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قالیباف در صحن علنی مجلس:

دغدغه ما صادرات صحیح 
محصوالت کشاورزی است

واگذاری جزایر در سند ایران 
و چین مورد بحث نیست

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه گفــت: بحث هایــی 
ماننــد واگــذاری امتیــازات یــا جزایــر در ســند همــکاری میــان ایــران 

و چیــن، مــورد بحــث نیســت  ....
2

هشدار سازمان ملل درباره 
افزایش گرسنگی در جهان

3

متروی تهران
4 به ۳ هزار واگن نیاز دارد

دکتر محسنی بندپی :

اشتغالزایی جهت تسهیل ازدواج 

جوانان ضروری است

»سند ۲۵ ساله« می تواند درگاهی 
 برای فروش نفت خام و انرژی

 باز  کند

2

خط تجارت دریایی چابهار به چین 

برای اولین بار راه اندازی شد

3

فرهنگ و معرفت افزایی اهتمام 

جدی آستان قدس رضوی

5

سالمت 6

همه گیری  بزرگ ترین  ویروس  کرونا 
در دنیا است

ــا  ــیوع کرون ــته، ش ــرن گذش ــت: در ق ــی، گف ــص عفون ــک متخص ی
ــاد. ــاق افت ــا اتف ــود کــه در دنی ــن همــه گیــری ب ــزرگ تری ــروس ب وی

ــوان آرش،  ــع بان ــی بیمارســتان جام ــره ســوری متخصــص عفون  طاه
ــن  ..... ــابه از ای ــوارد مش ــم در م ــا می توانی ــزود: م اف 7 2

محمد علیخانی :

از  نقل  به  آمریکایی  روزنامه  یک 
ترامپ  دولت  می گوید  آگاه  منابع 
خواهان  که  جمهوریخواهانی  با 
برای  دالر  میلیاردها  اختصاص 
کرونا  با  مقابله  هزینه های  تامین 

هستند؛ به مشکل برخورده است.
منابع  پُست،  واشنگتن  از  نقل  به 
جمهوریخواهان  درگیری  از  آگاه 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  با  سنا 
الیحه ای  تصویب  سر  بر  آمریکا 
خبر می دهند که قرار است به ارائه 
آخرین بسته حمایتی علیه کووید 
۱۹ منجر شود که پیش از برگزاری 

انتخابات نوامبر، ارائه می شود.
طبق گفته ها، دولت ترامپ می کوشد 
تا مانع از اختصاص میلیاردها دالر 
برای صرف هزینه تست گیری و یا 
کرونا شود  به  آلوده  افراد  ردگیری 
حال آنکه عالقه ای هم به همراهی 
جمهوریخواهی  سناتورهای  با 
بودجه  اختصاص  خواهان  که 
میلیاردی به مرکز کنترل و مقابله 
با بیماری های آمریکا هستند؛ ندارد.

برای  قصدی  همچنین  ترامپ 
واگذاری بودجه بیشتر به پنتاگون 
و وزارت خارجه آمریکا برای مقابله 

با این ویروس ندارد.
مناقشاتی که از آنها سخن به میان 

که  است  الیحه ای  پیرامون  آمد؛ 
رهبر  کانل«  مک  »میچ  سوی  از 
ارائه  سنا  جمهوریخواه  اکثریت 
پیشتر  که  همانطور  و  است  شده 
با  تفاهم  صورت  در  شد؛  گفته 

آخرین  ارائه  مقدمه  دموکرات ها، 
بسته حمایتی را فراهم می کند که 
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  پیش 
با  مبارزه  امر  به  آمریکا  جمهوری 

کرونا اختصاص می یابد.

واشنگتن پُست خبر داد: مانع تراشی ترامپ برای تأمین بودجه اقدامات مقابله با کرونا

توان  تقویت  بر  کشور  این  نظامی  فرماندهان  با  دیدار  در  شمالی  کره  رهبر 
بازدارندگی از جنگ پیونگ یانگ و همچنین تداوم انقالب جوچه تاکید کرد.

کیودو با نقل این خبر از خبرگزاری رسمی کره شمالی می نویسد: »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی، در نشستی با اعضای کمیسیون مرکزی نظامی ضمن 
این زمینه  بازدارندگی، در مورد مسائل کلیدی الزم در  بر تقویت توان  تاکید 

سخن گفت.
 »کمیسیون مرکزی نظامی کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی« مسئول 
هماهنگی بین هسته مرکزی حکومت  و ارتش این کشور بوده و از وظایف اصلی 

آن نیز تامین مهمات جنگی  است.
نظامی  مرکزی  کمیسیون  در  برنامه ریزی شده  اقدامات  گزارش،  این  اساس  بر 
تصمیمات تاریخی هستند که ضامن تداوم انقالب جوچه با توان نظامی قابل 
اتکا خواهد بود. »جوچه« ایدئولوژی یا بینش رسمی در کره شمالی  است که 
پدربزرگ رهبر فعلی آن را در آغاز شکل گیری حکومت بنیان گذاشت و از اهداف 

اصلی آن می توان به اصل »اتکا به خود« نام برد.
از دیگر مسائل مطرح شده در  اعالم خبرگزاری رسمی کره شمالی،  اساس  بر 
نشست کیم جونگ اون با فرماندهان نظامی ارتش کره شمالی، لزوم آمادگی در 
برابر شرایط نظامی پیرامون شبه جزیره کره و تهدیدهای احتمالی نظام« و تائید 

برنامه های کلیدی تولید مهمات، بود.
در گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی، جزئیاتی از توان 
بازدارندگی از جنگ مطرح نشده است. با این حال معموال واژگان بازدارندگی در 

کره شمالی به معنی موشک های بالستیک و زرادخانه هسته ای  است.

در دیدار با فرماندهان ارتش کره شمالی انجام شد؛

تاکید کیم جونگ اون بر تداوم »انقالب جوچه«

مسأله سد النهضه و درگیری سه کشور سودان، مصر و اتیوپی بر سر سهم 
آبی خود از رود نیل یکی از مهم ترین تحوالت قاره آفریقا به شمار می رود 

که توجه تحلیلگران را جلب کرده است.
اتیوپی از آبگیری سد بزرگ النهضه که ساخت آن از سال ۲۰۱۱ بر روی 
رودخانه نیل آغاز شده بود، خبر داد. جایگاه راهبردی رودخانه تمدن ساز 
نیل بر هیچکس پوشیده نیست. از هزاران سال پیش تاب آوری اقتصادی 
ده ها میلیون نفر در سه کشور سودان، مصر و اتیوپی به جریان این رودخانه 

وابستگی تام و تمام داشته است.
حال با شروع فرآیند آبگیری سد النهضه اتیوپی که به جای درخواست مصر 
برای ده ساله بودن آن، طی سه سال انجام خواهد شد، حیات اقتصادی و 
اجتماعی مصر با جمعیتی که پیش بینی می شود تا ۱۰ سال آینده به بیش 
از ۱۴۵ میلیون نفر برسد در خطر جدی قرار گرفته است. بهره برداری از 
سد النهضه موجب می گردد که قاهره سالیانه حجمی در حدود ۱۱ تا ۱۹ 
میلیارد متر مکعب از آب نیل و در پی آن، درآمد حدود ۲ میلیون کشاورز 

را از دست بدهد.
درک درست اولویت ها؛ هم پیوندی اقتصاد و سیاست

عملیات ساخت سد النهضه درست در سال شروع انقالب های جهان عرب 
خودکامگی  و  فساد  وابستگی،  ناکارآمدی،  که  هنگامه ای  در  شد.  شروع 
رؤسای جمهور همیشگی کشورهای عربی مردمان این کشورها را به خیزش 
واداشته و رشته ای از بحران های به هم پیوسته را سبب شد، اتیوپیایی ها با 
درک درست اولویت های حکمرانی و آینده نگری به جای برگزیدن آشوب و 

ناامنی راه پیشرفت و توسعه اقتصادی را پی گرفتند.
هوشیاری و درک درست تاریخی فرمانروایان اتیوپی سبب شد تا آنها با 
نیم نگاهی به شرایط پیرامون و با آگاهی از در پیش بودن بحران آب در قاره 
آفریقا از فرصت پدید آمده ناشی از درگیری مصر و سودان در اختالفات 
داخلی بهره برده و حرکت خود را برای دسترسی به اهداف شان آغاز کنند.

سرنوشت متفاوت این سه کشور به روشنی نشان دهنده آن است که چگونه 
رهبران کشورها می توانند با تشخیص درست شرایط تاریخی خود و در نظر 
گرفتن منافع ملی و رفاه شهروندان خویش راه بهروزی ملت خود را در 
پیش بگیرند و با اتحاد و ائتالف سازی هاِی مبتنی بر منافِع دو سویه بلند 
مدِت اقتصادی و سیاسی در جهاِن آنارشیِک کنونی، گلیم خود را از آب 
بیرون بکشند. اتیوپی توانست با بهره گیری از اشتیاق فراوان چین جهت 
حضور و نفوذ در آفریقا ضمن دریافت کمک های مالی از این کشور برای 
ساخت سد النهضه، پشتیبانی سیاسی آن را هم در شورای امنیت به دست 

آورد.

سد النهضه اتیوپی و دو رویکرد نسبت به حکمرانی

عضو هیئت ملی مذاکره کننده یمن از بی تفاوتی سازمان ملل در قبال 
جنایت های صورت گرفته در این کشور انتقاد کرد.

به نقل از المسیره، »عبدالمجید حنش« عضو هیئت ملی مذاکره کننده 
یمن، اعالم کرد که مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل به این کشور از 

سه سال قبل تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.
وی در ادامه افزود: گریفیتس تالش می کند برای آنکه در پُست خود باقی 

بماند خواسته متجاوزان را محقق کند.
حنش همچنین گفت: سازمان ملل شکست بزرگی در یمن خورده است. 
ملت ما تنها خواهان آن است که مداخالت خارجی در یمن متوقف شده تا 

همگی بر سر یک میز برای مذاکره بنشینند.
وی در ادامه افزود: بی تفاوتی سازمان ملل باعث شده جنایت های ائتالف 
سعودی علیه ملت یمن همچنان ادامه پیدا کند. ما هیچ امیدی به نقش 
سازمان ملل در دستیابی به یک راهکار برای پایان دادن به بحران یمن و 

محاصره این کشور نداریم.
این مسئول یمنی گفت: زمانی که متجاوزان با خونسردی کامل یمنی ها 
را هدف حمالت خود قرار می دهند، هیچ سخنی از سوی فرستاده سازمان 
ملل جز نگرانی صادر نمی شود. کشور یمن زیر نظر سازمان ملل در حال 
تکه تکه شدن است و سازمان ملل تنها به دنبال دادن حقوق کارمندان 
خود است. توقف تجاوز علیه یمن به معنی توقف تزریق میلیون ها دالر 
به سازمان ملل است که این به معنی معامله کردن با خون یمنی ها به 

شمار می رود.

عضو هیأت مذاکره کننده یمن:

هیچ امیدی به نقش سازمان ملل برای حل 
بحران یمن نداریم با  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 

نابرابری های موجود در  به  اشاره 
جهان گفت که نیمی از ثروت های 

جهان در اختیار ۲۶ نفر است.
در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل   
سخنانی گفت: در حالی که غالب 
سر  به  نابرابری  در  جهان  مردم 
می برند بیش از نیمی از ثروت های 
معدودی  عده  اختیار  در  جهان 

است.
»آنتونیو گوترش« که در مراسمی 
بزرگداشت  سالروز  مناسبت  به 
رئیس جمهوری  ماندال«  »نلسون 
پیشین و رهبر جنبش ضدآپارتاید 
سخنرانی  جنوبی  آفریقای  در 
نابرابری  به  اشاره  با  می کرد، 
 ۲۶ که  افزود  جهان  در  اقتصادی 
نفر از ثروتمندترین افراد جهان به 
اندازه نیمی از جمعیت کل جهان 

ثروت دارند.
این  که  گفت  همچنین  وی 
نابرابری ها در جهانی که با شیوع 

چشم  به  شده  چندپارچه  کرونا 
می آید و باید برای رفع آن و ایجاد 
منشور  جدید،  اجتماعی  توافق 

جهانی جدیدی ایجاد شود.
گوترش در عین حال اظهار داشت 

به  توسعه  که کشورهای در حال 
ویژه کشورهای آفریقایی، در سطح 
جهانی از جمله در بانک جهانی به 
خوبی  قدرت  اقتصادی  لحاظ 
سیاسی  نماینده  فاقد  و  ندارند 

ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
هستند.

همچنین  ملل  سازمان  دبیرکل 
در  کشورها  این  بیشتر  فعالیت 

عرصه جهانی را خواستار شد.

گوترش: ۲۶ نفر به اندازه نیمی از جمعیت کل جهان ثروت دارند



سیاسی
خبر

»سند ۲۵ ساله« می تواند درگاهی برای 
فروش نفت خام و انرژی باز  کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله بین 
ایران و چین، گفت: این قرارداد می تواند درگاهی برای فروش نفت 
خام و انرژی ایران باشد پس مردم نباید به اطالعات عناصر مزدور 

توجه کنند.
آزادی خواه در جلسه علنی  مجلس شورای  احد  االسالم   حجت 
اسالمی در نطق میان دستور با اشاره به اخطار اخیر خود در صحن 
مجلس به استناد اصل ۷۷ قانون اساسی، گفت: بر مبنای اصل ۷۷ 
قانون اساسی عهدنامه ها، قراردادها و موافقت  نامه های  بین  المللی  
باید به  تصویب  مجلس  شورای  اسالمی  برسد بر همین مبنا در اخطار 
خود به برنامه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری ایران اشاره 
کردم و متذکر شدم که مجلس باید در جریان فرایند امور قرار گیرد، 

این حق مجلس است.
وی افزود: برخی از دوستان به تصور اینکه من در جریان کار نیستم 
از دوره قبل در جریان  این در حالی است که  نکاتی را فرمودند، 
جزئیات موضوع قرار گرفته ام و می دانم منشاء این قرارداد کجا و 

به چه شکل است.
نماینده مردم مالیر در مجلس تاکید کرد: مجلس باید در جریان 
کار قرار گیرد تا همانطور که عده ای دلسوز برجام دیروز به اتهام، 
دلواپسان نامگذاری شدند، امروز مجددا عده ای با خط مشی سیاسی 
مسائل ضروری  تمامی  برای  نکنند. شفافیت  باز  مرز جدید  دیگر 

است.
انقالب در مراسم  با اشاره به سه دستور رهبر معظم  آزادی خواه 
قرارداد  این  گفت:  روحانی،  حسن  جمهوری  ریاست  حکم  تنفیذ 
»برنامه جامع ۲۵ ساله ایران و چین« است، خرداد ماه امسال نسخه 
اولیه این قرارداد در ۹ بند تدوین شده است و شامل چشم انداز، 
و همکاری  نظارت  اقدامات،  زمینه ها، همکاری،  اهداف،  ماموریت، 
در کشور ثالت و غیره است که در ژانویه ۲۰۱۶ کلید خورده است.

که  دهید  اجازه  نباید  اسالمی  ایران  شریف  ملت  کرد:  تاکید  وی 
ضد انقالب مانع پیشرفت این کشور شود، مردمی که نگرانید باید 
بدانید که در فضای مجازی اطالعات ناقص توسط عناصر مزدور خود 
فروخته به شما داده می شود. انقالب اسالمی ایران۴۰ سال اجازه 

نداد یک وجب از خاک این کشور به دست اجانب بیفتد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در هیج کجای این قرارداد نیامده 
است که ما جزیره کیش را به چین واگذار می کنیم، مردم را نباید 
با اظهارات دروغ ناراحت کرد. وقتی کشور در آستانه پیشرفت است 
نباید به این شکل برخورد شود. این قرارداد به ویژه در حوزه انرژی و 
فروش نفت خام می تواند درگاهی را به سوی کشور ما باز کند بدون 

اینکه یک وجب از خاک ایران به دشمن واگذار شود.
این  مورد  در  دقیق تر  اطالعات  هر کسی  یادآور شد:  خواه  آزادی 
قرارداد دارد، بازگو کند. به اشتباه نباید به مردم اطالعات داده شود.

وی با اشاره به فرصت یکساله دولت، گفت: با توجه به عمر کوتاه 
دولت، کمیسیون ها باید فعال شوند. برخی از خرده دستورها اتالف 
وقت است و خروجی ندارد، طرح دو فوریتی که بعد از نطق ها قرار 
است رأی گیری شود، یکی از بهترین دستور کارهای مجلس است 

زیرا کمر طبقات پایین جامعه از تورم سنگین شکست.
نماینده مردم مالیر در مجلس افزود: درد مردم با پیدا کردن مقصر 
در این شرایط درمان نمی شود، مشکل آنها باید حل شود. مشکالت 
مجلس  کمیسیون های  که  می شود  مرتفع  صورتی  در  هم  مردم 
در  را  غیره  و  اشتغال  تورم،   و سکه،  ارز  گرانی  مانند  موضوعاتی 

اولویت قرار دهند. مردم را باید از این بحران نجات دهیم.
آزادی خواه گفت: هیئت رئیسه باید دستور دارای اولویت که حالل 

مشکالت مردم باشد را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دغدغه 
کشاورزی  محصوالت  صحیح  صادرات  ما 
است و مهم نیست این محصوالت از کدام 

نقطه کشور باشد.
مجلس  علنی  جلسه  در  اسحاقی  سلمان   
های  صحبت  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
آباد اظهار  نماینده مردم خرم  ویس کرمی 
این نماینده مطالبی درباره زعفران  داشت: 
که  است  آن  ما  توقع  که  کرد  مطرح 
نمایندگان صحبت های کارشناسی و علمی 

از پشت تریبون مجلس مطرح کنند.
وی بیان کرد: این نماینده در اظهارات خود 
گفت که زعفران استان من بهتر از زعفران 
اظهارات  این  که  است  خراسان  استان 
پسندیده نیست. اسحاقی تصریح کرد: استان 
خراسان ۸۵ درصد از زعفران کل کشور را 
این  تولید می کند و حدود ۷۰۰ سال در 

زمینه قدمت دارد و بر این اساس نمایندگان 
شده  کارشناسی  و  علمی  صورت  به  باید 
صحبت کنند. محمدباقر قالیباف در پاسخ 
زعفران  اساسی،گفت:  قانون  اخطار  این  به 

برای همه مردم ایران و دسترنج مردم است.
وی تأکید کرد: باید کمک کنیم تا صادرات 
یا  و  این بخش  کاالهای کشاورزانی که در 
کشند  می  زحمت  دیگر  های  بخش  در 

این  نیست  مهم  و  شود  انجام  درستی  به 
محصوالت از کدام نقطه کشور باشد، بلکه 
ما  دغدغه  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

است.

دغدغه ما صادرات صحیح 
محصوالت کشاورزی است

خبر

قرارداد با چین اهرم فشار ما 
مقابل غرب است

قراردادهای  عقد  گفت:  مدرسین  اسالمی  انجمن  مرکزی  شورای  عضو 
استراتژیک همچون سند ۲۵ ساله ایران و چین می تواند به پایداری نگاه 

جهان به ما کمک کند و نسبت به اقدامات اروپا در قبال ما بازدانده باشد.
غالمرضا ظریفیان، عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها 
درباره تشدید اقدامات آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران گفت: 
ثمر  به  را  برجام  پروژه  تا  امروز تالش کرده  تا  دستگاه دیپلماسی کشور 
از جمله بدعهدی  با دخالت عوامل مختلف داخلی و خارجی  اما  برساند 

اروپایی ها برجام سرانجام خوبی نداشت.
وی افزود: با این حال برجام دستاورد مهمی برای کشور بود و نفس وجود 

آن مانع از برخی حوادث شد.
وی همچنین گفت: به نظر می رسد که وجود برخی تحریم ها باعث کاهش 
در  ما  ارتباطی  گشایش های  و  شده  کشور  دیپلماسی  دستگاه  تحرکات 

مواجهه با کشورهای مختلف به حداقل رسیده است.
این  بر  روسیه  و  به چین  وزارت خارجه  اخیر  نگاه  کرد:  تاکید  ظریفیان 
مبناست که فشارها از طرف غرب به حداکثر رسیده و باید پشتوانه های 

ارتباطی ایران تقویت شود تا خدای نکرده نظام آسیب جدی نبیند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با وجود این تنگناها ما نباید عرصه گفتگو 
با آسیا و اروپا را ببندیم و فکر می کنم فضای سیاسی امروز جهان به نفع 
آمریکا نیست، بنابراین با وجود وابستگی جدی اروپا به آمریکا آنها وقایع 

اخیر این کشور را ارزیابی می کنند و ممکن است ورق به نفع ما برگردد.
وی با اشاره به اینکه ما نباید همه مسائل را به انتخابات آمریکا گره بزنیم، 
اظهار داشت: ما به عنوان یک کشور مستقل باید ارتباطات منطقه ای خود 

را گسترش دهیم و توانایی های گفتمانی خود را تقویت کنیم.
ظریفیان تصریح کرد: اگر یک برنامه جامع را در سطح عمومی تر از سیاست 
خارجی تدوین و دنبال کنیم و از مجموعه توانایی های خود استفاده کنیم، 

فشارها به کشور کاهش می باید.
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها با اشاره به طرح 
قرارداد ۲۵ ساله با چین اظهار داشت: عقد قراردادهای استراتژیک با هر 
کشوری که ظرفیت های خوبی برای همکاری دارند، می تواند به پایداری 
نگاه جهان به ما کمک کند و نسبت به اقدامات اروپا در قبال ایران بازدانده 

باشد.

