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باید  اجرایی  های  عملکرد  دستگاه  نقد  و  بررسی  – در  سرخیل  رضا  قلم   به 
دستگاهها  این  بر  نظارت  بحث  معطوف  را  خود  تحلیل  از  ای  عمده  بخش 
دستگاههای  داشتن  استقالل  و  بودن  مستقل  نگارنده  نظر  به  ؛  بدانیم 
. باشد  می  گذار  تاثیر  بسیار  آنها  تعارف  بدون  و  صحیح  نظارت  در   نظارتی 

 در کشور ما ، مردم اصلی ترین عنصر نظارتی در دستگاههای اجرایی را حراست ها 
دانسته  و معتقدند  این عنصر نظارتی بعنوان عالی ترین مقام نظارتی در هر دستگاه 
باید جهت حفظ ارزش های حقه ی انقالب اسالمی و مبارزه با فساد در دستگاههای 
اجرائی  دارای یک جایگاه کامال مستقل به لحاظ ساختاری و حقوقی باشند ، تا  بعنوان 
 نیروی نظارتی مستقل بتوانند در جلوگیری از انحرافات احتمالی ورود پیدا کنند.

می  و  داشته  را  نظام  در  پاک  چشمهای  و  امین  مشاوری  جایگاه  حراستها 
روانی  امنیت  خدمتگذار،  دستگاههای  در  پاک  و  سالم  فضائی  ایجاد  با  توانند 
آسایش  و  دیگرامنیت  سوی  از  و  آورده   ارمغان  به  ایران  ملت  برای  مالی  را  و 
اندازد. می  مخاطره  به  را  ملی  های  سرمایه  به  اندازان  دست   متخلفین  و 

  این دقیقا همان خواسته دلسوزان نظام و در راس آن رهبر معظم انقالب در مسئله ی 
 نظارت بوده که معظم له بارها و بارها و در مواضع مختلف بر این مسئله تاکید کرده اند.

ای  مجموعه  مدیر  توسط  مزایایش  و  حقوق  که  حالی  در  حراستی  مدیر  یک 
پرداخت می شود که ایشان مسئول صیانت از بیت المال درآن دستگاه هستند ، 
 چگونه می تواند ناظر خوبی برعملکرد مدیر بوده و تخلفات وی را گزارش دهد .

برای مثال می توان به مسئولین واحد حراست در شهرداریها اشاره نمود ؛ آنها سعی 
در برخورد با تخلفات ساخت و ساز و فساد مالی و اداری در شهرداری را دارن در حالی 
که نان زن وبچه آنها در دست همان  شهردار است ، جالب تر آنکه معرفی شخص 
 مناسب جهت تصدی جایگاه مسئول حراست هم بر عهده جناب شهردار می باشد .
؟؟؟!!! اینجاست  سوال   حال 

عملی  اقدام  کنون  تا  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات  وجود  با   چرا 
است؟ نگرفته  صورت  ها   حراست  نمودن  مستقل  تحقق   جهت 

که  قانونی  تصویب  جهت  اقدامی  اسالمی  شورای  مجلس  کنون  تا  چرا 
است؟ نداده  انجام  کند  تامین  را  دولتی  های  دستگاه  در  ها  حراست   استقالل 

یاوران  بعنوان  را  حراستی  نیروهای  تواند  نمی  است  که  جناح  و  گروه  کدام 
بپذیرد؟ اجرایی  های  دستگاه  در  مستقل  جایگاه  رهبری  در  و   انقالب 

حتی  و  مزایا  و  حقوق  نظر  از  حراست  پذیرفت  مسئول  توان  می  آیا 
اجرایی  دستگاههای  مدیران  از  ای  مجموعه  زیر  و  تابع   ، انتصاب 
؟ داشت  جامع  گزارشی  و  دقیق  نظارتی  انتظار  مدیر  آن  از  و   ،  باشد 
.… دیگر  پاسخ  بی  سوال  هزاران   و 

استقالل  دریافت  توان  می  کارشناسی   و  منطقی  پاسخی  به  دستیابی  با 
تحقق  جهت  که  است  واجبات  از  اجرایی  های  دستگاه  در  ها  حراست 
توجه  مورد  باید  انقالب  معزز  رهبری  نظر  مد  موثر  و  سالم  نظارت 
گیرد. اسالمی  قرار  شورای  مجلس  نماینگان  و  محترم   مسئولین 
ها ارزش  و  ازاصول  عقب نشینی   خطر 

یکی از آفات تهدید کننده برای نیروهای حراستی در این وضعیت ، عقب نشینی 
 از رسا لتشان و دلسردی آنها به جهت عدم نتیجه گزارشات ارسالیشان می باشد .

