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 ایرج حریرچی :

کرونا باعث افزایش هزینه های 
سبد خانوارها شده است

 کمیته امنیت مجلس ابعاد 
حادثه نطنز را بررسی می کند
رئیــس کمیتــه امنیــت مجلــس گفــت: ایــن کمیتــه تاکنــون 
جلســاتی را بــرای بررســی ابعــاد حادثــه نطنــز برگــزار کــرده اســت و 

ــاره دارد .... ــن ب ــم در ای ــری ه ــم دیگ ــات مه جلس
2

  فاصله گذاری اجتماعی در مترو با 
۳ برابر شدن این ناوگان ممکن می شود
4

برپایی نمایشگاه شهدای مسجد 
گوهرشاد در حرم مطهر رضوی
5

دکتر محسنی بندپی :

 ضرورت فعال سازی 
واحدهای راکد بخش صنعت و 

کشاورزي استان تهران

قرارداد ایران و سوریه باعث انزوای 

صهیونیست ها می شود
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طرح جامع طال
 کلید خورد

3

۸۰ درصد کودکان کار خیابانی

 غیر ایرانی هستند

4

سالمت 6

از  پیشگیری  در  چقدر  ماسک  زدن 
کرونا موثر است

مهــم تریــن توصیــه و تاکیــد وزارت بهداشــت در مــوج جدیــد بیمــاری 
کرونــا، اســتفاده از ماســک اســت. امــا، پرســش برخــی شــهروندان ایــن 
اســت کــه زدن ماســک، چقــدر مهــم و اثرگــذار در پیشــگیری از ابتــا 

بــه ایــن بیمــاری اســت ..... 7 6

 پیروز حناچی :

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تحریمهای  وضع  به  آمریکا  توسل 
شرکتهای  و  منافع  علیه  فزاینده 
المللی  بین  قوانین  مغایر  را  اروپایی 

خواند.
سیاست  مسئول  بورل«  »جوزف 
با  جمعه  روز  اروپا  اتحادیه  خارجی 
کاربرد  به  نسبت  ای  بیانیه  صدور 
علیه  آمریکا  تحریمهای  فزاینده 
شرکتها و منافع اروپایی واکنش نشان 

داد.
در این بیانیه آمده است: »من عمیقاً 
یا  تحریمها،  فزاینده  کاربرد  نگران 
ایاالت  سوی  از  تحریمها،  به  تهدید 
متحده علیه شرکتها و منافع اروپایی 
هستم. ما شاهد این روند رو به رشد 
کیفری  دیوان  کوبا،  ایران،  قبال  در 
نورد  پروژه های  المللی و اخیراً  بین 

استریم ۲ و ترک استریم بودیم«.
آمده  بیانیه  این  از  دیگر  بخشی  در 
اتحادیه  اصل،  یک  عنوان  »به  است: 
به  ثالث  شرکتهای  توسل  با  اروپا 
اعمال تحریم علیه شرکتهای اروپایی 
قانونیمخالف  تجارت  حوزه  در  فعال 
اتحادیه  این  آن،  بر  افزون  است. 
را  تحریمها  فراسرزمینی  کاربرد 

مغایر با قوانین بین المللی می داند. 
در  اینجا  باید  اروپایی  سیاستهای 
اروپا تعیین شود نه توسط کشورهای 

ثالث«.
آمده  بیانیه  این  پایانی  بخش  در 
است: »در جایی که اهداف مشترک 
سیاست خارجی و امنیتی به اشتراک 
گذارده می شوند، تشریک مساعی با 
هدفمند  تحریمهای  حوزه  در  شرکا 

ما  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
شاهد نمونه های مثبت و فراوانی از 
این مورد بوده ایم و به همکاری هرجا 
که الزم باشد، ادامه خواهیم داد. در 
وجود  سیاسی  اختافهای  که  جایی 
از گفتگو  اروپا همواره  اتحادیه  دارد، 
استقبال می کند. اما علیه تهدید به 
نخواهد  کار  به  روند  این  ها  تحریم 

آمد«.

گفتنی است که در ماه ژوئن، شماری 
از سناتورهای آمریکا طرحی را برای 
با  همکار  شرکت های  تمام  تحریم 
ارائه کردند  پروژه »نورد استریم ۲« 
شرکت های  تمام  آن،  موجب  به  که 
ارائه دهنده گواهینامه، خدمات بیمه 
و تجهیزات بندرگاهی به پروژه نورد 
استریم۲ روسیه مشمول تحریم می 

شدند.

تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای اروپایی مغایر قوانین بین المللی است

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت با انتشار مقاله انتقادی علیه نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی وی را یک ویروس خطرناک  توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارونوت با انتشار مقاله ای نوشت: ما شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در برابر 

منزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بودیم.
در ادامه این گزارش آمده است: گسترش ویروس کرونا نشان داد که یک ویروس 
نتانیاهو  کابینه  است.  نتانیاهو  آن همان  و  دارد  اسرائیل وجود  در  خطرناک تر 

شدیداً در حل پرونده بحران کرونا شکست خورده است.
در ادامه این گزارش نوشته شده است: نحوه برخورد با بحران کرونا بیانگر نحوه 
تصمیم گیری کابینه اسرائیل است؛ تصمیمات شتابزده، درگیری ها، پنهان کردن 
حقوق  علیه  قوانین  تصویب  و  مختلف  زمینه های  در  کارشناسان  از  اطاعات 

دیگران.
بر اساس این گزارش، در حالی که صهیونیست ها با بحران اقتصادی شدید در 
رژیم صهیونیستی رو به رو هستند، نتانیاهو به دنبال پرداخت هزینه های هنگفت 

برای دفاع از پرونده فساد مالی خود است.
در این گزارش نوشته شده است: نتانیاهو وزرایی برای بخش بهداشت تعیین 
کرده است که هیچ چیزی از پزشکی نمی دانند. عملکرد وی بسیار ضعیف بوده 

است.
در انتهای این گزارش نوشته شده است: خداحافظ نتانیاهو.

به تازگی تظاهرات صهیونیست ها علیه نتانیاهو و عملکرد ضعیف کابینه وی در 
اراضی اشغالی شدت گرفته است.

یدیعوت آحارونت: »نتانیاهو« ویروسی 
خطرناکتر از کرونا است

لندن نه تنها چشم خود را به روی جنایات در جنگ علیه یمن بسته بلکه 
زمینه ارتکاب این جنایات از جمله حمله به بیمارستان های یمن را نیز فراهم 

کرده است.
 یک اندیشکده آمریکایی در یادداشتی از فروش تسلیحات توسط دولت انگلیس 

به عربستان سعودی انتقاد کرده است.
این اندیشکده آمریکایی موسوم به »مؤسسه کشورداری مسئوالنه کویینسی« 
قلم  به  یادداشتی  انتشار  با  است،  مستقر  آمریکا  سی  دی  واشنگتن  در  که 
»عبدالعزیر کیانی«، تحلیلگر و روزنامه نگار عرب انگلیسی، سیاست های دولت 
انگلیس در فروش تسلیحات به عربستان سعودی را به شدت زیر سوال برده 

است.
نویسنده یادداشت را با این موضوع شروع می کند که یک روز پس از تحریم ۲۰ 
مقام سعودی به دلیل قتل فجیع »جمال خاشقجی« در کنسولگری عربستان 
در استانبول ترکیه، انگلیس اعام کرد که فروش تسلیحات را به عربستان از 

سر خواهد گرفت.
در این یادداشت گفته شده که فروش ساح از سوی انگلیس به عربستان در 
حالی صورت گرفته که یک سال پیش از آن، دادگاهی در انگلیس به غیرقانونی 
آن  از  اما پس  بود،  داده  عربستان حکم  به  فروش ساح  مجوز  بودن صدور 
وزیرتجارت بین الملل این کشور از تجدیدنظر در این حکم دادگاهی و پایان 

ممنوعیت تعلیق فروش ساح به عربستان خبر داد.
نویسنده در ادامه با اشاره به مواضع بشردوستانه و حقوق بشری انگلیس، عنوان 
کرده است لندن نه تنها چشم خود را بر این مسائل بسته بلکه زمینه ارتکاب 

این جنایات از جمله حمله به بیمارستان های یمن را نیز فراهم کرده است.
کیانی همچنین در یادداشت خود به نقل قولی از »کلر شارت«، یکی از وزرای 
سابق کابینه لندن اشاره می کند که در آن او گفته بود: بریتانیا قبًا به عنوان 
کشوری که هنجارهای بین المللی را رعایت می کند، اعتبار و آبرویی داشت، اما 
این اعتبار با فروش ساح به عربستان سعودی و نقض قوانین مرتبط با جنایات 

جنگی به تحلیل رفته است.
در ادامه یادداشت به برخی گزارش ها و مستندات سازمان های حقوق بشری 
در ارتباط با استفاده از تسلیحات آمریکایی و غربی در جنگ علیه یمن استناد 
می شود که به گفته آنها شاید حداقل یک هزار زن و کودک یمنی بر اثر بمباران 

با تسلیحات آمریکایی و انگلیسی جان خود را از دست داده اند.
همچنین نقل قولی از »آنا استاو ریاناکیس«، استاد روابط بین الملل دانشگاه 
ساسکس از دیگر بخش های این یادداشت است. استاد دانشگاه ساسکس در 
این ارتباط می گوید: بخش مهم و کلیدی از استراتژی عربستان سعودی هدف 
قرار دادن مستقیم شهروندان غیرنظامی و زیرساخت های فنی شهرها است، 
بنابراین برای دولت انگلیس این مشخص است که تسلیحات این کشور از سوی 
عربستان سعودی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. لذا از زمان آغاز جنگ یمن، 
لندن با وجود اعتراف به این موضوع که این جنگ راه حل نظامی ندارد اما 
در کنار عربستان در بمباران علیه یمن قرار داشته است. این در حالی است 
ناپذیری جنگ را  افزایش صادرات ساح به عربستان به صورت اجتناب  که 

طوالنی تر می کند و اوضاع انسانی را در یمن فاجعه بارتر می کند.
می گوید:  و  کرده  اشاره  نیز  توجهی  قابل  آمار  به  یادداشت  این  در  نویسنده 
از ۴.۷ میلیارد پوند مجوز صدور  انگلیس بیش  تاکنون،  از زمان آغاز جنگ 

تسلیحات به عربستان را صادر کرده است.
در پایان یادداشت، نتیجه گیری شده که سیاست انگلیس درباره یمن با ادعای 
دستیابی به راه حل مسالمت آمیز و فروش همزمان تسلیحات متناقض است و 
اگر انگلیس بخواهد نقش صحیحی را در جریان جنگ یمن برعهده گیرد، الزم 
است تا فروش ساح به عربستان سعودی را متوقف کند، چون اوضاع انسانی 
و گرسنگی کودکان در یمن با استناد گزارش های سازمان ملل بسیار وخیم و 

بدتر از گذشته است.

فروش سالح انگلیس به عربستان، عامل 
طوالنی شدن جنگ یمن است

کره  خاک  در  آمریکا  نظامی  حضور  کاهش  های  گزینه  آمریکا  دفاع  وزارت 
جنوبی را به دولت این کشور پیشنهاد کرد.

به نقل از اسپوتنیک، در پی درخواست »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
از مقامات کره جنوبی برای افزایش قابل ماحظه وجوه پرداختی به واشنگتن 
برای نظامیان آمریکایی مستقر در خاک این کشور، روزنامه وال استریت ژورنال 
آمریکا  دفاع  وزارت  داد که  پنتاگون گزارش  مقام  از یک  نقل  به  روز جمعه 
به دولت ترامپ گزینه های کاهش حضور نظامیان آمریکا در کره جنوبی را 

پیشنهاد داده است.
وزارت  مشترک  ستاد  که  کرد  اعام  آمریکا  نظامی  مقام  این  گزارشها،  بنابر 
دفاع آمریکا کاهش ۲۸۵۰۰ تن از نظامیان آمریکایی مستقر در کره جنوبی را 

بررسی کرده است.
طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات دولت آمریکا از ارائه جزئیات 
شرقی  آسیای  کشور  این  در  نظامیان  کاهش  طرحهای  خصوص  در  بیشتر 
خودداری کرده و گفتند که هنوز تصمیمی برای کاهش حضور نظامی آمریکا 

گرفته نشده است.
این در حالی است که ایده کاهش حضور نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی با 
انتقاد قانونگذاران آمریکا از جمله سناتور جمهوریخواه نبراسکا، بن ساسه، روبرو 

شد که این اقدام را یک »عدم صاحیت استراتژیک« خواند.

روزنامه وال استریت ژورنال:

ترامپ گزینه کاهش حضور نظامیان آمریکا 
در کره جنوبی را بررسی می کند

گزارش  به  چین  خارجه  وزارت 
مبنی  تایمز  نیویورک  روزنامه 
محدودیتهای  وضع  احتمال  بر 
اعضای  بر  آمریکا  به  مسافرتی 
واکنش  چین  کمونیست  حزب 

نشان داد.
به نقل از اسپوتنیک، روز پنج شنبه 
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد 
بررسی  حال  در  ترامپ  دولت  که 
جامع  مسافرتی  محدودیت های 
کمونیست  حزب  اعضای  علیه 
است  آنان  خانواده های  و  چین 
نفر  میلیون   ۲۷۰ بر  مشتمل  که 
می شود.وزارت خارجه چین با رد 
اشاره  که  گزارش  این  محتوای 
می کرد مقامات واشنگتن درصدد 
مسافرتی  محدودیت های  وضع 
کمونیست  حزب  اعضای  علیه 
چین است، اعام کرد در صورتی 
داشته  صحت  گزارش  این  که 

باشد، ایده ای »مضحک« است.
»هوآ چون یینگ« در یک نشست 
گفت:  خبرنگاران  به  مطبوعاتی 
باشد،  »اگر گزارش صحت داشته 
آمریکا آشکارا انتخاب می کند که 
در تقابل با ۱.۴ میلیارد مردم چین 

قرار گیرد«.

وی در ادامه افزود که »این کامًا 
ناقض اراده مردم آمریکا و چین و 
سیر وقایع در قرن ۲۱ خواهد بود 

و بسیار مضحک است«.
گفتنی است که روزنامه نیویورک 
تایمز اواسط هفته گذشته گزارش 
حال  در  ترامپ  دولت  که  داد 

بررسی سخت ترین محدودیت های 
مسافرتی علیه اتباع چینی است و 
برخی از مقامات آگاه به این طرح 
گفتند که ممنوعیت ممکن است 
چین  کمونیست  حزب  اعضای 
قرار  هدف  را  آنان  خانواده های  و 

دهد.

چین نسبت به وضع ممنوعیت مسافرتی به آمریکا هشدار داد



سیاسی
خبر

 کمیته امنیت مجلس ابعاد حادثه نطنز را 
بررسی می کند

رئیس کمیته امنیت مجلس گفت: این کمیته تاکنون جلساتی را برای 
بررسی ابعاد حادثه نطنز برگزار کرده است و جلسات مهم دیگری هم 

در این باره دارد.
امنیت مجلس شورای  برنامه های کمیته  به  اشاره  با  ابراهیم عزیزی 
اسالمی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
این کمیسیون  ذیل  که  امنیت هم  کمیته  و  دارد  وظایف مشخصی 
فعالیت می کند، در راستای وظایفی که تعریف شده است، عمل خواهد 

کرد.
مجلس،  خارجی  سیاست  کمیسیون  امنیت  کمیته  کرد:  بیان  وی 
برای پیگیری حادثه نطنز  را  تاکنون جلسات متعدد و بسیار خوبی 
این راستا  برگزار کرده است و جلسات جدی تری هم به زودی در 

برگزار خواهیم کرد.
تالش  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  امنیت  کمیته  رئیس 
می کنیم که ابعاد حادثه نطنز را با سایر دستگاه های ذیربط مورد بحث 
و بررسی قرار دهیم تا علل و عوامل این حادثه به صورت دقیق مشخص 

شود.
عزیزی بیان کرد: راه های پیشگیری از حوادث احتمالی دیگر هم در 
دستور کار کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی است و در این راستا برنامه های اساسی داریم.

دبیر شورای نگهبان گفت: همین گرانی های 
افزون  روز  و  کرده  کالفه  را  مردم  مستمر 
مسائلی  مشغله،  و  بیکاری  مسائل  و  است 
است که همه مسئوالن باید متوجه باشند و 
هر کسی هر کاری که می تواند انجام دهد.

آیت اهلل احمد جنتی در پاسخ به پرسشی 
رویکردهای  چه  شورا  این  اینکه  بر  مبنی 
جدیدی را برای بهبود عملکردش در گام 
شورای  گفت:  می داند،  الزم  انقالب  دوم 
نگهبان وضع ویژه خودش را دارد؛ هر جایی 
که خود را موظف می داند راجع به مطالب 
مقام معظم رهبری بررسی و تصمیم گیری 

می کند.
گام  مساله  افزود:  نگهبان  شورای  دبیر 
است  کشور  همه  به  مربوط  انقالب  دوم 
همه  ندارد؛  خاصی  نهاد  به  اختصاص  و 
باید  همه  یعنی  اند؛  سهیم  قضیه  این  در 
می کنند،  دارند  کار  چه  که  کنند  بررسی 
گرد  عقب  یا  توقف  پیشرفت،  مقدار  چه 
و  است  کارشان  در  نقص هایی  چه  دارند، 
قوت هایشان چیست تا خودشان را بسازند 

و اصالح کنند.
وی رهنمودهای رهبر معظم انقالب را در 
بیانیه گام دوم به ویژه در بخش های آخر 
که مربوط به مسائل اخالقی و دینی است، 
شورای  گفت:  و  دانست  ارزشمند  بسیار 
نگهبان هم در حد خودش رعایت می کند؛ 
آن  را  شرعی  وظایف  که  است  این  عمده 

چنان که باید و شاید عمل کنیم.
کرد:  خاطرنشان  جنتی  اهلل  آیت 
شورای  عهده  بر  زیادی  مسئولیت های 
این  از  بسیاری  که  اند  گذاشته  نگهبان 
راجع  مثاًل  است،  فرد  به  منحصر  وظایف 
مجری  دولت  البته  انتخابات؛  مساله  به 
صالحیت ها  بررسی  اما  است،  انتخابات 
این  و  بوده  نگهبان  شورای  به  مربوط 

مسئولیت بسیار سنگینی است.
بی  نویسی های  نام  با  ویژه  به  افزود:  وی 
حساب و کتاب که هر کسی از راه می رسد 
دو سه برگه دستش می گیرد و می خواهد 
نفر  هزار  چند  یکباره  و  برود  مجلس  به 
 ۲۹۰ برای  مجلس  بروند  می خواهند 
یکی  یکی  باید  نگهبان  شورای  صندلی؛ 
این ها را بررسی کند که کجا بودند و سوابق 
شأن را بررسی کند که کار بسیار سنگینی 

است که به عهده ماست.
مسئولیت  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر 
را  ما  و  ندارند  توجه  خیلی ها  که  دیگری 
دیوان  نامه های  مشکل  می کند،  کالفه 
از  که  کسی  هر  و  است  اداری  عدالت 
دستورالعمل  نامه ای،  آئین  نامه ای،  اساس 
یا مصوبه ای که دولت یا غیر دولت تصویب 
کرده است و به نظرش می رسد که خالف 
نامه  ما  به  است  قانون  خالف  یا  شرع 
می نویسد که این آئین نامه، اساس نامه یا 

مصوبه، خالف شرع است.
که  جایی  معموالً  افزود:  جنتی  اهلل  آیت 
را  نامه ها  این  می شود  تمام  ضررشان  به 
می نویسند، یعنی از نظر آنان، معنی خالف 
شرع این است که به ضرر خود می دانند؛ 
این ها را می فرستند اینجا که انبار می شود.

بر  که  است  وظیفه ای  این  افزود:  وی 
عهده فقهای شورای نگهبان است، آقایان 
ندارند،  نقش  زمینه  این  در  حقوقدان 
و  کنند  کارشناسی  و  بنشینند  باید  فقط 
پژوهشکده ما باید کارشناسی کند و نتایج 
را شسته و رفته به ما بدهند؛ بعد ما بررسی 
کنیم ببینیم این قضیه، خالف شرع است 

یا نیست.
آیت اهلل جنتی گفت: مشکلی که ما داریم 
این است که بیشتر فقهای شورای نگهبان 
تنها  و  دارند  قم سکونت  مقدس  در شهر 
هستم؛  من  اینجاست  همیشه  که  فردی 
آملی  آقای  ندارد؛  هم  شنبه  و  جمعه 
گاهی  و  اینجاست  گاهی  هم  الریجانی 

نیست.
پاسخ  در  همچنین  نگهبان  شورای  دبیر 
فشارهای  خصوص  در  دیگری  پرسش  به 
عادت  کرد:  تصریح  شورا،  این  به  سیاسی 
کرده ایم، برای ما تازگی ندارد؛ هر کسی 
اگر  است؛  همین  کند  کار  می خواهد  که 
آن  و  این  حرف  به  گوش  بخواهد  آدم 
بدهد، معنی اش این است که من هیچی 
بدانم دیگران چه  ندارم، می خواهم  خودم 

می گویند.
وی افزود: وقتی انسان، قانون و حساب و 
کتاب دارد و روی روال خاصی کار می کند 
ما  بزنند،  می زنند،  دیگران  که  حرف هایی 
می کنیم،  گوش  را  این ها  از  بعضی  هم 
هم  تشکر  می گوید  حق  واقعاً  کسی  اگر 
می کنیم خیلی هم خوشمان می آید واقعاً 
دلمان می خواهد کسی به ما بگوید که این 
کارت اشتباه است، ولی اکثراً این طور است 

که حساب نشده حرف می زنند.
نیز  برخی  کرد:  تصریح  جنتی  اهلل  آیت 
اغراض سیاسی دارند ما که گوش به حرف 
این و آن نمی دهیم، آن ها حرف خودشان 
را می زنند و ما هم کار خودمان را می کنیم.

این  به  پاسخ  در  نگهبان،  شورای  دبیر 
پرسش که آیا دشمنی ها با شورای نگهبان 
و با شخص آیت اهلل جنتی، شما را از اراده 
هایتان  مسئولیت  ایفای  در  که  محکمی 
تاکید  می دارد؟  وا  نشینی  عقب  به  دارید 

و  آمریکا و حرف ها  اگر دشمنی های  کرد: 
اثر  ایران  مردم  و  ما  اراده  در  مداخالتش 
دارد، این دشمنی ها هم اثر دارد؛ ما دشمن 
کم نداریم، دشمن هم بیکار ننشسته و هر 
را  دشمن  می کند؛  دشمنی  می تواند  چه 
را  خودمان  کار  و  می دهیم  حواله  خدا  به 

می کنیم.
آیت اهلل جنتی افزود: این دشمنی ها واقعاً 
حس  من  که  آنچه  دارد،  را  اثر  کمترین 
می کنم، کمترین اثری بر اراده ما ندارد و 
وظیفه مان را عمل می کنیم، وظیفه شرعی 
است، طرف ما خدای متعال است او از ما 
او  جوابگوی  باید  ما  می خواهد،  مسئولیت 
و  دولت  مجلس،  به  اینکه  از  قبل  باشیم، 
امثال این ها جوابگو باشیم باید در پیشگاه 

خداوند جوابگو باشیم.
آیت اهلل  تعبیر که  این  به  واکنش  وی در 
جنتی همچنان مثل کوه استوار است اظهار 
ما  کوهیم،  از  کمتر  خیلی  ما  نه؛  داشت: 

کاه ی بیشتر نیستیم.
آیت اهلل جنتی همچنین در پاسخ به این 
پرسش که آیا تحریم آمریکایی ها مشکلی 
برای فعالیت های تجاری شما پیش نیاورده 
است؟ تصریح کرد: آنان مثل اینکه حالت 
کار  درست  فکرشان  واقعاً  دارند  جنون 
نمی کند وقتی مشروب خواری و بدمستی 
من  می زنند،  مستانه  حرف های  می کنند، 
چه نفعی در کجا دارم؟ من هیچ منفعتی 
در خارج از کشور ندارم در داخل هم ندارم.

