشمول محدودیت روادید 
کرد حال آنکه چین هم در مقابل، آن دسته از آمریکایی ها را که در رابطه با مسائل تبت 
رفتار بدی از خود نشان داده اند؛ مشمول محدودیت های مشابه می کند.در همین راستا، 
»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین، ضمن مخالفت شدید با اقدام اخیر آمریکا، 
از واشنگتن خواست تا از دخالت در امور داخلی چین پرهیز کند.وی ضمن اعام تصمیم 
پکن مبنی بر اعمال محدودیت های مشابه بر مقامات آمریکایی دخیل در مسائل تبت، 
درباره وخیم شدن رابطه پکن- واشنگتن هشدار داد. آمریکا در تحقق راهبرد چرخش به 
آسیا-پاسیفیک که با هدف مهار قدرت یابی چین انجام می شود؛ سعی می کند با تحریک 
جریان های جدایی طلب مناطق تابعه چین نظیر هنگ کنگ، تایوان و تبت، اصل چین 

واحد را زیر سوال برده و اقتدار دولت مرکزی پکن را تضعیف کند.

چین هم برای مقامات آمریکا 
محدودیت روادید قائل شد

عضو دفتر روابط بین الملل جنبش مقاومت اسامی حماس از ۲ قطعنامه اخیر شورای 
اجرایی سازمان یونسکو در حمایت از حقوق ثابت ملت فلسطین استقبال کرد.

به نقل از فلسطین الیوم، »باسم نعیم« عضو دفتر روابط بین الملل جنبش مقاومت 
اسامی حماس از ۲ قطعنامه اخیر شورای اجرایی سازمان یونسکو در حمایت از حقوق 
که  کرد  اعام  نعیم  باسم  گزارش،  این  اساس  بر  کرد.  استقبال  فلسطین  ملت  ثابت 
تصویب این قطعنامه ها با اکثریت قاطع آرا بیانگر انزوای رژیم صهیونیستی و شکست 
پیشبرد  و  بین الملل  قوانین  گذاشتن  زیرپا  برای  صهیونیستی  آمریکایی  تاش های 
طرح های توسعه طلبانه در اراضی اشغالی فلسطین است. نعیم گفت که این قطعنامه ها 
و دهها قطعنامه دیگر که قبا تصویب شده، باید عما اجرا شوند و رژیم صهیونیستی 
قرار گیرد.  ثابت ملت فلسطین تحت فشار  و  به حقوق غیرقابل تصرف  احترام  برای 
یونسکو اخیرا دو قطعنامه را در مخالفت با هرگونه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی 
در اراضی اشغالی و توسعه شهرک سازی و حمایت از میراث دینی و فرهنگی فلسطینیان 

تصویب کرد.

قطعنامه های »یونسکو« نشان دهنده انزوای 
رژیم صهیونیستی است

مسکو می گوید قصد ندارد دولت پکن را برای پیوستن به میز مذاکرات هسته ای روسیه-
آمریکا تحت فشار بگذارد و خودداری چین از پذیرش این پیشنهاد قابل احترام است.

به نقل از اسپوتنیک، »آناتولی آنتونوف« سفیر روسیه در واشنگتن، می گوید تصمیم 
چین مبنی بر عدم تمایل برای پیوستن به مذاکرات تسلیحات هسته ای روسیه-آمریکا 

قابل احترام است و مسکو قصد ندارد از این بابت، دولت پکن را تحت فشار قرار دهد.
باره بسیار شفاف است. در مقطع فعلی،  این  افزود: موضع چین در  باره  این  وی در 
چین آمادگی مشارکت در تاش های روسیه و آمریکا در حوزه کنترل تسلیحات را 
 )Fu Cong( »ندارد. به نظر من باید به چنین موضع گیری احترام گذاشت. »فو کنگ
رئیس بخش کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین، ضمن تاکید بر عدم تمایل پکن 
برای پیوستن به میز مذاکرات هسته ای آمریکا-روسیه؛ از وجود یک پیش شرط برای 
تغییر مواضع فعلی خبر داد.وی در این باره گفت: چین تنها در صورتی از مشارکت در 
مذاکرات کنترل تسلیحاتی آمریکا- روسیه خشنود خواهد بود که طرف آمریکایی حاضر 
به کاهش زرادخانه های هسته ای خود و رساندن آنها به سطحی باشد که چین از آن 
برخوردار است.استارت نو تنها پیمان هسته ای باقی مانده میان واشنگتن- مسکو است 
که در فوریه سال میادی آینده )۲۰۲۱( منقضی می شود. این در حالی است که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی است تنها در صورتی این پیمان تمدید خواهد شد 
که با پیوستن چین به میز مذاکره از شکل دوجانبه خارج شود. پیشتر هم دولت آمریکا 
پیشنهاد داده بود که نماینده چین در مذاکرات واشنگتن- مسکو حاضر شود. اما دولت 
پکن می گوید حجم تسلیحات هسته ای چین به حدی نیست که بخواهد خود را درگیر 

مذاکره با طرفین دیگر کند.

در باب مذاکرات تسلیحاتی؛

روسیه: به تصمیم چین احترام می گذاریم



سیاسی
خبر

اولویت امسال وزارت کشور 
معیشت، امنیت و سالمت است

وزیرکشور بابیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سالمت 
ناشی  مشکالت  به  باتوجه  دولت  مانده  باقی  یکسال  در  اظهارکرد:  است، 

ازتحریم ها و شرایط کرونا شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمیکنیم.
معاون  با  کشور  وزارت  ارشد  مدیران  نشست  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
اول ریاست جمهوری در وزارت کشور، ضمن تشکر از دهیاران، بخشداران، 
فرمانداران، استانداران و همه مدیران وزارت کشور از صدر تا ذیل و کارکنان 
وزارت کشور در اقصی نقاط کشور، گفت: کار وزارت کشور به گونه ای است 
که همکاران ما با توجه به موضوعات مستحدثه ای که در حوزه های سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی، اجتماعی داریم هیچ گونه استراحتی به معنای اینکه بتوانند 
با خیال راحت بخشی از زمان خود را منصرف از کار بگذرانند، ندارند. به ویژه 

در این چند مدت که تمام فشارها بر دوش استان ها و فرمانداری هاست.
وی افزود: هر تصمیمی که در دولت گرفته و هر قانونی که در مجلس تصویب 
می شود، اجرای آن در سطح استان ها و شهرستان هاست و مسؤول هماهنگی، 
پیگیری و نظارت در استان ها و شهرستان ها استانداران و فرمانداران هستند.

تفکیک  اجتماعی،  مسائل  سیاسی،  فضاهای  به  توجه  با  گفت:  کشور  وزیر 
حوزه های قدرت به تناسب تفکیکی که در سطح ملی داریم، در سطح استانی 
هم داریم؛ در آنجا هم عناصر و حوزه های قدرت هستند که هماهنگ کردن 
همه آنها در سطح استان با استانداران و در سطح شهرستانها با فرمانداران 

است که کاری طاقت فرساست و بخش زیادی از زمان را می گیرد.
وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه سیاست دولت در امر اداره کشور در حوزه 
سیاسی مبتنی بر وحدت، همکاری، همیاری و همدلی است، در بسیاری از 
بتوانند  تا  قانونی، شرعی و عرفی خود گذشته اند  از حق  ما  موارد دوستان 
که  ببرند  پیش  را  و شهرستان ها  استان ها  و  کنند  ایجاد  انسجام  و  وحدت 

جای تشکر دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاونان وزارت کشور و 
ضمن مرور حوادث و بحران ها و اقدامات انجام شده در صیانت از معیشت، 
امنیت، سالمت و آزادی های قانونی جامعه، گفت: در همه این مسائل، تمام 
تالش ما این بوده است که اهداف و برنامه های کشور و دولت را عملیاتی 

کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، اداری، پولی و بانکی، 
مالیاتی کشور، نظامات متمرکز بخشی هستند، عنوان کرد: نظامات متمرکز 
بخشی در سلسله مراتب عملیاتی و اقدام، هم از نیازهای واقعی ترکیبی و 
تلفیقی مناطق غافل است و همچنین قدرت هماهنگی آنها در سطح مناطق 
بشدت پایین است. با این وجود، استانداران با تمام تالش از همه ظرفیت 
امکان  اما هنوز ظرفیت ها و  نواقص استفاده می کنند  این  قانونی برای رفع 

زیادی برای استفاده در این زمینه باید فعال شود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه های جامع در وزارت کشور و در مقام ذکر چند 
نمونه از ده ها نمونه از این سامانه ها، گفت: در انتخابات ۲۳ فرایند از ۲۵ فرایند 
به صورت الکترونیکی تحت سامانه انتخابات انجام می شود، در سامانه معاینه 
فنی تمام این مراکز در کشور تحت کنترل است، سامانه رصد اجتماعی طرح 
بسیار منظمی است که مانند سنجش بیماری ها، تمام موضوعات اجتماعی 

کشور را به صورت ماهانه رصد و تحلیل می کنیم.
وزیر کشور با اشاره به وقوع بحران های طبیعی در کشور، گفت: در موضوع 
سیل هرچند ۵ استان اصلی بودند، اما درواقع ۲۴ استان درگیر بودند اما با 
برنامه ریزی که در وزارت کشور انجام شد هم آقای نجار به عنوان رئیس 
سازمان مدیریت بحران و هم همه استانداران به عنوان رؤسای سازمان بحران 
قرارگاهی  رئیس جمهوری  با حکم  بنده  هم  و  فعال شدند  کاماًل  استان ها 
تشکیل دادیم که ضمن مدیریت سیل، افکار عمومی بخوبی در این عرصه 

مدیریت شد.
وی افزود: عالوه براین، برنامه ریزی خوبی شد و ظرف یک مدت معین همه 
تعمیرات و ساخت سازها انجام و همه خسارات پرداخت شد یا برابر زمان 
بندی مقرر در مسیر تحقق است و مواردی هم که در مسیر کار اضافه شد با 

اندکی تأخیر به نتیجه رسید.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیری در موضوع سیل 
انجام گرفت، گفت: روش جدید محاسبه خسارات سیل موجب شد که از ۱ 
میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار که در مرحله نخست به عنوان خسارات سیل اعالم 
کردند؛ با ثبت در سامانه امداد دولت به نام اختصاری سجاد و بررسی و تحلیل 
عکس های هوایی قبل، بعد و حین حادثه به ۲۵۰ هزار هکتار رسیدیم که 
بیش از دو سوم هزینه صرفه جویی شد. البته برای برای تمامی خانواده های 

خسارت دیده از سیل نیز، لوازم اولیه زندگی را آماده کرده و تحویل دادیم.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه تکالیف استانداران از ابتدای دولت، سه امر 
وحدت و انسجام، امنیت و توسعه بود، افزود: برای هر سه مورد ساختارهای 

الزم و اقدامات مناسبی انجام دادیم.
رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری چندین دوره انتخابات به بهترین شکل و 
در امنیت و سالمت کامل گفت: اینها به دلیل وجود اعتماد به کار و فرایند 

است.
تقریباً  انتخابات،  در  جدید  دستگاه های  از  استفاده  با  افزود:  همچنین  وی 

تخلفات جاری به تعداد انگشتان دست رسیده است.
وزیر کشور با بیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سالمت 
از  ناشی  به شرایط  با توجه  مانده دولت  باقی  اظهار کرد: در یکسال  است، 
تحریم ها و مشکالت مالی و از طرف دیگر کرونا و مشکالت ناشی از آن شرایط 
اقتصادی خوبی را تجربه نمی کنیم، گرچه این مسأله مختص ما نبوده و دنیا 
درگیر این موضوع است اما تحریم ها، مشکالت ما را چندین برابر کرده است.

و  گذاری  سرمایه  تولید،  به  معیشت  حوزه  در  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
جلوگیری از بیکار شدن کارگران توجه داریم و در حوزه امنیت رضایتمندی 
مردم برای ما اصل است. رضایتمندی هم به واسطه پاسخگویی به معیشت 
مردم و بخشی هم مربوط به رابطه خوب با مردم، پاسخگویی به مطالبات و 

نیازهاست.
وی افزود: در ابتدای سال، ۳۰ محور در حوزه اقتصادی را به همه فرمانداری ها 
و استانداری ها اعالم کرده ایم که معاونت اقتصادی وزارت کشور ماه به ماه 

اجرایی شدن این محورها را پیگیری می کند.
رو  پیش  سال  یک  در  که  است  این  ما  تالش  تمام  گفت:  فضلی  رحمانی 
امنیت، معیشت و به نتیجه رساندن پروژه ها را به نحو احسن مدیریت کنیم 
و همچنین هفت سال گذشته را مرور و اقدامات دولت در این مدت را اطالع 
رسانی کنیم. به رغم همه فشارها و مشکالت کشور در این دوره، اقدامات این 

هفت سال کاماًل قابل مقایسه با گذشته و عرضه به مردم است.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت های همیشگی دولت و تداوم 
آن در یکسال پیشرو بتوانیم ظرفیت خوب استان ها را در جهت خدمت به 

مردم بیش از پیش به کار بگیریم.

وزیر امور خارجه با اشاره به توافق ۲۵ ساله نفتی 
ایران و چین گفت: در این خصوص هیچ موضوع 
مخفی وجود ندارد و همه چیز کاماًل شفاف است.

در  خارجه   امور  وزیر  ظریف  محمدجواد   
تبریک  با  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه 
به نمایندگان مجلس یازدهم و هیئت رئیسه و 
آرزوی توفیق برای خدمت به آنها در این دوره، 
گفت: امروز دنیا شاهد یک تحول عمده در روابط 
بین الملل است که شاید در ۱۰۰ سال گذشته و 
به خصوص ۷۰ سال گذشته و بعد از پایان جنگ 

جهانی دوم، بی سابقه است.
بین الملل  روابط  در  تغییرات  این  افزود:  وی 
در  مفاهیم  از  بسیاری  ماهیت  و  است  بنیادین 
روابط بین الملل در حال تغییر است. این تغییر 
بعد از پایان امپراتوری شرق آغاز شد، البته غرب 
فکر می کرد که این پایان به معنای پیروزی است 
و به زودی فهمیدند که شرایط جدیدی در روابط 
بین الملل حاکم شده است. اشتباه برداشتی که 
را  آن  تاوان  در دهه ۹۰ کردند، غرب همچنان 

می دهد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در شرایط سیال 
گذار بین المللی که ۳۰ سال است ما در آن بوده 
و پایانی برای آن فعاًل متصور نیستیم، مهم ترین 
نکته فهم دقیق و عدم اشتباه است، اظهار داشت: 
هر کسی در دوران گذار دچار فهم اشتباه شود، 
دچار مشکالت اساسی شده و بعضی حکومت ها 

به پایان رسیده اند.
ظریف افزود: متأسفانه ایران هم در تاریخ معاصر 
رغم  به  مختلفی  دالیلی  به  گذار  مقاطع  در 
اهمیت شرایط مهم و استراتژیک خود تا پیش 
را  خودش  نقش  نتوانسته  اسالمی،  انقالب  از 
این  به  از دست رفت، شاید  ایفا کند. فرصت ها 
جهانی  های  گیری  گذشته جهت  در  که  دلیل 
شناخته نشد و کنش گری فعال و انسجام داخلی 
نداشتیم و شاید مهم تر از همه نخبگان جامعه ما 
در دوران گذار نه تدبیر کافی و نه شجاعت الزم 
را داشتند که شرایط گذار بتوانند شرایط کشور را 
به شکلی مدیریت کنند تا شرایط گذار در کشور 

ایجاد شود.
وی با بیان اینکه شرایط گذار دو مشخصه مهم 
دارد، به تبیین این دو مشخصه پرداخت و تاکید 
کرد: مشخصه اول »شدن مداوم« یا »سیالیت« 
فرصت  مدت  کوتاه  ائتالف های  و  جانبه  همه 
دوم  تحول  است.  مفاهیم  در  تحول  و  طلبانه 
روابط  در  قدرت  کانون های  و  مراکز  جابجایی 
همه  که  است  جهانی  از  حرکت  بین المللی 
چیزش در غرب اتفاق می افتاد از اتفاقات مهم تا 
تصمیم گیری های مهم غرب محور بود به جهانی 

که امروز این چنین نیست
وزیر امور خارجه تصریح کرد: همه مفاهیم بین 
بنیادین  تحول  دچار  سیاسی  روابط  و  الملل 
شده است. نه اینکه مفاهیم قبلی نابود شده، اما 
فرصت های  مفاهیم جدیدی جایگزین شده که 
ویژه ای برای کشورهایی نظیر جمهوری اسالمی 
ایران فراهم کرده است. امام )ره( اولین کسی بود 

که این موضوع و تحول را تشخیص داد.
ظریف اضافه کرد: اگر نامه حضرت امام )ره( به 
گورباچوف را مالحظه کنید، متوجه می شوید که 
امام این تحول را در آن زمان تشخیص دادند و 
به دنبال ایشان، خلف صالح ایشان مقام معظم 

رهبری همین روش را ادامه دادند.
وی با بیان اینکه امنیت و قدرت دچار تحول شده 
و مفاهیم جدیدی می توانند امنیت و قدرت ساز 
و  نیست  غرب  جهان  همه  داشت:  اظهار  باشد، 
حتی در درون غرب، جنگی داخلی بین قدرت و 

نظام لیبرال جهانی شکل گرفته است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه قدرت های غیر 
برآمدن چین و  اظهار داشت:  اند،  برآمده  غربی 
نگرانی  نوظهور،  کشورهای  برآمدن  همچنین 
آمریکا را از دهه ۹۰ دربرداشته و تمامی اقدامات 
ایاالت متحده در همین راستا بوده است. آمریکا 
فکر می کرده در شرایط انتقالی اگر سریع اقدام 

نکند، امکانات خود را از دست می دهد.
شرایط  بتواند  آمریکا  اینکه  برای  افزود:  ظریف 
عنوان  به  آمریکا  امروز  یعنی  دارد  نگه  را  قدیم 
یک قدرت ارتجاعی و قدرتی که تالش می کند، 
شرایط گذشته را که به نفعش بوده نگه دارد و 
جلوگیری  قدرت  جدید  مفاهیم  آمدن  روی  از 
کند.  امنیتی  را  دنیا  تمام  که  است  این  کند 
شما می بینید در مورد کرونا هم آمریکا با چین 
کند.  حفظ  را  خود  تا  می کند  امنیتی  برخورد 
اگرچه بعضی تئوری ها وجود دارد که از هر دو 
طرف در مورد کرونا بحث امنیتی بودن را مطرح 
می کنند اما آمریکا به دلیل دیگری آن را امنیتی 

می کند.
این شرایط  وی گفت: آمریکا تالش می کند در 
قدرتی  عنوان  به  را  اسالمی  جمهوری  انتقالی، 
که می تواند در شرایط جدید با شناخت صحیح 

برآید، امنیتی کند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در این شرایط، یک 
باید  ایران پیش آمده و  برای  فضای کنش گری 
بپذیریم که اگر در شرایطی می توانستیم بگوییم 
که امر مختومه وجود دارد، اما االن نمی شود آن 
را گفت. هر چند ما بر اساس تفکر اسالمی معتقد 
به جبر نیستیم، اما امروز تفکر محتومی در روابط 
بین الملل و همچنین هیچ امر محتومی در جهان 

وجود ندارد و همه چیز در حال شدن است.
ظریف با بیان اینکه انسان ها و کشورها به عنوان 
هرگونه  داشت:  اظهار  هستند،  مؤثر  کنش گران 
و خطر جدی  تسلیم  معنای  به  انگاری  محتوم 
است که جوامع را تهدید می کند و باید بپذیریم 
تأثیرگذار هستیم و خود می توانیم  که کنشگر، 

آینده خود را شکل دهیم.
است  شده  گونه ای  به  شرایط  امروز  گفت:  وی 
که نه تنها کشورها، بلکه افراد هم می توانند در 

تحوالت بین المللی کنشگر بوده و مؤثر باشند.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: در این شرایط که 
جمهوری اسالمی با یک قدرت واقعی و آن قدرت 
معنایی که امام راحل آن را به خوبی درک کردند 
و به خوبی از آن هم استفاده کردند و رهبر معظم 
انقالب هم در سیاست های داهیانه شأن همین را 
پیگیری می کنند، جمهوری اسالمی یک قدرت 

که  است  همین  برای  و  است  برآمدن  حال  در 
نماینده  عنوان  به  عیار  تمام  جنگ  یک  آمریکا 
آن  به عنوان کسی که می خواهد  و  قبلی  نظام 
بر  کند،  حفظ  را  قبلی  نظام  کنشگری  روابط 

جمهوری اسالمی حاکم کرده است.
ظریف تصریح کرد: در این جنگ تمام عیار آمریکا 
می خواهد چند کار انجام دهد که مهمترین آن 
از  که  است  این  آن  و  است  سازی  مفهوم  یک 
از  وقتی  کند.  ایجاد  امنیتی  تهدید  یک  ایران 
ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کرد موضوع ایران 
می شود موضوع مکان ها و حوزه هایی که آمریکا 
در آنها اقتدار دارد مثل شورای امنیت یا اینکه 
از  بتواند  و  اقتصاد بکشاند  امنیتی  به حوزه های 
ضربه های امنیتی در اقتصاد جهانی استفاده کند.

وی افزود: یکی از کارهای مهمی که آمریکا در 
قدرت  دادن  دست  از  به  علم  با  »اوباما«  دوران 
را  جهان  اقتصادی  ضعف های  داد،  انجام  خود 
امنیتی سازی کرد و بحث های مربوط به مبارزه 
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اقداماتی از 
این قبیل را امنیتی و دنیا را در برخی حوزه ها 
تا  از همین حوزه ها استفاده کرد  گرفتار کرد و 

اهداف امنیتی خود را پیگیری کند.
وزیر امور خارجه بیان کرد: نظام اقتصادی آمریکا، 
بر  را  ویژه ای  توانست یک قدرت  فاصله  این  در 
نظام اقتصادی جهانی پیدا کند و این موضوعات 
هستند که جمهوری اسالمی باید در میان آنها 

بازی کند.
از  بعد  که  کاری  دومین  کرد:  تصریح  ظریف 
کرده  تالش  آمریکا  ایران،  علیه  سازی  امنیتی 
ایران  علیه  سازی  اجماع  دهد،  انجام  تا  است 
تا   ۹۶ ما  دی  از  که  هستید  شاهد  شما  است. 
امنیت  ویژه شورای  هفته گذشته، چهار جلسه 
برگزار شده  ایران  بر  فشار  برای  آمریکا  فشار  با 
وقت  نماینده  بهمن ۹۶  در  که  جلسه ای  است. 
آمریکا در مورد اغتشاشات برگزار کرد، جلسه ای 
که به ریاست »پمپئو« برگزار شد، جلسه ای که 
به ریاست ترامپ برگزار شد و جلسه ای که هفته 
و  ملل  سازمان  دبیرکل  بنده،  با حضور  گذشته 
شخص پمپئو برگزار شد و در همه این حرکت ها 

به لطف خدا، آمریکا منزوی شده است.
در  که  کردید  مالحظه  شما  اینکه  بیان  با  وی 
جلسه ای که آمریکا برای اغتشاشات برگزار کرد، 
همه اعضای شورای امنیت از برجام حرف زدند، 
که  گذشته  هفته  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان 
آمریکا باز هم برای امنیتی سازی ایران استفاده 
کرد، همه اعضای شورای امنیت اصرار کردند که 
برجام مهم و هم اینکه سیاست آمریکا غلط است.