هوانیروز سپاه در قطعه سازی و مدرن سازی به 
خودکفایی رسیده است

فرمانده کل سپاه گفت: نهضت قطعه سازی در هوانیروز سپاه که نیاز ما 
را به قطعات از سایر کشورها و حتی در داخل از بسیاری جنبه ها برطرف 

کرده، امروز به خوبی انجام پذیرفته است.
گروه  از  بازدید  حاشیه  در  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  سرلشکر حسین   
بالگردی فتح هوانیروز سپاه با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از بار و فشار 
امنیت ملی در کشور بر دوش نیروی زمینی سپاه است، گفت: امروز نیروی 
زمینی ما در مناطق مرزی مهم اعم از شمال غرب، جنوب، جنوب شرق 
و جنوب غرب کشور آرایش دفاعی بسیار خوب و اطمینان بخشی گرفته 

است.
نیازمند  اعماق  این  در  دفاعی  و  امنیتی  عملیات های  اینکه  بیان  با  وی 
پشتیبانی های متنوع است، افزود: نیروی زمینی سپاه به دلیل اینکه از 
دکترین تهاجمی در عمق بهره می برد، پشتیبانی بالگردی از آن نیز یک 

ضرورت است.
فرمانده کل سپاه با اشاره به قابلیت های حوزه بالگردی نیروی زمینی سپاه، 
گفت: چند سالی است که این نیرو با ایجاد ساختار هوانیروز در سازماندهی 
رزمی خود به قابلیتی جدید دست یافته و امروز نیروی زمینی سپاه در بعد 
بالگردهای تهاجمی و رزمی، جهش قابل مالحظه ای به ویژه در سال های 

اخیر داشته و استعداد بالگردهای رزمی خود را افزایش داده است.
سرلشکر سالمی افزود: عالوه بر این، سایر بالگردهای پشتیبانی و ترابری 
نیز رشد قابل توجهی داشته اند، به شکلی که قادرند به خوبی مأموریت های 

نیروی زمینی سپاه را پشتیبانی کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه هوانیروز به خودکفایی در بسیاری از حوزه ها 
رسیده است، تصریح کرد: مدرن سازی پایگاه های نیرو و مراکز تعمیراتی 
آن، به ویژه نهضت قطعه سازی در هوانیروز سپاه که نیاز ما را به قطعات 
از سایر کشورها و حتی در داخل از بسیاری جنبه ها برطرف کرده، امروز 

به خوبی انجام پذیرفته است.
فرمانده کل سپاه افزود: برادران ما در هوانیروز در زمینه آموزش کامل 
خوداتکا هستند و آموزش متون و مفاهیم مدرن را با کارگاه های پیشرفته 
عملی همراه می کنند، عالوه بر این در ساخت قطعات و تعمیر بالگردها در 

برخی بالگردها تا تعمیر کامل بالگرد انجام می شود.
سرلشکر سالمی در پایان با بیان اینکه پیشرفت بسیار خوبی در هوانیروز 
مشاهده می شود، گفت: پایگاه های هوانیروز در اقصی نقاط کشور در حال 
گسترش هستند و بحمداهلل امروز در آمایش سرزمینی و آرایش دفاعی 
هوانیروز به وضعیت بسیار مناسبی رسیده ایم، این تالش ها ادامه دارد و 
ما هرگز متوقف نخواهیم شد و سال به سال بر این استعداد اضافه خواهد 
شد و همپای رشد سایر بخش های نیروی زمینی، هوانیروز نیز رشد قابل 

توجهی خواهد داشت.

انتخابات پارلمانی سوریه گامی مثبت 
در راستای پیشرفت این کشور است

انتخابات  است  امیدوار  ایران  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پارلمانی سوریه گامی مثبت در راستای صلح، ثبات و پیشرفت روند 
گفتگوهای سیاسی سوری-سوری و تسکین آالم مردم این کشور باشد.

 سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز مراتب 
خرسندی جمهوری اسالمی ایران از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات 
پارلمانی سوریه، اظهار داشت: این انتخابات در شرایطی برگزار می شود 
که مردم سوریه به دلیل درگیری و ویرانی های تحمیل شده ناشی 
خارجی  اشغالگر  نیروهای  حضور  تروریستی،  گروه های  اقدامات  از 
متحمل  را  زیادی  و سختی های  رنج  یکجانبه  ظالمانه  تحریم های  و 

شده اند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران امیدوار است انتخابات پارلمانی 
سوریه گامی مثبت در راستای صلح، ثبات و پیشرفت روند گفتگوهای 

سیاسی سوری-سوری و تسکین آالم مردم این کشور باشد.
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معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه گفت: بحث هایی مانند واگذاری 
همکاری  سند  در  جزایر  یا  امتیازات 

میان ایران و چین، مورد بحث نیست.
دیپلماسی  معاون  انصاری  غالمرضا 
اقتصادی وزیر امور خارجه با حضور در 
شبکه اول سیما در مورد سند همکاری 
میان ایران و چین اظهار داشت: از بحث 
داغ داخل جامعه ما دو الی سه هفته ای 
از  بسیاری  خوشبختانه  و  می گذرد 

مسائل روشن شده است.
و  معترضان  طیف  داد:  ادامه  وی 
این  و  بود  وسیعی  طیف  پرسشگران 
شناخته  و  مغرض  دشمنان  از  طیف 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  شده 
هم  کسانی  همچنین  و  می شد  شروع 
و  عالقه مندان  دوستان،  از  که  بودند 

پرسشگران درون نظام بودند.
خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  معاون 
امور خارجه محور اصلی  گفت: وزارت 
کار خود را برای پاسخگویی به کسانی 
که حق پرسش دارند و ملت شهیدپرور 
جامعه  یک  داد.  قرار  ایران  پرتالش  و 
پرسشگر جامعه ای است که مورد وثوق 
هم امام راحل )ره( و هم رهبر انقالب 
است و ما افتخار می کنیم که در یک 
جامعه پرسشگر هستیم. تا پرسشگری 
وجود  موفقیت  و  توسعه  رشد،  هست، 

دارد.
یک  پیش نویس  وقتی  افزود:  انصاری 
پیش نویس  این  می شود،  آماده  سند 
شکل  تغییر  بار  چندین  است  ممکن 
تمامی  اوالً  چراکه  کند،  پیدا  محتوا  و 
و  باشند  دخیل  آن  در  باید  سازمان ها 
و  کنند  اعمال  آن  در  را  خود  نظرات 
همچنین ممکن است چندین بار سند 

مورد بازنویسی قرار گیرد.
مرحله  آنکه  از  بعد  کرد:  عنوان  وی 
مذاکره  مرحله  شد،  آماده  پیش نویس 
ممکن  موضوع  این  و  می شود  آغاز 
طول  سال ها  حتی  و  مدت ها  است 
بکشد. ممکن است در مذاکرات محتوا، 
فرم قانونی و یا شکل، شاهد تغییراتی 
سندها  برخی  باشیم.  پیش نویس  در 
هستند که بیش از ۱۵ سال مذاکرات 
نهایی شدن آن ها به طول می انجامد. به 
طور مثال سند راهبرد همکاری چین و 
روسیه ۱۵ سال به طول انجامیده است. 
در همین مرحله ای که ما قرار گرفته ایم 
بیش از پنج سال طول کشیده است تا 

به آن برسیم.
امور  وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
سند  بحث  آغاز  کرد:  اضافه  خارجه 
زمان  از  پکن،  و  تهران  میان  همکاری 
و  ایران  به  چین  جمهور  رئیس  سفر 
دیدار وی با مقامات جمهوری اسالمی 
شروع  رهبری  معظم  مقام  جمله  از 
همکاری های  بحث  دیدار  آن  در  شد. 
و  چین  و  ایران  میان  راهبردی 
همکاری های ۲۵ ساله مطرح شد. در 
و  خارجه  امور  وزارت  هم  مدت،  این 

همچنین سازمان های دیگر بارها روی 
زمانی  و  کردند  کار  پیش نویس  این 
آغاز  برای  طرف  دو   ۹۸ سال  در  که 
کردند،  آمادگی  اعالم  خود  مذاکرات 

طبیعتاً این بحث فعال تر شد.
در  که  مسایلی  کرد:  تصریح  انصاری 
می شود،  مطرح  مطبوعات  و  رسانه ها 
بخشی از آن ممکن است در داخل سند 
باشد و برخی نیز از اساس ریشه ندارد. 
یا  امتیازات  واگذاری  مانند  بحث هایی 
جزایر در این سند مورد بحث نیست. 
ایران  اسالمی  جمهوری  جایگاه  امروز 
در جایگاهی نیست که کسی بخواهد 
و  آن شده  با  گفتگو  وارد  باب،  این  از 
کنیم.  واگذار  را  چیزی  ما  تا  بخواهد 
طبیعت  روحیه،  در  نه  چیزی  چنین 
وجود  ایران  اسالمی  جمهوری  ذات  و 

ندارد.
دنبال  به  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  بوده  چین  با  برد-برد  همکاری  یک 
هستیم و این چیزی است که ما با اکثر 
نزدیک و  روابط  آنها  با  کشورهایی که 
ما  هستیم.  آن  خواهان  داریم،  خوبی 
تفاهمات  سمت  به  تا  می کنیم  سعی 

راهبردی با کشورهای دوست برویم.
اقتصادی وزیر خارجه در مورد  معاون 
ساله   ۲۵ میزان  مورد  در  نگرانی ها 
داشت:   اظهار  چین،  با  همکاری   بودن 
مدت زمان اینگونه سندهای همکاری، 
است.  کشورها  بین  رابطه  براساس 
مطمئناً در قرن بیست و یکم قرن آسیا 
امروز  آسیایی  مهم  کشورهای  است. 
همکاری ها  و  می شوند  جمع  هم  دور 
ایجاد  را  منطقه ای  اتحادیه های  و 

می کنند.
انصاری ادامه داد: این موضوع طبیعی 
است که دو کشور مهم آسیایی یعنی 
ارتباطات  یکدیگر  با  نیز  و چین  ایران 
و همکاری های در سطح گسترده و در 
طیف وسیع داشته باشند. از ۲۵ سال، 
معموالً برای یک نسل نام برده می شود 
در  بین کشورها  معمولی  نرم  بسیار  و 

مذاکره است.
نهایی  برای  پیش بینی  مورد  در  وی 
شدن سند همکاری ایران و چین گفت: 
اوالً پیش نویس هنوز نهایی نشده است. 
خود  مراحل  تمامی  که  نویسی  پیش 
نهایی  دست  در  باشد،  کرده  طی  را 
شدن است. این بخش که آماده شود، 
مذاکرات شروع می شود. یکی از موانع 

کار بحث کرونا است.
امور  وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
خارجه افزود: در حال حاضر سفرهای 
انجام  چین  به  غیررسمی  و  رسمی 
نمی شود، به این معنی که چینی ها نه 
می پذیرند.  مهمان  نه  و  می کنند  سفر 
این یک مانع است که باید دید تا کی 
طول می کشد؟ بحث دوم این است که 
بسیار  سند  و  تفاهم نامه  این  بندهای 

متنوع است.
بخش های  در  کرد:  عنوان  انصاری 

باید  امنیتی  و  اقتصادی  مختلف 
بحث های زیادی صورت پذیرد و به نظر 
مدت  گفت،  بتوان  امروز  که  نمی رسد 
زمان نهایی شدن آن چه میزان به طول 

می انجامد.
وی اضافه کرد: روابط خارجی ایران چه 
در بعد سیاسی و چه در بعد اقتصادی 
ساختاری  اشکال  یک  گذشته،  در 
داشت. در گذشته توجه اصلی کشور به 
غرب بود. حتی وقتی که ما محصوالت 
می فروختیم،  شرق  به  را  خود  نفتی 

جنس مان را از غرب می خریدیم.
خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  معاون 
شرق،  به  نگاه  سیاست  شد:  یادآور 
اسالمی  جمهوری  که  است  سیاستی 
درستی  بسیار  راهبرد  و  کرده  انتخاب 
است تا ایران بتواند تنوعی در سیاست 
سیاست  تمرکز  باشد.  داشته  خارجی 
اسالمی،  انقالب  از  بعد  ایران  خارجی 
است.  شرق  با  خود  رابطه  بازسازی 
محیطی که بسیار به لحاظ فرهنگی به 
ما نزدیک بوده، با ما آشناتر است و به 
لحاظ تاریخی ما روابط عمیق تری را با 
و  با چین  ما  رابطه  داریم.  این منطقه 
دیگر کشورهای آسیایی رابطه ای بسیار 
تاریخی و قدیمی بوده، بنابراین این نوع 

نگاه طبیعی است.
انصاری تاکید کرد: به خصوص در حوزه 
تا  داشتیم  نگاه  این  به  نیاز  ما  اقتصاد 
خود  خارجی  تجارت  در  هم  بتوانیم 
سیاست  در  هم  و  کنیم  ایجاد  تنوع 
خارجی این تنوع شکل بگیرد. بنابراین 
نگاه به شرق یک نگاه راهبردی است 
ابتدای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
حیات خودش آن را دنبال کرده است.

دشمنان  ناراحتی  دلیل  مورد  در  وی 
و  ایران  میان  همکاری  سند  از  ایران 
در  ویژه  به  دشمن  کرد:  اضافه  چین، 
سال های اخیر و حتی موضوع تحریم، 
تا  است  بوده  این  بر  تمرکزش  تمامی 
ایران را وادار به روزمرگی کند تا ایران 
زندگی  آن  در  که  محیطی  از  نتواند 
می کند، بیشترین استفاده را کند. این 
هدف اصلی دشمنان ما و در رأس آن 

آمریکا بوده است.
خارجه  امور  وزیر  اقتصادی  معاون 
است  کرده  تالش  دشمن  کرد:  عنوان 
از  و  کشانده  روزمرگی  به  را  ایران  تا 
تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
جهان عقب نگه دارد. کسانی که با ما 
در این موضوع به شدت مخالفت کرده 

و حتی تحریک کردند تا تظاهرات هایی 
انجام گرفته و برای مخالفت با این سند 
فراخوان دادند را باید شناخت. آمریکا 
دوران  در  انسانی  حساس  شرایط  در 
در  حتی  تحریم ها  شدیدترین  کرونا، 
روی  را  دارو  و  غذا  تحریم های  حوزه 

ایران اعمال کرده است.
آمریکایی  مقامات  کرد:  اضافه  انصاری 
اعالم می کنند که ایران می تواند دارو و 
مواد غذایی بخرد؛ ولی آیا دارو را کسی 
برای  ما  وقتی  می دهد؟  مجانی  ما  به 
جابجا  پول  می خواهیم  دارو  خریدن 
کنیم، اجازه این کار را به ما نمی دهند. 
را کرده  تهدیدی که کشورها  با  حتی 
و  علیه شرکت ها  با جریمه هایی که  و 
کشورها اعمال می کنند، مثل سرگردنه 
بگیرها به شرکت ها بانک ها و حتی به 
خانواده های مدیران مراجعه کرده و غیر 
می دهند.  انجام  را  کارها  انسانی ترین 
می گیرند،  را  سرگردنه  چگونه  دزدها 

آنها نیز اینگونه رفتار می کنند.
این  با  رژیمی  کرد:  خاطرنشان  وی 
شدت  به  رفتار  و  نگاه  وضعیت، 
را  آن  دنیا  همه  امروز  که  غیرانسانی 
ما شده  محکوم می کنند، حاال دلسوز 
اظهار  چین  و  ایران  رابطه  مورد  در  و 
نظر کرده و آن را ترکمنچای دوم می 
سخیف  واقع  به  صحبت ها  این  نامند. 
متاسفانه  است.  دشمنانه  و  و  بوده 
از  که  انقالب  ضد  طیف های  از  برخی 
هم  سابق  رژیم  وابستگان  و  نوکران 
کسانی  می کنند.  رفتار  بدتر  بودند، 
بخشیدند،  را  ایران  نوزدهم  استان  که 
را  جایی  ما  که  شده اند  نگران  حاال 
معاون  دهیم.  امتیازی  یا  کنیم  واگذار 
اقتصادی وزیر خارجه تصریح کرد: جز 
خصومت و دشمنی در اظهار نظرهای 
و  آمریکایی ها  ندارد.  وجود  مخالفان 
آنگلوساکسون هایی که به شدت مخالف 
هستند،  اسالمی  ایران  توسعه  و  رشد 
کنندگان  مخالفت  سردسته های  جزو 
چین  و  ایران  میان  همکاری  سند  با 
اخبار  مجازی  های  شبکه  در  و  بودند 
بسیار سخیفی را شایعه کرده و مردم 
را نگران کردند. خوشحال هستیم که 
در مرحله ای قرار داریم که اکثریت این 
ابهامات برطرف شده است. مردم از ابتدا 
دنبال پیشرفت و توسعه ایران بودند و 
با  مذاکرات  نوع  این  هستیم  مطمئن 
نفع  به  قطعاً  چین،  مانند  کشورهایی 

ایران خواهد بود.

واگذاری جزایر در سند ایران و چین مورد بحث نیست
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اقتصاد
اخبار

در جریان نشست جی۲۰

آلمان ۳.۴ میلیارد دالر به صندوق 
کمک به کرونای آی ام اف اهدا کرد

وزارت مالی آلمان اعالم کرد این کشور ۳ میلیارد یوروی دیگر )معادل 
۳.۴ میلیارد دالر( به صندوق کرونای صندوق بین المللی پول )آی ام اف( 
اعطا خواهد کرد تا به کشورهای ضعیف در مواجهه با کرونا کمک شود

به نقل از اسپوتنیک، وزارت مالی آلمان اعالم کرد این کشور ۳ میلیارد 
به صندوق کرونای صندوق  میلیارد دالر(  )معادل ۳.۴  دیگر  یوروی 
بین المللی پول )آی ام اف( اعطا خواهد کرد تا به کشورهای ضعیف در 

مواجهه با کرونا کمک شود.
این وزارتخانه در توئیتر خود نوشت: ما دوباره مشارکت خود در اقدامات 
مقابله با شیوع کرونا را به طور گسترده ای افزایش دادیم. اوالف اسکولز، 
معاون آنگال مرکل و وزیر مالی آلمان در اجالس جی ۲۰ مطرح کرد 
که آلمان ۳ میلیارد یوروی دیگر به برنامه کمک به مقابله با کرونای 

ای ام اف کمک خواهد کرد. این پیام قدرتمندی برای اتحاد است.
این اقدام در اجالس مجازی جی ۲۰ که در روز شنبه با شرکت وزیران 
انجام  مالی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو، برگزار شد، 

شده بود.
این به عالوه ۸.۷ میلیارد یورویی است که آلمان در ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به 

صندوق کاهش فقر و تقویت رشد آی ام اف اعطا خواهد کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان گفت: با ارسال اولین محموله 
طریق  از  چین  به  افغانستان  ترانزیتی 
کریدوری  چابهار،  بهشتی  شهید  بندر 
اقیانوسی  بزرگ  بندر  این  برای  جدید 

گشوده شد.
بنادر و دریانوردی  اداره کل  از  به نقل 
آقایی  بهروز  بلوچستان،  و  سیستان 
تأثیر  تحت  جهان  که  حالی  در  گفت: 
اپیدمی کرونا قرار دارد، عالوه بر کسب 
شاخص حائز اهمیت ارسال سه فروند 
کشتی حامل کاالی ترانزیتی افغانستان 
ماه، رکورد دیگری در  به هند در یک 

بندر چابهار رقم خورد.
راستا  این  در  کرد:  تصریح  وی 
ایجاد  با  چابهار  بهشتی  شهید  بندر 
نقل  و  حمل  منظم  سرویس های 
تسهیل  برای  بلندی  گام  کانتینری، 
و  میانه  بین کشورهای آسیای  تجارت 
افغانستان با کشورهای جنوب و جنوب 

شرقی آسیا و شرق دور برداشت.
این مقام مسئول با بیان این که در این 
راستا اولین محموله ترانزیتی افغانستان 
حامل میوه خشک به مقصد بندر تیان 
جین در کشور چین ارسال شد، ادامه 
از طریق  ترانشیپ  با  این محموله  داد: 
چابهار به بندر موندرای هند ارسال شد 
که پس از تخلیه در این بندر و بارگیری 
به کشتی دیگری به مقصد نهایی منتقل 

شد.
ارسال  با  که  این  بر  تاکید  با  آقایی 
نیز  جدید  کریدور  این  محموله،  این 
شد،  گشوده  بهشتی  شهید  بندر  برای 
محموله هایی  گذشته  در  کرد:  تصریح 
که از طریق بندر چابهار به هند ارسال 

می شد، ابتدا به بندر عباس یا بندر جبل 
عازم  کشتی  با  آنجا  از  و  منتقل  علی 
چین می شد که مسیر و هزینه اضافه 
تحمیل  کاالها  این  صاحبان  به  را  ای 

می کرد.
بندر  جدید  اقدام  با  کرد:  اضافه  وی 
گشوده  راستای  در  بهشتی  شهید 
شدن این کریدور، کاهش چشمگیری 
و  بود  خواهیم  شاهد  حمل  هزینه  در 
به  بیشتری  با سرعت  کاالها  از سویی 
ارسال  برای  اقدام  این  مقصد می رسد، 
کاال برای سایر مقاصد از جمله ویتنام، 
تایلند و مالزی نیز در آینده ای نزدیک 

صورت خواهد گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان ادامه داد: کاالهای افغانستان 
در گذشته از طریق کراچی پاکستان به 
کشورهای مختلف ارسال می شد که با 
مناسب  زیرساختهای  وجود  به  توجه 

بندر  توسط  مطلوب  خدمات  ارائه  و 
کشور  کاالی  صاحبان  و  تجار  چابهار، 
افغانستان راغب به استفاده از این بندر 
محموله های  انتقال  جهت  استراتژیک 

خود به سمت مقاصد هدف شدند.
آقایی گفت: این کاالها در قالب خطوط 
الینر که طبق برنامه هفتگی بین بندر 
چابهار و بنادر هند تردد دارد، به صورت 
مستقیم از حوزه دریای عمان به سمت 

هندوستان حرکت می کند.
وی تاکید کرد: با تداوم این تالش ها و 
همکاری مطلوب خطوط و شرکت های 
بندر  در  فعال  کشتیرانی  نمایندگی 
شهید بهشتی چابهار، این بندر از این 
پس می تواند میزبان کاالهای ترانزیتی 
افغانستان به مقصد بنادر شرق دور نیز 

باشد.
صادرات  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
کاالهای یخچالی و خشکبار افغانستان 

از طریق بندر چابهار به مقاصد مختلف، 
اضافه کرد: برای حمل این کاالها نیاز 
به وجود کانتینر خشک و یخچالی بود 
که این مهم نیز در پی رایزنی با خطوط 
بهشتی  شهید  بندر  در  رانی،  کشتی 
نگهداری  راستای  در  و  شد  محقق 
سایت  ایجاد  نیز  یخچالی  کاالهای 
کانتینر یخچالی در این بندر در دستور 
کار قرار گرفت که بخشی از آن به بهره 

برداری رسیده است.
وی با بیان این که با تکمیل این سایت 
سرویس  را  بیشتری  کاالهای  می توان 
دهی کرد، خاطرنشان کرد: همزمان با 
اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی، 
زیرساخت های عمرانی این بندر بزرگ 
برنامه  از  فراتر  و  سرعت  با  اقیانوسی 
زمان بندی در حال احداث است که این 
مهم موجب ایجاد نقطه کانونی جدید 

ترانزیت کاال به شرق دور شده است.