دبیر شورای نگهبان افزود: خیال می کنند 
که ما می خواهیم برویم خارج از کشور، منع 
مان می کنند که نرویم؛ ما کاری نداریم در 
برسیم  خودمان  به  خارجی،  کشورهای 
بانک های  در  می کنند  خیال  است؛  کافی 
آنجا حساب و کتابی داریم؛ خب هر چه در 

آن بانک ها داریم مال خودشان.
بی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
تعارف ترین جمله شما درباره وضع کنونی 
به  که  سفارشی  گفت:  چیست؟  کشور 
مسئوالن دارم این است که هر کسی که 
تا بیشترین مسئولیت را دارد به  کمترین 
دارند،  حق  ما  بر  مردم  برسد؛  مردم  داد 

است  امانت های خداوند  ما  مسئولیت های 
نزد مسئوالن و خدا بندگان را دوست دارد.

باید  ما  کرد:  تاکید  جنتی  اهلل  آیت 
خدمتگزار بندگان خدا باشیم، این مردم را 
باید رعایت کرد، باید به آنان رسید از نظر 
مستمر  گرانی های  همین  گرانی،  مسائل 
و  است  افزون  روز  و  کرده  را کالفه  مردم 
مسائل بیکاری و مشغله، مسائلی است که 
همه مسئوالن باید متوجه باشند؛ هر کسی 
نمایندگان  کند؛  می تواند  که  کاری  هر 
مجلس، دولت، نیروهای مسلح باید به داد 

مردم برسند.
گفت:  حال  عین  در  نگهبان  شورای  دبیر 
معیشت  برای  خیلی ها  که  می کنم  تشکر 
فرمان  اجرایی  ستاد  می کنند،  کار  مردم 
موفق  بسیار  مراکز  از  )ره(  امام  حضرت 
داد  به  که  می کند  کارهایی  خیلی  است، 
که  هم  بسته هایی  همین  برسد،  مردم 
می فرستند برای مردم، بخش عمده اش را 
نهادهایی  بعد هم  و  اهدا می کنند  خیران 
این  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مانند 

بسته های معیشتی را توزیع می کنند.
وی همچنین گفت: سفارش من به همه، 
کنند  رسیدگی  مردم  به  که  است  این 
کردند،  خدمت  قدر  این  واقعاً  که  مردمی 
چقدر شهید و مجروح دادند، چقدر آواره 
کردند،  تحمل  را  مشکالت  چقدر  شدند، 
این ها به ما حق دارند که به آنان برسیم، 
کاری  در  برسیم  آنان  به  که  دارند  انتظار 
می توانیم  که  هر خدمتی  و  می توانیم  که 

باید بکنیم.
از  قدردانی  با  پایان  در  جنتی  اهلل  آیت 
وضع  از  کرد:  تصریح  ملی  رسانه  اقدامات 
رسانه ملی راضی ام؛ خوب کار می کند به 
ویژه در مسائل سیاسی، دینی و فرهنگی، 
درصد  باالخره  اما  صد،  در  صد  نمی گویم 
را  مردم  و  دارد  گری  روشن  و  کار  باالیی 
و  از شما و دیگران در صدا  آگاه می کند؛ 
سیما تشکر می کنم که کار می کنید هر چه 
می توانید ادامه دهید این هم نوعی جهاد 
اخالقی  و  فرهنگی  قضیه  در  جهاد  است، 

است.

آیت اهلل جنتی:

گرانی های مستمر مردم را کالفه کرده است/ 
مسئوالن به داد مردم برسند

خبر

قرارداد ایران و سوریه باعث 
انزوای صهیونیست ها می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: قرارداد نظامی ایران و سوریه 
باعث محدود کردن صهیونیست ها و انزوای آنان و همچنین تقویت 

جبهه مقاومت می شود.
ابراهیم رضایی  با اشاره به انعقاد قرارداد نظامی بین ایران و سوریه 
اظهار داشت: این قرارداد بسیار خوب و متوازن است، قطعاً منافع بسیار 

زیادی دارد و از همه مهمتر باعث تقویت جبهه مقاومت می شود.
وی با اشاره به اینکه انعقاد چنین قراردادهایی بسیار خوب است چرا 
که به ارتقای روابط ایران و سوریه کمک می کند، گفت: طی سال های 
اخیر شاهد حداکثر همکاری و اتحاد بین جمهوری اسالمی ایران و 

سوریه بوده ایم که تأثیرات مثبتی در منطقه دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: از یکسو، ما خوشبین هستیم که این قراردادها و توافقات 
به محدود کردن صهیونیست ها و انزوای آنان در منطقه کمک کند و 
از سوی دیگر، باعث تقویت جبهه مقاومت و فعاالن مقاومت در منطقه 
شود. رضایی با انتقاد از عدم توجه دولت به ارتقای ارتباط با کشورهای 
همسایه گفت: یکی از انتقادات ما به دستگاه سیاست خارجی کشور 
با کشورهای  بسیار کمی  روابط  که طی سال های گذشته  است  آن 

همسایه برقرار کرد.
خود  همسایگان  بین  در  میلیونی   ۶۰۰ بازار  یک  از  ما  افزود:  وی 
برخوردار هستیم و بر این اساس، ارتباط با همسایگان باید در اولویت 

سیاست خارجی ما قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: متأسفانه طی سال های اخیر ارتباط با همسایگان به حاشیه رفته 
است و در این سال ها دولتمردان فقط به دنبال برقراری ارتباط با چند 

کشور زورگوی غربی بودند.
رضایی تأکید کرد: ما اگر در هر زمینه ای بتوانیم سطح روابطمان را 
با کشورهای همپیمان و همسایه ارتقا دهیم، برای حفظ منافع ملی 

کشور ارزشمند و دارای اهمیت است.

یک وجب از ایران را به چین نمی دهیم/
سند پس از توافق به مجلس می آید

وزیر امور خارجه گفت: ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری 
انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری 

نداده و نخواهیم داد.
 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله بین 
مرحله  این  در  و  مذاکره هستیم  مرحله  در  ما  و چین، گفت:  ایران 
حداکثر باید مجوز مذاکره از دولت گرفته شود که وزارت امور خارجه 

این مرحله را پشت سر گذاشته است.
افزود: هنگامی که به مرحله توافق برسیم، اگر تعهد قانونی در  وی 
این قرارداد باشد، ما باید آن به مجلس ارائه دهیم. در غیر این صورت 
به عنوان مصوبه دولت، مجلس در تطبیق قوانین به این قرارداد ورود 
خواهد کرد، لذا این قرارداد هیچ وقت بر مجلس پوشیده نخواهد ماند.

واگذاری  به  مربوط  اخبار  به  واکنش  در  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
اظهار  نیز  با چین  ساله  قرارداد ۲۵  موجب  به  جزایری چون کیش 
داشت: این موضوعات درست نیست. حتی یک ذره هم واقعیت در 
موضوعات مطرح شده وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق 
بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور 

دیگری نداده و نخواهیم داد.

مسئولیت کمیته امداد پس از کرونا 
دو چندان شده است

معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: مسئولیت کمیته امداد پس از کرونا 
برای آسیب ندیدن زندگی اقشار نیازمند دو چندان شده است.

 اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی 
)ره( با اشاره به اینکه استقرار عدالت، آرمان مکتب اسالم و شیعیان بوده 
است و همواره امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب بر آن تأکید کرده اند، 
گفت: کمیته امداد امام خمینی )ره( از یادگارهای مهم و ماندگار بنیانگزار 
انقالب اسالمی است که در آغاز راه تشکیل شد و به فضل الهی در سال 

های گذشته خدمات مهم و ماندگاری بر جا گذاشته است.
معاون اول رییس جمهور ضمن تجلیل از زحمات مرحوم عسگراوالدی و 
مرحوم نّیری به عنوان مدیران این نهاد، گفت: این دو چهره که نسبت به 
آنها همواره ارادت داشتم به معنای واقعی کلمه در خدمت محرومین و 
مستضعفین بودند، مرحوم عسگراوالدی همچنین در حل گره های بزرگ 
پیش روی جمهوری اسالمی نقش داشتند و ان شاءاهلل با بزرگان و شهدا 

محشور شوند.
جهانگیری ادامه داد: خدمت به ضعیف ترین و محروم ترین افراد جامعه 
توفیق بزرگی است که نصیب خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( شده 
است و هر کس بتواند در این مسیر اقدامی انجام دهد، صاحب توفیق است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبعات منفی و جدی بیماری کرونا در 
همه شئونات کشور و قدردانی از همکاری و همراهی مردم و خدمات کادر 
پزشکی و درمانی گفت: در روزهای اخیر دغدغه ها نسبت به شیوع کرونا 
در کشور بیشتر شده که امیدواریم با اجرای برنامه های اعالم شده از سوی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا از این مرحله عبور کنیم خوشبختانه در زمینه 
رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از ماسک بعد از توصیه مقام 
معظم رهبری شاهد همراهی گسترده مردم هستیم و بر اساس گزارش 
های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همه جا این موضوع به 

خوبی رعایت می شود.
اینکه کرونا زندگی، کار و درآمد مردم را تحت تأثیر  با بیان  جهانگیری 
قرار داده است، ادامه داد: این مسأله زندگی افراد و اقشار ضعیف جامعه 
را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و قطعاً مسئولیت کمیته امداد امام 
خمینی )ره( که تعداد بیشتری از این افراد را تحت تکفل خود دارد دو 

چندان شده است.
معاون اول رییس جمهور گفت: با وجود کاهش درآمدهای کشور به خاطر 
اعمال تحریم های ظالمانه و پیامدهای منفی کرونا باید با همت و تالش 
مضاعف کاری کنیم که زندگی طبقات ضعیف جامعه آسیب جدی ندیده و 

از این مرحله به خوبی عبور کنیم.
جهانگیری با اشاره به رویکرد عدالت بنیانی در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی گفت: عدالت باید همه شئون زندگی در حوزه های مختلف را 
تحت پوشش قرار دهد و همه جانبه باشد، مبارزه با فقر و تبعیض نباید در 

البه الی مشکالت فراموش یا گم شود.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با طرح این سوال 
که پس از چهل سال از عمر انقالب اسالمی باید ببینیم در مقابله با فقر 
توسعه عمرانی  در  ایران  اسالمی  ایم، گفت: جمهوری  بوده  موفق  چقدر 
کشور کارهای بسیاری انجام داده است اما حتماً تعداد افرادی که امروز 
نیازمند رسیدگی بیشتر هستند افزایش یافته و ما برای اینکه بتوانیم با 
افتخار اعالم کنیم که فقر ریشه کن شده باید حرکت جدی تری انجام 
دهیم. جهانگیری در همین ارتباط به موضوع فساد اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: متأسفانه در زمینه فساد اقتصادی نیز شاهد گسترش آن هستیم 
که باید بررسی کنیم در چهل سال گذشته در چه حوزه ای دچار نقصان 
بوده ایم که فساد بیشتر شده است، آیا در سیاستگذاری و برنامه ها مشکل 

داشته ایم یا در نحوه اجرا؟
وی افزود: به هر حال برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به سمت اصالح هر 

آن چیزی که موجب گسترش فساد می شود، حرکت کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به بیماری های مزمن اقتصادی نظیر 
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و یا اقتصاد دولتی گفت: همزمان 
جمهوری اسالمی ایران در این چهل سال با انواع تحریم ها مواجه بوده و در 
مقطع کنونی شدت تحریم ها بیشتر شده است نتیجه این شده که اقتصاد 
ما رشد مناسب پیدا نکرده و یا توزیع ثروت نامناسب بوده و پیچیدگی و 

گستردگی فقر نیز بیشتر شده است.
جهانگیری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تالش این بود که چهره 
خشن فقر با اجرای برخی سیاستگذاری ها از جامعه زدوده شود، تصریح 
کرد: تالش ما این بود تا کسی سر گرسنه بر زمین نگذارد، حتماً کمیته 
امداد در این بخش می تواند تعیین کننده باشد موضوع اصلی کار این نهاد 
باید مبارزه با چهره خشن فقر باشد و هر کس که نیازمند است بتواند با 

مراجعه به این نهاد رسمی تحت پوشش قرار بگیرد.
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به  تاکید کرد: در آستانه ورود  سخنگوی دولت 
منازعات  متاسفانه  گرفته ایم.  قرار  جدید  قرن 
بیهوده بر سر مسایل کم اهمیت در میان نخبگان 
به  نگاهها  شدن  معطوف  سبب  کشور  سیاسی 

منافع کوتاه مدت شده است.
 علی ربیعی سخنگوی دولت در پیام اینستاگرامی 
قرار  جدید  قرن  به  ورود  آستانه  در  نوشت: 
سر  بر  بیهوده  منازعات  متاسفانه  گرفته ایم. 
سیاسی  نخبگان  میان  در  اهمیت  کم  مسایل 
کشور سبب معطوف شدن نگاهها به منافع کوتاه 
مدت شده است.ربیعی در این پیام اینستاگرامی 
تصریح کرده است که سر و صداهای فاقد ارزش 
بنیادی، منجر به کمتر شنیده شدن صدای پای 
تغییر جهان و کاهش اهمیت ایران در سالهایی 
نه چندان دور شده است. در آستانه ورود به قرن 
و  مًوثر در جهان  ایفای نقش  جدید، چشم انداز 
کسب قدرت اول در منطقه در البالی انبوهی از 
اسناد به دلیل دیده نشدن الزامات آن، گویی در 

بایگانی ها به سر می برد.
مسئولیت همه ما در قبال ایران وآینده آن، فهم 
الزامات و ایجاد زمینه های آن برای ارتقای نقش 
کشورمان در آینده منطقه و جهان است. امروز، 
کدام  با  که  است  ها ضروری  پرسش  این  طرح 
اندازه اقتصادی و چه ظرفیتهایی وارد قرن جدید 
چه  به  منطقه  و  جهان  کشورهای  می شویم؟ 
میزان به تولیدات داخلی ما وابستگی دارند؟ چه 
روشهایی برای تبدیل ظرفیتهای انسانی، فنی و 
علمی کشور برای افزایش مزیت های مان داریم؟ 
چقدر ساختار نهادهای اجتماعی - فرهنگی ما 
متناسب با ایرانی درجایگاه باالتر است؟ ذهنیت 
تا  ما  نخبگان  ذهنیت  مهم تر،  همه  از  و  جامعه 
چه حد ظرفیت انطباق با کسب مزیت در دنیای 

پیش رو را داراست؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها مستلزم 

معتقدم  من  است.  جدی  مطالعات  و  تحقیقات 
اولین گام در این مسیر، تغییر ذهنیت نخبگان 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما برای دستیابی به 

یک اشتراک ذهنی است.
من در این مقاله قصد دارم به یک اتفاق مهم و 
قابل توجه که قابل تاخیر نیست و ضرورت دارد 
که از همین امروز به آن پرداخته شود اشاره کنم:

شاهراههای  در  جهان  در  ژئوپولتیکی  تغییرات 
اطالعاتی_ همچنین  و  زمینی  دریایی،  هوایی، 

ارتباطاتی در حال شکل گیری است. ظرفیت های 
دهه  چند  در  ایران  فرد  به  منحصر  ژئوپلتیک 
تحریم،  جنگ،  جمله  از  مختلف  علل  به  اخیر 
ایران  علیه  شده  اعمال  سیاسی  محدودیت های 
نتوانسته ایم  تنها  نه  راهگشا  برنامه ای  فقدان  و 
بلکه دچار کاهش  ارتقا بخشیم  این موقعیت را 
ناگزیر  که  اخیر  سال  چند  در  شده ایم.  نیز  آن 
درگیر مناقشات گوناگون اعم از داخلی و خارجی 
بوده ایم به مرور نقشه های راه ژئوپلتیک جدیدی 
در  طوری که  به  است  گرفته  شکل  ما  پیرامون 
چند سال آینده چشم ما باز خواهد شد و جهانی 
پیرامون خود خواهیم دید که مزیت قابل توجهی 
در آن نخواهیم داشت.بنابراین جانمایی صحیح 
کشور در بین زنجیره های تولید جهانی و ایفای 
آوردن مزیت در منظومه های  به دست  و  نقش 
جدید که بعضاً در حال شکل گیری هستند بسیار 
آینده  و  امروز  به  استراتژیک  نگاهی  و  ضروری 
دوقطبی،  جهان  از  بعد  شک  است.بدون  ایران 
اتحادیه  و  آمریکا  بر  عالوه  می شد  پیش بینی 
از جمله شرق آسیا، شبه  با چند منظومه  اروپا 
تالش  شویم.  روبرو  اوراسیا  و  روسیه  هند،  قاره 
به  توجه  با  اسالم  جهان  شدن  منظومه  برای 
دست  آرمان  یک  به  سیاسی  وابستگی های 
ایران  خارجی  است.روابط  شده  تبدیل  نیافتنی 
خطوط  اساس  بر  بندی  تقسیم  براساس  دیگر 

و  شود  نمی  تنظیم  شرق  و  غرب  میان  تمایز 
قضاوت در افکار عمومی داخلی بر اساس جناح 
بندی هایی که هنوز خود را مکلف به برتری دادن 
کشورهای غربی و یا کشورهای شرقی در مواجهه 
با هم می بینند، نمی تواند سنگ محک معتبری 
از  ایران  خارجی  سیاست  پیرامون  داوری  برای 

جمله قرارداد همکاری ایران و چین باشد.
برای  فشار  ترامپ  جریان  حضور  امروزه  گرچه 
کاستن از ارزش های سایر منظومه ها حتی اروپا 

است ولی این امر، کوتاه مدت خواهد بود.
ایجاب  ایران  به  آینده نگر  و  استراتژیک  نگاه 
در  بتوانیم  منظومه ها  از  یک  هر  با  ما  می کند 
فقدان  نتیجه  بگیریم.  قرار  راهبردی  تعامالت 
تخلیه  گذشته  دهه های  در  نگاهی  چنین 
در حوزه  ما حتی  تجاری  تدریجی ظرفیت های 
برخی  به  کنید  نگاه  است.  بوده  همسایگان مان 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگان 
حال  در  که  کشور  غرب  شمال  و  شمال  در  ما 
به  که  هستند  ظرفیت هایی  گرفتن  خدمت  به 
طور ذاتی متعلق به ایران بوده و آن ها در حال 
تبدیل شدن به کانون های منطقه ای مراودات و 
هستند.  جهان  در  تجارت  راهبردی  شبکه های 
نگاه کنید به جاده ها و مسیرهایی که در دنیا از 

شرق به غرب در حال شکل گیری است.
خاص  منافع  و  آمریکا  ضدایرانی  تالش های 
کرده  ایجاد  همبسته ای  کشورها،  اقتصادی 
ما در مسیرهای  با جا ماندن  به مرور  است که 
اصلی بین المللی در تبادل انرژی، کاال و دانش، 
نهاد.برای  خواهد  کاهش  به  رو  ما  مزیت های 
تفاهم های  نیازمند  درازمدت  ملی  منافع  تامین 
استراتژیک با منظومه های بزرگ و اتحادیه های 
جمهوری  هستیم.سیاست  مختلف  منطقه ای 
ها  منظومه  از  یکی  دادن  برتری  ایران  اسالمی 
بر دیگری نیست بلکه استفاده حداکثری از همه 

در  توانند  کدام می  هر  که  است  هایی  ظرفیت 
بدهند.برنامه  قرار  ایران  امنیت  و  توسعه  اختیار 
جامع ۲۵ ساله با چین در همین چارچوب دنبال 
تحلیل های  دستخوش  متاسفانه  که  است  شده 
بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضاً مغرضانه شده 
است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم که در 
رسانه های فارسی زبان وابسته به دالرهای نفتی و 
گروه هایی غیرخیرخواه برای ایران مدام در حال 
از  روز  هستند.یک  زمینه  این  در  دروغ پردازی 
واگذاری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز 
فروختن آینده نفت و گاز و یک روز حضور ۵ هزار 
میان می آید.  به  ایران سخن  در  امنیتی  نیروی 
تفاهم های  عقد  صورت  در  برنامه  این  هرچند 
اولیه جهت نهایی شدن در معرض افکارعمومی 
و مبادی عمومی تصمیم گیری قرارخواهد گرفت.

وظیفه سیاست خارجی، تسهیل همه شرایطی 
است که زمینه را برای توسعه همه جانبه کشور 
مهیا می کند و در سیاست خارجی دولت یازدهم 
و دوازدهم که بر اساس تعامل سازنده با جهان 
پایه گذاری شد، همواره این هدف مد نظر بوده؛ 
چه وقتی که سیاست خارجی ما با برجام، هدف 
می  دنبال  را  ایران  خارجی  روابط  سازی  عادی 
کرد و چه وقتی امروز در اعالم برنامه ریزی ۲۵ 
ساله با چین، همان هدف را با ابزارهای دیگری 
جستجو می کند. مسئله اصلی، روح حاکم بر این 
سوی  از  که  است  متفاوت  ظاهر  به  رخدادهای 
نفع  به  شود.این  می  پشتیبانی  یکسانی  منطق 
آینده ایران است که با درک تغییرات ژئوپلتیک 
تفاهم های  در  را  خود  مزیت  جهان،  اقتصادی 
کشورهای  و  منظومه ها  با  بلندمدت  راهبردی 
که  است  روشی  این  کنیم.  جستجو  مختلف 
منفعت ملی ایران امروز و فردا در آن است که نه 
تنها با کشور چین بلکه با تمامی کشورهای موثر 

به تفاهم های بلندمدت دست یابیم.

ربیعی: در آستانه ورود به قرن جدید و ایران در ۱۴۰۰ قرار داریم
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دریادار خانزادی: شهادت در راه 
آرمان ها ارزش است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه تا آخرین قطره خون در برابر هر 
تهدیدی ایستادگی می کنیم گفت: شهادت در راه آرمان های انقالب اسالمی 
یک ارزش است. امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
حضور در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با خانواده های 
شهیدان ناواستوار یکم »محمد صیادی«، مهناوی یکم »آرمان سرحدی« و 
ناواستوار دوم »محمد اردنی« از شهدای حادثه شناور کنارک دیدار و گفتگو 
کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه نیروی های نظامی ایران 
برای حفظ خاک میهن کشورشان از هیچ قدرتی هراس ندارند و تا آخرین 
قطره خون در برابر هر نوع تهدیدی ایستادگی می کنند، گفت: شهادت در راه 
آرمان های انقالب اسالمی یک ارزش است و مجاهدت همرزمانمان در این 
مسیر که در آن ایستاده اند و دفاع می کنند از ارزش های ایران اسالمی است 

که موجب خنثی شدن توطئه های دشمن می شود.
امیر خانزادی با تاکید براینکه سراسر تاریخ ایران اسالمی مملو از روزهایی 
است که مردان و زنان بزرگ با روحیه سلحشوری و شهادت طلبی در برابر هر 
نوع زورگویی ایستاده اند، خاطر نشان کرد: به واسطه دین مبین اسالم، یک 
همسبتگی و اتحاد بزرگ در بین مردم شریف ایران اسالمی برقرار است که 
فارغ از هر قوم، قبیله و زبان، هنگامی که موضوع امنیت پای کار می آید تمام 

هستی خود را به میان می آورند.

