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روسیه و چین مبادله بانکی 
با ایران را قطع کردند

ارتقای توان موشکی کشور 
اولویت  وزارت دفاع است

ــه و  ــور و تهی ــکی کش ــوان موش ــای ت ــت: ارتق ــاع گف ــر دف وزی
ســاخت پیشــرفته تریــن دســتاوردهای حــوزه رزم دریایــی از جملــه 

ــت ... ــوده اس ــر ب ــالهای اخی ــاع در س ــای وزارت دف اولویت ه
2

تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه 
ماه اول امسال افزایش یافت

3

اجرای طرح عملیاتی کنترل 
پارکینگ ها در سراسر کشور

4

حمایت از تولید ۶۲ محصول 
کرونایی

حجم صادرات فرآورده ها به 
کشورهای همسایه افزایش 

پیدا می کند

2

شناسایی۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای 

داخلی سازی و قطع وابستگی

3

تولید محصوالت فرهنگی

 ویژه دهه والیت

5

سالمت 6

فروکش  صورت  چه  در  کرونا  طوفان 
می کند

معــاون کل وزارت بهداشــت، شــرط فروکــش طوفــان کرونا را، اســتفاده 
حداقــل ۹۵ درصــد مــردم از ماســک بــه همــراه رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعی دانســت .....
8 3

سعید زرندی :

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران 

واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول(

شرایط:

1 – شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

2 – ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.

3 – هزینه درج دونوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

4 – به پیشنهادات مشروط ، مخدوش وفاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.

5 – مبلغ تضمین شرکت د رمناقصه می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بصورت فیش 

واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانتامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد.

6 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که 

حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.

7 – محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت 

10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد 

مناقصه به امور پیمانهای این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی)ره( – شهرداری رباط کریم 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

8 – سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اصغر پارسا – شهردار رباط کریم

توضیحات  مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه )ریال

 مدت
اجرا

 مبنای قیمت
پیشنهادی

 مبلغ تامین
اعتبار

 مبلغ اعتبار مصوب
)ریال

موضوع مناقصه ردیف

 داشتن حداقل
 صالحیت

 پیمانکاری در
 رشته ابنیه

رتبه 5

2/750/000/000 5ماه  براساس
 فهرست بهای
ابنیه سال99

 ردیف بودجه
شماره

50301002

55/000/000/000  اجرای پروژه
 تکمیل ساختمان

خدمات شهر

1

) )

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آمریکا که در زمان نخست وزیری »عادل 
نسبت  شدت  به  عراق  در  عبدالمهدی« 
بغداد  شرق«  به  »گردش  سیاست  به 
کارشکنی های  می کرد،  نگرانی  احساس 
بغداد -  توافقنامه  اجرای  خود در مسیر 

پکن را آغاز کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین 
حسین آبادیان: طی روزهای اخیر اخبار 
متعددی در خصوص تالش های خصمانه 
متوقف  برای  آمریکا  متحده  ایاالت 
ساختن توافقنامه همکاری های دوجانبه 
میان بغداد و پکن منتشر شده است. این 
»عادل  وزیری  نخست  زمان  در  توافق 
طرف های  میان  عراق  در  عبدالمهدی« 
این  ارزش  شد.  منعقد  عراقی  و  چینی 
دالر  میلیارد   ۵۰۰ دوجانبه  توافقنامه 

برآورد شده است.
در سپتامبر سال ۲۰۱۹ میالدی بود که 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر سابق 
عراق در سفری ۵ روزه عازم چین شد. 
وی در جریان سفر مذکور ضمن دیدار با 
مقامات ارشد چین، توافقنامه هایی را نیز 
با آنها به امضا رساند. این توافقنامه ها در 
زمینه های مختلفی از جمله در زمینه های 
مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، 
فرهنگ و آموزش به امضا رسیدند. پس 
که  بود  مذکور  توافقنامه های  امضای  از 
خوبی  به  آمریکا  متحده  ایاالت  مقامات 
دریافتند که بغداد استراتژی »گردش به 

شرق« را در پیش گرفته است.
طرف های  میان  توافقنامه  مهمترین  اما 
که  بود  توافقنامه ای  عراقی،  و  چینی 
تجارت  وزارت  و  عراق  دارایی  وزارت 
چین آن را به امضا رساندند. در توافقنامه 
مذکور بندهای مهمی وجود دارد که در 
همان زمان هم نمایندگان پارلمان عراق 
به شدت از آن حمایت کردند. نمایندگان 
عراقی صراحتاً اعالم کردند که توافقنامه 
عرصه  در  نوینی  تحول  پکن  و  بغداد 
محسوب  عراق  در  سازندگی  و  آبادانی 
می شود و باید از آن حمایت به عمل آید.

شامل  پکن  و  بغداد  میان  توافقنامه 
تمامی  مشکالت  بررسی  نظیر  بندهایی 
به ویژه زیرساخت ها و خدمات  بخش ها 
عراق،  آب  شبکه های  پروژه های  در 

جاده ها و پل ها، تأسیس بیمارستان های 
تأسیس  آموزشی،  مراکز  و  بزرگ 
مدارس و دانشگاه ها، تقویت ارتباطات و 
تکنولوژی برای از بین بردن فساد، است. 
این توافقنامه اما بخش های دیگری را نیز 
در بر می گیرد که از جمله آنها می توان به 
حوزه های کشاورزی و صنعت اشاره کرد.

در نقطه مقابل، بغداد نیز در ازای تمامی 
خدمات مذکور که طرف چینی ملزم به 
ارائه آنها شد، تعهداتی را ارائه کرد. بر این 
اساس، یک حساب مشترک میان بغداد 
و پکن در یک بانک چینی افتتاح شد تا 
عراق از طریق آن روزانه ۱۰۰ هزار بشکه 
نفت را به شرکت های چینی بفروشد. پس 
از سفر »عبدالمهدی« به پکن، کمیسیون 
اقتصاد و سرمایه گذاری در پارلمان عراق 
با صدور بیانیه ای توافقنامه مشترک میان 

دو طرف را بی نظیر توصیف کرد.
سلسله  زمان،  همان  از  که  هرچند 
فشارهای گسترده ایاالت متحده آمریکا 
با  توافق  از  نشینی  عقب  برای  عراق  به 
به  فشارها  این  امروز  اما  شد،  آغاز  پکن 
به  آمریکایی ها  و  است  رسیده  اوج خود 
دنبال آن هستند تا در سایه دولت جدید 
الکاظمی«  »مصطفی  ریاست  به  عراق 
زمینه های خروج بغداد از توافق با پکن را 
فراهم آورند. واشنگتن که تالش های خود 
برای منصرف ساختن بغداد از توافقنامه 
مذکور را در دوره عبدالمهدی بی فایده 
شانس  تا  است  صدد  در  اکنون  دید، 
خود را در دوره نخست وزیری الکاظمی 

امتحان کند.
خصمانه  تالش های  سلسله  اصلی  علت 
از  بغداد  کردن  خارج  برای  آمریکایی ها 
توافقنامه با پکن این است که آنها خود 
نیک می دانند که بقای این توافقنامه به 
مثابه کاهش نفوذ اقتصادی خود در عراق 
تبدیل  با هدف  عراقی ها  واقع،  در  است. 
چین به یکی از شرکای اقتصادی بزرگ 
خود در جهان به جای آمریکا به چنین 
به  واشنگتن  و  آوردند  روی  توافقنامه ای 
به  است. درست  واقف  کاماًل  مسأله  این 
تالش های  اخیراً  که  است  دلیل  همین 
زدن  برهم  برای  سفید  کاخ  مقامات 

توافقنامه بغداد، پکن کلید خورده است.

الجابر«،  »فاضل  ارتباط،  همین  در 
عراق  پارلمان  در  الفتح  ائتالف  نماینده 
می گوید: »واشنگتن در چارچوب جنگ 
نامه  توافق  اجرای  مخالف  پکن  با  سرد 
اقتصادی میان عراق و چین است«. این 
نماینده پارلمان عراق در ادامه می افزاید: 
روز  نخستین  همان  از  ها  »آمریکایی 
امضای این توافق نامه اقتصادی در دولت 
و  دادند  نشان  را  خود  خشم  پیشین، 
معتقدند که که اجرای این توافق نامه به 

منزله اخراج شأن از منطقه است«.
با  آمریکا  متحده  ایاالت  مقامات 
بکارگیری ۲ استراتژی اصلی هدف قرار 
رأس  در  را  بغداد  پکن،  توافقنامه  دادن 
اولویت های خود قرار داده اند؛ استراتژی 
اول تحریک برخی عناصر سیاسی داخلی 
در عراق است به گونه ای که آنها حمالت 
و هجمه های خود به توافقنامه دوجانبه با 
چین را به صورت علنی درآورند و بدین 
ترتیب، افکار عمومی نیز تحت تأثیر آنها 

به مخالفت با این توافقنامه بپردازند.
اندازی  راه  آمریکایی ها  دوم  استراتژی 
توافقنامه  علیه  رسانه ای  بزرگ  کارزار 
واقع،  در  است.  عراق  و  چین  دوجانبه 
به  نیز  زمینه  این  در  آمریکایی ها 
»امپراطوری رسانه ای« خود در منطقه 
و جهان متوسل شده اند تا این رسانه ها 
گونه ای  به  را  بغداد  و  پکن  میان  توافق 
جلوه دهند که گویی تمامی بندهای آن 
منافع و مصالح ملت عراق را هدف قرار 
داده است. در واقع، ایاالت متحده آمریکا 

از رهگذر هر دو استراتژی مورد اشاره به 
افکار عمومی عراق در  قرار دادن  دنبال 

برابر توافقنامه استراتژیک با چین است.
اما این بدان معنا نیست که آمریکایی ها 
هیچ تالش مستقیمی را برای ضربه زدن 
به توافقنامه پکن و بغداد انجام ندادند. در 
همین ارتباط، »حسن خالطی« نماینده 
تالش های  به  اشاره  با  عراق  پارلمان 
برای  آمریکا  متحده  ایاالت  مستقیم 
»پیشتر  می گوید:  مذکور،  توافقنامه  لغو 
به  خطاب  رسمی  پیامی  در  واشنگتن 
تا  شد  آن  خواستار  عبدالمهدی  عادل 
وی  حقوقی،  دالیل  برخی  به  استناد  با 
با  شده  امضا  توافقنامه  لغو  به  نسبت 
چین مبادرت ورزد اما عبدالمهدی چنین 

درخواستی را نپذیرفت«.
آمریکایی ها  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
که  خود  ابزارهای  به  توسل  با  اکنون 
برای  عزم شان  شد،  اشاره  بدان  پیشتر 
میان  بزرگ  اقتصادی  توافقنامه  لغو 
یک  در  اند.  کرده  را جزم  پکن  و  بغداد 
سوی این توافق دولت چین قرار دارد که 
در  واشنگتن  اقتصادی  رقیب  بزرگترین 
جهان محسوب می شود و در آن سوی 
توافق دولت عراق قرار دارد که واشنگتن 
از بیشترین سودهای خود  همواره یکی 
این  در  را  تجاری  و  اقتصادی  در عرصه 
کشور به دست آورده است. لذا طبیعی 
است که آمریکایی ها چنین هجمه ای را 
علیه توافقنامه استراتژیک بغداد و پکن 

کلید زده باشد.

کارشکنی  آمریکا در مسیر اجرای توافقنامه بغداد - پکن



سیاسی
خبر

حجم صادرات فرآورده ها به کشورهای 

همسایه افزایش پیدا می کند

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: با ایجاد تسهیالت و 
مشوق ها حجم صادرات فرآورده ها به کشورهای همسایه بیشتر خواهد 

شد.
 غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در پایان 
جلسه ستاد شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با تاکید بر اینکه 
این جلسه، نهمین جلسه ستاد در سال جاری بود، گفت: موضوع اصلی 
تمام  داشتند که  تاکید  اعضا  بود.  همه  این جلسه،  بحث صادرات 

سازمان ها برای موضوع صادرات در کشور بسیج شوند.
وی با اشاره به اینکه تسهیل صادرات به تشویق تولیدکنندگان کمک 
تمام  کرد،  اعالم  امورخارجه  وزارت  امروز  جلسه  در  افزود:  می کند، 
وزارت  اهداف  تحقق  و  صادرات  توسعه  به  کمک  برای  را  امکاناتش 

صمت بسیج می کند.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به گزارش معاون 
این  در  داشت:  اظهار  جلسه،  این  در  صمت  وزارت  صادرات  توسعه 
گزارش از اهداف صادراتی این وزارتخانه صحبت شد؛ برنامه های خوبی 
ترتیب داده شده است اما باید تالش شود همه دستگاه ها به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در تحقق این اهداف و برنامه ها کمک کنند.
انصاری با اعالم این خبر که صادرات فرآورده ها به کشورهای همسایه 
افزایش می یابد، افزود: با ایجاد تسهیالت و مشوق ها حجم این صادرات 

بیشتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از  گفتگوی خود با صداوسیما، گفت: همه اعضای 
جلسه متفق القول بودند که باید به تجهیزات گمرکی کشور کمک 

شود.
گفتنی است،  نهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به 
ریاست غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه 

در وزارت امور خارجه برگزار شد.
نفت  دارایی،  و  اقتصاد  صمت،  امورخارجه،  وزارت خانه های  معاونان 
و بانک مرکزی به عنوان اعضای ثابت ستاد و معاون هر وزارت خانه 
یا رئیس و مدیر عامل هر سازمان ذیربط به موضوع مورد بحث در 

جلسات این ستاد حضور دارند.

از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش 
تولید که خواسته مقام معظم رهبری 

است، خبر داد.
علنی   جلسه  در  قالیباف  باقر  محمد   
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از 
دستور خود، عید سعید قربان را به ملت 
ایران تبریک گفت و افزود: عید قربان به 
معنای واقعی کلمه عید امتحان الهی و 
سربلندی مؤمنان در عبور از دشواری ها 

و امتحانات سخت است.
ایمان  با  بتوانیم  هرگاه  کرد:  بیان  وی 
خداوند  سنت های  و  وعده ها  به  کامل 
از این دشواری ها عبور کنیم، ایمان و 

قدرت جدیدی به دست خواهیم آورد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح 
اتفاقات منجر به  از  کرد: ملت ما پس 
شگرفی  قدرت  اسالمی،  انقالب  وقوع 
کند  محافظت  انقالب  از  تا  کرد  پیدا 
سالهای  فتنه های  از  عبور  از  پس  و 
اول انقالب، توان پیدا کرد تا در دفاع 
دشمنان  مقابل  در  دلیرانه  مقدس 

مقاومت کند.
ایستادگی  با  شد:  متذکر  قالیباف 
مردم در مقابل انواع فتنه های داخلی، 
در مدت  انقالب  و سوم  دوم  دهه های 
دست  قدرتی  چنان  به  کوتاه  زمان 
نقشه های  پیچیده ترین  که  یافتیم 
و  کنیم  خنثی  توانستیم  را  دشمنان 
را در منطقه غرب آسیا  نظم جدیدی 

برقرار کنیم.
و  کارآمدی  بزرگ  امتحان  معرض  در 
قرار  جامعه  معیشتی  مشکالت  حل 

داریم
وی افزود: در زمان فعلی هم دشمنان 
مردم،  به  اقتصادی  آسیب  برای  ایران 
طراحی پیچیده ای را انجام داده اند و از 
امتحان  اکنون در معرض  همین روی 
مشکالت  حل  و  کارآمدی  بزرگ 

معیشتی جامعه قرار داریم.
متذکر  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ما  همه  به  قربان  عید  آموزه  شد: 
به  اگر  که  است  این  کشور  مسئوالن 
وعده های تخلف ناپذیر خداوند اعتماد 
کنیم و بدون نیرنگ و ظاهرسازی و به 
معنای واقعی کلمه اراده الهی را محقق 
کنیم و همچنین فداکاری را سرلوحه 
اعمال و رفتار خود قرار دهیم و خود را 
یکسره وقف مردم یعنی وظیفه شرعی 
خود کنیم، پیروزی ما حتمی است و با 
عبور از این مرحله، مردم ایران قدرتی 
مشکالت  از  و  یافت  خواهند  مضاعف 

کشور کاسته می شود.
مجلس قوی شرط الزم برای تحول در 

اقتصاد کشور است
قالیباف ادامه داد: نقش مجلس شورای 
اسالمی و نمایندگان برای عبور از این 
مرحله دشوار اساسی و حیاتی است و 
پیگیر  و  کنیم  متحول  را  مجلس  اگر 
مشکالت معیشتی مردم باشیم، موتور 
تحول و مدیریت مشکالت در کشور به 
حرکت در می آید و اگر مجلسی ضعیف 
کشور  پیشرفت  موتور  باشیم  داشته 

متوقف خواهد شد.
تحول  رو،  همین  از  کرد:  تأکید  وی 
مجلس و شکل گرفتن مجلس قوی و 
فعال شرط الزم برای تحول اقتصادی 

کشور است.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بر  مردم  نظارت  که  شاکریم  را  خدا 
مجلس  تصمیمات  و  رفتارها  تمامی 

بسیار بیشتر از دوره های گذشته است 
و این را نعمت الهی می دانیم. نظارت 
مردمی را گامی اساسی برای پیشرفت 
وقتی  که  چرا  می کنیم  قلمداد  کشور 
انتظار از فردی زیاد است و به اقدامات 
او امید داریم، در مقابل او سخت گیرانه 

عمل می کنیم.
تمام  به  مردم  توجه  گفت:  قالیباف 
نشان  مجلس  از  دوره  این  تصمیمات 
عمومی  انتظار  و  امید  همین  دهنده 
مقابل  در  نمایندگان  ما  همه  و  است 
و  داریم  شرعی  وظیفه  انتظار  این 
این  واقعی  سرمایه  را  مردم  مطالبات 
مجلس می دانیم، قدردان دقت نظرها، 
از سر  نگرانی ها و فریادهای  مطالبات، 
دلسوزی مردم هستیم و از همه مردم 
تقاضا می کنیم تا در ادامه نیز همینطور 
مطالبه گرانه بر مجلس نظارت کنند و 
به کوچک ترین نکاتی حساس باشند و 
آن را با صدای بلند و رسا مطالبه کنند 
مردم  خود  کمک  با  مجلس  قطار  تا 
خود  قانونی  و  اصلی  ریل  از  درجه ای 

زاویه پیدا نکند.
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
سعید  عید  روز  سخنرانی  در  رهبری 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  قربان، 
نکات مهمی درباره دو جریان تحریم و 
تحریف مطرح کردند که این دو جریان، 
دو لبه قیچی هستند تا مسیر پیشرفت 
ملت ایران را مسدود کنند و کشور را به 

فروپاشی اقتصادی برسانند.
دنبال  به  تحریم  مسیر  گفت:  قالیباف 
رساندن  و  کشور  اقتصاد  کردن  قفل 
کامل  ورشکستگی  وضعیت  به  دولت 
بوده است که به فضل خداوند محقق 

نشده و موفق نخواهد شد.
وی ادامه داد: برای به سرانجام رساندن 
آغاز  را  تحریف  تحریم، جریان  جریان 
و  بربایند  را  مردم  مطالبات  تا  کردند 
رسانه ای،  بازنمایی  و  نمایی  وارونه  با 
خواسته های مردم را آن طور که مورد 
پسند دشمنان ملت ایران است نمایش 
کتمان  واقعیات،  تحریف  با  و  دهند 
قدرت کم نظیر ایران اسالمی و القای 
از  را  مردم  و کرختی،  امیدی  نا  حس 

ایجاد تحول نا امید کنند.
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تا  که  می دانند  خوبی  به  آنان  داشت: 
جوانان کشور به ایجاد تحول امیدوارند 
کرد.  خواهند  خنثی  را  توطئه ای  هر 
و  دارد  وجود  دشمنی ها  و  مشکالت 
دنبال  به  به شدت  نفوذی  جریان های 
خرابکاری هستند اما بدانیم که تحول 
قریب الوقوع است. امید به آینده، افراد 

یک  و  ناامید  ناکارآمد،  سست عنصر، 
کشور  مدیریت  صحنه  از  را  جانشین 
خواهد  کنار  گوناگون  عرصه های  در 

گذاشت.
جوان،  نیروهای  کرد:  تصریح  قالیباف 
انقالبی  و  امیدوار  خالق،  بااستعداد، 
ناتوان ها کنار  و  آمد  روی کار خواهند 
چرخ  توانمند  افراد  و  رفت  خواهند 
به  را  مردم  نفع  به  قریب الوقوع  تحول 

حرکت درخواهند آورد.
وی بیان کرد: جریان سومی وجود دارد 
که دو جریان تحریم و تحریف را تکمیل 
ناکارآمدی  جریان  آن  که  می کنند 
است. این جریان مسئولیت ها را تصرف 
می کنند اما اولویت های کشور را پشت 
که  می شوند  باعث  و  می اندازند  گوش 
اثر بگذارند، تحریف ها واقعی  تحریم ها 
جلو کنند و کشور را به سمت فروپاشی 

ذهنی سوق می دهند.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
حرکت  سوت  که  می دانند  ناکارآمدها 
قطار گام دوم انقالب اسالمی به حرکت 
کارآمد  جوانان  دیگر  و  است  درآمده 
آنان  که  گذاشت  نخواهند  انقالبی  و 
حرکت این قطار پرشتاب را ُکند کنند 
و ستون پنجم دشمن خبیث ملت ایران 

باشند.
قالیباف تأکید کرد: دوره کار، تالش و 
پیگیری مشکالت اقتصادی مردم آغاز 
شده و کاماًل طبیعی است که در این 
وجود  ضعف هایی  و  اشکاالت  مسیر 
کلی  بی تردید حرکت  اما  باشد  داشته 
که پیش روی ما در جهت قوی کردن 
خواهد  قوی  ایران  نتیجه  در  و  مردم 
بود، باعث پیروزی ما در جنگ اراده ها 
تحریف  جریان  دو  خوردن  شکست  و 
شد:  یادآور  شد.وی  خواهد  تحریم  و 
گذشته  همچون  انقالب  معظم  رهبر 
طور  به  قربان  عید  روز  سخنرانی  در 
در  کشور  اولویت های  شفاف  و  صریح 
حوزه اقتصادی را تبیین کردند که همه 
نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی و 
خود  مجموعه،  این  توانمند  تخصصی 
این  که  می دانند  مکلف  و  موظف  را 
اولویت ها را در رأس مسائل مورد توجه 
و پیگیری خود قرار دهند.رئیس مجلس 
از  تأکید کرد: مجلس  اسالمی  شورای 
تمامی ظرفیت های خود برای پیشبرد 
استفاده  کشور  اقتصادی  اولویت های 
برای  مردمی  اقتصاد  بسته  می کند، 
دستور  در  اولویت ها  همین  پیگیری 
گام  پیشبرد  و  دارد  قرار  مجلس  کار 
ظرفیت های  به  توجه  با  آنچه  گام  به 
نظارت  و  تقنین  در  مجلس  قانونی 