آمریکا  سوم  هدف  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر 
منطقه  در  ایران  از  جعلی  سازی های  روایت 
و  بشناسیم  را  آمریکا  بازی  باید  است.  جهان  و 

گرفتار آن نشویم.
بر  فشار  آمریکا  اقدام  چهارمین  گفت:  ظریف 
دوستان ایران و هدف قرار دادن منافع ایران در 
منطقه است، که در این حوزه هم باید توجه ویژه 

داشته باشیم.
دنبال  آمریکا  که  هدفی  مهم ترین  افزود:  وی 
مشروعیت  نظام،  دادن  نشان  ناکارآمد  می کند، 
حاکمیت  از  مردم  کردن  جدا  و  نظام  از  زدایی 

است.
»جان  کتاب  اگر  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
پشت  در  می شوید  متوجه  بخوانید،  را  بولتون« 
تحت  که  ایران  علیه  آمریکا  سیاست های  همه 
اهداف  این  گرفته،  نام  حداکثری  فشار  عنوان 

نهفته است.
ظریف با اشاره به اقداماتی که ما باید انجام دهیم، 
تصریح کرد: مهم تر از همه انسجام درونی است. 
سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی 
نیست. بر همین اساس است که سیاست خارجی 
رهبری  اختیارات  حوزه  در  اساسی  قانون  در 
مقام  را  نظام  کلی  سیاست های  و  است  انقالب 
معنی  به  این  می کنند.  تعیین  رهبری  معظم 
دعوای  از  اجتناب  و  سازی  دوگانه  از  اجتناب 

داخلی در حوزه سیاست خارجی است.
وی با بیان اینکه بحث دوم تمرکز بر منطقه و 
در  باید  ایران  داشت:  اظهار  است،  همسایگان 
توسعه  و  ثبات  و  امنیت  کننده  تولید  منطقه 
باید سیاست  ما  برای همسایگان شناخته شود. 
باید  ما  همسایگان  و  کنیم  دنبال  را  همسایگی 
احساس کنند که بهترین روابط را با ایران دارند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز بهترین روابط 
را با ترکیه، روسیه، افغانستان، آذربایجان، عراق، 
پاکستان و بعضی از همسایگان جنوبی مان که 
خواهان روابط خوب با ایران بودند، داریم، اظهار 
کشورها  این  به  بنده  سفرهای  تعداد  داشت: 
چندین برابر سفر به بقیه کشورهاست. بیش از 
۲۰ سفربه روسیه و ۲۰ سفر به ترکیه، سفرهای 
متعدد به پاکستان و افغانستان و عراق همه اینها 

نشان دهنده تمرکز بر همسایگی است.
وی افزود: نمونه نقش مؤثر ایفا کردن در منطقه 
روند آستانه است. باید بگویم که تنها کاری که 
بازگرداند،  سوریه  به  را  ثبات  و  آرامش  دنیا  در 

روند آستانه است.
کنوانسیون  بحث  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
دریای خزر که یکی از توفیقات بزرگ جمهوری 
اسالمی ایران است، در قالب سیاست همسایگی 
با حفظ تمامی حقوق مردم ایران در دریای خزر 

انجام گرفته است.
جانبه،  سه  همکاری های  کرد:  تصریح  ظریف 
چندجانبه و منطقه ای که ما در این مدت شاهد 
آن بودیم، بر اساس این سیاست است؛ سیاست 
تخلیه قدرت استراتژیک ایران توسط آمریکا در 

منطقه را با سیاست همسایگی پاسخ می دهیم.
وی با بیان اینکه توجه به جابجایی تمرکز قدرت 
جهانی را باید در سیاست ورزی خود مهم بدانیم، 
گفت: به همین دلیل هم است که ضمن حفظ 
یک سیاست همه جانبه و ضمن داشتن حفظ 
 ۶ مقابل  در  اینکه  برای  کامل  نفس  به  اعتماد 
کاله  ترامپ  قول  به  و  بنشینیم  جهانی  قدرت 
سرشان بگذاریم و بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم 
ترامپ  با  ما  دیدار  مالقات  نگران  »بولتون«  که 
باشد، در عین حال همین اقتدار و خودباوری را 
داشته ایم که با چین در مورد قرارداد استراتژیک 

۲۵ ساله مذاکره کنیم.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: در اینجا الزم است 
که به ملت ایران بگویم که در این توافق هیچ چیز 
مخفی وجود ندارد. در دیدار »شیء جین پینگ« 
قرارداد ۲۵  مورد  در  که  رهبری  معظم  مقام  با 
ساله صحبت کردیم، آن را اعالم کردیم. وقتی در 
سفر سال گذشته پیش نویس این قرارداد را به 

چین بردم، آن را اعالم کردیم.
به پیش  اضافه کرد: وقتی هم که چین  ظریف 
نویس ما پاسخ داد، آن را اعالم کردیم و در نهایت 
زمانی هم که به توافق نهایی برسیم، چرا که هنوز 
به نتیجه نرسیده و در حال مذاکره هستیم، اعالم 

می کنیم.
وجود  ما  روابط  در  شفافیت  اینکه  بیان  با  وی 
دارد، اظهار داشت: اما درک اینکه منبع و محل 
قدرت در دنیا عوض می شود، مهم است. به این 
معنا نیست که ما یک گرایش یک طرفه داشته 
و سیاست نه شرقی و نه غرب را کنار بگذاریم. 
بین  واقعیات  ما  که  است  این  معنای  به  این 
الملل را بشناسیم و بر اساس این شرایط گذار 
از جهان غربی به جهان پساغربی عمل کنیم از 
این رو با اعتماد به نفس و با توجه به ظرفیت های 

ساختاری باید عمل کنیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکا با جنگ 
و فشار اقتصادی که به واقع تروریسم اقتصادی 
اسم  ما  گفت:  می کند،  اقدام  ایران  علیه  است 
تحریم نمی آوریم چرا که تحریم یک معنی قانونی 
دارد. اقدامات آمریکا اقدامات زورمدارانه اقتصادی 

و یا، تروریسم اقتصادی است.
ظریف در حوزه اقتصادی نیز، افزود: آقای انصاری 
تشریف  امروز  هم  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
دارند. ما ابتدا یک تغییر ساختاری و یک تغییر 
وزارت  فکری  تغییر  در  کردیم.  ایجاد  فکری 
چهار  در  خارجه  وزارت  که  بگویم  باید  خارجه 
امنیتی  و  سیاسی  موجودیت  یک  گذشته  دهه 
بود و ما خواستیم در این موجودیت یک تحول 
ایجاد کنیم تا یک موجودیت سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: دوستان بپذیرند این کار دشوار 
است و شاکله وزارت خارجه در قالب تفکر امنیتی 
و سیاسی شکل گرفته است و تغییر این جهت 
ابتدای  از  ما  و  است  دشوار  اقتصادی  به  گیری 
که سیاست  گفتیم  دیپلماسی  به دستگاه  ورود 
خارجی باید به معیشت مردم کمک کند. تالش 
از دوش  باری  بوده که سیاست خارجی  این  ما 
مردم بردارد و نه اینکه باری بر دوش مردم باشد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تمامی تالش ما 
برداریم،  از معیشت مردم  را  فشار  بوده که  این 
افزود: دومین تحولی که انجام دادیم، ایجاد یک 
معاونت اقتصادی در وزارت خارجه بود. ما یکی از 
قوی ترین سفرای وزارت خارجه که سابقه کار با 
تمامی کشورها را داشت، معاون اقتصادی کردیم 

تا این مهم را دنبال کنیم.
ظریف با بیان اینکه در اهداف کار اقتصادی ما 
بود، اظهار داشت: رویکرد دوم،  با شرق  تجارت 
برای  تولید  بود.  اقتصاد صادرات محور  سیاست 
داخل فقط نمی تواند اشتغال و جهش تولید مورد 
نظر رهبری را فراهم کند. ما باید بسترهای الزم 
کار  بخش خصوصی  و  دولت  تا  کنیم  فراهم  را 
که  کنم  عرض  دوستان  به  را  نکته  این  کنند. 
وزارت خارجه مسئولیت اقتصادی در دولت ندارد 

و باید تسهیل کننده باشد.
تا  کردیم  دنبال  ما  که  ای  ویژه  کار  گفت:  وی 
به آمریکا ضربه بزنیم، تهاتر بود. ما دنبال تهاتر 
اقتصادی خود خارج  بازی  از  را  تا دالر  هستیم 
کنیم. بسیاری از کشورها هم با ما همراه شدند. 
ما  به  مجلس  و  دستگاه ها  داخل  در  امیدواریم 
کمک کنند برای اینکه مقاومت هایی که در حوزه 

تهاتر در داخل کشور وجود دارد، از بین برود.
منطقه ای،  توافقات  مورد  در  خارجه  امور  وزیر 
اقتصادی  اتحادیه  به  ایران  پیوستن  افزود: 
انتقال  به  ما  توجه  دهنده  نشان  هم  اوراسیا 
به  ما  توجه  دهنده  نشان  هم  قدرت،  منطقه ای 
روابط  و  اقتصاد  به  توجه  هم  و  پیرامونی  حوزه 
اقتصادی با همسایگان است که فرصت ویژه ای 
مورد  امیدواریم  که  کرده  فراهم  کشور  برای  را 
استفاده قرار گیرد. در سال گذشته دوستان ما 
این  از  را  استفاده  بیشترین  اقتصادی  بخش  در 

وضعیت کردند.
در  ما  اقدامات  از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  ظریف 
حوزه اقتصادی حل مشکل صادر کنندگان بود 

که تالش کردیم مسائل آنها را برطرف سازیم.
وی شناسایی فرصت های صادراتی را یکی دیگر 
از اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصاد دانست 
خارجه  امور  وزارت  سایت  به  اگر  شما  گفت:  و 
تمامی  ما  که  می فرمایید  مالحظه  کنید  نگاه 
فرصت های خارجی را در آنجا آورده ایم، از سوی 
دیگر با تهیه یک نرم افزار در حال ارائه و معرفی 
ظرفیت های داخلی برای سرمایه گذاران خارجی 

هستیم.
وی ادامه داد: یکی از بحث هایی که در آن بسیار 
این بحث کریدورهای تجاری است و  بود  فعال 
ابریشم  راه  پروژه  به  ایران  بازگرداندن  دنبال  به 
رخ  گذشته  در  که  اتفاقاتی  از  یکی  هستیم 
کریدورهای  تمام  از  ایران  که  بود  این  بود  داده 
اقتصادی منطقه در حال خارج شدن بود، اما یکی 
از اهدافی که دنبال می کنیم ایجاد کریدور شمال 

جنوب و شرق و غرب است.
این  تالش های  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
گذاران،  سرمایه  مشکل  حل  برای  خانه  وزارت 
گفت: برای حل مشکالت سرمایه گذاری گفت 
و گوهایی با قوه قضائیه داشته ایم تا شرایط ویژه 

برای بخش خصوصی ایجاد شود.
ظریف توجه به ظرفیت های استانی را یکی دیگر 
اقتصادی  توسعه  برای  خارجه  وزارت  اصول  از 
دانست و گفت: در وزارت خارجه یک اداره برای 
استفاده از ظرفیت های استانی تأسیس شده است 
و به دنبال این هستیم تا ظرفیت های استانی را به 

جهان اعالم کنیم.
است؛  تحول  حال  در  دنیا  شرایط  افزود:  وی 
ایران توان آن را دارد که در  جمهوری اسالمی 
مهمی  بسیار  نقش  تحول،  در حال  شرایط  این 

انسجام  نیازمند  نقش  این  ایفای  کند،  بازی 
خارجه  وزارت  راستا  همین  در  و  است  داخلی 
در خدمت شما نمایندگان مردم است، در وزارت 
خارجه دیدگاه حزبی وجود ندارد و حزبی شدن 
وزارت  در  کار  پایان  معنای  به  و جناحی شدن 

خارجه است.
با  ایم  آماده  ما  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
مجلس  نمایندگان  با  موجود  ظرفیت های  تمام 
را  روابط  بهترین  و همانطور که  همکاری کنیم 
و  داشتیم  سلیمانی  قاسم  حاج  برادر شهیدم  با 
هر هفته جلسه هماهنگی با او برگزار می کردیم 
این امکان را نیز داریم که با شما هماهنگ باشیم 
هم  با  اسالمی  انقالب  اهداف  پیشبرد  برای  و 

همکاری کنیم.
ظریف گفت: ما و شما نمایندگان اینجا هستیم 
تا آینده بهتری را برای کشور بسازیم. مقام معظم 
رهبری فرمودند اگر شما هم گزارش مالقات های 
ظریف را خوانده بودید و برخوردهای او را با طرف 
مقابل دیده بودید، شما هم مثل من او را شجاع، 
افتاد  اتفاق  آنچه  می دانستید.  صادق  و  انقالبی 
چیزی نبود که شما گفتید. من هیچ گاه مسائل 

داخلی را به خارج نبردم.
وی افزود: هرچه من گفتم مقام معظم رهبری 
شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند و ایشان گفتند 
که ظریف صادق است. اگر چیزی گفتم ایشان 
شنیدند و ایشان فرمودند که ظریف شجاع است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران باید در برابر سیاست های آمریکا بایستد و 
تاکنون در همه موارد در برابر سیاست های آمریکا 
ایستاده است. شما هفته قبل دیدید که من در 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل چگونه در برابر 

آمریکا ایستادم.
ظریف ادامه داد: افراد دیگری هم که در وزارت 
سیاست های  مقابل  همینگونه  و  بودند  خارجه 
آمریکا ایستادند. شما نمایندگان هم بایستید و 
همه با هم باید این مسیر را ادامه دهیم اما باید 
کاری کنیم که آمریکا نتواند از اقدامات ما برای 

اهداف خودش استفاده کند.
قدرت  که  کنیم  کاری  باید  کرد:  تصریح  وی 
نهادینه  جهان  و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
نمی برد.  پیش  از  کاری  سازی  دوگانه  شود. 
سیاست خارجی باید در خدمت مقاومت باشد 
در  باید  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  قدرت  و 

خدمت پیشبرد اهداف ملت ایران باشد.
باید  قدرتمان  تمام  از  افزود:  خارجه  امور  وزیر 
برای کمک به معیشت مردم استفاده کنیم. شما 
هرچه می خواهید بفرمائید اما شهید سلیمانی و 
من هر هفته با هم جلسه داشتیم و هماهنگ 
آنچه  هر  منطقه ای  صحبت های  در  می کردیم. 
کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. آنهایی که شهید 
بودند و  او دمخور  با  و  را می شناسند  سلیمانی 
در  نصراهلل  سید حسن  با  که  آنهایی  همچنین 
عراق  فلسطین،  مقاومت  با  و  هستند  ارتباط 
آنها  نه شما.  می دانند  دمخور هستند،  لبنان  و 

می دانند که روابط ما چگونه بود.
ظریف در پاسخ به نماینده ای که صحبت های 
او را توهین به نمایندگان می دانست، تأکید کرد: 
من نگفتم شما نمی دانید. شما نمایندگان مردم 
ما ملت فهیمی است و شما هم  هستید. ملت 
به عنوان نمایندگان مجلس فهیم هستید. من 
در برابر نمایندگان ملت در کمال خضوع، حضور 
می  جان  به  را  توهین ها  و  کرده، حرف ها  پیدا 

خرم.
وی ادامه داد: شما به من ذلیل گفتید در حالیکه 
مقام معظم رهبری شجاع گفتند. به من دروغگو 
گفتید در حالی که مقام معظم رهبری صادق 
عنوان  به  شما  از  دارم  وظیفه  من  اما  گفتند. 
جان  گوش  به  ایران  بزرگ  مردم  نمایندگان 

بشنوم و از شما تشکر کنم.
انتقادات  و  تندی ها  از  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
یک  در  ما  همه  بدانید  اما  می کنم  تشکر  شما 
آمریکا،  هستیم.  هم  با  و  ایم  نشسته  کشتی 
انقالبی،  گرا،  اصول  طلب،  اصالح  لیبرال، 
صهیونیستی  رژیم  نمی شناسد.  انقالبی  غیر 
انقالبی  غیر  و  انقالبی  گرا،  اصول  اصالح طلب، 
ایران  کل  با  صهیونیستی  رژیم  نمی شناسد. 
مخالف است. آنها با تمامیت ارضی و جغرافیای 

ایران مخالف هستند.
ظریف افزود: همه ما با هم هستیم و باید با هم 
اقتصاد را درست کنیم. بخش خصوصی بخش 
همه حرکت های  در  ما  و  ماست  اقتصاد  عمده 
موتور  عنوان  به  را  خصوصی  بخش  اقتصادی 
محرکه می شناسیم و معتقدیم که باید به این 
بخش کمک کرد و برای همین در همه سفرها 

بخش خصوصی همراه من بوده است.
وی تصریح کرد: اگر االن سفر نمی روم به خاطر 
ندارند.  پذیرش  آمادگی  کشورها  که  است  این 
وزیر  یک  سفر  بیشترین  کرونا  دوران  در  شاید 
خارجه را من داشتم. به سوریه، ترکیه، روسیه 
رفتم و در روزهای آینده به عراق خواهم رفت. 
همکاران من نیز به افغانستان رفتند و روابط بین 
دولت افغانستان را اصالح کردند. همچنین صلح 

افغانستان را پیگیری کردند.
با  وزیر امور خارجه ادامه داد: در توسعه روابط 
همسایگان، بیشترین تالش را انجام دادم و ان 
ترکمنستان  اگر  اما  بود  خواهیم  موفق  شاءاهلل 
و حتی هموطنان خودشان  بسته  را  مرزهایش 
را نیز به دلیل کرونا اجازه ورود نمی دهند، آن را 

دیگر ما نمی توانیم تغییر دهیم.
با  روز  هر  من  همکاران  کرد:  تأکید  ظریف 
براساس  و  هستند  مذاکره  حال  در  همسایگان 
همین مذاکرات و پیگیری ها، مرزهای ترکیه و 
عراق، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، پاکستان 
باز شد و روابط با امارات، عمان، کویت و قطر را 
برقرار کردند.وی گفت: این موارد هیچکدام با دعا 
انجام نشد ضمن اینکه ما توکلمان به خداست 
و همواره معتقدیم یک قدرت در دنیا هست و 
نباید آمریکا را ابرقدرت دانست. دوستان! آمریکا 
را ابرقدرت ندانید. برجام تحمیلی بر آمریکا بود 
و انشااهلل تاریخ و آینده آن را نشان خواهد داد. 
برجام سند افتخار ایران است و همواره خواهد 
بود و ان شاءاهلل در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.

موضوع مخفی در قرارداد با چین نیست
خبر

رابطه ایران و چین همه جانبه و 
استراتژیک است

 سیدعباس موسوی با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این 
سند برای این است که نشان دهیم رابطه ما با چین یک رابطه همه 

جانبه، جامع و استراتژیک است.
سید عباس موسوی  در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: مخالفان 
و  صهیونیستی  رژیم  عوامل  و  ضدانقالب  ایرانی  گروه های  سند  این 
آمریکا هستند که همواره به دنبال ایجاد تنش جمهوری اسالمی ایران 

با دنیا بوده اند.
وی ادامه داد: در این خصوص هر گونه رابطه با نظارت نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی دنبال خواهد شد و بدیهی است که این سند 
در مجلس شورای اسالمی نهایی و پس از آن اطالع رسانی الزم در این 

خصوص انجام خواهد شد.
همان طور که از نام سند برمی آید این یک سند پیش نویس راهبردی 
است که ما در حال نهایی کردن آن با چینی ها هستیم که هنوز نهایی 

نشده است.
موسوی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: این سند افقی ۲۵ ساله 
دارد و در آن به دنبال آن هستیم تا نشان دهیم رابطه ایران با چین 

یک رابطه عمیق و همه جانبه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: در این سند پیشنهاد دادیم 
تا نشان دهیم که نگاه ما به همکاری جمهوری اسالمی ایران با چین 

نگاهی مقطعی نیست و نگاهی دراز مدت است.
موسوی با اشاره به دروغ هایی که در این خصوص در فضای مجازی 
شاهد هستیم تصریح کرد: این یک سند افتخارآمیز است که در حال 
طی کردن مراحل نهایی است و از سوی ایران نهایی شده و در حال 
طی کردن مراحل از جانب چین است و پس از امضا در داخل کشور 
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی و اعمال نظر الزم در 

آن صورت خواهد پذیرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
به سوالی مبنی بر ترور شهید قاسم سلیمانی با ناجوانمردانه خواندن 
این اقدام آمریکا بیان داشت: در این خصوص از همان ابتدا ستادی در 
وزارت امور خارجه تشکیل گردید و در مجامع بین المللی نیز این اقدام 
بیان داشت: شهید سردار  دانسته اند. موسوی  ناجوانمردانه  را  آمریکا 
سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم است و رشادت های او اگر نبود هم 

اکنون شاهد آن بودیم که تروریسم در جهان جوالن می داد.

ایران امن ترین کشور منطقه است و 
می تواند از ملت خود دفاع کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران امن ترین کشور منطقه است و 
می تواند با قدرت از ملت خود دفاع کند.

 اسحاق جهانگیری در نشست مدیران ارشد وزارت کشور تاکید کرد: 
و  رضایت  جلب  مسیر  در  حرکت  کنونی،  شرایط  از  عبور  پیشنیاز 
مشارکت مردم، ایجاد همبستگی و تقویت امید مردم به آینده است. 
هر چه نخبگان و گروه های اجتماعی و عموم شهروندان در این مسیر 

فعال تر باشند بهتر می توان از تنگناهای پیش رو عبور کرد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید حس دولت داری در میان 
مردم تقویت شود، گفت: در مسئله کرونا مردم احساس بی پناهی 
بحران  با  مواجهه  برای  قد در کنار خود  تمام  را  زیرا دولت  نکردند 
دیدند، به همین دلیل در همه نظرسنجی ها میزان رضایتمندی مردم 
از عملکرد دولت در موضوع مقابله با بیماری کرونا افزایش یافت. بنابر 
این هر چه حس دولت داری در مردم تقویت شود، مصلحت کشور 

بیشتر تامین خواهد شد.
کشور  روی  پیش  های  ابرچالش  و  چالش ها  برخی  به  اشاره  با  وی 
نظیر مسئله محیط زیست، کم آبی، کسری بودجه و یا اتکای بودجه 
به درآمدهای نفتی، گفت: برخی از این چالش ها ریشه تاریخی دارد 
و تبدیل به بیماری مزمنی شده است که همزمان با بروز پدیده های 
جدیدی نظیر کرونا خود را به شکل جدی تری نشان می دهد که 
ضرورت دارد برنامه ریزی اصولی تری برای حل این چالش ها انجام 

شود.
جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر بدلیل تحریم فروش نفت، اتکای 
بودجه کشور به درآمدهای نفتی اجباراً بسیار کم شده است اما معنای 
این کاهش اتکا به درآمدهای نفتی این نیست که ما توانسته ایم اقتصاد 
کشور را از نفت جدا کنیم بلکه این موضوع وقتی تحقق می یابد که 
اقتصاد کشور بتواند بدون درآمدهای نفتی در مسیر توسعه حرکت 
کند و مردم ایران از رفاه برخوردار شده و رضایتمندی آنها را حاصل 

کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: شرایط امروز اقتصادی کشور سخت 
است و زندگی مردم را دچار مشکل کرده است. تحریم ها حتماً باعث 
شده تا مردم فشار مضاعفی را به خاطر کاهش قدرت خرید تحمل 
کنند. البته دولت تمام تالش خود را برای کاستن از نگرانی های مردم 

در حوزه معیشت بکار بسته است.
وی با اشاره به روند افزایشی مجدد بیماری کرونا در سطح کشور و 
تفویض اختیارات به استانداران برای مقابله با این مسئله از تالش های 
زمینه  این  در  دولت  برنامه های  با  مردم  همراهی  و  درمانی  کادر 
قدردانی کرد و اظهار داشت: مطمئن هستم امروز که دغدغه ها نسبت 
به افزایش مبتالیان به کرونا افزایش یافته، حتماً می توانیم با همراهی 
بیشتر مردم با دولت و کادر پزشکی و درمانی کشور این مرحله را نیز 

کنترل و از آن عبور کنیم تا مسئله جدی پیش نیاید.
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اقتصاد
اخبار

سرمایه گذاری۵۱۰۰میلیارد تومانی برای 
راه اندازی طرح های آهن اسفنجی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در مراسم بهره برداری 
همزمان فاز اول طرح های توسعه ای یک مجتمع صنعتی ذوب آهن 
گفت: این طرح با سرمایه گذاری ۵۱۰۰ میلیارد تومانی به انجام رسیده 

است.
داریوش اسماعیلی در ایستگاه پنجم پویش ملی »تولید، تداوم امید« و 
در مراسم بهره برداری همزمان فاز اول طرح های توسعه ای یک مجتمع 
صنعتی ذوب آهن که به صورت ویدئو کنفرانسی و با فرمان رئیس 
جمهور انجام شد، اعالم کرد: این طرح به عنوان یک مگا پروژه در ۴ 
فاز و توسط بخش خصوصی در شهرستان کوار استان فارس اجرایی 
شده و با سرمایه گذاری بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغالزایی 

مستقیم ۶۷۴ را فرآهم نموده است.
وی گفت: واحد آهن اسفنجی این مجتمع صنعتی با ظرفیت بالغ بر 
۱.۸ دهم میلیون تن، با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۳۹ میلیون یورو 

و ریالی بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید.
بهترین  جزو  زمانی  لحاظ  به  طرح  این  برداری  بهره  داد:  ادامه  وی 
پروژه های اجرایی در صنعت فوالد و ذوب آهن کشور بوده که طی سه 

سال از زمان کلنگ زنی تکمیل و امروز آماده بهره برداری می باشد.
اسماعیلی اضافه کرد: واحد گندله سازی با ظرفیت تولید سه و نیم 
میلیون تن و کنسانتره آهن با ظرفیت ۲ و نیم میلیون تن در مجموع 
با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۴۱ میلیون یورو و ریالی بیش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان تکمیل شده که امروز به صورت همزمان واحد گندله 

سازی افتتاح شد.
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاون 
تصریح کرد: واحد کنسانتره سازی این مجتمع صنعتی نیازمند اتخاذ 
نیاز است که همین  تمهیداتی در خصوص تأمین سنگ آهن مورد 
رابطه مذاکراتی با عوامل مرتبط انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال 

این طرح نیز عملیاتی شود.
اسماعیلی گفت: برای راه اندازی واحد کنسانتره سازی این مجتمع 
تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز تهیه و با حل مشکالت مرتبط به 
تأمین سنگ آهن و اختصاص معدن ویژه به این واحد، به زودی شاهد 

راه اندازی واحد کنسانتره سازی این مجتمع نیز خواهیم بود.