پنجشنبه  26 تیر 1399    



اقتصاد
اخبار

ایجاد اشتغال برای ۳هزار و ۵۰۰ نفر
 در ۹ استان کشور

وزارت صمت در راستای پویش هفتگی تولید، تداوم امید تاکنون ۲۹ 
طرح را در ۹ استان با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۵۷ 
میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳ هزار و ۵۱۷ نفر به بهره برداری رسانده 

است.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پویش هفتگی »تولید، تداوم 
امید« با هدف افتتاح طرح های مهم و ملی با سرمایه گذاری و اشتغال 
باال تا پایان دولت تدبیر و امید با حضور مقامات کشوری در دستور کار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
تاکنون شش هفته از این پویش برگزار شده و افتتاح طرح های هفته 
اول و پنجم پویش با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیوکنفرانسی 
و با حضور سرپرست وزارت صمت به نمایندگی در محل یکی از این 
طرح ها و بهره برداری از طرح ها در سایر هفته های پویش و معاونان 

این وزارتخانه انجام شده است.
در این راستا در هفته اول پویش ۲۲ خرداد ماه ۳ طرح با مجموع 
نفر در  سرمایه گذاری ۴۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال و اشتغال ۹۷۰ 
۲ استان خراسان رضوی و اصفهان با دستور رئیس جمهور به صورت 
ویدئو کنفرانسی و حضور حسین مدرس خیابانی »سرپرست وزارت 

صمت« در محل یکی از طرح ها مورد بهره برداری قرار گرفته است.
همچنین در هفته دوم پویش در ۲۹ خرداد ماه سه طرح با مجموع 
سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۴۹ نفر در استان 
اصفهان با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
روز  و خوزستان  اردبیل  استان های  در  پویش هفتگی،  این  ادامه  در 
پنجم تیرماه ۹ طرح با مجموع سرمایه گذاری ۲,۵۰۰ میلیارد ریال و 

ایجاد اشتغال برای ۲۸۳ به بهره برداری رسید.
همچنین در هفته چهارم پویش تولید، تداوم امید در ۱۲ تیرماه در 
۲ استان قم و اصفهان ۵ طرح با حضور سرپرست وزارت صمت و با 
مجموع سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۶۴ 

نفر به افتتاح شد.
در هفته پنجم پویش )۱۹ تیرماه( نیز ۵ طرح در ۳ استان سیستان و 
بلوچستان، فارس و اصفهان با مجموع سرمایه گذاری ۵۸ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲۰۴ نفر با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس 
صنعت،  وزارت  سرپرست  که  گرفت  قرار  برداری  بهره  مورد  جمهور 
در  بلوچ  بافت  در شرکت  از طرح ها  یکی  محل  در  تجارت  و  معدن 

ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان حضور یافت.
در هفته ششم پویش ملی تولید، تداوم امید نیز  همزمان با حضور 
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
معاونین وی، ۴ طرح صنعتی در استان های گیالن و مرکزی با مجموع 
سرمایه گذاری بالغ بر ۸۵۷ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای 

۳۴۷ نفر به بهره برداری رسید.
در قالب این پویش ملی و با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ۲ طرح صنعتی گیل آرا بافت کاسپین و آرین تخته در استان 
گیالن و در شهر صنعتی رشت افتتاح شد که مجموع سرمایه گذاری 
این ۲ طرح ۸۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود و زمینه اشتغال 

مستقیم ۲۷۲ نفر را فرآهم آورد.
همچنین با حضور همزمان امیر بیات، سرپرست سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران در استان مرکزی، ۲ طرح دیگر شامل طرح های 
صنعتی بسپار فوم تولید کننده انواع فوم مستقر در شهرک صنعتی 
زرندیه و هخامنش پارس تولید کننده انواع روغن صنعتی مستقر در 
سرمایه  مجموع  با  دلیجان،  شهرستان  روانج  شهدای  صنعتی  ناحیه 
گذاری ۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۷۵۰ نفر مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
در مجموع تاکنون ۲۹ طرح در ۹ استان کشور با مجموع سرمایه گذاری 
بیش از ۱۳ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۵۱۷ نفر مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا بهره برداری از ۲۰۰ 
طرح با مجموع سرمایه گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی 
۴۰ هزار نفر را از ابتدای امسال تا پایان سال در دستور کار خود قرار 
و  است  شده  افتتاح  هفته   ۵ در  طرح ها  این  تاکنون  که  است  داده 

همچنان تداوم دارد.
افزایش  ارزش،  زنجیره  تکمیل  واردات،  کاهش  و  داخل  نیاز  تأمین 
از  استفاده  و  برخوردار  کمتر  مناطق  توسعه  غیرنفتی،  صادرات 

فناوری های نوین از اهداف این برنامه است.
نیز به صورت  این ۲۰۰ طرح  توزیع بخش های مهم سرمایه گذاری 
۴۲ درصد صنایع معدنی، ۱۵ درصد صنایع شیمیایی و پتروشیمی، 
امور  ۱۳ درصد حوزه خودرو، ماشین سازی و تجهیزات، ۱۱ درصد 
صنایع  درصد   ۸ و  معدن  و  صنعت  بخش  زیرساختهای  و  زیربنایی 

غذایی، دارویی و بهداشتی است.

صادرات  درصد   ۵۷ گفت:  نیرو  وزیر   
به  مختص  کشور  مهندسی  فنی  خدمات 

صنعت آب و برق است.
 رضا اردکانیان در حاشیه آئین بهره برداری 
از  پیشوا  شهر  به  آب رسانی  طرح  از 
تصفیه خانه هفتم آب تهران اظهار داشت: 
با یاری خدا توفیقی فراهم شد که از نیمه 
سال گذشته پویشی تحت عنوان »هر هفته 
الف. ب. ایران« با این تعبیر که »الف. ب« 
در مقام تمثیل سمبل آغازین الفبا است را 

اجرا کنیم.
وی با اشاره به اینکه زیربنا ی هر کار آب 
بوده و سعی کنیم مجموعه تالش  و برق 
این  در  کنیم گفت:  تنظیم  را  برنامه ای  با 
زمینه خواستیم بیش از هر چیز به خانواده 
بخش  و  دولت  در  برق  و  آب  صنعت 
خصوصی نشاط دهیم که ظرفیت خوبی در 
بخش اجرایی و مهندسی و مدیریتی وجود 
خاطر  امنیت  و  آسایش  می تواند  که  دارد 
مردم را فراهم و در سطح منطقه نیز منشأ 
اثر اشتغال مؤثری را برای نیروهای کارآمد 

کشور در بازارهای منطقه ایجاد کند.
سال  امسال  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان 
پنجم و یا ششمی است که به طور متوالی 
آب  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
مهندسی  و  فنی  صادرات  در صدر  برق  و 
کشور قرار گرفته، گفت: بیش از ۵۷ درصد 
کشور  مهندسی  فنی  خدمات  صادرات 
حضور  با  برق  و  آب  صنعت  به  مختص 
و  مشاور  مهندسین  متعدد  شرکت های 
ویژه  به  تجهیزات  و سازندگان  پیمانکاران 
تجهیزات برقی در سطح منطقه و مناطق 
آفریقا  شرقی،  جنوب  آسیای  مثل  دورتر 
دهه  ثمره ۴  که  است  آمریکای جنوبی  و 
خود اتکایی و توجه به توان و ظرفیت های 

داخلی می باشد.
وزیر نیرو عنوان داشت: پویش سال گذشته 

به  که  وعده ای  به  ما  و  داد  خوبی  نتیجه 
وفا  خدا  لطف  با  داده ایم  مردم  و  دولت 
نمودیم و ۲۰ اسفند بود که ما ۲۲۷ پروژه با 
سرمایه گذاری بیش از ۳۳ میلیارد تومان به 
ثمر رسید و به اتکا آن تجربه و با اعتماد به 
نفسی که حاصل شد امسال کار بزرگ تری 
آغاز و ۲۵۰ پروژه را در یک سال تحریمی با 

اتکا به منابع داخلی کلید زدیم.
تومان  میلیارد   ۶۸۷ از  اینکه  بیان  با  وی 
احداث  برای  تومان  میلیارد   ۶۴۰ مبلغ 
تصفیه خانه های ۷ و ۸ جنوب تهران به کار 
گرفته شده است، گفت: از این ۶۴۰ میلیارد 
تومان حتی یک ریال بودجه دولتی نیست، 
تدارک و مدیریت این منابع و فراهم آوری 
بسیار  اجرا  برای  ریزی  برنامه  و  تجهیزات 
است که یک دستگاه  اعتباری  از  بزرگ تر 

و وزارتخانه و یک مدیر داده شود.
ثمره  موضوع  این  داشت:  بیان  اردکانیان 
سطح باالی شعور و آگاهی ملت ایران است 

که در سخت ترین سال های تحریم که چشم 
هم  بار  این  بوده  نابرابر  این جنگ  به  دنیا 
مثل جنگ تحمیلی ملت ایران ققنوس وارد 
خواهد  بر  ظالمانه  تحریم های  خاکستر  از 
و  اتکایی  خود  از  باالیی  سطح  و  خواست 
فاصله گرفتن از درآمد نفتی را به نمایش 
داشت:  عنوان  نیرو  وزیر  گذاشت.  خواهد 
وقتی قرار است ما از درآمدهای نفتی و خام 
فروشی رها شویم زیبایی مکر الهی در این 
است که این کار توسط دشمنان ما صورت 
بگیرد، ما می دانیم که تحریم سخت است و 
از تحریم استقبال نمی کنیم و تمام تالش 
اما  می گیریم  کار  به  آن  شکستن  برای  را 
حاال که تحمیل شد قطعاً از دل تحریم های 
خواهیم  حاصل  را  دستاوردهایی  تحمیلی 
منابع  به  توجه  و  و  ظرفیت  باور  که  کرد 

سرشاری است که در این کشور قرار دارد.
وی اظهار داشت: مجموعه پروژه های امسال 
که تا امروز ۳۵ پروژه در ۱۳ استان افتتاح 

شده ۱۱ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان سرمایه 
و  آبرسانی شهری  و  سد  از  داشته  گذاری 
روستایی و احداث تصفیه خانه و فاضالب 
تجدید  و  حرارتی  نیروگاه های  تا  گرفته 
پذیر و انشااهلل تا پایان این هفته پروژه های 
و ۷۰۰  هزار  گذاری ۲  با سرمایه  عظیمی 
افتتاح  هرمزگان  استان  در  تومان  میلیارد 
خواهد شد و طرح های مهم تأمین آب سالم 
و با کیفیت برای مردم بندرعباس و مردم 
بشا گرد و راه اندازی نیروگاه حرارتی قشم 
این طرح ها خواهد بود و مجموعاً ۴۲  جز 
پروژه با ۱۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شده 
که تا پایان سال این چرخ خواهد چرخید و 
قطار پویش در یک یا ۲ استان توقف خواهد 

داشت.
پیگیری های  و  تالش  گفت:  اردکانیان 
نمایندگان در چارچوبی که رهبر فرمودند 
دولت  فعالیت  آخر  سال  در  می تواند 

چرخ های اجرایی را سرعت بخشد.

۵۷ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی 
کشور مختص به صنعت آب و برق است

گزارش

در بورس شانگهای اتفاق افتاد

جهش ۲۰۲ درصدی سهام بزرگترین 
سازنده تراشه کامپیوتری چین، اسمیک

بزرگترین سازنده تراشه کامپیوتری چین، اسمیک، در اولین عرضه 
عمومی سهام خود در بورس شانگهای شاهد جهش ۲۰۲ درصدی 

ارزش آن بود.
به نقل از سی ان بی سی، بزرگترین سازنده تراشه کامپیوتری چین، 
شانگهای  بورس  در  خود  سهام  عمومی  عرضه  اولین  در  اسمیک، 

شاهد جهش ۲۰۲ درصدی ارزش آن بود.
این فروش سهام لحظه بزرگی برای این شرکت و همچنین تحقق 
جاه طلبی چین برای توسعه صنعت نیمه رسانای داخلی بود؛ حرکتی 
که با جنگ تجاری آمریکا و چین شتاب بیشتری به خود گرفته 

است.
اسمیک ۱,۶۸۵,۶۲۰,۰۰۰ سهم خود را به ارزش هر سهم ۲۷.۴۶ 
یوآن ارائه کرد و توانست ۴۶.۲۸ میلیارد یوآن )۶.۶۲ میلیارد دالر( 

پول جمع آوری کند.
اولیه این شرکت بود و در حالی  این بیش از ۲ برابر سطح هدف 
اتفاق افتاد که ارزش سهام این شرکت در بورس هنگ کنگ به علت 
هیجان قبل از فروش سهام در بورس شانگهای با جهش فوق العاده ای 

روبرو شده بود.
این فروش سهام بزرگترین فروش سهام در چین در یک دهه اخیر 
بود. پیش از این بانک کشاورزی چین با فروش دوگانه سهام خود 
در بورس شأنگهای و هنگ کنگ به صورت هم زمان در سال ۲۰۱۰ 
بیش از ۲۲ میلیارد دالر در روز اول ارائه پول جمع آوری کرده بود.

پس از عرضه اولیه قیمت سهام در هر سهم ۹۵ یوآن باز شد که این 
یک جهش ۲۴۵ درصدی بود. اندکی بعد جههش سهام این شرکت 

در ۲۰۲ درصد تثبیت شد.

چین برترین مقصد صادرات آلمان شد
مطالعه جدید موسسه اقتصاد آلمان )آی دابلیو( نشان داد در حالی که 
پاندمی کووید۱۹ به شدت بر تجارت جهانی تاثیر گذاشته، مسیرهای 

صادرات آلمان تغییر کرده است.
به نقل از راشاتودی، مطالعه جدید مؤسسه اقتصاد آلمان )آی دابلیو( 
نشان داد در حالی که پاندمی کووید ۱۹ به شدت بر تجارت جهانی 

تأثیر گذاشته، مسیرهای صادرات آلمان تغییر کرده است.
طبق داده های اداره آمار فدرال آلمان، صادرات این کشور به چین در 
ماه می با افت ۱۲.۳ درصدی مواجه شده و به ۷.۲ میلیارد یورو )معادل 
ایاالت  به  صادرات  زمان  همین  در  است.  رسیده  دالر(  میلیارد   ۸.۲

متحده با سقوطی ۳۶.۵ درصدی به ۶.۵ میلیارد یورو رسیده است.
متفاوت  علت  به  می گوید:  آی دابلیو،  ارشد  اقتصاددان  کولف،  گالینا 
بودن شدت پاندمی کرونا در مناطق مختلف جهان اهمیت تجاری آنها 
برای آلمان در سال ۲۰۲۰ تغییر می کند. رسیدن چین به جایگاه اولین 

مقصد صادرات آلمان، از اهمیت سمبولیکی برخورد است.
این در حالی است که طبق داده های اداره آمار فدرال آلمان در سال 
۲۰۱۹ چین پس از آمریکا و فرانسه سومین مشتری بزرگ آلمان بود 

و ۹۶ میلیارد یورو از این کشور وارد کرد.

3

تامین به موقع نهاده های دامی قیمت مرغ را 

متعادل می کند

یک مقام مسئول با بیان اینکه هر قیمتی، از عواملی نشات می گیرد 
و مهمترین عامل در قیمت مرغ نهاده های دامی است، گفت: اگر 
تامین نهاده های دامی به موقع انجام شود، قیمت مرغ به حد تعادل 

خود می رسد.
نشأت  آیتم هایی  یکسری  از  قیمتی،  هر  گفت:  رستمی  علیرضا   

می گیرد و مهمترین آیتم در قیمت مرغ نهاده های دامی است.
سازمان  غذایی  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  بر  نظارت  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت 
نهاده های دامی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود، گفت: 
محاسبه قیمت مرغ در سازمان حمایت مستلزم دریافت اطالعات از 

حوزه جهاد کشاورزی و تشکل های تولیدی است.
وارد  تومانی  ارز ۴۲۰۰  با  دامی  نهاده های  همه  وقتی  افزود:  وی 
می شود آیا می توان قیمت نهاده را قیمتی باالتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در نظر گرفت؟ بدون شک سازمان حمایت این کار را نخواهد کرد، 

چون باعث تضییع حقوق عموم مردم می شود.
رستمی گفت: قیمت مرغ در سازمان حمایت پس از واکاوی )آنالیز( 
هزینه ها بر اساس نرخ نهاده های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 

می شود مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی در ادامه از وجود ۱۹ هزار بهره بردار )مرغدار( مصرف کننده 
بازار و  افزود: مسئول ساماندهی  و  نهاده دامی در کشور خبرداد 
رساندن کاال به مرغدار دستگاه متولی آن است که باید شبکه توزیع 
تعریف کند تا کاالی که وارد گمرک می شود از گمرک به مصرف 
کننده که ۱۹ هزار مرغدار هستند بر اساس نیاز و مقطع زمانی 

مناسب در اختیار قرار گیرد.
سازمان  غذایی  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  بر  نظارت  مدیرکل 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این سازمان 
بر اساس تکالیفی که دارد قیمت مرغ را مشخص و به ستاد تنظیم 

بازار جهت تصویب ارائه می کند.
وی ضمن طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر همه نهاده های دامی با 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود آیا می توان این نرخ را نادیده 
گرفت و نرخی باالتر از هزینه تمام شده قرار داد، افزود: بی تردید 
مردم  حقوق  تضییع  موجب  چون  است،  منفی  سوال  این  پاسخ 

می شود.
رستمی در ادامه گفت: اگر تأمین نهاده های دامی به موقع انجام 
شود و شبکه تعریف شده توزیع نهاده وجود داشته باشد قیمت مرغ 

به حد تعادل خود می رسد.

افزایش سرمایه گذاری در استان های کم برخوردار از مصادیق عدالت است

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش 
سرمایه گذاری در استان های کم برخوردار کشور از 

مصادیق عدالت است و به این مهم اعتقاد داریم.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  نوبخت   باقر  محمد   
استانی  سفرهای  کرد:  اظهار  بختیاری  و  چهارمحال 
استماع  و  مردم  دیدار  شامل  مشخص  هدف  دو  به 

مشکالت آنان انجام می شود.
انجام  بررسی ها  سفرها،  از  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
بیان کرد: برای ۱۷ پروژه در استان حدود  می شود، 
یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شد که از این مقدار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 

پرداخت شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس 
جمهور بیان کرد: اگر در انجام پروژه ها ناتوان هستیم 

به مردم گزارش می دهیم.
وی بیان کرد: در سایر استان ها با وسعت مشکالت دو 
هزار مسکن احداث شد اما در چهارمحال و بختیاری 
به برکت شهدا دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکن محرومان 

احداث می شود.
دلیل  به  بختیاری  و  چهارمحال  گفت:  وی 
استعدادهایی که دارد، باید مورد توجه سرمایه گذاری 
بیشتر قرار گیرد که اعتقاد داریم عدالت این است که 
سرمایه گذاری در استان هایی باشد که رسیدگی کمتر 

بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس 
جمهور بیان کرد: لذا یک هزار واحد مسکن دیگر در 
انجام  بیشتری  کار  تا  گرفته می شود  نظر  در  استان 

شود که انتظار همین است.
وی گفت: در استان ۱۷ طرح و پروژه در حوزه صنعت 

و معدن تعریف شده است.
وی تاکید کرد: دولت برنامه ریز و سیاست گذار است 

و باید در این حد کار کند بلکه باید مردم در اقتصاد 
و  دولتی  منابع  با  کنند پس  و سرمایه گذاری تالش 

غیردولتی تجهیز منابع کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۶۴ و  هزار  دو  گفت:  جمهور 
اعتبار با مساعدت مدیران استان اختصاص می یابد و 
می توانیم در سال جاری ۱۲ هزار و ۳۴۴ هزار شغل 

فراهم کنیم که یکی از اهداف سفر است.

معاون وزارت صمت با بیان اینکه طرح جامع 
طال کلید خورده است، گفت: در این طرح 
مواردی همچون اکتشاف، فرآوری، صادرات، 
بازار داخل و ... با بهره مندی از نظرات بخش 

خصوصی دیده خواهد شد.
اندیشی  هم  نشست  در  پور  غریب  خداداد 
ویدئو  به صورت  که  جامع طال  تهیه طرح 
بخش  نمایندگان  حضور  با  و  کنفرانس 
جمع  با  گفت:  شد،  برگزار  خصوصی 
و  طال  صنعت  در  موجود  اطالعات  آوری 
بخش  همفکری  با  حوزه  این  سیاست های 

خصوصی، طرح فوق تهیه خواهد شد.
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
توسعه  بر  عالوه  ایمیدرو  اینکه  بر  تاکید 
اکتشافات در تدارک تهیه یک نقشه راه پویا 
برای صنعت طال است، عنوان  توسعه ای  و 
همچون  مواردی  طال  جامع  طرح  در  کرد: 
و  داخل  بازار  صادرات،  فرآوری،  اکتشاف، 
… با بهره مندی از نظرات بخش خصوصی 

دیده خواهد شد.
همفکری با بخش خصوصی در تهیه طرح 

جامع طال
وی با بیان اینکه طرح فوق مبنای کشور در 
توسعه صنعت طال است، عنوان کرد: ما به 
دنبال همفکری با بخش خصوصی در تهیه 

این سند راهبردی هستیم که تا با تعیین 
انتظارات  آن،  در  توسعه ای  سیاست های 
برآورده  طرح  این  مشاور  توسط  ذینفعان 

شود.
غریب پور استفاده از تجربه دیگر کشورها و 
بازار  برای رونق  راهکارهای مناسب  تعیین 
در صنعت طال را از موضوعای خواند که در 

طرح جامع طال دیده خواهد شد.
طرح های جامع ایمیدرو؛ مبنای توسعه

موافقت سرپرست  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی  معاونت  و 
مبنای  ایمیدرو  جامع  طرح های  تجارت 
در  گفت:  بود،  خواهد  حوزه  این  توسعه 
در  توسعه ای  راهکارهای  جامع،  طرح های 

زنجیره محصوالت دیده می شود.
بر اساس این گزارش، مجتمع طالی موته 
مجری  ایمیدرو(  پوشش  تحت  )مجموعه 

تهیه و تدوین طرح جامع طال است.

و  مقام  قائم  نعیمی  عباس  نشست  این  در 
توسعه  طرح های  معاون  آقاجانلو  محمد 
ایمیدرو، وجیه اهلل  معدن و صنایع معدنی 
تولید  و  تهیه  شرکت  مدیرعامل  جعفری، 
مواد معدنی ایران، محمدرضا طاالری مدیر 
بهرامن  محمدرضا  موته،  طالی  مجتمع 
رئیس خانه معدن ایران و ابراهیم محمدولی 
تهران حضور  جواهر  و  اتحادیه طال  رئیس 

داشتند.