خط تجارت دریایی چابهار به چین 
برای اولین بار راه اندازی شد

گزارش

جی پی مورگان با زرنگی از بسته کمک 
به کرونا پول گرفت

بزرگ  بانک  به همراه چند  مورگان،  آمریکا، جی پی  بانک  بزرگترین 
دیگر توانستند از طریق اعالم هزینه، بخش بزرگی از بسته کمک به 

کرونا را به خود اختصاص دهند.
به نقل از راشاتودی، بزرگترین بانک آمریکا، جی پی مورگان، به همراه 
چند بانک بزرگ دیگر توانستند از طریق اعالم هزینه، بخش بزرگی از 
بسته کمک به کرونا را به خود اختصاص دهند، این در حالی است که 

اخیراً سود ۳ ماهه این بانک ها رکورد زده است.
مکس کیسر، کارشناس اقتصادی راشاتودی و کارگزار سابق سهام در 
وال استریت، می گوید این بانک ها توانسته اند بعد از بحران اقتصادی 
قبلی که دولت سهام آنها را خرید و آنها را از ورشکستگی نجات داد، 

سرمایه هنگفتی برای خود دست و پا کنند.
او اضافه کرد: در طول این بحران اقتصادی هم دولت پول زیادی چاپ 
کرده و به عنوان کمک کرونایی به شرکت های ضعیف، در اختیار رئیس 
جی پی مورگان، جیمی دیمون، قرار داده است. اما این بانک از این پول 
به دلخواه خود استفاده کرده و حتی مبلغی را به بازخرید سهام خود 

تخصیص داده است.
کیسر در پایان گفت: بنابراین مردم آمریکا می توانند به این وضعیت 

نگاه کرده و بگویند این فاسدترین طرحی است که تا کنون دیده اند.

امسال انجام می شود؛
احداث ۴۶۰۰ هکتار گلخانه/توسعه در مناطق 

مرزی اولویت است

یک مقام مسئول گفت: جهش صادرات محصوالت گلخانه ای و باغی و 
توسعه گلخانه ها به ویژه در مناطق مرزی امسال در دستور کار وزارت 

جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
گلخانه ها،  امور  دفتر  کل  مدیر  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به   
در  افزود:  کشاورزی  جهاد  وزارت  خوراکی  قارچ  و  دارویی  گیاهان 
راستای جهش تولید و صادرات، اصالح و توسعه گلخانه ها باید مبتنی 
بر تقاضای بازارهای جهانی و کاهش هزینه ها به منظور رقابت پذیری 

قیمت محصوالت با سایر کشورها باشد.
غالمرضا تقوی گفت: در سال گذشته در حوزه گل و گیاه ۴۰ میلیون 

دالر صادرات داشتیم که این رقم قابل افزایش است.
وی افزایش سرمایه گذاری های داخلی و فرابخشی و پشتیبانی های 
تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی را از اقدامات ضروری برای جهش تولید 

و صادرات محصوالت باغی و گلخانه ای برشمرد.
اظهار  نیز  رویکرد صادرات  با  توسعه گلخانه ها  این مسئول در مورد 
کشت  زیر  سطح  هکتار   ۴۶۰۰ افزایش  جاری  سال  برای  داشت: 
گلخانه ها برنامه ریزی شده که از این سطح بیش از یک هزار هکتار در 

استان های مرزی احداث می شود.
وی در همین حال پیش بینی کرد که امسال ۶۵۰ هزار تن به تولیدات 
گلخانه ای سبزی و صیفی در کشور اضافه شود و تولید قارچ از ۱۷۰ 

هزار تن در سال گذشته به ۱۸۵ هزار تن برسد.
مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: در برنامه افزایش صادرات محصوالت باغی و 
گلخانه ای و دستیابی به بازارهای جهانی در مورد گل و گیاهان زینتی 

بیشتر به کیفیت و اصالح ساختار و سازه های تولید توجه کرده ایم.
وی اذعان داشت: برنامه های آموزشی مفصل و مدونی در زمینه اطالع 
رسانی، افزایش استانداردهای تولید و رفع نواقص برای تولید کنندگان 

پیش بینی شده است.

سخنگوی گمرک:

 چای ایرانی به ۱۲ کشور جهان صادر می شود

سخنگوی گمرک از صادرات چای ایران به ۱۲ کشور از جمله عراق، قراقستان، 
افغانستان، آلمان و هند به وزنی بالغ بر ۵۷۵ تن و ارزش ۴۹۳ هزار دالر خبر 
داد.به نقل از گمرک، سید روح اهلل لطیفی، گفت: چای ایرانی طی ۳ ماهه اول 
سال ۹۹ به ۱۲ کشور جهان صادر شده است که از حیث وزنی بالغ بر ۵۷۵ تن 

و از حیث ارزش ۴۹۳ هزار و ۷۸۵ دالر است.
سخنگوی گمرک اظهار ادامه داد: کشور عراق با خرید ۱۸۳ تن چای ایرانی 
به ارزش ۲۳۷ هزار و۵۰۰ دالر رتبه اول و قزاقستان با واردات ۱۱۲ تن چای 
ایرانی به ارزش ۱۲۶ هزار و۹ دالر، دومین مقصد صادراتی چای ایرانی است 
و بعد از آن به ترتیب، افغانستان با ۶۹ تن، آلمان با ۳۷ تن، هند با ۳۵ تن، 
تاجیکستان با ۲۹ تن، روسیه با ۱۲ تن، ازبکستان با ۱۰ تن و ترکیه ۶ تن در 

رتبه های بعدی صادرات چای کشورمان قرار دارند.
لطیفی در خصوص میزان واردات چای به کشور نیز گفت: در ۳ ماهه اول سال 
جاری، حدود ۱۴ هزار و ۳۵۴ تن چای به ارزش ۶۸ میلیون و۸۹۰ هزار و ۷۹۴ 

دالر از گمرکات کشور ترخیص شده است.
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک افزود: کشورمان از ۱۴ کشور واردات چای 
داشته است که بیشترین حجم واردات از هندوستان با بیش از ۸ هزار تن وبه 

ارزش ۳۶ میلیون و۸۱۲ هزار و ۲۶۹ دالر بوده است.
لطیفی در ادامه گفت: سریالنکا با بیش از ۱۳ میلیون دالر و امارات متحده 
عربی نیز با بیش از ۱۱ میلیون دالر کشورهای طرف معامله برای تأمین چای 
خارجی بودند.سخنگوی گمرک افزود: آمار سال های گذشته گمرک بیانگر این 
است که میزان واردات سالیانه چای در کشور بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن بوده 
است. لطیفی همچنین در تشریح اهمیت جایگاه ایران در تجارت چای گفت: 
چای یک کاالی مصرفی تمام اقشار جامعه است، چای پرمصرف ترین نوشیدنی 
پس از آب در جهان و یکی از با اهمیت ترین محصوالت ارزش آفرین در بخش 

کشاورزی است. 
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در سه ماه ابتدای امسال

صادرات به امارات ۴۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد 
:از نظر وزنی صادرات ایران به امارات در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ نسبت 

به سال ۹۸ با ۳۹ درصد افزایش به سه میلیون و ۳۷۷ هزار تن رسید.
آخرین  مورد  در  پیلتن  فرزاد  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  از  نقل  به 
وضعیت تجارت با امارات گفت: بازار امارات ۱۵.۲ درصد سهم در صادرات 
ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ داشته و میزان صادرات به این کشور 
۹۶۷ میلیون دالر در مدت مذکور بوده است. این رقم در مدت مشابه از 
سال ۱۳۹۸ معادل ۸۹۵ میلیون دالر بوده که نشان از رشد ۸ درصدی 
دارد. اما از نظر وزنی صادرات ایران به امارات در سه ماهه ابتدای سال 
۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۳۹ درصد افزایش به سه میلیون و ۳۷۷ هزار 
تن رسید که در این میان محصوالتی مانند هندوانه با ۱۹۰۷۰ هزار دالر 
و گوجه فرنگی با ۱۸ میلیون و ۴۷۰ هزار دالر در صدر اقالم صادراتی 

به این کشور بوده اند.
وی افزود: کشور امارات با توجه به اینکه هم در زمینه صادرات و هم 
واردات جزو شرکای اصلی تجارت خارجی کشور محسوب می شود، نقش 

مهمی در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: 
کشور امارات هم در راستای تحریم های آمریکا علیه کشورمان و هم در 
زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت های مختلفی را برای 
حمل و نقل کاالهای صادراتی کشورمان به بنادر خود و همچنین تردد 
به دلیل  این وجود،  با  است.  ایجاد کرده  ایرانی  تجار  پولی  مبادالت  و 
وابستگی متقابل در روابط تجاری دوجانبه با کشورمان، در زمینه رفع 
محدودیت های مربوط به شیوع ویروس کرونا سریع تر از دیگر کشورهای 

همسایه اقدام کرد.
وی یادآور شد: تجارت ایران و امارات در سال های اخیر به طور میانگین 
حدود ۱۲ میلیارد دالر بوده است که حدود ۴۰ درصد آن شامل صادرات 
این  از  ایران  نیز شامل واردات  این کشور و حدود ۶۰ درصد  به  ایران 

کشور بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه مجموع صادرات به امارات در سال ۹۸ حدود 
دالر  میلیارد  سال ۱۳۹۹ هدف ۵  برای  است،  بوده  دالر  میلیارد   ۴.۵
صادرات به این کشور پیش بینی شده است که در صورت عادی شدن 
مبادالت تجاری در سطح جهانی و دوجانبه، شاید بتوان نسبت به سال 
گذشته روند افزایشی در صادرات به این کشور و تحقق هدف پیش بینی 

شده را انتظار داشت.
پیلتن در مورد افزایش هزینه حمل بار به کشورهای عربی گفت: افزایش 
هزینه های حمل و نقل بیشتر به دلیل رکود تجارت جهانی بوده است. 
البته در سطح داخلی نیز عالوه بر کاهش فعالیت های تجاری متأثر از 
ویروس کرونا، افزایش هزینه های تمام شده خدمات حمل و نقل توسط 
شرکت های حمل و نقل داخلی و همچنین سوخت نیز در افزایش فوق 
مؤثر بوده است. وی اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در بسته 
حمایت از صادرات ساالنه خود و از جمله سال جاری، تسهیالتی را برای 
حوزه حمل و نقل محصوالت صادراتی کشور پیش بینی کرده است که 
امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات بسته مذکور، بتوان در زمینه 

حمل دریایی حمایت هایی را به عمل آورد.

اینکه  به  اشاره  با  متحد  ملل  سازمان 
رساندن  صفر  به  مسیر  در  جهان 
گرسنگی قرار ندارد، هشدار داد که در 
تعداد  کنونی،  روندهای  تداوم  صورت 
گرسنگان تا سال ۲۰۳۰ از ۸۴۰ میلیون 

نفر فراتر رود.
به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، 
متحد  ملل  سازمان  جدید  گزارش 
صندوق  فائو،  توسط  شده  )تدوین 
یونیسف،  توسعه کشاورزی،  بین المللی 
جهانی  سازمان  و  غذا  جهانی  برنامه 
بهداشت( درباره وضعیت امنیت غذایی 
و تغذیه نشان می دهد که در حال حاضر 
حدود ۶۹۰ میلیون نفر یا به عبارتی ۸.۹ 
درصد جمعیت جهان از گرسنگی رنج 
شمار  گزارش،  این  اساس  بر  می برند. 
گرسنگان جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت 
به سال پیش از آن تقریباً ۱۰ میلیون 
آن  از  پیش  پنج سال  به  نسبت  و  نفر 
نزدیک به ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته 

است.
امنیت  »وضعیت  گزارش  اساس  بر 
 ،»۲۰۲۰ جهان  در  تغذیه  و  غذایی 
ناامنی غذایی حاد  از  افرادی که  شمار 
رنج می برند نیز طی پنج سال اخیر روند 
افزایشی مشابهی داشته است. در سال 
یا   – نفر  میلیون   ۷۵۰ حدود   ،۲۰۱۹
جهان  جمعیت  درصد   ۱۰ به  نزدیک 
– در معرض سطوح شدیدی از ناامنی 

غذایی قرار داشتند.
گزارش  این  در  مندرج  آمارهای 
سال  در  که  می دهد  نشان  همچنین 
۲۰۱۹ حدود ۲ میلیارد نفر از ساکنان 
مواد  به  منظمی  دسترسی  زمین  کره 
کافی  و  مغذی  ایمن،  و  سالم  غذایی 

نداشته اند.
بیماری کووید -۱۹ و گرسنگی

با توجه به تأثیرات گسترده همه گیری 
برآورد   ،۱۹- کووید  بیماری  جهانی 
به  بسته  همه گیری  این  که  می شود 

سناریوهای مختلف مطرح شده درباره 
رشد اقتصادی باعث افزایش تعداد افراد 
 ۱۳۲ تا   ۸۳ بین  تغذیه  کمبود  دچار 

میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ شود.
پیامدهای بهداشتی و  اثر  بر  همچنین 
بیماری  از  ناشی  اقتصادی  اجتماعی- 
کووید -۱۹، احتمال می رود که وضعیت 
گروه های  آسیب پذیرترین  تغذیه 

جمعیتی بیش از پیش وخیم شود.
کودکان و سوءتغذیه

تمامی  از  ناشی  فشار  که  شرایطی  در 
اشکال سوءتغذیه هم چنان چالشی برای 
نشان  جاری  برآوردهای  است،  جهان 
حدود   ۲۰۱۹ سال  در  که  می دهند 
پنج سال  زیر  کودکان  از  درصد   ۲۱.۳
)۱۴۴ میلیون( دچار سوءتغذیه مزمن، 
سوءتغذیه  میلیون(   ۴۷( درصد   ۶.۹
حاد و ۵.۶ درصد )۳۸.۳ میلیون( دچار 

اضافه وزن بوده اند.
در این گزارش آمده است که رژیم های 
افراد  از  بسیاری  برای  سالم  غذایی 
مناطق جهان  تمامی  در  فقرا  خصوصاً 
مقرون به صرفه نیست. خوش بینانه ترین 
که  است  آن  از  حاکی  نیز  برآوردها 
سالم  غذایی  رژیم های  به  دسترسی 
 ۳ از  بیش  برای  آن ها  از  بهره مندی  و 

میلیارد نفر در جهان مقرون به صرفه 
رژیم های  که  می شود  برآورد  نیست. 
غذایی سالم به طور میانگین پنج برابر 
از  سرشار  غذایی  رژیم های  از  گران تر 
نشاسته - که تنها انرژی مورد نیاز بدن 

را تأمین می کنند – هستند.
رژیم غذایی، سالمت و تغییرات اقلیمی

با توجه به الگوهای کنونی مصرف مواد 
سال  تا  که  می شود  پیش بینی  غذایی، 
با  مرتبط  سالمت  هزینه های   ۲۰۳۰
رژیم های غذایی که مربوط به مرگ و 
میر و بیماری های غیر مسری هستند از 

۱.۳ تریلیون دالر فراتر رود.
از سوی دیگر، برآورد می شود که تا سال 
۲۰۳۰، هزینه اجتماعی انتشار گازهای 
گلخانه ای مرتبط با رژیم های غذایی که 
ارتباط  رژیم ها  این  کنونی  الگوهای  به 

دارند از ۱.۷ تریلیون دالر فراتر رود.
برای  توصیه شده  اقدامات  و  سیاست ها 
تأمین رژیم های غذایی مقرون به صرفه

توسعه  بین المللی  صندوق  فائو، 
کشاورزی، یونیسف، برنامه جهانی غذا 
تمامی  از  بهداشت  جهانی  سازمان  و 
کشورها می خواهند تا به منظور کاهش 
کارایی  ارتقای  و  غذایی  مواد  اتالف 
غذا،  تأمین  زنجیره  مراحل  تمامی  در 

سیاست ها و مشوق های کشاورزی خود 
اقدامات  و  سرمایه گذاری  سوی  به  را 
با  مرتبط  مسائل  پیرامون  سیاستی 
تأمین  زنجیره  طول  تمامی  در  تغذیه 

غذایی جهت دهند.
حمایت های  به  مربوط  سیاست های 
تغذیه  مبحث  بر  متمرکز  اجتماعی 
کشورها  تالش  در  محوری  نقشی 
و  خرید  قدرت  افزایش  برای 
غذایی  رژیم های  مقرون به صرفه کردن 
جمعیت ها  آسیب پذیرترین  برای  سالم 

دارند.
وضعیت ایران

طی  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
نسبی  کاهش  شاهد  اخیر  سال های 
کل  در  تغذیه  کمبود  شیوع  درصد 
جمعیت خود بوده است. در این راستا، 
درصد جمعیت دچار کمبود تغذیه در 
ایران از ۵.۲ درصد در سال های ۱۳۸۵-

سال های  در  درصد   ۴.۷ به   ۱۳۸۳
با  است.  یافته  کاهش   ۱۳۹۶-۱۳۹۸
این حال، علی رغم این بهبود وضعیت، 
تعداد خالص افرادی که از کمبود تغذیه 
رنج می برند طی این دوره زمانی از ۳.۶ 
میلیون نفر به ۳.۹ میلیون نفر افزایش 

یافته است.

هشدار سازمان ملل درباره 
افزایش گرسنگی در جهان
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اجتماعی
خبر

ساختمان ها شناسنامه
 انرژی می گیرند

از  ساختمان هاست  به  مربوط  هوا  آلودگی  درصد   ۴۰
همین رو قرار بر این شد که به سمت صدور برچسب 
انرژی در ساختمانها حرکت شود که زیرساخت الزم برای 

آن شناسنامه انرژی ساختمان بود.
 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها اگرچه موضوع 
طرف  از  هم  و  سازندگان  سوی  از  هم  اما  بوده  مهمی 
این  با  است.  شده  واقع  غفلت  مورد  مسئول،  نهادهای 
معاونت  ساختمان  و  معماری  مدیرکل  که  آنطور  حال 
قرار  اعالم کرد،  تهران  و شهرسازی شهرداری  معماری 
و  شده  تهیه  ساختمان ها  برای  انرژی  شناسنامه  است 
بهینه سازی  که  به سازندگانی  تسهیالتی هم  همچنین 

مصرف انرژی را رعایت می کنند داده شود.
معاونت  ساختمان  و  معماری  مدیرکل  صالحی،  مهدی 
معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره این با ره 
بهینه سازی  زمینه  در  گذشته  سال  از  برنامه  دو  گفت: 
مصرف انرژی در ساختمان ها در حال دنبال شدن است، 
تهیه  ساختمان ها  برای  انرژی  شناسنامه  اینکه  نخست 
ارائه  به  می شود  منتهی  موضوع  این  درنهایت  که  شود 
برچسب انرژی، چراکه ساختمان هم به عنوان یک کاال 
مانند تمام کاالهای تولیدی دیگر نیاز به برچسب انرژی 
آمارها عنوان می شود که ۴۰  اما در حالی که در  دارد 
درصد آلودگی هوای مربوط به ساختمان هاست تاکنون 
تدوین ضوابط برچسب انرژی در این اماکن مغفول مانده 

است.
وی افزود: از همین رو قرار بر این شد که به سمت صدور 
برچسب انرژی در ساختمان ها حرکت شود که زیرساخت 
بنابراین  بود  ساختمان  انرژی  شناسنامه  آن  برای  الزم 
تهیه شناسنامه انرژی به عنوان هدف سال ۱۳۹۹ اداره 
سال  از  منظور  این  به  و  گرفته  نظر  در  ساختمان  کل 
گذشته زیرساختهایی هم آماده شد. بر این اساس باید 
مبنای علمی آن تکمیل می شد که با تصویب مبحث ۱۹ 
مقررات ملی ساختمان ویرایش جدید، عماًل این موضوع 
انجام و براساس آن ساختمان ها به سه دسته تقسیم شد، 
در رده نخست ساختمان هایی که حداقلها را در مصرف 
بهینه انرژی رعایت کرده، رده دوم ساختمان هایی که حد 
متوسط را رعایت و در نهایت ساختمان هایی که حداکثر 

استفاده بهینه از انرژی را رعایت می کنند قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر تهران گفت: مترو تهران حدوداً 
به ۳ هزار واگن نیاز دارد و حدود ۶۰ میلیارد 

تومان برای تامین واگن ها نیازمندیم.
عمران  کمیسیون  رئیس  علیخانی  محمد   
مطالبات  بررسی  نشست  در  نقل  و  حمل  و 
مدیریت شهری تهران از دولت در حوزه حمل 
مهر  خبرگزاری  در  امروز  که  عمومی  نقل  و 
برگزار شد، گفت: مترو تهران حدود ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان برای تکمیل خطوط و تجهیزات 
نیازمند است. زمانی همین واگن ها ۵ میلیارد 
تومان بود اما امروز به حدود ۲۰ میلیارد تومان 
است.  واگن   ۷ شامل  نیز  قطار  هر  و  رسیده 
دارد  نیاز  واگن  هزار  به ۳  تهران حدوداً  مترو 
و حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تأمین واگن ها 

نیازمندیم.
به  قادر  تهران  شهرداری  قطعاً  افزود:  وی 
تأمین این هزینه نخواهد بود به همین دلیل 
نیز مجلس وظایفی برای دولت در قبال حمل 
تعیین  تهران  ویژه  به  شهرها  عمومی  نقل  و 
بخش های  در  دولت ها  متأسفانه  است.  کرده 
البته  نکرده اند  عمل  خود  وظایف  به  مختلف 
دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی بیشترین 
اما در دولت های دیگر به  کمک ها را کرده اند 
قربانی  شهری  منافع  سیاسی،  نگاه های  دلیل 
وجود  بهانه  این  نباید  دیگر  امروز  است.  شده 
و شورای  دولت  اصطالحاً  باشد چراکه  داشته 

شهر فعلی یک دست هستند.
که  زمانی  در  دولت  اگر  داد:  ادامه  علیخانی 
مطالبات  این  داشتند،  مناسبی  مالی  وضعیت 
و  کنونی  وضعیت  شاهد  می کردند  عملی  را 

انباشت شدن این مشکالت نمی بودیم.
وی با اشاره بر تأثیر موضوع تغییر شهردار بر 
توسعه حمل و نقل شهری گفت: اینکه بگوییم 
توسعه مترو به دلیل تغییر مدیریت شهری با 
و  نیست  قبول  قابل  است،  شده  مواجه  وقفه 
اولویت این دوره مدیریت شهری بهبود حمل 
و نقل عمومی بوده است. در حال حاضر یکی 

از مشکالت اصلی منابع مالی است اما نمی توان 
تمام مشکالت را متوجه دولت دانست چرا که 
مشکالت مالی در گذشته نیز وجود داشته است. 
در گذشته شهرداری در زمان تنگنا، اقداماتی 
را ازجمله اعطا تراکم انجام می داد اما امروز این 
مسیر بسته است چرا که سیاست شورای پنجم 
عمل به ضوابط و قانون بوده و بسیاری از منابع 

مالی این مسیر نیز وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل. نقل شورای 
شهر ابراز داشت: اما راهکارهای بهتری وجود 
دارد که می تواند این مشکالت را رفع کند و آن 
نیز بحث »tod« که همان توسعه شهری در 
محور حمل و نقل عمومی است. بدین صورت 
به  روی  پیاده  متر  الی ۵۰۰  با ۳۰۰  فرد  که 
حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشد که 
در نتیجه آن استفاده شهروندان از خودرو برای 
سفرهای درون شهری کاهش می یابد. در حال 
داریم  تهران  در  مترو  ایستگاه  ما ۲۵۰  حاضر 

و براساس پیش بینی ها می شود در شعاع این 
ساختمان های  و  کنیم  ایجاد  تراکم  ایستگاه 
اداری و غیره را در محدوده آنها توسعه دهیم.