به  اشاره  با  صمت  وزارت  سرپرست 
در  پروژه  تومان  میلیارد  افتتاح ۵۹۰۰ 
ایستگاه پنجم پویش»تولید،تداوم امید« 
گفت: فاز اول ریسندگی بافت بلوچ به 
معظم  مقام  تاکید  مورد  پروژه  عنوان 

رهبری افتتاح شد.
مراسم  در  خیابانی  مدرس  حسین   
وزارت  ملی  طرح های  از  برداری  بهره 
صنعت، معدن و تجارت در قالب پویش 
»تولید، تداوم امید« در استان سیستان 
گفت:  ایرانشهر،  شهر  و  بلوچستان  و 
»تولید،  پویش  پنجم  ایستگاه  امروز 
بهره  قالب  در  که  است  امید«  تداوم 
پیشران  بزرگ  طرح   ۲۰۰ از  برداری 
صنعتی و معدنی از میان ۴ هزار طرح 
دارای پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد 

انتخاب شده اند.
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
از  که  هفته   ۵ این  در  افزود:  تجارت 
عمر پویش »تولید، تداوم امید« گذشته 
است، ۲۵ طرح بزرگ صنعتی و معدنی 
با  و  تومان  میلیارد   ۱,۳۰۰ ارزش  به 
ایجاد اشتغالزایی ۳ هزار نفری به بهره 

برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: امروز شش طرح بزرگ 
صنعتی و معدنی در سه استان کشور در 
ایستگاه پنجم این پویش به بهره برداری 
خواهد رسید که در قالب آن، دو طرح 
بزرگ معدنی در استان فارس با هدف 
و  آهن  گندله  تن  میلیون   ۳.۵ تولید 
۱.۸ میلیون تن آهن اسفنجی با فرمان 
امور  معاون  حضور  و  جمهور  رئیس 
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به بهره برداری می رسد.

به گفته مدرس خیابانی، ۲۲ خردادماه، 
تداوم  »تولید،  پویش  از  هفته  اولین 
امید« اعالم کردم که در طول فعالیت 
دولت یازدهم و دوازدهم، مجموع تولید 
شمش فوالدی به دو برابر رسیده است 
که این طرح ها بر اساس این هدف، برای 
تکمیل کل زنجیره تولید فوالد در کشور 

طراحی شده اند.
وی اظهار داشت: تولید کنسانتره آهن 
به  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  ابتدای  از 

حلقه  در  اینکه  ضمن  رسیده،  دوبرابر 
بعدی نیز تولید گندله آهن به دو برابر و 
تولید آهن اسفنجی نزدیک به دو برابر 
دو  این  اجرای  با  بنابراین  است؛  شده 
طرح در استان فارس، مجموع ظرفیت 
تولید گندله آهن به حدود ۵۶ میلیون 

تن رسیده است.
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
این  ادامه  در  کرد:  خاطرنشان  تجارت 
پویش در ایستگاه پنجم، طرح صنعتی 
هشت  آران  شهدینه  نام  به  دیگری 
فرمان  به  اصفهان  استان  در  بهشت 
ریاست جمهور و با حضور معاونت طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با سرمایه  برداری می رسد که  بهره  به 
و  تومان  میلیارد   ۵۴۰ بر  بالغ  گذاری 
اشتغالزایی ۳۰۰ نفر طراحی شده است.

نظیر  بی  پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 
بلوچستان  و  سیستان  پهناور  استان 
اجرای  برای  ایرانشهر  شهرستان  و 
در  داشت:  اظهار  توسعه ای  طرح های 
افتتاح  برای  اکنون  هم  که  نقطه ای 
»تولید،  پوش  پنجم  هفته  طرح های 
تداوم امید« ایستاده ام، در استان پهناور 
از سال گذشته  بلوچستان  و  سیستان 
برنامه های ویژه ای برای توسعه سواحل 
مکران و پاسخگویی به مطالبه به حق 
دیده  تدارک  منطقه،  مردم  و  ایشان 

شده که بر این اساس، طرح ریسندگی 
بافت بلوچ که از سال ۹۴ بعد از سالیان 
آتش  دلیل  به  اما  راه اندازی  طوالنی 
سوزی متوقف شده بود، به بهره برداری 
می رسد که این طرح اجرایی و عملیات 

بهره برداری از آن آغاز شده است.
اول  فاز  امروز  گفت:  خیابانی  مدرس 
یکی  عنوان  به  بلوچ  بافت  ریسندگی 
معظم  مقام  تاکید  مورد  پروژه های  از 
 ۲۰۰ با  جمهوری،  ریاست  و  رهبری 
بهره  به  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
حال،  عین  در  و  رسید  خواهد  برداری 
استفاده و تکمیل حلقه کشت پنبه نیز 
که از سال ۵۳ به دلیل آفت متوقف شده 
بود، نیز با کسب مجوز از وزارت جهاد 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  کشاورزی 
وی اظهار داشت: در مرحله دوم اجرای 
طرح نیز، در صدد هستیم که با حمایت 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
واحد  خصوصی،  بخش  همکاری  با  و 
این  به  و  کرده  اندازی  راه  را  بافندگی 
ترتیب، زنجیره را به سمت حلقه آخر 
محصوالت  تولید  و  چاپ  رنگرزی،  که 
در  را  پوشاک هست  و  نساجی  صنایع 
با  امیدوارم  که  دهیم  شکل  ایرانشهر 
سرعت، این کار را پیش برده و تا پایان 
دولت دوازدهم، فاز دوم بافت بلوچ که 
 ۳۰۰ اشتغالزایی  با  را  است  بافندگی 

نفری پیش بریم.
به گفته مدرس خیابانی، همزمان تولید 
انواع قوطی کنسرو به میزان ۸ هزار تن 
تولید ماهی تن در  به منظور  در سال 

دستور کار قرار دادیم.
وی اظهار داشت: از سال قبل با دستور 
سواحل  توسعه  برای  جمهور  رئیس 
مکران و توجه ویژه به بندر چابهار، یک 
عزم جدی برای راه اندازی این کارخانه 
پهلوگیری  امروز میزان  و  شکل گرفته 
کشتی در بندر چابهار دو برابر شده و با 
کمال خرسندی در سه ماهه ۹۹ بیش 
از ۱۰۰ هزار تن بیش از کل سال ۹۸ در 

این بندر کاال تخلیه شده است.
مدرس خیابانی همچنین با بیان اینکه 
لجستیک در بندر چابهار با سرعت در 
هزار  گفت: ۲۰۰  است،  حال گسترش 
در  نیز  القدس  طریق  انبارهای  تن 
کنار طرح ایجاد مخازن روغن در بندر 
چابهار، امروز با فرمان رئیس جمهور به 
بهره برداری می رسد که بر این اساس، 
شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز، ۱۰۰ 
خواهد  ایجاد  جدید  مخازن  تن  هزار 
توسعه  ادامه  اظهار داشت: در  کرد.وی 
کار  دستور  در  استان  این  در  نیز  ریل 
قرار دارد؛ این در حالی است که بندر 
کشور  لجستیکی  بندر  سومین  چابهار 

است.

افتتاح ۵۹۰۰ میلیارد تومان
 پروژه پیشران صنعتی و معدنی

گزارش

پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه انتقال گاز 
ایرانشهر- چابهار- کنارک

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پیشرفت ۴۵ درصدی 
پروژه خط انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک خبر داد.

بهرام صلواتی با تأکید بر اهمیت توسعه و اجرای پروژه های گازرسانی 
در کشور گفت: طرح احداث پروژه خط انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- 
به  گازرسانی  با هدف  با طول ۳۰۰ کیلومتر در چهار قطعه  کنارک 
شهرها و صنایع منطقه با پیشرفت حدود ۴۵ درصد در جنوب استان 

پهناور سیستان و بلوچستان تداوم دارد.
وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و الزام حفظ سالمت عوامل 
اجرایی پروژه ها، با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و کنترل و نظارت 
اقدام های بهداشتی در محیط کارگاه ها و غربالگری شاغلین، خللی در 

اجرای پروژه ایجاد نشده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: عملیات 
اجرایی پروژه خط لوله ایرانشهر- چابهار- کنارک به دلیل تسریع در 
چهار قطعه به طور همزمان در حال انجام بوده و مسیر سازی ۱۲۰ 

کیلومتر آن انجام شده است.
صلواتی همچنین اظهار کرد: اهمیت راهبردی این خط لوله حکایت 
از کار بزرگ متخصصان شرکت در شرایط تحریم دارد و پس از اجرا 
و بهره برداری، عالوه بر تأمین گاز طبیعی شهرها و روستاهای واقع در 
مسیر، خوراک نیروگاه های برق چابهار و کنارک، مجتمع پتروشیمی 
مکران و صنایع منطقه آزاد چابهار، در توسعه زیرساخت های منطقه 

نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

تولید ۱.۹ میلیون تن شیر گاو در دامداری های 
کشور در بهار ۹۹

براساس اعالم مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری ۱.۹ میلیون تن شیر 
گاو در دامداری های کشور تولید شد.

آمارگیری  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  ایران،  آمار  مرکز  از  نقل  به 
اندازه گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین )گاو و گوساله(، در بهار 
سال ۱۳۹۹ تعداد گاو و گوساله موجود در بهره برداری های پرورش 
دهنده گاو و گوساله کشور بیش از ۴.۹ میلیون رأس برآورد شده که 
نسبت به فصل زمستان سال قبل حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

یافته های این طرح آمارگیری نشان می دهد در فصل بهار امسال، ۳۵۳ 
هزار رأس گاو و گوساله در این دامداری ها پروار شده است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح در فصل بهار در این دامداری ها 
بیش از ۳۹۳ هزار رأس گوساله زنده متولد شده است.

بهار  در  می دهد  نشان  آمارگیری  این  از  حاصل  نتایج  همچنین 
سال جاری در این بهره برداری ها ۱.۹ میلیون تن شیر تولید شده است.

اقتصاد اروپا امسال ۸.۳ درصد آب می رود

پیش بینی  سه شنبه  روز  اروپایی،  کمیسیون  اروپا،  اتحادیه  اجرایی  بازوی 
اقتصادی خود برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را تغییر داد.

به نقل از سی ان بی سی، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی، روز 
سه شنبه پیش بینی اقتصادی خود برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را تغییر داد. 
این در حالی اتفاق می افتد که پاندمی کرونا فشار زیادی به اقتصاد ۲۷ کشور 

عضو این اتحادیه وارد کرده است.
در پیش بینی جدید کمیسیون اروپا تخمین زده می شود که در سال ۲۰۲۰ 
اقتصاد این ۲۷ کشور ۸.۳ درصد آب برود و در سال ۲۰۲۱ با رشدی ۵.۸ 

درصدی ریکاوری شود.
این در حالی است که قباًل در پیش بینی ماه می تخمین زده شده بود اقتصاد 
اروپا در سال جاری ۷.۴ درصد آب رفته و در سال آینده با رشدی ۶.۱ درصدی 

بازگردد.
قرنطینه  اقتصادی  تأثیر  گفت:  اروپا  کمیسیون  معاون  دمبروسکی،  والدیس 
کرونا از آن چه در ابتدا تخمین زده شده بود بسیار شدیدتر است. ما همچنان 
در آب هایی طوفانی کشتی خود را به پیش می بریم و با ریسک های زیادی 

روبرو هستیم که شامل موج جدیدی از ابتالء به ویروس کرونا است.
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در بهار ۹۹ رقم خورد؛

رشد ۷۳ درصدی تولید آلومینیوم
طی بهار امسال آلومینیوم با جهش ۷۳ درصدی در صدر رشد تولید 

ایستاد و پس از آن آهن اسفنجی و فوالد خام قرار گرفتند.
از  آلومینیوم  تولید شمش  بهار ۹۹  ماه  در سه  ایمیدرو  از  نقل  به 
۱۰۱.۱ هزار تن فراتر رفت. تولید آهن اسفنجی به ۸.۲ میلیون تن 

رسید و رشد ۱۲ درصدی را به ثبت رساند.
همچنین تولید فوالد خام نیز طی این مدت با رشد هشت درصدی، 
از ۵.۷ میلیون تن عبور کرد. عالوه بر این تولید محصوالت فوالدی 
شرکت های بزرگ نیز از رشد بی نصیب نماند و با رشد یک درصدی 
به ۳.۵ میلیون تن رسید. در این مدت تولید گندله سنگ آهن به 
۱۱.۲ میلیون تن رسید که ۲ درصد بیش از رقم سه ماهه بهار ۹۸ 

بود.
از سوی دیگر تولید کاتد مس با تولید بیش از ۶۹ هزار تن، رشد 
با رشد ۲  ۲ درصدی را به دست آورد. استخراج سرب و روی نیز 

درصدی به بیش از ۲۱۱ هزار تن رسید.
یکی از بزرگ ترین دالیل رشد تولیدات این بخش، ورود ظرفیت های 
به  جنوب  آلومینیوم  امسال  ابتدای  در  است.  تولید  مدار  به  جدید 
در  فلز  این  تولید  کامل ترین خط  و  مجهزترین  بزرگ ترین،  عنوان 
کشور با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی راه اندازی شد. همچنین 
ظرفیت های جدید تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن در سنگان به 
تازگی با راهبری ایمیدرو و سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح 

شده که اثرات آن طی ماه های آتی مشاهده خواهد شد.
آلومینیوم و مس در باالی جدول رشد تولید خرداد

عملکرد تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی خرداد 
امسال حاکی از رشد تولید محصوالتی همچون آلومینیوم، مس کاتد، 
آهن اسفنجی، شمش فوالد و گندله دارد. در بین این محصوالت 
بیشترین جهش تولید در حوزه های آلومینیوم )۷۳ درصد( و کاتد 
مس )۱۶ درصد( به ثبت رسیده است. طی مدت یاد شده، میزان 
تولید شمش آلومینیوم به ۳۶.۰۲۵ تن و کاتد مس به ۲۵.۸۲۰ تن 

رسید.
همچنین آهن اسفنجی )تولید ۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن( و شمش 
از  ترتیب  به  مدت  این  طی  تن(  هزار   ۹۴۶ و  میلیون  )یک  فوالد 
رشد ۱۶ و ۸ درصدی برخوردار بوده است.شرکت های بزرگ نیز طی 
خردادماه امسال موفق به تولید ۴ میلیون و ۷۹ هزار تن گندله شدند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۸ درصدی برخوردار بوده 

است.

و  ایران  تجاری  گفت:  صمت  وزیر  معاون 
اتحادیه اوراسیا از ابتدای اجرای موافقتنامه 
موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد تا انتهای 

خرداد، ۱۴ درصد رشد داشته است.
به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، اولین 
نشست کارگروه مشترک موافقتنامه موقت 
و  ایران  میان  آزاد  تجارت  منطقه  تشکیل 
ویدئو  طریق  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
)حمید  مشترک  رؤسای  بین  کنفرانس 
کل  رئیس  و  صمت  وزیر  معاون  زادبوم، 
سازمان توسعه تجارت ایران و اسلپنف وزیر 
جاللی  کاظم  مشارکت  و  اوراسیا(  تجارت 
سفیر ایران در مسکو و نمایندگان اتحادیه 
از  ذیربط  دستگاه های  و  اوراسیا  اقتصادی 
ایران در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ در سازمان 

توسعه تجارت ایران برگزار شد.
مشترک  کنفرانسی  ویدئو  نشست  این  در 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگان 
خصوص  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
منطقه  تشکیل  موقت  موافقتنامه  عملکرد 
تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی 
راهکارهای  و  عضو  کشورهای  و  اوراسیا 
ایران و کشورهای  فیمابین  توسعه تجارت 
نظر  تبادل  و  بحث  اوراسیا  اتحادیه  عضو 

صورت گرفت.
ایران  سفیر  کاظم جاللی،  نشست  این  در 
در مسکو با اشاره به اینکه گسترش روابط 
رفع  و  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی 
سیاست های  از  یکی  منطقه ای  اختالفات 
کرد:  اظهار  است،  ایران  اسالمی  جمهوری 
اوراسیا  و  ایران  نامه  موفقت  راستا  این  در 
امضا شد تا به توسعه روابط اقتصادی ایران 

و همسایگانش کمک کند.
وی با اشاره به تاکید دولت ایران بر اهمیت 
تأیید  از  اقتصادی، عنوان کرد: پس  روابط 
موافقتنامه، رایزنی و تبادل نظر در راستای 
اجرای بهتر موافقتنامه میان دو طرف انجام 

شد.
به گفته جاللی، اکنون با خشنودی شاهد 
اولین نشست با حضور مقامات عالی کشور 
نظر  مورد  توافقات  به  امیدواریم  و  هستیم 

طرفین در موافقت نامه برسیم.
وی ادامه داد: با اجرای موافقت نامه و تالش 
مقام های مربوطه حجم تجارت کشورهای 
اتحادیه اروپا با ایران به ۲ میلیارد و ۴۱۷ 

میلیون دالر رسیده است که ۷۲ درصد آن 
اتحادیه  عضو  کشورهای  به  واردات  سهم 
ایران به این  و ۲۸ درصد آن نیز صادرات 
نشان می دهد که  آمار  این  است.  کشورها 
ارواسیا شروع خوبی  و  ایران  همکاری های 

داشته است.
و  غذایی  مواد  حوزه  در  همکاری  تسهیل 

کاالهای کشاورزی
وزیر  اسلپنف  نشست  این  در  همچنین 
اقتصاد اتحادیه اوراسیا با اشاره به اینکه در 
این جلسه مسئولین کلیدی اتحادیه اوراسیا 
بدون شک شما  کرد:  اظهار  دارند،  حضور 
اطالعات کافی در خصوص وضعیت فعلی و 
تجاری دارید که با توجه به شرایط کنونی 

ظرفیت چندان مناسبی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تجارت متقابل با توجه به 
شیوع ویروس کرونا با روند کاهشی رو به 
افزود: اکنون نگرش مثبتی  رو بوده است، 
و  غذایی  مواد  حوزه  در  تجارت  به  نسبت 
کشاورزی وجود دارد و شاهد آن هستیم که 

تجارت ما با ایران رو به رشد است.
وزیر اقتصاد اتحادیه اوراسیا گفت: صادرات 
به  ایران  از  گندم  و  گردان  آفتاب  روغن 
کشورهای اتحادیه اوراسیا رشد داشته است 
و نشان می دهد که می توانیم همکاری های 

مناسبی در این زمینه ها داشته باشیم.
به گفته وی، بدون شک بحث تجارت ایران 
با کشورهای اتحادیه اوراسیا با محدودیت ها 

و موانعی مواجه است که مشکالت موجود با 
بحث شیوع ویروس کرونا شرایط را سخت 
توسعه  راستای  در  اسلپنف  است.  کرده 
نیز  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  همکاری های 
منشأ  مشکالت  حل  حال  در  کرد:  عنوان 
کاال در راستای این موافقتنامه هستیم. در 
اتحادیه  همکاران  به  توضیحانی  راستا  این 
نظر  اظهار  منتظر  و  کردیم  ارائه  اوراسیا 
کرد:  تاکید  وی  هستیم.  خود  همکاران 
امیدواریم این همکاری جایگاه خود را پیدا 
کرده و ما شاهد توسعه همکاری های ایران 

و اتحادیه اوراسیا باشیم.
بررسی مشکالت توافقنامه ایران و اتحادیه 

اوراسیا
حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران نیز در این جلسه اظهار 
خارجه،  امور  وزارت  از  ما  همکاران  کرد: 
سازمان  ایران،  مرکزی  بانک  نیرو،  وزارت 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  ایران،  استاندارد 
بهداشت،  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک 
رئیس  حقوقی  معاونت  گذاری،  سرمایه 
جمهور و اتاق بازرگانی ایران از طرف بخش 

خصوصی در این جلسه حضور دارند.
اینکه  از  خوشحالی  اظهار  ضمن  وی 
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه 
دوست  کشورهای  اتصال  باعث  اوراسیا 
شرایط  در  گفت:  است،  شده  همسایه  و 

تأثیر  تحت  ایران  ویژه  به  دنیا  که  سختی 
سیاست های غلط برخی کشورها قرار دارد 

این ارتباط جای خرسندی دارد.
ادامه  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
داد: ایران عزم و اراده باالیی برای ادامه این 
موافقتنامه داشته و تقاضای توسعه همکاری 

متقابل را از اتحادیه اوراسیا دارد.
و  پرداخت  جلسه  این  کار  دستور  به  وی 
دلیل  به  اخیر  ماه های  در  هرچند  گفت: 
شیوع ویروس کرونا و عدم تردد کامیون ها 
و بسته شدن مرزهای ترانزیت و مسافری، 
تجارت با افت همراه بوده است با این حال 
از  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  تجاری  روابط 
انتهای  تا  موافقتنامه  این  اجرای  ابتدای 

خرداد، ۱۴ درصد رشد داشته است.
سفید،  برنج  صادرات  در  زادبوم،  گفته  به 
دانه سویا و دانه افتابگردان محدودیت هایی 
اتحادیه  سوی  از  کرونا  شیوع  دلیل  به 
تا ۳۰  بود  قرار  بود که  ایجاد شده  اوراسیا 
ژوئن مرتفع شود اما، همچنان از رفع این 

محدودیت ها بی خبر هستیم.
بین  تجاری  آمارهای  تبادل  لزوم  به  وی 
طرفین اشاره و اعالم کرد: ما تقاضای ارائه 
این امار بر اساس کدهای ۱۰ رقمی HS از 
طرف آن اتحادیه را داریم و اماده هستیم تا 
آمار خود را نیزبر اساس کد ۸ رقمی ایران 
به صورت ماهانه در اختیار اتحادیه اوراسیا 

قرار دهیم.

رشد ۱۴ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا

سال سوم - شماره 34

انشعاب برق۶۰ مجتمع تجاری در بازار تهران بهسازی شد

یک مقام مسئول گفت: انشعاب برق بیش از ۶۰ مجتمع و سرا در بازار 
بزرگ تهران و مراکز تجاری با هدف جلوگیری از بروز حوادث احتمالی 

و افزایش ایمنی شهروندان، اصالح و بهسازی شد. 
قربانعلی یزدانی، مدیر منطقه برق خیام با بیان اینکه در طول سالیان 
گذشته، بسیاری از مالکان و مستأجران واحدهای تجاری بازار بزرگ 
تهران، بدون توجه به الزامات فنی و قانونی، اقدام به تعویض کلیدهای 
گفت:  کرده اند،  خود  مغازه  گیری  اندازه  لوازم  تابلوی  محدودکننده 
اقداماتی از این دست در کنار بی توجهی به اصول ایمنی، اجرای سیم 
به قدرت  کشی داخلی غیراستاندارد توسط مغازه داران، عدم توجه 
برقی  تجهیزات  از  غیراصولی  استفاده  و  شده  واگذار  انشعاب  اسمی 
از  برقی  گازهای  اجاق  و  بخاری  گازی،  کولرهای  همچون  پرمصرف 
جمله معضالتی است که به دلیل بافت متراکم و تردد زیاد جمعیت و 
انبار کردن حجم باالی کاال به شکل غیراصولی، بازار بزرگ تهران را در 

معرض خطر بروز حوادث متعددی قرار داده است. 

دولت تالش دارد قیمت ها با قدرت خرید مردم سازگار شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت در تالش است به 
نحوی عمل کند که قیمت ها با قدرت خرید مردم سازگار شود.

 محمدباقر نوبخت درباره تأمین ارز موردنیاز نهاده های دامی، اظهار 
موردنیاز  ارز  است  در تالش  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  داشت: 
سایر  تأمین  و  مرغداری  فرآیند  در  آنچه  ویژه  به  تولید  نهاده های 
کاالهای اساسی نیاز است را به موقع تأمین کند، بانک مرکزی نیز 
علیرغم تمام محدودیت ها، مسئولیت تأمین نیازهای ارزی کشور را بر 

عهده گرفته است.
تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی با ارز 

ترجیحی در سال ۹۸
اینکه در سال گذشته  بیان  با  برنامه و بودجه کشور  رئیس سازمان 
حدود ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی با ارز ترجیحی 
با  جاری  سال  در  کشور  که  آنجایی  از  افزود:  شد،  داده  تخصیص 
لیست  از  اقالم  برخی  است،  رو  به  رو  بیشتری  ارزی  محدودیت های 
کاالهای اساسی که مشول دریافت ارز ۴۲۰۰۰ تومانی بودند، خارج 
شدند اما بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تالش اند با 
همکاری یکدیگر اقدامات الزم برای واردات سایر کاالها را انجام دهند.