در  سیاسی  شرایط  و  اوضاع  تغییر  با  بعضاً  اصول”  از  گرد  “عقب    این 
عقب  این  از  جلوگیری  جهت  در  نگارنده  نظر  به   ، شود  می  حاصل  جامعه 
تفکرات   ، ها  دولت  تغییردروضعیت  و  شده  مستقل  باید  ها  حراست  گردها 
. ننماید  ایجاد  آنها  نظارتی  و  اصول  دررسالت  تغییراتی   ، فرادست   مدیران 
؛ پایان   در 

نماینده  بعنوان  نوروزی  السالم  و حجه  وردی  دکتر حق  جناب  رود  می  انتظار 
مردمی درغرب استان تهران با مطرح کردن این مهم در صحن علنی مجلس گامی 

بلند در ایجاد امنیت در دستگاههای اجرائی کشور بخصوص شهرداریها  بردارند.

هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شد:

ظریف: آژانس باید اصول بیطرفی 
و حرفه ای گری را رعایت کند

تقسیمات کشوری عامل وحدت 
باشد

ــا  ــی و حریم ه ــای جغرافیای ــت: محدوده ه ــور گف ــر کش وزی
نقــش مهمــی در توســعه کشــور دارنــد امــا ایــن تقســیمات 

ــه وحــدت تبدیــل شــوند ...... ــد ب بای
2

کشاورزان بایداز سیاست های 
بخش کشاورزی مطلع باشند

3

نگران سالمت فرزندانمان و 
4آموزش آن ها هستیم

دکتر محسنی بندپی :

تکمیل 276 پروژه حوزه سالمت 
استان تهران تسریع می شود

اقدام آمریکا برای استفاده از 

»مکانیسم ماشه« پایه حقوقی ندارد

2

برقراری مبادالت مرزی در

 ۳۰ مرز مشترک با همسایگان

3

نسبت به اقشار بی بضاعت و 
اشتغال زایی نیازمندان اهتمام جدی 

داشته باشید

5

سالمت 6

گیرترین  نفس  کرونا  بهداشت:  وزیر 
هجمه تاریخ نظام سالمت ایران است

ــخ نظــام  ــا، نفــس گیرتریــن هجمــه تاری ــر بهداشــت گفــت: کرون وزی
ــن  ــا در ای ــود ام ــته ب ــال گذش ــش از ۱۰۰ س ــران در بی ــالمت ای س
ــای  ــاخت ه ــعه زیرس ــا در توس ــکاران م ــی هم ــش آفرین ــرایط، نق ش

ــت ..... ــدی اس ــار جدی ــی، افتخ ــتی و درمان بهداش

رضا سرخیل - روزنامه نگار

حراست ها ، مهمترین عناصر امنیتی که 
 خود امنیت ندارند

نوشتار

شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  انتخاب  پروسه  اتمام  از  پس  امینی-  پرویز 
کشور،  پارلمان  ریاست  بعنوان  قالیباف  پیروزی  به  منجر  که  اسالمی 
گردیدند،  انتخاب  نیز  مجلس  مختلف  های  کمیسیون  اعضای  و  روسا 
نمود. آغاز  را  خود  کار  رسما  یازدهم  دوره  اسالمی  شورای   مجلس 