شورای  ظرفیت  از  استفاده  با  چه  و 
اساسی  تحوالت  اقتصاد،  هماهنگی 
بخصوص  کشور  اقتصادی  وضعیت  در 
به نفع محرومان و مستضعفان را رقم 

خواهد زد.
مجلس یازدهم تحول را رقم خواهد زد

متعهد  را  خود  ما  گفت:  قالیباف 
می دانیم که این ریل گذاری را با دقت 
انجام دهیم و با جدیت بر اجرایی شدن 
اساسی  تغییر  انجام  کنیم.  نظارت  آن 
نیازمند اراده های استوار است، مجلس 
یازدهم چنین اراده ای دارد و تحول را 

رقم خواهد زد.
نظارتی  بُعد  در  کرد:  تصریح  وی 
بر  روز  به  و  به طور شفاف، دقیق  هم 
تمامی جزئیات نظارت خواهیم کرد و 
اولویت های  به  توجه  اصلی  مطالبه گر 

فوری اقتصاد خواهیم بود.
یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شد: از طرف دیگر، رهبر معظم انقالب 
تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش 
تولید را از سران سه قوه مطالبه کردند 
که اعالم می کنم به زودی این کارگروه 
با حضور جمعی از متخصصان باتجربه 
خواهد  تشکیل  جوان  کارشناسان  و 
به  را که  آنان  فعالیت های  روند  و  شد 
خواهد  جهت  کالن  تصمیم گیری های 
مردم  اطالع  به  شفاف  طور  به  داد، 
خواهیم رساند.قالیباف اضافه کرد: الزم 
است اشاره کنم که پروتکل های دقیق 
دکتری  سراسری  کنکور  در  بهداشتی 
وعده های  به  متأسفانه  و  نشد  رعایت 
دکتری  کنکور  برگزاری  در  شده  داده 
عمل نشد و بی توجهی های تأسف آوری 
در برگزاری آن کنکور وجود داشت که 
و  دقیق تر  بررسی های  نیازمند  خود 

پیگیری است.
وی اظهار داشت: این کوتاهی ها، نگرانی 
کنکور  برگزاری  خصوص  در  مردم 
از  بسیاری  و  بیشتر کرده  را  سراسری 
والدین  نگرانی های  نمایندگان شنونده 
بودند.  خود  فرزندان  سالمت  درباره 
زمان  برگزاری  تعویق  می رسد  نظر  به 
کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا 
و خنک تر شدن هوا که امکان استفاده 
میسر  را  ساعت  چند  مدت  به  از 
مجلس  باشد.رئیس  ضروری  کند، 
سالمت  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای 
دانش آموزان عزیز ما خط قرمز مجلس 
و  بهداشت  کمیسیون های  و  است 
از  اطمینان  تا  دارند  وظیفه  آموزش 
رعایت بهترین تصمیم در این خصوص 
و مطالبات مردم را از مسئوالن ذیربط 

پیگیری کنند.

کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید 
به زودی تشکیل می شود

خبر

نباید با آمریکا
 مذاکره کنیم

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: به مصلحت ما نیست که پای 
با آمریکا بنشینیم، چرا که آنان هیچ عزمی برای رفع  میز مذاکره 

تحریم ها ندارند.
مقام معظم رهبری  اخیر  فرمایشات  به  اشاره  با  اکبر کریمی،  علی 
گرفتن  مذاکره،  ادعای  از  ها  آمریکایی  اصلی  اینکه هدف  بر  مبنی 
توانایی های حیاتی ملت ایران است،گفت: هدف آمریکا از مذاکره با 
ایران، ایجاد یک فضای عادالنه و حل مشکالت بین ایران و آمریکا 
نیست، بلکه آنان به دنبال تحمیل یک شرایط ذلت بار به ملت ما 

هستند.
آمریکایی ها می خواهند در داخل کشور خودشان  بیان کرد:  وی 
و سطح بین الملل بگویند که ما توانستیم ایران را مجددا پای میز 
مذاکره بیاوریم و جمهوری اسالمی ایران عقب نشینی کرده و در این 

شرایط درخواست آنان برای مذاکره، مفهومی جز این ندارد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نشستن 
پای میز مذاکره در شرایط فعلی به معنای پذیرش خواسته دشمن 
است، تصریح کرد: ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
به شدت به چنین دستاوردی نیاز دارد و به همین دلیل خواستار 

مذاکره با ایران است.
این  کریمی تأکید کرد: به هیچ وجه به مصلحت ما نیست که در 
در  باید  این صورت  در  که  چرا  بنشینیم،  مذاکره  میز  پای  شرایط 
زمینی که آمریکایی ها برای ما ترسیم کرده اند بازی کنیم و به آنان 

امتیاز دهیم.
وی ادامه داد: آمریکایی ها هیچ عزمی برای پذیرش حقوق قانونی 
ملت ایران و نفی رفتار ظالمانه و حذف تحریم های خود علیه ملت 

ایران ندارند.
کریمی تصریح کرد: نفس نشستن پای میز مذاکره به معنای امتیاز 
دادن به آمریکا است و قطعا هیچ سودی برای جمهوری اسالمی ایران 

نخواهد داشت و ما نباید به خواسته آنان تن دهیم.

عمویی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی:

تعرض آمریکا به هواپیمای ماهان در 
سازمان ملل پیگیری می شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: معاون حقوقی و بین 
تاکید کرد که  این کمیسیون  امور خارجه در جلسه  وزارت  المللی 
تعرض آمریکا به هواپیمای ماهان را از طریق دبیرکل سازمان ملل 

هم دنبال می کنند.
امنیت  کمیسیون  امروز  عصر  جلسه  تشریح  در   ، عمویی  ابوالفضل 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  امروز  جلسه  داشت:  اظهار  مجلس،  ملی 
سیاست خارجی با محوریت بررسی ابعاد مختلف تعرض جنگنده های 
آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در فضای سوریه برگزار شد.

وی بیان کرد: این جلسه با حضور مسئوالنی از سازمان هواپیمایی 
کشوری، هواپیمایی ماهان و وزارت امور خارجه برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این جلسه، گفت: 
داده  رخ  واقعه  بر  مروری  هواپیمایی کشوری ضمن  سازمان  رئیس 
درباره هواپیمای ماهان در شامگاه ۲ مرداد ماه، تاکید کرد که این 
هواپیما در مسیر از پیش تعیین و معرفی شده در فضای سوریه در 
حرکت بوده که متوجه حضور جنگنده های آمریکایی در نزدیکی خود 
شده است. هواپیمای آمریکایی بر خالف همه قواعد رفتار خطرآفرینی 

داشته و تا ۵۰۰ پایی به هواپیمای ایرانی نزدیک شده است.  
هواپیمای  آمیز  تحریک  رفتار  این  پی  در  داشت:  اظهار  عمویی 
آمریکایی، خلبان ایرانی به درستی بر اساس دستورالعمل ها، در ارتفاع 
هواپیما تغییر ایجاد کرده است که این تغییر سریع در ارتفاع موجب 

آسیب به تعدادی از مسافران و کادر پرواز شده است.
وی با اشاره به اظهارات معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
درباره ابعاد حقوقی اقدام جنگنده های آمریکایی، گفت: این تعرض، از 
چند منظر خالف حقوق بین المللی بوده است؛  اوال حضور غیرقانونی 
نیروهای آمریکایی در فضا و خاک سوریه است که به آنها حقی برای 
رهگیری هواپیمایی را نمی دهد،  ثانیا ایمنی پرواز، به عنوان یک اصل 
اساسی حقوق هوانوردی مورد خدشه قرار گرفته است و ثالثا نحوه 
نزدیک شدن جنگنده های آمریکایی کامال غیرحرفه ای و خطرآفرین 

بوده است.  
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:  سخنگوی کمیسیون 
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که موضوع 

را از طریق دبیرکل سازمان ملل هم دنبال می کنند.
عمویی تصریح کرد: در این جلسه مسئوالن هواپیمایی و وزارت امور 
المللی  بین  از طریق سازمان هوانوردی  پیگیری موضوع  بر  خارجه 
)ایکائو( تاکید کردند و نماینده هواپیمایی ماهان هم تاکید کرد که 
ادامه داشته  از این واقعه، طبق برنامه  پروازهای ما به منطقه، پس 

است.
وی اظهار داشت: در این نشست، اعضای کمیسیون امنیت ملی ضمن 
اعتراض به رفتار غیرقانونی و بی منطق آمریکایی ها، بر پیگیری این 
هواپیمایی  اقدامات  و  کردند.  تاکید  المللی  بین  مجامع  در  موضوع 

ماهان و کادر حرفه ای پرواز آن هم مورد تقدیر قرار گرفت.  
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: 
همچنین مقرر شد کمیته های امنیت، حقوق بشر و روابط خارجی 

راهکارهای مواجهه با این اقدام خطرافرین آمریکا را پیگیری کنند.

ظریف: غرب باید تامین مالی و 
میزبانی از تروریست ها را متوقف کند

از  آمریکا  سردمداری  به  غربی  کشورهای  حمایت  به  اشاره  با  ظریف 
تروریست هایی که قصد براندازی و محاربه با جمهوری اسالمی را دارند، گفت: 

غرب باید تامین مالی و میزبانی از تروریست ها را متوقف کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران  در واکنش به 
خبر دستگیری سرکرده یک گروهک تروریستی و ضد انقالب توسط سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در صفحه توئیتر خود با اشاره به حمایت کشورهای غربی 
به سردمداری آمریکا از تروریست هایی که قصد براندازی و محاربه با جمهوری 
اسالمی را دارند، نوشت: غرب باید تأمین مالی و میزبانی از تروریست ها را 

متوقف کند.
اروپا  و  متحده  ایاالت  در  خود  پناهگاه های  از  تروریست ها  داد:  ادامه  وی 
و  می کنند  سازماندهی  و  تحریک  را  آشوب  و  قتل  می کنند،  نفرت پراکنی 

بی شرمانه مسئولیت قتل غیرنظامیان بی گناه ایرانی را بر عهده می گیرند.
ظریف با اشاره به تالش های کشورهای غربی برای تطهیر چهره گروهک های 
افزود: حیله و  ایران دارند،  اقدامات خرابکارانه علیه  تروریستی که سعی در 

فریبکاری نمی تواند این ریاکاری را الپوشانی کند.
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موشکی  توان  ارتقای  گفت:  دفاع  وزیر 
ترین  پیشرفته  ساخت  و  تهیه  و  کشور 
جمله  از  دریایی  رزم  حوزه  دستاوردهای 
اخیر  سالهای  در  دفاع  وزارت  اولویت های 

بوده است.
به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر 
کمیسیون  در  حضور  با  حاتمی  سرتیپ 
اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
دفاعی  قدرت  جایگاه  تبیین  و  تشریح  با 
جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و 
علیرغم  که  مفتخریم  امروز  جهان گفت:  
تحریم های ظالمانه نظام استکبار در حوزه 
تقویت بنیه دفاعی کشور به پیشرفت های 

تحسین برانگیزی دست یافته ایم.
با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
اشاره به تقدیر مقام معظم رهبری »مدظله 
العالی« و فرمانده معظم کل قوا از تحریم 
شکنی در حوزه دفاع و نظامی به ویژه در 
تولید و ساخت جت پیشرفته آموزشی کوثر 
تصریح کرد:  همانگونه که بارها اعالم شده 
راهبرد  با  است  توانسته  وزارت دفاع  است 
)ما می توانیم(   و توجه به ظرفیتهای بومی 
و داخلی و هدایت ها و رهنمودهای فرمانده 
نیروهای  واقعی  نیازهای  قوا  کل  معظم 

مسلح را در تمامی حوزه های رزم زمینی، 
و  پدافندی  الکترونیک،  دریایی،  هوایی، 
موشکی و ... برآورده سازد و امروز نیروهای 
مسلح آماده تر از هر زمان دیگری با داشتن 
نیروی انسانی مجاهد جان بر کف شجاع و 
آموزش دیده از  حدود و ثغور ایران اسالمی 

و ارزشهای  انقالب  محافظت می نمایند.
همکاری  تشریح  در  حاتمی  سرتیپ  امیر 
کشوری  بخش های  سایر  با  فناورانه  های 
نیز گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح از سرریز فناوری های دفاعی خود در 
کمک به خودروسازان داخلی، بخش حمل 
و نقل هوایی، دریای، ریلی و حوزه فناوری 
های  بخش  سایر  و  ارتباطات  و  اطالعات 
کشور از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

حاتمی خاطرنشان ساخت:  امیر سرتیپ   
و  خطیر  مسئولیت  بر  عالوه  دفاع  وزارت 
حساس خود در پشتیبانی و حمایت همه 
جانبه از نیروهای مسلح همواره پشتیبان و 
حامی همه بخش های ملی بوده و خواهد 
درخواست  و  نیازها  با  متناسب  لذا  و  بود 
خصوصی  و  عمومی  بخش  و  دولت  های 
خدمات هایی را ارائه داده است.وزیر دفاع 
از  نیروهای مسلح یکی دیگر  و پشتیبانی 

بارز و برجسته صنعت دفاعی  ویژگی های 
های  ظرفیت  از  حداکثری  مندی  بهره  را 
فناورانه دانست و خاطرنشان ساخت:  بهره 
به  دانش کشور،   کمک  و  علم  از  گیری 
از  حداکثری  بهره مندی  زایی،    اشتغال 
توسعه  جهت  در  دانشمندان  و  نخبگان 
دفاعی،    های  حوزه  های  پیشرفت  و 
فناورانه  و  علمی  یکپارچه  شبکه  تشکیل 
شرکت  از  دعوت  و  اقبال  دالیل  جمله  از 
برنامه  و  ها  طرح  در  بنیان  دانش  های 
سرتیپ  امیر  باشد.  می  دفاع  وزارت  های 

ایران اسالمی  حاتمی اقتدار و عزت امروز 
را مرهون ایثارگری شهدای سرافراز انقالب 
اسالمی و مجاهدت های رزمندگان شجاع 
و تصریح  دانست  پیرو والیت  و  و مخلص 
و  تهیه  کشور،  موشکی  توان  ارتقای  کرد: 
ساخت پیشرفته ترین دستاوردهای حوزه 
رزم دریایی، ساخت و تولید پیشرفته ترین 
ساخت  و  تولید  و  زمینی  رزم  تجهیزات 
حوزه  در  آموزشی  و  رزمی  هواپیماهای 
هوایی از جمله اولویت های وزارت دفاع در 

سالهای اخیر بوده است.

ارتقای توان موشکی کشور اولویت  وزارت دفاع است
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دولت نمی تواند مسائل دانشگاه ها را 
نادیده بگیرد

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت نمی تواند مسائل دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی غیردولتی را نادیده بگیرد.

اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  اعضای شورای مرکزی   دیدار 
غیردولتی کشور با معاون اول رییس جمهور  برگزار شد.

در  گذاری  سرمایه  اهمیت  بر  تاکید  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
بخش های مختلف برای توسعه کشور، گفت: سرمایه گذاری در بخش آموزش 
از خدمات ماندگار است و باید دست بخش خصوصی که در حوزه آموزش اقدام 

به سرمایه گذاری می کند را بوسید و به گرمی فشرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: اگر به توسعه و آینده کشور فکر می کنیم، باید 
به سرمایه گذاری در بخش آموزش توجه ویژه داشته باشیم و همانطور که در 
اقتصاد باید بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد باشد، بخش خصوصی فعال 
در حوزه آموزش نیز بار بزرگی از مسئولیت دولت در حوزه آموزش و پرورش 
و آموزش عالی را بر عهده دارد.جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند 
مسائل و مشکالت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی را نادیده 
بگیرد، تصریح کرد: این انصاف نیست در مقطعی که با تراکم جوانان جویای 
تحصیل مواجه بودیم به این موسسات میدان دادیم و حاال که ظرفیت های 
دولتی نیازهای آموزش عالی را تامین می کند، دانشگاه های غیردولتی را نادیده 
و  دانشگاه ها  نمی دهد  اجازه  دولت  افزود:  جمهور  رییس  اول  بگیریم.معاون 
موسسات آموزش عالی غیردولتی آسیب ببینند و مایوس شوند. البته انتظار 
این است که این دانشگاه ها پیش بینی دقیقی از آینده کشور و نیازهای آینده 
اقتصاد ایران داشته باشند و هدفگذاری های آموزشی خود را متناسب با فردای 

کشور تنظیم کنند.



اقتصاد
اخبار

برای  گفت:  صمت  وزارت  سرپرست 
مواد  از  دالر  میلیارد   ۳.۲ داخلی سازی 
اولیه و کاالهای مورد نیاز تولید که تا 
پیش از این وارد می شده، هدف گذاری 
انجام شده و ۱۴۳ قطعه گلوگاهی نیز 

شناسایی  شده است.
به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس 
امور  معاونان  همایش  در  خیابانی 
استان ها  صمت  سازمان های  صنایع 
گفت: عمده مسئولیت مرتبط با جهش 
صنایع  امور  معاونت  عهده  به  تولید 
است  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
صنایع  معاونت های  آن،  تناسب  به  و 
در سازمان های صمت استان ها نیز باید 
نظیر معاونت امور صنایع در وزارتخانه 

باید پای کار باشد.
وزارت  از  انتظارات  اینکه  بیان  با  وی 
صمت در سال جهش تولید بسیار باال 
در  رهبری  معظم  مقام  گفت:  است، 
فرموده اند  تولید  جهش  سال  خصوص 
که تحقق جهش تولید تکلیف همگانی 
است، در این راستا باید بدانیم که تحقق 
دستگاه  یک  کار  تولید  جهش  اهداف 
وزارت صمت  که خود  هرچند  نیست؛ 

نقش پررنگی در این موضوع دارد.
سازی  اجماع  و  همگرایی  لزوم 
دستگاه های مختلف برای تحقق جهش 

تولید
سرپرست وزارت صمت با تأکید بر لزوم 
دستگاه های  سازی  اجماع  و  همگرایی 
مختلف برای تحقق جهش تولید اضافه 
کرد: بانک ها، تأمین اجتماعی، مالیات، 
استاندار به عنوان رئیس ستاد تسهیل 
در استان ها، گمرک و دیگر دستگاه های 
مرتبط در استان ها باید همگرا و در یک 
مسیر حرکت کنند که معاونت های امور 
صنایع سازمان های صمت استان ها باید 

این موضوع را مدنظر قرار دهند.
هدفگذاری برای تحقق جهش تولید از 

۴ مسیر
اینکه ۴ مسیر  بیان  با  مدرس خیابانی 
شده  هدفگذاری  تولید  جهش  برای 
است، بیان کرد: استفاده از ظرفیت های 
این  از  یکی  تولیدی  واحدهای  خالی 
چهار مسیر است که معاونت های امور 
استانی  صمت  سازمان های  در  صنایع 

باید این ظرفیت ها را شناسایی کنند.
ضریب  میانگین  اینکه  بیان  با  وی 
و  است  درصد   ۵۸ صنعتی  اشتغال 
می خواهیم این ضریب را به ۶۵ درصد 
کارگیری  به  محل  از  گفت:  برسانیم، 
و همچنین  افزایش  ظرفیت های خالی 
وقوع  به  تولید  پارامترهای  در  جهش 

می پیوندد.
تکمیل  صمت  وزارت  سرپرست 

دیگر  از  را  تمام  نیمه  طرح های 
تولید دانست  مسیرهای تحقق جهش 
طرح های  شناسایی  دنبال  به  افزود:  و 
نیمه تمام و رفع مشکالت آنها هستیم و 
معاونت های صنایع سازمان های صمت 
استان ها باید این طرح های مشکل دار 

را شناسایی نمایند.
بخشی  داد:  ادامه  خیابانی  مدرس 
محل  از  طرح ها  این  مشکالت  از 
همچنین  و  استانی  ظرفیت های 
ستادهای تسهیل استان ها قابل رفع و 
حل  کشور  در  دیگر  برخی  و  پیگیری 
می شود که این موضوعات باید پیگیری 

و اطالع رسانی شود.
هدفگذاری برای احیای ۱۵۰۰ واحد در 

شهرک ها و نواحی صنعتی
صنعتی  واحدهای  اندازی  راه  وی 
یا  درون  در  راکد  یا  تعطیل  معدنی 
دیگر  از  را  صنعتی  شهرک های  بیرون 
مسیرهای جهش تولید دانست و گفت: 
شهرک های  کوچک  صنایع  سازمان 
واحد   ۱۵۰۰ احیای  برای  صنعتی 
نواحی صنعتی  و  مستقر در شهرک ها 
اندازی  راه  با  و  است  هدفگذاری کرده 
اتفاق  نیز  تولید  جهش  واحدها  این 

می افتد.
به  دستیابی  صمت  وزارت  سرپرست 
تقویت  برای  چهارم  مسیر  را  فناوری 
جا  هر  افزود:  و  دانست  تولید  جهش 
می آمیزد  هم  در  فناوری  با  صنعت 
ساختار تولید طبیعت عوض می شود و 

ارتقا می یابد.
منطقه ای  قدرت  بکارگیری  لزوم 

استان ها برای رفع موانع تولید
اینکه  بر  تأکید  با  خیابانی  مدرس 
استان ها قدرت منطقه ای دارند، گفت: 
استان ها  در  منطقه ای  ارتباطات  از 
فصل  و  استفاده شود، مسیر حل  باید 

کمترین  با  استان ها  در  مشکالت 
معاونت های  و  است  اداری  بروکراسی 
امور صنایع سازمان های صمت استانی 

باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
با بیان اینکه جهش تولید نباید وابسته 
وزارت  برنامه  مهمترین  گفت:  باشد، 
صمت ساخت داخل برای قطع هرگونه 
امور  معاونت های  که  است  وابستگی 
صنایع در استان ها در این حوزه باید به 

صورت جدی ورود کنند.
یادآوری  با  صمت  وزارت  سرپرست 
در  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات 
خصوص حمایت از ساخت داخل بیان 
خیانت  لفظ  رهبری  معظم  مقام  کرد: 
واردات  خصوص  در  را  شرعی  حرام  و 
کاالهای دارای امکان ساخت داخل در 

موارد مختلفی به کار برده اند.
برای  گلوگاهی  قطعه   ۱۴۳ شناسایی 

داخلی سازی و قطع وابستگی
به  باید  اینکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
در  که  قطعاتی  داخل  تولید  سمت 
آنها وابسته هستیم، برویم گفت: برای 
از  دالر  میلیارد   ۳.۲ سازی  داخلی 
و  ایم  داده  انجام  گذاری  واردات هدف 
را  گلوگاهی  قطعه  حوزه ۱۴۳  این  در 
شناسایی کرده ایم که باید آنها را داخلی 
این  در  باید  استان ها  و  نمائیم  سازی 

حوزه پیشگام و پیشرو باشند.
افزایش  از  وی ساخت داخل را مهمتر 
ساخت  کرد:  تصریح  و  دانست  تولید 
تولید  افزایش  به  منجر  طبیعتاً  داخل 
می شود، اما افزایش تولید بدون ساخت 

داخل وابستگی به همراه دارد.
بر  تاکید  با  صمت  وزارت  سرپرست 
تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای 
نهضت ساخت داخل تصریح کرد: مراکز 
دانشگاهی علمی و تحقیقاتی باید پای 

یک  در  باید  دانشگاه  هر  و  بیایند  کار 
تا  کند  کار  خاص  قطعه  یک  و  حوزه 
با همپوشانی همدیگر ساخت داخل و 

کاهش ارزبری اتفاق بیفتد.
مدرس خیابانی با تاکید بر این که مواد 
مسئله  مهم ترین  حاضر  حال  در  اولیه 
مربوط به حوزه تولید است، گفت: این 
گلوگاه باید با تاکید و توجه بیشتری در 
استان ها مورد رصد و پایش قرار بگیرد، 
نباید اجازه بدهیم تولید به خاطر کمبود 

مواد اولیه دچار تنگنا شود.
وی استان های مرزی را دارای پتانسیل 
اولیه  مواد  تأمین  برای  مناسبی  بسیار 
در  ما  قوت  نقطه  افزود:  و  دانست 
عمومی  مایحتاج  و  اولیه  مواد  تأمین 
مردم همین مرزها و استان های مرزی 
هستند، در حال حاضر از ۳۱ مرز کشور 
بسته شده  کرونا  بیماری  به خاطر  که 
بود ۲۸ مرز یعنی حدود ۸۰ درصد از 

مرزها فعال شده اند.
بر  تاکید  با  صمت  وزارت  سرپرست 
رفع  و  تسهیل  ستاد  نقش  و  جایگاه 
موانع تولید برای پیشبرد اهداف تولید 
در استان ها گفت: تشکیل این جلسات 
در استان ها به ریاست استاندار باید به 
صورت مداوم و منظم باشد و این ستاد 
باید  راکد  واحدهای  احیای  بر  عالوه 
شدن  تعطیل  نیمه  یا  تعطیل  از  مانع 

واحدهای فعال شود.
ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با   وی 
دشمنان تصریح کرد: از مسیر تحریم ها 
تولید  به راحتی عبور کنیم،  می توانیم 
در سخت ترین شرایط و زیر بی سابقه 
نشانگر  این  دارد،  ادامه  تحریم ها  ترین 
شکست تحریم ها بوده است. سال ۹۸ را 
همچون سال ۹۷ با سربلندی پشت سر 
نهادیم و مطمئناً از امسال نیز سرافرازانه 

عبور خواهیم کرد.

شناسایی۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای 
داخلی سازی و قطع وابستگی

گزارش

تقدیر ایدرو از عملکرد مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره ایران خودرو

احکام  در  ایران،  نوسازی صنایع  و  سازمان گسترش  عامل  هیات  رییس 
جداگانه ای، فرشاد مقیمی و محمدرضا فیض بخش را به عنوان نمایندگان 

این سازمان در هیات مدیره ایران خودرو ابقا کرد.
 معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران، در مراسم معارفه اعضای هیات مدیره ایران خودرو، خواستار اجرای 
تقویت  و  مشتریان  رضایت  ملموس  افزایش  برای  عملیاتی  های  برنامه 

شاخص های ایمنی و رفاهی در محصوالت این خودروساز شد .
امیر بیات با تشریح انتظارات ایدرو از ایران خودرو، از هیات مدیره خواست 
تا تغییرات اساسی و بنیادی در تولید محصوالت با بهره گیری از دانش روز 
جهانی و تنوع در کالس و سگمنت های مختلف محصول را با جدیت باال 

دنبال کنند.
بیات افزود: ضروری است تا براساس شیوه های موفق کمپانی های بزرگ 
خودروسازی، بخش طراحی و ایده پردازی ایران خودرو سالیق و نیازهای 
واقعی مصرف کنندگان را مطالعه و براساس آنها به طراحی خودروهای 
جدید بپردازد تا همگونی محصوالت با تقاضا و سلیقه مردم به توسعه این 

صنعت و رضایت بیشتر مشتریان از محصوالت داخلی منجر شود.
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تبدیل دارایی های راکد به 
سرمایه مولد برای افزایش تولید و افزایش کیفیت محصوالت ایران خودرو 
را از دیگر انتظارات ایدرو به عنوان متولی صنعت خودروی کشور برشمرد .

زنجیره  تقویت  و  با قطعه سازان  تعامل خودروسازان  وی اصالح ساختار 
تامین با هدف افزایش کیفیت خودروهای تولیدی را مطرح کرد و از هیات 
مدیره ایران خودرو خواست تا محصوالت قدیمی را با محصوالت جدید که 

به سطح روز خودروهای جهان نزدیکتر باشد، جایگزین کنند.
به گفته بیات طراحی و تکمیل پلت فرم مشترک خودروهای داخلی از دیگر 
توقعات ایدرو از هیات مدیره جدید ایران خودرو برای بومی سازی و کاهش 

ارزبری محصوالت است .
۴۴۴۴۴ دستگاه خودرو جلوتر از تولید سال گذشته

فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این جلسه، با 
بیان این که تمامی موارد طرح شده توسط ایدرو در دستور کار ایران خودرو 

قرار دارد گفت: تمام پروژه های تعریف شده درحال اجرا و پیگیری است.
و ۴۹۷  هزار  مردادماه، ۱۶۹  امروز هشتم  تا  امسال  ابتدای  از  افزود:  وی 
دستگاه خودرو تولید کرده ایم که ۴۴ هزار و ۴۴۴ دستگاه خودرو بیش تر 
از عدد تولید سال گذشته است. تولید سال گذشته در همین بازه زمانی 

۱۲۵ هزار و ۵۳ دستگاه بوده است.
گفتنی است، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
از عملکرد مطلوب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ایران خودرو و همچنین 
خودرو  ایران  امسال  العاده  فوق  و  عادی  عمومی  مجمع  برخط  برگزاری 

قدردانی کرد.
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تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماه اول 

امسال افزایش یافت

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : حدود 
منظم  بطور  معدن  و  فعال صنعت  اصلی  منتخب  واحد  هزار   ۳

تولیداتشان پایش و رصد می شود.
به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه هماهنگی سامانه 
پایش گفت: با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش 
تولید و اهمیت رصد و پایش وضعیت تولیدات کشور، پایش تولید 
محصوالت منتخب صنعتی که دارای سهم حدوداً ۶۰ درصدی در 
ارزش افزوده بخش صنعت هستند در دستور کار وزارت صنعت، 

معدن و تجارت قرار گرفته است
منتخب  کاالی   ۳۶ بین  از  امسال  ماهه  سه  در  کرد:  بیان  وی 
صنعتی و معدنی که مورد پایش قرار گرفت ۲۲ محصول با رشد 
تولید، ۱۳ محصول با کاهش تولید و ۱ محصول بدون تغییر نسبت 

به مدت مشابه سال قبل بوده اند.
وانت،  سواری،  خودروی  انواع  ماهه  سه  این  در  افزود:  زرندی 
کمباین، دارو، پودر شوینده، الستیک، نِئوپان، تلویزیون، یخچال، 
ماشین لباسشویی، فوالد خام، محصوالت فوالدی، مس، آلومینیوم، 

سیمان و… رشد تولید داشته اند.
معاون طرح وبرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
سخت  شرایط  در  کشور  که  است  بوده  وضعیتی  در  رشد  این 

بیماری کرونا بوده است.
زرندی افزود: بخش تولید در سه ماهه اول سال با تمام مشکالت 
و محدویت های که از سال گذشته برای اقتصاد ایران بوجود آمد و 

مسائل مرتبط با کرونا توانست روی پای خود بایستد.
وی همچنین گفت: در سه ماه امسال جواز تأسیس ۷۳۷۳، پروانه 
 ،۱۰۳ کشف  گواهی   ۲۰۵ اکتشاف  پروانه   ،۱۱۵۸ برداری  بهره 
پروانه بهره برداری معدن ۱۲۶ پروانه های صنفی ۱۵۵۲۴۶ کارت 
بازرگانی ۱۱۴۱، گواهی امضای الکترونیکی ۴۹۶۷۰، نماد اعتماد 
صادر  فقره  افزار ۳  نرم  برداری  بهره  وپروانه  الکترونیکی ۷۷۳۶ 

شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید 
بازار  جداکردن  سیاست  پیگیری  بر 
بخش  در  مصرف  بازار  از  سرمایه 
مسکونی  واحدهای  عرضه  از  مسکن، 
ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی 

بازار به متقاضیان مسکن، خبر داد.
شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  نقل  به 
خصوص  در  محمودزاده  محمود 
وزارت  سیاستگذاری های  و  برنامه ها 
ساماندهی  برای  شهرسازی  و  راه 
و  قیمت ها  کنترل  مسکن،  بازار 
کاهش آن به میزانی که برای مصرف 
باشد،  معامله  قابل  واقعی  کنندگان 
گفت: قوانینی که در جریان تصویب 
چه  و  دولت  پیشنهادهای  چه  است، 
حال  در  مجلس  در  که  طرح هایی 
بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی 
و ابالغ شوند حتماً روی بازار مسکن و 

کنترل قیمت ها، تأثیر می گذارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
مطلب  این  به  اشاره  با  شهرسازی  و 
فعلی  شرایط  در  مسکن  بازار  که 

بازارهای مجاورش  از  متأثر  اقتصادی 
همچون طال و ارز است، توضیح داد: 
استراتژی دولت و مشخصاً وزارت راه و 
شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از 

بازار سرمایه گذاری است.
راه  وزارت  کرد:  تصریح  محمودزاده 
کردن  جدا  راستای  در  شهرسازی  و 
بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این 

موضوع متمرکز است تا واحدهایی را 
مشارکت  با  ملی  طرح  قالب  در  که 
ساخت  دست  در  خصوصی  بخش 
از  مناسب تر  قیمت  با  را  دارد  قرار 
متقاضیان  به  بازار  فعلی  قیمت های 

واقعی مسکن، عرضه کند.
هر  قیمت  میانگین  است،  گفتنی 
مسکونی  آپارتمانی  واحد  مترمربع 

به  نسبت  امسال  تیر  در  پایتخت 
میلیون   ۲ حدود  در  افزایش  خرداد 
تومانی را تجربه کرد. خرداد امسال هر 
مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در 
پایتخت با قیمت بیش از ۱۹ میلیون 
تومان معامله شد که این رقم در تیر 
افزایش  تومان،  میلیون  به حدود ۲۱ 

یافت.

بر اساس اعالم وزارت راه

مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود
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روسیه و چین مبادله بانکی با ایران 
را قطع کردند

آرایش   FATF در  ایران  وضعیت  به  نسبت  روسیه  و  چین  کشورهای 
جدید بگیرند و فعالیت های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند، این 
کشورها در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط 

به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می کنند.
به گزارش اتفاق روز به نقل از  دنیای اقتصاد ، پیگیری ها حاکی از آن 
است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در 
FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت های بانکی و ارتباط مالی را محدود 

کنند.
ایرانی،  با اشخاص حقیقی و حقوقی  تراکنش  انجام  روسیه و چین در 
احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می کنند. این خبر از سوی 

رئیس اتاق ایران و چین اعالم شده و پیگیری ها نیز آن را تایید می کند.
محرومیت های جدید

به  باره  این  در  چین،  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  حریری،  مجیدرضا 
»ایلنا« گفت: در حال حاضر عمال هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین 
نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات 
بانکی کند، از ارائه آن خودداری می شود. اخیرا خبرگزاری رویترز اعالم 
کرد که بانک های چینی وادار شده اند به دلیل تحریم های آمریکا هر چه 
زودتر از سیستم پیام رسان سوئیفت جابه جا شوند و به سیستم پیام رسان 
تاکید کرد: »باید توجه  ایران و چین  اتاق  آورند.اما رئیس  چینی روی 
داشت که مشکل اصلی مبادالت ما در سوئیفت نیست، بلکه این است 
که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی 
هستیم و این منهای تحریم های آمریکا است که باعث فشار مضاعف روی 
ما شده است.« حریری تصریح کرد: »االن دو مشکل اساسی در سیستم 
بانکی داریم؛ یکی تحریم های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در 
تور تحریم های خود قرار می دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که 
نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری که در هفته 
اخیر از سوی این نهاد مالی مکررا به سیستم های بانکی دنیا بخشنامه 
شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک  است و باید مبادالت مالی 

آن به شدت کنترل شود.«
حریری یادآور شد: »در حال حاضر عمال هیچ مبادله بانکی با روسیه و 
چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست 
آن خودداری  ارائه  از  دنیا  بیشتر کشورهای  مانند  کند،  بانکی  خدمات 

می شود.«
سخنان حریری از سوی یک عضو دیگر اتاق ایران نیز تایید شد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص عدم ارائه 
خدمت بانکی از سوی بانک های چین و روسیه گفت: »این اتفاق تازه ای 
نیست، بانک های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی ها کار نمی کنند و تنها 

»کونلون بانک« چین با ایران مراوده داشته است.«
به گفته مستوفی، پس از خروج آمریکا از برجام، فعالیت این بانک نیز 
با فعاالن اقتصادی ایران محدود و تنها بر کاالهای بشردوستانه متمرکز 
شد. این عضو اتاق ایران معتقد است که محدودیت های فعلی را نمی توان 
تنها به بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نسبت داد، اما FATF مانع 
محکمی برای عادی شدن روابط بانکی با ایران محسوب می شود؛ از نظر 
مستوفی حتی اگر تحریم های آمریکا برداشته شوند، بانک های چینی به 
دلیل وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، حاضر به همکاری با ایران 

نخواهند بود.
همچنین پیگیری ها حاکی از آن است که بانک های روسی نیز که پیش تر، 
برخی خدمات را به طرف ایرانی ارائه می دادند، پس از بازگشت ایران به 
لیست سیاه FATF از ارائه خدمت خودداری می کنند. این یعنی، روسیه 

و چین عمال از مبادله رسمی با ایران پرهیز می کنند.
پایان فرصت چانه زنی؟

اسفند گذشته، ایران رسما وارد لیست سیاه FATF شد. در آن نشست 
از پس  ایران  علیه  مقابله ای  اقدامات  بود،  دوره ای چین  ریاست  به   که 

 ۵/ ۳ سال فعال شد. شنیده ها حاکی از آن بود که در نشست مذکور 
تصمیم با اجماع صورت گرفت و روسیه و چین نیز مخالفتی نداشتند. 
اگرچه در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، یک روزنه امید برای ایران باقی 
می ماند که در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، می تواند 

از لیست سیاه خارج شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند که فرصت چانه زنی و مذاکرات جدید 
بسیار محدود است و ایران نمی تواند در آینده نزدیک، وضعیت خود در 
گروه ویژه اقدام مالی را تغییر دهد. کمااینکه در داخل نیز به نظر رغبت 
لیست  از  ندارد و خروج  این کنوانسیون ها وجود  بررسی  برای  چندانی 
سیاه FATF در اولویت سیاست گذار قرار ندارد. به نظر می آید به تدریج 
هزینه های قرارگیری ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار FATF در 

حال بروز است.
وزارت دارایی کانادا هفته گذشته رسما اعالم کرد که هر تراکنشی با مبدا، 
مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی 
خواهد شد. به گزارش »ایسنا« در بیانیه رسمی این نهاد آمده است: »به 
دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه 
ویژه اقدام مالی )FATF(، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود 
که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر 
دارایی  وزیر  درخواست،  این  نتیجه  در  و  بپردازند  موجود  ریسک های 
کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم 
دستور داده است همه تراکنش ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش 
پرریسک شناسایی و اطالعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و 
گزارش دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام 
این تراکنش ها نیست.« این تصمیم هزینه بیشتری را در انجام تراکنش ها 
تمامی  شامل  دستورالعمل  این  می کند.  تحمیل  زمانی  نظر  از  حداقل 
اشخاص ایرانی )حقیقی و حقوقی( می شود و استثنایی برای گروه هایی 
در  ایرانی  دانشجویان  )نظیر  باشند  ایرانی  ارتباط  یا  اصالت  دارای  که 
اقامت دائم کانادا و بستگان آنها( در نظر گرفته  کانادا، اشخاص دارای 
نخواهد شد. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه برخالف گمانه زنی ها، 
تمامی کشورها از جمله کشورهایی که از نظر سیاسی نزدیک هستند، به 
توصیه های این نهاد بین المللی عمل کرده اند. با اینکه پیش تر بسیاری از 
 FATF کارشناسان هشدار می دادند که بازگشت ایران به لیست سیاه
می تواند هزینه مبادالت را برای کشور، آن هم در شرایط تحریم افزایش 
دهد، اما برخی مدعی بودند که ایران می تواند زیر سایه لیست سیاه نیز 
با کشورهای شریک به همکاری ادامه دهد. البته که این همکاری ادامه 

یافته است، اما با هزینه بیشتر برای کشور.



اجتماعی
خبر

سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی ستاد 
اجرایی فرمان امام در گیالن

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یک هزار میلیارد 
تومان برای محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی 

و اجتماعی استان گیالن سرمایه گذاری می کند.
 در جلسه ای با حضور استاندار گیالن، معاونان ستاد 
اجرایی فرمان امام، مدیرعامل بنیاد برکت، نمایندگان 
استان گیالن در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن 
استانی، مفاد تفاهم نامه همکاری میان ستاد اجرایی 
فرمان امام و استانداری استان گیالن نهایی شد. این 
رئیس  مخبر  محمد  امضای  به  زودی  به  تفاهم نامه 
ستاد اجرایی فرمان امام و ارسالن زارع استاندار گیالن 

خواهد رسید.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد 
تومانی این تفاهم نامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه، 
مناطق  در  اجتماع محور  اشتغال زایی  طرح   ۳۵۰۰
راه اندازی  که  می شود  ایجاد  گیالن  استان  محروم 
فرصت های کسب و کار برای ۱۰ هزار نفر را به دنبال 

خواهد داشت.
امیرحسین مدنی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام 
همچنین از طریق بنیاد برکت در ۱۵ طرح اقتصادی 
استان مشارکت و سرمایه گذاری می کند که پیش بینی 
می شود باعث ایجاد ۱۵۰۰ شغل برای متقاضیان شود.

وی با اشاره به اجرای ۱۱۵ پروژه عمرانی و زیربنایی 
این  بر  عالوه  داشت:  اظهار  تفاهم نامه  این  قالب  در 
تعداد پروژه عمرانی، ۵۰۴ واحد مسکن ارزان قیمت 

نیز برای محرومین استان گیالن ساخته می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت مدت این تفاهم نامه را سه سال 
افزود: تمام شهرستان های استان گیالن  ذکر کرد و 
تحت پوشش اقدامات و خدمات این تفاهم نامه قرار 
از جمله شهر  از مناطق محروم  برخی  اما  می گیرند 

شفت در اولویت خواهند بود.
که  شد  مقرر  جلسه  این  در  کرد:  خاطرنشان  مدنی 
کوچک  شرکت های  از  فهرستی  گیالن  استانداری 
و متوسط استان را برای احیا و راه اندازی مجدد در 

اختیار بنیاد برکت قرار دهد.

چهارمین  حاشیه  در  آموزش وپرورش  وزیر 
برنامه گفتگوی هفته با اشاره به همکاری های 
مسکن  طرح  در  سازی  شهر  و  راه  وزارت 
فرهنگیان، از آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲۰ 

هزار واحد مسکونی فرهنگیان خبر داد.
طرح  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی  محسن   
تأمین مسکن فرهنگیان در سال جاری گفت: 
در راستای اجرای این طرح ۳۰۵ هزار نفر از 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته که فاقد مسکن 
هزار   ۷۵ اول  مرحله  در  و  ثبت نام  بودند، 
احراز صالحیت شدند. عملیات  از آن ها  نفر 
مسکونی  واحد  هزار   ۲۰ به  نزدیک  اجرایی 
از  اولیه آن  آغاز شده که برای تأمین آورده 
طرف آموزش وپرورش اقداماتی انجام گرفت 
و بانک مسکن هم وام خوبی در این زمینه 
در اختیار ما قرارداد که امیدواریم گام خوبی 

برای تأمین مسکن برداشته شود.
وزیر آموزش وپرورش با تأکید بر اینکه طبق 
قانون باید ۵۰ درصد از دانش آموزان به سمت 
به  تصریح کرد:  بروند،  آموزش های حرفه ای 
راه،  ازجمله  مختلفی  رشته های  تنوع  دلیل 

جاده، دریا، بندر و که هر یک نیاز به تخصص 
خاصی دارد، توافق خود را برای تربیت نیروی 

ماهر به وزارت راه و شهرسازی اعالم کردیم و 
امیدواریم بتوانیم هنرستان هایی را با موضوع 

شهرسازی  و  راه  بخش  موردنیاز  مشاغل 
به طور مشترک با آن حوزه تشکیل دهیم.