طرح جامع طال کلید خورد
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اجتماعی
خبر

تونل فاضالب غرب تهران تا پایان سال 
تکمیل می شود

غرب  فاضالب  پروژه  تکمیل  از  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
تهران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با تکمیل این 
تونل، ساالنه حجمی معادل مخزن سد کرج برای مصارف 

صنعتی و کشاورزی در جنوب تهران فراهم می شود.
انتقال   سید پرویز فتاح در حاشیه بازدید از پروژه تونل 
فاضالب غرب تهران به تصفیه خانه فیروزبهرام در جنوب 
 ۱۱ آن  طول  که  پروژه  این  کرد:  اظهار  پایتخت  غربی 
کیلومتر است و ۱۰ کیلومتر آن به صورت مکانیزه حفاری 
می شود، توسط بنیاد مستضعفان در حال اجرا است و با 
غرب  جنوب  و  غرب  مناطق  فاضالب  تونل،  این  تکمیل 
و پس  منتقل می شود  فیروزبهرام  تصفیه خانه  به  تهران 
از تصفیه، برای مصارف صنعتی و کشاورزی قابل استفاده 

است.
 ۱۱ تونل  این  اینکه  بیان  با  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
را  تهران  از  مناطقی  فاضالب  انتقال  قابلیت  کیلومتری 
دارد که جمعیتی بالغ بر ۳.۵ میلیون نفر را در خود جای 
داده اند، گفت: با تکمیل این تونل، ساالنه ۱۸۰ میلیون متر 
مکعب آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی فراهم می شود 

که معادل حجم آب مخزن سد کرج است.
درصد   ۸۰ حدود  پروژه  این  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
تا  تونل  این  تکمیل  با  انشااهلل  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
پایان سال، خط انتقال فاضالب غرب تهران به بهره برداری 

خواهد رسید.
فتاح با اشاره به حفر تونل فاضالب غرب تهران توسط یکی 
از پیشرفته ترین دستگاه های تمام الکترونیک حفاری )تی 
بی ام( گفت: این تونل با آخرین تکنولوژی روز دنیا در حال 
میزان  برای رصد  ابزارهای دقیقی  آن  و در  احداث است 

فشار وارد بر تونل و میزان تنش بر آن تعبیه شده است.
رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن 
است که عملیات طراحی و اجرای این تونل که قطر بیرونی 
آن ۳.۸ متر است، به دست متخصصان ایرانی انجام شده و 
کارگران و مهندسان توانمند کشور به صورت شبانه روزی، 
در شرایط سخت کار در زیر زمین تالش می کنند تا با اتمام 
عملیات حفر این تونل و فراهم شدن امکان انتقال فاضالب 
فیروزبهرام،  خانه  تصفیه  به  تهران  غرب  جنوب  و  غرب 
زمینه تأمین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی در حاشیه 

تهران را تأمین کنند.

درصد   ۸۰ از  بیش  گفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
ایرانی  غیر  اتباع  کشور،  در  خیابانی  کار  کودکان 

هستند.
بیان  با  دانا   قبادی  وحید  صداوسیما،  از  نقل  به 
اینکه مسئله کودکان کار باید ریشه ای و با همکاری 
از  افزود:  شود،  برطرف  مسئول  دستگاه های  همه 
سازمان های غیر دولتی، داوطلبان، گروه های جهادی 
و خانواده ها برای رفع این مشکل کمک خواسته ایم.

وی گفت: بسیاری از این کودکان را باندهای قاچاق 
است  نیاز  وارد کشور می کنند که  بهره کشی  برای 
دستگاه های امنیتی با این باندها برخورد قاطع کنند.

خیریه  هزار   ۱۰۰ افزود:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بهزیستی  با سازمان  و مؤسسه حمایتی غیر دولتی 
یک  گیر،  خدمت  میلیون   ۶ و  می کنند  همکاری 
میلیون و ۵۰۰ هزار معلول، ۲۵۰ هزار زن سرپرست 
مستمری  خانواده  هزار  و ۶۰  میلیون  یک  و  خانوار 

بگیر، زیر پوشش این سازمان هستند.
با  مرکز  هزار  از ۴۳  بیش  اینکه  بیان  با  دانا  قبادی 
این  گفت:  می کنند  همکاری  بهزیستی  سازمان 
سازمان همچنین دو هزار و ۵۳۱ مرکز شبانه روزی و 
۱۵ هزار مهدکودک و سه هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره 

و روانشناسی زیر پوشش دارد.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: البته برای توانبخشی 
درمان  و  معلولیت ها  از  پیشگیری  معلول،  افراد 
معتادان، این سازمان بر ضرورت فعالیت های پزشکی 

و حضور پزشکان در بهزیستی تاکید دارد.
بهزیستی  گسترده  فعالیت های  افزود:  دانا  قبادی 
نیاز به پزشک، روانشناس، مددکار و متخصص علوم 

اجتماعی دارد.
وی گفت: رویکرد اجتماعی سازمان، جلب مشارکت 
جامعه برای رفع مشکالت و آسیب هاست و بر این 
درصد   ۹۳ گری  تصدی  بهزیستی  سازمان  اساس 

فعالیت های خود را به مردم سپرده است.
زیر  خیریه  هزار   ۹ افزود:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
پوشش فعالیت های ما قرار دارند و همچنین دو هزار 
و ۵۰۰ مرکز خدمات بهزیستی در دو هزار و ۵۰۰ 
محله با به کارگیری ۱۵ هزار مددکار اجتماعی ایجاد 

می شود.
قبادی دانا گفت: سازمان بهزیستی به مددجویان فقط 
مستمری نمی دهد بلکه به آن ها برای تأمین مسکن، 

اشتغال و هزینه تحصیل نیز کمک می کند.

وی افزود: اگر رویکرد ما در بهزیستی پزشکی بود امروز 
از گذشت  برخی مددجویان سازمان بهزیستی پس 
۴۰ سال تبدیل به مشاوران این سازمان نمی شدند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: آسایشگاه های بزرگ 
زیر پوشش بهزیستی به خانه های کوچک مشارکت 

اجتماعی تبدیل می شوند.
معتادان،  درمان  برای  ما  محور  افزود:  دانا  قبادی 
اشتغال زایی و حرفه آموزی است و برای ترک آن ها 

از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی کنیم.
وی گفت: ۸۲ درصد بودجه سازمان بهزیستی شفاف 

و الکترونیک شده است.
سرپرست  زنان  از  افزود:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
خانوار حمایت شغلی می کنیم و بر این اساس از ۲۶ 
هزار کودک بی سرپرست سازمان بهزیستی ۱۶ هزار 
کودک به خانواده های جایگزین تحویل داده شده اند.

قبادی دانا با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در 
از  بیش  کرد شهرهای  تصویب  توسعه  برنامه ششم 
۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی داشته باشند گفت: 
این در حالی است که در همه این شهرها اورژانس 

اجتماعی راه اندازی شده است، اما هیچ کدام اتومبیل 
اورژانس ندارند.

وی افزود: بر اساس قانون حمایت از معلوالن در سال 
۹۸، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن بودجه 
گرفتیم، اما برای سال ۹۹ برای اجرای این قانون به 
 ۱۵ که  داریم  نیاز  بودجه  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰
هزار میلیارد تومان آن مربوط به بهزیستی و ۵ هزار 

میلیارد تومان برای دیگر سازمان هاست.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: این در حالی است که 
و ۳۰۰  هزار  معلوالن  از  قانون حمایت  اجرای  برای 

میلیارد تومان برای سال ۹۹ مصوب شد.
قبادی دانا افزود: زمانی که بودجه یک دهم نیاز است 
و از این رقم نیز ۷۵ درصد آن تخصیص داده می شود 
چه کار می توان کرد.وی گفت: ماده ۲۷ قانون حمایت 
از معلوالن می گوید هر کس معلولیت شدید یا خیلی 
شدید دارد باید ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
حقوق دریافت کند که امسال برای اجرای این ماده 
به ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است 
در حالی که بودجه امسال سازمان بهزیستی سه هزار 

افزود:  بهزیستی  است.رئیس سازمان  تومان  میلیارد 
به هر حال از بودجه مصوب ۲۸۲ میلیارد تومان به 
۱۹۱ هزار خانواده دارای معلول که دهک درآمدی 
آن ها یک، دو و سه است اختصاص داده شد و آن ها 
هر سه ماه بین ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان 
حقوق می گیرند.احمد نادری رئیس فراکسیون مقابله 
با آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز در 
این برنامه گفت: سامانه دقیقی برای پایش آسیب های 
اجتماعی نیاز داریم البته سه سال پیش سامانه ای به 

عنوان سراج با هیاهو افتتاح، اما متوقف شد.
نشود  انجام  اطالعات  رصد  با  کار  اگر  افزود:  وی 
خطرهای جدی به دنبال دارد و اکنون نیز هیچ آمار 

بر خطی از آسیب های اجتماعی نداریم.
اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  فراکسیون  رئیس 
اجتماعی  بهزیستی،  افزود: رویکرد سازمان  مجلس، 
نبوده و در سال گذشته بین مددجویان چهار هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان پول پخش شده است که این 
رویکرد نه تنها اجتماعی نیست بلکه آسیب های روانی 

نیز به دنبال دارد.

۸۰ درصد کودکان کار خیابانی
 غیر ایرانی هستند

حضور  با  آموزش وپرورش  وزیر 
شهر  جنوب  محله های  از  دریکی 
تهران، از بخش های مختلف مجتمع 
صبح  خالقیتی-مهارتی-آموزشی 
ایران  کار  کودکان  مدرسه  رویش 

بازدید کرد.
 محسن حاجی میرزایی در راستای 
قشرهای  و  محرومان  به  توجه 
آسیب پذیر با حضور در محله دروازه 
مدرسه  از  تهران  جنوب  در  غار 
رویش  صبح  کار  کودکان  تخصصی 

در منطقه ۱۲ بازدید کرد.
آموزش وپرورش  وزیر  بازدید  این  در 
مرکز  این  مختلف  بخش های  از 
آموزشی و مهارتی ویژه کودکان کار 
جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید 

فعالیت های این مرکز قرار گرفت.
این مدرسه باهدف حمایت از کودکان 
حمایت  و  پشتیبانی  با  و  ایجاد  کار 
مردمی فعالیت می کند. این مدرسه 
با بیش از یک هزار و۵۰ دانش آموز 
در محله دروازه غار تهران و در جوار 
پارک هرندی قرار دارد. بیش از ۵۰ 
در صد دانش آموزان این مدرسه را 
اتباع خارجی تشکیل می دهد که ۸۰ 

درصد این کودکان در دوره ابتدایی 
و۲۰ درصد نیز در دوره متوسطه اول 

تحصیل می کنند.
صف  روانشناسی،  مددکاری،  واحد 
ازجمله   … و  گفتگو  میز  مارپیچ، 
واحدهای این مدرسه است همچنین 
هنرکده،  کده ها،  بازی  عناوین؛ 
عددکده،  وطن کده،  زیست کده، 
زنگ  ده کده،  ادب کده،  عجب کده، 
تابلوی  پیشرو،  کالس  خوب،  حال 
کیف  شخصیت،  تابلوی  نوشته،  دل 
آراستگی،  زنگ  مدرسه،  کتاب  و 
زنگ هم سفرگی و پنجره گفتگو… 
ازجمله مواردی است که بر درودیوار 
این مدرسه مهارتی و متفاوت حک 
شده است. در این مدرسه برنامه ریزی 
به جای  آموزان  دانش  تا  است  شده 
قرار داشتن در کالس های بی روح و 
ساکت در محیط هایی شاد و جذاب و 

آموزنده اوقات خود را بگذرانند
غیردولتی  آموزشی  مجتمع  این 
حمایت  باهدف  و  مردم  همت  به 
و  است  شده  ایجاد  کار  کودکان  از 
مورد  کودکان  درصد   ۵۸ تاکنون 
اما ۴۲  گرفته اند  قرار  مردم  حمایت 

و  حمایت  نیازمند  باقیمانده  درصد 
پشتیبانی هستند.

حاشیه  در  میرزایی  حاجی  محسن 
صبح  آموزشی  مجتمع  از  بازدید 
محله  در  کار  کودکان  ویژه  رویش 
دروازه غار در جنوب تهران، پس از 
مختلف  قسمت های  فعالیت  تشریح 
و  مدرسه  مسئولین  توسط  مجتمع 
گفتگو با برخی دانش آموزان، اظهار 
کرد: هدف مهم تعلیم و تربیت این 
کردن  زندگی  آماده  افراد  که  است 
شوند همه آنچه ما به آن نیازمندیم 
حاصل  درسی  کتاب های  طریق  از 
نمی شود بلکه بخشی از نیازها باید از 
طریق کشف مهارت های الزم محقق 

شود.
برنامه های  مجتمع  این  افزود:  وی 
تدارک  کودکان  برای  خوبی  بسیار 
و  آن ها  ورزی  درس  تا  است  دیده 
سازشان  و  ساخت  توانمندی های 
اجتماعی  ظرفیت  و  کند  پیدا  ارتقا 
آن ها  در  مسئله  حل  قدرت  و 
افزایش پیدا کند به طوری که بتوانند 
روابطشان با دیگران را تقویت کنند.

خاطرنشان  پرورش  و  آمورش  وزیر 
ما  آرزو می کنیم همه مدارس  کرد: 
به سمت آموزش های ترکیبی بروند 
و  دانش  از  تلفیقی  آموزان  دانش  تا 
مهارت و افزایش ظرفیت ها را تجربه 

کنند.

بازدید وزیر آموزش وپرورش از مجتمع 
مهارتی-آموزشی کودکان کار

نظارت بر کالنتری ها و اصالح فرایند 
انجام کار و توجه به تعالی و استاندارد 
ارتقا  موجب  کارکنان  رفتار  سازی 

شاخص های رضایتمندی شده است.
جمع  در  اشتری  حسین  سردار   
پلیس های  رؤسای  و  معاونان 
اثربخشی  داشت:  اظهار  تخصصی، 
در  کالنتری ها  وری  بهره  افزایش  و 
راستای کالنتری تراز انقالب اسالمی 
همواره یکی از اولویت های ناجا بوده 

و هست.
وی از کالنتری ها به عنوان پیشانی و 
ویترین نیروهای مسلح و نظام نام برد 
و افزود: نظارت بر کالنتری ها و اصالح 
تعالی و  به  انجام کار و توجه  فرایند 

استاندارد سازی رفتار کارکنان موجب 
شده  رضایتمندی  شاخص های  ارتقا 

است.
ادامه  انتظامی کشور  عالی ترین مقام 
داد: بر اساس تحلیل داده های سامانه 
میزان   ،۱۹۷ همگانی  نظارت  مرکز 
و  عملکرد  از  هموطنان  رضایتمندی 
پیدا  ارتقا  کالنتری ها  کارکنان  رفتار 

کرده است.
معاونان  فرماندهان،  نظارت  بر  وی 
کارکنان،  عملکرد  بر  مدیران  و 
وضعیت محیطی، تجهیزات و امکانات 
کالنتری ها و پاسگاه ها تاکید و تصریح 
کرد: البته خالء هایی وجود دارد که 
احصاء  ضعف  نقاط  و  مشکالت  باید 

در  شناسی صحیح  آسیب  از  پس  و 
جهت رفع آن اقدام شود.

کارکنان  گفت:  ناجا  فرمانده 
به  که  کنند  تصور  نباید  کالنتری ها 
اساس  همین  بر  نداریم  توجهی  آنها 
انجام  مستمر  و  قوی  نظارت ها  باید 
شود تا بتوانیم مأموریت های محوله را 

به نحو مطلوب انجام دهیم.
بکارگیری حرفه ای  بر  اشتری  سردار 
ترین، چابک ترین و بهترین نیروهای 
پاسگاه ها  و  کالنتری ها  در  پلیس 
معاضدت  کرد:  خاطرنشان  و  تاکید 
کارکنان  از  کامل  حمایت  و  قضائی 
دچار  مأموریت  جریان  در  که  ناجا 
مشکل می شوند، همواره مورد تاکید 

است و معاونت حقوقی ناجا بایستی 
این  بیشتری  حساسیت  و  جدیت  با 
مأموریت مهم را دنبال کند تا نیروها 
البته  نشوند،  ناامیدی  و  یاس  دچار 
اقدامات  برای  مناسب  ریزی  برنامه 
شناخت  و  نظارت  مستلزم  کوپ 
و  اولویت  برای  بدانیم  تا  است  کافی 

ضرورت ها چگونه تصمیم بگیریم.
فرمانده ناجا بر به کارگیری تجهیزات 
کالنتری ها،  در  فناوری  و  نوین 
تاکید  انتظامی  مراکز  و  پاسگاه ها 
ظرفیت های  از  باید  کرد:  بیان  و 
راستای  در  دانشگاهی  و  پژوهشی 
اختیار  در  تجهیزات  کیفیت  ارتقا 

کالنتری ها بهره ببریم.

نظارت و توجه 
ویژه فرماندهان به 

کالنتری ها

خبر

پوشش حداکثری مترو با تامین بیش از 

۱۵۰۰ واگن امکان پذیر است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در 
صورتی که بتوانیم در خصوص تأمین واگن که بیش از 
۱۵۰۰ مورد است اقدامات الزم را انجام دهیم پوشش 

حداکثری در جابه جایی مسافران خواهیم داشت.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  هاشمی  مناف  سید   
از ۲ رام قطار  بهره برداری  شهرداری تهران در مراسم 
شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس  به صورت  که  مترو  جدید 
گفت: کارخانه واگن سازی برای اینکه با ۳۵۰ مهندس و 
پرسنل برپا باشد، باید اقداماتی را انجام دهیم و تالش 
داریم گره مختصری هم که در بحث قرارداد ۱۰۵ واگن 
پیش آمده هر چه زودتر برطرف و با چینی ها به توافق 
برسیم و از این طریق سال آینده شاهد ورود واگن های 

بیشتر به چرخه مترو باشیم.
وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۱۴۵۰ واگن در 
مترو تهران فعال است و به همین تعداد و حتی بیشتر 

کمبود واگن داریم.
تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری با ۵۰ درصد 
ظرفیت مترو به دلیل کمبودها و کسری واگن فعالیت 
دارد و این در حالی بوده که با دو رام قطار جدید که 
امروز به چرخه مترو افزوده شد ساالنه ۴ میلیون مسافر 

جابه جا می شوند.
هاشمی گفت: در صورتی که بتوانیم در خصوص تأمین 
را  الزم  اقدامات  است  مورد  از ۱۵۰۰  بیش  که  واگن 
انجام دهیم پوشش حداکثری در جابه جایی مسافران 

خواهیم داشت.
وی گفت: در ارتباط با قرارداد ۶۳۰ واگن نیز پیگیری ها 
در حال انجام است و ان شاءاهلل اقداماتی نیز در این راستا 

هر چه سریع تر صورت می گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: دو 
رام جدید قطار هم که امروز به بهره برداری رسید در 

خط ۶ و ۷ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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فرمانده مرفوک راهور پایتخت گفت: با 
توجه به اینکه پلیس راهور نقشه آنالین 
مسیریاب های  اختیار  در  را  ترافیکی 
ایرانی قرار داده است، این اپلیکیشن ها 
به نمونه خارجی  مزایای بیشتر نسبت 

دارند.
کرد:  اظهار  رازقی  محمد  سرهنگ 
استفاده مردم از مسیریاب و نقشه های 

ترافیکی در یکی دو سال اخیر به بهبود 
کمک  بسیار  تهران  ترافیک  وضعیت 

کرده است.
این  در  هم  راهور  پلیس  افزود:  وی 
مسیریاب ها  این  بهبود  برای  سال ها 
عنوان  به  است،  کرده  بسیاری  کمک 
نقاط  نشان  و  بلد  مسیریاب  به  مثال 
دستیار  اگر  و  ایم  داده  را  خیز  حادثه 

هنگام  در  اپلیکیشن ها  این  در  صوتی 
رانندگی فعال باشد وقتی شما به نقطه 
حادثه خیز برسید به شما هشدار داده 

می شود.
کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران با 
اشاره به اینکه نقاط حادثه خیز نقاطی 
زیاد می شود  آنجا  است که تصادف در 
ادامه داد: توصیه ای به مردم دارم برای 
اینکه در ترافیک نمانند و کمترین زمان 
را  سفر  و  مقصد  به  رسیدن  برای  را 

اختصاص دهند.
وی گفت: سعی داریم تا مسیریاب هایی 
بومی  ما  کشور  در  حاضر  حال  در  که 
هستند و توسط جوانان کشور طراحی 
تا  کنیم  بررسی  را  می شود  استفاده  و 
بهترین مسیریابی که می تواند برای آنها 
ترافیکی  نیازهای  و  باشد  داشته  فایده 
را برطرف می کند را به زودی به مردم 

معرفی کنیم.
مزایای  به  اشاره  با  رازقی  سرهنگ 
گفت:  ایرانی  مسیریاب های  از  استفاده 
یک نمونه از مزایای این مسیریاب ها این 
اتفاقی در جایی رخ دهد  اگر  است که 
در  شود  راهبندان  به  منجر  تصادفی  و 
مسیریاب خارجی مردم باید ثبت کنند 
روی  اما  شود  اعمال  برنامه  در  این  تا 
بسته  لحظه  در  ایرانی  مسیریاب  نقشه 
را نشان می دهد و کسانی  بودن مسیر 
اینجا  آنالین می بینند  آنجا هستند  که 
بسته است که البته برنامه های خارجی 

این قابلیت را ندارند.
کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران در 
ایرانی  مسیریاب های  البته  گفت:  پایان 
بدون عیب و نقص نیستند اما می توان با 
کمک ما و استفاده از سمت مردم آنها را 
در راستای بهبود وضعیتشان کمک کرد.

رانندگان ازمسیریاب های ایرانی استفاده کنند انتظامی

شهردار تهران : فاصله گذاری اجتماعی در مترو
 با ۳ برابر شدن این ناوگان ممکن می شود

از ماسک ما  حناچی گفت: در خصوص استفاده 
کمترین مشکل را در مترو داریم، اما فاصله گذاری 
اجتماعی در مترو تنها با ۳ برابر شدن این ناوگان 

ممکن می شود.
در حاشیه جلسه  تهران  پیروز حناچی شهردار   
ستاد مدیریت بحران در جمع خبرنگاران گفت: 
و  بحران  مدیریت  قانون  اصالحیه  به  توجه  با 
خالهایی که در قانون جدید وجود داشت، اولین 
جلسه مدیریت بحران با قانون جدید را تشکیل 
نقاط  با پیشبرد سناریو  تا هماهنگی الزم  دادیم 

خطر خیز را داشته باشیم.
وی افزود: از جمله موارد آسیب پذیری شهر تهران 
زلزله است، تهران بر روی کمربند اصلی زلزله قرار 
گرفته است و به همین دلیل بحران های احتمالی 
برای مقابله با زلزله احتمالی در سناریوهای خاص 

مورد توجه قرار می گیرند.
شهردار تهران از جمله اقدامات پیش از بحران را 
در نیازمندی ایجاد پد بالگرد و تجهیزات عنوان 
کرد و ابراز داشت: ۱۰۰ پد بالگرد در تهران ایجاد 

شده است.