اما اخیرا و در حالی که هنوز زمان چندانی از فعالیت این مجلس نوپا سپری 
نشده است، اختالف نظر و کشمکش های شدیدی بین برخی اعضای آن در 
حال رخ دادن است که در همین ابتدای کار، موجب درگیری سرد بین دو تن 
از اصولگرایان شاخص کشور )سیدمصطفی میرسلیم و محمدباقر قالیباف( 
شده است که نهایتا در هفته های اخیر شاهد ادعای میرسلیم عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی،  علیه قالیباف مبنی بر تسلیم تخلفات )رشوه 
65 میلیاردی( شهردار اسبق تهران و تفحصی که در مجلس معلق شد، به قوه 
قضاییه بودیم که وی در گفتگو با خبرگزاری برنا مدعی شد: "همه مدارک را 
به دستگاه قضایی ارجاع داده ام و پیگیری ها از جانب آنها انجام می شود. اصل 
موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر می گردد، 
وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رای نمی آورد، شهردار وقت از اینکه 
تفحص  و  تحقیق  موضوع  می کند.  تشکر  نیاورده،  رای  موضوعی  چنین 
مسئله ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی 
صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته ای 
رایزنی هایی  می دهد  نشان  دارم  که  اسنادی  طبق  است،  گرفته  صورت 
 پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.

گرفته  انجام  قبل  مجلس  در  تفحص  و  تحقیق  داد: حدود 4۰۰  ادامه  او 
تفحص ها  و  تحقیق  این  است.  رسیده  نتیجه  به  آنها  از  کمی  تعداد  که 
می پردازیم." آن  به  اهمیت  و  اولویت  طبق  و  کرد  خواهیم  بررسی   را 

حال با توجه به اینکه در دوران ریاست حجه االسالم والمسلمین رئیسی در راس 
قوه قضاییه شاهد برخورد با متخلفین، آنهم بدون رعایت خط قرمزها بوده ایم، 
 باید منتظر محک جدی این دستگاه در رسیدگی به ادعای میرسلیم باشیم.
 شایان ذکر است که در این راستا 3 گزینه زیر محتمل به نظر می رسد:

اتهام  الف( در صورت ثابت شدن قطعی ادعای میرسلیم مبنی بر صحت 
بعنوان  اسالمی  فعلی مجلس شورای  ریاست  آیا  قالیباف،  علیه  وارد شده 
خیر؟ یا  شد  خواهد  محاکمه  اصولگرایی  مدعیان  و  پرچمداران  از   یکی 

ب( و یا با فرض بر اینکه میرسلیم مستندات کافی برای اثبات ادعای خویش 
قانونی در  برخورد  آیا  تبرعه گردد،  وارده  اتهام  از  قالیباف  و  باشد  نداشته 
خصوص نشر چنین اتهام سنگینی از سوی دستگاه قضایی با دیگر پرچمدار 
داد؟ میرسلیم، رخ خواهد  یعنی سیدمصطفی  اصولگرایی کشور   و مدعی 

این  دارند،  آن  نسبت  عمومی  افکار  که  ای  دلهره  و  بارز  نکته  اما  و  ج 
مشمول  و  پرونده  این  به  رسیدگی  شدن  فرسایشی  امکان  آیا  که  است 
ماه  صالبت  همان  با  قضاییه  قوه  اینکه  یا  دارد،  امکان  آن  شدن  زمان 
 های اخیر به این پرونده نیز با دقت نظر و شفاف رسیدگی خواهد نمود؟

علی ایحال این عرصه از رسیدگی به پرونده دو تن از مدعیان اصولگرایی، می 
تواند محکی جدی برای قوه قضاییه کشور باشد که امید است همانگونه که 
این دستگاه توانسته استد تحت مدیریت حجه االسالم والمسلمین رئیسی تا 
به امروز محکم و استوار گام بردارد، در ادامه نیز شاهد امیدوار کردن اجرای 
عدالت در سطح جامعه باشیم و اعتماد مردم به دستگاه عدل و داد، روز به 

روز بیشتر گردد.

پرویز امینی-  روزنامه نگار

جدی ترین محک دستگاه قضایی در 
 ادعای میرسلیم علیه قالیباف

نوشتار
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رهبری  مدعی  آمریکا  دفاع  وزیر 
راهبردی  منطقه  در  کشور  این 
یک  حتی  گفت  و  شد  ایندوپاسیفیک 
اینچ از آن را به چین واگذار نمی کنیم.