با وجود اصرار  علیخانی عنوان کرد: متأسفانه 
این  درباره  مشترک  باور  این  شهر،  شورای 
شهری  مدیریت  و  شهر  شورای  میان  طرح 
وجود ندارد. با این روند مترو تهران تا ۲۰ سال 
آینده نیز تجهیز نمی شود. چرا که دولت ممکن 
نکند  پرداخت  گاه  هیچ  را  خود  بدهی  است 
و ما نباید به امید دولت باقی بمانیم چرا که 
یکی  راهکار  ماند.این  توسعه عقب خواهیم  از 
بافت  اساسی است که می تواند  راهکارهای  از 

شهری را توسعه دهد.
وی تصریح کرد: این مشکالت را درخصوص ۳ 
هزار اتوبوس نیز داریم چراکه اغلب اتوبوس ها 
فرسوده هستند و شهرداری باید از محل سهم 
بلیط دولت که به شهرداری معلق می گیرد به 
اتوبوس ها نیز کمک کند اما عدم پرداخت سهم 

دولت منجر شده تا رانندگان دچار مشکل شوند. 
اتوبوس  بلیط  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیز سال ۹۸ مجموع این یارانه حدود ۱۹۰۰ 
میلیارد بوده که شهرداری تمام آن را پرداخت 
کرده است اما نیمی از آن سهم دولت بوده که 
متأسفانه دولت این رقم را پرداخت نکرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر تصریح کرد: مجموع بدهی های دولت در 
پایان  تا  مترو  و  اتوبوس  بلیط  یارانه  خصوص 
سال ۹۸ برابر با ۷,۳۰۰ میلیارد تومان است. 
تومان  میلیارد  دولت حدود ۲۵  سال گذشته 
در این خصوص پرداخت کرده که کم تر از ۳ 
درصد است. ما ضمن اینکه دولت را در کاهش 
در  نیز  را  شهرداری  می دانیم،  مقصر  توسعه 
پیگیری سیاست های شهری مقصر می دانیم. 
با این حال اخیراً در جلسه با مدیران شهری، 
مصوب شد که تا پایان سال ۱۲ ایستگاه جدید 

مترو را در تهران به بهره برداری برسانیم.

علیخانی: متروی تهران
 به ۳ هزار واگن نیاز دارد

رییس قوه قضاییه گفت: بین اعتراض 
را  اعتراض  قائلیم؛  فرق  اغتشاش  و 
باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش 
و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
با  قضائیه  قوه  عالی  شورای  جلسه 
و  دادرسی  نظام  این که  بر  تأکید 
قضائی  دستگاه  در  دادرسی  فرآیند 
و  دقیق  کارشناسی  کار  بر  مبتنی 
است،  عدالت  و  قانون  و  حرفه ای 
خاطر نشان کرد قوه قضائیه در انجام 
فضاسازی ها  تحت تأثیر  خود  وظایف 

قرار نمی گیرد.
دستگاه قضائی تحت تأثیر جوسازی ها 

قرار نمی گیرد
رئیس قوه قضائیه گفت: تمام مراحل 
موازین  بر  مبتنی  دادرسی  فرایند  و 
پرونده های  ادله موجود در  و  شرعی 
است  عدل  و  اقتضای حق  و  قضائی 
و جوسازی ها هرگز در تصمیم قضات 
مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و 
اثرگذار نخواهد  صدور احکام قضائی 

بود.
حاکم  روند  که  شد  متذکر  رئیسی 
عامه،  حقوق  ضامن  قضا  دستگاه  بر 
حقوق  حتی  و  دعوا  اصحاب  حقوق 
در  دادرسی  فرآیند  و  است  متهم 
نظام قضائی حقوق همگان را تضمین 

می کند.
رئیس  روایت  به  فضاسازی ها  منشأ 

دستگاه قضا
بندی  تقسیم  با  قضائیه  قوه  رئیس 
علیه  فضاسازی ها  مبنای  تفکیک  و 
اظهار  قضائی  تصمیمات  و  احکام 
از  ناشی  گاهی  فضاسازی ها  داشت: 
به  بی اطالعی و کم اطالعی نسبت 
پرونده هاست که باید آحاد جامعه را 
از آن آگاه و مطلّع کرد اما گاهی این 
تحرکات از روی غرض ورزی صورت 

می گیرد.
از  جوسازی ها  گاهی  افزود:  رئیسی 
سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق 
کودک ُکش،  اسرائیل  است،  انسان 
منافقین که دست شان تا مرفغ آلوده 
و  است  گناه  بی  انسان های  به خون 
جریانات سلطنت  طلب و ضد انقالب 
صورت می گیرد که ماهیت آنها برای 
نمی توانند  اینها  و  است  روشن  ملت 
کوچک ترین رخنه ای در اراده دستگاه 
قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد 

کنند.

در صیانت از حقوق عامه خط قرمز 
نداریم

اشاره  با  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای 
در  که  بیت المال  اراضی  بازگرداندن 
قالب یک مجموعه  در  ادوار گذشته 
مورد  گلستان  دادگستری  تعاونی 
را  اقدام  این  بود،  گرفته  قرار  تصرف 
نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضائی 
عامه  تضییع حقوق  و گفت:  دانست 
سازمانی  و  نهاد  هیچ  و  هیچ کس  از 
در  قضائیه  قوه  و  نیست  پذیرفته 
خط  هیچ  عامه  حقوق  از  صیانت 

قرمزی ندارد.
رئیسی افزود: در دهه های اخیر برخی 
قضائی  دستگاه  اداری  حوزه  در  که 
همکاری داشتند، یک سری اراضی را 
در ارتباط با کاری که در استان انجام 
شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده 
بود، در اختیار داشتند اما در فرایند 
دادرسی مشخص شد که این اراضی 

باید به بیت المال برگردد.
را  ملی  سرمایه های  به  تعدی  اجازه 

نمی دهیم
تعاونی ها،  به  قضائیه  قوه  رئیس 
اداری  دستگاه های  و  سازمان ها 
شرایطی  هیچ  تحت  که  داد  هشدار 
اراضی  کاربری  تغییر  به  مجاز 
کشاورزی و جنگل ها و مراتع نیستند 
و همه باید بدانند دستگاه قضائی در 
نخواهد  اجازه  وی  مسئولیت  دوره 
به  نسبت  تعدی  کوچک ترین  داد 
و  خاک  و  آب  و  ملی  سرمایه های 

محیط زیست صورت گیرد.
سرمایه های  این که  بیان  با  رئیسی 
ملی متعلق به همه عصرها و نسل ها و 
صیانت از آن بر همگان واجب است، 
تأکید کرد: دستگاه قضائی مصمم به 
حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع 
حقوق عامه است و دستگاه های اداری 
هم باید با جدیت به وظایف خود در 

این زمینه عمل نمایند.
هدف  با  بانکی  انضباط  بخشنامه 

حمایت از تولید صادر شده است
به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
برای ساماندهی  دستورالعمل صادره 
و  بانکی  تسهیالت  پرداخت  نظام 
داشت:  اظهار  و جرایم  دریافت سود 
تولید  نظام  افسارگسیخته  نقدینگی 
ایجاد  بخشنامه  و  می کند  مختل  را 
با  بانکی  تسهیالت  در  مالی  انضباط 

و  تولید  از  تقویت  و  حمایت  هدف 
تولیدکنندگان صادر شده است.

و  تسهیالت  پرداخت  در  آشفتگی 
دریافت سود قابل پذیرش نیست

آشفتگی  این که  بر  تأکید  با  رئیسی 
در نظام پرداخت تسهیالت و دریافت 
سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از 
مرکزی  بانک  اعتبار،  و  پول  شورای 
که  خواست  مسئول  دستگاه های  و 
شدن  حاکم  برای  خود  وظایف  به 
عمل  حوزه  این  در  مالی  انضباط 

کنند.
امروز همه  قضائیه گفت:  قوه  رئیس 
افزایش  معتقدند نقدینگی در کشور 
متقابل  تأثیرات  به  توجه  با  و  یافته 
بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت 
و هدایت نقدینگی به سوی تولید و 
افزایش قدرت ملّی باید مورد اهتمام 

قرار گیرد.
گفتن  سخن  این که  بیان  با  رئیسی 
مسئوالن اقتصادی با مردم و فعاالن 
کمک  بازار  تثبیت  به  بازار  نظام 
اقتصادی  کارگزاران  به  کرد،  خواهد 
توصیه  مالی  و  پولی  نظام  مدیران  و 
آینده  برای  راهی که  نقشه های  کرد 
طراحی می کنند، برای جامعه تبیین 

نمایند.
کسی  به  اما  داریم  قبول  را  اعتراض 

اجازه اغتشاش نمی دهیم
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از 
سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت 
جامعه  در  اعتراض  حق  شناختن 
و  داریم  قبول  را  اعتراض  ما  گفت: 
باید اعتراض را شنید و با آن منطقی 
اغتشاش  با  اعتراض  اما  برخورد کرد 
آشوب  و  اغتشاش  و  است  متفاوت 

خط قرمز دستگاه قضائی است و نباید 
اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد 

کند.
از همکاران قضائی  رئیسی همچنین 
نسبت  در سراسر کشور خواست که 
با  و  باشند  جرایم خشن حساس  به 
برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور 
و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.

صدور سند برای قله دماوند و اراضی 
اطراف آن

ثبت  سازمان  رئیس  جلسه  این  در 
این  برنامه  از  کشور  امالک  و  اسناد 
سازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار 
اراضی ملّی و صدور سند کاداستری در 
سال جاری خبر داد و گفت: با توجه 
به تعرضاتی که به زمین های اطراف 
این  بود،  گرفته  صورت  دماوند  قله 
سازمان اقدام به بررسی و صدور سند 
اراضی  هکتار  هزار  و ۱۰  دماوند  قله 
کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به 
این اراضی کردیم و در اختیار سازمان 

منابع طبیعی قرار گرفت.
که  گفت  همچنین  خدائیان  دکتر 
سازمان متبوعش برای اولین بار سند 
مالکیت دانشگاه تهران را پس از ۸۶ 
این  مسئوالن  به  و  کرده  صادر  سال 

دانشگاه ارائه کرده است.
وزیر  حضور  با  سرمایه  بازار  بررسی 

اقتصاد و مسئوالن سازمان بورس
در این جلسه، وزیر اقتصاد و معاونین 
بورس  سازمان  رئیس  همچنین  و  او 
و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بازار  وضعیت  از  جامعی  گزارش 
سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار 
و پیشنهاداتی برای استفاده حداکثری 
از ظرفیت های این حوزه ارائه کردند.

اجازه تعدی به سرمایه های ملی را نمی دهیم

شروع  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سال تحصیلی از ۱۵ شهریور می باشد 
به  تحصیلی  سال  کیفیت شروع  ولی 
یا  غیرحضوری  حضوری،  صورت 
ترکیبی قابل تغییر است و این بستگی 

به وضع مناطق خواهد داشت.
برنامه  در  حضور  با  میرزایی  حاجی   
نگاه یک شنبه شب شبکه یک سیما 
سال  در  بزرگ  مسئولیت  ما  افزود: 
از  و  داریم  عهده  بر  آینده  تحصیلی 
یک سو خانواده ها، فرزندان خود را در 
تعلیم  برای  پرورش  و  آموزش  اختیار 
قرار می دهند و از سوی دیگر حکومت، 
و  آموزش  اختیار  در  را  جامعه  آینده 

پرورش قرار داده است.
و  آموزش  رسالت  کرد:  تصریح  وی 
در  و  نیست  تعطیلی  قابل  پرورش 
شرایط کرونا در سال گذشته تدابیری 

انجام شد.
شروع  زودتر  درباره  میرزایی  حاجی 
شدن سال تحصیلی آینده نیز گفت: 
تحصیلی  سال  در  کاستی هایی  اگر 
کنیم  جبران  را  افتاده  اتفاق  گذشته 
باشیم  داشته  بیشتری  زمان  هم  و 
و  گرفت  بحرانی شدت  چنین  اگر  تا 

از  و  بودیم  بیشتر  تعطیلی  به  ناگزیر 
صورت  به  را  آموزش  مجازی؛  بستر 
غیرحضوری انجام دهیم، فرصت کافی 

را در اختیار داشته باشیم.

مدارس،  درصد  گفت: حدود ۴۰  وی 
است  گونه ای  به  آموزان  دانش  تعداد 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  که 
اما  کنیم  دایر  را  کالس ها  بتوانیم 
آموزان  دانش  تراکم  که  مدارسی 
باالست؛ دانش آموزان را به دو دسته 
آن،  اساس  بر  و  می کنیم  تقسیم 
روزهایی  در  آموزان  دانش  از  گروهی 
که به صورت حضوری حاضر می شوند 
بخشی از درس را فرا می گیرند و در 
حاضر  کالس  در  که  دیگر  روزهای 
نیستند بخش دیگری از همان درس 
دریافت  غیرحضوری  صورت  به  را 
می کنند. وزیر آموزش و پرورش گفت: 
ستاد ملی کرونا اجازه فعالیت این نوع 
مدارس که روزهای پنجشنبه تعطیل 
بود را داده است تا از شش روز کاری 
اگر  و  کنیم  استفاده  آموزش  برای 
شرایطی با وضع سفید باشد کالس ها 
به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

افزود: در دنیا تصویر  حاجی میرزایی 
باید  و  ندارد  وجود  آینده  از  روشنی 
اساس  این  بر  و  کنیم  عمل  منعطف 
ترکیبی  به صورت  را  آموزشی  برنامه 
وضع  با  متناسب  و  کرده ایم  طراحی 

استانی تصمیم گیری کنیم.
وی درباره شروع کالس های حضوری 
تهران  در  مدارس خاص  از  برخی  در 
کار  این  دولتی  نیز گفت: در مدارس 
در  است  ممکن  ولی  نمی شود  انجام 
کار  این  غیردولتی  مدارس  از  برخی 
عدم  دلیل  به  که  باشد  شده  انجام 
با  که  است  بوده  مقررات  از  آگاهی 
تذکر وزارت آموزش و پرورش ملزم به 
رعایت شده اند و اگر این نوع مدارس 
شورای  کنند  تخطی  مقررات  از 
نظارت بر مدارس غیردولتی بر اساس 
از  اعم  شده  بینی  پیش  مجازات های 
تعلیق یا لغو امتیاز آنها برخورد خواهد 
کرد.حاجی میرزایی درباره آموزش از 
طریق تلویزیون افزود: کمک تلویزیون 
بود  به موقع و مسئوالنه  بسیار مؤثر، 
و  ضبط  برنامه  هزار  دو  از  بیش  که 
پخش شد که بیشتر این برنامه ها به 
بزرگ  ارائه شد و کمک  زنده  صورت 

آنها  محتوای  بارگذاری  برنامه ها،  این 
برای  دستیاری  و  بود  شاد  شبکه  در 

معلمین بود.
قدم های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
از  آموزشی  عدالت  جهت  در  بزرگ 
پخش  آموزشی  برنامه های  طریق 
شده از تلویزیون بود و طی گفتگویی 
آن  استمرار  خواهان  شده،  انجام  که 

هستیم.
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اینکه ضریب نفوذ تلویزیون بر اساس 
نظرسنجی های استانی قابل قبول بوده 
است افزود: بر اساس گزارشات، یکی از 
دروس ریاضی بیش از یکصد هزار بار 
و مجموعه دروسی  است  دانلود شده 
که بارگذاری شد طبق گزارش صدا و 
دانلود  بار  میلیون  از ۲۷  بیش  سیما، 
شده بود و این نشان از اقبال جامعه 
آقای  است.  بوده  اقدام  این  به  نسبت 
از  یکی  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
آموزشی  گسترده  عرضه  ما  مشکالت 
بود و اطالعی از دریافت طرف تقاضا 
نداشتیم و اگر سؤالی داشته باشد آن 
را چگونه مطرح کند و ما نیازمند یک 

ارتباط تعاملی بودیم.

شروع سال تحصیلی 
جدید حضوری، 

غیرحضوری یا ترکیبی 
خواهد بود

خبر

موظف شدیم پارکینگ »پروانه« را 
بازسازی کنیم

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: موظف شدیم پارکینگ پروانه را 
برای بهره برداری پالسکویی ها بازسازی کنیم.

سید پرویز فتاح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت 
پارکینگ پالسکو به کجا رسید، اظهار کرد: به لطف خدا این 
موضوع حل شد. به زودی با شهردار تهران به پالسکو می رویم 

و تفاهم هایی که داشته ایم را بررسی و بازدید می کنیم.
وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی در این موضوع 
ورود کرد و همانطور که می دانید مصوبات آن شورا برای همه 
الزم االجرا است.رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: من 
در جلسه شورا نبودم اما آقای حناچی شهردار تهران در جلسه 
بوده و شورای عالی معماری و شهرسازی نظر تخصصی خود را 
مبنی بر اینکه این محل )پالسکو( نمی تواند خودش پارکینگ 
داشته باشد را داده است.فتاح تصریح کرد: البته پالسکو قباًل 
هم پارکینگ نداشته اما موظف شدیم پارکینگ پروانه را برای 

بهره برداری پالسکو بازسازی کنیم.
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مهلت یک ماهه مشموالن داوطلب کنکور ارشد و دکتری
ابالغ  از  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
آزمون  در  شرکت  برای  تمدید  تسهیالت 
سراسری کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.

 سردار تقی مهری با اشاره به ابالغ تسهیالت 
سراسری  آزمون  در  شرکت  برای  تمدید 
کارشناسی ارشد و دکتری، در این رابطه اظهار 
که  دانشگاهی  فارغ التحصیل  مشموالن  کرد: 
برگه آماده به خدمت به تاریخ ۹۹/۵/۱ دریافت 
کرده اند می توانند سریعاً با ارائه درخواست از 
طریق دفاتر پلیس ۱۰+ صرفاً برای شرکت در 
آزمون دکتری و کارشناسی ارشد از تسهیالت 

تمدید یک ماهه استفاده کنند.
کرد:  بیان  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
سراسری  آزمون های  تعویق  به  توجه  با 
وظیفه  سازمان  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی 
عمومی به منظور کاهش دغدغه مشموالن و 
خانواده های آنها و در راستای ارائه تسهیالت 
را در  تمهیداتی  ویژه در شرایط شیوع کرونا 
نظر گرفته است که از این رو تمام مشموالن 
و  کارشناسی  مقاطع  از  فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد که برای پذیرش در مقاطع 
باالتر در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری 

به خدمت  آماده  برگه  دارای  و  کرده  ثبت نام 
با  می توانند  ماه هستند  مرداد  یکم  تاریخ  به 
پلیس  الکترونیک  خدمات  دفاتر  به  مراجعه 
۱۰+ و با ارائه برگه تأییدیه اطالعات ثبت نام 
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  سامانه  در 
نسبت به ثبت درخواست تمدید به مدت یک 

ماه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: موعد اعزام به خدمت این 
عزیزان تا تاریخ ۹۹/۶/۱ تمدید شده و نتیجه 
اعالم  آنها  به  پیامک،  طریق  از  خواست  در 

می شود.
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نژاد بهرام: کمبود پارکینگ در تهران 

جدی است
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران در جلسه شورای 
شهر به ارائه گزارشی از روند نوسازی بافت فرسوده شهر تهران 
و مشکالت آن از جمله کمبود پارکینگ در پایتخت پرداخت. 
زهرا نژاد بهرام عضو شورای اسالمی شهر تهران در گزارشی 
از نوسازی بافت فرسوده شهر تهران طی سه سال گذشته در 
دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: شهرها را 
باید به مثابه ارگانیزم های زنده ای دانست که از ترکیب اجزا، 
قطعات، شریان ها و عناصر کارکردی تشکیل شده اند. در یک 
با  را  پدیدار شناسانه می توان شکل ساختاری شهر  مقایسه 
فرآیند شکل گیری، تولد، رشد و تکامل فیزیولوژیکی انسان از 
دوران جنینی تا مرگ مقایسه کرد. در این میان بافت فرسوده 
یک نوع بیماری شهری قلمداد می شود که در شرایط زمانی 
و مکانی مختلف و به دالیل متفاوت به وجود می آید. بسط و 
گسترش این بیماری در مرحله اول به عدم پیشگیری وقوع 
به وجود  عوامل  تشخیص  در  نقص  به  بعد  مرحله  در  و  آن 
آورنده، انتخاب اشتباه روش درمان و در نهایت عدم اجرای 

کامل فرآیند درمان مربوط می شود.

پنجشنبه 2 مرداد  1399



اخبار

ضرورت تبیین اهمیت سلول های 
بنیادی توسط رسانه ها

در  رویان  ناف  بند  بانک خون  نمایندگی  دفتر  مسئول 
اردبیل گفت: اطالع رسانی رسانه ها از اهمیت و ظرفیت  
نقش  ناف،  بند  خون  بنیادی  سلول های  ذخیره سازی 
مهمی در فرهنگ سازی و افزایش ذخایر و جلوگیری از 

هدر رفت این سلول ها دارد.
از  نمونه  یک هزار  تاکنون  اینکه  بیان  با  رضایی   پریسا 
رویان  ناف  بند  بانک خصوصی خون  در  اردبیل  استان 
برای  حاضر  حال  در  افزود:  است،  شده  ذخیره سازی 
سلول های  ذخیره سازی  متقاضیان  دسترسی  تسهیل 
رویان  ناف  بند  خون  بانک  نمایندگی  بنیادی، 
جهاددانشگاهی در بیمارستان های آرتا و قائم اردبیل نیز 

مستقر شده است.
وی هزینه اولیه عضویت در بانک خون بندناف خصوصی 
و  عنوان  تومان  هزار   745 و  میلیون  سه  را  رویان 
خانواده ها  ترغیب  و  حمایت  راستای  در  کرد:  تصریح 
برای بهره مندی از این ظرفیت، با هماهنگی با بانک ها 
تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ دو میلیون و 500 هزار 

تومان به خانواده ها اعطا می شود.
در  رویان  ناف  بند  بانک خون  نمایندگی  دفتر  مسئول 
استان اردبیل یادآور شد: با توجه به پتانسیل سلول های 
بنیادی خون بندناف در درمان 80 نوع بیماری و عمر 
باالی نگهداری، ذخیره این سلول ها به رغم هزینه هایی 
که دارد می تواند بیمه ای برای حفظ سالمتی فرزند باشد.