وزیر آموزش  و پرورش خبر داد

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲۰ هزار 
واحد مسکونی فرهنگیان

قرارگاه مجازی در حوزه قرآن، عترت 
و نماز قرار است داوطلبان متخصص 
در این حوزه ها را شناسایی و جذب 
کند تا در کاری جهادی خالء موجود 
در فضای مجازی در این حوزه برای 

دانش آموزان را پر کند.
حوزه  در  مجازی  قرارگاه  راه اندازی   
نماز  و  عترت  قرآن،  فعالیت های 
و  آموزش  مسئوالن  گفته  به  که 
پرورش درصدد توانمندسازی نیروی 
انسانی و پاسخ به سواالت و نیازهای 
دانش آموزان و انتقال محتوای تربیتی 
معلمان  و  مربیان  دانش آموزان،  به 
است، به دنبال شیوع کرونا در کشور 
و هماهنگ شدن فعالیت ها با فعالیت 
گرفت.  شکل  مجازی  آموزشی  های 
محمدرضا مسیب زاده مدیرکل قرآن، 
عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش 
در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص 

این قرار گاه های مجازی گفت:
مقام معظم  از سفارشات موکد  یکی 
مجازی  فضای  به  پرداختن  رهبری 
بوده و هست. من چند جمله از ایشان 
به طور ویژه در خاطرم هست. یکی 
اینکه فرمودند فضای مجازی به اندازه 
انقالب اسالمی اهمیت دارد و عرصه 
دیگر  و  است  جهاد  عرصه  فرهنگی 
از  بعد  اینکه فرمودند ذکر مستحبی 
در  جهادی  و  فرهنگی  کار  ما،  نماز 

فضای مجازی است.
های  بحث  همین  داد:  ادامه  وی 
مجازی،  فضای  پیرامون  رهبری 
حوزه  در  را  ما  های  فعالیت  اهمیت 
بستر  این  در  نماز  و  عترت  قرآن، 
آمدن  پیش  با  کند.  می  مشخص 
نیز  کشور  در  کرونا  شیوع  وضعیت 
این اهمیت چندین برابر شده است. 
از  جلوگیری  و  ها  پروتکل  رعایت 
تجمعات ما را به سمت فضای مجازی 

رهنمود کرده است.
و  آموزش  کرد:  بیان  زاده  مسیب 
سوق  زمینه  در  موفقی  گام  پرورش 
دادن فعالیت هایش در فضای مجازی 
امنی  فضای  بتواند  اینکه  برداشت. 
ایجاد کند و بسیاری از فعالیت ها در 
فضای مجازی دنبال شود. البته ما کم 
تجربه بودیم و علیرغم تاکیدات مقام 
معظم رهبری سواد و تجربه کشور در 
این زمینه کمتر از شدت شرایط پیش 

آمده بود.
وزارت  نماز  و  عترت  قرآن،  مدیرکل 
آموزش و پرورش اظهار کرد: قرارگاه 
مجازی بستر فضای همکاری همکاران 
حوزه  در  مجازی  عرصه  در  توانمند 
های قرآنی را فراهم می کند. اساتید 
سبک  صاحب  که  قرآنی  و  پرورشی 
هستند را به ما وصل می کند. فعالیت 
یک  است.  داوطلبانه  قرارگاه  این  در 

نوع کار جهادی است که زمان و مکان 
برای  افراد  قلبی  باور  به  و  ندارد  هم 
فعالیت در این حوزه بستگی دارد. ما 
می خواهیم یک شبکه اینچنینی را تا 

دل مدرسه داشته باشیم.
وی در توضیح بیشتر فعالیت در این 
قرارگاه گفت: مختصر بگویم که این 
افراد نخبه  قرارگاه هم کار شناسایی 
در حوزه قرآن، عترت و نماز را دارد و 
توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی 
این حوزه را ایجاد یک شبکه به هم 
پیوسته دنبال می کند. در هر استان 
ما یک اداره عترت، قرآن و نماز داریم. 
از طریق استان رابط ها را شناسایی 
کردیم و هر کدام از رابطین یکی از 
ما  کنند.  می  مدیریت  را  ها  قرارگاه 
شناسی،  امام  حفظ،  های  حوزه  در 
چند  های  فیلم  تولید  ها،  دارالقرآن 
رسانه ای و کلیپ و… قرارگاه داریم. 
۳۰ قرارگاه تعریف کردیم که اعضایی 
را جذب می کند. برای اعضا هم یک 
اساس  بر  آموزشی غیرحضوری  دوره 
علوم روز و آشنایی با اینترنت و وب 
و فضای مجازی می گذاریم. در واقع 
یکی دو ماه است که این قرارگاه ها 
برگزاری  حال  در  و  شده  اندازی  راه 
کالس ها هستیم. جذب شدگان نیز 

از میان مربیان و فرهنگیان هستند.
قرار  این  دیگر  کارکرد  زاده  مسیب 

گاه ها را طرح پرسش دانش آموزان 
و رفع سوال ها از طریق مربیان عنوان 
کرد و گفت: همه طرح ها برای اجرا 
ابتدا پایلوت می شوند ما هم ابتدا در 
خراسان رضوی این کانال ها را کلید 
زدیم و بیش از ۸۰۰ هزار عضو دارد. 
های  آموزش  و  ها  فعالیت  درصد 

مجازی نیز انجام می شود.
وزارت  نماز  و  عترت  قرآن،  مدیرکل 
آموزش و پرورش درباره نحوه جذب 
دانش آموزان به چنین فعالیت ها و 
های  فعالیت  گفت:  نیز  هایی  شبکه 
دارد.  شاخصه  چند  پرورشی  حوزه 
است.  داوطلبانه  که  است  این  یکی 
دوم اینکه زمان و مکان خاص ندارد 
و اکثراً در زمان فراغت دانش آموزان 
می  رخ  خودشان  رغبت  و  میل  با  و 
دهد. اما ما تالش می کنیم سه رکن 
اصلی دانش آموز، مدرسه و خانواده را 
ما بحث  تر کنیم. مثل وقتی  همسو 
کردیم  آغاز  را  قرآن  حفظ جزء سی 
چه  دیدیم  اما  بودند  نگران  عده ای 
استقبالی صورت گرفت. یا وظیفه ما 
برپایی نماز جماعت در مدارس است 
اختیاری  آموزان  دانش  حضور  اما 
است. در این حوزه هم روال بر همین 
کردیم  ایجاد  فضایی  ما  است.  اصول 
که هر کس با میل خود به آن ورود 

کند و اطالعاتش را تکمیل کند.

پر کردن خالء موجود درفضای مجازی برای 
دانش آموزان درحوزه های قرآنی

لزوم  بر  تأکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
بانک ها  صحیح  گذاری  سیاست 
تولید،  حوزه  به  منابع  هدایت  برای 
خواست  بانک ها  عامل  مدیران  از 
نیمه  یا  تعطیل  تولیدی  واحدهای 
می گیرند،  تملک  در  که  را  تعطیلی 

فعال کنند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی که برای 
بررسی مشکالت و مسائل نظام بانکی 
میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی 
بانک های  نماینده  و  دولتی  نیمه  و 
بانکی  مدیران  از  بود،  غیردولتی 
همه  از  پیش  خودشان  که  خواست 
پیشگام در عرصه اصالح نظام بانکی و 
پیگیری احقاق حقوق بانک ها باشند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات 
به  تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها 
محرومان و نیازمندان و گره گشایی 
ایام  در  ویژه  به  مردم  زندگی  از 
شیوع کرونا به آمار باالی متقاضیان 
دریافت تسهیالت ازدواج اشاره کرده 
این  به  وام  پرداخت  در  تسریع  بر  و 

زوج های جوان تاکید کرد.
با اشاره به ورشکسته نمایی  رئیسی 
از  فرار  برای  بانکی  بدهکاران  برخی 
را  اقدام  این  تسهیالت،  بازپرداخت 
گذشت  قابل  غیر  جرم  بارز  مصداق 
و  بانکی  نظام  کرد:  تأکید  و  دانست 
سیستم قضائی باید با برخورد قاطع با 
این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان 
صرف  را  ملت  پول  که  تسهیالت 
اموری غیر از تعهداتشان کرده اند، از 

پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر 
و  اعتبارسنجی  فرآیند  تقویت  لزوم 
نظارت بر هزینه کرد تسهیالت تأکید 
کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی 
از  بدحساب  افراد  به  هم  که  شود 
منابع مختلف تسهیالت داده نشود، 
و هم آنکه به محض اطالع از تخلف 

فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی 
کارخانه های  و  تولیدی  واحدهای 

تحت تملک بانک ها و بازگشت آن ها 
و گفت:  تأکید کرد  تولید  به چرخه 
مقام معظم رهبری تصریح فرمودند 
یا  کارگاه  یک  بانک ها  که  زمانی  از 
باید  می کنند،  تملیک  را  کارخانه 
به  خود  امکانات  همه  از  استفاده  با 
تقویت توان تولید کشور کمک کنند.

اساس  همین  بر  قضائیه  قوه  رئیس 
بانک ها  عامل  مدیران  به  خطاب 
این  در  موظفند  که  شد  متذکر 
با  می کند  تالش  دشمن  که  شرایط 
محدودیت  ایجاد  و  تحریم  و  تهدید 
کند،  متوقف  را  کشور  تولید  چرخه 
خود  هدف  به  دشمن  ندهند  اجازه 
برسد و باید با همه توان و ظرفیت از 
نظام تولید حمایت نموده و سیاست 
منابع  هدایت  برای  صحیح  گذاری 
بانک ها به سوی تولید و رونق اقتصاد 
ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش 
بانک ها را ملزم به پیگیری مطالبات 
شأن دانست و با انتقاد از عدم شکایت 
معوقات  وصول  برای  بانک ها  برخی 
در  باید  بانک ها  داشت:  اظهار  شأن 
فعال تر  کالن  بدهکاران  از  شکایت 
عمل کنند، اما گاهی می شنویم که 
برخی از مدیران می گویند ما شکایت 
چنین  ما  از  قضائیه  قوه  و  نداریم 

می خواهد.
باالی  حجم  به  همچنین  رئیسی 
تسهیالت سررسید گذشته در نظام 
بانکی اشاره کرده و کاهش تسهیالت 
تالش  مستلزم  را  گذشته  سررسید 

بیشتر از سوی بانک ها دانست.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت 
سیاست های  اجرای  قانون  رعایت 
کلی اصل ۴۴ در رابطه با سهام داری 
گزارش های  اساس  بر  افزود:  بانک ها 
را  ضوابط  این  بانک  هفت  موجود 
رعایت نکردند که این اقدامی خالف 

قانون و الزم به پیگیری است.
تسهیالت  وصول  برای  تالش 
از رشد  سررسید گذشته، جلوگیری 

تعداد ُشعب بانک ها و استانداردسازی 
آن ها از دیگر موضوعات مورد تأکید 
رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به 

مدیران بانک ها متذکر شد.
منابع  امالک،  راکد کردن  از  رئیسی 
به  دستیابی  برای  بانک ها  سرمایه  و 
سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد 
طریق  از  باید  بانک ها  کرد:  تأکید  و 
امکانات  تخصیص  و  گذاری  سرمایه 
را  سودشان  تولید  بخش  به  خود 
افزایش ندهند نه از راه های نادرستی، 

چون راکد کردن منابع.
به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
بانکی  سیستم  نظارتی  تالش های 
بانک ها،  در  تخلفات  کاهش  برای 
تأکید کرد: بانک ها به طور مستقیم 
با پول در ارتباط هستند و این مساله 
در بروز فساد مؤثر است، اما می توان 
نظارتی  نهادهای  تقویت  طریق  از 
درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.

برخی  گزارش  مورد  در  رئیسی 
مبدا  خصوص  در  بانکی  مدیران 
کرد:  تصریح  بانکی  مفاسد  خارجی 
بانکی  سیستم  درون  از  فساد  اینکه 
باید  و  است  مهم  خیلی  نشود  آغاز 
فاسد  دست های  مستمر،  نظارت  با 
کنید  قطع  نیز  خارج سیستم  در  را 
و اجازه ندهید فساد از در خارج و از 
پنجره وارد شود.رئیس قوه قضائیه به 
موضوع اصالح نظام بانکی نیز گریزی 
زد و اظهار داشت: دولت ها و مجالس 
نظام  اصالح  که  گفته اند  همیشه 
قرار  برنامه هایشان  رأس  در  بانکی 
عملیاتی  و  کاربردی  برای  اما  دارد، 
باید خودشان  بانک ها  بودن طرح ها، 

پیش قدم و فعال بشوند.
نظام  اصالح  اینکه  بیان  با  رئیسی 
و  بانک ها  مدیران  تعامل  از  بانکی 
می آید،  بیرون  گذار  قانون  نهادهای 
از  باید  بانکی  نظام  اصالح  افزود: 
و  شود  پیگیری  مجموعه  این  درون 
با استفاده از نظرات  مدیران بانک ها 
دولت،  و  مجلس  و  کارشناسان 

تحقق  که  کنند  طراحی  را  مسیری 
پذیر باشد.

این  پایان  در  قضائیه  قوه  رئیس 
درخواست  به  اشاره  با  نشست 
حمایت  برای  بانک ها  عامل  مدیران 
و  مالی  نهادهای  از  قضائی  دستگاه 
رفع مشکالت شأن دستور  در  پولی 
از  متشکل  نفره   ۵ کارگروهی  داد 
نمایندگان بانک ها، مسئوالن شورای 
هماهنگی بانک ها و مسئوالن قضائی 
تشکیل و دستورالعمل های الزم برای 
حمایت های قضائی از سیستم بانکی 

تدوین شود.
قضائیه،  قوه  رئیس  از سخنان  پیش 
و  ملی  بانک  زاده مدیرعامل  حسین 
بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی 
حوزه  در  بانک ها  عملکرد  درباره 
و  تخلف  و  فساد  کاهش  و  نظارت 
توجه به معیشت مردم و رونق کسب 
و  مطالبات  آخرین وضعیت  و  کار  و 
بانک ها  کرد:  اعالم  بانک ها  معوقات 
سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت کرده اند.
وی رقم بنگاه های کوچک و متوسط 
از  بانک ها  حمایت  راستای  در  که 
نظام تولید تسهیالت دریافت کردند 
را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و 
افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار 
وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و 
در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار 
زوج جوان از این تسهیالت استفاده 

کرده اند.
برای  بانک ها  زاده،  حسین  گفته  به 
غیرمترقبه  حوادث  دیدگان  آسیب 
هزار   ۳۷ زلزله  و  سیل  همچون 
میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ 
هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت 
تومانی  میلیون  دو  تا  یک  حمایتی 
پرداخت کرده اند و بیش از ۵۱ هزار 
به ۶۳ هزار  برای کمک  نیز  میلیارد 
دیده  آسیب  اقشار  و  تولیدی  واحد 

تخصیص یافته است.

بانک ها منابع را 
به سمت تولید 

هدایت کنند

خبر

تقویت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ 
اولویت اصلی بنیاد شهید

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
تمرکز بنیاد شهید در زمینه مسائل فرهنگی در دوره جدید، 
افزایش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با انجام اقدامات نظری 

و عملی است.
بنیاد  اولویت  درباره  توضیح  با   ، راد  کاویانی  حسن  محمد 
شهید برای انجام اقدامات فرهنگی در دوره جدید، گفت: در 
تقویت  فرهنگی،  مسائل  در  بنیاد شهید  تمرکز  دوره جدید 
ایثار و شهادت است و  ترویج فرهنگ  به  برنامه های مربوط 

در همین راستا برنامه های عملی و نظری در نظر گرفته ایم.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با بیان اینکه در این 
خصوص برنامه های نظری و عملی در نظر گرفته ایم، افزود: 
در بخش اقدامات نظری قرار است به ایده پردازی و نظریه 
به  نسبت  آسیب شناسی  فرهنگی،  مشکالت  در  پردازی 
اقدامات انجام شده قبلی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 

بازنگری در مصادیق و شاخص های ایثار و شهادت بپردازیم.
کاویانی راد با تاکید بر اهمیت تولید محتوا در این خصوص 
ابراز داشت: تولید و چاپ کتاب نقش بسیار مهمی در این امر 
دارد و تاکنون نیز بنیاد شهید کتب فراوانی را درباره زندگی 
مقدس  دفاع  به  مربوط  مسائل  و  شهدا  نامه  وصیت  و  نامه 
داشته  خوبی  تاثیرات  نیز  تولیدات  این  است.  کرده  منتشر 
تولید  به همین منظور  روبرو شده اند.  استقبال عمومی  با  و 
کتب جدید و همچنین ترجمه کتاب های ایثار و شهادت برای 
انتقال فرهنگ خود به ملل دیگر از دیگر اقداماتی است که 

قرار است انجام شود.
دیگر  با  ایثارگری  مشترک  ادبیات  به  رسیدن  افزود:  وی 
کشورها با حفظ برتری مصادیق خود اهمیت بسیاری دارد. در 
حال حاضر نیز کتب های ترجمه شده ما در کشورهای دیگر 
وجود دارد اما این امر به صورت جدی تر پیگیری خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید اظهار کرد: به طور کلی 
برای ترویج بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه حدود ۳۲ 
برنامه کالن با ۱۳۰ عنوان برنامه زیرمجموعه ای در یک افق 

۲ ساله در نظر گرفته ایم.
کاویانی راد تصریح کرد: خوشبختانه رئیس جدید بنیاد نیز 
فردی فرهنگی است و توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی این 
عرصه دارد. با برنامه ای در نظر گرفته شده نیز امیدواریم طی 

۲ سال آینده شاهد پیشرفت های خوبی در این حوزه باشیم.
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از  قوه قضاییه  پژوهشگاه  رییس 
آمادگی این پژوهشگاه برای همکاری 
انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  با 
آموزشی،  موضوعات  در  فرهنگی 

فرهنگی و اجتماعی خبر داد.
پژوهشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به 
قوه قضاییه، سید حجت اله علم الهدی، 
در دیدار با حجت االسالم والمسلمین 
سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی 

تأسیس  از  هدف  فرهنگی  انقالب 
تشکیل  را  قضائیه  قوه  پژوهشگاه 
از  استفاده  برای  واحد  مرکز  یک 
منظور  به  علمی کشور  ظرفیت های 
حل چالش ها و مشکالت قوه  قضاییه 
پژوهشی  و  علمی  نیازهای  تأمین  و 

دستگاه قضا عنوان کرد.
افزود:  قضائیه  قوه  پژوهشگاه  رئیس 
رویکرد پژوهشگاه در انجام فعالیت ها 

و  موازی کاری  عدم  مأموریت ها،  و 
ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده 

علمی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از 
پژوهشکده های  در  فعلی  آفت های 
حاکمیتی،  دستگاه های  به  وابسته 
اکتفا به ظرفیت داخلی است گفت: 
امکان  شده  منجر  مساله  همین 
استفاده از ظرفیت های بیرونی وجود 

نداشته باشد اما پژوهشگاه قوه قضائیه 
ظرفیت های  از  کرده  تالش  همواره 
بر  و  ببرد  را  استفاده  نهایت  بیرونی 
دانشگاه ها،  سراغ  به  اساس،  همین 
علمیه  حوزه های  و  پژوهشی  مراکز 
رفتیم و سعی کردیم با انعقاد تفاهم 
مشترک،  کارگروه های  ایجاد  و  نامه 
ظرفیت های  از  علمی،  تبادل  ضمن 

بیرونی بهره مند شویم.

همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه با دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
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اولین  اجرای  از  ناجا  آگاهی  پلیس  جانشین 
در  پارکینگ ها  عملیاتی کنترل  مرحله طرح 
سراسر کشور خبر داد و گفت: در این طرح، 
افزایش  درصد   ۴۰ نقلیه  وسایل  کشفیات 

داشته است.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرامرز 
به گذر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح 

هدف  با  خودرو  سرقت  با  مبارزه  عملیاتی 
کشف وسایل نقلیه مسروقه و تحت تعقیب در 
به طور  و…  توقفگاه ها  گاراژها،  پارکینگ ها، 

همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.
اجرای  مدت  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  خودرو  انواع  متنابهی  تعداد  طرح،  این 
موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شده اند، 

افزود: کشفیات این دوره با مدت مشابه سال 
قبل با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

این  داد:  ادامه  همچنین  انتظامی  مقام  این 
طرح در راستای تشدید مبارزه با سرقت، اعاده 
اموال مسروقه به مال باختگان و جلب رضایت 
ناجا در  آگاهی  پلیس  و  مردم صورت گرفت 
سال جاری، طرح های متعددی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
توصیه  پایان  در  ناجا  آگاهی  پلیس  جانشین 
کرد: شهروندان سعی کنند وسایل نقلیه خود 
را در پارکینگ های عمومی یا شخصی پارک 
کرده و در غیر این صورت، الزم است خودروی 
خود را به تجهیزات ایمنی )دزدگیر مناسب، 

قفل پدال، سوئیچ مخفی و…( مجهز کنند.