دولت تالش دارد قیمت ها با قدرت خرید مردم سازگار شود
وی در پاسخ به این پرسش که اولویت مجلس یازدهم ارتقا معیشت 
مردم است، دولت برای تحقق این مهم چه برنامه ای دارد، توضیح داد: 
نمایندگان نگرش واقع بینانه به موضوعات اساسی دارند، بنابراین مقرر 
بهبود  برای  برنامه های مؤثر  به منظور تدوین  است سلسله جلساتی 

وضعیت اقتصادی کشور برگزار شود.

چهارشنبه 18 تیر 1399 -هفته سوم   



اجتماعی
خبر

اختالف نظر در جایگاه حقوقی 
شورای عالی استان ها

معاون پارلمانی رئیس جمهوری، گفت: شورای عالی 
استان ها، نهاد جوانی است و هنوز از جهت جایگاه 
اختالف  سازی  تصمیم  و  جایگاه حقوقی  در  شورا 

نظرهایی وجود دارد.
اجالسیه  سومین  و  سی  در  امیری،  حسینعلی   
اینکه شورای عالی  بیان  با  شورای عالی استان ها 
استان ها یکی از شاخصه های استقرار دموکراسی 
است، اظهار داشت: امروز جامعه ما نسبت به جوامع 
گذشته یعنی صد سال قبل و حتی گذشته های 
و  ساده  اما  بود  بسیطی  جامعه  جامعه  که  دورتر 
عمده  تغییرات  نداشت  را  امروز  پیچیدگی  امورات 

ای کرده است.
وی با اشاره به اینکه در جوامع گذشته امورات به 
دست یک یا چند نفر بود و اداره می شده در گذشته 
به لحاظ سادگی امور و جوامع یک نفر حاکم هم 
قوه مجریه بود هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه بوده 
است، گفت: هر چقدر که به حال می رسیم، جامعه 
بسیط و ساده پیچیده و گسترده تر شده و دولت 
ها شکل گرفتند و دولت های باز شکل گرفتند و 
جوامع مختلف با همین سبک و سیاق و تشکیالت 

اداره می شود.
امیری با اشاره به اینکه سرعت تحوالت در جوامع 
مختلف متفاوت بود و عقالنیت بشر به این رسید 
که انسان با پیچیدگی های امروز نیاز به تشکیالت 
و ساختارهای نو دارد و ساختارهای قبلی جوابگوی 
زندگی  به  ماشین  ورود  با  گفت:  نیست.  نیازهای 
بشریت این تحوالت بزرگتر شد ضمن اینکه انسان 
به این نتیجه رسید که یک نفر نمی توان هم قوه 

مجریه باشد هم مقننه و هم قضاییه باشد.
وی افزود: به این ترتیب تمرکز قدرت در دست یک 
بیم فساد و جمع  از سویی  زیرا  نبود  پذیرفته  نفر 
شدن قدرت در یک جا وجود داشت و از سوی دیگر 

امکان عدم اصالح و پیشرفت امور را داشتند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: در کشور ما 
و در  قوا شکل گرفت  تفکیک  با همین روش  هم 
قانون اساسی ساختار تفکیک قوا پایه گذاری شد و 

در اواخر مشروطیت به این موضوع توجه شد.

قضایی  های  مجتمع  اندازی  راه  چگونگی 
در نشست  ای  بیمه  امور  و  رانندگی  تصادفات 
مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
مورد  مرکزی  بیمه  رئیس  با  قضاییه  قوه  جرم 

بررسی قرار گرفت.
پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  الفت،  محمدباقر 
از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست مشترک با 
بیمه  اعضای سندیکای  و  مرکزی  بیمه  رئیس 
به  قضائیه  قوه  رئیس  اینکه  به  اشاره  با  گران 
به  دیه  ریالی  ازای  مابه  کردن  نزدیک  دنبال 
واقعیت است گفت: رئیس قوه قضائیه می گوید 
دیه در هر زمانی باید متناسب با زمان سنجیده 

و پرداخت شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
درمان  هزینه های  اینکه  به  اشاره  با  قضائیه 
مسئولیت  اصول  گفت:  است،  یافته  افزایش 
مدنی به ما تکلیف کرده که هیچ زیانی جبران 

نشده باقی نماند.
وی اظهار کرد: با ایجاد مجتمع قضائی و تجمیع 
خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد 

را خواهیم گرفت.
مراحل  تمامی  اگر  کرد:  خاطرنشان  الفت 
تصادفات  به  مربوط  پرونده های  به  رسیدگی 
متوجه  اصلی  نفع  بیفتد،  اتفاق  مکان  یک  در 

شرکت های بیمه خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قانون  ظرفیت های  از  باید  کرد:  تاکید  قضائیه 
مجازات اسالمی به نفع شهروندان استفاده کنیم 
و منافع شرکت های بیمه را هم حفظ کنیم و از 

ورشکستگی آنها جلوگیری کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه 
باید  کرد:  اظهار  عملکرد مجموعه هاست،  قوت 
قضائی  مجتمع های  این  قوت  و  ضعف  نقاط 

شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام شود.
پیشگیری های  مدیرکل  راد،  فرهادی  فرزاد 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  قضائی 
گفت:  نشست  این  در  نیز  قضائیه  قوه  جرم 
و  رانندگی  تصادفات  قضائی  مجتمع  تشکیل 

خدمت  سرعت  افزایش  بر  عالوه  بیمه ای  امور 
رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به 

قوه قضائیه و صنعت بیمه خواهد شد.
معاونت  قضائی  پیشگیری های  مدیرکل 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
افزود: حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهرهای 
بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده های 
مربوط به آن ها در مراجع قضائی، آثار زیان بار 
و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، 
عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار 
محدود  کننده،  رسیدگی  قضائی  واحدهای 
سازی و ترمیم سریع آالم و دردهای مالی، جانی 
نقلیه  روزافزون وسایل  و حجم  مردم  و روحی 
در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت های تشکیل 
مجتمع قضائی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای 

است.
وی بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت 
رویه در آرا، جلوگیری از سردرگمی مراجعان، 

رانندگی،  تخلفات  و  جرایم  از  پیشگیری 
علیه   … و  تبانی  جعل،  جرایم  از  پیشگیری 
ظرفیت  تمامی  از  استفاده  بیمه،  شرکت های 
شأن  تکریم  و  حقوق  حفظ  مرتبط،  نهادهای 
و  جرایم  به  تخصصی  رسیدگی  گذاران،  بیمه 
به  پرونده  شدن  متمرکز  رانندگی،  تخلفات 
منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت 
دقیق  آموزش  و  رسیدگی  جلسات  در  بیمه 
قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه 
این  گیری  شکل  اهداف  جمله  از  مجتمع  در 

مجتمع است.
غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰ درصد 
سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند، گفت: در 
تعداد  اما  شده  کمتر  تصادفات  اخیر  ماه  چند 

فوتی ها و شدت خسارات کاهش نیافته است.
با  است  مساوی  بیمه  نرخ  افزایش  افزود:  وی 
افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار 

بیمه ای خواهد شد.
راه  به  نسبت  خود  موافقت  اعالم  با  سلیمانی 
اندازی مجتمع های قضائی تصادفات رانندگی و 
امور بیمه ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت 

می کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه 
این مجتمع های قضائی باید دارای ویژگی هایی 
باشند،  انتظارات  پاسخگوی  بتوانند  که  باشند 
گفت: ساختار این مجتمع ها باید متقن باشد و 
با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده ها 

تغییر نکند.
در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی 
این  اندازی  راه  چگونگی  و  تشکیل  مشترک 
قضائی  مجتمع  اولین  شود.  تدوین  مجتمع ها 
تصادفات رانندگی و امور بیمه ای در سال ۱۳۹۲ 

در استان خوزستان راه اندازی شده است.

مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و 
امور بیمه ای تشکیل می شود

حناچی گفت: در تهران ۵۸۰۰ اتوبوس 
فعال داریم که ۶۰ درصد آنها عمر باالی 
ده سال دارند که باید نسبت به نوسازی 

آنها اقدام کنیم.
 پیروز حناچی شهردار تهران در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه توافقی که با 
خودروسازان داخلی انجام شده، تفاهمی 
و  اتوبوس  برای خرید ۱۲۰ دستگاه  را 
۱۲۰ دستگاه مینی بوس انجام دادیم. 
گفت: انعقاد این تفاهم نامه از اختیارات 
شرکت اتوبوسرانی باالتر بود و مجوزش 

باید از سوی شورای شهر ارائه می شد.
این مجوز  امروز  اینکه  بیان  با  حناچی 
که  خواستیم  شورا  از  فوریت  دو  با  را 
نقیصه های موجود را حل کنیم. گفت: 
داریم  فعال  اتوبوس   ۵۸۰۰ تهران  در 
باالی ده سال  آنها عمر  که ۶۰ درصد 

آنها  نوسازی  به  نسبت  باید  که  دارند 
اقدام کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
به نظر شما چند سال باید تالش کرد تا 
هر ساله با خرید ۱۲۰ دستگاه اتوبوس 
ابراز  شود،  نوسازی  نظر  مورد  ناوگان 
ده  باالی  عمر  که  بدانیم  اوالً  داشت: 
سال فرسودگی نیست و البته الزم است 
اقداماتی انجام شود و این قدم اول بود 
و ما تالش کردیم تا هرچه اتوبوس در 
داخل کشور موجود است را خریداری 

کنیم.
شرکت های  اگر  گفت:  تهران  شهردار 
اتوبوس  تأمین  آمادگی  هم  باز  داخلی 
را داشته باشند از ظرفیت آنها استفاده 
اضافه  برای  را  اتوبوس ها  و  می کنیم 

شدن به ناوگان می خریم.

۶۰ درصد اتوبوس های تهران باید نوسازی شوند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم انتظار 
گره گشایی از کارشان را دارند، گفت: مایه 
تاسف است که هیات مدیره ماشین سازی 
تبریز به خاطر اختالف دو سازمان اداری 
نشده  تکلیف  تعیین  همچنان  دولتی  و 
در  رئیسی،  ابراهیم  اهلل سید  آیت  است. 
جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی 
استان های  دادگستری  کل  روسای  با 
سیستان  و  کردستان  شرقی،  آذربایجان 
و بلوچستان، در جریان آخرین وضعیت 
اجرای مصوبات سفرهای استانی در این 
استان ها قرار گرفت.رئیس قوه قضائیه در 
به  اشاره  با  کنفرانسی  ویدئو  ارتباط  این 
استانی،  سفرهای  در  اصلی  هدف  اینکه 
اجرای مصوبات این سفرها است، گفت: 
در سفرهایی که انجام می دهیم، بنای ما 
بر انجام مصوبات و پیگیری آنهاست که 
به مراتب مهم تر از دید و بازدیدها است. 
مردم انتظارشان این است که پس از این 
سفرها اتفاقی بیافتد که در جهت تسهیل 
گشایی  گره  و  عدالت  به  آنها  دسترسی 
موسی  نشست،  این  باشد.در  کارشان  از 
خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به سفر آبان ۹۸ 
گفت:  استان،  این  به  قضائیه  قوه  رئیس 
استان آذربایجان شرقی ۲۰ سال منتظر 
حضور ریاست قوه قضائیه در استان بود 
که این مهم در دوره جدید صورت گرفت 
گذاشت  جای  بر  را  مهمی  بسیار  آثار  و 
که از جمله آن تصویب مبلغ ۶۱ میلیارد 
تومان برای رسیدگی به مشکالت استان 
بود که حدود ۴۱ میلیارد تومان از محل 
و  شد  گرفته  نظر  در  خاص  اعتبارات 
عدد  این  از  تومان  میلیارد   ۱۰ تاکنون 
محقق شده است.وی، از جمله نتایج این 
سفر را تکمیل برخی پروژه های ناتمام در 
این استان عنوان کرده و افزود: در نتیجه 
 ۶ مساحت  با  ناتمام  پروژه   ۵ سفر  این 
هزار متر مربع در کمتر از ۸ ماه به اتمام 
رسید و در هفته قوه قضاییه افتتاح شد. 
همچنین ساختمان بخش ترکمانچای که 
شده  تعویض  داشت  نامناسبی  وضعیت 
پاسخگوی  جدید  محل  در  همکاران  و 
هستند.خلیل اهلل ی  کنندگان  مراجعه 

یکی از موارد مورد تاکید در سفر استانی 
ثبتی  امور  پیگیری  را  شرقی  آذربایجان 
عنوان کرده و از تشکیل جلسات هفتگی 
حدنگار خبر داد و افزود: به دنبال فعال 
شدن این جلسات، در سطح استان حدود 
۴۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی و ملی 
 ۲۰۰ از  بیش  که  شده  مالکیت  تثبیت 
هزار هکتار از این اراضی در هفت ماهه 
کل  شده اند.رئیس  مالکیت  تثبیت  اخیر 
دادگستری آذربایجان شرقی به سیاست 
نیز  قوه  اداری  بخش  های  سازی  سالم 
از  بخشی  متاسفانه  و گفت:  کرده  اشاره 
تخلفات در بحث زمین و ثبت در دفاتر 
ثبت اسناد اتفاق می افتد که در سال ۹۸، 
هیات  توسط  تخلف  مورد   ۷۰۶ تعداد 
نظارت رسیدگی و در سه ماهه اول ۲۲ 
اللهی  است.خلیل  شده  صادر  رای  مورد 
به پیگیری یکی از مصوبات سفر استانی 
درباره زنان زندانی استان نیز اشاره کرده 
با  زنان  بند  احداث  عملیات  اجرای  از  و 
با ۸۱۳ مترمربع خبر داد که فضای الزم 
زنان  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  برای 
است. شده  بینی  پیش  آن  در  زندانی 

در  شرقی  آذربایجان  دادگستری  رئیس 
بخش دیگری از این نشست و در پاسخ 
به پیگیری آیت اهلل رئیسی درباره تعیین 
تکلیف اراضی اسکو و ملکان گفت: راجع 
به موضوع ملکان که ۳۵۰۰ واحد را در 
معرض تخلیه و خلع ید قرار داده است، 
جدید،  مدرک  آمدن  دست  به  از  پس 
شده  ارائه   ۴۷۷ ماده  اعمال  درخواست 
معاون  حضور  در  آینده  هفته  که  است 
طرح  پرونده  این  قضاییه  قوه  قضایی 
موضوع خواهد شد.وی در خصوص رفع 
تعارض اراضی اسکو در شهر جدید سهند 
نیز گفت: دادگستری ورود خوبی در این 
مورد داشته و قضات آرای الزم را صادر 
کردند و در آن بخشی که نظر قضات بر 
این بود که اراضی جزو اراضی ملی است، 
افرادی اعتراض کردند که اعتراض آنها در 
حال حاضر در شعب تجدید نظر تبریز در 

حال رسیدگی است.
در  شرقی  آذربایجان  دادگستری  رئیس 
خصوص وضعیت کارخانه ماشین سازی 

تبریز پس از سفر استانی آیت اهلل رئیسی، 
کارخانه  از  بازدیدی  شما  کرد:  بیان 
که  داشت  بسیار خوبی  آثار  که  داشتید 
با ورود دادگستری استان، از طرف هیات 
عامل، مدیرعامل تعیین و مقدمات تعیین 
متاسفانه  اما  شد،  فراهم  مدیره  هیات 
و  گسترش  سازمان  اختالف  دلیل  به 
هیات  هنوز  فوالد،  بازنشستگی  صندوق 
مدیره انتخاب نشده است. البته کارخانه 
فعالیت  در حال  کارگران  و  کار  مشغول 
هستند و مشکالت کارگری و مواد اولیه 
ورود شما  ما  درخواست  اما  ندارد  وجود 
اللهی  برای حل این موضوع است.خلیل 
پرونده های  به  رسیدگی  خصوص  در 
با  شرقی  آذربایجان  کرد:  بیان  معوق 
در  پرونده ها  از  درصد   ۸۲ به  رسیدگی 
بزودی  تا  که  دارد  قرار  کشور  دوم  رتبه 
به رقم بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید و 
بقیه پرونده ها پرونده هایی هستند که به 
لحاظ ماهیت آن ها قابلیت مختومه شدن 
ندارد.وی همچنین از برگزاری ۵۶ جلسه 
عمومی با حدود ۴ هزار نفر از مراجعین، 
۲۰ جلسه در مساجد و همچنین جلسات 
نقد آرا با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه 
و وکال و کارشناسان خبر داد.رئیس قوه 
قضائیه ضمن تشکر از رئیس دادگستری 
آذربایجان شرقی و کارکنان دستگاه قضا 
از  مردم  با  ارتباط  گفت:  استان،  این  در 
معظم  رهبری  تاکید  مورد  برنامه های 
انقالب است. کاهش چشمگیر پرونده های 
مالکیت ۴۰۰  تثبیت  و  استان  معوق در 
هزار هکتار نیز اتفاقات شایسته ای بود که 
جای تقدیر دارد.آیت  اهلل رئیسی، موضوع 
از  یکی  را  زندانیان  کردن  بازاجتماعی 
عنوان  قضا  دستگاه  جدی  دغدغه های 
کرده و گفت: یکی از دغدغه های جدی 
و  زندانیان  کردن  بازاجتماعی  مسئله  ما 
مهم  این  است.  آنها  شخصیت  بازسازی 
است که زندانیان در زندان مشغول کار 
نکات  از  یکی  که  چرا  باشند،  تولید  و 
در  که  مجرمانی  اصالح  برای  محوری 
زندان ها نگهداری می شوند این است که 

بیکار نباشند و حتماً مشغول کار شوند.
در  تاسف  اظهار  با  قضائیه  قوه  رئیس 

خصوص عدم تعیین هیات مدیره کارخانه 
ماشین سازی تبریز، گفت: ماشین سازی 
همت  با  قضائی  اقدامات  از  بعد  تبریز 
کارگران و کارشناسان برپا شد اما االن به 
خاطر اختالف دو سازمان دولتی و اداری، 
که  افتاده  تاخیر  به  مدیره  هیات  تعیین 
اصاًل به صالح نیست. این موضوع را دنبال 
می کنیم تا از سوی دولت هیات مدیره به 
زودی تعیین شود چراکه این امر موجب 

تسهیل و رونق تولید می شود.
محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری 
نشست  این  در  نیز  کردستان  استان 
تصویری به ارائه گزارشی از مراحل اجرای 
مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضائیه 
به استان کردستان پرداخت.وی با اشاره 
به مختومه شدن ۱۵ هزار و ۸۹۲ پرونده 
در سال ۹۸ گفت: در این سال مشکالت 
۶۰ واحد تولیدی بررسی و از تعطیلی ۳۴ 
واحد جلوگیری شد. همچنین در جهت 
سالم سازی فضای اداری استان با تعدادی 
از مدیران کل و کارکنان متخلف ادارات، 
دادستان  توسط  الزم  قضایی  برخورد 
از  بخشی  که  شد  انجام  استان  مرکز 
آن مرتبط با اراضی ملی و دولتی بود و 
پرونده های متعددی تشکیل شده است.

رئیس دادگستری استان کردستان درباره 
گفت:  نیز  استان  زندان های  وضعیت 
مرخصی ها  اعطای  در  همکاران  عملکرد 
از  بیش  به  که  به طوری  بود؛  چشمگیر 
۱۴۰۰ نفر مرخصی اعطا شده و ۴۰۰ نفر 
نیز در سال گذشته مشمول اعطای عفو 
به  اشاره  با  شدند.وی  مشروط،  آزادی  و 
تصویب ۳۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان 
قوه  رئیس  استانی  طرح در جریان سفر 
قضائیه به استان کردستان، از تخصیص 

۱۱ میلیارد اعتبار تا کنون خبر داد.
به گزارش  اشاره  با  نیز  رییسی  اهلل  آیت 
رئیس کل دادگستری استان کردستان، 
منطقه  وضعیت  به  رسیدگی  دستور 
»بایسر« در اطراف سنندج را صادر کرده 
و تاکید کرد: این منطقه که محل زندگی 
است  منطقه  مستضعف  و  محروم  مردم 
باید تعیین تکلیف شده و هر چه سریع تر 

به نتیجه قطعی برسد.

 مردم انتظار 
گره گشایی از 

کارشان را دارند

خبر

 سید مناف هاشمی: خیز شهرداری تهران 
برای واردات هزار دستگاه اتوبوس

هاشمی گفت: در صددیم هزار دستگاه اتوبوس وارد کنیم 
و ۱۲۰ دستگاه اتوبوس موجود در کارخانه های ایران را 

جذب ناوگان اتوبوسرانی تهران کنیم.
 سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل شهرداری تهران 
در صحن شورای اسالمی شهر تهران گفت: ما با کمیسیون 
عمران و حمل و نقل شورای شهر هماهنگ هستیم و در 
این دو ماه حداقل ۵ بار مستقیماً جلسه و مذاکره داشتیم.

کمیسیون  از  موضوع  در  تعجیل  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
درخواست جلسه نکرده ایم.

تومان  میلیارد  یا جذب ۱,۵۰۰  کرد  درخواست  هاشمی 
اعتبار به شهرداری داده شود، چون اختیارات ما ۲ میلیارد 

است.
وی افزود: در این معامله با ایران خودرو ۴۰۰ میلیارد نیاز 
داریم و در مذاکرات بعدی با دولت و ورود اتوبوس از بخش 
خصوصی خارجی اختیارات ما بیشتر می شود وگرنه همان 

۴۰۰ میلیارد هم فعاًل کافی است.
ردیف  میلیارد  حدود ۶۰۰  ما  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
بودجه داریم و اجازه دیگر ما این است که از محل اعتبارات 
غیر نقدی امکان جابه جایی در حد اختیارات خود را داریم 
رفاه  عامل  بانک  و  مشارکت سال ۹۸  اوراق  داشت:  ابراز 

۵۰۰ میلیارد را زنده می کنیم.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران از توافق با دولت برای 
و  داد  خبر  بوس  مینی  و  اتوبوس  دستگاه  دریافت ۱۲۰ 

گفت: قرار شده دولت ۴۰ درصد قیمت را بپردازد.
وی با بیان اینکه همه مسیرهای منابعی را دنبال می کنیم 
و پس از یک دوره ۸ ساله اراده کرده ایم، هزار دستگاه 
اتوبوس وارد کند. گفت: ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در کارخانه 
هم  دستگاه   ۸۰ جذب  برای  و  است  موجود  ایران  های 
مذاکره می کنیم و همه شهرداری ها در حال مذاکره است 
و اگر تعلل کنیم ممکن است این مقدار را هم از دست 

بدهیم.
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فرمانده مرزبانی ناجا گفت: برای احداث 
جاده های مرزی، خاکریزها و کانال ها و 
باید  شرقی  جنوب  مرزهای  انسداد 
بودجه و اعتباری ویژه پیش بینی شود.

سفر  در  گودرزی  احمدعلی  سردار   
با  بلوچستان  و  سیستان  استان  به 
و  دیدار  استاندار  موهبتی  احمدعلی 

گفت و گو کرد.

سردار گودرزی در این دیدار با تشریح 
آخرین وضعیت مرزهای کشور، گفت: 
اقدامات مطلوبی بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی در مرزهای جمهوری اسالمی 
تقویت  برای  که  است  داده  رخ  ایران 
به  کشور  سرحدات  بیشتر  تجهیز  و 

اعتبارات ویژه ای نیاز می باشد.
اعتبارات  اختصاص  بر  تاکید  با  وی 
الزم برای انسداد مرزها، افزود: تقویت 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرزهای 
برقراری امنیت مطلوب برای شهروندان 
و مرزنشینان بسیار مؤثر خواهد بود و 
خاک  مرزی،  جاده های  احداث  برای 
ریزها و کانال ها؛ نیازمند بودجه و اعتبار 

ویژه هستیم.
احداث  بر  ناجا  مرزبانی  فرمانده 

تاکید  سازمانی  مسکونی  شهرک های 
حضور  به  توجه  با  کرد:  تصریح  و 
برقراری  در  مرزداران  شبانه روزی 
می توان  کشور،  مرزهای  در  امنیت 
و  رفاه  سازمانی،  خانه های  ایجاد  با 
خانواده های  و  مرزداران  به  را  آسایش 

آنان هدیه کرد.
اجرای  به  اشاره  با  گودرزی  سردار 
طرح های خوشایند سازی در یگان های 
از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  مرزی، 
اولویت های مهم نیروی انتظامی، توجه 
و  استان سیستان  یگان های مرزی  به 
بلوچستان است که بحمداهلل نیروهای 
مرزبانی استان با انگیزه بسیار باال و با 
سرحدات  از  مضاعف  خدمتی  روحیه 
کشورمان حفاظت و پاسداری می کنند.