وزیر  اسپر«  »مارک  رویترز،  از  نقل  به 
واشنگتن  که  شد  مدعی  آمریکا  دفاع 
حتی »یک اینچ از اقیانوس آرام« را به 
دیگر کشورهایی که فکر می کنند نظام 

سیاسی بهتری دارند؛ واگذار نمی کند.
روی  که  نیست  گفتن  به  الزم  البته 
به  خطاب  ویژه،  طور  به  اسپر  سخن 
چین بود. حال آنکه وی اظهار امیدواری 
کرد پکن به رغم تالش تهاجمی برای 
نوسازی ارتش، نهایتاً به نظم بین المللی 

تن دهد!
اسپر همچنین گفت که چین به دنبال 
و  است  جهانی  سطح  در  قدرت  بسط 

می خواهد تا نیمه قرن به برتری نظامی 
دست پیدا کند.

وزیر دفاع آمریکا از ایندوپاسیفیک )دو 
مرکز  عنوان  به  آرام(  و  هند  اقیانوس 
منازعه قدرت با چین نام برد و گفت که 
در کنار روسیه، حضور چین هم رنگ و 
بوی جهانی به خود گرفته و واشنگتن 
باید توانایی رویارویی با آنها را در سطح 

جهانی داشته باشد.
افزود:  خود  ادعاهای  ادامه  در  اسپر 
مسئولیت رهبری )این منطقه( با آمریکا 
از  یکی  که  است  سال ها  چراکه  است 
محسوب  ایندوپاسیفیک  کشورهای 

می شویم.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حالی بیان 
شد که روز گذشته، مایک پمپئو وزیر 
خارجه این کشور از تحریم افرادی خبر 

داد که در ساخت جزایر مصنوعی چین 
دخیل  جنوبی  چین  دریای  در  واقع 
اثبات  برای  پکن  دولت  بودند.همزمان، 
حق مالکیت خود بر این پهنه آبی، دو 
فروند موشک میان برد آزمایش کرد که 
ناوهای هواپیمابر  آنها می تواند  از  یکی 

یک  آزمایش ها،  این  بگیرد.  هدف  را 
روز بعد از آن انجام شد که هواپیمای 
در  چین  مادامیکه  آمریکا  جاسوسی 
حال انجام رزمایش دریایی بود؛ منطقه 
دریای  فراز  بر  این کشور  ممنوع  پرواز 

»بوهای« را نقض کرد.

وزیر دفاع آمریکا برای چین خط و نشان کشید

 کاظم خاوازی :

محسن حاجی میرزایی :

ــا فســاد،  راه  بــه شــهروندان عزیــز اطــالع 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 اطــالع 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 اعــالم نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       ۰9۳61۳77917

ضرورت  بر  سوریه  در  کوبا  سفیر 
تقویت همکاری های مشترک برای 
آمریکا  ظالمانه  اقدامات  با  مبارزه 

تاکید کرد.
به نقل از سانا، »میگوئل پرگا« سفیر 
کوبا در سوریه در جریان مراسمی به 
سالگرد  پنجمین  و  پنجاه  مناسبت 
کشور   ۲ میان  دیپلماتیک  روابط 
تقویت  برای  کوبا  که  کرد  اعالم 
با  مشترکش  روابط  و  ها  همکاری 
سوریه در تمام زمینه ها تمایل دارد.

با  کشور   ۲ هر  افزود:  ادامه  در  وی 

دولت  ظالمانه  و  یکجانبه  اقدامات 
به  باید  و  هستند  رو  به  رو  آمریکا 
خود  داخلی  و  ملی  های  توانمندی 
تکیه  اقدامات  این  با  مقابله  برای 

کنند.
خوبی  روابط  کرد:  بیان  کوبا  سفیر 
میان سوریه و کوبا وجود دارد و ما به 
دنبال تقویت همکاری های دو جانبه 
و اجرای رایزنی ها و افزایش تبادالت 
تجاری و موضع گیری های هماهنگ 

در محافل بین المللی هستیم.
کشورش  تمایل  به  همچنین  وی 

در  شده  تولید  واکسن  ارسال  برای 
کوبا علیه ویروس کرونا به سوریه در 

صورت پایان یافتن مراحل آزمایشی 
آن اشاره کرد.