اجرای طرح عملیاتی کنترل پارکینگ ها در سراسر کشور



اخبار

مسجد جامع اردستان؛ دومین 
مسجد چهارایوانی ایران

مسجد جامع اردستان مسجدی باشکوه از بناهای تاریخی 
سلجوقی  شهر اردستان است که در مرکز محله محال این 
شهر واقع شده و معمار این بنای تاریخی استاد محمود 

اصفهانی است.
محسن هادی طحان زواره   گفت: مسجد جامع اردستان 
یاد می  آن  از  اسالم  تاریخ  دوطبقه  نخستین مسجد  که 
چهار  مسجد  دومین  زواره،  جامع  مسجد  از  پس  کنند، 
ایوانی جهان اسالم است که در دوره سلجوقیان بنا شده 

است.
وی افزود: ساخت این بنا در دوران مختلف صورت گرفته 
است. بنای اول مسجد همانند مسجد پامنار زواره،  قبال 
مسجد  به  مختلف  مراحل  در  که  بوده  معبد  یا  آتشکده 

تبدیل شده است. 
این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: باید گفت 
مرکزی  صحن  دارای  شبستانی،  فرم  با  اولیه  مسجد 
)میانسرا(، شبستان های ستوندار در ۴ سمت حیاط، دیوار 

خشتی محصور کننده و سر در بوده است. 
به گفته هادی طحان، بطور کلی تاریخچه ساخت مسجد 

جامع اردستان را می توان به سه دوره تقسیم کرد:
به  مسجد  که  قمری(  هجری  سوم  نخست)قرن  دوره   
صورت گنبدی ساخته شد. دوره دوم)در قرن سوم وچهارم 
هجری قمری( که مسجد از صورت گنبدی به مسجدی 
کوشک مانند تبدیل شد و دوره سوم) در قرن ششم هجری 
قمری( در عهد سلجوقیان مسجد بطور کلی ویران شد و 

در این زمان مسجد گونه ای بنام چهار ایوانی پدید آمد.
وی افزود: سلجوقیان در زواره در سال ۵۳۰ هجری اولین 
مسجد چهارایوانی را بنا کردند و سپس مسجد اردستان را 

نیز به صورت چهار ایوانی درآمده و تکمیل کردند.
بنای  کرد:  تصریح  فرهنگی  میراث  حوزه  پژوهشگر  این 
مسجد جامع اردستان دارای دو تاریخ احداث است؛ یکی 
۵۵۳ هجری قمری که در انتهای کتیبه بزرگ شبستان 
ایوان  گنبدی آمده و دیگری ۵۵۵ هجری قمری که در 
جنوبی شبستان ثبت شده  است و به ظاهر چنین می نماید 
آن  حال  شده اند،  ساخته  همزمان  ایوان  و  شبستان  که 
که چنین نیست. واقعیت این است که حدود سال ۵۵۳ 
صورت  به  را  اولیه  مسجد  که  هنگامی  قمری  هجری 
مسجدی چهار ایوانه درآوردند و شبستان گنبدی را تبدیل 
به نمازخانه مسجد کردند، این شبستان را با کاشی هایی 

نظیر کاشی های بناهای جدید پوشاندند. 
هادی طحان با بیان این که مسجد جامع اردستان به سبک 
این مسجد  بنا شده است، گفت:  مسجد جامع اصفهان  
ورودی های متعددی دارد. ورودی اصلی که داالن طویلی 
است؛ در گوشه جنوب غربی مسجد قراردارد که از یک سو 
به محله فهره و از سوی دیگر به دشت محال راه دارد. نمای 
شکل،  محرابی  نمای  طاق  دو  قوس،  یک  از  ورودی  این 
دولچکی، دونیم ستون آجری، دو قاب تزیینی و دو سکوی 

آجری تشکیل شده است.
قرار  ورودی  دو  مسجد  شمالی  قسمت  در  وی،  گفته  به 
به  و دیگری  است  علمیه متصل  به مدرسه  یکی  گرفته، 
مرتبط  مسجد  داخل  به  را  شمالی  گذر  اندکی،  فاصله 

می کند.

مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: به 
مناسبت فرا رسیدن دهه دوم ماه ذی الحجه 
اداره  فرهنگی  محصوالت  از  مجموعه  ای 
رضوی  حرم  در  والیت  دهه  ویژه  تولیدات 

تولید و توزیع می  شود.
قدس  آستان  فرهنگی  مدیر  هاشمی؛  جواد 
رضوی در گفتگو با آستان نیوز، ضمن تبریک 
عید سعید قربان و غدیر به تشریح اقدامات 
ویژه اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات 

اسالمی آستان قدس رضوی در دهه والیت 
ابراز کرد: نشر و اعتالی فرهنگ  پرداخت و 
و  زائرین  بین  در  انقالبی  و  دینی  رضوی، 
مجاوران حرم مطهر رضوی از طریق تأمین 
در  مختلف  سنین  برای  آثار  توزیع  و  تولید 
اداره  های  فعالیت  مبنای  متنوع  قالب های 
مناسبت  بنابراین  است.  فرهنگی  تولیدات 
های ویژه ای مانند دهه والیت زمینه خوبی 
برای ترویج و انتقال آموزه های اسالمی است 

که اداره تولیدات این فرصت را مغتنم شمرده 
و یک سری محصوالت فرهنگی تدارک دیده 
است که ایام دهه والیت در اختیار عاشقان 

مکتب علوی قرار می  گیرد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت های اداره تولیدات 
فرهنگی با محوریت سه موضوع امام رضا)ع( و 
زیارت، فرهنگ دینی و انقالب اسالمی انجام 
می شود، گفت: انتشار کتاب مشکات امامت 
با  مرتبط  برگزیده سخنرانی  های  والیت؛  و 
تیراژ  با  رضوی  مطهر  حرم  در  موضوع  این 
2۰۰۰ نسخه، نشر مجله کبوتران حرم ویژه 
کودکان با موضوع عید قربان و غدیر با تیراژ 
2۰۰۰، ارسال کارت پستال تبریک عید غدیر 
تعداد 1۵۰۰۰۰  به  نورالهدی  برای مخاطب 
ویژه مخاطبین کودک و نوجوان، نشر مجله 
الکترونیک نورالهدی کودک و نوجوان، انتشار 
کتاب کودک »آش غدیر« از جمله محصوالت 

تولیدی ویژه دهه والیت است.
بیان  با  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  مدیر 
به  و  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  اینکه 
مخاطبین  مندی  بهره  در  تسهیل  منظور 
بیشتر محصوالت تولیدی در فضای مجازی 
حرم مطهر رضوی نیز قرار می گیرد، افزود: 
عناوین  با  کتاب  سه  معرفی  تیزر  پخش 
حاضران به غایبان برسانند، شهابی در شب 
و رمان آسمان چهارم از طریق تلویزیون های 
پهن پیکر صحن های حرم مطهر رضوی از 
دیگر برنامه های اداره تولیدات فرهنگی در 

دهه والیت می باشد.
از  را یکی دیگر  وی معرفی کتاب »الغدیر« 

برنامه های این اداره در دهه والیت برشمرد و 
گفت: معرفی این کتاب به صورت پخش 1۰ 
کلیپ درمورد محتوا و چگونگی نگارش مؤلف 
و آثار و پیام های آن تهیه شده است و هر 
یک از این کلیپ ها در یکی از شب های دهه 
والیت از تلویزیون های پهن پیکر صحن ها 

پخش خواهد شد.    
مسابقات  برگزاری  خصوص  در  هاشمی 
دهه  ایام  در  رضوی  مطهر  حرم  فرهنگی 
هدف  با  مسابقات  این  گفت:  نیز  والیت 
تعامل و معرفت افزایی هر چه بیشتر زائران 
نوجوان، جوان  ویژه گروه های سنی کودک، 
های  قالب   در  و  شده  طراحی  بزرگسال  و 
روزانه  و  هفتگی  مسابقات  نظیر  متنوعی 
می   برگزار  فرهنگی  تولیدات  اداره  سوی  از 
شود که مسابقه فرهنگی»حاضران به غایبان 
برسانند«، مسابقه خط حزب اهلل و... از جمله 

مسابقات ویژه دهه والیت است.
مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: بهره 
مندی از مجموعه  مراسم حرم مطهر رضوی 
از طریق سایت رسمی اداره تولیدات فرهنگی 
archive. آدرس  به  رضوی  مطهر  حرم 

razavi.ir امکان پذیر است و عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به این سایت محصوالت 

و برنامه ها را مالحظه کنند.
در  فرهنگی  محصوالت  می  شود؛  آور  یاد 
قالب  های مختلف از سوی معاونت تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی تهیه و در بین 
زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( توزیع می  

شود.

به همت اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی صورت می گیرد؛

تولید محصوالت فرهنگی ویژه دهه والیت
اخبار

اولین آزادراه ایران که سرعت مجاز 
در آن ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت است

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: قطعه اول و 
دوم پروژه چرمشهر-آبیک به طول ۵۳ کیلومتر ظرف دو 
ماه آینده با تکمیل ابنیه و پل تاالب صالحیه طبق وعده 

مجری و پیمانکار، به سرانجام می رسد.
عزیزاله شهبازی در بازدید از ابر پروژه ملی چرمشهر_

آبیک در محدوده البرز  صورت گرفت، با اشاره به اینکه 
 ۴۳ حدود  افزود:  می شود،  نامگذاری  غدیر  پروژه  این 
کیلومتر از این پروژه 1۵۸ کیلومتری در محدوده استان 

البرز قرار دارد.
آغاز،  از  پروژه  این  اعتباری  برآورد  اینکه  بیان  با  وی   
میلیارد  هزار  نیز  اکنون  و  بوده  تومان  میلیارد   2۶۰۰
تومان به آن افزوده شده، ادامه داد: عملیات اجرایی این 
پروژه در سال ۹۴ آغاز شد و دو منطقه آن در البرز واقع 

شده است.
شهبازی گفت: این مسیر به عنوان یک ابر پروژه می تواند 
نقش بسزایی در تسهیل و تسریع حمل و نقل کشور و 
به ویژه کاهش بار ترافیک خودروهای سبک و سنگین از 

محورهای مواصالتی البرز دارد.
وی افزود: این مسیر تاثیر باالیی در بازگشایی ریه های 
تنفسی البرز دارد چراکه با بهره برداری از آن 2۰ درصد 
بار ترافیک محورهای مواصالتی استان کاهش می یابد.

است  آزادراهی  اولین  این  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
که به گونه ای برنامه ریزی و طراحی شد که خودروها 
می توانند در آن 1۳۰ کیلومتر بر ساعت سرعت مجاز 
داشته باشند. وی گفت: قطعه اول و دوم این پروژه به 
ابنیه  تکمیل  با  آینده  ماه  طول ۵۳ کیلومتر ظرف دو 
و پل تاالب صالحیه طبق وعده مجری و پیمانکار، به 
مطالبات  به  توجه  با  افزود:  می رسد.شهبازی  سرانجام 
مردمی و باری که خودروها می توانند برای 1۴ استان 
از قطعات ۳ و ۴ اهمیت  داشته باشند قطعات 1 و 2 
بیشتری دارند از این رو وزارت راه و شهرسازی، شرکت 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  و  کشور  بزرگراه های  ساخت 
االنبیا برای این امر با اشتراک نظر، اهتمام ویژه ای دارند.
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رئیس موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز 

بیرجند: انتخاب علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 

بیرجند به عنوان مرکز برتر استان در 2 سال متوالی

مرکز  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی  موسسه  رئیس 
به  دانشگاهی  کاربردی جهاد  انتخاب علمی  از  بیرجند 

عنوان مرکز برتر استان در 2 سال متوالی خبرداد.
آموزش  مراکز  بندی  سطح  نتایج  از  معصومی  علیرضا 
برای  گفت:   و  داد  خبر   ۹۹ سال  در  کاربردی  علمی 
سومین سال متوالی در سال 1۳۹۹و با مشارکت مراکز 
آموزش علمی  کاربردی، واحدهای ستادی و استانی این 

دانشگاه، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح  بندی شدند.
معصومی گفت: در فرآیند مذکور مراکز بر اساس مدلی 
مشتمل بر ۸ عامل، تعیین سطح شدند که موسسه علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند  به عنوان مرکز 
برتر استان معرفی شد.معصومی با اشاره به اینکه علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز بیرجند به عنوان مرکز 
معرفی    ،1۳۹۹ سال  در  جنوبی  خراسان  استان  برتر 
 1۳۹۸ سال  ارزیابی  و  نظارت  فرایند  در  افزود:  شد، 
نیز به عنوان مرکز برتر استان خراسان جنوبی انتخاب 
ارزیابی سال جاری،  در  یادآور شد: همچنین  شد. وی 
دو مرکز دیگر جهاد دانشگاهی در استان های سیستان 
برتر  نیز به عنوان مراکز  بلوچستان و استان مرکزی  و 
استانی و مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد 
و جهاد دانشگاهی کرمانشاه نیز در زمره 1۰ مرکز برتر 

کشوری در سال 1۳۹۹ برگزیده شدند.

پرداخت 222 میلیارد تومان تسهیالت 
ارتقای تولید و اشتغال پایدار در 

مناطق روستایی آذربایجان شرقی

استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل 
از 222 میلیارد  از پرداخت بیش  آذربایجان شرقی 
تومان تسهیالت برای ارتقای تولید و اشتغال پایدار 
و ۹۸  در سال های ۹7  استان  روستایی  مناطق  در 
خبر داد و گفت: از محل این تسهیالت حدود 1۰ 
هزار و ۳72 فرصت شغلی جدید در روستاهای استان 

ایجاد شده است.
محل  از  کرد:  اظهار  خبر،  این  اعالم  با  کرمی  تقی 
قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تفاهم نامه 
معاونت توسعه روستایی با بانک های سینا و پارسیان 
نیز تاکنون بیش از ۳۶ میلیارد تومان تسهیالت برای 
اجرای ۳۹7۰ طرح پردخت شده است که نتیجه آن 
ایجاد ۸۵۰۰ فرصت شغلی در روستاهای استان بوده 

است.
تفاهم نامه ای  تسهیالت  محل  از  کرد:  اظهار  وی 
پست بانک برای خرید ماشین آالت و اجرای طرح های 
درآمدزا در دهیاری ها نیز استان آذربایجان شرقی با 
1۰۴ طرح و جذب ۳۳ میلیارد تومان تسهیالت آرتبه 

نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی، از تهیه طرح مطالعاتی ارائه راهبرد عملی توسعه 
رویکرد  با  استان  منتخب  ۶۵روستای  در  اشتغال 
اقتصاد و معیشت و با مشارکت مردم برای نخستین 
بار در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۸۵1 از  بیش  تاکنون، 
دهیاری های استان و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
شده  پرداخت  استان  در  دهیاری  فاقد  روستاهای 

است.
به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، 
توسعه  برای  الزم  بستر  ایجاد  از  همچنین  کرمی 
ویژه  ازاعتبارات  استفاده  با  گردشگری  خدمات 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد 
و گفت: در این راستا 22 میلیارد ریال اعتبار برای 
توسعه زیرساخت های  2۴روستای هدف گردشگری 

استان هزینه شده است.

کردستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تاکنون یک  ابتدای دولت دوازدهم  از  گفت: 
هزار و ۶۰۰ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه 
اداره کل تامین اجتماعی معرفی و  استان به 

زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.
عبیداهلل رستمی در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: توسعه خدمات بیمه ای و ارائه خدمات 
بیمه به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در استان 
این  اقدامات  و  رویکردها  ترین  مهم  از  یکی 

اداره کل بوده است.

خدمات  کیفی  و  کمی  توسعه  با  افزود:  وی 
بیمه تامین اجتماعی طی این مدت جمعیت 
هنرمندان زیر پوشش بیمه در استان نسبت 

به سال های قبل افزوده شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان، 
اهالی  به  هنر  اعتباری  صندوق  خدمات  به 
صندوق  کرد:  بیان  و  اشاره  هنر  و  فرهنگ 
اعتباری هنر در این چند سال اخیر خدمات 
نویسندگان  هنرمندان،  به  توجهی  قابل 
و  است  کرده  ارائه  کردستان  نگاران  روزنامه 

در آخرین لیست ارسالی به صندوق اعتباری 
هنر تمام افراد معرفی شده به صندوق برای 
برقراری بیمه تامین اجتماعی معرفی و شامل 

بیمه شدند.
رستمی ذکر کرد: عالوه بر بیمه تامین اجتماعی 
بیمه  تکریم و مستمری همچنین  طرح های 
روزنامه  و  نویسندگان  و  هنرمندان  تکمیلی 
نگاران در استان مورد استفاده اهالی فرهنگی 

و هنر قرار گرفته است.
وی با اشاره به پرداخت حق بیمه سه ماهه 

شرایط  در  کرد:  تاکید  جاری  سال  اول 
بیمه  پرداخت حق  کرونا  ویروس  همه گیری 
سه ماهه نخست اعضای صندوق اعتباری هنر 
به عنوان یکی از بسته های حمایتی در نظر 

گرفته شد.
کردستان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  مدیرکل 
هنر  و  فرهنگ  اهالی  تمام  کرد:  خاطرنشان 
استان همراه با سراسر کشور از پرداخت حق 
بیمه و سرانه درمان خود در سه ماهه نخست 

سال جاری معاف شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان:

یک هزار و ۶۰۰ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کردستان بیمه شدند

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب استان قم از پیشرفت 7۰ درصدی 
مجتمع آبرسانی قاهان خبر داد و گفت: این 
پروژه در هفته دولت امسال به صورت کامل 

وارد مدار بهره برداری می شود.
به  اشاره  با  اینالو"  زنگنه  "جاسب  مهندس 
فاضالب  و  آب  شرکت های  یکپارچه سازی 
شهری و روستایی اظهار کرد:  یکپارچه سازی 

پروژه های آب  اجرای  افزایی در  موجب هم 
و فاضالب استان به ویژه تسریع در تکمیل 

مجتمع های آبرسانی روستایی شد.
از  را  قاهان  آبرسانی  مجتمع  تکمیل  وی 
جمله این پروژه ها ذکر کرد و  پیشرفت 7۰ 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  پروژه  این  درصدی 
گفت: با توجه به فرسوده بودن مخزن فعلی 
باالدست  در  آب  فشار  بهبود  منظور  به  و 
مجتمع آبرسانی قاهان در اولویت بهره برداری 

قرار گرفت.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب استان قم با اشاره به احداث یک 
مخزن هزار مترمکعبی و ۵۰۰ متر لوله گذاری 
برای تکمیل این پروژه خاطرنشان کرد: این 
مجتمع آبرسانی در مجموع با اعتباری بالغ 
بر 1۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات تکمیل 

مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار به 
بهره برداری خواهد رسید.

آبرسانی  مجتمع  از  بهره برداری  از  وی 
قاهان در هفته دولت خبر داد و یادآور شد: 
بهبودی  موجب  پروژه  این  از  بهره برداری 
تامین آب در روستای قاهان شده  وضعیت 
و آب با فشار مناسب به تمام مناطق روستا 

خواهد رسید.
وی شرکت های هفت گردوت پارس و مهد 
مشاور  مهندسین  و  پیمانکار  را  قم  گستر 
و  کرد  اعالم  پروژه  این  مشاور  را  افرا  طرح 
حصارکشی به طول 1۰۰ متر، محوطه سازی 
اتاقک  ساخت  مترمربع،   ۶۰۰ حجم  به 
طول  به  دسترسی  جاده  ایجاد  شیرآالت، 
۶۰۰ متر و ساخت 2 باب حوضچه شیرآالت 

را از دیگر جزییات این پروژه برشمرد.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان قم خبر داد:

پیشرفت 7۰ درصدی مجتمع آبرسانی قاهان

دوشنبه 13 مرداد 1399

مدیر درمان تامین اجتماعی اردبیل: مشکل 
جانمایی درمانگاه نمین رفع شده است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: با تبدیل یک 
قطعه زمین آموزشی به درمانی مشکل جانمایی برای احداث 

ساختمان رفع شده است.
درمانی  مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه  12در  برجی  قادر 
شهرستان نمین که با حضور نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد، اظهار کرد: پروژه احداث درمانگاه تامین 
اجتماعی نمین جزو پروژه های اولویت دار درمان استان اردبیل 
است. وی خاطرنشان کرد: پروژه احداث درمانگاه نمین در سال 
۹7 با حضور مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی کشور 
ساختمان  احداث  محل  اینکه  به  توجه  با  اما  شد  کلنگ زنی 
درمانگاه خارج از حوزه شهری در نظر گرفته شده بود، مقرر 
ارائه  و  شهروندان  دسترسی  سهولت  برای  ساخت  محل  شد 

خدمات بهتر جایگزین شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: با اهتمام 
فرماندار نمین، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری، 
پس از چندین ماه رایزنی، یک قطعه زمین با کاربری آموزشی 
به درمانی تبدیل شد و مشکل جانمایی برای احداث ساختمان 
مرتفع شده که در نهایت تملک زمین در تاریخ ۵ دی ماه ۹7 
صورت گرفته است.برجی گفت: آخرین مکاتبات برای درمانگاه 
نمین با توجه به تاخیری که در تملک زمین، جزو پروژه های 
احداثی سال ۹۸ محسوب نشده و ردیف اعتبار سال گذشته 
نیز حذف شد.وی بیان کرد: این در حالی است که خوشبختانه 
درمانگاه نمین برای اولویت های ساخت و ساز امسال جزو ۳ 

پروژه اولویت دار معرفی شده است.

گفت:  گیالن  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
رعایت  با  تقابلی  هیچ گونه  محرم  مراسم  عزاداری 
این  رعایت  با  و  ندارد  بهداشتی  دستورالعمل های 

موازین می توان برگزار کرد.
حجت االسالم سعید مهدوی در جلسه ستاد شئون 
فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان گیالن در 
سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسالمی گیالن، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین شعائر بزرگداشت یاد اولیای 

الهی و قیام امام حسین )ع( است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق تعظیم شعائر 
این است که شیعیان خود را برای انجام این عمل 
الهی مطابق زمان خود را مهیا کنند، تصریح کرد: 
شیعیان در سایه توسل و الگوگیری از اهل بیت )ع( 

هیچ وقت توسل خود را تعطیل نکرده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گیالن با بیان اینکه توجه 
امام حسین )ع( هر ساله یک  به مراسم سوگواری 
همراه  به  همگان  برای  را  معنوی  و  روحی  ذخیره 

داشته است، افزود: تعظیم شعائر یکی از مهم ترین 
دغدغه های فرهنگی آحاد ملت ایران است.

خصوص  در  معاند  رسانه های  توطئه های  به  وی 
و  کرد  اشاره  محرم  ایام  عزاداری  مراسم  برگزاری 
با  تقابلی  هیچ گونه  محرم  مراسم  عزاداری  گفت: 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی ندارد و با رعایت 

این موازین می توان برگزار کرد.
حذف  با  اینکه  بر  تاکید  با  مهدوی  االسالم  حجت 
و  ویژه  نوع  به  تشریفات  و  رسومات  از  بعضی 
رعایت  با  را  عزاداری  جلسات  می توان  کارآمدتر 
افزود:  کرد،  برگزار  بهداشتی  دستورالعمل های 
برای  را  زیادی  تالش  امسال  عزاداری  هیات های 

رعایت مسائل بهداشتی انجام می دهند.
مذهبی  و  معنوی  ظرفیت  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
بحران  مدیریت  برای  می توان  عزاداری  جلسات 
اجتماعی و مسائل روحی و روانی  مانند ویروس کرونا 

استفاده کرد.