وی افزود: این جلسه را 
به بهانه پیش لرزه های 
تجربه شده و ایجاد مانور 

آمادگی را شکل دادیم.
تشکیل  جلسه  این  وی 
های  دستگاه  تا  شد 
میز  یک  دور  درگیر 
جمع شوند دستورالعمل 
به  زمینه  این  در  هایی 

تصویب برسد.
در  تهران  شهردار 

شهر  در  جدید  های  محدودیت  ایجاد  خصوص 
افزایش شیوع کرونا گفت: در  به  با توجه  تهران 

مورد کرونا تابع ستاد ملی هستیم .
و  رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
نشان  و  داشتیم  خوبی  شرایط  نوروز  تعطیالت 
دادیم با رعایت پروتکل ها از سوی مردم تلفات 
کم می شود اما وقتی آمار ابتال باال می رود ضوابط 

سختگیرانه تری ابالغ می شود.
آمارها  گفت:  ترافیک  لغو طرح  در خصوص  وی 

از  یکی  ترافیک  طرح  برداشتن  دهد  می  نشان 
عوامل افزایش سفرهای مرکز شهر است اما اگر 
تشخیص ستاد بر برداشتن طرح باشد آن را لغو 

می کنیم.
حناچی با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از ماسک 
اجباری از سوی مدیران مترو مطرح شد، گفت: در 
خصوص استفاده از ماسک ما کمترین مشکل را 
در مترو داریم، اما فاصله گذاری اجتماعی در مترو 

تنها با ۳ برابر شدن این ناوگان ممکن می شود.
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اخبار

استاندار اردبیل: پیگیری معوقات 
پرستاران و توزیع عادالنه کارانه ها 

عملی می شود

استاندار اردبیل گفت: پیگیری معوقات پرستاران و توزیع 
عادالنه کارانه ها در الویت قرار گرفته و باید عملی شود.

اکبر بهنامجو  در نشست با اعضای نظام پرستاری استان 
با  بیان اینکه در صورت ادامه روند افزایش مبتالیان به 
کرونا، نگاهتگاه ها از نو راه اندازی می شود، افزود: پانسیون 
پرستاری جهت رفاه حال این قشر زحمتکش باید تهیه 
شود و همکاری ادارات، مردم و نظام پزشکی با این طیف 

ضرورت دارد.
بحران  شرایط  در  پرستاران  اردبیل  استاندار  گفته  به 
کرونا ثابت کردند که با حداقل امکانات و نیروی انسانی 

ماهرکارهای بزرگی انجام می دهند.
پرستاران  استخدام  افزایش  بحث  در  کرد:  اضافه  وی 
نیز باید هماهنگی الزم با دانشگاه علوم پزشکی صورت 
گیرد و پیگیری های الزم نیز از برنامه و بودجه و وزارت 

بهداشت انجام می شود.
بهنامجو همچین ادامه داد: باید در شرایط انجام دورکاری 
الویت با همسران پرستاران زحمتکش باشد چرا که این 
و  کار هستند  پای  مقدم سالمت همواره  در خط  قشر 

نباید بیشتر از این متضرر شوند.
استاندار اردبیل ادامه داد: در طرح مسکن ملی پرستاران 
کرونایی در صورت تمایل و حایز شرایط در اولویت قرار 
می گیرند و مشکالت این قشر در چند جبهه پیگیری 

می شود.
مردم  آگاهی دهی  در  پرستاران  اینکه  به  اشاره  با  وی  
برگزاری  شد:  یادآور  باشند،  فعال  پیشگیری  جهت 
همایش و مانور پرستاری با شیوه خاص و رعایت پروتکل 
بهداشتی تاثیر خوبی در آگاهی بخشی مردم نسبت به 

خطرات شیوع ویروس کرونا دارد.
و  استان  در  کرونا  دوباره  شیوع  با  رابطه  در  بهنامجو 
وضعیت قرمز برخی شهرستان ها، گفت: پیشگیری خیلی 
ساده و راحتتر  از درمان است و مردم باید در این رابطه 
باشند و فاصله اجتماعی را در  را داشته  همکاری الزم 

فعالیت های اجتماعی رعایت کنند.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا وضعیت اقتصادی جامعه 
را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: اعمال محدودیت ها، 
وجود تحریم اقتصادی در کشور باعث شده تعداد زیادی 

از صنوف به نوعی زمین گیر شوند.
پرستاری  جامعه  از  ویژه  تقدیر  ضمن  اردبیل  استاندار 
بر  بحران  سنگین  بار  وضعیت  این  در  متاسفانه  گفت: 
دوش پرستاران زحمتکش بوده و با توجه به رسالتی که 
دارند باید تا پایان سال در مهار و پیشگیری این ویروس 

در جبهه مقدم سالمت تالش کنند.

استاندار قم با بیان اینکه خط قرمز ما سالمت 
مردم است، گفت: اگر حس شود سالمت حتی 
آلودگی  احتمال  و  افتد  می  خطر  به  نفر  یک 
مراسمی  و  تجمع  هرگونه  از  دارد،  وجود 

جلوگیری می شود.

با  بهرام سرمست در حاشیه جلسه ستاد ملی 
ریاست رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگاران 
عنوان کرد: در این جلسه  گزارشاتی در خصوص 
میزان ابتال به بیماری کرونا ارائه شد که حدودا 
قرار دارند  25 استان در حالت هشدار و قرمز 

که در این بین استان قم در شرایط زرد است..
استاندار با  بیان اینکه در هفته گذشته شاهد 
افزایش میزان بستری افراد مبتال بودیم، افزود: 
را  جدید  موج  شده  اتخاذ  تدابیر  با  امیدواریم 

کنترل و به کاهش بیماران دست یابیم.
وی در ادامه بیان کرد: از جمله تاکیدات جلسه 
امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا، راهکار کنترل 
این موج گسترده با استفاده از ماسک به صورت 
و  ازدحام  پر  محل های  در  ویژه  به  الزام آور 

محیط های اداری بود.
سرمست با اشاره به محور دوم گفت و گو این 
جلسه گفت: فاصله گذاری هوشمند باتوجه به 

اقتضای شرایط باید رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه: باوجودی که اکنون استان 
برای  نگرانی ها  اما  است،  زرد  وضعیت  در  قم 
وخیم شدن اوضاع وجود دارد، افزود: باید تمام 
تدابیر برای عدم بازگشت موج قرمز اتخاذ شود.

ممنوعیت  و  کنترل  با  رابطه  در  قم  استاندار 
تجمعات که منجر به شیوع بیماریست عنوان 
کرد: اکثرا این تجمعات در اواخر خرداد ماه در 
سطح کشور رخ داده است که ماحصل مسافرت 

ها و مراسمات عروسی و ختم و امثالهم است.
همشهریان  از  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
و  فردی  بهداشت  رعایت  با  میکنیم  خواهش 
پرهیز از حضور در تجمعات به کنترل این موج 
کمک کنند تا زحمات کادر درمان را کمتر کرده 

و در نهایت شاهد تلفات شهروندان نباشیم.
وی در خصوص ظرفیت استان در تولید ماسک 
عنوان کرد: طبق گزارشات ارائه شده150 هزار 
تولید ماسک است که  عدد ظرفیت استان در 
این  کنندگان  تولید  تشویق  و  دعوت  با  البته 
است  افزایش  قابل  عدد  هزار   250 تا  ظرفیت 
و تاکید شده که ماسک ها در داروخانه ها به 
برآن  نظارتی  و  شوند  عرضه  شایسته  نحوی 
صورت گیرد تا به صورتی کامل به دست تمام 

مردم برسد.
وی با اشاره بر الزام رعایت پروتکل های بهداشتی 
عنوان کرد:  جهت نظارت بر رعایت پروتکل ها و 
فاصله گزاری اجتماعی کارگروه ویژه ای تشکیل 
بهداشت،  متصدیان  حضور  با  که  است  شده 
اماکن،  و  انتظامی  نیروی  صنوف،  دادستانی، 
ناظر بر رعایت همگانی بهداشت و فاصله گذاری 

است.
و  اجتماعی  بازگشایی محافل  وی در خصوص 
کسب و کارها عنوان کرد: اکثر این بازگشایی ها 
منوط به رعایت این پروتکل ها از سمت مردم 

است.
ما  قرمز  خط  اینکه  بیان  با  انتها  در  استاندار 
شود  حس  اگر  گفت:  است،  مردم  سالمت 
سالمت حتی یک نفر به خطر می افتد و احتمال 
آلودگی وجود دارد، از هرگونه تجمع و مراسمی 

جلوگیری می شود.

استاندار قم: 

خط قرمز ما سالمت مردم است

اخبار

شهردار کرج: به دنبال افزایش 
تاب آوری کرج در برابر بحران هستیم

شهردار کرج گفت: با وجود مشکالت اقتصادی، سال گذشته 
موفق به جذب ۸5 درصدی بودجه عمرانی شدیم.

علی اصغر کمالی زاده روز شنبه 2۸ تیرماه  در مراسم  افتتاح 
سوله مدیریت بحران _ ورزشی منطقه 10 کرج، اظهار کرد: 
سوله مدیریت بحران _ ورزشی منطقه 2 هم  به زودی به بهره 

برداری می رسد.
 وی در ادامه با بیان اینکه هدف مدیریت شهری کرج ساختن 
شهری تاب آور و پایدار است، اضافه کرد: با وجود مشکالت 
بودجه  درصدی   ۸5 جذب  به  موفق  گذشته  سال  اقتصادی، 

عمرانی شدیم.
شهردار کرج با بیان اینکه جذب این میزان بودجه در روزهای 
خوب اقتصادی نیز کم نظیر است، تاکید کرد: تالش می کنیم 

این عدد امسال به باالی ۹0 درصد برسد.
کمالی زاده با اشاره به اهمیت توجه به مدیریت بحران در کرج، 
گفت: در صدد هستیم با افزایش سوله های بحران و ورزشی در 

راستای افزایش تاب آوری کرج گام برداریم .
وی با بیان اینکه کرج دارای پتانسیل های باالی ورزشی است، 
خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف شورای پنجم کرج، 

ایجاد فضاهای ورزشی است.
در ادامه این مراسم عباس زارع، عضو شورای شهر کرج گفت: 
تا پایان سال 10سوله بحران ورزشی در مناطق کم برخوردار 

شهر ایجاد می شود.
وی در ادامه افزود: با وجود مشکالت اقتصادی هر هفته شاهد 
به ویژه در  افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف 

مناطق کم برخوردار هستیم.
عضو شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به اینکه قطع به یقین 
مردم کرج مستحق دریافت خدماِت بهتر و بیشتری هستند، 
تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی؛ کرج بیش از این به 

سوله های مدیریت بحران _ ورزشی نیاز دارد.
زارع گفت: امیدواریم با بهره برداری هرچه سریع تر  پروژه های 

عمرانی، ورزشی و خدماتی شاهد رضایتمندی مردم باشیم.

5استان ها سال سوم - شماره 35

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای 
اصفهان خبر داد: آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی 

بستر رودخانه زاینده رود

ای  منطقه  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
اصفهان از آزادسازی 10 هکتار از اراضی بستر زاینده رود 

در شرق اصفهان از ابتدای تیرماه خبر داد.
تاکنون  تیرماه  ابتدای  از  کرد:  اظهار  ساسانی  حسن 
آزادسازی هایی در قالب احکام قطعی صادره از محاکم 
توزیع  قانون   2 ماده   ۴ تبصره  همچنین  و  دادگستری 
عادالنه آب در حاشیه رودخانه زاینده رود انجام شد.وی 
افزود: با پیگیری های صورت پذیرفته و هماهنگی های 
به عمل آمده نسبت به رفع تصرف 10 مورد اعیانی اعم 
از ساخت و ساز غیرمجاز، محوطه سازی و احداث باغ 
تا  طاق  چم  فاصل  حد  رود،  زاینده  رودخانه  بستر  در 
ابتدای شهر اصفهان در 20 روز گذشته اقدام شد. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: 10 هکتار از اراضی بستر رودخانه زاینده رود در 
ابتدای  از  براآن رفع تصرف شد.وی یادآور شد:  منطقه 
تیرماه تاکنون گشت های حفاظت رودخانه در راستای 
اقدامات گذشته موفق به توقیف بیش از ۷ مورد ادوات 
برداشت آب و پساب حدفاصل بین چم طاق تا تاالب 
بین المللی گاوخونی شده و ادوات فوق را به انبار سد 

رودشتین انتقال داده اند.

استاندار آذربایجان شرقی: 
بسیاری از قوانین فعلی نیازمند 

تغییر به نفع تولید است
فرآیندهای  حذف  بر  شرقی،  آذربایجان  استاندار 
زاید اداری در اعطای تسهیالت بانکی به بنگاه های 
تولیدی تأکید کرد و گفت: بسیاری از قوانین فعلی 
نیازمند تغییر به نفع تولید بوده و در برخی موارد 
شاهد ایرادهای بی مورد از سوی بانک ها در اعطای 

وام به تولیدکنندگان هستیم.
محمدرضا پورمحمدی در جلسه کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید استان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
تولید در شرایط کنونی و ضرورت حمایت همه جانبه 
و  بانک ها  میان  مشترک  جلسات  تولید،  بخش  از 
بخش خصوصی با هدف تسریع در رفع مشکالت و 
افزایش تعامل بین بخش های مختلف برگزار می شود.

اصلی  رمز  را  تولید"  "جهش  شعار  تحقق  وی، 
پیشرفت و عبور کشور از مشکالت اقتصادی دانست 
و بر همکاری تنگاتنگ بانک ها با صاحبان واحدهای 

تولیدی و بخش خصوصی در این راستا تاکید کرد.
بانک ها  این که  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استاندار 
امانت دار سرمایه مردم هستند، گفت: سرمایه مردم 

باید برای مردم و به نفع مردم، استفاده شود.
وی با انتقاد از اتخاذ سیاست های سخت گیرانه برای 
باید  چرا  گفت:  تولید،  بخش  به  تسهیالت  اعطای 
تولیدکننده، دار و ندار خود را به بانک بدهد تا بتواند 
از وام استفاده کند؟ چرا نباید کارخانه و ماشین آالت 

تولید به عنوان وثیقه در بانک، پذیرفته شود؟
را  مناسب  و  متعارف  سخت گیری  و  شفافیت  وی، 
واقعی  تولیدکنندگان  به  تسهیالت  اختصاص  الزمه 
دانست و در عین حال گفت: تولیدکنندگان نیز باید 
وضعیت فعلی کشور و مشکالتی همچون محدودیت 
آستانه  و  کرده  درک  را  نقدینگی  و  دولتی  منابع 

تحمل خود را باال ببرند.
استان  بانک های  از  تعدادی  از عملکرد  پورمحمدی 
در پیگیری تخصیص سهم استان از محل تسهیالت 
رونق تولید انتقاد کرد و گفت: مدیران استانی بانک ها 
تخصیص  برای  مرکز  از  را  الزم  پیگیری های  باید 
کامل سهم استانی و همچنین بهره مندی بیشتر از 

تسهیالت شناور به کار گیرند.
به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، 
رئیس  استاندار،  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تعدادی از 
نظرات،  بیان  به  جلسه  این  در  نیز  بانک ها  مدیران 
رونق  زمینه  در  عملکرد خود  گزارش  و  پیشنهادها 

تولید پرداختند.

استاندار خراسان  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
همراهی  برای  استانداری  آمادگی  از  جنوبی 
طرح های  اجرای  در  استان  شهرداری های  با 

اقتصادی و درآمدزا خبر داد.
جلسه  دومین  در  میرجعفریان  سیدکمال الدین 
کار گروه استانی اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
به شهرداری های استان گفت: آماده هستیم تا از 
طریق اعطای تسهیالت به اجرای تمام طرح های 
درآمدزای شهرداری ها که توجیه اقتصادی و فنی 

الزم را داشته باشند، کمک کنیم.
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
این  داد:  ادامه  وی  جنوبی،  خراسان  استانداری 
همراهی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار به خودکفایی 

و کسب درآمدهای پایدار در شهرداری ها کمک 
شود.

از اعضای کار گروه اعطای تسهیالت قرض  وی 
الحسنه به شهرداری ها در دقت و نظارت عالیه بر 
فرآیند تهیه و اجرای طرح های مصوب تشکر کرد.

ارائه  طرح های  بررسی  از  پس  جلسه  این  در 
پرداخت  با  استان  شهرداری های  توسط  شده 
و  منابع سازمان شهرداری ها  از محل  تسهیالت 
نهبندان  شهرداری های  به  کشور  دهیاری های 
موافقت  همچنین  و  شد  موافقت  شوسف  و 
برای  کمپرسی  خرید  تسهیالت  پرداخت  با 
بازار  طرح  اجرای  تسهیالت  شوسف،  شهرداری 
سنتی شهرداری نهبندان، آزاد سازی مرحله سوم 

و چهارم تسهیالت احداث استخر ذخیره آب های 
سطحی شهرداری فردوس، مرحله سوم تسهیالت 
احداث سنگ شکن و شن شویی شهرداری عشق 
احداث سنگ  مکمل طرح  تسهیالت  نیز  و  آباد 
شکن شهردای حاجی آباد از دیگر مصوبات این 

جلسه بود.
و  زمین  تأمین  ریزی  برنامه  جلسه  همچنین 
تدوین شیوه نامه اجرایی ۷۷00 واحد مسکونی 

در سطح استان برگزار شد.
در این جلسه ضمن تدوین تفاهم نامه ساخت و 
ایثارگران،  ویژه  مسکونی  واحد   1۷00 واگذاری 
مسکونی  واحد  هزار  شش  اجرایی  نامه  آئین 

شهری نیز تهیه شد.

هماهنگی  معاون  ریاست  به  که  جلسه  این  در 
امور عمرانی استاندار، جمعی از مدیران ستادی 
و مدیران استانی برگزار شد، شیوه تأمین زمین 
برای 1۷00 واحد مسکونی ایثارگران، پنج هزار 
واحد مسکن شهری ویژه اقشار کم درآمد و هزار 
مسکن  فاقد  بازنشستگان  خاص  مسکونی  واحد 

منعقد شد.
اجرای  با  راستای همراهی  تکلیف دستگاه ها در 
شهرداری ها  وظیفه  واحدها،  این  احداث  پروژه 
متقاضیان  با  مساعدت  زمینه  در  دهیاری ها  و 
پروانه  در  ویژه  تخفیفات  از  آن ها  برخورداری  و 
جمله  از  تسهیالت  پرداخت  نحوه  و  ساختمانی 

دستورکارهای این جلسه بود.

معاون استاندار خراسان جنوبی: طرح های اقتصادی و 
درآمدزای شهری حمایت می شوند

»ضیاءالدین  سردار  حضور  با  مراسمی  در 
محرومیت زدایی  قرارگاه  فرمانده  حزنی« 
روستای  در  ایالم  استان  مسئوالن  و  سپاه 
بوسانه ملکشاهی برگزار شد تعداد 1۶0 واحد 
مددجویان  به  همزمان  صورت  به  مسکونی 

کمیته امداد استان واگذار شد.
محرومیت  قرارگاه  فرمانده  حزنی  سردار 

این مراسم اظهار کرد:  ردایی سپاه کشور در 
خوشبختانه تعامل و همکاری بین کمیته امداد 
و سپاه در خدمت به محرومان در حد بسیار 
مطلوب بوده و این دو نهاد خدمات زیادی را 
ارائه  محرومان  به  ها  همکاری  این  قالب  در 

کرده اند.
برای  مسکونی  واحد  افزود: ساخت ۶۳0  وی 

از  بارزی  نمونه  ایالمی  استان  نیازمندان 
سپاه  و  امداد  کمیته  مطلوب  بسیار  همکاری 
پروژه  که  داریم  آمادگی  ما  و  است  پاسداران 
قشر  برای  استان  این  در  را  بیشتری  های 

محروم و نیازمند اجرایی کنیم.
وی افزود: در زمینه تکمیل ۶2 واحد مسکونی  
استان  این  مددجویان  برای  دوم  فاز  از  دیگر 
آمادگی داریم و سپاه به تعهدات خود در این 

زمینه عمل خواهد کرد.
امداد  کمیته  خدمات  از  قدردانی  با  حزنی 
استان ایالم در زمینه ساخت مسکن برای قشر 
محروم و نیازمند تصریح کرد: قطعاً اگر کمیته 
سال  سالهای  تا  مددجویان  این  نبود  امداد 

صاحب مسکن مناسب نمی شدند.
»قنبر موسی نژاد« مدیرکل کمیته امداد ایالم 
نیز در این مراسم گفت: کمیته امداد و سپاه 
پاسداران به عنوان دو نهاد انقالبی خوشبختانه 
همکاری ها و تعامالت بسیار خوبی در زمینه 

محرومیت زدایی و خدمت به نیازمندان دارند.

های  زمینه  این  از  یکی  اینکه   بیان  با  وی 
برای  مسکونی  واحد   ۶۳1 ساخت  همکاری 
و  سپاه  همکاری  با  استان  این  مددجویان 
کمیته امداد بوده که در دو فاز اجرایی شده 
 ۴0۹ پروژه  این  نخست  فاز  در  گفت:  است، 
واحد مسکونی تحویل مددجویان کمیته امداد 
شده است و از فاز دوم پروژه که 222 واحد 
است  امروز به صورت همزمان در استان 1۶0 

واحد آن تحویل خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان ایالم تصریح کرد: 
۶2 واحد دیگر که تعهد کمیته امداد و سپاه به 
نیازمندان این استان است نیز در آینده تکمیل 

و تحویل نیازمندان می شود.
موسی نژاد ادامه داد: از آنجایی که استان ایالم 
دارای محرومیت های زیادی است از قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه انتظار داریم با اختصاص 
منابع الزم به این استان  زمینه های الزم را 
برای ساخت پروژه های جدید برای محرومان 

و نیازمندان این استان فراهم کند.