بخشی  آگاهی  و  اطالع رسانی  برای  داد:  ادامه  رضایی 
به خانواده ها از اهمیت ذخیره سلول های بنیادی خون 
کارگاه،  برگزاری  جمله  از  متعددی  برنامه های  بندناف 
کالس های آموزشی برای ماماها، همایش و نشست های 
زنان،  متخصص  پزشکان  و  رسانه  اصحاب  با  تخصصی 
کادر درمانی، پیراپزشکان و متخصصین اطفال، حضور در 
برنامه های صدا و سیمای مرکز اردبیل در استان اردبیل 

اجرا شده است.
وی اضافه کرد: همچنین برای معرفی بیشتر بانک خون 
رسانه ها،  پتانسیل  از  استفاده  بر  عالوه  رویان  ناف  بند 
بنرهای متعددی در سطح استان نصب و بروشور و کارت 
ویزیت در مطب پزشکان زنان و زایمان و مراکز بهداشتی 

درمانی به صورت مستمر پخش شده است.
رضایی تصریح کرد: در شرایط شیوع بیماری کرونا اگر 
با  ارتباط  در  یا  و  ویروس  این  به  مشکوک  باردار  مادر 
افراد مبتال به کرونا باشد، قرارداد ذخیره سازی خون بند 
ناف منعقد شده فسخ می گردد و اگر بعد از نمونه گیری 
مشخص گردد مادر قبل از زایمان مبتال به کرونا بوده 
است نمونه ذخیره سازی نمی شود و هزینه های دریافت 

شده عودت داده می شود.

اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
متن  در  کتاب  که  شود  مهیا  شرایطی  باید 
زندگی جامعه قرار گیرد، گفت: میزان نفوذ 
و اثربخشی کتاب در حد انتظار از جامعه ای 

اسالمی نیست.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
امروز  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه  آئین  در 
محل  در  که  رضوی  سال  کتاب  بین المللی 
قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
رضوی برگزار شد، با بیان اینکه کتاب باید در 
درون جامعه امتداد داشته و اثر بخش باشد، 
عنوان کرد: اگر بخواهیم  معارف دینی، اصول 
اخالقی و معرفتی بر جامعه ما حاکم باشد، 
باشد،  داشته  حضور  جامعه  در  کتاب  باید 
امروز متأسفانه کتاب و میزان مطالعه شرایط 

مطلوبی در جامعه ما ندارد.
وی با اشاره به بیاناتی از رهبر معظم انقالب 
اسالمی  فلسفه  امتداد  ضرورت  خصوص  در 
در متن جامعه، عنوان کرد: فلسفه اسالمی 
نتوانسته  متأسفانه  دارد  که  غنایی  تمام  با 
به تدریس در  امتداد پیدا کند و  در جامعه 
محیط های  و  دانشگاه ها  علمی،  حوزه های 
مقابل  در  اما  است،  شده  محدود  علمی 
غربی ها فلسفه خود را که قابل قیاس با غنا و 
پشتوانه فلسفه اسالمی نیست در متن جامعه 
و  سنین  با  متناسب  کتاب هایی  و  آورده اند 

سطوح مختلف  جامعه تدوین کرده اند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
متأسفانه میزان نفوذ کتاب در حد انتظار از 
جامعه ای اسالمی نیست، گفت: باید شرایطی 
مهیا شود که کتاب در متن زندگی جامعه 
قرار گیرد و کتب آموزه های اسالمی و قرآنی 
سطوح  با  متناسب  بیت)ع(  اهل  معارف  و 

مختلف در جامعه وجود داشته باشد.
معرفت افزایی در زیارت اصل است

بیان  با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مالحظات  از  پیش  عادی  شرایط  در  اینکه 
میلیون   30 ساالنه  کرونا،  برای  شده  ایجاد 

زائر به مشهد مقدس سفر و با لحاظ تعداد 
مجاوران،  گرفتن  نظر  در  و  اقامت  روزهای 
ساالنه حداقل 120 میلیون تشرف به بارگاه 
منور رضوی انجام می شد، ابراز کرد: متأسفانه 
تعداد افرادی که حضرت رضا)ع( را به عنوان 
کم  بسیار  می شناسند  محمد)ص(  آل  عالم 
در  را  نگاهی  چنین  اندکی  افراد  و  هستند 
تشرف به بارگاه مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 

دارند.
تدبر و تعقل باید در آئین های دینی بروز و 

ظهور داشته باشد
بیان  با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اینکه زیارت باید معرفت دینی زائر را افزایش 
دهد بگونه ای که زندگی او پیش و پس از 
زیارت متفاوت شود، ابراز کرد: کسی که به 
رضا)ع(  حضرت  زیارت  برای  می آید  مشهد 
است، نه جاذبه های گردشگری. عدم حضور 
زائران در مشهد در ایام تعطیلی حرم مطهر به 

سبب کرونا، این موضوع را اثبات کرد.
تأکیدات اسالم و آموزه های  به  اشاره  با  وی 
به  دعوت  خصوص  در  اطهار)ع(  ائمه  دینی 
تعقل، تدبر، تفکر و اندیشیدن، ابراز کرد: این 
تدبر و تعقل باید در آئین های دینی و معنوی 

ما بروز و ظهور داشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سرانه 
پایین مطالعه کتاب در کشور و عدم استقبال 
زائران از محل های کتاب خوانی در نظر گرفته 
شده در حرم مطهر امام رضا)ع(، عنوان کرد: 
زائران  راه های تشویق و ترغیب  یافتن  برای 
به مطالعه، دست نیاز به سوی اندیشمندان و 
نویسندگان دراز می کنیم. ساالنه حدود 30 
میلیون نفر از اقشار و سنین مختلف در بارگاه 
ظرفیت  این  می یابند،  حضور  رضوی  منور 
حضور با این گستره از اقشار مختلف و سنین 
متفاوت بی نظیر و فرصتی بسیار مغتنم است 

که باید از آن استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه اغلب ما به 
عبادات، نگاهی کاسب کارانه و سودگرانه است 
و تنها برای کسب ثواب این اعمال عبادی را 

تنها در خواندن  را  انجام می دهیم، ما ثواب 
ادعیه می دانیم و کتاب خوانی و کسب معرفت 
نسبت به ائمه اطهار)ع( را ثواب نمی دانیم، در 
هیئات و مراسم مذهبی تنها برای کسب ثواب 
حضور پیدا می کنیم و نه معرفت افزایی؛ در 
این میان وظیفه نویسندگان و اندیشمندان 
برای روشنگری و تنویر افکار بسیار سنگین 

است.
خطر  یک  را  نادرست  دینی  باورهای  وی 
دینی،  لغزش های  اینکه  بیان  با  و  برشمرد 
نتیجه برداشت های نادرست و باورهای دینِی 
غلط و بدون پشتوانه است، عنوان کرد: اهالی 
حوزه های  پژوهشگران  و  نویسندگان  قلم، 
دینی باید روی این مسائل به طورجدی کار 
هیچ  به  فرهنگ  حوزه  در  افزود:  وی  کنند. 
عنوان نگاه اقتصادی و منفعت جویانه نداریم، 
نگاه آماری نیز در حوزه تولید کتاب نخواهیم 
ما  برای  چاپ شده  کتاب های  تعداد  داشت، 
اهمیتی ندارد، در تولید کتاب فقط به کیفیت 
می اندیشیم،  کمیت  به  نشر  و  توزیع  در  و 
معتقدیم اگر شده سالی تنها یک کتاب چاپ 
میلیونی  شمارگان  کتاب  یک  آن  اما  کنیم 

داشته باشد، ارزشمند است و در این راه از 
تمام ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.

بارگاه  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
مطهر حضرت رضا)ع( خانه عالم آل محمد 
باید  محمد)ص(  آل  عالم  خانه  در  و  است 
باشد،  داشته  وجود  معرفت  کسب  و  کتاب 
می کنم  درخواست  اندیشمندان  همه  از  لذا 
به  مردم  تشویق  برای  راهی  یافتن  در  را  ما 
امام  حرم  در  تا  کنند  کمک  کتاب خوانی 
ادعیه،  نماز و  قرائت  زائران در کنار  رضا)ع( 

کتاب نیز بخوانند.
وی اظهار کرد: آماده انجام هر راهکار و روشی 
برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در 
حرم امام رضا)ع( هستیم تا زائران بخشی از 
زمان حضور خود در حرم مطهر را در کنار 
و دانش  به کسب معرفت، شناخت  عبادت، 
در خصوص پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( 

بپردازند.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم تعدادی از 
بین المللی  برگزیدگان دوازدهمین جشنواره 
کتاب سال رضوی، هدایای خود را از دست 

تولیت آستان قدس رضوی دریافت کردند.

تولیت آستان قدس رضوی؛

فرهنگ و معرفت افزایی اهتمام جدی آستان قدس رضوی

اخبار

معاون سیاسی استاندار کردستان: رعایت پروتکل های 

بهداشتی عامل اصلی کاهش گسترش کرونا است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: 
رعایت پروتکل های بهداشتی عامل اصلی کاهش گسترش 

ویروس کرونا است.
پیرو  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  اقبال   حسین خوش 
تاکیدات ریاست جمهوری در راستای کنترل زنجیره انتقال 
ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشت فردی و جمعی و 
نیز استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی سه 
اصل کنترل بیماری کووید 1۹ در اولویت برنامه ها قرار دارد.

کرونا،  ویروس  شیوع  کنترل  راستای  در  افزود:  وی 
مراقبت های فردی و جمعی باید به عنوان یک اصل جدی 
توسط مردم و مسووالن رعایت شود و طبق مصوبات ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برگزاری هرگونه جشنواره و سمینار تا 

اطالع ثانوی ممنوع است.
خوش اقبال بیان کرد: گشایش کسب و کارها و فعالیت های 
انجام  بهداشتی  پروتکل های  با رعایت کامل  باید  اقتصادی 
شود و استفاده از ماسک برای همگان ضروری است و احاد 
جامعه باید سبک زندگی خود را متناسب با دوران درگیری 

با کرونا تنظیم کنند.
وی ذکر کرد: همه برنامه ریزی باید در این چارچوب باشد که 
از ساده  انگاری بیماری جلوگیری شود و تنها روند مدیریت 
بیماری را ساده  سازی کنیم البته باید توجه داشته باشیم 
امکان  حد  در  نیاز  مورد  امکانات  تسهیالت  شرایط،  همه 
تامین و فعالیت های غیرضروری متوقف و از مسافرت های 

غیرضروری پرهیز شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره 
به تمهیدات دولت برای قدردانی از کادر درمان، خاطرنشان 
تقدیر  قابل  مدت  این  در  پرستار  و  پزشکان  کرد: خدمات 
است و رییس جمهوری نیز در این راستا ۶00 میلیارد تومان 
مجموعه  و  داده  تخصیص  آنان  مطالبات  پرداخت  جهت 
دولت در استان کردستان نیز پیگیر هستند که سهم استان 
متناسب با نوع کار و میزان طلب پرستاران، پزشکان و سایر 

کادر درگیر جذب و پرداخت شود.
وی تاکید کرد: همه اقدامات و برنامه های اجرایی در استان با 
پیگیری و اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا منطبق 
مراسم  امسال  پایان  تا  مردم  است  ضروری  و  شده  اجرا  و 

سنتی، عزا، عروسی و تجمعات غیرضروری را کنار بگذارند.
مبتال  افراد  داریم  انتظار  یادآور شد:  پایان  در  اقبال  خوش 
مخفی کاری نکنند و در این راستا نیز برنامه و کمک های 
حمایتی و خدماتی دستگاه ها و نهادها نیز باید در چارچوب 
رعایت  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  دستورالعمل های 
پروتکل های بهداشتی در جهت افزایش تاب آوری اجتماعی 

باشد.
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نماینده مردم ورزقان در مجلس 
شورای اسالمی:

جهاد دانشگاهی به حوزه صنعت و 
صنایع معدنی ورود کند

اسالمی  شورای  مجلس  در  ورزقان  مردم  نماینده 
و  حوزه ها  سایر  کنار  در  دانشگاهی  جهاد  کرد:  تاکید 
توانمندی هایی که دارد، به حوزه صنعت و صنایع معدنی 

ورود کند.
اللهوردی دهقانی در تشریح این خبر اظهار کرد: جهاد 
از  است،  دانشگاهی  مراکز  سایر  از  متفاوت  دانشگاهی، 
و در  باشد  متفاوتی داشته  رفتار  انتظار می رود  رو  این 
عرصه های علم و فناوری نیز بیشتر وارد شده و سبب 

حرکات جهشی شود.
وی با اشاره به ورود جهاد دانشگاهی به عرصه های مختلف 
علم و فناوری مانند حوزه سلول های بنیادی و انرژی های 
تجدیدپذیر، افزود: هر چند اقدامات قابل تقدیری در این 
حوزه انجام شده است، اما جهاد دانشگاهی باید فعالیتش 

را بیشتر کند و نمی توان به این حد از فعالیت قانع بود.
نوین  نسل  می تواند  دانشگاهی  جهاد  کرد:  تاکید  وی 
دانشگاهی را در سراسر کشور تربیت کند، همچنین این 
نهاد انقالبی باید دقت کند که برای اشتغالزایی نیازمند 
همراهی و همکاری علم و تکنولوژی و کنار هم بودن 
مردم  و  مالی  تامین  منبع  عنوان  به  خصوصی  بخش 
و  علم  تولید  در  می تواند  دانشگاهی  جهاد  و  هستیم 

تکنولوژی نقش بسزایی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دانشگاه 
تبریز از نظر قدمت، دومین دانشگاه کشور بعد از دانشگاه 
تهران است، اظهار کرد: باید جایگاه دوم را در حوزه های 
پژوهشی و علمی هم حفظ می کردیم که نکردیم و از 

جایگاه واقعیمان دور شدیم.
سلسله  سر  تبریز،  دانشگاه  شد:  متذکر  خاتمه  در  وی 
مرکز آموزشی دانشگاهی شمالغرب بوده و باید منبع و 

مرجع و پیشران تولید علم و تکنولوژی ایران باشد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تبریز: ۴۰ دوربین 
پالک خوان به سیستم نظارت ترافیکی 

تبریز اضافه می شود
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  سازمان حمل  مدیرعامل 
تبریز از اضافه شدن 40 دوربین پالک خوان به سیستم 

نظارت ترافیکی طی دو ماه آتی خبر داد.
این  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  بیگ  آدی  اصغر 
دوربین ها با هدف کاهش ترافیک، تامین امنیت خودرو، 
کاهش تخلفات در نقاطی مثل اتوبان پاسداران و میدان 
آذربایجان که همواره شاهد ترافیک های پیچیده ای در 

آن ها هستیم، نصب خواهد شد.
هوشمندسازی  راستای  در  گامی  را  اقدام  این  وی، 
عنوان کرد و افزود: سال گذشته نیز 50 دوربین نظارت 
ترافیکی در سطح تبریز نصب شد که کاهش ترافیک 

آن مناطق را به همراه داشت.
پارک  در  هوشمندسازی  اجرای  بر  تاکید  با  وی 
همراه  تلفن  با  حاشیه ای  پارک  در  گفت:  حاشیه ای، 
با  امیدواریم  و  داد  انجام  می توان  را  اقدامات  تمام 
از برخوردهای  هوشمندسازی هر چه بیشتر و پرهیز 
سلیقه ای و اعمال قانون، ارتباط فیزیکی بین شهروند 
و پلیس، شهروند و مامور شهرداری به کمترین میزان 

کاهش یابد.
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  سازمان حمل  مدیرعامل 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  تبریز 
افزایش نرخ پارک حاشیه ای تشریح کرد: نرخ پارکبانی 
سال ۹۶ مصوب شده و امروز پس از سه سال، افزایش 
بهای این موضوع باید توسط شورای شهر مصوب شده 

و مراحل قانونی را طی کند.
در  حاشیه ای  پارک  بهای  افزایش  داد:  ادامه  وی 
کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تبریز مصوب شده 
و باید به صحن علنی شورا رفته و مراحل قانونی را طی 
کند. در صورت تاکید و نهایی شدن این موضوع برای 

شهروندان عزیز اطالع رسانی خواهد شد.
برای  شهروندی  رضایت  ارجحیت  بر  تاکید  با  وی 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، گفت: 
سازمان  عهده  بر  نظارت  حاشیه ای  پارک  موضوع  در 
ترافیک بوده و شهروندان می توانند هر گونه مسائل و 
مشکالت خود در این خصوص را به اطالع این سازمان 
تبریز،  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  برسانند. 
این سازمان  توافق بین  بیگوخاطرنشان کرد: در  آدی 
تمهیداتی  حاشیه ای،  پارک  گذار  سرمایه  شرکت  با 
همچون اختصاص جای پارک برای معلولین و جانبازان 
به طور رایگان، از هر 70 جایگاه یک مورد مدنظر قرار 

گرفته است.

استاندار اردبیل گفت: بانک سپه و کشاورزی 
خود  تسهیالت  اول  بخش  فرصت  اولین  در 
پرداخت  گیوی  سد  پایاب  احداث  برای  را 

می کنند.
اکبر بهنامجو در نشست با عضو هئیت مدیره 
احداث  کرد:  اظهار  کشاورزی  و  سپه  بانک 
از  پایاب سد گیوی  و زهکشی  آبیاری  شبکه 
اواخر سال گذشته آغاز شد و با سرعت در حال 

انجام است.
وی تزریق و تامین اعتبار این پروژه را ضروری 

منابع  پرداخت  با  کرد:  خاطرنشان  و  خواند 
تا سقف 220  پروژه  این  برای  مصوب  اعتبار 
سال  دو  ظرف  مجموعه  این  تومان  میلیارد 

آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.
این نشست مدیرعامل شرکت آب  ادامه  در   
از تالش و پیگیری  با قدردانی  نیز  منطقه ای 
مالی  تامین  و  تصویب  برای  اردبیل  استاندار 
آبیاری و زهکشی گیوی گفت:  اجرای شبکه 
و  برنامه  سازمان  و  نیرو  وزارت  همکاری  با 
بودجه عقد تفاهمنامه مالی با بانک کشاورزی 

مورد  فاینانس  برای  دولتی  تضمین  صدور  و 
نظر و فعالیت های پیمانکار طرح احداث شبکه 
آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی در پنج ماه 

اخیر در دستور کار بوده است.
روزهای  در  کرد:  تصریح  مرنی  عباس جنگی 
گذشته و با صدور ضمانتنامه دولتی تضمین 
فاینانس  مالی  اعتبار  سود  و  اصل  پرداخت 
داخلی بانک های کشاورزی و سپه برای احداث 

این شبکه از سوی دولت انجام شده است.
وی افزود: قرار است در دو قسط 220 میلیارد 

تومان اعتبار بانکی برای احداث شبکه آبیاری 
بانک های  مدیران  از  که  شود  تزریق  گیوی 
عامل خواستیم برای پیشبرد احداث این طرح 
و تهیه لوله های مورد نیاز به سرعت این منابع 
همچنین  جلسه  این  در  کنند.  پرداخت  را 
بانک های  ارشد  مدیران  داودیان  و  جاللیان 
کشاورزی و سپه در ادامه فرآیند اعطای اعتبار 
و  آبیاری  شبکه  اجرای  برای  مصوب  مالی 
زهکشی پایاب سد گیوی و تسریع در پرداخت 

اقساط اول و دوم آن تاکید کردند.

استاندار اردبیل:

بانک سپه و کشاورزی تسهیالت پایاب سد گیوی را پرداخت می کنند

سالگرد  یکمین  و  چهل  آستانه  در  اعرافی  آیت اهلل 
برپایی نماز جمعه عنوان کرد: امام جمعه قم با بیان 
اهمیت و کارکردهای مختلف نمازجمعه، علت عناد 
مستمر با نماز جمعه را بر شمرد و بر لزوم افزایش 

جذابیت نماز جمعه تاکید کرد.
در  که  خبرنگاران  با  گفتگویی  در  اعرافی  اهلل  آیت 
نماز  اولین  برپایی  سالگرد   ، مرداد  چهارم  آستانه 
اسالمی  جمهوری  شکوهمند  انقالب  از  پس  جمعه 
ایران انجام شد ضمن تشریح کارکردهای نماز جمعه 
و ابعاد مختلف آن علت عناد مستمر با نماز جمعه را 

تشریح کرد.
عبادت یک فصل مهم در سبد زندگی انسان مومن 

و ممهز
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به عبادات فردی 

ویژگی  اسالم  شریعت  در  گفت:عبادت  اجتماعی  و 
ارتباط  در  ممهز  کامال  عبادات  دارد،برخی  خاصی 
و  خانه  خلوت  در  نماز شب  مانند  وخداست  انسان 
برخی زیارات و نوع دوم عبادات ، عبادات اجتماعی 
است و یعنی اسالم مسائل اجتماعی سیاسی و روابط 
با دیگران را با رابطه انسان با خدا در یک بسته جمع 
کرده است که از ویژگی های عبادت های اجتماعی 
است ونمونه آن نماز جماعت ،نماز جمعه ،حج و از 

این قبیل عبادات است.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور افزود در میان 
خاص  طور  به  جمعه  نماز  دوم  نوع  های  عبادت 
اجتماعی است چرا؟ چون شرط نماز جمعه اجتماع 
حداقل پنج یا هفت نفر است و از مهم ترین عبادات 
با  متعال  با خداوند  ارتباط  عین  در  که  است  هایی 

مردم هم ارتباط برقرار می کند.
امام جمعه قم تصریح کرد نماز جمعه به عنوان یک 
با  جایی  کمتر  که  است  مهم  و  راقی  بسیار  عبادت 
بر آن سفارش شده است مانند  ویژگی های خاص 
سوره جمعه که در آن با آیه َفاْسَعْوا إِلَی ِذْکِر اهلَلّ اشاره 
اَلِة  شده و یا مانند یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا نُوِدَی لِلَصّ
متعال  خداوند  مهم  آیه  دراین  که  الُْجُمَعِة  یَْوِم  ِمْن 
نمی فرماید وقتی که اقامه شد بلکه می فرماید وقتی 
موذن صدا داد بشتابید که این تاکید در کمتر جایی 

مثل نماز جمعه اشاره شده است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود نماز جمعه 
از جمله عبادات جمعی ذو اضالع و ذو ابعادی است 
که از ابتدای شریعت اسالم وقتی خود پیامبر گرامی 
اسالم)ص( به مدینه مهاجرت کردند پایه ریزی شد و 

البته در طول تاریخ هم ادامه داشته است.
امام جمعه قم با بیان اینکه در کشور ما هم همیشه 
نماز جمعه برپا می شده است گفت : زمانی مرحوم 
آیت اهلل اراکی در قم نماز جمعه اقامه می کردند که 
من خودم در آغاز طلبگی در نماز جمعه های با شکوه 
ایشان در مسجد امام حسن عسگری)ع( شرکت می 

کردم که خیلی نماز جمعه های زیبایی بود.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: زمانی هم آیت 
اهلل میرزای حائری اقامه نماز جمعه داشتند. اما آنچه 
که چهل و یک سال قبل با فرمان امام)ره( پایه ریزی 
شد و ضمن آن مرحوم آیت اهلل طالقانی نخستین نماز 
جمعه با شکوه را در دانشگاه تهران اقامه کردند فصلی 
نو در نماز جمعه بود چون این نماز جمعه در ظل 
حکومت اسالمی با فرمان ولی فقیه و رهبری جامعه 

در ابعاد وسیع شکل گرفت که امروز قریب به 1000 
نمازجمعه با شبکه منسجم در کشور برپا می شود و 
البته این الگویی که چهل و یک سال قبل در ایران 

پایه ریزی شد به دنیا هم انعکاس پیدا کرده است.
بنده در سفر مفصلی که  افزود:  علمیه  استاد حوزه 
دهه فجر سال 13۹8 به هندوستان داشتم مشاهده 
کردم غیر از نماز جمعه هایی که برادران اهل سنت 
برپا می کنند قریب ۹00 نماز جمعه در آن کشور 
توسط روحانیون شیعه به شکلی منسجم اقامه می 
در جمهوری  نماز جمعه  اندازه شبکه  در  که  گردد 
اسالمی ایران بوده و با همان الگو که با ویژگی های 
بودن  مند  نظام  و  ، سراسری  منسجم   ، یکپارچگی 

همراه است.
کارکردهای نماز جمعه و دلیل عناد مستمر دشمنان 

با نماز جمعه
آیت اهلل اعرافی کارکردهای نماز جمعه را  بر چند 
افزود نماز جمعه در سایه نظام  نوع توصیف کرد و 
با کارکردهای متنوع و مختلف است. یکی  اسالمی 
از کارکردهای نماز جمعه کارکرد معرفتی است که 
یعنی این نماز خطبه دارد و عقاید و افکار مردم را 
ارتقا می دهد و معارف دین در طی آن عرضه می 
شود ، کارکرد دیگر آن اخالقی است که توصیه هایی 
معنوی دارد و ضمنا نماز جمعه کارکرد اجتماعی هم 
دارد که همان همبستگی اجتماعی است که در اسالم 
هم مد نظر قرار گرفته است ، کارکرد اقتصادی هم 
دارد که در اسالم هم تاکید شده است که تاکید شده 
است مراقب احوال و وضعیت یکدیگر باشید و البته 

کارکرد مهم سیاسی هم دارد.