در  اینکه  بیان  با  گیالن  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
خوب  ظرفیت های  از  یکی  کرونا  بیماری  با  مقابله 
َظرفیت  از  کرد:  تصریح  است،  توسل  از  بهره مندی 

)ع(  بیت  اهل  به  توسل  و  عزاداری  معنوی  بزرگ 
برای کمک به آسیب دیدگان ویروس کرونا با رعایت 

موازین بهداشتی استفاده می کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گیالن:

برگزاری عزاداری ماه محرم تقابلی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ندارد



سالمت
خبر

مدیرعامل سازمان انتقال خون تاکید کرد؛

تجربیات انتقال خون ایران در 
اختیار جامعه جهانی

حفظ  به  اشاره  با  ایران،  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
استانداردهای خون در شرایط تحریم ها و کمبودها، قرار 
را  جهانی  جامعه  اختیار  در  خون  انتقال  تجربیات  دادن 

افتخاری برای کشور دانست.
 پیمان عشقی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن چهل و 
ششمین سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران، اعالم 
کرد: ۴۶ سال از روزهای ابتدایی مردادی که کشتی حیات 
سازمان انتقال خون ایران به دریای سالمت ایران وارد شد، 
می گذرد. در این سال ها دریادالن، کشتی بانان و همسفران 
عاشقی در این دریای پرتالطم سوختند و ساختند و راندند 
و این سازمان پر افتخار را به جایی رساندند که آمار و ارقام 
افتخارات آن در ایران و جهان در این مختصر نمی گنجد.

دریای  کرونا  آشوبگر  بیماری  جهانگیری  فاجعه  وقوع 
انتقال  سازمان  وظیفه  و  طوفانی  را  ایران  مردم  سالمت 
خون ایران را در تأمین خون و فرآورده های خونی سالم و 
کافی، که پالسمای شفابخش از بهبودیافتگان بیماری نیز 
بر آن افزوده شده بود، دو چندان کرد. اما یاران خون رسان 
مردم ایران در برشی باور نکردنی از تاریخ خدمات خود که 
سر ریز از تحریم های کینه توزانه و ستمگرانه خارجی و 
کمبودها و گاه غفلت های داخلی دامنگیر طب و خدمات 
انتقال خون در ایران بوده است، نه تنها در داخل مرزهای 
مقدس ایران با حفظ تمامی استانداردهای شناخته شده 
بین  در عرصه  بلکه  پرداخت  ارائه خدمات خود  به  قبلی 
المللی میدان داری و سرفرازی کرده و تولیدات و تجربیات 

ارزشمندی را در اختیار جامعه جهانی قرار داد.
این تالش پر افتخار و مستمر ممکن نبود مگر با همدلی, 
این  انسانی  نیروهای  تمامی  صبر  و  پایداری  و  پشتکار 
و  فنی  نیروهای  ادعا,  بی  مدیران  از  اعم  وزین,  سازمان 
پشتیبانی  نیروهای  و  کارشناسان  پزشکان,  و,  تخصصی 
کار  محیط  سختی های  تمامی  که  سازمان  خدماتی  و 
از مقررات  ولی  را تحمل کرده  و حتی معیشت شخصی 
و استانداردها پا فرا ننهادند و از این رو فروتنانه در برابر 

تمامی این صاحبان همت سر تعظیم می کنم.

 ۶ از  گفت:  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
مسیر تولید واکسن کرونا را دنبال می کنیم و 
با  از دو مسیر تست های حیوانی  خوشبختانه 

موفقیت به پایان رسیده است.
با  محمد مخبر، در جلسه ای که روز یکشنبه 
حضور وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: 
قوت  خدا  و  نباشید  خسته  عرض  برای  ما 
ضایعه  کرونا  بیماری  رسیدیم،  شما  خدمت 
بزرگی برای کشور بود که امیدواریم این بال از 
جان بشریت رفع شود و شاهد آرامش در کشور 

و جهان باشیم.
وی ادامه داد: به عنوان حس وظیفه شرعی و 
انسانی که خودمان احساس کردیم از روز اول 
در خدمت وزارت بهداشت بودیم و این کمک تا 
روز آخر ادامه دارد، منابع فنی و نیروی انسانی 

ما نیز در اختیار وزارت بهداشت است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خاطرنشان کرد: 
اولین جلسه ستاد پس از انتخابات برگزار شد، 
روی بحث تولید تجهیزات متمرکز شدیم، در 
زمینه تامین تجهیزات پزشکی از خارج از کشور 
در روزهای نخست نیز موفق بودیم هرچند در 
برخی مواقع دشمن عهدشکنی کرد اما توجه 
داشته باشید ستاد اجرایی موفق شد کمتر از 
۲۴ روز کارخانه تولید ماسک را راه اندازی کند 
و تاکنون نزدیک به صد میلیون ماسک تولید و 

در اختیار وزارت بهداشت قرار داده ایم.
وی ادامه داد: در اوایل شیوع کرونا با حمایت 
ستاد، کارخانه ای در کردستان خط تولید خود 
را تغییر داد و هفته ای ۲۵۰۰ لباس پزشکی و 
گان را تولید کرد، روزانه ۲۵۰ هزار لیتر مواد 
از  زیادی  بخش  می کنیم،  تولید  عفونی  ضد 

کیت تشخیص مورد نیاز را تولید کردیم.
نیز  ونتیالتور  تولید  حوزه  در  گفت:  مخبر 
این  توانستیم  و  برداشته شد  بزرگی  قدم های 
دستگاه حیاتی برای بیماران تنفسی را تولید 

کنیم، در حوزه تولید دستگاه اکسیژن ساز نیز 
دست  آن  تولید  بومی  دانش  به  شدیم  موفق 
از نیاز مراکز درمانی را تامین  یابیم و بخشی 
کنیم، در زمینه تولید دارو تالش کردیم قدم به 
قدم نیاز کشور را برطرف کنیم، امروز توانایی 
را  کرونا  با  مقابله  نیاز  مورد  داروی  هر  تولید 
داریم و در زمینه تولید داروی رمدسیویر نیز 
گام خوبی برداشته شد و امروز ۱۰ هزار عدد از 
این داروی تحریمی که قیمت آن در بازار سیاه 
به ۵۰ میلیون رسیده بود، را به وزارت بهداشت 

اهدا می کنیم.
 ۲۴ متخصصان  کمک  با  کرد:  تصریح  وی 
و  یافتند  بهبود  درمانی  از طریق سلول  بیمار 
نیز  پالسمادرمانی  از روش  استفاده  زمینه  در 
اتفاقات خوبی رخ داده است. از همان روزهای 

اول تاکید کردیم در بحث واکسن نباید از هیچ 
کشوری عقب بمانیم، از ۶ مسیر تولید واکسن 
مسیر  دو  از  خوشبختانه  و  می کنیم  دنبال  را 
تست های حیوانی با موفقیت به پایان رسیده 
نیز  انسانی  تست  حوزه  در  امیدواریم  و  است 

نتایج خوبی بگیریم.
بیماران  داروهای  تامین  و  تولید  افزود:  وی 
تولید  ظرفیت  با  کارخانه  ساخت  کرونایی، 
خدمات  از  بخشی  ماسک،  میلیون   ۴ روزانه 
ستاد اجرایی فرمان امام در این چند ماه بوده 

است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: راه اندازی 
ارائه خدمات  و  تله مدیسین  و  سامانه ۴۰۳۰ 
رایگان به مردم از دیگر اقدامات ما بوده، ماهانه 
حدود سه میلیارد تومان هزینه سامانه ۴۰۳۰ 

است و بیش از ۲ هزار نیروی جهادی در این 
سامانه فعال هستند.

میلیارد  هزار   ۸ همچنین  داد:  ادامه  مخبر 
تومان با اولویت مشاغل آسیب دیده کرونا به 
 ۲۰ و  دادیم  تخصیص  کشور  در  اشتغالزایی 
میلیارد به شرکت های دانش بنیان آسیب دیده 
کردیم،  پرداخت  وام  قرض الحسنه  صورت  به 
بنگاه های  برای  میلیارد  هزار   ۱۸ همچنین 

بزرگ آسیب دیده نیز در نظر گرفتیم.
شامل ۱۰۰  محموله ای  مراسم،  این  پایان  در 
داروی  عدد  هزار   ۱۰ تی وپس،  دستگاه 
رمدسیویر، ۱۰۰ هزار کیت مولکولی پی سی 
آر، ۱۰۰ هزار ماسک n۹۵ و ۱۰۰ هزار گان 
تولید شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام به 

وزارت بهداشت اهدا شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام مطرح کرد؛

 تولید واکسن کرونا از ۶ مسیر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
تغذیه با شیر مادر را بهترین و مفیدترین تغذیه برای 

نوزادان دانست.
 مریم خشنود شریعتی فوق تخصص نوزادان به مناسبت 
روز جهانی تغذیه با شیر مادر، ضمن تاکید بر اهمیت 
تغذیه نوزاد با شیر مادر، گفت: شیر مادر از بدو تولد تمام 
البته مکمل  تامین می کند،  را  نوزاد  نیازهای تغذیه ای 
ویتامین دی از همان ابتدا و آهن از چهار ماهگی باید 

همراه با شیر مادر مصرف شود.
از معایب شیرهای مصنوعی نسبت به شیر  وی، یکی 
مادر را دشوار بودن مراحل آماده سازی بیان کرد و افزود: 
برای تغذیه نوزاد با شیرهای مصنوعی نیاز به بطری و 
که  حالی  در  است،  آب جوشیده  و  استریل  سرشیشه 
شیر مادر در هر زمان، گرم و استریل در اختیار نوزاد 

قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
این  در خصوص ارزش غذایی شیر مادر، تصریح کرد: 
شیر، حاوی ایمنوگلوبین های منحصر به فردی است و 
منجر به تقویت نوتروفیل و ماکروفاژ می شود. این عوامل 
مقابل  در  نوزاد  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  به  منجر 

عفونت ها خواهد شد.
خوشنود شریعتی، اظهار کرد: تغذیه با شیر مادر، فاکتور 
محرک رشد الکتوباسیلوس را نیز در بدن نوزاد تقویت 
می کند؛ باکتری های مفیدی که در روده نوزاد مانع از 
رشد پاتوژن ها یا باکتری های بیماری زا می شود، به هضم 

و جذب غذا کمک می کند و منجر به تقویت سیستم 
ایمنی روده ای خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شیر مادر به علت وجود نوکلئوتیدها، 
ضریب هوشی را نیز در نوزادان باال می برد، گفت: طبق 
تحقیقات، ضریب هوشی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه 

می کنند، هشت نمره از سایر نوزادان باالتر است.
در  دیابت  به  ابتال  آمار  داد:  ادامه  شریعتی  خشنود 
بزرگسالی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، به 
مراتب کمتر است، چراکه کازئین موجود در شیر گاو 
سیستم ایمنی را تحریک کرده و ترشح آنتی بادی ضد 
کازئین باعث تخریب سلول های بتای پانکراس می شود؛ 
در نتیجه نوزاد در بزرگسالی مستعد ابتال به دیابت است.

به گفته وی، شیر مادر ریسک ابتال به بیماری هوچکین، 
کاهش  نیز  را  کودکی  دوران  شایع  سرطان های  از 

می دهد.
خشنود شریعتی در خصوص نوزادانی که برای مصرف 
در  مادر  کرد: شیر  عنوان  دارند،  مادر محدودیت  شیر 
هر زمان از تولد متناسب با رس یا نارس بودن نوزاد، 
ترکیبات مشخصی دارد؛ اگر نوزاد در ۶ یا ۷ ماهگی به 
دنیا بیاید، میزان پروتئین و امالح شیر مادر بیشتر است، 
اما با این حال نوزادان زیر یک کیلو، برای وزن گرفتن، 

عالوه بر شیر مادر، باید شیر خشک هم مصرف کنند.
بیماری خاصی مثل  به  نوزاد  اگر  افزود: همچنین  وی 
از  باشد،  مبتال  متابولیکی  بیماری های  یا  گاالکتوزمی 
تغذیه  الکتوز  بدون  شیر  از  و  منع  مادر  شیر  مصرف 

می شود. البته در بسیاری از بیماری های متابولیکی شیر 
مادر در کنار شیر خشک می تواند کودک را تغذیه کند.

این فوق تخصص نوزادان، ضمن تاکید بر اهمیت تغذیه 
 ۶ از  نوزاد  گفت:  نوزاد،  برای  سال  دو  تا  مادر  شیر  با 
ماهگی به بعد می تواند در کنار شیر مادر به عنوان تغذیه 
اصلی از غذاهای کمکی همچون فرنی، سوپ یا حریره 
استفاده کند، اما در سال دوم این جایگاه تغذیه ای تغییر 
می کند و غذاهای کمکی یا غذاهای سر سفره، تغذیه 

اصلی نوزاد را تشکیل می دهند.
خشنود شریعتی با اشاره به شیوع ویروس کووید ۱۹، 
در خصوص مادران شیردهی که به این بیماری مبتال 
باشد،  خوب  بیمار  عمومی  حال  اگر  گفت:  شده اند، 
اساس  بر  چراکه  بدهد،  شیر  خود  نوزاد  به  می تواند 
مطالعات، ویروس کرونا حتی اگر در شیر مادر هم وجود 

داشته باشد، نمی تواند عامل انتقال بیماری باشد.
و  بزند  ماسک  مادر  اگر  این صورت  در  داد:  ادامه  وی 
بشوید،  و صابون  آب  با  کافی  به مدت  را  دست هایش 
می تواند به نوزاد خود شیر بدهد، اما اگر اوضاع عمومی 
فرد مطلوب نباشد یا در بخش مراقبت های ویژه بستری 
باشد، باید از شیر جایگزین برای تغذیه نوزاد استفاده 
شود. از طرفی حتی اگر مادر به رغم حال عمومی نسبتاً 
شیر  می تواند  بدهد،  شیر  نوزادش  به  نخواهد  مناسب 
خود را جوشانده و در اختیار نوزاد قرار دهد. در حالت 
کلی هیچ منع مطلقی برای تغذیه نوزادان با شیر مادر 

مبتال به کرونا وجود ندارد.

خواص ضد کرونایی شیر مادر/ تقویت سیستم ایمنی نوزاد

خبر

ضرورت ساماندهی آزمایشات 
خارج از آزمایشگاه ها
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نشست  در  پزشکی،  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
وزارت  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  مدیرکل  با  مشترک 
بهداشت، بر لزوم ساماندهی نمونه گیری خارج از آزمایشگاه 

تاکید کردند.
 در نشست محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی با سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه مرجع 
سالمت وزارت بهداشت، نظارت بر فرآیندها و اجرای کامل 
پروتکل ها و دستورالعمل های آزمایشگاهی در کووید۱۹ در 

دستور کار قرار گرفت.
و  تشکیل  پزشکی  نظام  سازمان  محل  در  نشست،  این 
محورهای مشترک در دستور کار سازمان نظام پزشکی و 

وزارت بهداشت قرار گرفت.
تبلیغ  و  آزمایشگاه  از  خارج  گیری  نمونه  ساماندهی  لزوم 
نقش  و  کرونا  زمان  در  خدمات  انجام  برای  ها  آزمایش 

استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در تسهیل فرآیندها.
بحث و تبادل نظر و بررسی راهکارهای حفظ زنجیره تامین 
آزمایشگاهی با روش های تامین مالی، تجهیزاتی و خرید 
تضمینی جهت پشتیبانی از آزمایشگاه های کشور با تاکید 
صاحبان  مشارکت  جلب  با  خصوصی  های  آزمایشگاه  بر 
و  کننده  مصرف  کننده،  وارد  کننده،  تولید  از  اعم  فرایند 
نیاز  و  ای  های حرفه  اساس صالحیت  بر  خریدار خدمت 

کشور.
خصوص  به  آزمایشگاهی  پشتیبانی  ازظرفیت   استفاده 
و  بازگشایی  فرایندهای  در  خصوصی  های  آزمایشگاه 
فعالیت های  از  به منظور حمایت  کار جامعه  به  بازگشت 
اقتصادی و استمرار آن در دوران کووید ۱۹ از طریق نقش 
آزمایشگاه و آزمایش در برنامه های کالن وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پزشکی و حمایت از ارائه خدمات مطلوب به 

مردم به صورت ادغام یافته با برنامه های ستاد کرونا.
ساماندهی فعالیت استارت آپ ها با عنایت به ماهیت اطالع 
رسانی و تبلیغات آنها بر اساس استانداردهای ملی و بین 
تقاضای  ایجاد  و  ها  هزینه  تحمیل  از  جلوگیری  و  المللی 
القایی بر مردم و حمایت از کسب و کارهای فوق با اراده 
بسته خدمت حمایتی از ارائه دهندگان خدمات سالمت در 
راستای افزایش اعتماد مردم به نظام سالمت و پیشگیری از 

شیوع بیشتر کرونا.

بسیج  سازمان  سابق  رئیس 
گفت:  کشور،  پزشکی  جامعه 
توصیه می کنیم که مراسم های 
عزاداری امسال در محیط های 
های  پروتکل  رعایت  با  و  باز 

بهداشتی برگزار شود.
ابراهیم متولیان،   در خصوص 
مراسمات  برگزاری  نحوه 
با  امسال  محرم  عزاداری 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
باید  گفت: هیئت های مذهبی 
اعالم  طبق  را  خود  مراسمات 
و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
نکات  تمامی  کامل  رعایت  با 

بهداشتی برگزار کنند.
وی تاکید کرد: برگزاری مراسم 
عزاداری سیدالشهدا علیه السالم 
موضوعات  مهمترین  از  یکی 
مسائل اعتقادی است به همین 
برگزاری  تداوم  برای  منظور 
برگزار  و  مردم  باید  مراسم، 
پروتکل های  مراسم ها  کنندگان 

ایمنی را مدنظر قرار دهند.
تأکیدات  بر  اشاره  با  متولیان 
لزوم  بر  انقالب  معظم  رهبر 
توضیح  بهداشتی،  نکات  رعایت 
داد: یکی از مهمترین موضوعاتی 
مراسم های  در  باید  مردم  که 
سال جاری رعایت کنند، رعایت 
فاصله هوشمند افراد از یکدیگر 
و پرهیز از اجتماعات در فضای 
افراد  که  به طوری  است،  بسته 
هم  از  متر   ۲ باید  طرف  هر  از 
به  البته  باشند  داشته  فاصله 
محرم  مراسم  خاص  نوع  دلیل 

تاکید ما این است که مراسم ها 
در محیط باز برگزار شود چراکه 
در صورت برگزاری هیئت ها در 
ویروس  این  خطر  باز  فضاهای 

کمتر می شود.
بسیج  سازمان  سابق  رئیس 
اظهار  کشور،  پزشکی  جامعه 
مراسمات  برگزاری  داشت: 
حسینیه ها  بسته  فضاهای  در 
صورتی  در  و  است  خطرناک 
نشود،  انجام  مناسب  تهویه  که 
افزایش  را  ویروس  شیوع  خطر 
به  دلیل  همین  به  می دهد 
می کنیم  تاکید  جدی  صورت 
که مراسمات در فضاهای باز و 
برگزار  سقف  بدون  محیط های 
نیز  هوا  گرمای  دلیل  به  شود. 
را  مذهبی  اجتماعات  می توان 
در فضاهای باز همراه با سایبان 

برگزار کرد.
از  استفاده  بر  تاکید  با  متولیان 
ماسک برای شرکت کنندگان در 

مراسم های عزاداری، خاطرنشان 
کرد: توصیه می کنیم که تمامی 
افراد شرکت کننده در مراسمات 
کنند  استفاده  ماسک  از  حتماً 
نیز  مراسم ها  برگزارکنندگان  و 
شرط استفاده از ماسک را برای 

حضور مردم قید کنند.
لزوم ضدعفونی  بر  اشاره  با  وی 
اظهار  مذهبی  اماکن  کردن 
از  دیگر  یکی  عالوه  به  کرد: 
نکات ضروری و مهم ضدعفونی 
همین  به  است  محیط  کردن 
منظور هیئت ها باید تمام محیط 
مورد  وسایل  و  مراسم  برگزاری 
استفاده در هیئت را ضدعفونی 
سازمان  سابق  کنند.رئیس 
با  پزشکی کشور،  بسیج جامعه 
عزاداری  مراسم های  بر  اشاره 
برگزاری  کرد:  تصریح  مجازی 
نیز  به صورت مجازی  مراسم ها 
شیوه دیگری است که به دلیل 
به  مجبور  کشور  خاص  شرایط 

انجام آن هستیم. شاید این نوع 
از برگزاری مراسم لذت عزاداری 
سال های گذشته را نداشته باشد 
اما بهتر است گروه های پرخطر، 
افراد دارای بیماری های زمینه ای 
از  را  مراسمات  باردار  بانوان  و 
دنبال  مجازی  فضای  طریق 
کنند تا از هرگونه خطر احتمالی 

محفوظ بمانند.
توزیع  خصوص  در  متولیان 
شد:  یادآور  نیز  نذری  غذاهای 
توصیه ما این است که امسال با 
توجه به شرایط متفاوت کشور، 
توزیع غذاهای نذری به صورت 
قالب  در  و  مؤمنانه  کمک های 
بر  انقالب  رهبر  تاکید  همان 

رزمایش همدلی، ادامه یابد.
از  دیگر  یکی  کرد:  عنوان  وی 
برپایی  هیئت ها،  رسوم  و  آداب 
سفره غذای نذری پس از پایان 
هیئت است اما متأسفانه در سال 

جاری این امر توصیه نمی شود.