لزوم تخصیص اعتبارات الزم برای انسداد مرزهای جنوب شرقی انتظامی
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با  دیدار  در  آموزش وپرورش  وزیر 
دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر؛گفت: 
با بهره گیری از شبکه شاد در برگزاری 
علوی  هنری  فرهنگی  جشنواره 

مشارکت می کنیم.
محسن حاجی میرزایی با حضور در 

بنیاد بین المللی غدیر با آیت اهلل کاظم 
بین المللی  بنیاد  دبیرکل  صدیقی 
غدیر و امام جمعه موقت تهران دیدار 

و گفتگو کرد.
بابیان  این دیدار  میرزایی در  حاجی 
اینکه کار در آموزش وپرورش سنگین 

کرد:  اظهار  است،  پرمسئولیت  و 
تعطیلی  به  ناچار  کرونا  شیوع  براثر 
دانش  سالمتی  زیرا  شدیم  مدارس 
بود  مهم  بسیار  ما  برای  آموزان 
آموزش ها  تعطیلی  عدم  برای  لذا 
اقدام  اولین  و  اندیشیدیم  تدابیری 

و  بود  تلویزیونی  آموزش های  ارائه 
در این مدت بیش از دو هزار برنامه 
طریق  از  و  تولید  تلویزیونی  آموزش 
شبکه آموزش که دارای پوشش ۹۷ 
درصدی در سطح کشور بود، پخش 

شد.

مشارکت دربرگزاری جشنواره فرهنگی هنری علوی بابهره گیری از شبکه شاد آموزش و پرورش
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اخبار

پیش بینی صادرات ۲۵۰ میلیون 
دالری از استان قم

رئیس سازمان صمت استان قم از پیش بینی ۲۵۰ میلیون 
دالری صادرات از استان به کشورهای همسایه خبرداد.

محمود سیجانی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
این  با ذکر  استانداری  استان قم در سالن کرامت  تولید 
مطلب که احیای واحدهای راکد بود و امسال نیز چنین 
طرحی را در مسیر رفع موانع تولید در دست اقدام داریم، 
گفت:  در آمار کشوری، ۳۵۰ واحد راکد در قم اعالم شده 
است درحالی که بر اساس آخرین آمار، ۲۲۵ واحد در قم 
وجود دارد و باید طبق مصوبات، برای احیای ده درصد آن 
اقدامات الزم را اتخاذ کنیم، در این میان تناقضی میان 
با ارزیابی دقیق آمار  آمار واحدهای راکد وجود دارد که 

به زودی احصا می شود.
در  راکد  واحدهای  احصای  معیار  اینکه  بیان  با  وی 
شهرک های صنعتی، قرارداد بوده و به نظر می رسد در آمار 
تصریح  است،  ذکرشده  نیز  نیمه کاره  کشوری، طرح های 
راکد  واحد   ۲۵ امسال  دقیق،  ارزیابی  با  دراین باره  کرد: 

دوباره احیا می شود.
دومین  برگزاری  جاری  سال  در  کرد:  ابراز  سیجانی 
این  داریم،  اقدام  دست  در  را  داخل  ساخت  نمایشگاه 
نمایشگاه در سال گذشته با تالش دستگاه های دولتی و 
واحدهای تولیدی و بخش خصوصی برگزار و با استقبال 

زیادی مواجه شد.
زیرساخت های  به  توجه  با  جاری  سال  در  گفت:  وی 
فراهم شده، ۱۵ محصول وارداتی به ارزش ۶۷ میلیون دالر 

در قم داخلی سازی می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: 
در بازدید سرپرست وزارتخانه برخی از قطعات شرکت های 
بزرگ در سال گذشته داخلی سازی شده است و امسال 
دو کاالی مهم در رابطه با قطعات هواپیمایی در شهرک 
صنعتی شکوهیه و ساحت اتوبوس فرودگاهی نیز در دست 

اقدام است.
میلیون   ۲۵۰ صادرات  امسال  همچنین  کرد:  بیان  وی 
دالری به وزن ۳۵۰ هزار تن به ۱۵ کشور همسایه از قم 
پیش بینی شده است، ضمن اینکه در سه ماه اول امسال 
۳۱ میلیون دالر صادرات انجام شد و با توجه به ۸۰ درصد 
حالت  به  معامالت  وضعیت  برگشت  و  مرزی  بازگشایی 

قبل، امیدواریم این میزان صادرات تحقق پیدا کند.
اعزام  و  امسال چهار پذیرش  اینکه  بر  تأکید  با  سیجانی 
تعامالت  توسعه  در  بین المللی  بازرگانی  هیئت های 
پیش بینی شد که با شرایط کرونا فعاًل امکان ندارد، گفت: 
دست  در  بین المللی  نمایشگاه  تجاری  زیرساخت های 
اجراست و قول مساعدی در مورد راه دسترسی ارائه شده 

که امیدواریم فاز اول نمایشگاه تا مهرماه آغاز شود.

بن  علی  امام  حضرت  سعادت  با  میالد  ایام 
تولیت های  تا  بود  بهانه ای  الرضا)ع(  موسی 

آستان  تولیت  با  عراق  مقدس  آستان های 
و  داشته  تلفنی  گفت وگوی  رضوی  قدس 

و  کرامت  دهه  برکت  با  ایام  تبریک  ضمن 
میالد حضرت ثامن الحجج)ع( بر لزوم حفظ 
و  دو  همکاری های  و  تعامالت  گسترش  و 

چندجانبه تأکید کنند.
تماس های  این  در  نیوز،  آستان  گزارش  به 
ضمن  رضوی  قدس  آستان  تولیت  تلفنی، 
تبریک میالد امام رضا علیه السالم، مختصری 
در خصوص  قدس رضوی  آستان  اقدامات  از 

پیشگیری از شیوع کرونا را بیان کرد.
در این تماس های تلفنی، تولیت آستان مقدس 
امام علی)ع(، تولیت شرعی آستان مقدس امام 
مقدس  آستان  شرعی  تولیت  حسین)ع(؛ 
آستان  تولیت  العباس)ع(،  ابالفضل  حضرت 
آستان  تولیت  کاظمین)ع(،  امامین  مقدس 
مقدس امامین عسکریین)ع( با تبریک میالد با 
سعادت امام علی بن موسی الرضا)ع( به تولیت 

آستان قدس رضوی، مختصری از شرایط حاکم 
بر کشور عراق و به ویژه آستان های مقدس در 

زمینه مقابله با کرونا را تشریح کردند.
تولیت آستان قدس رضوی  این مکالمه ها  در 
آستان های  محترم  تولیت های  میزبانی  از 
مقدس عراق در مناسبت های این چنینی ابراز 
خرسندی و نسبت به سلب توفیق عدم امکان 
میزبانی از ایشان به جهت وجود شرایط بیماری 

ویروس کرونا، ابراز تأسف کرد.
ری، تولیت  با توجه به انتصاب دکتر حیدر الُشمَّ
حفظ  با  کاظمین)ع(  امامین  مقدس  آستان 
عراق،  شیعی  وقف  دیوان  ریاست  به  سمت 
حجت االسالم و المسلمین مروی این انتصاب 
گسترش  لزوم  بر  و  گفته  تبریک  وی  به  را 
ایران  مقدس  آستان های  تعامالت  و  همکاری 

و عراق تأکید فرمودند.

در تماس تولیت های آستان های مقدس با حجت االسالم مروی مطرح شد

ضرورت هم افزایی آستان های مقدس در مقابله با ویروس کرونا

اخبار

معاون امور فاضالب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی: 

تصفیه ساالنه بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب 
آب در آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی  فاضالب  و  آب  شرکت  فاضالب  امور  معاون 
استان  در  مترمکعب آب  میلیون  از ۱۰۰  بیش  گفت: ساالنه 

جمع آوری و تصفیه می شود.
پرویز عباسی در نشست خبری با ارائه توضیحاتی گفت: حداقل 
۷۰ درصد آب مصرف شده به فاضالب تبدیل می شود که جمع 
آوری و تصفیه فاضالب برعهده شرکت آب وفاضالب بوده و در 

سطح کشور پیشرو است.
پوشش  تحت  درصد جمعیت شهری  این که ۶۸  بیان  با  وی 
فاضالب  مشترک  هزار   ۸۷۰ و  هستند  آوری  جمع  سیستم 
داریم، ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ تصفیه خانه در مدار بهره 

برداری بوده و هفت مورد نیز در حال اجرا است.
وی با بیان این که شرکت آب و فاضالب استان متولی جمع 
آوری فاضالب حاصل از مصرف آب است، یادآور شد: متولی 
فاضالب صنعتی و همچنین فاضالب ناشی از آب های سطحی و 
بارندگی شرکت آب و فاضالب نیست، چراکه ابزارهای این مدل 
جمع آوری را نداریم و صرفا متولی فاضالب حاصل از مصرف 

آب توسط مردم هستیم.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 
در  گفت:  مشترکین،  تعداد  با  رابطه  در  نشست  این  در  نیز 
کالنشهر تبریز برای ۱۶۰۰ میلیون نفر و با شهرهای اقماری 
جمعا دو میلیون تعداد خدمات ارائه می دهیم و همچنین ۸۰ 

درصد نیازهای آبی روستا از زرینه رود تامین می شود.
 محمد خانی اظهار کرد: متاسفانه ۱۱ شهر استان در حالت سر 
به سر در زمینه مصرف آب قرار داشته و شهرهای میانه، مرند 

و تبریز در حالت موازنه منفی هستند.
وی افزود: هر ۱۰ سال یکبار در تبریز نیازسنجی می شود و در 
آخرین نیاز سنجی در سال ۹۰ نیز پیش بینی شده بود که در 
سال ۹۵ موازنه تبریز منفی خواهد شد که طی چهار سال اخیر 
با موازنه منفی روبرو بودیم اما با یک سری اقدامات این چهار 
سال را سپری کردیم. معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب 
و فاضالب استان با اشاره به شرایط کرونایی کشور افزود: امسال 
شرایط متفاوتی را تجربه می کنیم، چرا که بحث رعایت مسائل 
بهداشتی هم اضافه شده و به خاطر شیوع کرونا با اضافه مصرف 

باالی ۱۸ درصد روبرو هستیم.
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توسعه استان اردبیل نیازمند حمایت 
از سرمایه گذاران است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه توسعه 
استان اردبیل نیازمند حمایت از سرمایه گذران است، گفت: 
برای ایجاد بسترهای توسعه استان سرمایه گذاران باید تکریم و 

مورد حمایت قرار گیرند.
و  اردبیل  استاندار  اقتصادی  با معاون  نیکزاد در نشست  علی 
در  وزارت صمت   اجرایی  دستگاه های  مجموعه  زیر  مدیران 
باید  عمومی  اعتماد  افزایش  برای  کرد:  خاطرنشان  استان 
با عزت و احترام  با مردم، سرمایه گذاران و بخش خصوصی 
افزایش و رونق  باال رفتن همکاری ها شاهد   با  تا  رفتار شود 

فعالیت های اقتصادی باشیم.
هیات  در  خود  و حضور  استان  نمایندگان  مجمع  اتحاد  وی 
رئیسه مجلس شورای اسالمی را فرصت خوبی برای پیشبرد 
و  مدیران  کرد:  تصریح  و  عنوان  اردبیل  توسعهای  اهداف 
مسئوالن استان مسائل و مشکالت موجود  را برای پیگیری به 
نمایندگان استان انتقال دهند تا در راستای تحقق آنها گامهای 

اساسی برداشته شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: اجرای یک طرح ملی ویژه و مادر را در 
استان توسط وزارت صمت به جد پیگیری میکنیم تا به زودی 

این طرح عملیاتی شود.
نیکزاد، مسائل اقتصادی و فرهنگی را مهمترین دغدغه کشور 
در حال حاضر دانست و اضافه کرد: تمام تحریمهای اعمال شده 
بر علیه کشورمان و مشکالت ناشی از آن به خاطر پافشاری 
برای حفظ و صیانت از آرمانهای انقالب اسالمی و ندادن فضای 
فکر  عدهای  کرد:  اظهار  وی  است.  جهانی  استکبار  به  نفوذ 
میکنند که هرچه در روابط بین المللی کوتاه بیاییم میتوانیم 
در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم در حالی که تجربه چند 

سال اخیر نشان داد که جهانیان دنبال منافع خود هستند.

مسئولیت شهرداری برای صیانت 
از کارکنان سنگین تر شده است

سازمان  کارکنان  از  یکی  فوت  گفت:  کرج  شهردار 
به  ابتال  اثر  بر  آرامستان های شهرداری کرج  مدیریت 
بیماری کووید ۱۹، باعث شد شهرداری کرج مسئولیت 
و  جان  از  صیانت  و  قبال حفاظت  در  را  تری  سنگین 
سالمتی کارکنان و نیروهای این مجموعه احساس کند.

علی کمالی زاده در جریان مراسم تشییع و خاکسپاری 
شهید خدمت مدافع خاموش محمد خمیس آبادی، با 
تسلیت عروج این نیروی ایثارگر سازمان آرامستان ها، 
این ویروس شهرداری  انتشار  با  اظهار داشت: همزمان 
مسئولیت های سنگین تری را در قبال سالمت جامعه و 
شهروندان احساس کرد و خدمات گسترده ای را به این 

منظور ارائه داد.
بر  به شکل مضاعف  این خدمات  از  وی گفت: بخشی 
ضدعفونی  صورت  به  و  شهرداری  عادی  های  فعالیت 
فعالیت  در  دیگر  بخش  و  شد  انجام  شهر  و  معابر 
این  از  که  گرفت  صورت  شهرداری  های  زیرمجموعه 
جمله تغییر در روال فعالیت سازمان مدیریت آرامستان 

ها و مدیریت پسماند بود.
ها  آرامستان  مدیریت  کرد: سازمان  اضافه  زاده  کمالی 
از بخش هایی بود که به صورت خاموش و همزمان با 
کادر درمانی و بیمارستان ها، به ارائه خدمات پرداخت 
ویروس  این  و همه گیری  انتشار  و همواره در معرض 

قرار داشت.
شهری،  مدیریت  مجموعه  تالش  تمام  وی،  گفته  به 
ویژه  به  و  دستگاه  این  کارکنان  از  مراقبت  و  حفاظت 
سازمان مدیریت آرامستان ها بود که کوشیدیم با تهیه 
پروتکل  رعایت  کنار  در  امکانات  و  تجهیزات  تمامی 
ها، این مسئولیت را تا باالترین سطح ممکن به انجام 

برسانیم. 
شهردار کرج ادامه داد: به هر حال رعایت تمامی پروتکل 
ها گاهی برای افراد دشوار است و تردد مستمر خانواده 
هایی که عزیزان شان را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده 
اند، گاهی سبب انتقال این بیماری به عزیزان شاغل ما 

در مجموعه آرامستان ها می شود.
اذعان داشت: شهادت طاهِر مظلوم شهید  زاده  کمالی 
محمد خمیس آبادی، اینک اهمیت رعایت پروتکل ها و 
بهره گیری از تمامی تجهیزات و امکانات محافظتی برای 

پرنسل را به ما گوشزد کرد.
وی ضمن تسلیت به خانواده بزرگوار این شهید و آرزوی 
صبر جمیل برای آنها، ابراز امیدواری کرد: با همبستگی 
و جدیت در رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، اجرای 
نخواهیم  نیاز  مورد  تجهیزات  از  استفاده  و  ها  پروتکل 

گذاشت عزیزان مان بر اثر این بیماری از دست بروند.

مدیرعامل آب منطقه ای استان ایالم، توزیع 
نامناسب مکانی و زمانی بارش ها را اصلی ترین 

چالش منابع آب استان عنوان کرد.
برداری و  بهره  به  اشاره  با  پوراحمد«   »علی 
افتتاح سد مخزنی گالل ) شهدای ایالم ( به 
دستور رئیس جمهور، اظهار کرد : این طرح در 
اواسط سال ۹4 کمتر از ۱۵ درصد پیشرفت 
از  امید  و  تدبیر  اما در دولت  فیزیکی داشت 
محل صندوق توسعه ملی، با درخواست رئیس 
انقالب  معظم  رهبری  اذن  و  محترم  جمهور 
تامین اعتبار شده و خوشبختانه در کمترین 

زمان ممکن تکمیل و افتتاح شد.
وی با تاکید بر اینکه بهره برداری از این طرح 
ملی کمک بسیار بزرگی به پایداری منابع آبی 
و استان کرد، افزود: هم اکنون آب مورد نیاز 
صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه گاز ایالم از سد 
ایالم و آب های زیرزمینی تامین می شود که 
از این سد، کمبود آب شرب  با بهره برداری 

شهر ایالم و بخش چوار جبران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم با بیان 
آب مشکل  تامین  لحاظ  از  اکنون  هم  اینکه 
بطور  ایالم  مخزنی  سد  حجم  افزود:  نداریم، 
صددرصد پر است و از حیث ذخیره هیچگونه 

مشکلی نداریم.
را  حوزه  این  در  مشکل  مهمترین  پوراحمد 
توزیع  شبکه  و  انتقال  خطوط  فرسودگی 
برشمرد و تصریح کرد : در صورتی که خطوط 
و شبکه بازسازی شود از پرت آب جلوگیری 

می شود.
وی درباره آخرین وضعیت سد چناره گفت : 
این سد قرار بود از سال ۹۱ عملیات اجرایی 
هایی  محدودیت  به  بنا  اما  شود  آغاز  آن 
،  از جمله تخصیص آب و عدم بازنگری در 
با پیگیری  انجام نشد که  این مهم  مطالعات 
های استاندار،  تخصیص آب این طرح ابالغ 
و ظرف حدود یکسال مطالعات سد بازنگری و 

مصوبه مطالعات  از وزارت نیرو اخذ شد.
پوراحمد با بیان اینکه با پیگیری های مستمر، 
شده  مرتفع  سد  این  ای  موافقتنامه  مشکل 
است، ادامه داد : پیمانکار سد انتخاب و بزودی 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وقفه  بی  های  تالش  از  تقدیر  ضمن  وی 
استاندار و دکتر میرزایی نماینده سابق استان 
طرح،  این  های  موافقتنامه  اخذ  زمینه  در 
تصریح کرد: با به بهره برداری از این سد، آب 

شرب بلندمدت سه شهرستان ایالم، سیروان 
و چرداول و همچنین آب کشاورزی و صنعت 

چرداول تامین خواهد شد.
پوراحمد با بیان اینکه شبکه اصلی آبیاری و 
زهشکی ۵۰ هزار هکتاری ایالم و خوزستان 
در  رهبری  معظم  محترم  مقام  دستور  با  که 
ایالم  استان  هکتاری  هزار   ۵۵۰ طرح  قالب 
در  کامل  به طور  بود  آغاز شده  و خوزستان 
استان ایالم تکمیل و به بهره برداری رسید، 
کانال  طرح،  این  باقیمانده  کرد:  خاطرنشان 
به  فکه  زهشکی  و  آبیاری  شبکه  و  اصلی 
مساحت ۲۲  هزار هکتار بود که اخیراً با دستور 

ریاست محترم جمهوری اسالمی افتتاح شد.
وی با بیان اینکه  برای تامین آب این اراضی 
که از دریاچه سد کرخه تامین می شود امسال 
هیچگونه محدودیتی اعمال نکردیم و هرآنچه 
قرار  کشاورزان  اختیار  در  بود  کشاورزی  نیاز 
گرفت، تصریح کرد: با مساعدت جناب آقای 
شرکت  محترم  مدیرعامل  ها  رسولی  حاج 
به  تابستانه هم  برای کشت  ایران،  منابع آب 
آمادگی  و  شده  آب  تامین  استان  نیاز  انداره 
الزم برای مشروب نمودن اراضی به هر میزان 

وجود دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای استان ایالم، با بیان 
شرکت  آب،  عادالنه  توزیع  قانون  برابر  اینکه 
های آب منطقه ای، متولی حفاظت و صیانت 
از منابع آب ، اعم از سطحی و زیرزمینی و هر 
منبع آبی شامل دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه 
ها و... هستند، ادامه داد:  در راستای صیانت و 
حفاظت از این منابع ارزشمند جلسات شورای 
حفاظت از منابع آب استان به ریاست جناب 
آقای استاندار و حضور مدیران ذیربط بصورت 
مستمر برگزار می گردد و تاکنون نتایج بسیار 
است.پوراحمد  داشته  همراه  به  هم  مثبتی 
از این مصوبات، جدا سازی آب  : یکی  گفت 
آب  منابع  از  شهرها  سبز  فضای  نیاز  مورد 
شهر  سطح  در  نمونه  عنوان  به  است؛  شرب 
ایالم چند رشته قنات وجود دارد که با وجود 
داشتن حتی  آب باکیفیت برای شرب، تاکنون 
بالاستفاده مانده بودند و مقرر شد شهرداری 
ایالم نسبت به مطالعه و ارائه طرح جمع آوری 
و استفاده از آب این قنوات اقدام کند.وی با 
بیان اینکه اعمال محدودیت برای کشت های 
پر آب بر در جاهایی که محدودیت منابع آب 
داریم و همچنین جلوگیری از کاشت اراضی 

اطراف چاه های آب شرب به شعاع ۵۰۰ متر 
صیانت  برای  دهلران  و  مهران  شهرستان  در 
و جلوگیری از آلودگی این منبع ارزشمند از 
دیگر مصوبات این شورا است، افزود:  ما باید به 
سمت ترویج الگوهای متناسب با اقلیم استان 
و با ارزش اقتصادی و بازده باال حرکت کنیم و 
از منابع آب و خاک استان بیشترین بهره وری 

را داشته باشیم.
در  ایالم  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
بخش دیگری از سخنانش به نصب کنتورهای 
هوشمند اشاره کرد و گفت : از دیگر تکالیف 
جد  به  که  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 
مهمی  بسیار  نقش  و  شود  می  پیگیری 
درکنترل اضافه برداشت ها و کمک به بهبود 
کنتورهای  نصب  دارد  ها  خوان  آب  وضعیت 
هوشمند بر روی چاه های کشاورزی ، شرب و 
صنعت  است .پوراحمد تاکید کرد: به واسطه 
های  خشکسالی  و  رویه  بی  های  برداشت 
لحاظ  از  استان  آبخوان های  سنوات گذشته 
کمی و کیفی تهدید می شوند که امیدواریم با 
اجرای کامل طرح تعادل بخشی و روند مثبتی 
که ایجاد شده، احیای کامل آبخوان ها ادامه 
پیدا کند.وی ادامه داد : در سطح استان بجز 
احشام، ۱۸۲۰  شرب  و  خانگی  های  چاهک 
حلقه چاه عمیق فعال داریم و در حال حاضر 
خوشبختانه تنها استانی هستیم که فاقد چاه 
غیرمجاز عمیق بوده و این قانونمند بودن هم 
جای  کندکه  می  ثابت  را  عزیز  های  استانی 

قدردانی و سپاس دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای استان ایالم به تجاوز 
داد  ادامه  و  کرد  اشاره  ها  رودخانه  حریم  به 
: یکی دیگر از وظایف مهم شرکت های آب 
ها  مسیل  از  صیانت  و  حفاظت  ای  منطقه 
سنوات  در  متاسفانه  که  هاست  رودخانه  و 
گذشته به حریم و بستر برخی از این رودخانه 
توان  موضوع  این  که  است  شده  تجاوز  ها 
آبگذری رودخانه را محدود می کند و در زمان 

سیالب موجب خسارت می شود .
و  سازی  آزاد  برای   : کرد  تصریح  پوراحمد 
ها همکاری  رودخانه  به  تعرض  از  جلوگیری 
همه دستگاههای متولی را می طلبد که این 
مطرح  حفاظت  شورای  جلسات  در  موضوع 
دستگاه  از  این خصوص   در  دارد  جا  و  شد 
کل  ریاست  و  محترم  های  دادستان  قضا، 
داشته  را  تشکر  کمال  استان  دادگستری 

باشم که انصافاً همکاری بسیار خوبی در این 
زمینه دارند. وی در جواب به این سئوال که 
سیل سال گذشته چگونه فرصت شد؟ گفت : 
سال گذشته با سیل شروع شد و اگر درایت 
مدیریت ارشد استان نبود و از قبل تمهیدات 
الزم اندیشیده نمی شد می توانست خسارات 

سنگین جانی و مالی را بر جای بگذارد.
 ۱۳۹۷ ماه  اسفند  انتهای  اینکه  بیان  با  وی 
بینی  پیش  نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  مرکز 
هایی از وضعیت بارش های پیشرو انجام داد 
و به شرکت های آب منطقه ای اعالم کرد، 
خاطرنشان کرد:  بال فاصله پس از دریافت این 
پیش بینی ها در ۲۸ اسفند ماه )آخرین روز 
کاری سال ( جلسه مدیریت سیالب شرکت 
برگزار و بیش از سه ساعت این جلسه بطول 
انجامید که در این جلسه ضمن لغو مرخص 
مدیران شهرستانها،  بخصوص  همکاران  های 
مقرر شد تا پایان بارش ها همه در محل کار 
خود حضور داشته باشند و اکیپ های گشت 
و بازرسی برای بازدید از رودخانه ها و اعالم 

هشدار به گردشگران فعال شدند.
همه  به  راستا  همین  در   : افزود  پوراحمد 
استان  شهرداران  و  بخشداران  فرمانداران، 
بحران  مدیریت  با  و  صادر  مکتوب  هشدار 
استانداری مکاتبه شد و از همه مهمتر تخلیه 
با  و  شده  کنترل  صورت  به  سدها  مخازن 
محاسبه در دستورکار قرار گرفت که در نهایت 
همه دیدند که علیرغم حجم باالی بارندگی 