امام جمعه قم : کارکرد سیاسی و بیداری نماز جمعه علت عناد مستمر دشمنان
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سالمت
خبر

تهرانی ها برای تشخیص کرونا با 

۴۰۳۰ تماس بگیرند

شهروندان  از  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
تهرانی درخواست کرد برای اطالع از مراکز سرپایی 
تشخیص کرونا با شماره تلفن ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

با  تلویزیونی  زنده  ارتباط  در  رئیسی،  رضا  علی   
شبکه خبر، گفت: شهروندان تهران از این به بعد 
دریافت  بر  عالوه   ،۴۰۳۰ با  تماس  در  می توانند 
از کرونا دارند،  تلفنی و سئواالتی که  مشاوره های 
سکونت  محل  سرپایی  مرکز  نزدیک  از  می توانند 

خود نیز مطلع شوند.
وی با اشاره به مشاوره های تغذیه ای، سالمت روان 
در  افزود:  مردم،  به  تلفن ۴۰ ۳۰  از طریق  و…، 
حال حاضر برای شهروندان تهران این امکان فراهم 
شده که در صورت نیاز به مراجعات پزشکی برای 

تشخیص کرونا، از طریق تلفن ۴۰۳۰ اقدام کنند.
با  می توانند  تهرانی  شهروندان  داد:  ادامه  رئیسی 
شماره گیری ۴۰۳۰ و داخلی ۴، در هر منطقه ای 
که هستند، از نزدیک ترین مرکز خدمات سرپایی 

۱۶ ساعته مطلع شوند.
این  در  افزود:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
مراکز، پزشک حضور دارد و پس از معاینه و ویزیت 
بیمار، چنانچه نیاز باشد از او تست اختصاصی کرونا 
گرفته می شود و اگر باز هم نیاز بود، به بیمارستان 

ارجاع داده می شود.
وی از شهروندان درخواست کرد به هیچ وجه برای 
موارد غیر ضروری به بیمارستان ها مراجعه نکنند، 

زیرا می تواند منجر به ابتالی آنها به بیماری شود.
رئیسی گفت: تالش می کنیم این خدمت بزودی در 

سراسر کشور راه اندازی شود.
وی افزود: تماس با ۴۰۳۰ رایگان است.

گفت:  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
تصور  با  بیماری طی می شود  اول  پیک  که  زمانی 
مسئوالن،  و  مردم  سوی  از  شرایط  شدن  عادی 
بسیار  اول  پیک  شروع  از  قبل  مرحله  به  بازگشت 

دشوار است.
 حمید سوری اظهار کرد: هر عاملی که باعث شود 
تعامل بیماری زایی ویروس مجددا افزایش یاید، به 

مراتب شمار مبتالیان را افزایش خواهد داد.
وی تاکید کرد: معموال زمانی که پیک اول بیماری 
ایجاد می  طی می شود، تصور عادی شدن شرایط 
شود بنابراین بازگشت به مرحله قبل از شروع پیک 

اول بسیار دشوار است.
به گفته سوری، زمانی که روند اپیدمی طوالنی می 
شود در بیشتر موارد آحاد جامعه تاب آوری اجتماعی 
و رعایت توصیه ها را از دست می دهند و از طرفی 
دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز تحمل رعایت 
توصیه ها و شرایط قرنطینه را محدود تر می کند. وی 
افزود: این موضوع پیک دوم را با بحران و افزایش آمار 

مواجه کرده است.
مختلف  های  بازه  در  ها  ویروس  اینکه  بیان  با  وی 
تغییراتی شوند  و  ها  توانند دچار جهش  زمانی می 
خاطرنشان کرد: تغییرات بیولوژیک ویروس در بازه 
زمانی دراز مدت می تواند بحران های ناشی از پاندمی 

ها و بیماری زایی را دوچندان کند.
یکی  را  جامعه  ایمنی  شرایط  اپیدمیولوژیست،  این 
ابتال به سایر بیماریها در  از فاکتورهای اصلی خطر 
بروز  با  پاندمی ها دانست و خاطرنشان کرد:  دوران 
سایر بیماریهای فصلی بحران ها و عوارض ناشی از 

پاندمی ها به باالترین سطح خود می رسد.
هایی  ویروس  ها،  اپیدمی  تداوم  با  داد:  ادامه  وی 
همانند کووید ۱۹ با جمعیت میزبان هایی مواجه می 
شوند که عالوه بر خطر ابتال به کرونا در معرض ابتال 

به سایر بیماریها نیز هستند.
تابع   ۱۹ کووید  ویروس  که  این  به  اشاره  با  سوری 
تغییر دمای هوا نیست خاطرنشان کرد: فاکتورهای 
بیماریها می  دیگری مثل فشارخون، دیابت و سایر 
بیماری  این  عالئم  و  عوارض  شدت  بروز  در  تواند 

اثرگذار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این که در شرایط 
عادی نیز، بیماری های زمینه ای عفونی تابع شرایط 
فصلی هستند گفت: با سرد شدن هوا طبیعتا شدت 
و  بیشتر می شود  عفونی  های  بیماری  گیری  همه 
افرادی که دچار آنفوالنزای فصلی و کرونا می شوند 

قطعا عوارض شدید تری را تجربه خواهند کرد.

وی ادامه داد: کشور ما در دوماه اخیر باید تمام تالش 
خود را برای مهار اپیدمی انجام دهد چرا که با سردتر 
شدن هوا کنترل اپیدمی بسیار بسیار دشوار تر خواهد 

بود.
حاد  و  نوپدید  های  اپیدمی  در  داد:  توضیح  سوری 
دانش بشر در روزهای اول رخ داد نسبت به الگوی 
و  مطرح  فرضیات  برخی  و  نیست  شفاف  اپیدمی 
جریان  در  سیاستگذاران  باید  بنابراین  شود  می  رد 
تغییرات به روز این اپیدمی باشند تا تصمیم گیری 

ها بر این مبنا صورت بگیرد.
این اپیدمیولوژیست، با اشاره به ماهیت بحرانی بودن 
اخبار  به  نسبت  مردم  های  حساسیت  ها،  پاندمی 

واطالعات جدید درباره کرونا را یادآور شد.
وی افزود: زمانی که اعالم می کنیم ویروسی هوابرد 
است به این معنی است که احتمال انتقال بیماری از 
فرد مبتال به فرد دیگری از طریق هوا یکی از فاکتور 
گسترش بیماری است چرا که مولکول های اکسیژن 
و هیدروژن در انتقال بیماری موثر هستند و یا این 
که ذراتی که در هوا وجود دارند می تواند از عوامل 

بیماری زا محسوب شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به  این که در زمان اپیدمی 

متعدد  پایه حلقه های  بر  پیشگیری  ها روش های 
زا  بیماری  عوامل  اول  حلقه  گفت:  گیرد  می  شکل 
وجود  زا  بیماری  عامل  زمانیکه  تا  که  چرا  هستند 

نداشته باشد بیماری شکل نمی گیرد.
وی راه خروج عوامل بیماری زا را دومین حلقه شکل 
گیری بیماری ذکر کرد و افزود: منبع یا مخزنی باید 
مثال  باشد  داشته  خود  در  را  زا  بیماری  عوامل  این 
در مورد ویروس کرونا، این ویروس در خارج از بدن 
موجود زنده بسیار حساس و آسیب پذیر است و به 

سرعت از بین می رود.
محدود کردن راههای خروجی ویروس سومین عامل 
پیشگیری از عوامل بیماری زا است که دکتر سوری 
به آن اشاره کرد و در توضیح آن گفت: باید مخزن 
نظیر  اقداماتی  با  ویروس  انتشار  و  راههای خروج  و 

ماسک زدن کنترل شود.
اینکه ویروس کرونا بیشتر در میان  با اشاره به  وی 
انسان ها در چرخش است خاطرنشان کرد: زباله های 
بیمارستانی به شکل و با روش های خاصی دفع می 
شوند چرا که باید این موارد با ابزار خاص خود دفع 
شوند، یا مثال بیمار را در اتاق های ایزوله نگهداری 
می کنند برای این که راههای خروج ویروس بسته 

شود.سوری چهارمین حلقه زنجیره را  انتقال عامل 
بیماری زا از منبع و یا مخرن به فرد جدید دانست 
و گفت: مثال  در مورد ماالریا این بیماری از طریق 

حشره که یک ناقل است منتقل می شود.
وی با بیان اینکه تماس مستقیم می تواند به شکل 
کرد:  اظهار  پذیرد،  صورت  متفاوت  و  مختلف  های 
این تماس ها میتواند از طریق پوست، خون، تماس 
جنسی و یا این که از طریق هوا از فردی به فرد دیگر 

منتقل شود.
این اپیدمیولوژیست در ادامه ترشحات و ذرات تنفسی 
فرد آلوده را مهم ترین راه انتقال ویروس کرونا ذکر 

کرد.
وی در توضیح واژه ناقل و حامل نیز توضیح داد: ناقل 
به حشره یا بندپایی می گویند که عامل بیماری زا 
را از یک میزبان به فرد یا انسان دیگری منتقل می 
کند ولی در مورد انتقال از انسان به انسان دیگر واژه 

حامل صحیح است.
سوری خاطرنشان کرد: با بستن راه های ورودی مثل 
ماسک زدن و یا کم کردن حساسیت ها مثل واکسن 
زدن می توان به میزان قابل توجهی از بار ناشی از 

اپیدمی ها کاست.

نبرد با کرونا سخت تر شده است

وزیر بهداشت، گفت: منحنی مرگ و میر و ابتال به کرونا 
فاصله  مرور  به  میر  و  مرگ  میزان  که  دهد  می  نشان 
بیشتری از ابتال به کرونا گرفته و تعداد بهبودیافتگان در 

حال افزایش است.
با  انسانی حوزه سالمت  نیروی  بررسی وضعیت  نشست 
در  ویژه  به  کرونا  با  مقابله  و  مدیریت  موضوع  بر  تاکید 
ماه های آینده، با حضور وزیر، معاونین و مدیران وزارت 

بهداشت، برگزار شد.
در  گفت:  نشست،  این  در  بهداشت،  وزیر  نمکی  سعید 
تقویت  برای  را  بلندمدتی  تمهیدات  باید  کنونی  شرایط 
بیندیشیم.  سالمت  حوزه  در  ای  حرفه  انسانی  منابع 
زمانیکه بیماران در بیمارستان ها بستری می شوند، هیچ 
چیزی به اندازه مراقبت صحیح و مناسب از آنها اهمیت 

ندارد.
وی افزود: برای ماه های آینده بر روی گروه های هدف 
و پرخطر جامعه مانند افراد باالی ۶۰ سال و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای که حدود ۸ میلیون نفر هستند، 
تمرکز می کنیم، چراکه فقط ۱۲.۳ درصد از مرگ و میر 
بیماران کووید ۱۹ مربوط به افرادی بوده که سن باال یا 
بیماری زمینه ای یا سایر عوامل خطر مانند چاقی نداشته 

اند و مابقی جزو گروه های پرخطر بوده اند.
های  گروه  تردد  کاهش  بر  تاکید  ضمن  بهداشت  وزیر 
هدف و پرخطر در جامعه، ادامه داد: توجه شود که دولت 
باشد،  فعال  بیشتر  ها  گروه  این  برای  باید  الکترونیک 
آموزش و پزشکی از راه دور بیشتر برای آنها پیاده شده و 

از این افراد مراقبت بیشتری شود.
نمکی با بیان اینکه کیفیت مراقبت در بیمارستان ها بر 
تاثیر زیادی دارد، گفت:  بیماران کووید ۱۹  بهبود حال 
ابتال به کرونا نشان می دهد که  منحنی مرگ و میر و 

میزان مرگ و میر به مرور فاصله بیشتری از ابتال به کرونا 
گرفته و تعداد بهبودیافتگان در حال افزایش است که این 
بیماران کووید  از  مراقبت مناسب  نشان دهنده  موضوع 
۱۹ است.وی اظهار کرد: برنامه کاملی برای تقویت نیروی 
انسانی حرفه ای حوزه سالمت برای ماه های آینده در 
حال تهیه است که چند بُعد دارد. یکی مربوط به استخدام 
است، اما در مورد تیم تخصصی و فنی مدیریت بیماری در 
کشور در برخی رشته ها، کمبودهایی داریم که ناشی از 
آموزش و یا تعداد ناکافی است.وزیر بهداشت یادآور شد: با 
کمک معاونت های پرستاری، بهداشت، آموزشی، توسعه 

و درمان و همچنین همفکری با استاد ایرج فاضل و دکتر 
الریجانی، بسته ای برای حل مشکالت نیروی انسانی در 
شرایط کنونی در حال تهیه است که امیدوارم به زودی و 

پس از نظرات کارشناسی به جمع بندی برسد.
نیازمندی  و  از وضعیت  این نشست گزارش مفصلی  در 
پزشک  پرستاری،  های  حوزه  در  انسانی  نیروی  های 
تخصص،  فوق  و  متخصص  پزشک  رادیولوژی،  عمومی، 
درمان  معاون  توسط  کشور  در  داروسازی  و  آزمایشگاه 
ارائه و توسط اعضای این نشست مورد  وزارت بهداشت 

بررسی قرار گرفت.

وضعیت مرگ های کرونایی در موج جدید بیماری

خبر

محققان دریافتند؛

بروز لختگی های خونی خطرناک 
در عروق پای بیماران کووید ۱۹
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با  کووید۱۹  بیماری  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
لختگی های خطرناک خونی در عروق خونی پا مرتبط 

است.
 بیماران مبتال به کووید ۱۹ با عالئم تأمین ناکافی خون 
برای اندام تحتانی در مقایسه با افراد سالم دارای عالئم 
مشابه، با ایجاد لخته های بزرگ تر خونی و نرخ باالتر 

قطع عضو و مرگ روبرو هستند.
با لختگی خون در عروق ریوی به  ارتباط کووید ۱۹ 
مورد  در  کمی  گزارشات  اما  است.  شده  اثبات  خوبی 
وجود  تحتانی  اندام  عروق  ترومبوز  با  ویروس  ارتباط 
دارد. ترومبوز مشکلی با خصیصه لخته شدن خون در 
شریان های است که مانع از جریان خون حاوی اکسیژن 

به اندام تحتانی می شود.
در اوج بیماری همه گیر کووید ۱۹ در شهر نیویورک، 
شاهد  مونته فیور  پزشکی  مرکز  رادیولوژیست های 
ترومبوز  با  همراه  مثبت   ۱۹ کووید  بیماران  افزایش 
 CT آنژیوگرافی  آزمایشات  در  تحتانی  اندام  شریانی 
رنگ  تغییر  یا  و  درد  عالئم سردی،  با  بیماران  بودند. 
پاهای خود به بیمارستان مراجعه کرده بودند. غالباً این 
به  پا، شرایطی که جریان خون  ایسکمی ساق  عالئم 
سمت اندام تحتانی محدود می شود، همراه با ناراحتی 

تنفسی، سرفه، تب و وضعیت روحی متغیر بود.
محققان در این مطالعه ۳۲ بیمار مبتال به کووید ۱۹ را 
که طبق آنژیوگرافی CT دارای لختگی خون حداقل 
در یک پایشان بودند، را با گروه کنترل مقایسه کردند. 
انها دریافتند لختگی خون در بیماران مبتال به کووید 
۱۹ در مقایسه با گروه کنترل به مراتب بزرگ تر بود. 
از بیماران  حتی مرگ یا قطع عضو هم در این گروه 

شیوع بیشتری داشت.
محققان ارتباط ترومبوز عروق اندام تحتانی با کووید 
۱۹ را ناشی از ترکیب فاکتورهای نظیر افزایش تمایل 
به لخته شدن خون، آسیب به پوشش درونی شریان ها 
و واکنش های ایمنی مرتبط با ویروس کرونا و عفونت 

کووید ۱۹ عنوان می کنند.

امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
بین الملل سازمان نظام پزشکی، 
در  ماسک  اهمیت  با  ارتباط  در 
پیشگیری از انتقال ویروس کرونا 
پروتکل های  سایر  همچنین  و 
از  استفاده  با  همراه  بهداشتی 

ماسک، توضیحاتی ارائه داد.
از  من  گفت:  کرمانپور،  حسین 
کرونا  بیماری  شیوع  اول  روز 
حامیان  جزو  کشور،  در  ویروس 
ویروس  چون  بودم.  ماسک  زدن 
در قطرات آب دهان وجود دارد و 
هنگام صحبت و عطسه می تواند 
به بیرون پرتاب شود و در نتیجه 

باعث انتقال بیماری شود.
وی با عنوان این مطلب که زدن 
نیست،  مهم  تنهایی  به  ماسک 
می بایست  را  نکته  چند  افزود: 
همراه با زدن ماسک، رعایت کرد.

رئیس بخش اورژانس بیمارستان 
باید  را  کار  چهار  گفت:  سینا، 
ماسک،  از  استفاده  با  همزمان 
دست ها،  شستن  کرد.  رعایت 
عزا  و  جشن  مجالس  به  نرفتن 
گذری  فاصله  رعایت  و  و…، 
عنوان  به  می بایست  اجتماعی، 

روزهای  در  ما  زندگی  سبک 
کرونایی، عادت شود.

کرمانپور ادامه داد: اگر این نکات 
رعایت نشود و ماسک بزنیم، من 
مبتال  که  می دهم  قول  شما  به 

می شوید.
امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
پزشکی،  نظام  بین الملل سازمان 
تاکید  مورد  را  فاصله  رعایت 
قرار داد و گفت: زدن ماسک به 
ایجاد  ایمنی  نمی تواند  تنهایی 
کند. فاصله یک و نیم تا دو متری 

را رعایت کنیم، ایمن خواهیم بود 
و دغدغه ای نخواهیم داشت.

با زدن  متر  فاصله دو  افزود:  وی 
خیالتان  شود،  رعایت  ماسک 

راحت خواهد بود.
مکان های  با  ارتباط  در  کرمانپور 
در  گفت:  ماسک،  از  استفاده 
افراد عالمتی  خانواده ۴ نفره که 
ماسک  بدون  می توانند  ندارند، 
باشند. اما، اگر یک نفر مشکوک 
به بیماری بود، باید فاصله همراه 
با دستورالعمل های بهداشتی، به 

طور دقیق رعایت شود.
از  استفاده  خصوص  در  وی 
با  افزود:  الیه،  سه  ماسک های 
اقتصادی مردم،  به شرایط  توجه 
توصیه من این است که اگر این 
ساعت   ۸ از  بعد  ماسک ها  نوع 
باشند،  نشده  خیس  استفاده 
باز  فضای  در  را  آنها  می توان 
آویزان کرد و بعد از گذشت ۶ روز 
ماسک ها  این  از  مجدد  می توان 
استفاده  دوره  چهار  یا  سه  برای 

کرد.

زدن ماسک در چه شرایطی ایمنی می آورد

تحقیق جدید نشان می دهد ترکیب 
در  کورکومین  به  موسوم  طبیعی 
زردچوبه می تواند به نابودی برخی 

ویروس ها کمک کند.
 مطالعات نشان می دهد کورکومین 
به  سلول ها  الودگی  از  می تواند 
دستگاه  انتقال  قابل  ویروس های 
جلوگیری   )TGEV( گوارش 
دوز  در  ترکیب  این  مصرف  نماید. 
نابودی ذرات ویروس منجر  به  باال 

می شود.
موجب   TGEV از  ناشی  عفونت 
بیماری ای موسوم به گاستروانتریت 
قابل انتقال در خوک ها می شود که 
مرگ  و  شدید  آبی  کم  اسهال،  با 

همراه است.
قطعی  درمان  هیچ  حاضر  حال  در 

وجود  ویروس  این  نابودی  برای 
ندارد. اما محققان در تحقیق جدید 
کورکومین  باالتر  میزان  دریافتند 
موجب کاهش تعداد ذرات ویروس 

در محیط کشت سلول شد.
سرپرست  ژی«،  »لیالن  دکتر 
مهندسی  مؤسسه  از  تحقیق  تیم 
ووهان چین، در این باره می گوید: 
»کورکومین دارای تأثیر بازدارندگی 
جذب  مرحله  بر  توجهی  قابل 
مستقیمی  تأثیر  و  است   TGEV
از  دارد.  آن  سازی  غیرفعال  بر 
خوبی  پتانسیل  کورکومین  اینرو 
 TGEV عفونت  از  پیشگیری  در 

دارد.«
که  اند  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
انواع  برخی  تکثیر  از  کورکومین 

دنگی،  ویروس  جمله  از  ویروس ها 
جلوگیری  زیکا  و   B هپاتیت 
همچنین  ترکیب  این  می کند. 