با حضور سردار حزنی انجام شد؛

واگذاری همزمان ۱۶۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایالم

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان این که 
سناریوهای مختلفی برای آغاز سال تحصیلی جدید 
با وضعیت سفید، زرد و قرمز در نظر  در شهرهایی 
فضای  از  استفاده  البته  گفت:  است،  شده  گرفته 

مجازی و شبکه شاد در اولویت قرار داده شده است.
کوروش مودت در جلسه شورای آموزش و پرورش 
برگزار  خوزستان  استانداری  جلسات  سالن  در  که  
امتحانات  فعلی،  شرایط  به  توجه  با  اظهارکرد:  شد، 
و 2  افتاد  تعویق  به  هفته  استعدادهای درخشان 2 
استعدادهای  آزمون  برگزار می شوند.  تاخیر  با  هفته 
درخشان برای پایه هفتم و دهم نیز برگزار می شود 
که در این آزمون 15 هزار و ۸۳0 دانش آموز برای 
ثبت نام  درخشان  استعدادهای  امتحانات  در  حضور 

کرده اند. 
 وی افزود: یکی از کارهای بسیار خوبی که صورت 

جمعیت  با  روستاهای  کلیه  که  است  این  گرفته، 
بیش از 200 خانواری که به اینترنت وصل نیستند 
تا شهریور ماه به اینترنت وصل شوند. ما در استان ۳ 
هزار و 500 روستا را برای متصل کردن به اینترنت 

معرفی کرده ایم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان این که  
بخشنامه ای  مهر،  پروژه  اجرای  در خصوص  تاکنون 
از سوی وزارت نیامده است اما کار خود را در استان 
آغاز کرده ایم و شش کارگروه تشکیل داده ایم، گفت 
سناریوهای مختلفی برای آغاز سال تحصیلی جدید 
با وضعیت سفید، زرد و قرمز در نظر  در شهرهایی 
گرفته شده، اما استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد 

در اولویت قرار داده شده است.
مودت ادامه داد: در خصوص پوشاک دانش آموزان به 
دلیل شرایط موجود، لباس فرم تنها برای  پایه های 

اجباری  ورودی 
پایه های  و  است 
می توانند  میانی 
سال   لباس  از 
خود  گذشته 

استفاده کنند.
به  اشاره  با  وی 
به  موفقیت هایی 
در  آمده  دست 
آموزش و پرورش 
عنوان  نیز  استان 
کرد: در این مدت، 
یی  فقیت ها مو

توسط آموزش و پروررش خوزستان کسب شده که 
شامل موفقیت ۳۷ دانش آموز در چهارمین جشنواره 

مسابقات  اول  رتبه  کسب  استان،  سالمت  سفیران 
جهانی نقاشی و کسب ۶0 رتبه برتر ورزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: برای سال تحصیلی 
جدید، استفاده از شبکه شاد در اولویت است

برپایی نمایشگاه شهدای مسجد گوهرشاد در 

حرم مطهر رضوی

اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی آستان قدس  رئیس 
رضوی گفت: همزمان با سالروز قیام مردم مشهد علیه 
کشف حجاب نمایشگاه شهدای مسجد گوهرشاد در حرم 

مطهر رضوی برپاشد.
 حجت االسالم و المسلمین مهدی حسن زاده در حاشیه 
نمایشگاه شهدای مسجد گوهرشاد اظهار کرد: بیست و 
یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب 
به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است، روزی 
که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را 

درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.
وی ادامه داد: در این روز رضاخان مردمی که در اعتراض 
به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد تجمع کرده 

بودند، را به خاک و خون کشید.
از  یکی  بی شک  کرد:  تصریح  مسئول  کارشناس  این 
معاصر،  تاریخ  در  اسالم  دشمنان  توطئه های  پلیدترین 
توطئه ی کشف حجاب است، امروز نیز دشمنان اسالم 
و ایران عفت و حجاب را نشانه گرفته اند و به دنبال این 
به سمت وسوی  را  عفیفه  و  پاک دامن  زنان  هستند که 

ارزش های بی ارزش جامعه غربی رهسپار کنند.
وی ادامه داد: ازاین رو به مناسبت پاسداشت هفته عفاف و 
حجاب و به منظور گرامیداشت شهدای مسجد گوهرشاد 
و سایر شهدای مسیر عفاف و پاک دامنی نمایشگاهی در 

مسجد گوهرشاد برپاشده است.
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یافته جدید محققان؛
داروهای سوزش معده با ریسک 

باالتر کووید ۱۹ مرتبط هستند

داروهای  دهد  می  نشان  جدید  تحقیق  نتایج 
متداول سوزش معده نظیر Prilosec )اُمپرازول( و 
Nexium )اس اُمپرازول( احتمال ابتال به بیماری 

کووید ۱۹ را افزایش می دهند.
 محققان با نظرسنجی آنالین از بیش از ۵۳ هزار 
امریکایی که همگی دارای سابقه ریفالکس اسیدی، 
یا بیماری ریفالکس گوارشی بودند  سوزش معده 
دریافتند بسیاری از آنها برای کاهش میزان اسید 
پروتون  پمپ  بازدارنده  داروهای  از  شان  معده 

)PPI( استفاده می کردند.
همچنین بیش از ۶ درصد شرکت کنندگان اعالم 

کرده بودند که تست کرونا آنها مثبت بوده است.
یافته ها نشان داد افرادی که روزی یکبار داروهای 
PPI مصرف می کردند دو برابر بیشتر با ریسک 
ابتال به کووید مواجه بودند. افرادی هم که روزی دو 
بار از این داروها مصرف می کردند خطر ابتالیشان 

به بیماری کووید ۱۹ حدود چهار برابر بیشتر بود.
تحقیق  تیم  سرپرست  الماریو«  »کریستوفر  دکتر 
گوید:  می  آنجلس،  لس  سینای  پزشکی  مرکز  از 
بسیار  معده  اسید  تولید  توقف  در   PPI داروهای 
موثر هستند. اما با کاهش اسید معده خطر عفونت 
های روده، اسهال و مسمومیت غذایی افزایش می 

یابد.
دهد  می  نشان  اخیر  مطالعات  افزاید:  می  وی 
امکان هضم  و  داشته  بزاق وجود  در  کروناویروس 
آن در معده وجود دارد. و در بسیاری از افراد هم 
مشاهده شده است که کووید بر سیستم معده و 

روده تاثیر می گذارد.
محققان تاکید می کنند مطالعه بیشتری برای تایید 

یافته های این نظرسنجی الزم است.

شیوع  دوران  در  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
کرونا در کشور، برخی هزینه های جدید مانند وسایل 
ضد عفونی، ماسک و شوینده ها به سبد خانوار اضافه 

شده است.
هوشمند؛  گذاری  فاصله  وبینار  در  حریرچی  ایرج   
همراهی اقتصاد با سالمت، گفت: اگر هر خانوار ایرانی 
کرونا  ایام  در  درمانی  و  بهداشتی  مسائل  خاطر  به 
حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان )معادل ۱۰۰ 
دالر در ابتدای پاندمی کرونا( افزایش هزینه داشته 
باشند، هزینه های کمرشکن سالمت از ۳.۷ درصد به 
حدود ۸ درصد می رسد. در خانوارهای روستایی این 
شاخص از ۴.۹ به ۱۲.۹ درصد و در خانوارهایی که 
دارای فرد بیشتر از ۶۰ سال هستند، این شاخص به 

۱۲.۳ درصد افزایش می یابد.
بحران اقتصادی کرونا بدتر از سقوط اقتصاد دنیا در 

سال ۲۰۰۸
وی افزود: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی 
پول، بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کووید ۱۹ بدتر 
از سقوط اقتصاد دنیا به منفی ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ 
خواهد بود. همچنین رکود اقتصادی در اقتصادهای 
پیشرفته، خیلی بدتر از اقتصادهای ضعیف خواهد بود 
ارتباطات،  و  در خدمات  پیشرفته  اقتصادهای  چون 

سهم بیشتری دارند.
هزینه های مستقیم خانوارها در شرایط کرونا

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در شرایط 
مانند هزینه های  کرونا هزینه های مستقیمی  شیوع 
درمان  تشخیص،  از  قبل  گرافی  و  آزمایش  انجام 
بیماران در بخش های بستری، سرپایی و مراقبت های 
اقالم  تأمین  منزل،  در  بیماران  از  مراقبت  ویژه، 
حفاظت فردی، تأمین دارو در بازار آزاد و غیررسمی 
بی  استفاده  مثاًل  خوددرمانی  و  خانوارها  برخی  در 
رویه از ویتامین های دی و ث، به سبد خانوار اضافه 

می شود.
هزینه های غیر مستقیم خانوارها

هزینه های  برخی  تحمیل  به  اشاره  با  حریرچی 
کرونا،  اپیدمی  شرایط  در  خانوارها  به  غیرمستقیم 
گفت: از دست دادن شغل افراد مبتال، ترس و اجتناب 
که  بیماری ها  سایر  برای  بیمارستانها  به  مراجعه  از 
منجر به وخیم تر شدن وضعیت بیماری و پرداخت 
تبعات روانی  هزینه های سنگین تر دارد و همچنین 

مهم ترین  جمله  از  اقتصادی  مشکالت  با  مرتبط 
شرایط  این  در  خانوارها  به  غیرمستقیم  هزینه های 

است.
نظام  بر  سنگینی  هزینه های  کرونا  کرد:  تاکید  وی 
تخت  هزینه  کرد.  خواهد  و  کرده  تحمیل  سالمت 
شامل  که  عادی  بخش های  در  بیماران  برای  روز 
است،  الزم  مراقبت های  و  غذا  اسکان،  هزینه های 
در  اما  می شود  محاسبه  تومان  هزار   ۲۳۵ حدود 
اسفندماه که دچار کمبود وسایل حفاظتی بودیم و 
مجبور به تأمین آن از بازار آزاد بودیم، به ازای یک 
روز مراقبت از یک بیمار کووید ۱۹، فقط ۷۰۰ هزار 

تومان برای تأمین لباس محافظتی هزینه کردیم.
هزینه یک کیت تشخیصی PCR چقدر است؟

معاون کل وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر برای 
با متوسط ۲.۵ روز بستری در  بیمار کووید ۱۹  هر 
بیمارستانها، حدود ۵۰۰ هزار تومان فقط برای وسایل 
محافظتی از بیمار هزینه می شود که بر نظام سالمت 

تأثیر می گذارد. هزینه مستقیم یک کیت تشخیصی 
PCR حدود ۲۴۰ هزار تومان و هزینه غیرمستقیم 

آن حدود ۴۰۰ هزار تومان است.
مستقیم  هزینه های  کرد:  خاطرنشان  حریرچی 
تأمین  شامل  سالمت  نظام  سطح  در   ۱۹ کووید 
تأمین  وسایل حفاظت فردی پرسنل نظام سالمت، 
تشخیصی،  کیت های  تهیه  بیماران،  داروهای 
خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی، هزینه بستری و 
به  رسیدگی  و  نقاهتگاه ها  تأمین  ویژه،  مراقبت های 
بیماران در نقاهتگاه ها و همچنین تأمین اقالم مورد 

نیاز بیمارستانها بوده است.
به  بستری  کرونایی  بیماران  از  درصد   ۹۵ از  بیش 

اکسیژن نیاز دارند
در  کشور  در  کرونا  شیوع  از  قبل  کرد:  اضافه  وی 
تا   ۱۰ حداکثر  که  می شد  بینی  پیش  بیمارستانها 
۱۵ درصد از بیماران به اکسیژن نیاز دارند و در اکثر 
بیمارستانها، ۵ تا ۷ درصد از بیماران به اکسیژن نیاز 

داشتند اما بیش از ۹۵ درصد از بیماران کووید ۱۹ 
که در بیمارستانها بستری می شوند، به اکسیژن نیاز 
دارند و تعداد زیادی اکسیژن ساز به قیمت حدود یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای بیمارستانها تهیه و 

تأمین شده است.
اقدام نظام سالمت برای جلوگیری از بروز هزینه های 

فقرزا و کمرشکن خانوارها
نظام  در  کرد:  تصریح  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
و  فقرزا  هزینه های  بروز  از  جلوگیری  برای  سالمت 
انجام دادیم. به عنوان نمونه هر  کمرشکن خانوارها 
روز  است،  بیمه  پوشش  فاقد  که   ۱۹ کووید  بیمار 
قرار می گیرد  بیمه  پوشش  تحت  بیمارستانی  تخت 
که این هزینه هایی را به بیمه و نظام سالمت تحمیل 
می کند. همچنین بیماران نیازمند به صورت رایگان 
و بیماران خارجی با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
یا به صورت رایگان و یه با پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد از 

فرانشیز، درمان می شوند.

کرونا باعث افزایش هزینه های
 سبد خانوارها شده است

های  چالش  به  اشاره  با  بهداشت،  وزیر  عالی  مشاور 
جمعیتی در کشور، گفت: فرزند آوری نسخه جمعیتی 

است و راهکار دیگری ندارد.
نرخ  به خطر کاهش  اشاره  با  اکبری،   محمداسماعیل 
وضعیت جمعیتی  امروز  داشت:  اظهار  رشد جمعیتی، 
است،  خوب  خیلی  آینده  سال های  به  نسبت  کشور 
در افق ۲۰ سال آینده وضع مناسبی از نظر جمعیتی 

نخواهیم داشت.
وی افزود: ساختارها به هم خورده است؛ یعنی جمعیت 

جوان کم و سالمندان زیاد می شود.
نیروی  اینکه هیچ جای دنیا سالمندان  بیان  با  اکبری 
فعال جامعه نیستند، ادامه داد: سالمندی فعال نداریم 

و این حرف است.
نسخه  آوری  فرزند  گفت:  بهداشت،  وزیر  عالی  مشاور 
افزود:  اکبری  ندارد.  دیگری  راهکار  و  است  جمعیتی 
سیاست های بهداشتی کاماًل علمی ابالغ شده است، اما 

عملیاتی شدن آن راهکارهای دیگری را می طلبد.

فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد

خبر
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رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، 
از ارائه پیشنهاد ایجاد کرسی مهندسان تجهیزات پزشکی 

در سازمان نظام پزشکی خبر داد.
احمد مسلمی،  به جزئیات نشست اخیر انجمن با مسئوالن 
اهداف  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  پزشکی  نظام  سازمان 
از  به حوزه تجهیزات پزشکی است.  انجمن، سامان دادن 
همین رو، دو برنامه را از چند سال قبل در انجمن دنبال 
کرده ایم که بتوان جایگاه مهندسان تجهیزات پزشکی را در 

سطح کالن تثبیت کرد.
وی با عنوان این مطلب که به دنبال ایجاد سازمان مستقل 
نظام مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی هستیم، افزود: 
شورای  مجلس  قبل  دوره  نمایندگان  با  زمینه  همین  در 
اسالمی، گفتگوها و جلساتی را داشتیم و در حال حاضر نیز 
با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، این موضوع 

را پیگیری می کنیم.
مهندسان  و گستردگی جامعه  به حجم  اشاره  با  مسلمی 
هزار   ۲۰ بر  بالغ  گفت:  کشور،  در  پزشکی  تجهیزات 
هزار شرکت  تا ۵   ۴ پزشکی، حدود  تجهیزات  کارشناس 
بر  هستند،  تولیدی  که ۱۰۰۰ شرکت  پزشکی  تجهیزات 
پزشکی  تجهیزات  مهندسان  فعالیت  ساماندهی  اهمیت 

می افزاید.
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، 
ادامه داد: رایزنی با مجلس شورای اسالمی، زمان بر است. 
لذا، با توجه به درخواست اعضای انجمن، تصمیم گرفتیم 
به دنبال راهکاری برای قرار دادن این متخصصین در کنار 

رشته های پروانه دار سازمان نظام پزشکی باشیم.
متخصصین  صنفی  انجمن  اخیر  جلسه  به  اشاره  با  وی 
معاونان سازمان  و  رئیس کل  با  پزشکی کشور  تجهیزات 
شناساندن  جلسه،  این  از  ما  هدف  گفت:  پزشکی،  نظام 
انجمن به سازمان نظام پزشکی بود و اینکه خواسته های 

خودمان را مطرح و بازگو کنیم.
مسلمی افزود: ایجاد کرسی کارشناسی تجهیزات پزشکی 
از  یکی  پزشکی،  نظام  سازمان  در  پزشکی  مهندسی  یا 
خواسته های اصلی ما از مسئوالن این سازمان است تا بتوان 
بر فعالیت کارشناسان و مهندسان پزشکی، نظارت دقیق 

داشت.

دهد  می  نشان  جدید  تحقیق 
منفعلی  کشش  هفته   ۱۲ انجام 
و  خونی  عروق  اتساع  با  آسان 
بهبود  به  شان،  سفتی  کاهش 

جریان خون کمک می کند.
فعال  کشش  با  منفعل  کشش   
کشش  بطوریکه  است،  متفاوت 
منفعل شامل یک نیروی خارجی 
نیروی  یا  دیگر  فرد  یک  مثل 
درحالیکه  است  زمین  جادبه 
فرد  خود  توسط  فعال  کشش 
از  ناشی  تغییرات  می شود.  انجام 
می تواند  خونی  عروق  در  کشش 
بیماری  نظیر  بیماری هایی  در 

قلبی تأثیرگذار باشد.
 ۳۹ میالن  دانشگاه  محققان 
شرکت کننده سالم را به دو گروه 
تقسیم کردند. گروه کنترل هیچ 
تمرین کششی انجام ندادند. گروه 
آزمایشی ۵ بار در هفته و به مدت 
را  پا  کششی  حرکت  هفته   ۱۲

انجام دادند.
کششی  حرکت  تاثیر  محققان 
خون  جریان  روی  بر  را  منفعل 
کردند.  ارزیابی  دست ها  و  پاها 
در  خون  جریان  دریافتند  انها 
شریان های پاها و دست ها افزایش 
یافت و با گشادشدن عروق خون، 

از حالت سفتی درآمدند.
مفاهیمی  دارای  تغییرات  این 
بیماری  نظیر  بیماری های  برای 
دیابت  و  مغزی  سکته  قلبی، 
است چراکه مشخصه تمامی این 
بیماری ها، تغییر در کنترل جریان 
خون به دلیل اختالل در سیستم 

عروقی است.
توصیه  محققان  همچنین 
در  پا  کشش  حرکت  می کنند 
در  بودن  بستری  مدت  طول 
بیمارستان یا بعد از عمل جراحی 
بسیار  عروق  برای حفظ سالمت 

مناسب است.

حرکت کششی پاها به پیشگیری از بیماری های قلبی و دیابت 
کمک می کند

همزمان  مصرف  دریافتند  محققان 
آنتی بیوتیک با رژیم غذایی پرچرب 
غربی از فاکتورهای پرخطر بیماری 

التهاب روده است.
محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند 
با  بیوتیک  آنتی  مصرف  تلفیق 
قطع  موجب  پرچرب  غذایی  رژیم 
سلول های  در  میتوکندری  عملکرد 
که  شد  بزرگ  روده  داخلی  الیه 
است.  روده  التهاب  آن،  نتیجه 
شروع  به  می تواند   Mesalazine
مجدد عملکرد میتوکندری و درمان 
روده کمک  التهاب  بیماری  مشکل 

کند.
حدود ۱۱ درصد مردم جهان مبتال 
پذیر  تحریک  روده  سندروم  به 
دوره های  با  بیماری  این  هستند. 
تغییر در  نفخ و  مکرر درد شکمی، 

عادات روده همراه است.
و ۴۹  سالم  فرد  مطالعه شامل ۴۳ 
روده  التهاب  به  مبتال  بیمار  فرد 
کالپروتکتین،  میزان  محققان  بود. 
نشانه بیماری التهاب روده، شرکت 

کنندگان را اندازه گیری کردند.

شرکت  همه  دریافتند  محققان 
پرچرب  غذایی  رژیم  که  کنندگانی 
مصرف  بیوتیک  آنتی  و  داشته 
می کردند در مقایسه با افراد دارای 
رژیم غذایی کم چرب و فاقد سابقه 
برابر   ۸.۶ بیوتیک،  انتی  مصرف 
بیشتر با ریسک ابتالء به پیش عالئم 

بیماری التهاب روده مواجه بودند.
تیم  سرپرست  بوملر«،  »آندراس 
می گوید:  باره  این  در  تحقیق، 
سابقه  می دهد  نشان  ما  »مطالعه 
مصرف آنتی بیوتیک در افراد دارای 
بیشترین  با  پرچرب،  غذایی  رژیم 
التهاب  بیماری  عالئم  بروز  ریسک 

روده مرتبط است.«
غذایی  رژیم  می دهد  نشان  یافته ها 
همراه  ها  بیوتیک  آنتی  و  پرچرب 
عملکرد  در  اختالل  موجب  باهم 
توانایی  و  شده  سلولی  میتوکندری 
متوقف  اکسیژن سوزی  در  شأن 
می شود. این اختالل موجب کاهش 
و  شده  سلولی  اکسیژن  مصرف 
نشت  روده  به  اکسیژن  نتیجه  در 

می کند.

در  بدن  مفید  باکتری های 
اکسیژن  فاقد  که  محیط هایی 
رشد  بزرگ  روده  مانند  هستند 
در  باالتر  اکسیژن  میزان  می کنند. 
باکتری ها  تعادل  عدم  باعث  روده 
در  اختالل  با  می شود.  التهاب  و 
معیوب  چرخه  یک  روده،  محیط 
خوب  باکتری های  جایگزینی  برای 
که  مضر  بالقوه  میکروب های  با 
دارند،  را  بیشتری  اکسیژن  تحمل 

آغاز می شود. این روند به نوبه خود 
منجر به التهاب مخاطی می شود که 
با شرایط پیش از بروز التهاب روده 
مرتبط است. این مطالعه همچنین 
 mesalazine داروی  داد  نشان 
موجب   )aminosalicylate-۵(
در  زایی  انرژی  این  مجدد  آغاز 
که  می شود  روده  داخلی  پوشش 
درمان مؤثری برای بیماری التهاب 

روده است.

تاثیر رژیم غذایی پرچرب همراه با آنتی بیوتیک در بروز التهاب روده
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مهم ترین توصیه و تاکید وزارت بهداشت در 
موج جدید بیماری کرونا، استفاده از ماسک 
است. اما، پرسش برخی شهروندان این است 
در  اثرگذار  و  مهم  چقدر  ماسک،  زدن  که 

پیشگیری از ابتال به این بیماری است.
از  شده  توصیه  دستورالعمل  جدیدترین  در 
سوی سازمان جهانی بهداشت نیز بر استفاده 
از ماسک برای تمام افراد در مکان های عمومی 
تاکید شده  ازدحام  پر  مکان های  در  ویژه  به 
است. حال سوالی که مطرح می شود این است 
جلوی  می توانند  میزان  چه  تا  ماسک ها  که 
موثر  حد  چه  تا  و  بگیرند  را  ویروس  انتشار 

هستند؟
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده 
تهران، در همین ارتباط، نکاتی را متذکر شده 

است.
نتایج یک مطالعه در هنگ کنگ نشان داد که 
میزان انتقال ویروس کرونای جدید از طریق 

هنگام  در  هوابرد  ذرات  یا  و  تنفسی  قطرات 
استفاده از ماسک های پزشکی ۷۵ درصد کاهش 
می یابد.نتایج مطالعه دیگر نشان می دهد که در 
پزشکی  ماسک های  از  استفاده صحیح  صورت 
ناحیه  از  ویروس  انتشار  امکان  درصد   ۱۰۰ تا 
مکان های  در  اگر  و  می شود  کم  افراد  تنفسی 
عمومی ۸۰ درصد افراد از ماسک استفاده کنند، 
امکان انتقال ویروس وجود نخواهد داشت.به هر 
حال اطالعات موجود در این زمینه هنوز کامل 
در خصوص  شده  ارایه  ارقام  و  اعداد  و  نیست 
استناد  قابل  انتقال  میزان  بر  ماسک  تاثیر 
نیست. بعضی مطالب غیر مستند منتشر شده 
در فضای مجازی تالش کرده اند اثرات استفاده 
از ماسک را کمی سازی کنند مثاًل گفته شده 
فرد  با  و  بپوشد  ماسک  سالمی  فرد  اگر  است: 
ناقل که ماسک نپوشیده در تماس باشد احتمال 
انتقال ۷۰ درصد است، یا اگر فرد سالم ماسک 
نپوشد و یا یک فرد ناقل که ماسک پوشیده در 

تماس باشد امکان انتقال ۵ درصد خواهد بود 
امکان  بپوشند  و در صورتی که هر دو ماسک 
انتقال ویروس ۱.۵ درصد است. اما، طبق شواهد 
موجود، مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های 
را  ماسک  پوشیدن  اثرات  سازی  کمی  امریکا 
تأیید نکرده و آن را »نسبتا اشتباه« نامیده است 
و در حال حاضر چنین اطالعاتی در دسترس 

نیست.
باال در مورد  از مطالعات همچون موارد  برخی 
است،  انجام شده  ماسک  از  استفاده  اثربخشی 
چنین  اثبات  برای  کافی  شواهد  هیچکدام  اما 
هیچیک  تاکنون  نمی دهند.  ارایه  را  ادعاهایی 
ادعاها حمایت  این  از  نیز  بهداشتی  مقامات  از 
اظهار  نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  نکرده اند. 
کافی  تنهایی  به  ماسک  پوشیدن  که  داشته 
همراه  به  ماسک  پوشیدن  باید  و  نیست 
شود.  انجام  دست  مناسب  و  مکرر  شستشوی 
استفاده  مورد  در  متخصصان حتی  از  بسیاری 

و  آن  به  زدن  مانند دست  ماسک  از  نامناسب 
از  از استفاده  بعد  عدم شستن دست ها قبل و 
و می توانند خطر  نگرانی کرده اند  ابراز  ماسک، 
انتقال ویروس را افزایش دهد.یافته های علمی 
حاکی از اثربخش بودن پوشیدن صحیح ماسک 
و  است  کرونا  ویروس  گیری  همه  برابر  در 
سازمان  همچون  بهداشتی  معتبر  سازمان های 
کنترل  و  پیشگیری  مرکز  و  بهداشت  جهانی 
و  دارند  تاکید  موضوع  این  بر  نیز  بیماری ها 
در  نیز  خانگی  پارچه ای  ماسک های  پوشیدن 
تهیه  معتبر  راهنماهای  اساس  بر  صورتیکه 
شود  استفاده  و  شستشو  صحیح  روش  به  و 
دارای اثر بخشی مطلوب می باشد، اما اطالعات 
موثق و شواهدی در زمینه کمی سازی میزان 
یا  و  استفاده  صورت  در  کرونا  ویروس  انتقال 
تاکنون  و  ندارد  وجود  ماسک  از  استفاده  عدم 
از  بهداشتی  معتبر  سازمان های  از  هیچیک 

چنین ادعاهایی حمایت نکرده اند.