ها،خسارت زیادی به استان وارد نشد.
وی افزود: به عنوان مثال در طول یک شبانه 
روز در شهرستان آبدانان ۲۳۰ میلیمتر بارش 
در مسیر  دویرج  اگر مخزن سد  ثبت شدکه 
و  موسیان  شهر  قطعاً  نبود  سیالب  این  راه 
روستاهای اطراف رودخانه دویرج بزیر آب می 
رفت و این موضوع برای سد ایالم و شهرستان 
که  شد  مدیریت  همین شکل  به  هم  مهران 
خوشبختانه سیل سال ۹۸  هم ضمن اینکه 
نداشت حداقل خسارت  جانی  های  خسارت 
آموخته  درس  و  داشت  بر  در  را  مالی  های 
بایستی  که  آورد  ارمغان  به  ما  برای  هایی 
همه از آن بهره مند شوند.پوراحمد در پایان 
از هم استانی های عزیز خواست که با توجه 
به افزایش مصرف آب به دلیل گرمای هوا و 
بیماری کرونا، صرفه جویی را کما فی السابق 

مد نظر داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم :

توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش ها، چالش اصلی منابع آب در ایالم

های  کارگروه  تشکیل  از  مرکزی  استان  استاندار 
تخصصی برای حل مشکالت شرکت توسعه سیاحان 
سرزمین ایرانیان زرندیه )آیلند( به عنوان بزرگترین 

مجتمع گردشگری خاورمیانه خبر داد.
به تشریح جزئیات جلسه مشترک  آقازاده  سیدعلی 
شهرستان  و  مرکزی  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  و  آیلند  شهر  در  زرندیه 
ایرانیان این شهرستان پرداخت و افزود: این جلسه با 
هدف بررسی مشکالت پیش رو و موانع توسعه ای این 
منطقه تشکیل و منجر به اتخاذ تصمیمات راهبردی 

برای برون رفت از این مشکالت شد.
وی با اشاره به مشکالتی که این شرکت طی یکسال 
اخیر در حوزه اداری با آن دست به گریبان بود، اظهار 
کرد: گرچه برخی از این مشکالت در طول این مدت 
با پیگیری مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی 
مرتفع شده و این مجموعه توانسته است به فعالیت 

های خود با کاربری های تعریف شده ادامه دهد.
استاندار استان مرکزی تصریح کرد: در این نشست کار 
بررسی و تصمیم گیری برای برطرف کردن باقیمانده 
مشکالت این شرکت که در حیطه اختیارات استان 

بود انجام و خوشبختانه با یک هم افزایی و مشارکت 
مشکالت  حل  برای  مناسبی  سازوکار  بخشی  بین 
اتخاذ شد. البته مقرر شد برخی مشکالت که باید در 
سطح ملی بررسی و برای برطرف شدن آن تصمیم 

گیری شود از طریق مدیران استانی پیگیری شود.
آقازاده از تشکیل کارگروه های تخصصی برای حل 
مشکالت این شرکت در سطح استان خبر داد و افزود: 
با مشخص شدن وظایف کارگروه های تشکیل شده 
روند بررسی مشکالت باقیمانده توسعه ای این شرکت 

تسریع خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه مجتمع گردشگری و تفریحی 
بزرگ  مجتمع  نخستین  عنوان  به  زرندیه  ایرانیان 
گردشگری در ایران و کشورهای منطقه و خاورمیانه 
از لحاظ تنوع در کاربری و خدمات گوناگون محسوب 
می شود، افزود: در این جلسه همه مدیران استانی و 
شهرستانی مکلف به حل مشکالت و موانع توسعه ای 
این شرکت شدند تا شاهد افتتاح و بهره برداری از 
فازهای متنوع با کاربریی های تعریف شده تا پایان 

سال و اوایل سال آینده باشیم.
استاندار استان مرکزی در ادامه عمده ترین مشکل 

را  زرندیه  ایرانیان  سرزمین  سیاحان  توسعه  شرکت 
موضوع تامین آب دانست و افزود: این شرکت در حال 
بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برای  با هزینه ای  حاضر 
انتقال آب خام به میزان 4۰۰ لیتر بر ثانیه از جنوب 
تهران، از طریق لوله گذاری، بخشی از فرآیند تامین 
آب مورد نیاز را عملیاتی کرده است که در ادامه کار 
مشکالت اداری وجود داشت که در این نشست برای 

برون رفت از آن تصمیم گیری شد.
و  گردشگری  بزرگ  مجتمع  این  برخورداری  وی 
مطالبات  دیگر  از  را  فیبرنوری  از  کشور  تفریحی 
مطرح شده در این جلسه بیان کرد: برخورداری این 
مجتمع از فیبر نوری زمینه ساز راه اندازی پارک علم 
و فناوری خواهد شد و موجب برقراری ارتباطات بین 

المللی از طریق فیبر نوری می شود.
آقازاده همچنین به مشکل تامین گاز مورد نیاز این 
این جلسه مقرر شد  افزود: در  شرکت اشاره کرد و 
مشکل  این  در خصوص  مرکزی  استان  گاز  شرکت 
چاره اندیشی کند و در مجموع همه مدیران استانی 
مکلف به اتخاذ سازوکار مناسب و تالش حداکثری 

برای حل باقیمانده مشکالت این مجموعه شدند.

در حاشیه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اشاره  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در  مرکزی  استاندار 
ستاد  جلسه  دومین  و  یکصدوبیست  برگزاری  به 
اقتصاد مقاومتی استان  به ریاست استاندار مرکزی 
در شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان زرندیه 
گفت: در این جلسه تصمیمات خوبی برای اینکه این 
شرکت بتواند هر چه سریعتر در مدار ارائه خدمات 
قرار بگیرد اتخاذ شد. سعید فرخی با اشاره به برخی 
مشکالت زیرساختی شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
ایرانیان اشاره کرد و افزود: مشکل ارتباط فیبر نوری، 
و  ایرانیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گمرک  ایجاد 
مشکالتی با شرکت های خدمات رسان وجود داشت 
که با دستور استاندار مرکزی، مدیران استانی مکلف 
به برطرف کردن مشکالت شدند تا زمینه تسریع در 

بهره برداری کامل از این مجموعه فراهم شود.
وی افزود: در ادامه این جلسه مشکالت چند واحد 
تولیدی شهرستان زرندیه نیز بررسی شد تا بتوان با 
با  را تسهیل کرد و  حل مشکالت مسیر کارآفرینی 
این منطقه و  تولید در  واقعی  اشتغال جهش  ایجاد 

استان مرکزی محقق شود.

استاندار مرکزی : تشکیل کارگروه های تخصصی برای حل 
مشکالت بزرگترین مجتمع گردشگری خاورمیانه
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار کردستان: باید از تولیدات 
صادرات محور کردستان حمایت ویژه شود

استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کردستان بر لزوم حمایت ویژه از تولیدات صادرات محور استان 
و  موجب حفظ  استان  تولیدات  گفت: صادرات  و  کرد  تاکید 

افزایش اشتغال در استان خواهد شد. 
 خالد جعفری  در اولین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، 
بیشترین سهم  استان  تولیدات  کنیم  تالش  باید  کرد:  اظهار 
را در تحقق هدفگذاری صادرات از مرزهای کردستان، داشته 
باشند.  وی ضمن یادآوری شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از 
تحریم های حاکم بر کشور، افزود: مرز رسمی باشماق مریوان، 
وظیفه ای ملی بر عهده دارد و فعال بودن این مرز در زمان 
بسته بودن مرزهای کشور )به دلیل شیوع جهانی کرونا( نشان 

می دهد که کردستان استانی پیشرو در صادرات است. 
برگشت ارز حاصل از صادرات، به کشور، از جمله موارد مورد 
بحث در این جلسه بود که معاون اقتصادی استاندار در این 
خصوص بیان کرد: برگشت ارز به کشور همیشه یکی از شرایط 
الزم در صادرات کاال بوده که در گذشته به دلیل قیمت پایین 
حساسیت چندانی روی آن نبود اما امروز با توجه به افزایش 

قیمت این حساسیت و اهمیت بیشتر احساس می شود.



سالمت
خبر

سیر نزولی تخصیص ارز به 

واردات مکمل

رئیس سازمان غذا و دارو، بر سیاست های حمایتی 
وزارت بهداشت در عرصه تولید داروهای طبیعی و 

مکمل تاکید کرد.
همایش  هشتمین  در  ساز،  شانه  محمدرضا   
مکمل های غذایی و رژیمی که در محل هتل المپیک 
تهران برگزار می شود، افزود: اگر در بحران ها، سربلند 
حرکت می کنیم به واسطه شما تولید کنندگان است.

و سنتی،  داروهای طبیعی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
گفت: متأسفانه هنوز نتوانسته ایم حتی از یک درصد 
ظرفیت های موجود در کشور برای تولید این قبیل 

فرآورده های طبیعی استفاده کنیم.
ادامه به روند حمایتی سازمان غذا و  شانه ساز در 
دارو از تولید داخل اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
صدور پروانه برای داروهای طبیعی و مکمل، ۳۵ روز 
کاری است که تالش می کنیم این زمان کمتر شود.

وی تاکید کرد: در حوزه داروهای طبیعی، حرف های 
زیادی برای گفتن داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو، به صدور مجوز تولید برای 
گفت:  و  کرد  اشاره  مختلف  محصوالت  بسته های 
در سال ۹۶ تعداد بسته هایی که مجوز گرفتند ۲۴ 
میلیون و ۷۵۰ هزار عدد بود که در سال ۹۷ به ۵۵ 
میلیون   ۱۰۵ ،۹۸ سال  در  و  رسید  بسته  میلیون 
بسته بود و در سه ماهه اول سال ۹۹ هم ۴۵ میلیون 

بسته بوده است.
شانه ساز به روند کاهشی صدور مجوز واردات اشاره 
کرد و افزود: در سال ۹۶، ۴۲ میلیون بسته بود که 
به ۱۶  در سال ۹۸  و  میلیون  به ۲۷  در سال ۹۷ 
میلیون و ۶۰۰ هزار بسته رسید و در سه ماهه اول 
سال جاری نیز ۲.۵ میلیون بسته مجوز صادر شده 

است.

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، در 
مورد ایجاد محدودیت های کرونایی بر اساس رنگ 

بندی استان ها و...، توضیحاتی ارائه داد.
محسن فرهادی، گفت: در جلسات ستاد ملی کرونا 
است  شده  تاکید  و  شده  گرفته  خوبی  تصمیمات 
تمام پروتکل های بهداشتی باید اجرا شود و مسئول 
اجرا هم تمامی دستگاه ها هستند. نظارت کماکان 
بر عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه باید 

اقدامات کنترلی اش را تشدید کند.
وی تصریح کرد: خدمت دهنده و خدمت گیرنده و 
گیرد  می  آن صورت  در  و خدمات  کار  که  فضایی 
این است که خدمت  مورد هدف هستند. معنایش 
دهنده و خدمت گیرنده هر دو وظایفی دارند. یعنی 
اگر من خدمتی را از یک فروشگاه زنجیره ای می 
من خدمت  به  در صورتی  باید  فروشگاه  این  گیرم 
دهد که پروتکل بهداشتی را رعایت کرده باشم. در 
فضای سربسته ماسک زده باشم و فاصله اجتماعی 

خود را رعایت کرده باشم.
فرهادی ادامه داد: نکته دیگری که ستاد مصوب کرد 
این است که بر اساس این مصوبه رنگ بندی ها و 
فعالیت گروه های شغلی مطابق دستورات کشوری 
انجام نمی شود. یعنی اینکه ما ابتدای شیوع کرونا 
مثاًل می گفتیم رستوران ها در کل کشور تعطیل 
ستاد  خوب  تصمیم  نیست.  چنین  اکنون  هستند، 
ملی کرونا در این مرحله این است که اختیار داده 
با توجه به رنگ بندی ها و تعیین گروه های شغلی، 
و  شهر  حتی  و  شهرستان  سطح  در  ها  محدودیت 

روستا اعمال شود.
از  یکی  شهرهای  از  یکی  اگر  یعنی  افزود:  وی 
ما  است،  شده  قرمز  استان  یک  های  شهرستان 
محدودیت های گروه های شغلی را فقط در آن شهر 
تاالرهای  مثاًل  که  ندارد  دلیلی  و  کنیم  می  اعمال 
پذیرایی در کل کشور تعطیل شوند. طبیعتاً در جایی 
که وضعیت قرمز و در مرز هشدار است محدودیت 

ها اعمال می شود.
تصمیم  این  دیگر  مزیت  داشت:  بیان  فرهادی 
این است که زمانی که پروتکل ها را رعایت کنیم 
گشایش ها هم ایجاد و کسب و کارها رونق پیدا می 
کند. زمانی که رعایت نکنیم و شرایط به مرز خطر 
برسد، محدودیت های شغلی اعمال و رونق کسب و 

کار کاهش می یابد.
داریم  صنفی  واحد  هم  یکسری  کرد:  تصریح  وی 
که این واحدها بنا به طبیعت کارشان مخاطراتشان 
بیشتر است مثل تاالرهای پذیرایی، استخرهای شنا 
و مراکز تفریحی آبی، شهربازی ها و باغ وحش ها 
و…، طبیعتاً اینها چون جمعیتی در آنجا تردد می 
کند، حتی با رعایت پروتکل ها در مناطق قرمز این 
یک  در  چون  شد.  خواهند  مشکل  دچار  ها  مکان 
مرکز تفریحی آبی که مردم خانوادگی برای تفریح 
می روند محدودیت نمی توان ایجاد کرد زیرا تمرکز 
جمعیت خواهد بود لذا در مناطق قرمز فعالیت این 

مراکز ممنوع است.
فرهادی افزود: حتی در مناطق سفید و زرد هم این 
مراکز باید با رعایت دقیق تر پروتکل ها باز باشند. 
ورزش  وزارت  با  هایی  هماهنگی  طی  همین  برای 
فیمابین  جلسات  و  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  و 
توافقاتی انجام و به استخرها در مناطق سفید و زرد 

اجازه فعالیت داده شد.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
گفت: دغدغه از آب استخرها در این مناطق نداریم. 
البته اگر سیستم تصفیه آب و PH و کلر آزاد آب 
در حد استاندارد باشد، ویروس کووید ۱۹ نمی تواند 
که  است  مشترکی  سطوح  ما  نگرانی  کند.  فعالیت 
این مراکز دارند. رختکن و سرویس های بهداشتی، 
راهروهای تردد، بوفه، سطوح لبه استخرها می تواند 
ویروس را منتقل کند و زدن ماسک هم برای شناگر 

معنا ندارد.
وی افزود: برای همین در مناطق سفید فعالیت های 
استخرها آزاد و در مناطق زرد با تایید مرکز بهداشت 
شهرستان می تواند فعال باشد. لذا استخرها و باشگاه 
های ورزشی که امکان فاصله گذاری داشته باشند در 
این مناطق می توانند فعال باشند. چون برخی مراکز 
حتی اگر بخواهند هم امکان فاصله گذاری و رعایت 

پروتکل ها را ندارند.

در  هم  پذیرایی  تاالرهای  کرد:  تاکید  فرهادی 
مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی 
این معنی نیست  به  این  باز هستند.  سخت گیرانه 
که این تاالرها جمعیت کثیری در خود جای دهند 
فعالیت  واقع  در  باشد.  برقرار  نزدیک  ارتباطات  و 
تاالرهای پذیرایی شبیه یک رستوران خواهد بود و 
با حداکثر نصف ظرفیت تاالرها می توانند جمعیت 

بپذیرند.
وی گفت: یک تاالر زمانی می تواند نصف گنجایش 
خود جمعیت بپذیرد که فاصله یک تا دو متری بین 

میزها رعایت شده باشد.
به  توجه  با  که  است  نظر  در  داد:  ادامه  فرهادی 
و  نظارت  مناطق تشدید  برخی  بیماری در  افزایش 
کنترل توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعمال شده 
ناجا و  با همکاری دستگاه های مربوطه خصوصاً  و 
مقامات قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت 

صورت گیرد.

روند تعطیلی مشاغل و محدودیت های 
کرونایی در مناطق قرمز

وزیر بهداشت گفت: متاسفانه عده زیادی حرف های ما را 
گوش نکردند و موج تازه ای از بیماری کرونا گرفتارمان 
کرد، دلم نمی خواست مردم با چنین تاوانی عرایض من 

را جدی بگیرند.
برخی  در  کرونا  جدید  پیک  به  اشاره  با  نمکی  سعید 
استان ها گفت: این درحالیست که در مرحله اول بیماری 
مرگ های  و  کنیم  خلق  را  بزرگی  دستاورد  توانستیم 
ناشی از این بیماری را به حدود ۳۰ نفر برسانیم و برای 
تک رقمی شدن مرگ ومیر این بیماری برنامه ریزی کرده 
و برای مهار بیماری در کشور امیدهای زیادی در دل ما 

و همکاران مان بود.
و  تقاضاها  روزها  آن  در  که  دارید  یاد  به  افزود:  وی 
تمناهای زیادی از مردم کردیم؛ هم از مردم شریف و 
هم آنهایی که برای تسریع در برخی بازگشایی ها فشار 
و  هنرمندان  و  مشاغل  و  اصناف  از  می آوردند؛  زیادی 
مراکز فرهنگی و مذهبی که همواره ما آنها را به حوصله 

بیشتر و وقت مناسب تر توصیه می کردیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: این عرایضم را حتماً عده زیادی 
در  است  ممکن  گفتم  بارها  که  دارند  یاد  به  مردم  از 
دقایق ۹۰ از گوشه های زمین گل بخوریم، ما با ویروسی 
زیادی  امتیازات  البته  و  می گیریم  کشتی  خطرناک 
گرفته ایم و ممکن است، اما در دقایق آخر ممکن است 
مقابل ویروس ضربه فنی شویم. بارها عرض کردم با این 
ویروس ناشناخته شطرنج بازی می کنیم و ممکن است 
بارها عرض کردم  در دقایقی ما را کیش و مات کند. 
که این عادی انگاری شرایط و اینکه فکر کنیم ویروس 
کرونا تمام شد، یکی از خطرناک ترین اندیشه هایی است 

که ممکن است ما را گرفتار کند.
نمکی گفت: متأسفانه عده زیادی حرف های ما را گوش 
را  همکارانم  و  من  زیادی حرف های  عده ای  و  نکردند 
جدی نگرفتند و موج تازه ای از بیماری گرفتارمان کرد؛ 
بویژه در استان هایی بسیار مهم به خصوص استان های 
مرزنشین که سال ها غیورانه در مقابل امواج حمله های 
استان های  هم  دلیل  همین  به  بودند.  ایستاده  دشمن 
آذربایجان غربی، کردستان، ایالم، خوزستان، هرمزگان، 

بوشهر و سیستان و بلوچستان دفعتا گرفتار شد.
وی با انتقاد از برگزاری مراسم عروسی و عزا در شرایط 
کرونا افزود: متأسفانه مراسم عروسی، زنجیره ای از عزا را 
پس از خود خلق کرد و مراسم عزاداری نیز زنجیره ای از 
سیاه پوشی و عزای مستمر را برای مردم این سرزمین 

رقم زد.
و  شد  انجام  سفرهایی  متأسفانه  افزود:  بهداشت  وزیر 
و  با خود حمل کردیم  را  ویروس  بمب  آن  در جریان 
دیگران و خودمان را گرفتار کردیم. هیچ وقت نمی توانم 
غم سنگینی که در این مدت بر دل بنده و همکارانم 
سنگینی کرد را فراموش کنم؛ اینکه کودک ۱۰ ساله ای 
که با پدر و مادر به قشم رفت و در بندرعباس به جای 

شد.  سپرده  خاک  به  مادر،  و  پدر  آغوش  به  بازگشت 
این مدت همکاران من  در  بار سنگینی که  نمی توانم 
تحمل کردند آن هم در لباس های سخت و سنگین و در 
دمای طاقت فرسای استان های گرمسیری را فراموش 
کنم و اینکه عده ای از همکاران و هموطنان را از دست 
دادیم غم های سنگینی است بر سینه ما و همکاران مان.

وی ادامه داد: روزهای سختی بر ما گذشت و امروز ما در 
استان هایی مثل کردستان، خوزستان و بعضاً سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان و بوشهر و کرمانشاه به وضع 
مطلوب تری رسیده ایم، اما این به معنای آن نیست که 

بر بیماری فائق آمده ایم و بیماری را مهار کردیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: باز هم از مردم تقاضا می کنم 
فاکتورهای  ارزنده ترین  از  یکی  عنوان  به  را  ماسک 
جدی  را  کرونا  و  بگیرند  جدی  بیماری  از  پیشگیری 
هم  هنوز  و  خطرناک ترین  از  یکی  کرونا  بگیرند؛ 
ناشناخته ترین ویروس هایی است که در عرصه بشری پا 
به میدان بیماری زایی گذاشته است و هنوز هم آینده آن 
ارزیابی نشده است. تقاضا می کنم از مردم که بیماری 

کرونا را جدی بگیرند و ماسک را جدی بگیرند.
 ۸۰ باالی  می تواند  ماسک  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
از  پیشگیری  در  را  ما  گذاری  فاصله  رعایت  با  درصد 
این موضوع بسیار جدی و مهم  بیماری موفق کند و 
قیمت  با  ماسک  فراهم کردن  البته می دانم که  است. 
میسر  تنگدست  خانواده  برای  تومان   ۱,۵۰۰ باالی 
نیست، اما ماسک خانگی آموزش داده شده و می تواند با 
نازل ترین قیمت یکی از عوامل بسیار مؤثر در پیشگیری 

باشد.
وی همچنین گفت: البته با مسئوالن محترم حرف هایی 
نامه  آنها  به  قطعاً  و  نمی زنم  تریبون  این  از  که  دارم 
می نویسم؛ اینکه چگونه ناوگان حمل و نقل شهری را 

تقویت کنیم و در برخی موارد چگونه به هم کمک کنیم 
تا امور مردم تسهیل شود و … را در ستاد ملی کرونا و 

طی مکاتبات با مسؤوالن پیگیری می کنم.
گذاری  فاصله  رعایت  لزوم  بر  دوباره  تاکید  با  نمکی 
انتقال  و  رفتن ها  اجتماعی و خطر مهمانی  و  فیزیکی 
بیماری از کودکان ناقِل بدون عالمت، به مسن ترها از 
جمله پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، گفت: این موضوع را 
جدی بگیرید و مسافرت ها را بی جهت گسترش ندهید.

وی بر لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی از سوی کسبه 
پروتکل های  اجرای  برای  کسبه  گفت:  و  کرد  تاکید 
اول باالی ۸۵ درصد رعایت  بهداشتی که در روزهای 
می شد و اکنون به زیر ۲۰ تا ۱۰ درصد رسیده، همکاری 
کنند. بدانند اگر خدایی ناکرده بیماری با شدت بروز 
مشتری  باشد،  باز  هم  رستوران شان  اگر  حتی  کند، 
نخواهند داشت و هر چه در شیپور گردشگری بدمیم اما 
در چنین وضعیتی توریست نخواهیم داشت. خواهشم 
آن است که کسبه پروتکل ها را جدی بگیرند و ناظرین 

ما نیز بیشتر نظارت کنند.
وزیر بهداشت گفت: باز هم امیدوارم با همدلی و وفاق و 
رعایت اصول بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و زدن ماسک این فاز را نیز با عزت و سربلندی پشت 

سر بگذاریم.
چنین  با  مردم  نمی خواست  دلم  گفت:  بهداشت  وزیر 
و  تمنا  که  روزی  بگیرند.  را جدی  من  عرایض  تاوانی 
هشدارها  این  برخی ها  برای  شاید  می کردم،  خواهش 
زیاده گویی بود، اما اصاًل دلم نمی خواست اثبات عرایض 
ما با تاوانی چنین سنگین و مرگ هایی چنین تلخ برای 
مردم بروز کند. امیدوارم این حرف ها را جدی بگیرند و 
در آینده نزدیک با همدلی و وفاق و رعایت پروتکل ها 

بتوانیم این مرحله سنگین را پشت سر بگذاریم.