کوبا وسوریه باید باهمکاری یکدیگر دربرابر تحریم های آمریکا بایستند



سیاسی
خبر

بیانیه رئیس شورای امنیت در رددرخواست 
آمریکاتبعات حقوقی زیادی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بیانیه رئیس شورای امنیت مبنی 
بر اینکه درخواست آمریکا باطل و بی اثر است، تبعات حقوقی بسیاری 

به دنبال دارد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام 
رئیس شورای امنیت سازمان ملل در رد درخواست آمریکا مبنی بر 
بازگردان تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، گفت: شب گذشته 
آمریکا بار دیگر شکست تاریخی دیگری را در نشست شورای امنیت 

سازمان ملل متحمل شد.
تحریم  تمدید  برای  ماه  مرداد  آمریکا در ۲۴  افزود: در خواست  وی 
شورای  اعضای  مخالفت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  تسلیحاتی 
امنیت مواجه شد، همچنین در ۳۰ مرداد ماه نیز بار دیگر تالش این 
کشور برای توزیع اعالمیه علیه ایران با مخالفت اعضای این شورا روبرو 

شد.
بار در  اولین  برای  اظهار داشت: شاید  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
تاریخ شورای امنیت باشد که در کمتر از ۱۰ روز یکی از اعضای دائم 

این شورا با یک »نه بزرگ« روبرو شده است.
خطیب زاده ادامه داد: برای اولین بار رئیس شورای امنیت رسماً اعالم 
کرد که آمریکا اساساً اهلیتی برای توزیع چنین اعالمیه ای بین اعضا 
اینکه درخواست آمریکا  بر  امنیت مبنی  بیانیه رئیس شورای  ندارد؛ 

باطل و بی اثر است، تبعات حقوقی بسیاری به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: آمریکا از اتفاق شب گذشته بسیار ناراحت و عصبانی 
است به حدی که سفیر این کشور در سازمان ملل به متحدین اروپایی 

خود نیز حمله کرده و آن ها را شرکای ایران نامیده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: آنچه که شب گذشته رخ داد، 

هشتمین یا نهمین شکست آمریکا طی چند ماه اخیر است.
خطیب زاده خاطر نشان کرد: امیدواریم در ادامه مسیر، شرکای ما در 
برجام و همچنین تمامی اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت نشان 
دهند که اجازه نخواهند داد تا آمریکا با ترساندن و ارعاب، از شورای 

امنیت سازمان ملل استفاده ابزاری و قوانین بین المللی را نقض کند.

خارجه  امور  وزارت  اسبق  سخنگوی 
استفاده  برای  آمریکایی ها  اقدام  گفت: 
کشورمان  علیه  ماشه«  »مکانیسم  از 
در شورای امنیت پایه حقوقی، منطقی، 

سیاسی و اخالقی ندارد.
اسبق  سخنگوی  آصفی  حمیدرضا 
وزارت امور خارجه در مورد اقدام آمریکا 
در استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران 
گفت: طبق برجام، ایران و ۱+۵ توافق 
تکالیفش  از  کشور  هر  اگر  که  کردند 
اگر  تخطی کرد، طی روال و مراحلی، 
متوسل  ماشه  مکانیسم  به  شد  الزم 
اختالف  هر  که  نیست  اینگونه  و  شود 
و  ساز  این  به  وظیفه ای  از  تخطی  و 
خیلی  همچنانکه  شود،  منتهی  کار 
در  و موضوعات مختلف  مواقع مسائل 
کمیسیون مشترک برجام حل و فصل 

شده است.
وی اعمال »مکانیسم ماشه« را آخرین 
راه حل در نظر گرفته شده در برجام 
دانست و افزود: اگر هیچ مسیری جواب 
نداد باید به اعمال این مکانیسم متوسل 

شد.
خارجه  امور  وزارت  اسبق  سخنگوی 
تاکید کرد: اما نکته مهم این است که 
استفاده از این مکانیسم برای کشورهای 
عضو برجام است؛ آمریکا که عضو توافق 
دو  کشور حدود  این  نیست،  هسته ای 
علنی  و  رسمی  اعمال  با  پیش  سال 
برجام خارج شد و »پمپئو«  از  ترامپ 

و »برایان هوک« هم گفتند که دیگر 
عضو برجام نیستند و توافق هسته ای را 
بدترین توافقی دانستند که آمریکا تا آن 