زدن ماسک چقدر در پیشگیری از کرونا موثر است

زمینه  دهد  می  نشان  محققان  های  یافته 
بیمار قلبی از همان اوایل زندگی ایجاد می 

شود.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  ویک«،  »ملیسا   
مؤسسه تحقیقاتی کودکان مورداخ استرالیا، 
در این باره می گوید: »باید از سال های ابتدایی 
عمر از چاقی و اضافه وزن پیشگیری شود تا 

خطر بیماری قلبی عروقی در دوره بزرگسالی 
کاهش یابد.«

کودک   ۱۸۰۰ از  بیش  مطالعه،  این  در 
استرالیایی که هر دو سال، وزن و قدشان ثبت 
بیماری  به  ابتالء  احتمال  لحاظ  از  بود  شده 
قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. در سن ۱۱ تا 
۱۲ سالگی، میزان فشارخون، سالمت عروق 

خونی، و میزان کلسترول و قند خون شأن 
اندازه گیری شد.

در  که  افرادی  از  دسته  آن  داد  نشان  نتایج 
دوره کودکی چاق یا دارای اضافه وزن بودند 
دارای رگ های خونی سفت تر، ضخیم تر و در 
معرض ریسک باال ابتالء به سندروم متابولیک 

در سنین باالتر بودند.

فاکتورهای  از  گروهی  متابولیک  سندروم 
باهم  همراه  که  است  قلبی  بیماری  پرخطر 
روی می دهند. هرچقدر طول مدت چاقی یا 
عالئم  باشد  بیشتر  کودکی  دوره  وزن  اضافه 

بیماری قلبی شدیدتر است.
به گفته محققان چاقی تهدید اصلی سالمت 

عموم است که باید جدی گرفته شود.

چاقی دوره کودکی تاثیر شدیدی بر سالمت قلب دارد
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استان تهران
گزارش

افزایش سرانه و بهبود فضای سبز در 
نسیم شهر

شهردار نسیم شهر با اشاره به ایجاد 
22 هکتار بوستان و فضای سبز در 
نسیم شهر ، گفت: این مهم تا پایان 

امسال عملیاتی می شود.
طالیی شهردار نسیم شهر با اشاره 
به مطلب فوق افزود: پروژه هایی را 
در  که  دادیم  قرار  کار  دستور  در 
؛  است  ضروری  و  اجراست  حال 
همانند توسعه مسیل های شهری و 
فضای سبز که رفاه مردم را تأمین 

می کند.
شهری  مدیریت  جدی  اهتمام  به  اشاره  با  شهر  نسیم  شهردار 
برای رفع فقر فضای سبز شهری در نسیم شهر خاطرنشان کرد: 
رویکردهای مدیریت شهری در راستای توسعه فضای سبز نسیم 
شهر بوده و در این راستا چندین پروژه بزرگ فضای سبز و چند 
پارک بزرگ را در دست احداث دارد که تا پایان سال افتتاح خواهد 

شد.
در ادامه شهردار نسیم شهر با توجه به رشد روزافزون شهرنشینی 
که ساختار اکولوژیکی شهر را دستخوش تغییرات وسیعی نموده 
به عنوان  ایجاد و توسعه  فضاهای سبز شهری  به  نیاز  بیان کرد: 
مهم ترین تعدیل کننده های زیست محیطی شهری بیش از پیش 

اهمیت پیدا کرده است.

ضرورت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
بخش  راکد  واحدهای  سازی  فعال   :
بر  تهران  استان  کشاورزي  و  صنعت 
درصد  تحقق۳۰  جهت  گری  مطالبه 

مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد. 
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
تهران با اشاره به لزوم توجه به وضعیت 
اظهار  استان  صنعتی  های  شهرک 
داشت: مشکالت ۱۱ هزار و 2۰۰ هکتار 
از شهرک های صنعتی استان که فاقد 
اولیه همچون آب، برق و گاز  امکانات 

هستند، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
موارد  برخی  در  باید  داد:  ادامه  وی 
فعال  تا  باشیم  داشته  ویژه  تأکیدات 
همچنین  و  غیرفعال  واحدهای  سازی 
راکد در دو بخش صنعت و کشاورزي 
در استان پیگیری شود و جهت فعال 
سازی مجدد آنها اقداماتی الزم صورت 

گیرد.
گفت:  سپس  بندپی  محسنی 
دستگاه های ملی، سهم استان تهران را 
نمی دهند که باید در این زمینه مطالبه 
گری صورت گیرد و در راستای احقاق 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   ۳۰
را  مکاتباتی  و  باشیم  داشته  مطالبه 

انجام دهیم.
وی تصریح کرد: استان تهران دومین 

راکد  واحدهاي  تعداد  نظر  از  استان 
در کشور است؛ هر چند از نظر درصد 
واحدهاي راکد وضعیت بهتري نسبت 
 2۱ متوسط  طور  به  و  دارد  کشور  به 

شهرک هاي  داخل  واحدهاي  درصد 
در  ولي  هستند  راکد  کشور  صنعتي 
در  واحدها  درصدی  تهران ۱٧  استان 

شهرک های صنعتی راکد هستند.

 ضرورت فعال سازی واحدهای راکد 
بخش صنعت و کشاورزي استان تهران

به صورت  پرند  عرب شهردار  مهندس 
سرزده از پروژه های عمرانی در دست 
اجرا و همچنین سطح شهر بازدید کرد.

معاونین  حضور  با  که  بازدید  این  در 
شهردار همراه شد، مهندس عرب ضمن 
بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها، 
یادآور  خود  معاونین  به  را  الزم  نکات 

شد.
از  بازدید  در  همچنین  پرند  شهردار 
و  سبز  فضای  وضعیت  شهر،  سطح 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  کیفیت 

داد  قرار  بررسی  مورد  را 
جهت  را  الزم  دستورات  و 
افزایش کیفیت خدمات دهی 
صادر  مربوطه  مسئوالن  به 

نمود.
گفتنی است، مهندس عرب به 
طور مداوم و مستمر از پروژه 
شهر  سطح  و  عمرانی  های 
بازدید و از نزدیک بر عملکرد 
حوزه  در  شهرداری  نیروهای 

های مختلف نظارت دارد.

بازدید شهردار پرند از پروژه های عمرانی و سطح شهر / 
نظارت جدی مهندس عرب بر عملکرد نیروهای شهرداری

گزارش

بازدید شهردار صالحیه از پروژه های 
گسترده عمرانی

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

مدیر  با  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  نشست  برگزاری  از  پس  صالحیه  شهردار 
آموزش و پرورش ناحیه ۱ شهرستان بهارستان پیرامون توسعه سرانه های 
آموزشی _ که با حضور محمدرضا دهقان نیری رییس شورای اسالمی صالحیه 
برگزار شد_ براساس سیاق روزانه به بازدید و سرکشی از پروژه های گسترده 
عمرانی سطح شهر نمود  . محمد آگاهی مند در این بازدید به دو بوستان در 
کارکنان شهرداری  تعاونی  فاز چهارم  اراضی  در  و صنوبر  احداث سرو  حال 

صالحیه رفت و نکات الزم را به مجریان پروژه یاد آور شد .
شهردار صالحیه با بیان اینکه فرایند آماده سازی این اراضی و احداث 2 پارک 
جدید مجموعا در ۱۳ هزار متر مربع تا هفته دولت به بهره برداری می رسد 
گفت: پارک صنوبر بعنوان اولین بوستان ترافیک در شهرستان بهارستان با 
پیشرفت مناسبی مواجه شده است و بعنوان کانون فعالیت های فرهنگی و 

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

اجتماعی و خدمات دهی به عموم شهروندان عملیاتی می گردد .
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برگزاری بیش از 70 برنامه متنوع در هفته 
عفاف و حجاب در شهرستان بهارستان

به گزارش اتفاق روز از بهارستان ، سروان احمد بوربور در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به حمله ناجوانمردانه به زنان و خواهران در مسجد 
گوهر شاه که با دستور رضا شاه انجام گرفت، گفت: حجاب و عفت زن ایرانی 
در انقالب اسالمی زنده خواهد ماند.وی اظهار داشت: عفاف و حجاب از دنیای 
باستان مورد توجه بوده است و اینک دین مبین اسالم جایگاه و ارزش خاصی 
به حجاب داده است.جانشین فرمانده سپاه شهرستان بهارستان تصریح کرد : 
ترویج تنوع طلبی در جمهوری اسالمی توسط دشنمان کلید خورده است که 
پروژه منافقین کور دل برای بی حجاب کردن بانوان ایرانی بی اثر خواهد شد.

شهرستان  بسیجیان  توسط  برنامه   ٧۰ از  بیش  اجرای  به  اشاره  با  بوربور 
بهارستان در هفته عفاف و حجاب ، بیان کرد: برگزاری تریبون آزاد ، تجلیل از 
بانوان کارآفرین در تولید البسه های اسالمی و مانور میدانی تبلیغی خواهران 

بسبجی از شاخص ترین برنامه های عفاف و حجاب است.
وی سپس بیان کرد: دورهمی هایی از جنس دخترانه و کارگاه دختران آسمانی 
با حضور خانواده ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
شهرستان  حجاب  و  عفاف  هفته  گرامیداشت  ستاد  شد.رییس  خواهد  برپا 
با اشاره به برگزاری همایش بصیرتی ، خاطرنشان کرد:  پایان  بهارستان در 
مصاحبه با نخبگان علمی و فرهنگی بانوان با حجاب با محوریت زن تراز اول 

انقالب برگزار خواهد شد.

کریمی معاونت خدمات شهر وامور مناطق خبر داد:

 اجرای طرح مقابله با

 جمع آوری غیرقانونی زباله در شهریار

کریمی معاونت خدمات شهروامورمناطق اعالم داشت: درراستای 
اجرای دستور مقام محترم قضایی ودستورالعملهای بهداشتی ابالغ 
شده ازسوی ستاد مقابله باکروناو با هدف حفظ سالمت عمومی 
جامعه واموال شهرداری ، مقررگردیده وسائل نقلیه ومراکز تفکیک 
زباله که بصورت غیرمجاز اقدام به تفکیک و حمل زباله در سطح 
حوزه خدماتی شهرداری شهریار می نمایند،جمع آوری گردند و 
در صورت ادامه فعالیت این افراد،با آنها برخورد قانونی صورت می 

گیرد.
این مدیر شهری تصریح کرد:شهرداری در حال حاضر در مرحله 
انتخاب پیمانکار میباشد اما متاسفانه عده ای افرادسودجو از این 
به  اقدام  به صورت کامال غیرقانونی  و  نموده  موضوع سواستفاده 
با این عمل خود،نه تنها  اند و  جمع آوری وتفکیک زباله نموده 
بهداشت و سالمت محیط وشهروندان را دچار مخاطره کرده اند 
بوجود  را  ناخوشایندی  نیز چهره  زباله  باکسهای  اطراف  بلکه در 

می آورند.
وی در ادامه تشریح نمود:بنا به مفاد قرارداد ،پیمانکار جدید موظف 
خواهد بود آرم شرکت را بروی البسه نیروها و وسایل نقلیه آنها 
چاپ نماید،همچنین استفاده از دستکش ،ماسک و رعایت قوانین 
وپروتکل های بهداشتی نیز الزامی میباشد تا شناسایی افراد قانونی 

از سودجویان به سهولت انجام پذیر باشد.
کریمی در ادامه اظهارداشت: ما در شهرداری برای موضوع تفکیک 
زباله برنامه ریزیهای کوتاه مدت وبلند مدتی راتعریف نموده ایم که 
از جمله آنها می توان به طرح تفکیک زباله از مبدا،ایجاد پایگاهای 
عمومی  شهروندان،آموزش  دسترس  در  وضایعات  زباله  تفکیک 
تبلیغاتی،بهرمندی  بنروبروشورهای  چاپ  ازطریق  شهروندی 
باهمکاری  ازرسانه های مکتوب ومجازی وآموزش دانش آموزان 
آموزش وپرورش پس ازبازگشایی مدارس اشاره داشت.شهروندان 
زباله  آوری  جمع  درزمینه  تخلف  مشاهده  درصورت  میتوانند 

باشماره ۱۳٧ تماس گرفته واطالع رسانی نمایند.

شده  اجرا  های  پروژه  قدس  شهردار 
در قالب طرح جامع ساماندهی معابر 
شامل زیرسازی، لکه گیری، آسفالت، 
جدولگذاری و پیاده روسازی در تیرماه 

سال جاری را تشریح کرد.
بیان  با  مختاری  مسعود  مهندس   
معابر  ساماندهی  جامع  طرح  اینکه 
شهرداری  کار  دستور  در  شهر  سطح 
اینکه  برای  کرد:  اظهار  دارد،  قرار 
ساماندهی  کامل  طور  به  معبر  یک 
گردد ضروری است اقدامات متعددی 
صورت گیرد، از این رو در حال حاضر 
طرح جامع ساماندهی معابر در قالب 
اجرای  جدولگذاری،  های  عملیات 
کفپوش و لکه گیری و آسفالت معابر 
انجام  نقاط مختلف شهر در حال  در 
است. اجرای این طرح افق روشنی را 
پیش روی ما گذاشته است تا بتوانیم 
از  را  متعددی  معابر  امسال  پایان  تا 
حیث موارد یادشده ساماندهی کنیم. 

شده  انجام  اقدامات  تشریح  در  وی 
در قالب طرح جامع ساماندهی معابر 
جاری  سال  تیرماه  در  قدس  شهر 
که  مهمی  های  پروژه  از  یکی  گفت: 
دارد،  اجرا  شهرداری قدس در دست 
باشد.  می  زیتون  بلوار  احداث  پروژه 
مرحله  در  حاضر  حال  در  پروژه  این 
سست،  های  الیه  از  خاکبرداری 
و  پی  اجرای  و  ریزی  بتن  زیرسازی، 

شالوده دیوار حائل قرار دارد. 
شهردار قدس در ادامه به اتمام عملیات 
گلستان  خیابان  آسفالت  و  زیرسازی 
خاطرنشان  و  اشاره  جاری  ماه  در 
دلیل  به  این خیابان  کرد: ساماندهی 
اینکه یکی از محورهای  ورودی اصلی 
اهمیت  از  است،  صنعتی  شهرک 
عملیات  که  است  برخوردار  ای  ویژه 
زیرسازی و آسفالت فاز دوم این محور 

هفته گذشته پایان یافت. 
تولیدگران  زیرگذر  از  برداری  بهره 
اشاره  مورد  که  بود  ای  پروژه  دیگر 
مهندس مختاری قرار گرفت. وی در 
پایان  از  پس  داشت:  بیان  باره  این 
توسط  پروژه  این  عمرانی  عملیات 
قدس  شهرداری  آهن،  راه  شرکت 
این  از  برداری  بهره  جهت تسریع در 
پروژه و علیرغم تکلیف قانونی نسبت 
و  زیرسازی  به  اقدام  پروژه،  این  به 
آسفالت، نصب نیوجرسی، خط کشی 
محوری، اجرای سرعتگیر، نصب چراغ 
ترافیکی  عالئم  دیگر  و  زن  چشمک 
نمود تا این زیرگذر برای بهره برداری 
مهم  از محورهای  یکی  و  آماده شود 
بار  زیر  شهرقدس  خروجی  و  ورودی 

ترافیک برود. 
وی خاطر نشان کرد: اجرای عملیات 
فرشچیان   کوچه  آسفالت  گیری  لکه 
در خیابان امیرکبیر و اجرای آسفالت 

از  قدس  خیابان  در  ایمان  بست  بن 
دیگر پروژه های اجرا شده در تیرماه 

امسال بوده است. 
گفت:  ادامه  در  قدس  شهردار 
معابر  ساماندهی  راستای  در 
جدیداالحداث در مناطق مختلف شهر 
قدس، عملیات زیرسازی معابر شهرک 
فرشته و کوچه های رشادت ششم و 
هفتم در شهرک فرزان جهت اجرای 
در  قدس  شهرداری  توسط   آسفالت 

حال اجراست. 
وی در تشریح پروژه های جدولگذاری 
سرخه  طالقانی  بلوار  کرد:  اظهار  نیز 
قاسم  حاج  شهید  بلوار  حصار، 
سلیمانی، خیابان شهید صدوقی، بلوار 

سی متری شورا، بلوار شهدای اصناف، 
و خیابان های طالقانی، امام علی)ع( و 
شهید نبوی از جمله معابری است که 
در ماه جاری عملیات جدولگذاری در 
آنها انجام شده یا در حال انجام است.  
مهندس مختاری در پایان به تشریح 
در  شده  اجرا  های  پروژه  جزئیات 
ماه  یک  در  روسازی  پیاده  بخش 
گذشته پرداخت و بیان داشت: اجرای 
کفپوش در رینگ پارک جنگلی زیتون 
و عملیات تکمیلی اجرای کفپوش در 
جدول  اجرای  با  مصلی  بلوار  رفیوژ 
مدادی برای آبخوری درختان و فضای 
سبز بلوار از دیگر پروژه های اجرا شده 

توسط شهرداری قدس می باشد.

مهندس مختاری، شهردار قدس تشریح کرد:

پروژه های اجرا شده در قالب طرح جامع ساماندهی معابر در 
تیرماه سال جاری

شهردار اندیشه : باکس های مکانیزه زباله شهری 

نوسازی شدند
علی ملکی از نوسازی و رفع نواقص باکس های مکانیزه زباله در 
شهر اندیشه خبر داد و گفت : با هدف زیباسازی و نوسازی باکس 
تعداد  تر  و مطلوب  بهتر  رسانی  راستای خدمات  در  و  زباله  های 
۱۱۰ دستگاه باکس ٧٧۰لیتری مکانیزه زباله کامال در سطح شهر 

تعویض گردید
وی در ادامه افزود : با توجه به درخواست های و مطالبات مردمی 
ارائه  کیفیت  بهبود  راستای  در  و  کارشناسان  بررسی  و همچنین 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  مهم  این  زمینه  این  در  خدمات 

خوشبختانه هم اکنون قابل بهره برداری است .
و  تجهیزات  از  قسمتی  زمان  گذر  با   : یادآور شد  اندیشه  شهردار 
استفاده مستهلک می شود که در صورت  بدلیل  امکانات شهری 
عدم تعویض آن هزینه های بیشتر به شهرداری تحمیل می شود لذا 
سعی شده تا در بحث باکس های قابل بازسازی نیز ورود پیدا کنیم 
و از ظرفیت های نیروی انسانی متخصص نیز در این حوزه بهره مند 

گردیم و هزینه کمتری را متوجه شهرداری نماییم 
علی ملکی تصریح کرد : در راستای بهینه نمودن خدمات شهری نیز 
باکسهای   زباله شهر با کد شناسایی جداگانه نامگذاری می شوند تا 
در صورت هرگونه خرابی و عدم اطالع مامورین شهرداری از طریق 
تماس شهروندان با سامانه ۱۳٧ برای رفع نواقص آن همکارانم به 

سرعت وارد عمل شوند.
وی خاطرنشان کرد : از مردم عزیز شهر اندیشه درخواست داریم تا 
ضمن استفاده درست و مناسب از تجهیزات و امکانات شهری ما را 

در ارائه خدمات مطلوب تر یاری رسانند.

هشدار اتاق اصناف بهارستان به واحدهای صنفی/

واحدهای صنفی متخلف پلمپ می شوند

به گزارش اتفاق روز از بهارستان ، جعفر درویشی با اشاره به پایش مستمر 
واحدهای صنفی عمومی در طول شبانه روز اظهار داشت: خوشبختانه اکثر 
از  واحدهای صنفی موارد بهداشتی را رعایت می  کنند و تنها درصد کمی 
واحدها رعایت نمی  کنند که در صورت مشاهده تذکرات الزم داده می  شود و با 
واحدهای صنفی که سالمت مردم را به خطر بیاندازند برخورد و پلمپ خواهند 
با تاکید بر اینکه بازرسان اتاق اصناف فعالیت واحدهای صنفی را  شد. وی 
پایش می  کنند و اگر واحدی پروتکل  های بهداشتی را رعایت نکند تذکر داده 
می شود و در صورت عدم توجه به تذکرات داده شده نسبت به پلمب آن اقدام 
می  شود تصریح کرد: بیشتر واحدهای صنفی به استقبال استفاده از ماسک 
رفته اند و مردم را در استفاده از ماسک تشویق و بسته هایی نیز به آنها هدیه 
می کنند. رئیس اتاق اصناف بهارستان با اشاره به اینکه بیشتر چایخانه ها به 
عرضه قلیان می پرداختند که اخیرا به دلیل افزایش شیوع بیماری کرونا اجازه 
فعالیت ندارند گفت: فعالیت تمامی واحدهای صنفی عمومی همچون آرایشگاه 

های مردانه و زنانه با رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه می یابد.
درویشی تصریح کرد: برگزاری مراسمات در تاالرها ممنوع اعالم شده و تا زمان 

بازگشت وضعیت استان تهران به سفید این محدودیت اعمال خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به فعالیت رستوران ها و فست فودها ، خاطرنشان کرد: 
رعایت بهداشت در غذا خوری  ها جزو تاکیدات ستاد ملی مقابله با کرونا است 
و به دلیل اینکه به صورت مستقیم با سالمت مردم در ارتباط است به صورت 

مستمر رصد و پایش می  شوند.
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ناصر لطفی در گفتگو با سردبیر اتفاق روز در 
بهارستان با اشاره به اجرای طرح آجر به آجر 
و  مشارکت خیرین  با  مدرسه  برای ساخت 
مردم اظهار داشت: در حال حاضر 4 مدرسه 
در ناحیه دو آموزش و پرورش بهارستان با 

ظرفیت 4۰ کالس در دست ساخت است.
آموزشی  فضای  سرانه  فقر  به  اشاره  با  وی 
برای  کرد:  بیان  بهارستان  شهرستان  در 
استانداردهای فضاهای آموزشی  به  رسیدن 

دو  به  مدارس  شیفت  شدن  نوبته  تک  و 
موجود  درس(  کالس   ٧۵۰( ظرفیت  برابر 
کالس درس در ناحیه دو آموزش و پرورش 
و  آموزش  دو  ناحیه  داریم.مدیر  بهارستان 
پرورش بهارستان تصریح کرد: تراکم دانش 
آموزشی در مدارس ناحیه دو بهارستان ۳4 
استاندارد  برای  که  است  هر کالس  در  نفر 
سازی ، این تراکم باید به ۳۰ نفر تنزل یابد.