دلم نمی خواست با چنین تاوان سنگینی حرف هایم را جدی بگیرند
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ویروس  تهران،  در کالنشهر  کرونا  با  مقابله   فرمانده ستاد 
گفت:  و  کرد  توصیف  خطرناک  و  مخرب  بسیار  را  کرونا 

اپیدمی مانند جنگ است، تعارف بردار نیست.
 علیرضا زالی، شرایط تهران را سخت، شکننده و ناپایدار 
دانست و افزود: تهران در سه هفته اخیر شرایط متفاوتی را 
تجربه می کند و میزان مراجعات سرپایی و میزان تست های 
مثبت و میزان بستری ها در بخش های عادی و ویژه همه با 
افزایش روبروست و به نظر می رسد در شرایط جدید مردم 

و مسئوالن با نگرانی های زائد الوصفی روبرو خواهند بود.
وی گفت: ما عالوه بر افزایش کمی مراجعان به بیمارستان ها 
تب،  نفس،  تنگی  مواجهیم،  بیماری  گسترده تر  عالئم  با 
خستگی مفرط، ضعف، اختالل در وضعیت حرکتی در افراد 
مسن، عالئم گوارشی، اسهال همراه با تب، کم اشتهایی و 
بی اشتهایی و از دست دادن بویایی که این ها در سه هفته 

اخیر الگوی حادتری پیدا کرده است.
زالی با اشاره به اینکه ویروس کرونا بسیار خطرناک و مرموز 
افرادی  داد:  ادامه  است،  مخرب  و  ناشناخته  و  مسری  و 
بیمارستان ها  به  مراجعین  بین  در  بیشتری  تنوع سنی  با 
هستند بیشترین مراجعین ما بین ۵۰ تا ۵۹ سال هستند 
در حالی قبل از این ۶۰ سال به باال بودند و میانگین سنی 
۳۰ تا ۳۹ سالگی هم رتبه دوم مراجعین به بیمارستان ها 

را دارد.
گمراه  عالئم  دارای  افراد  موارد  از  بسیاری  در  گفت:  وی 
کننده هم هستند داریم مواردی که سی تی اسکن نرمال 

است، اما تست پس سی آر آنها مثبت می شود.
با اشاره به افزایش تعداد کسانی که به بستری نیاز  زالی 
افزود:  است،  آمده  وجود  به  شرایط  علل  درباره  دارند 
و  بازگشایی ها  گرفت،  انجام  ماه  خرداد  در  که  سفرهایی 
رعایت نکردن پروتکل ها و کاهش حساسیت ها می تواند از 

عوامل بازگشت بیماری باشد.
و  ما  مداخالت  که  است  این  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
و  اقتصادی  وضعیت  به  که  باشد  نحوی  به  محدودیت ها 
معیشت مردم آسیبی نرسد، گفت: پیشنهاد ما این است 
که برخی از مداخالت که می تواند به مناسبات اقتصادی 
آسیب نزند برای دو هفته اجرا شود از جمله کاهش سفرها 

و کاهش حضور کارمندان.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان، 
اندازه  به  کرونا  بیماری  گفت: 
دوم،  و  اول  جهانی  های  جنگ 

در ورزش تاثیر گذار بوده است.
سه  روز  احمدی،  عبدالحمید 
هشتمین  افتتاحیه  در  شنبه 
و  غذایی  مکمل های  همایش 
رژیمی که در محل هتل المپیک 

افزود:  می شود،  برگزار  تهران 
کرونا باعث تغییر شرایط جهان 
الشعاع  نیز تحت  و ورزش  شده 

این ویروس قرار گرفته است.
ورزش  تاریخ  در  داد:  ادامه  وی 
به  رویداد  و  اتفاق  یک  جهان، 
تعطیلی  باعث  مشخص  طور 
جنگ های  آن  و  شد  ورزش 

جهانی اول و دوم بود.

کرونا  ویروس  افزود:  احمدی 
در  جهانی  جنگ  اندازه  به 
همه  و  بوده  گذار  تأثیر  ورزش 
تحت  را  ورزشی  فعالیت های 

الشعاع قرار داده است.
هرچه  امیدواریم  گفت:  وی 
جدید  پروتکل های  با  سریع تر 
برای  شرایط  بهداشتی، 

فعالیت های ورزشی فراهم شود.
با  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
حال  در  که  مطلب  این  عنوان 
با  فوتبال  برتر  لیگ  فقط  حاضر 
برگزاری  شرایط سخت در حال 
حاضر  حال  در  افزود:  است، 
ورزشی  رشته های  سایر  فعالیت 
باشگاه  تعطیل است و ۲۸ هزار 
و  خسارات  کشور،  در  ورزشی 
کرونا  بابت  از  زیادی  زیان های 

متحمل شده اند.
از  استفاده  به  ادامه  در  وی 

مکمل ها در فعالیت های ورزشی 
اشاره کرد و گفت: یکی از عمده 
چالش های ما در ورزش قهرمانی، 
و  مکمل ها  از  ناآگاهانه  استفاده 
مواد نیروزا است که آثار و تبعات 

منفی ایجاد کرده است.
نشان  بررسی ها  افزود:  احمدی 
مکمل ها  مصرف  که  است  داده 
سطح  در  نیروزا  داروهای  و 
باشگاه ها به خصوص باشگاه های 
به  است.  توجه  قابل  بدنسازی، 
درصد   ۷۶ از  بیش  که  طوری 
در  زنان  درصد   ۳۳ و  مردان 
باشگاه های بدنسازی از مکمل ها 

استفاده می کنند.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان، 
 ۳۲ و  زنان  درصد   ۳۸ گفت: 
درصد مردان از قرص های الغری 

و چربی سوز استفاده می کنند.

کرونا به اندازه جنگ جهانی در ورزش تاثیر گذار بوده است

رئیس جمعیت هالل احمر ایران، 
ایران،  در  استرالیا  در دیدار سفیر 
برای  کشور  این  حمایت  خواستار 
تامین دستگاه های ونتیالتور مورد 

نیاز بیماران کرونا در ایران شد.
با  دیدار  از  هدف  همتی،  کریم 
سفیر استرالیا در ایران را استفاده 
از تجارب دو کشور برای مبارزه با 
و  کرد  عنوان   ۱۹ کووید  بیماری 
ایران  احمر  هالل  جمعیت  افزود: 
یکی از پنج جمعیت ملی برتر دنیا 
و از قوی ترین جمعیت های ملی 
در منطقه خاورمیانه به حساب می 
آید. هالل احمر ایران هم در زمینه 
ارائه خدمات امدادی و هم فعالیت 
های جوانان و داوطلبان، خدمات 
شایسته ای ارائه می دهد و بیش 
عنوان  به  داوطلب  میلیون   ۲ از 
احمر  هالل  همیشگی  همراهان 
دارند.  همکاری  جمعیت  این  با 
شیوع  بحران  در  فعال  اعضای 
کنار  در  نیز   ۱۹ کووید  بیماری 
مختلفی  خدمات  در  و  بودند  ما 

که هالل احمر در این زمینه ارائه 
کرد، با ما همکاری کردند.

اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
پنج  طول  در  ایران  احمر  هالل 
ماه گذشته به عنوان معین دولت 
در زمینه مقابله با بیماری کووید 
کنار  در  ارزشمندی  اقدامات   ۱۹
افزود:  ارائه کرده،  بهداشت  وزارت 
از مهم ترین اقدامات هالل احمر 
مردم،  همگانی  آموزش  حوزه  در 
آموزشی الزم در  تهیه محتواهای 
خصوص بیماری کرونا بود که این 
به اشتراک  با  محتواهای آموزشی 
گذاشتن در شبکه های اجتماعی، 
تا کنون بیش از ۷۱ میلیون بازدید 
کننده داشته است. این اقدام باعث 
شد مردم با آرامش بیشتری برای 
مدیریت بیماری کووید ۱۹ تالش 

و همکاری داشته باشند.
اینکه هموطنان ما  با بیان  همتی 
به رغم اینکه از تحریم های آمریکا 
و  ها  کارگاه  و  بودند  دیده  آسیب 
دلیل  به  فراوانی  درآمدی  منابع 

کشیده  تعطیلی  به  کرونا  بیماری 
میلیارد   ۱۳۰ از  بیش  بود،  شده 
نقدی  غیر  و  نقدی  کمک  تومان 
به هالل احمر داشتند و ما از این 
های  خانواده  از  توانستیم  طریق 
حمایت  کرونا  بیماری  از  متاثر 
کنیم؛ اقدامی که در دنیا بی نظیر 
بود و باعث شد سریع تر از سایر 
مدیریت  را  بیماری  این  کشورها 
که  است  این  ما  انتظار  کنیم. 
صلیب سرخ استرالیا هم به هالل 
احمر ایران برای غلبه بر مشکالت 

ناشی از این بیماری کمک کند.
بسته  توزیع  به  همچنین  وی 
احمر  هالل  معیشتی  کمک  های 
دیدگان  آسیب  و  محرومان  میان 
کرد  اشاره  نیز  کرونا  بیماری  از 
هزار   ۳۰۰ جمعیت  این  گفت:  و 
دوران  در  معیشتی  کمک  بسته 
سراسر  در  کرونا  بیماری  شیوع 
کشور و میان محرومانی که هیچ 
کرد.  توزیع  نداشتند،  درآمدی 
بیمار  هزار   ۵۰۰ برای  همچنین 

خاص  بیماران  و  سرطان  دچار 
نیز وسایل حفاظت شخصی تهیه 

و توزیع شد.
در  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
از  دیده  آسیب  افراد  افزود:  ادامه 
وضعیت  که  افرادی  و  ها  بحران 
همچنین  و  ندارند  مناسبی  مالی 
هیچ  پوشش  تحت  که  افرادی 
سازمان و ارگان حمایت کننده ای 
هالل  حمایت های  تحت  نیستند، 

احمر قرار می گیرند.
وی افزود: در پنج ماه گذشته ۱۵۵ 
محموله بین المللی شامل ماسک 
فردی،  تجهیزات حفاظت  دیگر  و 
از  در زمینه کنترل بیماری کرونا 
المللی به  دولت ها و مجامع بین 
جمعیت هالل احمر ایران تحویل 
داده شده است که جا دارد از تمام 
بین  کمیته  ملی،  های  جمعیت 
کشورهای  سرخ،  صلیب  المللی 
زمان  در  که  و…،  ژاپن  چین، 
شیوع بیماری کووید ۱۹ از مردم 

ایران حمایت کردند، تقدیر کنیم.

استرالیا در تامین دستگاه های ونتیالتور به ایران کمک کند
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استان تهران
گزارش

خرید قریب به ۵ میلیون کیلوگرم 
گندم توسط کشاورزان رباط کریم

فرماندار رباط کریم گفت: حجم خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
شهرستان از ابتدای فصل برداشت در سال جاری بیش از ۴ میلیون 

کیلوگرم بوده است. 
 نظام ملکشاهی در خصوص اتمام فصل خرید تضمینی گندم اظهار 
داشت: مقدار کل گندم خریداری شده از کشاورزان توسط اداره غله و 
خدمات بازرگانی تعداد ۴۱۷ کامیون به مقدار ۴ میلیون و ۹۱۱ هزار 
و ۴۵۰ کیلوگرم بوده که از تعداد مذکور، ۳۷۲ دستگاه کامیون به وزن 
۴ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۷۰ کیلوگرم متعلق به کشاورزان شهرستان 

رباط کریم است.
نماینده عالی دولت در ادامه در خصوص کیفیت گندم های خریداری 
کیفیت  دارای  شهرستان  از  شده  خریداری  های  گندم  افزود:  شده، 
های  محموله  درصد   ۹۸ از  بیش  طوریکه  به  بوده  مناسب  و  خوب 

تحویلی با سن زدگی صفر درصد است.
وی درباره نحوه پرداخت هزینه های گندمکارها عنوان کرد: محصول 
گندم هنگام خرید در سامانه سیفا ثبت شده و مبلغ محصول خریداری 
شده نیز از طریق دولت و توسط بانک کشاورزی به حساب کشاورزان 

واریز می  شود.

استاندار تهران با اشاره به لزوم توجه 
به آموزش و پرورش بر لزوم مولدسازی 
دارایی های آموزش و پرورش استان 
تهران جهت تسریع در نهضت مدرسه 

سازی تاکید کرد. 
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
شورای آموزش و پرورش استان تهران 
با اشاره به ضرورت توجه به آموزش و 
ابعاد  در  تحول  داشت:  اظهار  پرورش 
مختلف کشور نیازمند توجه به آموزش 
و پرورش می باشد و باید نگاه جامع 
نظام  تعالی  شاهد  تا  باشیم  داشته 
و  پایه  سطوح  در  پرورش  و  آموزش 

عالی باشیم.
وی ادامه داد: تحول و تکامل کشور در 
گرو نوع نگاه به آموزش و پرورش می 
باشد و در این زمینه استان تهران با 
توجه به شرایط خاص و افزایش تعداد 
نیازمند  سال  هر  در  آموزان  دانش 
نیروی  مختلف  ابعاد  در  جدی  توجه 
انسانی، نهضت مدرسه سازی و غیره 

می باشد.
استاندار تهران تأکید کرد: در راستای 

مولدسازی  سازی  مدرسه  نهضت 
و  پرورش  و  آموزش  دارایی های 
بهره  جهت  سازوکارهایی  طراحی 
شهری  مدیریت  ظرفیت  از  گیری 
تواند  می  و  دارد  قرار  دستورکار  در 

اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

لزوم  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
شناسایی استعدادهای درخشان گفت: 
شناسایی استعدادهای درخشان، انجام 
تحقیق و پژوهش و شناسایی خالقیت 
است  اموزان ضروری  دانش  میان  در 
یک  در  آموزان  دانش  استعداد  اگر  و 

رشته شناخته و پرورش پیدا کند می 
معضالت  حل  برای  آینده  در  تواند 
این  در  البته  باشد  اثربخش  کشور 
زمینه باید ضمن شناسایی استعدادها 
به  گروهی  صورت  به  کار  ترویج  با 

سمت اقدام و عمل حرکت کنیم.

مولدسازی دارایی های آموزش و پرورش استان 
تهران جهت تسریع در نهضت مدرسه سازی

طاهری فرماندار شهرستان شهریار در 
روستاهای  دهیاران  از  تقدیر  مراسم 
بر  تاکید  با  جوقین  و  مرکزی  بخش 
اینکه دهیاران می بابیست آینده نگرانه 
از ظرفیت عظیم اعتبارات ارزش افزوده 
بهره بگیرند گفت: دهیاری ها بصورت 
ایحاد  بدنبال  مند  برنامه  و  هدفمند 
درآمد پایدار برای روستای خود باشند.

 مراسم تقدیر از دهیاران بخش مرکزی 
حضور  با  جوقین  بخش  و  شهریار 
شهریار،  شهرستان  فرماندار  طاهری 
و  روستایی  امور  مدیرکل  پرندوار 
شوراهای استانداری تهران،  عبدالعلی 
امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
بخشدار  رحیمی  فرمانداری،  عمرانی 
مرکزی  بخشدار  منجیری  و  جوقین 
جلسات  سالن  محل  در  شهریار 

فرمانداری شهریار برگزار شد.
فرماندار  طاهری  گزارش؛  این  بر  بنا 
مراسم  این  در  شهریار  شهرستان 
های  فعالیت  و  اقدامات  از  تقدیر  با 
و  شهریار  مرکزی  بخش  دو  دهیاران 
انجام  جهت  به  کرونا  ایام  در  جوقین 
مجدانه  استمرار  بر  مقتضی،  اقدامات 
به  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
فرهنگ تبدیل شدن این مهم در سطح 
تاکید  شهریار  شهرستان  روستاهای 

کرد.
فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به 

به  افزوده  ارزش  اعتبارات  تخصیص 
حساب دهیاری ها و شورای روستایی 
و  تدبیر  دولت  در  مستقیم  بصورت 
تا  انقالب  ابتدای  از  را  اقدام  این  امید، 
تصریح  و  کرد  عنوان  بی سابقه  کنون 
کرد: دهیاری ها به منبع اعتباری قوی 
تغییرات  آن  بواسطه  متصل شدند که 
قابل توجهی در سطح روستاهای کشور 
اتفاق افتاد که امروز شاهدیم روستاهای 
ما نسبت به گذشته بسیار بهبود پیدا 
کرده و در ابعاد مختلف پیشرفت داشته 

اند.
طاهری با تاکید بر استفاده برنامه مند 
و هدفمند از اعتبارات ارزش افزوده در 
سطح روستا خاطرنشان کرد: دهیاری 
موفق خواهد بود که برای روستای خود 
درامد پایدار ایجاد نماید و با دید آینده 
ظرفیت  از  درست  استفاده  و  نگرانه 
عظیم ارزش افزوده به فکر ارتقا بخشی 

روستای تحت
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
در  شورا  جایگاه  به  اشاره  با  شهریار  
روستا، هموار کردن هدف گذاری برای 
که  مردم  برای  خدمت  و  کار  مسیر 
توسط دهیار صورت میگیرد، از وظیفه 
مهم نهاد شورا برشمرد و بیان داشت: 
شوراها  از  مردم  صورت  این  در  تنها 

رضایت خواهد داشت.
از  خرسندی  ابراز  با  شهریار  فرماندار 

اینکه دهیاران چهره و منظر روستاهای 
و  ها  پروژه  با  را  شهریار  شهرستان 
گرفته  صورت  خوب  بسیار  اقدامات 
نسبت به گذشته تغییر داده اند افزود: 
همانطور که روستاها روز به روز در حال 
اجازه  نباید  اما  توسعه هستند  و  رشد 
داده شود که رشد روستاها از اختیار ما 
خارج شود که قطعا برای روستا مضر و 

شکننده خواهد بود.
وی با اشاره به طرح هادی در روستاها 
و  ساز  و  ساخت  مخالف  ما  افزود: 
گسترش روستاها نیستیم که این طرح 
به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای 
همچنین  و  غیرمجاز  و  نامتعارف 
پیشگیری از رشد بدون چارچوب و از 
هر طرف روستاها گمارده شده است و 
رشد آنرا تحت مدیریت در می آورد تا 
در آینده خدمات دهی به تمامی نقاط 
درشت  و  ریز  مشکالت  دستخوش 

شهریار  شهرستان  فرماندار  نشود. 
امور  به  رسیدگی  بر  تاکید  با  انتها  در 
آنها،  از مشکالت  گره گشایی  و  مردم 
برای ما بسیار  اینکه  دهیاران  بیان  با 
حائز اهمیت هستند زیراکه پیشانی هر 
روستا محسوب می شوند اظهار داشت: 
اگر مشکلی ایجاد می شود باید همانجا 
حل شود و به هیچ وجه آن مشکل به 
باالدست منتقل نشود. لذا اگر دهیاران 
دهند  انجام  بدرستی  را  خود  وظایف 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
این  از  بخشی  در  است؛  ذکر  به  الزم 
طرف  از  سپاسی  تابلوی  مراسم، 
مرکزی  بخش  دهیاران  و  بخشدار 
شهریار  شهرستان  فرماندار  به  شهریار 
روستایی  امور  مدیرکل  پرندوار  توسط 
تقدیم و  تهران  استانداری  و شوراهای 
از حمایت ها و اقدامات ایشان در حوزه 

روستایی قدردانی شد.

فرماندار شهریار: دهیاری ها بدنبال ایجاد درآمد 
پایدار برای روستای خود باشند

گزارش

قدرداني شهردار رباط کریم از تالش کارکنان 

شهرداري رباط کریم بمناسبت روز شهرداري ها

شهردار رباط کریم به مناسبت فرا رسیدن روز شهرداری ها از تالش 
کارکنان شهرداری رباط کریم تقدیر و تشکر کرد.

از  قدردانی  و  ها  روز شهرداری  تبریک  پارسا ضمن  اصغر  مهندس   
پرسنل زحمتکش شهرداری اظهار داشت: بی شک خدمت به بندگان 
خدا، از ارزشمندترین کارها بوده و هرگز از نظر خالق هستی پنهان 
نخواهد ماند و در شهری که مردم با آسایش و آرامش خاطر در آن 

زندگی می کنند بواسطه زحمات شبانه روزی این عزیزان است.
سازمان  هر  برتر  های  سرمایه  را  انسانی  نیروی  کریم  رباط  شهردار 
دانست و افزود: بهترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان 
است. همین عزیزانی که در جمع خانوادگی ما حضور دارند چرخه 
عظیم شهرداری را می چرخانند و مردمی ترین و متنوع ترین خدمات 

را ارائه میدهند.
وی با اشاره به خدمات شبانه روزی مدیریت شهری که هرگز توقف 
و تعطیلی ندارد گفت : مردم با فرهنگ رباط کریم شایسته بهترین ها 
با  مبارزه  درگیر  عزیزمان  کشور  که  ایامی  این  در  امسال  و  هستند 
انقالبی در  بیماری کرونا است، کارکنان شهرداری با عزمی جدی و 
حال خدمت رسانی به مردم شریف هستند که رضایتمندی آنان را به 

دنبال داشته است.
ایشان در پایان خطاب به همکاران خود در شهرداری رباط کریم گفت: 
اینجانب از بذل و اهتمام خستگی ناپذیر شما پرسنل شهرداری که 
در خدمات رسانی، عمران و آبادانی شهر تاثیر گذار بوده اید ، تقدیر 
و تشکر نموده و از صمیم قلب عمری با عزت همراه با سربلندی و 

موفقیت را برایتان آرزومندم.
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ارتقاء کیفیت خدمات غیرحضوری 
والکترونیکی از اولویت های شهرداری است

جلسه شورای معاونین شهرداری شهریار  به ریاست شهردار شهریار با حضور 
کلیه معاونین و روسای حراست وبازرسی و حاتمی مشاور شهردار در سالن 

جلسات شهرداری منطقه یک برگزار شد.
مهندس کاویانی شهردار شهریار در این جلسه ضمن تبریک روز شهرداری ها 
ودهیاری ها و تقدیر از زحمات کلیه پرسنل شهرداری شهریار از عزم مجموعه 
به  الکترونیکی  و  ارتقاء کیفیت خدمات غیر حضوری  برای  مدیریت شهری 

شهروندان خبر داد.
مهندس کاویانی در ادامه با تاکید بر سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه 

های عمرانی وخدماتی از افتتاح تعدادی از پروژه ها در هفته دولت خبر داد.

استفاده از ماسک در  ادارات برای کارمندان و 

مراجعین و جلسات کاری اجباری است 

به  مبتال  افراد  تعداد  افزایش  به  توجه  با   : گفت  بهارستان  فرماندار 
ویروس کرونا طی روزهای گذشته در کشور ،  استفاده از ماسک برای 
تمامی کارمندان و ارباب رجوع هنگام مراجعه به ادارات بهارستان  و 

برگزاری جلسات کاری اجباری است. 
 خانجانی فرماندار بهارستان گفت : با توجه به افزایش تعداد افراد مبتال 
به ویروس کرونا طی روزهای گذشته در کشور ،  استفاده از ماسک 
برای تمامی کارمندان و ارباب رجوع هنگام مراجعه به ادارات بهارستان  
و برگزاری جلسات کاری اجباری است.مجتبی خانجانی  افزود: برای 
مقابله با سرایت باالی ویروس کرونا ،  رعایت فاصله گذاری  فیزیکی 
و دستورالعمل های بهداشتی از سوی همه  افراد یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر است. او  ادامه داد : با کاهش برخی محدودیتها، شاهد افزایش 
تعداد مبتالیان به کرونا هستیم و نمی توانیم به سالمت مردم بی توجه 
باشیم .چرا که خسارت و تبعات ابتال به این ویروس منحوس نگران 
کننده است . فرماندار بهارستان ضمن دعوت از همه مردم برای رعایت 
و  منظور حفظ سالمت شهروندان  به   : بهداشتی گفت  توصیه های 
مقابله با شیوع بیشتر کرونا ، استفاده از ماسک برای همه کارمندان و 

مراجعین به ادارات شهرستان بهارستان الزم و اجباری است .

عنوان  اندیشه  شهردار  ملکی  علی 
نمود:خط قرمز مدیریت شهری؛ رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی است. 
ابراز  با  اندیشه  شهردار  ملکی  علی 
نگرانی از آغاز موج دوم شیوع ویروس 
سالمت  حفظ  گفت:  کشور  در  کرونا 
کامل  و  دقیق  رعایت  و  شهروندان 
قرمز  خط  بهداشتی،  های  پروتکل 
باشد  می  اندیشه  در  مدیریت شهری 
الزم  امکانات  تمام  است  ضروری  لذا 
های  معاونت  ی  دغدغه  همچنین  و 
با موضوع  مرتبط و حتی غیر مرتبط 
کرونا؛ مبارزه با گسترش این بیماری 

خطرناک باشد.
علی ملکی ایجاد پایگاه های سالمت، 
خطوط ضدعفونی خودروهای عمومی 
و خصوصی در سطح شهر، شستشوی 
معابر پرتردد و همچنین مراقبت های 
ویژه از فضاهای عمومی و بازارچه ها را 
از جمله موارد بسیار مهم در جلوگیری 
از شیوع این بیماری یاد کرد و تاکید 
در  و  شهر  خدمات  معاونت  نمود: 

نقل  و  مسئوالن حمل  تمام  آن  ذیل 
فضای  و همچنین سازمان  ترافیک  و 
سبز باید بطور مداوم بر رعایت پروتکل 
های بهداشتی نظارت داشته باشند و 
گزارش عملکرد خود را بطور پیوسته 
در کمیته پیشگیری از شیوع ویروس 
کوچکترین  تا  نمایند  ارائه  کرونا 
از  مردم  در حفظ جان  هم  مشکالت 

مسیر برداشته شود.
شهردار اندیشه ضمن تقدیر و تشکر از 
شهروندان شریف این شهر در رعایت 
به  توجه  با  گفت:  بهداشتی  اصول 
اجباری شدن استفاده از ماسک و نظر 
به اینکه تهدید سالمت کارکنان مراکز 
اداری، یک خطر جدی برای سالمت 
کل شهروندان به شمار می رود؛ ورود 
ساختمان  به  کنندگان  مراجعه  کلیه 
ایم  نموده  ممنوع  را  شهرداری  های 
در  رجوع  ارباب  داریم  تقاضا  بنابراین 
غیرضروری  مراجعات  از  اول  درجه 
نیاز،  صورت  در  و  نمایند  خودداری 
تمام اصول بهداشتی را رعایت نمایند.