قابل  تأثیرات  از  شماری  دارای 
توجه بیولوژیکی از جمله ضدتومور، 

ضدالتهاب و ضدباکتری هم است.

زردچوبه دارای خواص ضد ویروسی است
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: 
در  سنجی،  بینایی  جهت  صالحیت  صاحبان 

سامانه ای معرفی می شوند.
محمد جهانگیری، با اشاره به جلسه ای که با هیات 
مدیره انجمن علمی و صنفی جامعه اپتومتریست 
های ایران برگزار شد، افزود: اهم مباحثی که در 

ساماندهی  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  این جلسه 
به  سالمت  الکترونیک  پرونده  و  نویسی  نسخه 
همراه برخی از مشکالت جامعه اپتومتریست ها از 
جمله مداخالت افراد فاقد صالحیت الزم در امر 

بینایی سنجی بود.
وی ادامه داد: طبق توافقات انجام شده با هیات 

انجمن مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز در  مدیره 
الکترونیک  امضای  و  نویسی  نسخه  راستای 
راهکارهای اجرایی مبتنی بر استانداردهای ملی 

برای انجام این مهم ارائه شود.
پزشکی،  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
امضای  و  هوشمند  کارت  صدور  کرد:  تصریح 

الکترونیک برای جامعه اپتومتریست های کشور 
نیز در دستور کار قرار گرفت و همچنین در حوزه 
معرفی صاحبان صالحیت جهت بینایی سنجی، 
سازمان نظام پزشکی با همکاری وزارت بهداشت 
و انجمن علمی اپتومتریست ها اقدامات الزم را 

در سامانه جامع اطالع رسانی ارائه خواهد نمود.

معاون فنی سازمان نظام پزشکی عنوان کرد؛

معرفی صاحبان صالحیت جهت بینایی سنجی

یک متخصص عفونی، گفت: در قرن گذشته، 
شیوع کرونا ویروس بزرگ ترین همه گیری 

بود که در دنیا اتفاق افتاد.
 طاهره سوری متخصص عفونی بیمارستان 
در  می توانیم  ما  افزود:  آرش،  بانوان  جامع 
موارد مشابه از این تجربیات استفاده کنیم. 

با  که  بود  این  بحران  این  مثبت  قسمت 
مدیریت صحیح، ترس و نگرانی ها کمتر شد.

ما  که  است  این  اصلی  اولویت  افزود:  وی 
باید آمادگی داشته باشیم. برای کرونا آماده 
بودیم اما برای این حجم از مواجهه آمادگی 

کافی نداشتیم.

سوری ادامه داد: یکی از دستاوردهای ما در 
این پاندمی آموزش های مجازی بود. آموزش 
نظر  از  هم  و  کیفیت  نظر  از  هم  مجازی 

استفاده ارتقا پیدا کرد.
یک  آرش  بیمارستان  در  ما  گفت:  وی 
سیستم فالوآپ بسیار دقیق داشتیم و تمام 

می شدند.  فالوآپ  ترخیص  از  بعد  مادران 
زمانی که اطالعات باال باشد میزان نگرانی 

کاهش پیدا می کند.
وی افزود: من به عنوان متخصص عفونی که 
شرایط ویژه ای داشتم، نترسیدم و از ابتدای 

بحران تا االن درخط مقدم ایستاده ام.

کرونا ویروس بزرگ ترین همه گیری در دنیا است
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استان تهران
گزارش

نظارت شاه کلید توسعه پرند / 
بوستان بزرگ شهدای هسته ای؛ 
پیشانی پروژه های عمرانی پرند

مهندس عرب از پروژه های عمرانی شهرداری بازدید و از نزدیک در 
جریان روند پیشرفت آنها قرار گرفت.

 مهندس عرب در جریان بازدید از پروژه بزرگ بوستان شهدای هسته 
ای و ساختمان مرکزی شهرداری، ضمن ابراز رضایت از روند اجرایی 

پروژه ها، بر نظارت جدی و توجه به برنامه زمانبندی تاکید کرد.
بوستان بزرگ شهدای هسته ای با ۶ هکتار مساحت در ورودی شهر 
پرند یکی از پروژه های شاخص و کالن شهرداری پرند است که روند 
اجرایی آن با دهها اکیپ و در چندین جبهه کاری در حال اجرا است.

این پروژه کالن، با طراحی ویژه و منحصر به فرد و امکاناتی نظیر زمین 
بازی کودکان و بزرگساالن، شهربازی، اِلمان های متعدد و ... در هفته 
دولت افتتاح می شود تا بخشی از نیاز های شهر پرند در افزایش سرانه 

های فضای سبز و اماکن تفریحی جبران شود.

کاهش  به  شاره  با  تهران  استاندار 
به  نسبت  در سال 98  ازدواج  میزان 
اشتغال  ایجاد  ضرورت  بر   97 سال 
تاکید  جوانان  ازدواج  تسهیل  جهت 

کرد. 
 انوشیروان محسنی بندپی در جلسه 
ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره 
داشت:  اظهار  ازدواج  هفته  آغاز  به 
راهبردی  و  مهم  جلسات  از  یکی 
استان، جلسه ساماندهی امور جوانان 
است که باید جلسات به صورت ویدئو 
برگزار  به صورت منظم  و  کنفرانسی 

شود.
رشد  اینکه  رغم  علی  داد:  ادامه  وی 
اما غالب جمعیت  جمعیت کم است 
کشور جوانان هستند که باید سیاست 
گذاری و برنامه ریزی برای آنها داشت؛ 
نهاد  ترین  اصلی  خانواده  عالوه  به 
اجتماعی است که مقدمه آن تشکیل 
خانواده و ازدواج است که طبق آسیب 
ازدواج در  میزان  انجام شده  شناسی 
شده  کمتر   97 به  نسبت   98 سال 

کرد:  تصریح  تهران  استاندار  است. 
میزان  کاهش  عمده  دالیل  از  یکی 
از  باشد؛  می  اشتغال  موضوع  ازدواج 
مسائل  و  ازدواج  موضوع  باید  اینرو 
توجه  مورد  آن  بر  مترتب  اقتصادی 

جدی قرار گیرد؛ چراکه موفقیت در 
ازدواج  شرایط  تواند  می  زمینه  این 

جوانان را تسهیل کند.
اثرات  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
سخت  گفت:  ازدواج  میزان  کاهش 

تر شدن ازدواج آسیب های زیادی به 
دنبال دارد؛ چراکه از یک سو بر رشد 
از  و  گذارد  می  منفی  تاثیر  جمعیت 
را  اجتماعی  های  آسیب  دیگر  سوی 

افزایش می دهد.

اشتغالزایی جهت تسهیل ازدواج جوانان 
ضروری است

در  دشمن  شهریار:  شهرستان  فرماندار 
حال بهره برداری از شرایط سخت امروز 
ایران است. آگاه باشید و چنانچه  مردم 
هرگونه مشکلی در این باب در مجموعه 
ها و در شهرستان مشاهده شد بر همه 
اقدام  تکلیف است در جهت کنترل آن 

کنند. 
فرماندار شهریار در جلسه شورای آموزش 
در  توضیحاتی  بیان   ضمن  پرورش   و 
حاضر  شرایط  و  کرونا  بحران  خصوص 
پروتکل  گفت:  و  داد  هشدار  شهرستان 
های بهداشتی باید با جدیت رعایت شود، 
آموزش زندگی به سبک جدید و سازگار 
با بیماری کوید ۱9 از ضروریات جامعه 
امروز است. البته که همه می دانیم در 
هایی  نشانه  و  برکت  و  خیر  بالیی  هر 
هست از جانب خدا که باید از لحظه های 

درس  دهد  می  روی  که  اتفاقاتی  و  آن 
گرفت.

امروز با وجود بیماری کرونا سبک زندگی 
و رفتارها تغییر کرده است و از آنجایی که 
انسان موجودی سازگار با محیط است لذا 
هرکسی در مجموعه خود وظیفه آموزش 
را برعهده دارد تا با قوانین جدید زندگی 

به حالت عادی برگردد.
این گزارش طاهری تصریح کرد:  بر  بنا 
اجازه ندهیم قوانین و قواعد وضع شده 
اجتماعی  و  فردی  بهداشت  حفظ  برای 
مصوبات  رعایت  شوند.  گرفته  نادیده 
ستاد کرونا را برای همه نهادها الزامیست.

که  مطلب  این  بیان  با  شهریار  فرماندار 
می  رنج  اقتصادی  مشکالت  از  مردم 
بیماری  دوم  موج  با  داشت:  اظهار  برند 
کرونا روبرو هستیم. باید با برنامه ریزی 

بحران  از  خدمت،  های  جبه  تمامی  در 
بکاهیم.

معیشتی ۲۵۰۰۰  های  بحث کمک  در 
خانواده به غیر از مددجویان کمیته امداد 
های  بسته  شد.  شناسایی  بهزیستی  و 
کمک های مومنانه به دستمان رسید و 

در حال تقسیم می باشد.

مشکالت  با  که  شرایطی  چنین  در  اما 
بسیاری روبرو هستیم دشمن هم در حال 
بهره برداری از شرایط سخت امروز مردم 
ایران است. آگاه باشید و چنانچه هرگونه 
مشکلی در این باب در مجموعه ها و در 
تکلیف  همه  بر  شد  مشاهده  شهرستان 

است در جهت کنترل آن اقدام کنند.

مردم از مشکالت اقتصادی رنج می برند

گزارش

شهردار اندیشه: رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 

ناوگان حمل و نقل شهرداری اندیشه اجباری است

ناوگان حمل  اجتماعی در  فاصله گذاری  اجرای طرح  از   علی ملکی 
پروتکل های  رعایت  لزوم  با هدف  اندیشه  نقل عمومی شهرداری  و 

بهداشتی خبر داد
وی با اعالم این خبر یادآور شد  : در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر 
بیماری کرونا و حفظ سالمتی شهروندان طرح فاصله گذاری اجتماعی 
در کلیه اتوبوس ها و تاکسی های تحت پوشش اجرا و اجباری شد و 
ارایه خدمات به شهروندانی که از ماسک استفاده نمی کنند نیز ممنوع 

گردید.
برداران  بهره  سالمت  اهمیت  بدلیل  دیگر  سویی  از    : افزود  وی 
و  کرونا عملیات ضدعفونی  بیماری  پایان  تا  و شهروندان  زحمتکش 
گندزدایی ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت مستمر و روزانه توسط 

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه صورت می پذیرد
 شهردار اندیشه در پایان سخنان خود از شهروندان محترم و فهیم شهر 
اندیشه درخواست نمود، برای کمک به قطع زنجیره بیماری کرونا و 
حفظ سالمتی خود و دیگران در هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل 

عمومی شهر اندیشه از ماسک استفاده نمایند.
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 حسن بیگی خبر داد؛ تخفیف ۳۰ درصدی

  آموزش های فوق برنامه مدارس برای 

دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

درصدی   ۳۰ تخفیف  اعمال  از  تهران  استاندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
آموزش های فوق برنامه مدارس برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد 

و بهزیستی در سال تحصیلی جدید خبر داد. 
 شکراله حسن بیگی در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت 
های فوق برنامه مدارس اظهار داشت: به سبب شیوع کرونا و تاثیر بر فعالیت 

مدارس، امسال کالس های فوق برنامه برگزار نشده است.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی پیش رو جهت برگزاری کالس های فوق برنامه 
تخفیف ۳۰ درصدی برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

لحاظ می شود تا زمینه بهره گیری این دانش آموزان نیز فراهم شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران عنوان کرد: با توجه به کمبود سرانه 
های آموزشی استفاده از ظرفیت های مختلف برای جبران این کمبودها در 
دستورکار قرار دارد تا بتوانیم اقدامات موثری در شهر و استان تهران دنبال 

کنیم.

فرماندار رباط کریم در بازدید از پروژه 
های عمرانی شهرستان گفت: تکمیل 
و بهره برداری از پروژه های عمرانی در 

سطح شهرستان تسریع شود.
روند  از  بازدید  در  ملکشاهی  نظام 
قدیم  جاده  آسفالت  پروژه  پیشرفت 
همراه  به  که  پرند  به  کریم  رباط 
راهداری  مدیرکل  جهانی،  مهرداد 
فرشاد  و  تهران  استان  غرب  حوزه 
مهرزاد، رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای انجام شد، بیان کرد: 
آسفالت حدفاصل ۵۰۰ متر مانده به 
از  پس  کیلومتر  سه  تا  فرودگاه  پل 
آن، در محدوده شهرک صنعتی پرند، 
نیاز به 9 هزار تن آسفالت دارد که تا 
پایان هفته آینده 7 هزار تن آن برای 

امنیت در تردد شهروندان  و  سهولت 
ریخته خواهد شد. نماینده عالی دولت 
در ادامه درباره تراش و روکش مسیر 
رفت جاده رباط کریم تا رودخانه شور، 
شهرک  محدوده  رفت  جاده  افزود: 
صنعتی پرند از رباط کریم به رودخانه 
شور، به طول ۳ و نیم کیلومتردر دو 
و  است  شدن  آسفالت  حال  در  باند 
نیز  برگشت  مسیر  آسفالت  زودی  به 
بهسازی خوهد شد.وی با اشاره به این 
که هر شهروند می تواند خود یک ناظر 
پروژه باشد و نقص فعالیت پروژه های 
دهد،  اطالع  فرمانداری  به  را  عمرانی 
هر  صورت  در  شهروندان  کرد:  بیان 
گونه مشاهده تخلف، کارکرد نامناسب 
پیمانکاران و یا قصور در روند پیشرفت 

پروژه های عمرانی شهرستان، مراتب 
اطالع  فرمانداری  بازرسی  واحد  به  را 

دهند.
شهروند  هر  که  این  به  اشاره  با  وی 
باشد  پروژه  ناظر  یک  تواند خود  می 
و نقص فعالیت پروژه های عمرانی را 

کرد:  بیان  دهد،  اطالع  فرمانداری  به 
شهروندان در صورت هر گونه مشاهده 
تخلف، کارکرد نامناسب پیمانکاران و 
یا قصور در روند پیشرفت پروژه های 
عمرانی شهرستان، مراتب را به واحد 

بازرسی فرمانداری اطالع دهند.

هر شهروند، یک ناظر/ تسریع در افتتاح پروژه های عمرانی
طالیی: خدمتگذاری و ایجاد رضایتمندی 

در بین شهروندان باید سرلوحه کار مجموعه 
شهرداری نسیم شهر باشد

شهرداری  اجرای  در دست  عمرانی  های  پروژه  از  بازدید  در  طالیی 
از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی قرار 
بین  در  رضایتمندی  ایجاد  و  خدمتگذاری  کردند:  بیان  و  گرفتند 

شهروندان باید سرلوحه کار مجموعه شهرداری نسیم شهر باشد.
این  افزود:  نبوت  بزرگ  بوستان  از  بازدید  شهردار نسیم شهر هنگام 
پروژه از خواسته های بحق مردم است و مدیریت شهری با تمام توان، 
فعالیتهای عمرانی و خدماتی را در سطح شهر دنبال می کند و در 
این راستا از همراهی و همکاری تمامی شهروندان با عوامل و کارکنان 

شهرداری، تشکر می نمایم.

شهردار قدس: تعامل دوطرفه شهرك صنعتی 

و شهرداری در جهش تولید اثر مضاعف دارد
جلسه هماهنگي در خصوص آماده سازي پیش نویس تفاهم نامه 
شهرداری قدس و شهرک های صنعتی با حضور شهردار قدس، 
مدیر فني و پیمان های شهر ها و شهرک هاي صنعتي استان 
تهران و هیئت همراه و اعضاي هیئت مدیره شهرک هاي صنعتي 

شهرستان قدس در محل شهرداری قدس برگزار شد.
در  نظر  تبادل  و  بحث  و  هماهنگي  در جلسه  مختاري  مسعود   
خصوص آماده سازي پیش نویس تفاهم نامه با  بهزاد بهزادي مدیر 
فني و پیمان ها شهر ها و شهرک هاي صنعتي استان تهران و 
هیئت همراه و اعضاي هیئت مدیره شهرک هاي صنعتي شهرستان 
قدس که در محل این شهرداري برگزار شد اظهار داشت: خدمات 
دهي توسط شهرداري امري اجتناب ناپذیر بوده و از وظایف ذاتي 
شهرداري است اما این مهم بر مبناي قانون و شرایط مندرج در 

قوانین امکانپذیر است.
در هر  ما  از  توسعه هر کدام  و  براي رشد  امروزه  داد:  ادامه  وي 
نحو  به  اگر  که  داریم  عهده  بر  را  وظایفي  مسئولیتي  و  جایگاه 
احسنت و در زمان مقرر انجام دهیم شاهد این خواهیم بود که اثر 
بخشي این موارد را به طور واضح و مشهود لمس کنیم، در همین 
راستا  موضوع  تعامل دوسویه في ما بین شهرک هاي صنعتي و 
شهرداري ها امري مهم و اثر بخش است  که سرفصل این اثرات  
بر مبناي شعار سال  در راستا جهش تولید و نگاه به اقتصاد درون  

خود را نشان مي دهد.
که  است  امروزه الزم  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  قدس  شهردار 
هر مجموعه بر مبناي قوانین وظایف خود را انجام دهد به نوعي 
شهرداري در حوزه خدماتي خود حرکت کرده و شهرک صنعتي 
نیز تمام توان خود را در حوزه تولید به کار بگیرد، خاطر نشان کرد: 
شهر ها زماني مي تواند خود را به عنوان یک عامل موثر و محرک 
نمایان کنند که هویت سازي دقیق و صحیح بر مبناي زیر ساخت 

ها و داشته هاي آن شهر حرکت کرده باشد.
مختاري افزود: برند سازي نیاز امروز در حوزه رشد تولید و جذب 
توریست صنعتي است، اگر دقت در هویت سازي در شهرک هاي 
صنعتي باال بوده و برند سازي و اطالع رساني مناسبي در این حوزه 
صورت بگیرد شاهد رشد در تمام ابعاد مرتبط این حوزه خواهیم 
بود ، شهر قدس با وجود شهرک هاي صنعتي که دارد آنگونه که 
باید و شاید در حوزه برند سازي ورود نکرده است در صورتي که 
مي توان با اطمینان خاطر و با وجود صنایع هایتک متعددي که در 
شهر قدس مستقر هستند این منطقه را در حوزه تامین قطعات 

خودرویي و چند صنعت پایه اي دیگر برند سازي کرد.
بین  ما  نامه في  تفاهم  تنظیم  پایان سخنان خود گفت:  وي در 
شهرداري و شهرک هاي صنعتي میتواند نقش موثري در پیش 
برد اهداف اقتصادي، اجتماعي و تولید و اشتغال داشته باشد و 
جلسات تخصصي در این حوزه الزم است اما در کنار تنظیم این 
تفاهم نامه الزم است که تعامل دو طرفه یک اصل جدا نشدني  
بین شهرک هاي صنعتي و شهرداري باشد  و به نوعي  تمام نیاز 
ها  و زیرساخت ها در یک شرایط تخصصي و قانوني براي بهبود 
... پیگیري و به سمت تحقق  در شرایط اقتصادي و اجتماعي و 

حرکت کند.

تقی زاده: پیگیری مصوبات ستاد بازآفرینی 
در شهرستان های ورامین و پیشوا؛ بیش از 6۰ 

درصد مصوبات اجرایی شده  است

از  از اجرایی شدن ۶۰ درصد  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران 
مصوبات ستاد بازآفرینی در دو شهرستان پیشوا و ورامین خبر داد. 

 محمد تقی زاده در جلسه ستاد بازآفرینی با اشاره به مهم ترین موارد مورد 
بررسی در این جلسه اظهار داشت: دستورکار جلسه امروز پیگیری مصوبات 

قبلی جلسات پیشین ستاد در دو شهرستان ورامین و پیشوا بود. 
وی بیان کرد: در جلسه گذشته شهرستان ورامین در حوزه های مختلف ۲7 
بند مصوبه از جمله دستور تهیه طرح در کمیسیون ماده ۲۵ در محدوده های 
بافت فرسوده و واگذاری زمین جهت ساخت کالنتری برای تامین امنیت این 
محدوده، قرار بر اقدام آبفا به اصالح 4 کیلومتر از شبکه آبرسانی در ۶ ماه، 
نوسازی و مقاوم سازی مدارس و همچنین برنامه اقدام مشترک این شهرستان 

مططرح شد.
 معاون هماهنگی امور عمرانی افزود: تک تک موارد مذکور با توجه به گزارش 
دستگاه های مرتبط بررسی و مقرر شد دستگاه ها دالیل عقب ماندن از برنامه 

زمان بندی شده را به صورت مکتوب به ستاد اعالم کنند.
 تقی زاده در ادامه با اشاره به مصوبات شهرستان پیشوا بیان کرد: ۱9 مصوبه 
از جمله محدوده های بافت فرسوده، دفاتر تسهیل گری و حریم محدوده های 
محور گردشگری و بازار سنتی در جلسه گذشته تهیه طرح شده بود که در 

جلسه امروز قرار بر شروع کارهای اجرایی شد.
وی در مورد خدمات دستگاهای خدمات رسان آب، برق و گاز در محدوده 
های بافت فرسوده تصریح کرد: این دستگاه ها ملزم به اعمال تخفیف برای 
اعتبارات  از محل  بافت ها هستند که شرکت گاز  این  انشعابات در  واگذاری 
مقاوم سازی برای تامین هزینه ها استفاده می کند، سازمان نظام مهندسی نیز 
در همین زمینه مکلف به اعمال تخفیف برای تقاضای پروانه ساخت و ساز در 

این مناطق است.
معاون هماهنگی امور عمرانی در پایان با اشاره به اجرایی شدن بیش از ۶۰ 
درصدی مصوبات خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد بازآفرینی و همچنین دفتر 

فنی مسئول پیگیری و تالش جهت اجرایی کردن دیگر مصوبات هستند.
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 نشست خانجانی فرماندار بهارستان و حجت 
االسالم والمسلمین نوروزی نماینده مردم در 
در  صنفی  های  اتحادیه  روسای  با  مجلس 
به گزارش  برگزار شد.    اصناف  اتاق  محل 
روابط  عمومی فرماندار شهرستان بهارستان 
ضمن  نشست  این  در  بهارستان  فرماندار   ،
واحد  صاحبان  و  اصناف  از  تشکر  و  تقدیر 
های صنفی، گفت: اصناف و بازاریان در تمام 
نقش  و  اند  بوده  دولت  حال  مراحل کمک 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  زمان  در  بسزایی 
کرونا  با  مبارزه  ویژه  به  و  تحمیلی  جنگ 
صاحبان  افزود:  وی  بودند.  ما  حال  کمک 
کمکهای  رزمایش  در  صنفی  های  واحد 

بسیار  اقدامات  های  کمک  نیز  مومنانه 
موثری را انجام دادند. خانجانی تصریح کرد: 
هیچ یک از ادارات حق دریافت کمک از اتاق 
اصناف را ندارند. فرماندار بهارستان با اشاره 
روسای  اصناف گفت:  تشریح  مشکالت  به 
رسته ی  مشکالت  توانند  می  ها  اتحادیه 
تولید  موانع  رفع  ستاد  در  را  خود  صنفی 
که به صورت مستمر تشکیل و مصوبات آن 
نمایند.  برطرف  و  مطرح  پیگیری می شود 
نماینده عالی در شهرستان بهارستان گفت: 
توانیم  می  استانی  کل  مدیران  با  دیدار  در 
مشکالت اصناف را طرح و در جهت رفع آن 

گام برداریم.