لطفی با بیان اینکه در سال های 98 و 99 

شاهد تحول خوبی در حوزه افزایش سرانه 
های آموزشی در شهرستان بهارستان بوده 
 ۳ جدید  تحصیلی  سال  در  گفت:   ، ایم 
مدرسه نو ساز با ظرفیت 28 کالس درس 

به بهره برداری خواهد رسید.
احداث هنرستان ۱2 کالسه  به  وی سپس 
تربیت بدنی در روستای اورین اشاره کرد و 
افزود: این هنرستان در زمینی به مساحت 
ها  بانک  از  یکی  توسط  مترمربع  هزار   2۱

جانبی  تاسیسات  دارای  که  میشود  ساخته 
استخر  و  ورزشی  های  سالن  و  ورزشی 
خواهد بود.مدیر ناحیه دو آموزش و پرورش 
بهارستان در پایان با تاکید بر تحقق مطالبات 
اماکن آموزشی و پژوهشی  تامین  مردم در 
در شهرستان ، خاطرنشان کرد: یکی از خلع 
های آموزشی در ناحیه 2 آموزش و پرورش 
نبود پژوهش سرا و کانون تربیتی است که 

به دنبال احداث آنها هستیم.

تراکم دانش آموزی در بهارستان بیش از میانگین کشوری است/ 28 کالس درس در سال 

تحصیلی جدید به سرانه آموزشی بهارستان افزوده می شود

تسهیالت بهزیستی بهارستان به واحدهای 
اشتغالزا برای معلوالن

با خبرنگاران اظهار داشت:  اتفاق روز، فرجعلی خزایی در نشست خبری  به گزارش 
6٧۰۰ معلول و ۱۵4۰ زن سرپرست خانواده در شهر ستان بهارستان زیر چتر حمایتی 
تومان  میلیارد  یک  از  بیش  ماه  در  نهاد  این  از  خانوار  و 6۵۰۰  دارد  قرار  بهزیستی 
مستمری دریافت می کنند.وی با اشاره به ثبت ۱٧۱ پرونده امداد بگیر در بهزیستی 
بهارستان و دریافت خدمات ، بیان کرد: 4۰ هزار نفر در یکسال گذشته در حوزه بینایی 
غربالگری شدند ودر صورت وجود کودک ونوزاد ناشوا کلیه هزینه های پزشکی و کاشت 
حلزون بصورت رایگان توسط بهزیستی انجام می گیرد.خزایی به وجود ۳6 خانواده ۳ 
قلو در بهارستان اشاره کرد و افزود: برای ٧۰8 زن سرپرست خانواده در طول 9 سال 
بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده است و یکسال دیگر همه آنها بازنشسته خواهند 
شد.وی با بیان اینکه ۵ کمپ ترک اعتیاد در بهارستان خدمات ارائه می کنند ، اظهار 
کرد: همه کمپ های ترک اعتیاد در بهارستان ضمت رعایت پروتکل های بهداشتی ، 
پذیرش بیماران را انجام می دهندوتعداد  معتادان متجاهر نسبت به شهرهای همجوار 
بیشتراست.رییس بهزیستی بهارستان گفت: برای 8۵ متقاضی تسهیالت ، 2 میلیارد 
94۵ میلیون تومان وام خود اشتغالزایی با معرفی بهزیستی پرداخت شده است.خزایی 
با اشاره به ارائه ۱2۰۰ خدمت در اورژانس اجتماعی بهارستان ، بیان کرد: ۳ مرکز 
مشاوره سالمت روان ، مددکار اجتماعی ، توانبخشی روزانه در بهارستان ارائه خدمات 
بهزیستی  دریافت خدمات  نوبتی  پشت  خانواده  هزار  به 2  پایان  در  .وی  دهند  می 
اشاره و خاطرنشان کرد: هر کارخانه و کارگاهی که معلولین را در جهت اشتغال به 
کار بگیرد، به ازای هر نفر ۵۰ میلیون  تومان تسهیالت پرداخت و بیمه آن تا 6۰ ماه 

پرداخت می شود.
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نوع جدیدی  تولید  از  محققان دانشگاه هاروارد 
به  خاص  نانوذرات  افزودن  مبنای  بر  واکسن 
تقویت  با  که  اند  داده  خبر  قرمز  گلبول های 

سیستم ایمنی بدن به جنگ سرطان می رود.
بر  یادشده مبتنی  واکسن  نیواطلس،  از  نقل  به 
با  قرمز  گلبول های  سلول های  برخی  پوشاندن 
واکنش  روش  این  با  است.  ژن  آنتی  نانوذرات 
توانایی  و  می شود  تقویت  بدن  ایمنی  سیستم 
انسان برای کندکردن رشد سلول های سرطانی 

افزایش می یابد.
موش ها  روی  بر  موفقیت  با  یادشده  واکسن 
با  مقابله  جهت  در  آن  تأثیر  و  شده  آزمایش 

بیماری سرطان به اثبات رسیده است. گلبول های 
قرمز خون به علت توانایی باال در جهت دریافت 
اکسیژن از ریه ها و توزیع آن در سراسر بدن برای 
مقابله با بسیاری از بیماری ها کارکردی حیاتی 
دارند. کارکرد دیگر این گلبول ها انتقال پاتوژن 
ها به طحال است که ضدحمله به بیماری ها را 

تسهیل می کند.
به گلبول های قرمز خون  افزوده شده  نانوذرات 
نام  به  پروتئینی  با  و  دارند  نام  استایرن  پلی 
از  ترکیب  این  اند.  شده  پوشانده  بومین  اوال 
قابلیت باالیی برای مقابله با سلول های سرطانی 

برخوردار است.

تولید نانو واکسن برای

 مقابله با سرطان

استارت آپ های گیاهان دارویی با ۶ شتابدهنده سرعت می گیرد

محققان دانشگاه علم و صنعت دانش فنی 
تولید ظروف اسفنجی از نشاسته را بدست 

آوردند.
 ظروف یکبار مصرف ساالنه حجم باالیی 
از ضایعات را تشکیل می دهند. ظروفی که 
تولید  دارند.  کاربرد  بندی غذا  بسته  برای 
محیط  برای  ضایعات  این  از  حجم  این 
زیست آسیب زا است. برای رفع این مشکل 
محققان در دانشگاه علم و صنعت راهکاری 

نوین ارائه دادند.
یکبار مصرف  منابع گیاهی ظروف  از  آنها 
تولید کردند. صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نیز از این محققان حمایت کرد تا 

مسیر حرکت آنها هموار شود.
این  مجری  دستجردی  فصیحی  محمد 

از  این طرح  بیان کرد: در  پژوهشی  طرح 
ترکیب نشاسته و پلیمر زیست سازگار برای 
تولید این ظروف استفاده شد. نشاسته یکی 
از منابع تجدید پذیر ارزان و در دسترس 
برای تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر 
با  شدن  ترکیب  دلیل  به  ماده  این  است. 
پلیمرهای سنتزی می تواند موجب کاهش 
محصول  پذیری  تخریب  زیست  و  قیمت 

تولیدی شود.

دستیابی به دانش فنی تولید
 ظروف اسفنجی از نشاسته
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محققان در یک شرکت دانش بنیان با ساخت 
تجهیزاتی موفق شدند که آزمایشات مربوط 
انجام  را  انرژی  و  برق  به تجهیزات حفاظتی 

دهند.
تولید تجهیزاتی برای حفاظت از سیستم های 
از  گروهی  که  است  مهمی  اقدام  قدرت 
محققان کشور در شرکتی دانش بنیان انجام 

می دهند.
مانند  گوناگون  حوزه های  از  محققانی 
قدرت  برق  و  قدرت  الکترونیک  الکترونیک، 
)بخش حفاظت(، مهندسی نرم افزار و سخت 
برای  دور هم جمع شده اند  مکانیک  و  افزار 

تولید این محصول دانش بنیان.
حفاظتی  تجهیزات  و  رله  تستر  تولید 
سیستم های قدرت مانند کلیدهای قدرت و 
یک  که  است  مهمی  اقدام  ترانسفورماتورها 

شرکت دانش بنیان انجام می دهند.
این  محصول  نام   AMT۱۰۵ جامع  تستر   
شرکت دانش بنیان است. محصولی پرکاربرد 
و  برق  و صنعت  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها،  در 
تجهیزات  تست  برای  محصول  این  انرژی. 
عملکرد  و صحت  استفاده می شود  حفاظتی 
که  صورتی  در  می کند.  بررسی  را  آن ها 

نداشته  را  الزم  عملکرد  و  کارایی  تجهیزات 
باشند از سیستم خارج و تعویض می شوند.

و  بود  پیچیده  دستگاه  این  ساخت  فناوری 
بنیان در  دانش  این محصول  تولید  از  پیش 
کشور، محصوالت خارجی مورد استفاده قرار 
تنها  مشابه  خارجی  محصوالت  می گرفتند. 
برای تست رله ساخته شده اند و برای تست 
جداگانه  دستگاه های  باید  دیگر  تجهیزات 
خریداری شوند و اکنون نیز قیمتی بیش از 

۱ میلیارد تومان دارند.
اما محصول ایران ساخت عالوه بر تست رله، 
و   CT، PT ترانس،  مانند  دیگر  تست های 
و  می دهد  انجام  را   Circuit Breaker
جمع  محصول  یک  در  امکانات  این  تمامی 
کرده است. قیمت این محصول ۲۲۰ میلیون 
دقت  و  کارایی  به  توجه  با  و  است  تومان 
عملکرد، جایگزین مناسبی  برای محصوالت 

خارجی است.
دانش بنیان  شرکت  این  مدیر  رضوی  فرزاد   
تجهیزات  تست  برای  دستگاه  این  گفت:، 
پاالیشگاه ها،  قدرت  شبکه های  در  حفاظتی 
انتقال  شرکت های  نیروگاه ها،  پتروشیمی، 
برق فشار قوی کاربرد دارد. دستیابی به دانش 

و  برق  صنعت  برای  تجهیزات  این  ساخت 
انرژی کشور اقدامی مهم بود که اکنون این 
نیروی  توان  به  اتکا  با  را  تجهیز  این  شرکت 

انسانی خود بومی سازی کرده است.
وی همچنین درباره صادرات این محصوالت 
گفت: عالوه بر تامین نیاز داخل، این محصول 
مانند  گوناگونی  کشورهای  به  بنیان  دانش 

ترکیه،  سوئد،  اوکراین،  کرواسی،  استرالیا، 
تا  است.  شده  صادر  نیز  عراق  و  افغانستان 
شرکت های  توسط  دستگاه   ۴۵۰ کنون 
مختلف داخلی در حوزه های برق منطقه ای، 
نفت،  پیمانکار  تخصصی،  مادر  شرکت های 
خریداری  دانشگاه ها  نیروگاه ها،  پتروشیمی، 

شده است.

صنایع خالق همگام با دانش بنیان ها با کرونا 
مقابله می کند

نوشتار آزمایش تجهیزات حفاظتی برق و انرژی ممکن شد

راستای  در  ای  نامه  تفاهم 
نقل  و  حمل  هوشمندسازی 
ریلی کشور بین معاونت علمی 
ساماندهی  مرکز  و  فناوری  و 
پهپادهای غیرنظامی و راه آهن 

کشور منعقد شد.
مشترک  همکاری  یک  با   
میان ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل هوشمند 
فناوری  و  علمی  معاونت 
راه آهن،  و  جمهوری  ریاست 
ریلی  خطوط  هوشمندسازی 

به پهپادها سپرده می شود.
این طرح با همکاری مشترک 
معاونت علمی و فناوری ریاست 

ساماندهی  مرکز  جمهوری، 
پهپادهای غیرنظامی و راه آهن 
کشور با هدف افزایش ایمنی 
و  ریلی  خطوط  بهره وری  و 

قطارها اجرایی می شود.
»داده  حوزه  در  خدمات  این 
خط،  برداشت  مکانی) 
تونل(«،  و  پل  ایستگاه، 
پیرامونی،  حفاظت  »نظارت، 
قطعات  »بازرسی  حراستی«، 
شده«،  نصب  تجهیزات  و 
بحران  حوادث،  »مدیریت 
امداد«  و  طبیعی  بالیای  و 
ساختار،  کمیته  »تشکیل  و 
ارائه  ترویج«  تحلیل،  فرآیند، 

خواهد شد.
همکاری،  تفاهم نامه  این  در 
لوکوموتیوها  هوشمندسازی 
استفاده  با  است.  مدنظر  هم 
قطارهای  سازی،  دیجیتال  از 
حمل ونقل  در  استفاده  مورد 
ریلی کشور هوشمند می شود. 
از  طرح  این  عملیاتی  فاز 
جاری  سال  مردادماه  ابتدای 
ظرفیت  از  بهره گیری  با 
دانش بنیان  شرکت های 

اجرایی می شود.
پروژه،  این  اول  فاز  در 
قطار  رام   ۵ هوشمندسازی 
در  و  می شود  محقق   GM
قطارهای  کلیه  بعد  فازهای 
خواهند  هوشمند  قدیمی 
هدف  با  پروژه ها  این  شد. 
عیب یابی  هوشمند  »مدیریت 
و آالرمینگ به منظور افزایش 
خرابی ها  »کاهش  بهره وری«، 
و  پیشگیرانه«  اقدامات  و 
»تعمیر و نگهداری هوشمند« 

اجرایی می شود.

حمل  و نقل ریلی کشور 

هوشمند می شود
نوشتار

ال جی ایرفونی به بازار عرضه کرده که قاب 
آن دارای اشعه مافوق بنفش است و عالوه 
بر شارژ دستگاه ۹۹.۹ درصد باکتری های 

آن را از بین می برد.
ال جی  نیواطلس، سال گذشته  از  نقل  به 
ایرفون بی سیمی رونمایی کرد که به وسیله 
قاب خود شارژ می شد. همچنین این کیس 
باکتری  تا  بود  بنفش  مافوق  نور  به  مجهز 

هایی دستگاه را از بین ببرد.
اکنون این شرکت جدیدترین نسخه ایرفون 
ایرفون  است.  کرده  عرضه  آمریکا  در  خود 
»یو  قاب  همراه   »HBS-FN6فری »تون 
 ۹۹.۹ قاب  این  شود.  می  عرضه  نانو«  وی 
درصد باکتری های موجود روی ایرفون را 

از بین می برد. این قاب در عرض ۱۰ دقیقه 
ایرفون ها را تمیز کند. 

فناوری  دارای  ایرفون  این  آن  بر  عالوه 
هدفون«  فضایی  »پردازش  نام  به  جدیدی 
مربوط  حقیقت   در  فناوری  این  است. 
است  صدا  سیگنال  دیجیتال  پردازش  به 
است.  بلندگو  مانند  آن  پخش  کیفیت  که 
البته ایرفون ال جی فناوری ساکت کردن 
به  کاربر  اما  ندارد  را  اطراف  سروصدای 
راحتی می تواند بدون مزاحمت سروصدای 
کند. همچنین  موسیقی گوش  به  خارجی 
دارای قابلیتی است که به کاربر امکان می 
دهد با فشار دکمه ای سروصدای خارجی 

را بشنود.

ایرفون ال جی باکتری ها را از بین می برد نوشتار

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت ساز گفت: استارت آپ های 
حوزه صنایع خالق عملکرد خوبی 
نشان  خود  از  کرونا  مقابل  در 
شرکت های  با  هم راستا  و  دادند 
با  مقابله  مشغول  دانش بنیان، 

ویروس هستند.
 سیدمحمدحسین سجادی نیری 
تاثیر  و  اندیشه  نقد  »نشست  در 
نوپا«  کارهای  و  کسب  بر  کرونا 
از  اقتصاد،  اجزاء  تمام  کرد:  بیان 
تاثیر   ۱۹ کووید  ویروس  شیوع 
و  کسب  البته  صد  و  پذیرفته اند 
مسئله  این  از  نیز  نوپا  کارهای 
در  همه  این  با  نمانده اند.  مصون 
زیست بوم نوآوری کشور، کسب و 
کارهای نوپا از این نظر به دو دسته 
تقسیم می شوند. دسته اول کسب 
و کارهای نوپایی هستند که مانند 
ویروس  شیوع  از  سنتی  مشاغل 
کرونا غافلگیر شدند و دسته دوم 
که  بودند  نوآوری  شرکت های 
تبدیل  فرصت  به  را  کرونا  تهدید 
کردند و از آن پله ای ساختند برای 
جهش در تولید محصوالت جدید.

هستم  معتقد  داد:  ادامه  نیری 

که کسب و کارهای نوپای ایرانی 
و  کسب  از  زمینه ها  از  برخی  در 
کارهای نوپای غربی موفق تر عمل 
شرکت  یک  مثال  برای  کردند. 
دانش بنیان را که در عرض کمتر 
کامل  تولید  خط  یک  ماه  دو  از 
عفونی  ضد  مواد  و  ماسک  تولید 
راه  محصوالتش  دیگر  کنار  در  را 
با یک شرکت عظیم  اندازی کرد 
بین المللی مانند اوبر مقایسه کنید 
که نتوانست خود را با این چالش 
قابل  زیان  و  و ضرر  سازد  همگام 
و  متوجه آن شد. کسب  توجه ای 
کارهای که از قبل آمادگی جهش 
را داشتند و از چابکی فناورانه الزم 
این  از  توانستند  بودند،  برخوردار 
استفاده  مطلوب  نحو  به  بحران 

کنند.
فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
علمی  معاونت  ساز  هویت  و  نرم 
جمهوری  ریاست  فناوری  و 
افزود: کرونا به ما یاد داد که باید 
ماژور  فرس  بخش  به  باید  که 
اجتناب(  غیرقابل  )رخدادهای 
از  پیش  شرکت ها  تجاری  برنامه 
استارت  یک  کرد.  توجه  گذشته 

که  باشد  داشته  توجه  باید  آپ 
مانند شیوع  ممکن است مسائلی 
ویروس یا تحریم پیش بیایید که 
می توان  است،  او  اراده  از  خارج 
تهدیدها  این  از  شکوه  جای  به 
فرصتی ساخت و به موفقیت های 
چنانکه  یافت.  دست  خیره کننده 
بسیاری از شرکت های دانش بنیان، 
مشکالت،  از  کوهی  علی رغم 
و  تحریم  چالش  ار  استفاده  با 
کاالی  قلم  صدها  ارزی،  نوسانات 

جدید را بومی سازی کردند.
گفت:  ادامه  در  نیری  سجادی 
دیگری  متعدد  درس های  کرونا 
ساختارهای  داشت،  ما  برای  نیز 
و  کسب  با  مواجه  در  اقتصادی 
دگرگونی  نیازمند  نوپا  کارهای 
استارت  از  بسیاری  است.  کامل 
آپ ها و شرکت های نوآور و خالق 
میان  در  ما  با  را  خود  مشکالت 
سازمان  مثال،  برای  می گذارند. 
امورمالیاتی کشور و سازمان تامین 
که  هستند  نهادی  دو  اجتماعی، 
باید نگاه سنتی خود را تغییر دهند 
را  نوپا  و شرایط کسب و کارهای 

درک کنند.

با اندازه گیری قدیمی ترین نور؛

سن جهان ۱۳ میلیارد سال تخمین زده شد
نوشتار

محققان با اندازه گیری قدیمی ترین 
نور در جهان، تخمین ۱۳.۸ میلیارد 

سالی از سن آن را تایید کردند.
یو اس ای تودی، طبق  از  نقل  به 
 ۱۳.۸ جهان  جدید،  تحقیقی 
محققان  البته  است.  ساله  میلیارد 
سن  تعیین  درباره  تحقیقاتی  قباًل 
در  اما  بودند.  داده  انجام  جهان 
پژوهش ها  برخی  اخیر  سال های 
حاکی از آن بود که احتماالً جهان 
جوان تر از سن تخمینی خود باشد.

در همین راستا گروهی از فیزیک 
ترین  قدیمی  تصویر  اخترشناسان 
نور جهان را بررسی و تایید کردند 
سال  میلیارد   ۱۳.۸ جهان  سن 

است.
طبق بیانیه دانشگاه استونی بروک، 

دستیابی به بهترین تصویر از دوران 
محققان  به  جهان  ظهور  اولیه 
کمک کرد به درک بهتری از شیوه 
تشکیل زمین، شیوه پایان جهان و 

حتی زمان پایان جهان برسند.
ارشد  مولفان  از  یکی  سگال  نیلما 
مشغول  ما  می گوید:  پژوهش  این 
در  از جهان  اولیه  تصویر  بازسازی 
برای  هستیم،  آن  اصلی  وضعیت 
این منظور نشانه های گذر زمان و 
فضایی که تصویر را مخدوش کرده، 
تصویر  رصد  با  می کنیم.  حذف 
جهان  اولیه  سال های  از  واضح تر 
می توانیم به درک بهتری از شیوه 

پدید آمدن آن برسیم.
همچنین در این پژوهش محققان 
در  آتاکاما  تلسکوپ  مشاهدات  از 

شیلی استفاده کردند تا یافته های 
ماهواره  اطالعات  با  را  جدید خود 

»پالنک« مقایسه کنند.
اندازه  با  آتاکاما  تلسکوپ  محققان 
گیری قدیمی ترین نور در جهان، 
سن آن را تخمین زدند. گروه های 
سن  تخمین  برای  دیگر  پژوهشی 
اندازه گیری  جهان، کهکشان ها را 

کرده اند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
استارت  گفت:  سنتی  طب  و  دارویی 
آپ های گیاهان دارویی با 6 شتابدهنده 

سرعت می گیرند.
ملی  ژنتیک  ذخایر  دارویی  گیاهان   
کشور محسوب می شوند و صادرات خام 
و بدون فرآوری آنها مانند خام فروشی 
مواد معدنی، دارای ارزش افزوده اندکی 
است. تالش برای ایجاد زنجیره تولید در 
این صنعت با حمایت از توسعه کمی و 
کیفی استارت آپ ها در سال جاری یکی 
از اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری  
معاونت  سنتی  طب  و  دارویی  گیاهان 

علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
توسعه  ستاد  دبیر  عصاره  محمدحسن 
طب  و  دارویی  گیاهان  فناوری  و  علوم 

رییس  فناوری  و  علمی  معاونت  سنتی 
جمهوری در این باره گفت: خام فروشی 
حوزه  در  چالش ها  اصلی ترین  از  یکی 
گیاهان دارویی است. بازار قابل توجهی 
برای محصوالت به دست آمده از فرآوری 

گل  و  زعفران  مانند  دارویی  گیاهان 
محمدی در جهان وجود دارد. صادرات 
قابل  ارزآوری  می تواند  محصوالت  این 
داشته  همراه  به  کشور  برای  توجهی 

باشد.

عکس نوشت

خبر
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