شیوع  امکان  اینکه  بیان  با  ملکی 
مراکز  یا  و  زباله  مخازن  از  بیماری 
زیاد  بازیافت  و  زباله  آوری  جمع 
مراحل  تعداد  داشت:  اظهار  است 
ضدعفونی باکس های زباله و همچنین 
خودروهای حمل زباله را افزایش دادیم 
و همچنین مراقبت های بهداشتی را 
برای کارکنان، ادوات و دستگاه ها را 
حفظ  بر  عالوه  تا  بخشیدیم  تشدید 
سالمتی شهروندان، جان خدمتگزاران 
معرض  از  نیز  پاکبانان  و  زحمتکش 

خطر در امان بماند.
نابودی  آرزوی  ضمن  پایان  در  وی 
کامل ویروس کرونا در تمام دنیا یادآور 
اندیشه  شهرداری    ۱۳۷ سامانه  شد: 
دریافت  آماده  روزی  شبانه  بطور 
بهبود کیفیت  برای  گزارشات مردمی 
توانند  می  شهروندان  لذا  است  کار 
عالوه بر همراهی در داشتن یک شهر 
به  را  کار  قوت  و  ضعف  نقاط  خوب، 
شهرداری  در  خودشان  خدمتگزاران 

اندیشه اطالع دهند.

شهردار اندیشه از تشدید اقدامات ضدکرونایی در این شهر خبرداد

بازدید مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطار 

شهری کشور از پروژه مترو اسالمشهر

مهندس احمدزاده مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور و 
هیئت همراه وی، از پروژه مترو اسالمشهر بازدید کردند.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، در این بازدید که از 
قطعه اول)تونل دستی( و قطعه دوم)تونل مکانیزه( و محل ایستگاه 
اسالمشهر  مترو  سازمان  رئیس  قاسمی  رضا  شد،  انجام  چهاردانگه 

گزارشی از روند عملیات اجرایی پروژه مترو اسالمشهر ارائه نمود.
حومه)مترو  و  اسالمشهر  ریلی  نقل  و  حمل  سازمان  است  گفتنی 
قطار  های  اتحادیه شرکت  به  یازدهمین عضو  عنوان  به  اسالمشهر( 

شهری کشور پیوسته است.

خدمتی دیگر در شهرک واوان/ بهسازی و 

آسفالت جاده کمالیه واوان

واحد  واوان،  آسفالت جاده کمالیه شهرک  بهبود وضعیت  به منظور 
عمران منطقه سه عملیات روکش آسفالت این مسیر را در دست اجرا 

دارد.
روز  راستا  این  در  اسالمشهر،  شهرداری  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
گذشته عملیات روکش مکانیزه آسفالت جاده کمالیه حدفاصل ابتدای 
بلوار مفتح تا حریم پل رودخانه کمالیه در مساحت تقریبی ۴۰۰۰ 
مترمربع توسط واحد عمران منطقه به اتمام رسید و مورد بهره برداری 

شهروندان قرار گرفت.

سال سوم - شماره 34

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع 
شهرداری نسیم شهر منصوب شد

طی حکمی از سوی قدرتعلی طالیی شهردار نسیم شهر ؛ آقای جالل اقبالی 
راد به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع شهرداری نسیم شهر 

منصوب گردید.
طی حکمی از سوی قدرتعلی طالیی شهردار نسیم شهر ؛ آقای جالل اقبالی 
راد به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع شهرداری نسیم شهر 
منصوب گردید. به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نسیم 
شهر: در بخشی ازاین حکم آمده است: باتوجه به امر اعتدال و شایسته ساالری 
و تالش و پشتکار امید است با اتکاء به خداوند متعال درانجام شایسته وظایف 
با رعایت قانونمندی و اعتدال گرایی درجهت ارائه خدمت به شهروندان نسیم 

شهر موفق و موید باشید.

نشست صمیمی جمعی از جوانان و نخبگان نسیم شهر با 

شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر برگزار شد

طالیی: نقش جوانان در برون رفت از مشکالت بسیار حائز اهمیت است و 
جوانان میتوانند منشا اثر بخشی در شهر و پویایی و آبادانی آن باشند.

در این نشست مباحثی  پیرامون ایجاد ساختاری مناسب در راستای تقویت 
ارتباط با نخبگان و جوانان مورد گفتگو قرار گرفت.

مهندس طالیی شهردار نسیم شهر ضمن خیر مقدم و تبریک دهه کرامت و 
والدت امام رضا )ع( با اعالم اینکه جوانان به دلیل نوع رویکرد و ذهن خالق و 
پژوهشگری که دارند می توانند ایده های جدیدی ارائه دهند، عنوان کرد: ما و 
همکارانمان در شهرداری ، تمام تالش خود را می کنیم ایده هایی که قابلیت 

عملیاتی شدن دارند را به مرحله اجرا برسانیم.
برای پیشبرد اهداف،  اینکه سیاست ما در نسیم شهر و  به  اشاره  با  طالیی 
با برگزاری این جلسات حرکت  استفاده از جوانان است، افزود: خوشبختانه 
جدیدی برای حضور جوانان در سطح شهر فراهم شده است حضور آنان عالوه 
بر کمک به مدیریت شهری، خدمت و کمک به توسعه و آبادانی شهر است به 

همین دلیل انگیزه خاصی برای فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه در نسیم شهر برخالف سایر مناطق با محدودیت هایی مواجه 
هستیم، تصریح کرد: تالش کرده ایم بر همه محدودیت ها غلبه کنیم و بهترین 
خدمت رسانی در تمامی حوزه ها را به تمامی شهروندان شهر داشته باشیم 
زیرا با توجه به موقعیت خاص نسیم شهر، تمامی شهروندان به نوعی با ما 

ارتباط دارند.

چهارشنبه 18 تیر 1399 -هفته سوم   
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کامیون  تولید  از  تراکس  ولتا  سوئدی  شرکت 
تنیده  الیاف درهم  از  استفاده  با  برقی جدیدی 

کتان خبر داده است.
گازهای  انتشار  افزایش  نیواطلس،  از  نقل  به 
گلخانه ای منجر به گسترش تالش ها به منظور 
و  شده  پذیر  تجدید  انرژی  منابع  از  استفاده 
تولید وسائل نقلیه برقی با همین هدف صورت 

می گیرد.
کامیون یادشده نه تنها برقی است، بلکه در تولید 
به  که  شده  استفاده  موادی  از  نیز  آن  قطعات 
را  زیست  و محیط  تجزیه هستند  قابل  راحتی 
ماده تشکیل دهنده  نمی کنند. مهم ترین  آلوده 
قطعات بدنه این کامیون را الیاف کتان تشکیل 

می دهد.
این کامیون ۱۶ تنی تمام برقی دارای یک باتری 
۱۶۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعتی است و با یک بار 
را طی می کند.  شارژ مسافتی ۲۰۰ کیلومتری 
حداکثر سرعت این کامیون به ۹۰ کیلومتر در 

ساعت می رسد.
صندلی راننده این کامیون در وسط قرار گرفته 
تا دو نفر دیگر بتوانند در طرفین وی بنشینند. 
این کامیون دید ۲۲۰ درجه  بزرگ  پنجره های 
این  بار  را ممکن می کند. ظرفیت بخش حمل 
کامیون ۳۷.۳ متر مربع است و حداکثر می توان 
۸.۶ تن بار را در آن جای داد. این کامیون در سه 

ماهه اول سال ۲۰۲۱ به بازار می آید.

کامیون برقی با الیاف کتان

 تجزیه پذیر تولید شد

رونمایی از بلندگوی هوشمند جدید گوگل

پشتیبانی  مورد  نهادهای  از  گروهی 
جهانی  ائتالفی  تشکیل  از  ملل  سازمان 
از ظرفیت های هوش  استفاده  منظور  به 
مصنوعی برای کمک به سیاست گذاری 
خبر  کرونا  ویروس  با  مقابله  منظور  به 

داده اند.
یادشده  ائتالف  نت،  دی  زد  از  نقل  به 
CAIAC نام دارد و قصد دارد در اولین 
گام یک پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی 
هوش  از  استفاده  با  که  کند  طراحی 
مصنوعی و تجارب انسانی تصمیم گیران 
را در سطح جهان برای مقابله با ویروس 

کرونا یاری خواهد کرد.
برای ارتقای هوش مصنوعی این پلتفرم از 
داده های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی 
کشورهای  در  کرونا  ویروس  با  مرتبط 

و  دقت  از  تا  می شود  استفاده  مختلف 
صحت توصیه های ارائه شده از این طریق 
اطمینان حاصل شود. به گفته سایروس 
هادز رئیس این ائتالف مقابله با ویروس 
کرونا بدون استفاده از داده های مختلف و 
ابزار پیشرفته ای همچون هوش مصنوعی 
این  امروزه همه دنیا به  ممکن نیست و 
کرونا  نابودی  که  است  رسیده  نتیجه 

مستلزم عزم و همکاری جمعی است.

ائتالف جهانی بر ضد کرونا با
 هوش مصنوعی
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پایلوت  اجرای  از  فناوری اطالعات  معاون سازمان 
رایانه  رخدادهای  هماهنگ  واکنش  گروه  ایجاد 
و گفت:  داد  )گوهر( در ۲سازمان دولتی خبر  ای 
ایجاد مرکز گوهر در سایر سازمانها تا پایان سال در 

دستور کار است.
ابوالقاسم صادقی  با بیان اینکه بروز حوادث امنیتی 
در شبکه های رایانه ای سازمانی اجتناب ناپذیر است، 
این قبیل حوادث در  اظهار داشت: برای مدیریت 
سازمان ها و پاسخ به آن و نیز ایجاد پلی ارتباطی 
امداد  مدیریت  مرکز  با  دولتی  سازمان های  میان 
)ماهر(،  رایانه ای  رخدادهای  عملیات  هماهنگی  و 
به عنوان یک  اندازی مراکز »گوهر« سازمانی  راه 
معاونت  کار  دستور  در  گذشته  سال  از  ضرورت 

امنیت سازمان فناوری اطالعات قرار گرفته است.
هماهنگ  واکنش  گروه  ایجاد  پایلوت  گفت:  وی 
شامل  سازمان   ۲ در  )گوهر(  رایانه ای  رخدادهای 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فنی و حرفه ای 
رو  این  از  است.  یافته  پایان  و  اجرا  تازگی  به 
سایر  در  مراکز  این  اندازی  راه  برای  ریزی  برنامه 
دستور  در  سال ۹۹  برای  نیز  دولتی  سازمان های 

کار قرار دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: مدل اجرای این پروژه در 
سطح کالن باید توسط دولت تعیین شود. به این 
معنی که باید تعیین شود که اولویت بندی ایجاد 
این مراکز در کدام سازمان ها و کدام شهرها باشد؛ 

مراکز  این  و عملیاتی  فنی  اکنون طراحی  اما هم 
توسط سازمان فناوری اطالعات انجام شده است.

»گوهر«  مراکز  ایجاد  ضرورت  خصوص  در  وی 
سازمانی گفت: هم اکنون در حوزه امنیت فضای 
سایبر و تهدیدات سایبری در سازمان ها با دو خلل 
مواجه هستیم؛ به این معنی که ادبیات مشترکی 
میان مرکز »ماهر« )مرکز مدیریت امداد و هماهنگی 
وجود  سازمان ها  و  رایانه ای(  رخدادهای  عملیات 
ندارد و داده ای نیز میان این سازمان ها و مرکز ماهر 
در خصوص رخدادهای امنیتی مبادله نمی شود. بر 
هماهنگ  امنیت  حوزه  زیرساخت های  اساس  این 
نبوده، رصد فضای سایبر به صورت یکپارچه اتفاق 

نمی افتد و اغلب این رصدها ناقص هستند.
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات گفت: برای 
انجام رصد کامل و به روز شبکه های سازمانی در 
جلوگیری  نیز  و  داده  پایگاه های  امنیت  خصوص 
و  زمان حمالت  در  زمانی  تاخیر  و  کیفی  افت  از 
واکنش  گروه  ایجاد  نیازمند  رایانه ای،  رخدادهای 

هماهنگ رخداد هستیم.
وی اضافه کرد: زمینه کامل ایجاد مراکز »گوهر« 
نیز  اکنون  هم  و  است  شده  فراهم  سازمان ها  در 
سازمان فنی و حرفه ای و وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان نمونه به سامانه های مرکز »ماهر« متصل 
رفع  و  این موضوع می تواند در تشخیص  شده اند. 
را  کیفیت  سایبری،  تهدیدات  و  رایانه ای  حوادث 

افزایش دهد.
صادقی خاطرنشان کرد: در نظام مقابله با حوادث 
نیز  مجازی  فضای  عالی  شورای  مصوب  رایانه ای 
پروتکل های  باید  که  شده  تاکید  موضوع  این  بر 
همکاری سازمان های اجرایی و حاکمیتی در زمینه 
که  شود  فراهم  سایبر  فضای  و  اطالعات  امنیت 

ایجاد مراکز  به  را  این ضرورت  ما می توان  از دید 
»گوهر« تعبیر کرد.

به گفته وی، ماموریت مراکز گوهر، مدیریت و پاسخ 
رساندن  حداقل  به  و  کاهش  رایانه ای،  حوادث  به 
بروز حادثه و زمان پاسخ به حوادث و نیز به حداقل 

رساندن میزان خسارت در این زمینه خواهد بود.

ایده های مربوط به اینترنت اشیا 
حمایت می شود

نوشتار معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات: ایجاد گروه  واکنش 

هماهنگ رخدادهای رایانه ای در سازمان ها

همیشه  برای  پالس  گوگل 
تعطیل و »گوگل کارنتس« 
اجتماعی  با محوریت شبکه 
مخصوص محل کار جایگزین 

آن شد.
به نقل از ایندپندنت، »گوگل 
پالس« برای همیشه تعطیل 
اجتماعی  شبکه  این  شد. 
در  و  قبل  دهه  یک  حدود 
راه  میالدی   ۲۰۱۱ سال 
به  اکنون  و  شد  اندازی 
 Google(»گوگل کارنتس«
کرده  Currents(تغییر 

شبکه  تعطیلی  البته  است. 
اجتماعی گوگل غیر منتظره 
نبود و از یک سال قبل اعالم 
 ۲۰۱۹ آوریل  در  بود.  شده 
میالدی گوگل پالس تعطیل 
کرد  اعالم  گوگل  و  شد 
را  جدید  تجاری  ابزار  یک 

جایگزین آن می کند.
به  کیورنتس  گوگل  اکنون 
برای  اجتماعی  شبکه  یک 
محل کار مانند »فیس بوک 
شده  تبدیل  پلیس«  ورک 
است. لینک های فعلی گوگل 

پالس نیز به صفحات »گوگل 
کارنتس« هدایت می شوند و 
به نظر می رسد نحوه ارتباط 
تغییری  هیچ  نیز  کاربران  با 

نکرده است.
پست ها در صفحه اصلی این 
براساس  اجتماعی  شبکه 
نشان  انتشار  زمان  یا  محتوا 
همچنین  می شوند.  داده 
گوگل  با  کیورنتس  گوگل 
درایو نیز مرتبط است تا متن، 
لینک، تصاویر و ویژگی های 
دیگر مانند نظرسنجی را به 

اشتراک بگذارد.
گوگل پالس از آغاز فعالیت 
چندان  تاریخچه  خود 
سال  در  و  نداشت  موفقی 
تغییراتی  میالدی   ۲۰۱۶
شد  ایجاد  آن  در  بنیادی 
با  مرتبط  اپلیکیشن های  تا 
اما  ترویج دهد  بیشتر  را  آن 

نتوانست موفق شود.

ویژه محل کار؛

جایگزین »گوگل پالس« معرفی شد نوشتار

که  اند  ساخته  هوا  فیلتر  نوعی  محققان 
ویروس های هوابرد کرونا را در برابر گرمای 
۳۹۲ درجه فارنهایت قرار می دهد و آنها را 

از بین می برد.
دانشگاه  محققان  میل،  دیلی  از  نقل  به 
هیوستون فیلتر هوایی ساخته اند که ویروس 
را به طور آنی از بین می برد و در مقابله با 

پاندمی ویروس کرونا کارآمد است.
این دستگاه با استفاده از فوم نیکل ویروس 
SARS-CoV-۲ را به دام می اندازد و آن 
فارنهایت  درجه  دمای ۳۹۲  مجاورت  در  را 
طبق  ببرد.  بین  از  را  آنها  تا  می دهد  قرار 
در  کرونا  ویروس  هوابرد  ذرات  تحقیقات 

دمای باالتر از ۱۵۸ درجه زنده نمی مانند.

دانشگاه  محققان  از  یکی  رن  ژیفنگ 
برای  فیلتر  این  قابلیت  هیوستون می گوید: 
کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه بسیار 

کارآمد است.
از آنجا که ویروس تا ۳ ساعت در هوا باقی 
مذکور  فیلتر  معتقدند  محققان  می ماند، 
می تواند به راحتی ویروس را از فضای باز از 
توانست  آزمایش ها  در  فیلتر  این  ببرد.  بین 
درصد   ۹۹.۹ و  کرونا  ویروس  درصد   ۹۹.۸

میکروب سیاه زخم را از بین ببرد.
محققان معتقدند این نوآوری را می توان در 
هواپیما، دفاتر اداری، مدارس و کشتی های 
گسترش  از  تا  برد  کار  به  تفریحی  تجاری 

شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.

فیلتر هوایی که ویروس کرونا را نابود می کند نوشتار

اقتصاد  فناوری های  توسعه  ستاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و  خالق  بازیگران  کرد:  اعالم 
اشیا  اینترنت  ایده در حوزه  دارای 
قرار  حمایت  مورد  و  شناسایی 

می گیرند.
به نقل از معاونت علمی و فناوری 
ایران بیستمین  ریاست جمهوری، 
فناوری  از  استفاده  در  دنیا  کشور 
با  که  فناوری  است.  اشیا  اینترنت 
تالش فعاالن این حوزه بومی سازی 
شد و به دست فناوران ایرانی رسید.

وجود بازیگران متعدد در این حوزه، 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
جمهوری را به فکر شناسایی و زیر 
یک سقف جمع کردن فعاالن این 

عرصه فناورانه انداخت.
اشیا  اینترنت  فناوری  از  استفاده 
و محققان خالق  کارآفرینان  برای 
ایرانی فرصتی ارزشمند است تا از 
کسب وکار  فضای  بهبود  برای  آن 
فناوری  این  کنند.  استفاده  خود 
مناسب  فضایی  همچنین  جدید، 
کارآفرینی  و  اشتغال زایی  برای 
اگر  است.  کرده  ایجاد  کشور  در 

فناوری  این  خاص  زیرساخت های 
کمک  با  کشور  در  پیشرفته 
شود،  ایجاد  بین المللی  مجامع 
کسب وکار  برای  گسترده  فضایی 
فراهم خواهد شد.اینترنت اشیا در 
کشورهای پیشرفته با استانداردی 
این  می یابد.  توسعه  جهانی 
فناوری در ایران هم با رعایت این 
به  ایرانی  مدلی  با  اما  استانداردها 
با  مختلفی  می رود.پروژه های  کار 
استفاده از اینترنت اشیا در کشور 
جمله  آن  از  که  شده  پیش بینی 
اطالعات  »سامانه  به  می توان 
»سامانه   ،»)HIS( سالمت 
)طرح  سالمت  الکترونیک  پرونده 

سالمت  ملی  »شبکه  سپاس(«، 
هوشمند  »سامانه  )شمس(«، 
غیره  و  ترافیک«  و  حمل ونقل 
اشاره کرد.ستاد توسعه فناوری های 
و هوشمندسازی  دیجیتال  اقتصاد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
جمهوری هم یکی از مجموعه های 
موثر در این حوزه علمی است و در 
تالش است تا زیست بوم فناوری و 
نوآوری این عرصه را تکمیل کند. 
دنبال  به  هم  اساس  همین  بر 
این  کردن  جمع  سقف  یک  زیر 
هر  که  بازیگرانی  است.  بازیگران 
این  توسعه  در  موثر  نقشی  کدام 

زیست بوم دارند.

بزرگترین تراشه کوانتومی به وسیله اتم های مصنوعی ساخته شد نوشتار

محققان دانشگاه ام آی تی با تولید اتم 
های مصنوعی، روشی هیبریدی برای 
در  کوانتومی  تراشه  بزرگترین  تولید 

نوع خود ابداع کرده اند.
محققان  نیوز،  تی  آی  ام  از  نقل  به 
دانشگاه ام آی تی روشی برای تولید 
مصنوعی  های  اتم  سازی  یکپارچه  و 
با  مصنوعی  های  اتم  اند.  کرده  ابداع 
استفاده از مدار فوتونی روی الیه ای 
بسیار نازک از الماس ساخته شده اند و 
بزرگترین تراشه کوانتومی در نوع خود 
انگالند  اند.دیرک  آورده  وجود  به  را 
استادیار بخش مهندسی الکترونیک و 
علوم رایانشی دانشگاه ام آی تی می 
در  عطفی  نقطه  دستاورد  این  گوید: 
است.  کوانتومی  پردازشگرهای  حوزه 
به  کوانتومی  رایانه  یک  تولید  برای 
نیاز  کوانتومی  پردازشگر  ها  میلیون 

تحقیق جدید  راستا  در همین  است. 
تولید  ارتقای  برای  نوین  روشی  نیز 

پردازشگر را نشان می دهد.
و  پردازش  معمولی  های  رایانه  در 
از صفر و  با استفاده  ذخیره اطالعات 
یک انجام می شود. اما در رایانه های 
از  استفاده  با  عملیات  این  کوانتومی 
بیت های کوانتومی یا کیوبیت انجام 
دهنده  نشان  همزمان  که  شود  می 
هستند. آنها  دو  هر  یا  یک  صفر، 

های  رایانه  به  عجیب  ویژگی  این 
همزمان  دهد  می  اجازه  کوانتومی 
چند محاسبه را انجام دهند و چالش 
های  رایانه  با  که  کنند  را حل  هایی 
در  نیست.کیوبیت  ممکن  معمولی 
حقیقت  در  یافته  توسعه  تازه  تراشه 
از  اتم های مصنوعی است که  همان 
نقصان های موجود در الماس ساخته 

نور  از  استفاده  با  توان  می  می شود. 
های مصنوعی  اتم  میکروویو  امواج  و 
حاوی  هایی  فوتون  تا  برانگیخت  را 
کنند.  منتشر  را  کوانتومی  اطالعات 
این فرایند یک روش ترکیبی است که 
طی آن چیپلت)chiplet( های میکرو 
کوانتومی که به دقت انتخاب شده اند  
در  هستند،  کیوبیت  چند  حاوی  و 
نیترید  فوتونیک  یکپارچه  مدار  یک 

آلومینیوم قرار می گیرند.

گوگل مدل جدیدی از بلندگوی هوشمند 
به  که  تصاویری  و  کرده  تولید  را  نست 
منتشر  بلندگو  این  فنی  تأیید  منظور 
دامن  زمینه  این  در  زنی  گمانه  به  شده 

زده است.
به نقل از انگجت، این بلندگو که احتماالً 
ابعاد  نظر  از  داشت  خواهد  نام  شاهزاده 
مابین بلندگوهای هوشمند مینی و مکس 
خواهد بود و البته شاهد تغییراتی در ظاهر 

و قابلیت های آن نیز خواهیم بود.
فرامین  اجرای  به  قادر  یادشده  بلندگوی 
آنها  جمله  از  که  است  مختلفی  صوتی 
اخبار، اعالم  به پخش موسیقی،  می توان 
وضعیت آب و هوا، جستجو و غیره اشاره 

کرد.
طراحی پارچه ای بدنه، یک پایه پالستیکی 
بلندگو و یک چک قطع و وصل  در زیر 
جمله  از  صدا  قطع  دکمه  کنار  در  برق 

امکانات این بلندگو است.
دستیار  برنامه  با  که  یادشده  بلندگوی 
گوگل نیز سازگار است دارای چراغ های 
ال ای دی برای نشان دادن فعالیت نیز 
هست و ارتفاع آن از ۲۱ سانتیمتر فراتر 

نمی رود.
بلندگو  این  از  رونمایی  می رود  انتظار 
و   ۵ پیکسل  هوشمند  گوشی  با  همراه 
جدید  آنالین  ویدئوی  پخش  سرویس 

گوگل در آینده نزدیک صورت بگیرد.

عکس نوشت

خبر
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