مراسم عزاداری محرم امسال در محیط های باز برگزار شود

عضو کمیته کشوری ستاد مقابله 
با کرونا، نسبت به وضعیت شیوع 

کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد.
مینو محرز،  به وضعیت بیماری 
کووید ۱۹ در تهران اشاره کرد و 
گفت: مهم ترین موضوع که باعث 
اوج گیری مجدد این بیماری در 
بسیاری از مناطق مختلف کشور 
گردیده  تهران  استان  ویژه  به 

است، تجمعات است.
ماهیت  تغییر  به  اشاره  با  وی 
افزود:   ،۱۹ کووید  ویروس 
این  سرایت  قدرت  متأسفانه 

گیری  چشم  افزایش  ویروس 
پیدا کرده است و باعث گردیده 

بیماری دوباره اوج بگیرد.
رعایت  بر  تاکید  با  محرز 
فاصله  و  بهداشتی  پروتکل های 
کرد:  تصریح  اجتماعی،  گذاری 
که  باشیم  داشته  توجه  باید 
حضور پر تعداد افراد در مکان ها 
و محیط های عمومی و…، باعث 
می شود.  ویروس  انتقال  افزایش 
لذا، باید از حضور در محیط های 
خودداری  امکان  حد  تا  شلوغ 

کرد.

عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا: ویروس کووید ۱۹ خطرناک تر شده است
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: سید سجاد حسینی 
نام پدر : سید نجف

نشانی محل اقامت: نصیر شهر ، خ امام خمینی الله ۹ 
،پالک ۳۱ 

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره۹۸-۴۵۵ مورخ ۹۹/۵/۱۱ شعبه 
دادگاه   ۷ شعبه   ۴۵۵-۹۸ شماره  دادنامه  وفق  که   ۷
تجدید نظر استان قطعیت حاصل کرده است. محکوم 
است به تنظیم سند در یکی از دفاتر ثبتی و انتقال سند 
خودرو پیکان وانت به شماره شهربانی ۷۵۷/۷۷ ی ۳۴  
مبلغ ۸۶/۵۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  و  نام خواهان  به  ایران 
تومان بابت هزینه دادرسی در ضمن هزینه سیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد .

مشخصات محکوم علیه:
نام: محمد 

نام خانوادگی: میرزایی 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
۱-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 

اجرا بگذارد.
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ 

ماه محکوم خواهید شد.
قانون   ۳۴ ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  ۴-عالوه 
اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و 
مالی  اجرای محکومیتهای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین 
درج  اجرائیه  برگ  ظهر  که   ۱۳۷۷ آبان   ۱۰ مصوب 

گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.
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طوفان  فروکش  شرط  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
کرونا را، استفاده حداقل ۹۵ درصد مردم از ماسک به 
همراه رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی دانست.
 ایرج حریرچی، گفت: برای کاهش بیماری باید ۹۵ 
دستورالعمل های  دیگر  و  بزنند  ماسک  مردم  درصد 
بهداشتی مثل شستن مکرر دست ها و فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.
مطلوب  بزنند کف  ماسک  درصد  اگر ۸۰  افزود:  وی 
است و اگر ۹۵ درصد ماسک بزنند مطلوب است، اما 
حاال اگر ۷۰ درصد ماسک بزنند آمارهای علمی نشان 
بیماری  و  داشت  نخواهد  فایده ای  هیج  که  می دهد 
ماسک  که  درصدی   ۳۰ آن  و  یافت  نخواهد  کاهش 
نمی زنند تمام زحمات آن ۷۰ درصد را بر باد می دهند 

و تازه ممکن است باعث بی اعتمادی به رعایت پروتکل 
ماسک زدن شوند و آنهایی که ماسک زدند این سوال 
برایشان پیش بیاید که این همه ماسک زدیم و اتفاقی 

نیفتاد.
حریرچی، زدن ماسک را شرط الزم اما ناکافی دانست 
و گفت: اگر ۹۵ درصد مردم ماسک بزنند ۴ تا ۶ هفته 

بعد آثار مثبت آن را خواهیم دید.

طوفان کرونا در چه صورت فروکش می کند



استان تهران
گزارش

پیام تبریک رئیس شورای اسالمی 
شهر اندیشه بمناسبت عید قربان و  

آغاز دهه امامت و والیت

 علی سراقی رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه طی پیامی فرارسیدن 
عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و والیت را به مسلمانان جهان و 

شهروندان شهر اندیشه تبریک و تهنیت عرض نمود.
در متن این پیام آمده : 

عید سعید قربان ، نقطه باشکوه بندگی و عبودیت و زیباترین سر آغاز 
والیت و اطاعت در برابر خداوند متعال و رکن حیات معنوی انسان در 

درگاه خداوند بخشنده و مهربان است .
در این عید نورانی با الهام از پیامهای بزرگ و برجسته آن باید ضمن 
افزایش بصیرت و آگاهی و شناخت از حربه های دشمنان و حیله های 
شیطانی آنان، در جهت اعتالی تقوی درونی و افزایش قدرت تفکر خود 
در برابر تحلیل درست آنان باید همه تالش کنیم تا پرچم این انقالب 
الهی را به رهبری امام خامنه ای )مد ظله العالی( ، به دست صاحب 

اصلی آن مهدی موعود ) عج ( برسانیم .
اینجانب وظیفه می دانم به نمایندگی از پارلمان شهری اندیشه این 
عید بزرگ و آغاز دهه امامت و والیت را بر همه مسلمانان جهان بویژه 
مردم شریف و قدردان و والیتمدار شهر اندیشه تبریک و تهنیت عرض 
نماییم و امیدوارم همواره برای اعتالی ایران اسالمی گامهای موثرتری 

را با همیاری شهروندان انجام دهیم.

طرح  آغاز  از  کریم  رباط  شهردار 
روشنایی کمربندی جنوبی خبر داد و 
گفت: طبق وعده ای که به شهروندان 
امروز  بودم  داده  کریمی  رباط  شریف 
با همکاری اداره برق شهرستان، طرح 
روشنایی کمربندی جنوبی کلید خورد.

رباط  شهردار  پارسا،  اصغر  مهندس   
کریم با اعالم خبر فوق افزود: به دلیل 
کمربندی  روشنایی  سیستم  نبود 
جنوبی و به منظور زیباسازی شبانه و 
کاهش تصادفات، عملیات روشنایی این 
مسیر، پس از ۱۱ سال به مرحله اجرا 

درآمد.
اینکه  به  اشاره  با  کریم  رباط  شهردار 
ارتباط  شب  در  معابر  روشنایی 
اجتماعی  امنیت  با  مستقیمی 
شهروندان دارد، تصریح کرد: طول این 
پروژه ۵ کیلومتر می باشد که پس از 
این اجرای عملیات های فنی و عمرانی تا  روشنایی  شاهد  آینده،  روز  چند 

مسیر خواهیم بود.
وی در پایان گفت: امیدواریم با اجرای 
و  تحول  شاهد  شهری،  های  پروژه 

توسعه منطقه و زندگی بهتر شهروندان 
محترم باشیم.

وعده شهردار رباط کریم محقق شد/ پس از ۱۱ سال 
انتظار، کمربندی جنوبی رباط کریم روشن می شود

به  توجه  با  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
با  کریم،  رباط  شهرستان  گرمای  شرایط 
رایزنی های انجام شده تا اطالع ثانوی در 
شهرستان رباط کریم با قطعی برق مواجه 

نخواهیم بود. 
منازل  برق  در خصوص  ملکشاهی  نظام   
مردم و واحدهای صنفی که موجبات گالیه 
شهروندان را ایجاد کرده بود، بیان کرد: با 
توجه به قطعی برق مکرر در سطح کشور و 
ابراز ناراحتی های شهروندان، رایزنی هایی 
با استان تهران انجام شده و بنا براین شده، 
و  ویژه  نگاه  با  برق  راستای عدم قطع  در 

حمایتی به شهرستان رباط کریم نگاه شود.
نماینده عالی دولت با اشاره به افزایش دما 
و قطعی های رخ داده در شبکه توزیع برق 
توجه  با  کرد:  عنوان  در سطح شهرستان 
و  کشور  در  روزها  این  شدید  گرمای  به 
نصاب  حد  از  بیش  ای  درجه   ۶ افزایش 
کریم،  رباط  شهرستان  در  تهران  استان 
مصرف  و  همراهی  کنترل،  با  شده  مقرر 
بهینه شهروندان، کسبه و ادارات، برق در 
شهرستان رباط کریم تا اطالع ثانوی قطع 
نشود کما این که دو روز است قطعی برق 

در سطح شهرستان نداشته ایم.

با پیگیری های فرماندار، قطعی برق در رباط کریم تمام شد

گزارش

بمنظور افزایش آب آشامیدنی 
روستاهای رباط کریم

عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه در 
این شهرستان انجام شد

با احیا و راه اندازی چندین حلقه چاه قدیمی و نیمه فعال آب شرب 
پنج روستا ارتقاء یافته و با کمیت و کیفیت مطلوب تامین و توزیع 

می گردد . 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی استان تهران مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم با 
اعالم خبر مذکور اظهار داشت : طی دستورالعمل صادره  و الحاق 
آبفای روستایی به شهری طی سال جاری تعداد 22 روستا از آبفای 
این  رباط کریم ملحق گردید که در  آبفای شهرستان  به  روستایی 
مطالعات  مطابق  روستاها  آبفای  وضعیت  ارتقاء  منظور  به  و  راستا 
صورت گرفته و اولویت بندی انجام شده عملیات بهسازی خطوط 
و شبکه و تاسیسات روستاها به منظور تامین و توزیع مطلوب آب 
شرب در این مناطق در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت در 

حال انجام می باشد . 
رسول خیرده ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در این خصوص 
یادآور شد : طی عملیات متعدد و از اوایل سال جاری با اجرای ۱400 
متر خط انتقال ۶00  میلی متری و 400 متر اصالح شبکه ۱۱0 
میلی متری و همچنین احیاء و بازسازی دو حلقه چاه نیمه فعال 
با صرف هزینه  الحفر  اندازی یک حلقه چاه جدید  راه  و  تجهیز  و 
های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی آب آشامیدنی روستاهای 
منجیل آباد ، االرد ، یقه ، انجم آباد و آدران ارتقاء یافته و با کمیت 
و کیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد های الزم تامین و توزیع می 

گردد . 
مدیر امور آبفای رباط کریم خاطرنشان کرد : با توجه به فصل گرم 
و پیک مصرف و از طرفی شیوع بیماری منحوس کرونا که منجر به 
افزایش قابل توجه اب آشامیدنی گردیده است . لذا در حال حاضر 
آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم در سایر روستاها نیز 
با مدیریت مناسب و بطور مطلوب تامین و توزیع می شود . علیهذا 
و  دارد  قرار  کار  دستور  در  نیز  روستاها  سایر  فعلی  وضعیت  ارتقاء 

مطابق برنامه زمانبندی شده اجرایی خواهد شد . 
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عروجی مدیر شهرداری ناحیه وائین: لکه گیری 

وآسفالت معابر در دستور کار قرار دارد
عروجی مدیر شهرداری ناحیه وائین ضمن تبیین اقدامات عمرانی و 
فعالیت مستمر در زمینه پروژه های زیربنایی سطح شهر گفت:باتوجه 
به شرایط کنونی و محدودیتهای موجود، استارت فعالیتهای عمرانی 
زده شده و انشااهلل به زودی مشکل خیابانهای فاقد آسفالت با هدف 
تسهیل در تردد وسایل نقلیه وعبور و مرور شهروندان مرتفع خواهد 

شد. 
در  حاضر  حال  در  اقدامات  این  افزود:  وائین  ناحیه  شهرداری  مدیر 
حد لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهرک وائین بوده و به زودی 
خیابانها و معابر شهرک شاهد که نیاز جدی و فوری تری به آسفالت 

دارند در دستور کار مدیریت شهری قرارخواهند گرفت.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد 

اجرای عملیات اصالح شبکه و انشعابات در 
شهرستان بهارستان 

و  شهروندان  آشامیدنی  آب  کیفی  و  کمی  افزایش  هدف  با 
مشترکین شهر گلستان ، عملیات اصالح شبکه و انشعابات در این 

شهر صورت پذیرفت . 
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران 
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان با اعالم خبر مذکور اظهار 
داشت : با عنایت به فصل گرم و شیوع ویروس کرونا و افزایش 
تراکم  و  شهری  محدوده  توسعه  بدلیل  همچنین  و  آب  مصرف 
جمعیتی و ضرورت ارتقاء آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین ، 
عملیات اصالح شبکه و انشعابات فرسوده و قدیمی در دستور کار 

قرار گرفته و انجام میپذیرد . 
سید محمد رضازاده با اشاره به مشخصات عملیات اجراء  شده در 
این خصوص یاد آور شد : این پروژه با صرف هزینه های الزم از 
محل  اعتبارات جاری و داخلی و در خیابانهای فردوس و شکری 
و باغ مهندس جمعا به طول ۵20 متر با استفاده از لوله های پلی 
اتیلن سایز ۱۱0 میلی متری از اواسط تیر ماه امسال آغاز گردید 
فقره  پروژه اصالح 230  اجرای عملیات اصالح شبکه  از  و پس 
انشعابات این خطوط نیز در دستور کار قرار گرفت و انجام شد  . 
این عملیات همچنان در دست   : آور شد  یاد  مهندس رضازاده 
انجام است و مطالعات الزم در سایر مناطق در این خصوص انجام 
شده و به محض تامین اعتبارات الزم و مطابق برنامه و اولویت 

بندی صورت گرفته در مناطق مختلف انجام خواهد شد . 

واحدهای  از  دعوت  با  تهران  استاندار 
برای  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدی 
پرداخت  از  کرونا  تسهیالت  دریافت 
973 میلیارد تومان تسهیالت کرونایی 
به متقاضیان در استان تهران خبر داد. 
 انوشیروان محسنی بندپی در هفتمین 
جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره 
تولیدکنندگان  از  حمایت  ضرورت  به 
اظهار داشت: در شرایط شیوع کرونا ۱0 
تسهیالت  تومان  میلیارد  و ۶40  هزار 
استان  به  درصد   ۱2 سود  با  کرونایی 
تهران جهت حمایت از صاحبان تولید 
و فعاالن صنعتی اختصاص پیدا کرده 

است.

وی ادامه داد: تاکنون در استان تهران 
متقاضیان  به  تومان  میلیارد   973
به  توجه  با  البته  است؛  شده  پرداخت 
نامعلوم بودن وضعیت کرونا دوره تنفس 
سه ماهه این تسهیالت نیاز به بازنگری 
دارد که در این زمینه پیشنهادی مبنی 
ملی  ستاد  به  ماهه   ۶ تنفس  دوره  بر 

کرونا ارائه می شود. 
کرد:  عنوان  سپس  تهران  استاندار 
آسیب  اقتصادی  مدیران  و  فرمانداران 
شناسی و و بررسی الزم در مورد عدم 
به  نسبت  تولیدی  واحدهای  رغبت 
دریافت این تسهیالت را به عمل آورند؛ 
درست  رسانی  اطالع  با  باید  که  چرا 

تولیدی  واحدهای  مندی  بهره  زمینه 
و صنعتی از این تسهیالت فراهم شود.

از  انتقاد  با  سپس  بندپی  محسنی 
پرداخت  در  بانک  پست  عملکرد 

تسهیالت  سایر  و  کرونا  تسهیالت 
مربوط به استان تهران بر لزوم تعامل 
بانک ها جهت تحقق جهش تولید به 

ویژه در شرایط کرونا تاکید کرد.

دعوت استاندار تهران از واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی برای دریافت تسهیالت کرونا؛ حدود هزار میلیارد 

تومان تسهیالت کرونایی به متقاضیان پرداخت شد

استاندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
پیگیری  اولویت  به  اشاره  با  تهران 
مطالبات مردم در سطح بخش بر لزوم 
مشکالت  رفع  برای  قوانین  به  تسلط 

مردم تاکید کرد. 
شکراله حسن بیگی در جلسه آموزشی 
بخشداران جدید با اشاره به لزوم توجه 
به مشکالت مردم اظهار داشت: وظیفه 
بخشداران در وهله اول حضور در میان 
می  آنان  مشکالت  پیگیری  و  مردم 

باشد چراکه فلسفه وجودی مسئوالن 
تحقق مطالبات مردم است.

وی ادامه داد: پیگیری امورات مربوط 
به بخش الزاماتی دارد که مهم ترین 
و  قوانین  به  بخشداران  تسلط  آن 
اشراف بر بخشنامه ها و آیین نامه ها 
که  است  ضروری  اینرو  از  باشد،  می 
قرار  بخشداران  توجه  مورد  مهم  این 

گیرد.
استاندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 

پیگیری  لزوم  به  اشاره  با  تهران 
موضوعات بخش عنوان کرد: بازدیدها 
بخش  در سطح  موضوعات  بررسی  و 
باید به گونه ای باشد که منجر به نتایج 
عملیاتی و ملموس برای مردم باشد، 
مصوبات  پیگیری  اساس  همین  بر 

جلسات اهمیت مضاعفی دارد.
حسن بیگی سپس گفت: هفته دولت 
فرصتی برای انعکاس اقدامات نظام و 
اقدامات  مبنا  همین  بر  است،  دولت 

جهت تنویر افکار عمومی به درستی 
منعکس شود و پروژه های نیمه تمام 
مطلوبی  سرانجام  به  دولت  هفته  تا 
برسد. وی در ادامه با اشاره به انتخابات 
۱400 تاکید کرد: انتخابات سال آینده 
می  انتخابات   4 برگزاری  شامل  که 
باشد از اهمیت خاصی برخوردار است 
مردمی  مطالبات  پیگیری  با  باید  که 
فراهم  انتخابات  در  مشارکت  زمینه 

شود.

حسن بیگی خطاب به بخشداران: اولویت پیگیری مطالبات مردم در سطح بخش؛ تسلط 

به قوانین برای رفع مشکالت مردم ضروری است

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

تخلیه ، نصب و راه اندازی 
مجدد ۱5 حلقه چاه در نسیم شهر

در راستای ارتقا کّمی و کیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم 
نسیم شهر طی چهار ماه اول سالجاری ۱۵ حلقه چاه پس از تخلیه و بازسازی 

تاسیسات مجددا وارد مدار بهره برداری شد .
این خبر را مدیر آبفای نسیم شهر اعالم کرد و گفت : با عنایت به بهره برداری 
و استحصال مستمر آب از چاههای منطقه بدلیل افزایش قابل توجه آب هم 
بخاطر فصل گرم و پیک مصرف و هم شیوع بیماری منحوس کرونا متاسفانه 
شاهد ایجاد مشکالت در تاسیسات سرچاهی و پمپ و اتصاالت مرتبط و خارج 
شدن چاه از مدار می شویم . که در  این خصوص و در مدت زمان 4 ماه اول 
امسال عملیات تخلیه و نصب و راه اندازی مجدد تعداد ۱۵ حلقه چاه  در نسیم 

شهر انجام و اتمام و مجددا در مدار توزیع قرار گرفته است .
اصغر صبری یاد آور شد : نسیم شهر و چندین شهرک تابعه با جمعیتی حدود 
300 هزار نفر را شامل میشود و آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم 
در این شهر به میزان 7۵0 لیتر بر ثانیه از طریق خط الغدیر و 40 حلقه چاه 
موجود در منطقه تامین و توزیع میگردد که با تخلیه و نصب ۱۵ حلقه چاه 
در مدت چهار ماه اول امسال بیش 240 لیتر بر ثانیه از ظرفیت مذکور توسط 

این چاهها تامین گردید . 
مهندس صبری خاطر نشان کرد : این عملیات ) تخلیه و نصب ۱۵ حلقه چاه ( 
شامل تعمیر و یا تعویض پمپ ها ، بهسازی تاسیسات و منصوبات سرچاهی و 
همچنین تعمیر تجهیزات و اتصاالت و رفع نواقص و نهایتا شستشو و بهسازی 
و راه اندازی مجدد چاههای مذکور بود که مطابق برنامه انجام و به اتمام رسید. 
مدیر آبفای نسیم شهر با تاکید بر مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیر ضرور 
یاد آور شد : در حال حاضر آب شرب شهروندان محترم با کمّیت و کیفیت 
مطلوبی تامین و توزیع میگردد . و انتظار می رود بدلیل ضرورت موضوع ، 
پیک مصرف و فصل گرم و شیوع بیماری منحوس کرونا شهروندان محترم 
جدا از مصارف غیر ضرور پرهیز نمایند تا شاهد کمترین چالش و مشکلی در 

این زمینه نباشیم . 
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حرکت به سوی ایجاد شهری پایدار ، توقف اجرای 

پروژه های عمرانی ممنوع
شهردار نسیم شهر با تاکید بر اینکه 
تعطیل  و  کاره  نیمه  پروژه  هیچ 
کرد:  بیان  نداریم  شهر  درنسیم 
انجام  سوی  به  کنیم  می  تالش 
ایجاد  و  محور  انسان  پروژه های 

شهری پایدار حرکت کنیم.
بکار  را  خود  توان  تمام  طالیی: 
از هفته دولت  تا پیش  ایم   گرفته 
 ، سبز  فضای   ، عمرانی  پروژه های 
محیط زیستی و فرهنگی در نسیم 
شهر که قابلیت افتتاح داشته باشند 

را به سرانجام برسانیم.
طالیی در ادامه افزود: پروژه عظیم پارک نبوت ، بوستان بزرگ  نهج 
البالغه ، بوستان خلیج فارس و دیگر بوستان های شهر در راستای 
توسعه سرانه فضای سبز و با هدف ارتقای شرایط زیست محیطی ، 
ارتقای نشاط  عمومی  و فراهم کردن محیط های شاداب برای تفریح 
و گذراندن اوقات فراغت خانواده ها ، با هدف افزایش سالمت و شادابی 
در شهروندان ، در فضایی برابر با 22هکتار در دست احداث و بهره 

برداری می باشد.
شهردار نسیم شهر ازهمت واالی اعضای شورای اسالمی نسیم شهر 
در سرعت بخشیدن به عمران و آبادی شهر که روند صعودی در پیش 

گرفته نیز تقدیر و قدردانی نمود.

توسط  معابر  ساماندهی  ادامه  در 
به  یاسر  خیابان  گلستان،  شهرداری 
 2 اعتبار  و  مترمربع   ۱۶00 مساحت 

میلیارد ریال آسفالت شد.
 عملیات عمرانی ساماندهی و آسفالت 
مدیریت شهری  توسط  معابر  گسترده 
در  توازن  و  عدالت  رعایت  با  گلستان 
محالت مختلف شهر در حال اجراست 
و در همین زمینه خیابان یاسر واقع در 
سه راه آدران زیر غلطک آسفالت رفت.