فرماندار بهارستان:

صنوف و صاحبان واحد های تولید در تمامی شرایط به 
 عباس پاشا خبر داد؛ تفاهمنامه همکاری با ویژه در زمان مبارزه با کرونا کمک حال ما بودند

دانشگاه ها جهت بررسی اولویت های پژوهشی 

استان تهران منعقد می شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران از انعقاد تفاهمنامه همکاری با 
دانشگاه ها جهت بررسی اولویت های پژوهشی استان تهران خبر داد. غالمرضا 
عباس پاشا در اولین جلسه اولین کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان با 
اشاره به اهمیت پژوهش اظهار داشت: پژوهش بر اساس تصمیم سازی های 

منطقی، راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت و شرایط ارائه می دهد.
به سبب شرایط خاص و مشکالت  تهران  استان  ادامه داد: پژوهش در  وی 
موجود اهمیت مضاعفی دارد در همین راستا تفاهم نامه ای با دانشگاه ها برای 
بررسی اولویت های پژوهشی استان منعقد می شود.معاون توسعه مدیریت و 
منابع استاندار تهران تصریح کرد: دستگاه های زیادی در استان تهران داریم 
اما پژوهش ها و اعتبارات آن به صورت ملی اتفاق می افتد که الزم است به خود 

استان اختصاص یابد تا در راستای رفع مشکالت استان هزینه شود.
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تولید کرده  را  پاوربانکی  انگلیسی  یک محقق 
که عالوه بر شارژ کردن محصوالت الکترونیکی 

می تواند تایر خودروها را نیز باد کند.
که  یادشده  بانک  پاور  نت،  زد دی  از  نقل  به 
به یک  اتصال  از طریق  دارد،  نام   ۱۲۰ CTI
پمپ و تأمین برق آن می تواند برای باد کردن 
تایرهایی که باد آنها کافی نیست، مورد استفاده 

قرار بگیرد.
این پاور بانک مجهز به یک دستگاه بادسنج و 
فشارسنج نیز هست تا کاربر بتواند میزان باد 
الستیک را لحظه به لحظه چک کند. همچنین 
میزان ظرفیت تولید باد این دستگاه ۱۲ لیتر 

در دقیقه است.
سوزن های  و  مختلف  های  تیوب  با  سازگاری 
آنها، امکان شارژ از طریق پرت میکرو یو اس بی 
و امکان سنجش خودکار فشار باد تایر از جمله 

امکانات این پاوربانک منحصر به فرد است.
دستگاه یادشده مجهز به یک نمایشگر ال سی 
دی برای نمایش اطالعات مربوط به شارژ هم 
و  دوچرخه ها  انواع  الستیک های  با  و  هست 
خودروها سازگاری دارد. یک چراغ کوچک ال 
ای دی یک واتی هم استفاده از این محصول 
را در شب ممکن می کند. قیمت این دستگاه 

۱۱۲ دالر است.

عالوه بر شارژ ؛

پاور بانکی که تایر را هم باد می کند

گوگل تبلیغات مربوط به تئوری توطئه بودن کرونا را مسدود می کند

پهپادها برای پرواز در نقاط شلوغ و پررفت 
هستند،  مواجه  جدی  مشکالت  با  آمد  و 
اما فناوری هوش مصنوعی برای حل این 

مشکل به کمک آمده است.
دانشگاه  پژوهشگران  انگجت،  از  نقل  به 
مصنوعی  هوش  الگوریتم  نوع  یک  کلتک 
ابداع کرده اند که به پهپادها امکان می دهد 
بدون  ناشناخته  و  بسته  و  نقاط شلوغ  در 
برخورد با یکدیگر یا موانع به راحتی پرواز 
کنند.الگوریتم یادشده که به اختصار گالس 
نام گرفته، به پهپادها امکان می دهد بدون 
ایجاد مشکل در مناطق بسته و شلوغی که 
نقشه ای از آنها وجود ندارد نیز مسیریابی 
کرده و به پرواز خود ادامه دهند. الگوریتم 
یادشده میزان آزادی عمل و محدودیت های 
را  بسته  و  در محیط های شلوغ  پهپاد  هر 

مشخص می کند تا آنها بدون هیچ مشکلی 
مصنوعی  دهند.هوش  ادامه  پروازشان  به 
سازی  هماهنگ  الگوریتم  این  باالی 
ممکن  آنی  طور  به  را  پروازی  مسیرهای 
می کند و تهیه مقیاسی دقیق از وضعیت 
حرکت آنها را تسهیل می کند. این فناوری 
قابل  تفریحی  و  صنعتی  پهپادهای  تولید 
استفاده در محیط های دربسته را آسان تر 

خواهد کرد.

هوش مصنوعی حرکت پهپادها در 
نقاط شلوغ و جدید را راحت کرد
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محققان کشور عوامل گسترش و نابودی تاالب 
های دریای خزر و گمیشان را مورد بررسی قرار 

دادند.
تاثیر  تاالب ها  کننده  کنترل  عوامل  شناسایی 
که  زمانی  دارد.  آنها  بهتر  مدیریت  در  باالیی 
آنها  شدن  خشک  یا  ایجاد  در  موثر  عوامل 
برای  موارد  کنترل  با  می توان  شود  مشخص 

بقای بیشتر کمک کرد.
 در همین راستا محققان دانشگاه تهران، عوامل 
دریای  تاالب های  نابودی  و  در گسترش  موثر 
پژوهشی  انجام  با  را  گمیشان  تاالب  و  خزر 
بررسی کردند. صندوق حمایت از پژوهشگران 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوران  و 
این موضوع  اهمیت  به  توجه  با  نیز  جمهوری 
از انجام این پژوهش پشتیبانی کرد. آنها عوامل 
موثر در ایجاد و خشک شدن تاالب گمیشان 
را بررسی کردند.  فرصتی که دریا در اختیار 
این محققان قرار داد تا با کمک آن مدیریت 

سواحل را بهتر عملی کنند.
تاالب ها محیط های دینامیکی منطقه ساحلی 
تاثیر  تحت  شدت  به  آنها  می شوند.  محسوب 
تغییر تراز دریا، محیط های خشکی و به ویژه 

قرار  انسانی  اثرات  و  میزان ورودی رودخانه ها 
دارند. از سویی نقش آنها در زیست بوم و اثرات 
محیطی، ناحیه ای و حتی جهانی غیر قابل انکار 

است.
ثانویه منطقه  را می توان جزء اشکال  تاالب ها 
ساحلی بر شمرد که توسط ماسه های سدی، 
توسط  آزاد  آب های  در  نیز  و  سدی  جزایر 
جزایر مرجانی تشکیل می شوند. محیط تاالبی 
اکولوژیکی  حساس  محیط  خزر  دریای  در 
محسوب می شوند که تحت تاثیرات تغییرات 
سیستم های خشکی و دریایی قرار می گیرند. 
به دلیل تغییرات شدید دریای خزر تحول این 
و  پذیرتر  نیز آسیب  به ساحل  نزدیک  اشکال 
تحوالت مورفولوژیکی آنها نسبت به تاالب های 

دریای آزاد سریع تر است.
تاالب گمیشان در منتهی الیه سواحل شرقی 
خزر  دریای  بکر  منطقه  تنها  عنوان  به  ایران 
محسوب می شود که چندین بار و در ترازهای 
مختلف تشکیل و نیز به طور کامل از بین رفته 
است. تصاویر ماهواره ای در سال ۲۰۱۶ نشان 
طور  به  گمیشان  تاالب  متاسفانه  که  می دهد 
کامل خشک شده است. شواهد زمینی و داده 

های ماهو اره ای نشان می دهد که این تاالب 
از سال ۱۸۵۰ میالدی تا کنون حداقل ۳ بار 

تشکیل و خشک شده است.
در این پژوهش ابتدا جلگه ساحلی بخش شرق 
و  ماهواره  تصاویر  از  استفاده  با  خزر  دریای 

بازدید میدانی مورد مطالعه دقیق قرار گرفت 
نابودی  و  گسترش  بعدی  مراحل  سپس  و 
برداری  نقشه  شد.  بررسی  گمیشان  تاالب 
زمینی، نمونه برداری و پردازش تصویر از جمله 

برنامه های مورد نظر در انجام این پروژه بود.

جریمه ۲۶ میلیارد دالری
 در انتظار اپل

نوشتار بررسی عوامل گسترش و نابودی تاالب های 
دریای خزر و تاالب گمیشان

۲۰۰شرکت  از  بیش  تاکنون 
برای  آپ  استارت  و  فناور 
حضور در نمایشگاه فناوری و 
اینوتکس۲۰۲۰اعالم  نوآوری 

آمادگی کرده اند.
و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
دبیر  عباسی  سجاد  فناوری، 
بین المللی  نمایشگاه  نهمین 
)اینوتکس  فناوری  و  نوآوری 
ثبت  شروع  با  گفت:   )۲۰۲۰
 ۲۰۲۰ اینوتکس  رویداد  نام 
بیش از ۲۰۰ شرکت و استارت 
آپ برای حضور در این رخداد 

مهم ثبت نام کرده اند.
حمایت  با  داد:  ادامه  عباسی 
فناوری  و  علمی  معاونت 
مبلغی  جمهوری،  ریاست 
هزینه  درصد   ۹۰ بر  بالغ 
به  نمایشگاه،  در  حضور 
شده  پرداخت  یارانه  صورت 
استارت  و  شرکت ها  تا  است 
فرصت  این  از  بتوانند  آپ ها 

استفاده  سرمایه  جذب  برای 
حضور  هزینه  واقع  در  کنند. 
در نمایشگاه بالغ بر ۳ میلیون 
تومان است، اما استارت آپ ها 
و شرکت ها مبلغی بین ۱۰۰ 
پرداخت  تومان  هزار   ۳۰۰ تا 

می کنند.
رویداد  در  کرد:  بیان  وی 
کوآپ،  اینوتکس  جنبی 
تا  است  شده  فراهم  فرصتی 
شرکت های  و  آپ ها  استارت 
رو  در  رو  صورت  به  فناور 
شرکت های  نمایندگان  با 
شرکت های  مانند  بزرگی 
کنند.  مذاکره  سازی  خودرو 
به  می تواند  مالقات ها  این 
جذب سرمایه و حل نیازهای 
بزرگ  شرکت های  فناورانه 

منتهی شود.
به گفته عباسی، همچنین در 
این رویداد مذاکرات متعددی 
تا سخنرانان  است  در جریان 

کشورهای  از  بین المللی 
مختلف در این رویداد حضور 
یابند. برخی از برندگان جایزه 
کشور  در  که  )ص(  مصطفی 
کارهای  و  کسب  خودشان 
نیز  فناورانه تاسیس کرده اند، 
این  به  سخنران  عنوان  به 

رخداد دعوت شده اند.
المللی  بین  نمایشگاه  نهمین 
همت  به   ۲۰۲۰ اینوتکس 
فناوری  و  علمی  معاونت 
 ۲۲ در  جمهوری،  ریاست 
برگزار  جاری  سال  ماه  مرداد 
بزرگ  رخداد  این  می شود. 
پذیرای  فناوری،  حوزه 
استارت  فناور،  شرکت های 
آپ ها و فعالین عرصه نوآوری 
از سراسر جهان است. به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، بخشی از 
غرفه های این رویداد به شکل 
طراحی  بعدی  سه  و  مجازی 

شده است.

اعالم آمادگی ۲۰۰ شرکت فناور و استارت 

آپ برای حضور در اینوتکس۲۰۲۰
نوشتار

نتیجه  به  تحقیقاتی  طی  کشور  محققان 
خواب،  تنفسی  اختالالت  که  رسیدند 
سرعت  را  شناختی  عصب  اختالالت  بروز 
تواند  می  آن  از  پیشگیری  و  بخشد  می 
تعویق  به  را  آلزایمر  همچون  بیماریهایی 

بیاندازد.
دکتر محمد نامی، مدیر گروه علوم اعصاب 
مجری  و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اختالل  تبعات  »ارزیابی  پژوهشی  طرح 
مغزی  نقشه  بر  خواب  انسدادی  تنفسی 
افراد  در  شناختی  عصبی  کارکردهای  و 
در  مهم  چالش های  از  یکی  گفت:  مبتال« 
راستای تامین و پایداری سالمت مغز شیوع 

اختالالت خواب است.
طبقه  آخرین  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 

خواب  اختالل  نوع   ۹۰ حدود  تا  ها  بندی 
وجود دارد، بیان کرد: همواره اختالل خواب 
افراد داشته و  تبعات مهمی روی سالمتی 
دارد، از این رو موضوع پیچیدگی های خواب 
باید بیش از پیش در طب پیشگیری مورد 

توجه قرار گیرد.
علوم  دانشگاه  اعصاب  علوم  گروه  مدیر 
چالش های  به  اشاره  با  شیراز  پزشکی 
اختالالت  طیف  گرفتن  نادیده  از  ناشی 
خواب بر اهمیت پرداختن هرچه بیشتر به 
پژوهش های بین رشته ای و چند تخصصی 
در این حوزه تاکید و بیان کرد: با توجه به 
و  بین رشته ای حوزه مطالعات  خصوصیت 
در  خواب  در  مغز  نقش  و  خواب  پزشکی 
صدد برآمدیم تا پژوهشی را مبنی بر تاثیر 

برکارکرد های عصب- آپنه خواب  اختالل 
شناختی انجام دهیم.

نامی با اشاره به روند این پروژه گفت: افراد 
در  خواب  حین  موقت  تنفسی  وقفه  دچار 
دچار  یا  و  می کنند  خروپف  عموماً  ابتدا 
)هیپوپنه(  تنفسی  جریانات  در  محدودیت 
آپنه  با  تنفسی  وقفه  رویداد  هر  می شوند. 
طول  بیشتر  یا  ثانیه   ۱۰ خواب  انسدادی 
می کشد که در پی آن ۳ تا ۴ درصد افت در 

اشباع اکسیژن در خون رخ می دهد.
وی با بیان اینکه آپنه خواب موجب کاهش 
اکسیژن رسانی به بافت حیاتی مغز می شود، 
بروز سکته  کرد: می دانیم که خطر  عنوان 
مغزی در افرادی که آپنه خواب دارند تا ۳ 
برابر است در عین حال مساله مورد توجه 

ما که تاکنون کمتر به آن توجه شده بود 
تاثیرات شناختی آپنه روی مغز بود.

تنفسی  وقفه های  این  اینکه  بیان  با  وی 
خواب روی توجه، تمرکز، حافظه، یادگیری، 
قضاوت، حل مسئله و عدم کنترل هیجان 
این  در  ما  گفت:  می گذارد،  تاثیر  و… 
شناختی  عصب  تاثیرات  بررسی  به  پروژه 
می گذارد  مغز  بر  خواب  آپنه  اختالل  که 
مطالعات  این  در  داد:  ادامه  پرداختیم. وی 
اول  بود  ما  نظر  مد  کارکردی  جنبه  دو 
چه  خواب  هیپوپنه  و  آپنه  اختالل  اینکه 
امواج و  الکتریکی،  تاثیراتی روی دینامیک 
عملکرد مغز می گذارد و دوم اینکه مهمترین 
جنبه هایی افت کارکرد شناختی در زمینه 

این اختالل کدامند.

تعویق آلزایمر با درمان اختالل خواب نوشتار

اروپا  اتحادیه  رقابت  کمیسیون 
تحقیقاتی درباره دستیارهای صوتی 
کرده  آغاز  گوگل  و  آمازون  اپل، 
است. در صورت اثبات نقض قوانین، 
میلیارد   ۲۶ جریمه  با  اپل  شرکت 

دالری روبرو خواهد بود.
به نقل از گیزموچاینا، در اوایل هفته 
اروپا  اتحادیه  در  دادگاهی  گذشته 
در خصوص پرداخت ۱۳.۹ میلیارد 
دالر مالیات اپل به دولت ایرلند، به 

نفع این شرکت فناوری رای داد.
اما اکنون به نظر می رسد اپل هنوز 
با چالش هایی در این اتحادیه روبرو 
تحقیقات  دلیل  به  احتماالً  و  است 
مجبور  خود  صوتی  دستیار  درباره 
غرامت  دالر  میلیارد   ۲۶ شود 

پرداخت کند.
کمیسیون  رییس  وستاگر  مارگرت 
تحقیقات  که  اروپا  اتحادیه  رقابت 
پرداخت  مالیات های  پرونده  درباره 
انجام  را  ایرلند  به دولت  اپل  نشده 
بررسی  مشغول  اکنون  بود،  داده 
تا  است  شرکت   ۴۰۰ اطالعات 

نه  گو هر
و  اختالل 
هی  شتبا ا
ص  خصو ر د
ی  ها ر ستیا د
تی  صو
جمله  از 
گوگل  سیری، 

به  )متعلق  آلکسا  و  اسیستنت 
آمازون( را بررسی کند. در صورت 
این  در  مشکلی  هرگونه  رصد 
شرکت های  صوتی،  دستیارهای 
اتهامات  با  آنها  دهنده  توسعه 
روبرو  انحصار(  )ضد  تراست  آنتی 
چنین  گذشته  می شوند.در 
تراست  آنتی  حوزه  در  تحقیقاتی 
میلیارد  چند  جریمه های  وضع  به 
از جمله  دالری در صنایع مختلف 
انرژی، امور مالی و حتی داروسازی 

منجر شده است.
سعی  اروپا  اتحادیه  دیگر  بیان  به 
اطالعات  به  دسترسی  با  دارد 
۴۰۰ شرکت، به شرکت های بزرگ 

فناوری مانند اپل، آمازون و گوگل 
نشان دهد آنها تحت نظر هستند.

به  مربوط  قوانین  که  شرکت هایی 
رقابت در حوزه دستیارهای صوتی 
معادل  جریمه ای  با  کنند  نقض  را 
۱۰ درصد درآمد جهانی شان روبرو 

می شوند.
میلیارد   ۲۶۰ درآمد  به  توجه  با 
این  گذشته،  سال  در  اپل  دالری 
 ۲۶ جریمه ای  با  احتماالً  شرکت 

میلیون دالری روبرو خواهد شد.
از  اروپا  اتحادیه  تحقیقات 
دستیارهای صوتی با توجه به انبوه 
اطالعات مربوط به اینترنت اشیا و 
بازار  به  هوشمند  کاالهای  عرضه 

انجام می شود.

پژوهشگاه فضایی ایران مرجع داوری ثبت اختراعات در 
حوزه نانو شد

نوشتار

مرجعیت  ایران  فضایی  پژوهشگاه 
حوزه  در  اختراعات  ثبت  داوری 
فناوری نانو را از سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور، کسب کرد.
 به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، 
و  پژوهش  معاون  رضائی  هادی 
این  در  پژوهشگاه  این  فناوری 
و  محققان  تالش  با  گفت:  باره 
مستمر  پیگیری  و  پژوهشگران 
مرجعیت  ایران،  فضایی  پژوهشگاه 
داوری ثبت اختراعات در حوزه های 
مختلف فناوری نانو از مرکز مالکیت 
معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور اخذ شد.
استعالم  پیرو  کرد:  تشریح  وی 
پژوهشکده  توانمندی های 
فضایی  نقل  و  حمل  سامانه های 

حوزه  در  ایران  فضایی  پژوهشگاه 
فناوری نانو و رایزنی های انجام شده 
توسط اداره تجاری سازی پژوهشگاه 
با مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت 
پژوهشگاه  کشور،  امالک  و  اسناد 
کسب  به  موفق  ایران  فضایی 
اختراعات  ثبت  داوری  مرجعیت 
این  که  شد  نانو  فناوری  حوزه  در 
و  مشارکت  افزایش  سبب  موضوع 
نقش پژوهشگاه در تثبیت مالکیت 
فکری و همچنین به روزرسانی دانش 
پژوهشگران پژوهشگاه در این حوزه 

خواهد شد.
توانمندی های  خصوص  در  رضایی 
و  حمل  سامانه های  پژوهشکده 
نقل فضایی در حوزه نانو گفت: در 
زیادی  فعالیت های  پژوهشکده  این 

شده  انجام  نانو  فناوری  زمینه  در 
به  می توان  جمله  آن  از  که  است 
پراکسید  تجزیه  کاتالیست  تولید 
تجزیه  کاتالیست  هیدروژن، 
محصوالت  انواع  تولید  هیدرازین، 
نانو ساختار و نانو الیاف ، پوشش دهی 
و مهندسی سطح، نانو کامپوزیت و 

فناوری ایروژل اشاره کرد.

موید  تبلیغات  کرده  اعالم  گوگل 
تئوری توطئه در مورد ویروس کرونا را 
مسدود می کند. از جمله این تبلیغات 
می توان به پیام هایی اشاره کرد که در 
بشر  ساخته دست  کرونا  ویروس  آنها 

دانسته شده است.
با  نبرد  گوگل  انگجت،  از  نقل  به 
ایده های  و  تبلیغات  منتشرکنندگان 
دروغ در مورد ویروس کرونا را شدت 
پس  این  از  می گوید  و  بخشیده 
پیام های تبلیغاتی که در آنها مبانی و 
مذکور  ویروس  مورد  در  علمی  اصول 
نمایش  را  باشند  رفته  سوال  زیر 

نمی دهد.
و  سایت ها  وب  اساس  همین  بر 
تئوری های  مروج  که  اپلیکیشن هایی 

ویروس  مورد  در  مختلف  توطئه 
کرونا باشند، اجازه تبلیغات در گوگل 
ندارند.  را  آن  زیرمجموعه های  و 
پیام  یک  در  اگر  مثال  عنوان  به 
ویروس  باشد،  شده  ادعا  بازرگانی 

تولید  چین  آزمایشگاه های  در  کرونا 
شده، تبلیغات مذکور از گوگل حذف 
می شود. همچنین تبلیغاتی که در آنها 
ویروس کرونا ساخته دست بیل گیتس 
قلمداد شود نیز نمایش داده نمی شوند.

عکس نوشت

خبر
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