هدفمند  اجرای  گلستان  شهردار 
پروژه ها و رسیدگی و خدمات رسانی به 
شهروندان را از اقدامات مهم شهرداری 
گسترده  عملیات  گفت:  و  برشمرد 

رعایت  با  معابر  گیری  لکه  و  آسفالت 
با  الزم  های  زیرسازی  و  فنی  اصول 
کیفیت مطلوب جهت روان سازی تردد 
شهروندان، ارتقاء کیفی، بهسازی معابر 
و مناسب  سازی محیط، سیما و منظر 

شهری انجام می شود.
اکنون  هم  داد:  ادامه  قاسمیان  حمید 
شهرداری گلستان به صورت همزمان با 
چندین گروه و بر اساس اولویت بندی 
در سطح معابر در حال انجام آسفالت 
است که می توان به تخصیص اعتبارات 
محالت  معابر  ساماندهی  به  جداگانه 
سبزدشت، الهیه و باغ مهندس، سلطان 
آباد، قلعه میر، شهرک های امام حسین 

و امام رضا )ع( اشاره کرد.
وی ادامه داد: خیابان یاسر که در سه 
راه آدران یکی از نقاط پرتردد شهر قرار 
دارد، تاکنون رنگ آسفالت را به خود 
ندیده بود که شهرداری گلستان برای 
اولین بار و اعتباری بالغ بر 2 میلیارد 

 ۱۶00 مساحت  به  را  معبر  این  ریال 
مترمربع جهت رفاه حال شهروندان و 
خودروها زیرسازی و به صورت مکانیزه 
آسفالت کرد و نهضت آسفالت عادالنه 
و متوازن معابر محالت مختلف شهر در 

طول سال جاری ادامه خواهد داشت.

آسفالت مکانیزه خیابان یاسر با 2 میلیارد ریال اعتبار توسط شهرداری گلستان
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شرکت چینی بایدو به منظور عملیاتی کردن 
تکمیل  از  خودران  خودروهای  تولید  روند 
که  داد  خبر  آپولو  رایانه های  تولید  واحد 
این  در  استفاده  مورد  رایانه های  است  قرار 

خودروها را عرضه کنند.
اولین  را  این واحد  بایدو  انگجت،  از  نقل  به 
در  استفاده  به  آماده  رایانه های  تولید  واحد 
گذاری  نام  جهان  در  خودران  خودروهای 
از سرعت و  رایانه ها  این  افزوده که  و  کرده 
هدایت  تسهیل  برای  باالیی  پردازش  توان 

خودروهای خودران برخوردارند.
رایانه های یادشده قادر به دریافت و پردازش 

اطالعات ۵ دوربین و ۱۲ رادار مافوق صوت 
نصب شده بر روی خودروهای خودران بایدو 
پردازنده های  از  رایانه ها  این  در  هستند. 
Xilinx و میکروکنترل کننده های شرکت 

تراشه سازی اینفینیون استفاده شده است.
رایانه ها  این  قابلیت های  دیگر  جمله  از 
خودروهای  پارک  روند  تسهیل  به  می توان 
خودران بدون نیاز به دخالت انسان، تنظیم 
سرعت و شتاب موتور خودرو و غیره اشاره 
کرد. قرار است این رایانه ها در نیمه دوم سال 
جاری میالدی برای استفاده عمومی آماده و 

عرضه شوند.

اولین واحد تولید رایانه های آماده 

در خودروهای خودران ساخته شد

ضرورت توسعه کشاورزی با فناوری

می دهد  نشان  علمی  بررسی  یک  نتایج 
ظرف ۸۰ سال آینده وقوع سیل های مکرر 
زمین،  گرمایش  اثر  بر  جهان  سواحل  در 
باعث از بین رفتن ۲۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی کشورها می شود.به نقل از نیواطلس، 
بررسی های انجام شده در این زمینه نشان 
می دهد وقوع سیل در سواحل نقاط مختلف 
تا  آینده  کشورهای جهان ظرف ۸۰ سال 
۵۰ درصد افزایش می یابد و این امر زندگی 
و کسب و کار میلیون ها نفر را نابود کرده 
ناخالص داخلی  از کل تولید  و ۲۰ درصد 
کشورها را هم از بین می برد.پژوهشی که 
ملبورن صورت  دانشگاه  در  زمینه  این  در 
مقابله  برای  باید  می دهد  نشان  گرفته 
جدی  اقدامات  زمین  گرمایش  تبعات  با 
آب  و  سدها  طور  همین  و  بگیرد  صورت 

ایجاد  مستحکم تری  و  مرتفع تر  بندهای 
و  ساحلی  شهرهای  ساکنان  از  تا  شوند 
همین طور اقتصاد این کشورها محافظت 
حاصل  ساحلی  توفان های  شود.افزایش 
گرم شدن زمین، آب شدن یخ های قطبی 
وقوع گردبادهای مهیب دریایی  و تشدید 
این پدیده ها  رایانه ای  است و مدل سازی 
نشان می دهد که سواحل زیادی در جهان 

در معرض این خطر هستند. 

سیل های ساحلی ۲۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی جهان را از بین می برند
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صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم 
مرتبط  محصول   ۶۲ از  که  کرد 
 ۱۸ محققان  توسط  که  کرونا  با 
حمایت  رسیده  تولید  به  استان 

کرده است.
شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق 
از  حمایت  وضعیت  از  گزارشی 
فناور  و  بنیان  دانش  شرکتهای 
در  نیاز  مورد  اقالم  تولیدکننده 

زمینه کرونا را ارائه کرد.
هزار   ۵ اختصاص  با  صندوق 
به  اعتبار تسهیالتی  ریال  میلیارد 
شرکت های دانش بنیان، فناور و 
استارت آپ ها برنامه حمایتی خود 
را همزمان با شروع اپیدمی کرونا 

آغاز کرد.
طرف  از  ح  طر   ۴۳۴ ابتدا  در 
فناور  بنیان،  دانش  های  شرکت 
و استارت آپ  به صندوق نوآوری 
ارسال شد که پس از ارزیابی طرح 
ها و شرکت ها، نزدیک به ۳ هزار 
دو  ظرف  تسهیالت  ریال  میلیارد 
هفته کاری به  شرکت هایی از ۱۸ 

استان کشور پرداخت شد.
 ۶۲ از  بیش  به  تسهیالت  این 
محور   ۵ در  مرتبط  محصول 
پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات 
اتاق  بیهوشی  دستگاه   ونتیالتور، 
عمل، دستگاه اکسیژن ساز، لباس 

حرارتی  دوربین  بیمارستانی، 
تشخیص کرونا و مانند آن )کیت 
های تشخیص کرونا، ماسک، مواد 
های  سامانه  و  کننده(  ضدعفونی 

نرم افزاری تعلق گرفت.
اقالم  تولید  های  طرح  میان  از 
ویروس  با  مقابله  محصوالت  و 
کرونا، ۹ طرح در حوزه تجهیزات 
تولید  شامل  پزشکی  ملزومات  و 
۱۰۰ دستگاه بیهوشی اتاق عمل، 
هزار  ونتیالتور،  دستگاه   ۵۰۰
دستگاه اکسیژن ساز، ماهانه ۱۰۰ 
هزار دست لباس بیمارستانی، ۳۰ 
 ۱۵۰۰ دستکش،  جفت  میلیون 
دستگاه ضدعفونی کننده و ۵۰۰ 
ساخت  سرپوشه،  و  شیلد  هزار 
پالسمایی،  هوای  تصفیه  دستگاه 
کرونا،  تشخیص  حرارتی  دوربین 
ضدعفونی  هوشمند  دیسپنسر 
برای  فعال  سوپرکربن  تولید  و 
فیلتردار  های  ماسک  در  استفاده 

هستند.
حمایت از چهار طرح برای تولید 

کیت های تشخیص کرونا
های  کیت  به  طرح   ۴ همچنین 
ژنوم  استخراج  و  تشخیصی 
اعطای  که  داشت  اختصاص 
منجر  ها،  طرح  این  به  تسهیالت 
کیت  هزار   ۲۰۰ ماهانه  تولید  به 

شد. همچنین یک شرکت دانش 
بنیان به توان ساخت و  تولید ابزار 
ویروس کرونا طی  ژنوم  استخراج 
پانزده دقیقه دست یافته که پس 
از تولید موفق به بازار داخلی، هم 

اکنون در مسیر صادرات است.
و  نوآوری  صندوق  دیگر  سوی  از 
 ۱۳ به  که  کرد  اعالم  شکوفایی 
 ۱۰ ماهانه  تولید  برای  شرکت 
میلیون انواع ماسک ۳ الیه، نانویی 
برای  شرکت   ۲۵ به  و   N۹۵ و 
لیتر  میلیون   ۲.۲ ماهانه  تولید 
تسهیالت  کننده  ضدعفونی  مواد 

اختصاص داده است.
کننده،  ضدعفونی  مواد  بر  عالوه 
۵ طرح نیز به تولید دستگاه های 

تولید مواد ضدعفونی کننده تعلق 
داشت که با استفاده از تسهیالت 
انبوه  و  تولید صنعتی  به  صندوق 
دست  ـ  دستگاه  ماهانه ۱۵۰۰  ـ 

یافتند.
نیز  افزاری  نرم  های  سامانه 
توانستند از خدمات مالی و معنوی 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
سامانه  بین  در  کنند.  استفاده 
های نرم افزاری مرتبط با کنترل 
سامانه   ۴ کرونا،  از  پیشگیری  و 
اپلیکیشن  و  شدند  مالی  تأمین 
زنجیره  برای شکست  که  دیگری 
های انتقال ویروس کرونا در کشور 
قرار  بهداشت  وزارت  تأیید  مورد 
دارد نیز مورد حمایت قرار گرفت.

هواپیمای ۸ نفره به عنوان تاکسی هوایی ساخته می شود
نوشتار حمایت از تولید ۶۲ محصول کرونایی

برون  با  صالحیه  شهرداری 
گیری  زنده  فرایند  سپاری 
بالصاحب،تنها  های  سگ 
در مرداد ماه بیش از ۱۰۰ 
مورد از این حیوانات را زنده 
نقاهتگاهی  در  و  گیری 
شهر  محدوده  از  خارج  که 
است؛  شده  بینی  پیش 
کاماًل  شیوه های  براساس 
و  شست  کار  بهداشتی 
عقیم  و  تراپی  انگل  شو، 
 سازی آن را انجام می دهد.

سازی  عقیم  انجام  از  پس 
ماده   ۱۵ بند  استناد  به 
شهرداری ها  قانون   ۵۵
سازمان  دستورالعمل  و 
شهرداری ها و دهیاری های 
وزارت کشور، مصوب سال 
کنترل  راستای  در   ۱۳۸۷
شهری؛  حیوانات  جمعیت 

انجام  واکسیناسیون 
پایان  تا  حیوان  و  شده 
مرکز  در  نقاهت  دوران 
آن  از  پس  می ماند.  باقی 
در  و  نشانه گذاری  سگ ها 
از  خالی  و  دوردست  نقاط 
می شوند. رهاسازی   سکنه 

اینکه  به  توجه  با 
این  کشتن  و  معدوم سازی 

حیوانا اخالقا و شرعا عملی 
و  است  ناپسند  و  مذموم 
از سوی دستگاه های  نوعا 
می  تلقی  جرم  قضائی 
رهاسازی  از  گردد،پس 
شهرداری  تمام  سوی  از 
از  دست  این  ها،حضور 
حیوانات در محیط شهری 

دیده می شود .

زنده گیری ۱۰۰ قالده سگ در صالحیه 
طی یک هفته اخیر / چالش های مدیریت 

این حیوانات را در  این گزارش بخوانید

نوشتار

رئیس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به اهداف سند 
جامع توسعه هوافضای کشور گفت: طراحی کلی 
پژوهشگاه  در  نفره   ۸ هواپیمای  ساخت  پروژه 
هوافضا به اتمام رسیده و به زودی مدل پروازی 

این هواپیما ساخته می شود.
فتح اهلل امی  در خصوص فعالیت های پژوهشگاه 
هوافضای  توسعه  جامع  »سند  حول  هوافضا 
توسعه  سند،  این  در  داشت:  اظهار  کشور« 
فعالیت های  شامل  کلی  بخش   ۳ در  هوافضا 
هوایی  فضایی،  فناوری  حوزه های  به  مربوط 
و دفاعی دیده شده که در دو بخش فضایی و 
پژوهشگاه  این  عهده  بر  ماموریت هایی  هوایی، 

گذاشته شده است.
وی با اشاره به پروژه های مرتبط با بخش فناوری 
هوافضا، ساخت  پژوهشگاه  در  ما  گفت:  هوایی 
هواپیماهای سبک را در پیش گرفته ایم؛ اما از 
و ۶  دونفره، چهارنفره  هواپیماهای  که  آنجایی 
و  طراحی  است،  شده  طراحی  کشور  در  نفره 
ساخت هواپیمای ۸ نفره را در دستور کار قرار 

داده ایم.
اکنون  داد: هم  ادامه  هوافضا  پژوهشگاه  رئیس 
و هم  اتمام رسیده  به  پروژه  این  کلی  طراحی 
اکنون مشغول طراحی مفهومی آن هستیم؛ به 
زودی نیز مدل پروازی هواپیمای ۸ نفره ساخته 

می شود.
اشل  در  هواپیما  این  پروازی  مدل  افزود:  امی 

پهپادی  حالت  که  می شود  ساخته  دهم  یک 
را خواهیم  هواپیما  ان شااهلل  آن  از  و پس  دارد 
ساخت و این محصول، وارد خط تاکسی هوایی 

ما می شود.
که  هواپیما  این  قابلیت های  مورد  در  وی 
می تواند کل کشور را پوشش دهد، گفت: برای 
این هواپیما ۳ نقطه به عنوان پایگاه پرتاب در 
تهران، شیراز و فردوس در نظر گرفته شده است 
که با این ۳ پایگاه می توانیم این هواپیما را در 
تمام کشور و حتی کشورهای همسایه به پرواز 
دربیاوریم.امی تاکید کرد: اولین پایگاه پرتاب ما 
نیز در شهرستان فردوس خواهد بود که ساخت 
فرودگاه آن به اتمام رسیده و به زودی این پایگاه 
با هواپیمای ایرانی به عنوان ایرتاکسی راه اندازی 

می شود.
رئیس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به سایر اهدافی 
بخش  برای  هوافضا  توسعه  جامع  سند  در  که 
هوایی کشور در نظر گرفته شده است، نیز گفت: 
به  تبدیل  ما  که  است  این  این سند هدف  در 
این  به  شویم.  هوایی  فناوری  در  منطقه  قطب 
صورت که بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ جت منطقه ای 
۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره تولید کنیم. این پروژه توسط 
دانشگاه امیرکبیر پیش می رود و طراحی آن به 

اتمام رسیده است.
هدف  سند،  این  مطابق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بعدی این است که بتوانیم بالگرد متوسط و نیمه 

هم  داد:  ادامه  کنیم،  تولید  کشور  در  سنگین 
اکنون بالگردهای سبک تولید کرده و به سمت 
نیمه سنگین در  و  بالگردهای متوسط  ساخت 
و  تعمیر  امکان  دیگر  از سوی  حرکت هستیم. 

نگهداری هواگردها نیز فراهم شده است.
امی هدف بعدی این سند را طراحی و ساخت 
سبک،  فن  توربو  توربوجت،  مینی  موتورهای 
با  گازی  توربوکمپرسور  و  سنگین  فن  توربو 
ظرفیت یک تا ۱۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: 
به  اما  بوده  انجام  حال  در  پروژه ها  این  تمامی 

اتمام نرسیده است.
البته  کرد:  تاکید  هوافضا  پژوهشگاه  رئیس 
طراحی مینی توربوجت به اتمام رسیده و هم 
پرنده های  سیستم های  برخی  در  نیز  اکنون 
هوایی ما نصب شده است. اما توربوفن سبک و 
سنگین و کمپرسورها را در دست طراحی داریم 
که یک شرکت مهندسی و ساخت توربین روی 
توربو کمپرسور  این  توانسته  و  آن کار می کند 
گازی را تولید کند. این محصول هم اکنون در 

نیروگاه ها نصب شده است.
توسعه  سند  دوم  بند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هوافضای کشور در حوزه فعالیت های هوانوردی 
تبدیل  و  امام خمینی  فرودگاه  توسعه  لزوم  بر 
در  هوانوردی  قطب  دومین  به  ایران  شدن 
منطقه، تاکید دارد، اضافه کرد: البته این تکلیف 

به وزارت راه محول شده است.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

کنترل اپیدمی کرونا نیازمند مدیریت هوشمند است
نوشتار

معاون وزیر ارتباطات کنترل اپیدمی کرونا را نیازمند 
دالیل  به  بنا  گفت:  و  دانست  هوشمند  مدیریت 
وزارت  با  همکاری  برای  بهداشت  وزارت  نامشخص، 
ارتباطات در جهت داده کاوی اطالعات، تمایلی نشان 

نمی دهد.
 به نقل از سازمان فناوری اطالعات ایران، امیر ناظمی 
در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر نقش کالن داده ها 
در مدیریت هوشمند بیماری کرونا، در خصوص اهم 
اقدامات انجام  شده در این زمینه گفت: تعیین نقشه 
نقاط  محاسبه  پرتردد،  نقاط  تعیین  بیماری،  شیوع 
مبتالیان،  اقتصادی  وضع  محاسبه  شیوع،  ریسک  با 
ریسک  داده  انبار  و  مبتالیان  نزدیک  ارتباط  تحلیل 
مبتالیان از اصلی ترین نمونه های پیاده سازی مدیریت 
بیشتر  هرچه  مهار  و  پیشگیری  منظور  به   هوشمند 

بیماری کرونا در کشور است.
نقش  می تواند  هوشمندسازی  اینکه  بیان  با  وی 
بسزایی در اتخاذ تصمیم گیری های کاربردی ایفا کند 

می انجامد،  نیز  فرد  تأمین سالمت  به  درعین حال  و 
گفت: نقشه توزیع و مدل سازی این بیماری به  طور 
برنامه های  از  که  هستند  داده هایی  بر  مبتنی  غالب 
کاربردی نظیر ماسک و AC۱۹ استخراج  شده اند و 
این  با  درگیر  افراد  ردیابی  تا  شده  باعث  قضیه  این 
از  نزدیک  فاصله  با  افراد  شناسایی  نیز  و  بیماری 

یکدیگر امکان پذیر شود.
معاون وزیر ارتباطات در خصوص چالش های موجود 
تاکید  کشور  در  کرونا  هوشمند  مدیریت  حوزه  در 
و  ابزار  نیازمند  هر چیزی  از  پیش  هوشمندی  کرد: 
بهره برداران هوشمند است و باید در چهارچوب ذهنی 

مدیران و سیاستگذاران شکل بگیرد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران تصریح کرد: بنا 
به دالیل نامشخص، وزارت بهداشت به ارائه مستمر و 
منظم کدملی بیماران و مبتالیان به ویروس کووید 
تمایلی  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  به   ۱۹
است که پیش  این قضیه چالشی  و  نمی دهد  نشان 

روی داده کاوی اطالعات با هدف دستیابی و استخراج 
نتایج کاربردی قرار دارد.

از  دست  آمده  به   اطالعات  تحلیل  نتایج  درباره  وی 
در  کرونا  به  مبتالیان  اقتصادی  وضعیت  سنجش 
کشور گفت: سنجش دهک اقتصادی افراد مبتال به 
این بیماری نشان داد که به  جز دهک اول و دهم، 
سایر دهک های جامعه به  طور یکسانی مورد ابتال قرار 
این بیماری  به  ابتال  از یک ریسک  گرفته   و همگان 

برخوردار بوده اند.
و  کنترل  در  استارت آپ ها  نقش  درخصوص  ناظمی 
مهار بیماری کرونا نیز خاطرنشان کرد: حضور فعاالنه 
استارت آپ های حوزه بهداشت می تواند نقش بسزایی 
درمانی،  مراکز  به  افراد  مراجعه  میزان  کاهش  در 
افزایش رضایت خدمت گیرنده و کنترل میزان سرایت 
بیماری ایفا کند؛ تحقق این مهم نیازمند خوش آمد 
گویی نظام حکمرانی برای استفاده از ایده های نو و 

خالقانه است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی گفت: توسعه کشاورزی بدون 
درصدد  و  نیست  پذیر  امکان  فناوری 
دانش  شرکت های  پتانسیل  از  هستیم 

بنیان بهره ببریم.
 جانعلی بهزاد نسب  در »رویداد مجازی 
و  کشاورزی  فناورانه  نیازهای  معرفی 
نوآوری  وابسته« که در صندوق  صنایع 
اینکه  بیان  با  شد  برگزار  وشکوفایی 
بخش کشاورزی اهمیت زیادی در عرصه 
، گفت: کشاورزی  اقتصادی کشور دارد 
نقش بارزی در تولید ناخالص داخلی و 

توسعه اقتصادی کشور دارد.
افزود: بخش کشاورزی رشد مثبت  وی 
امنیت  بر  عالوه  توانسته ایم  و  داشته 

داشته  نیز  را  کشاورزان  امنیت  غذایی، 
باشیم.

تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی با بیان اینکه وزارت 

توسعه کشاورزی  برای  جهاد کشاورزی 
است،  گرفته  نظر  در  را  هایی  سیاست 
گفت: یکی از این سیاست ها، سیاست 
و  تولید  زنجیره  تکمیل  اصولی  های 

عرضه است.

عکس نوشت

خبر

ــا فســاد،  راه  بــه شــهروندان عزیــز اطــاع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه ب
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــت تخلف ــی در جه ــای مردم ــه گزارش ه ــم کلی ــر داری ــم  در نظ ــن کنی ــا ام ــدان ن ــرای  مفس را ب
در زمینــه فســاد ادارات بــه اطــاع نهادهــای نظارتــی برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و صیانــت کامــل از هویــت 
گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش 
مــی دهــد. و در صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه قــوه قضاییــه 
ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضی در 
رســانه  منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی 

وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــام نماینــد.

اطالعیه
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