زمان انجام داده بود.
آصفی اظهار داشت: به رغم این واقعیت 
آوردی  در  من  تفاسیر  با  آمریکایی ها 
و استدالل شبه حقوقی ادعا می کنند 
که، چون عضو شورای امنیت هستند 
متوسل  ماشه  مکانیسم  به  می توانند 
شوند که چنین ادعایی پایه حقوقی و 

منطقی ندارد.
وی افزود: به همین علت چین، روسیه، 
کشورهای  دیگر  اروپایی،  تروئیکای 

بعنوان  بلژیک  و  امنیت  شورای  عضو 
این  شورا  این  امور  کننده  هماهنگ 

ادعای آمریکایی ها را رد کردند.
این دیپلمات پیشین کشورمان عنوان 
که  طرحی  حتی  خبرها،  طبق  کرد: 
رئیس  عنوان  به  اندونزی  به  پمپئو 
دوره ای شورای امنیت ارائه کرد که در 
دستور کار این شورا بگذارد، تا به حال 

پذیرفته نشده است.
آصفی در گفتگوی خود با صداوسیما، 
خودخواهانه  را  آمریکایی ها  اقدام  این 
و از سر استیصال دانست و ادامه داد: 
که  می دانند  هم  خودشان  آنان  البته 

رای نمی آورند و موفق نمی شوند چنان 
شورای  در  نیز  اخیر  هفته های  در  که 
امنیت دچار شکست سنگینی شدند و 
جز دومنیکن هیچیک از اعضای شورای 

امنیت با کاخ سفید همسو نشدند.
وی گفت: البته آنجا هم می دانستند که 
دچار شکست می شوند، زیرا البی های 
شان فعال و اطالعاتشان دقیق بود، اما 
باتالقی  و  خودساخته  بحران  علت  به 
کرده اند  درست  خودشان  برای  که 
می روند  فرو  آن  در  بیشتر  روز  به  روز 
و مدام دچار شکست های فضاحت بار 

می شوند.

اقدام آمریکا برای استفاده از 
»مکانیسم ماشه« پایه حقوقی ندارد

خبر

در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی

 انرژی اتمی مطرح شد:

ظریف: آژانس باید اصول بیطرفی و 
حرفه ای گری را رعایت کند

 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه جمهوری 
در  و  عادی  شرایط  در  آژانس  با  همکاری  ادامه  دنبال  به  اسالمی 
چارچوب مقررات بین المللی است، گفت: آژانس باید اصول بی طرفی 

و حرفه ای گری را در تعامالت خود رعایت کند.
در دیدار  »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
اتمی،   انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی«  »رافائل  با 
همکاری های جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی اتمی مورد 

بحث و گفت و گو قرار گرفت.
وزیر امور خارجه در این دیدار تأکید کرد همکاری های ایران و آژانس 
همواره بر مبنای تعهدات بین المللی و در چارچوب فنی و حرفه ای 

بوده است.  
ظریف افزود :همان طور که آژانس نیز بارها تایید کرده است بیشترین 
همکاری ها در حوزه پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد و این 

مسیر می تواند در همین چارچوب  ادامه پیدا کند.  
با حل اختالفات  امیدواری کرد  امور خارجه کشورمان اظهار  وزیر 
موجود بر اساس اعتماد متقابل، همکاری های دو طرف در چارچوب 

مقررات پادمانی و بر مبنای حسن نیت ادامه یابد.  
در این دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که 
آژانس وظایف خود را بر اساس اصول بی طرفی و حرفه ای گری و 

همچنین در چارچوب صرف مالحظات فنی انجام می دهد.
وی افزود همکاری های بین ایران و آژانس در گذشته به نفع دو طرف 
بوده و با غلبه بر برخی مشکالت، میتوان این همکاری ها را ادامه داد.

 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از ظهر امروز با »علی 
اکبر صالحی« رییس سازمان انرژی اتمی نیز دیدار و گفت و گو کرد.

وی شب گذشته در راس هیاتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با استقبال »بهروز کمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران 
و »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های 
بین المللی مستقر در اتریش وارد تهران شد. این سفر بنا به دعوت 
طرف ایرانی و در راستای تداوم همکاری میان ایران و آژانس انجام 

شده است.
رافائل گروسی قبل از سفر خود به ایران در توئیتی اعالم کرد که 
برای دیدار با مقامات جمهوری اسالمی برای پرداختن به موضوعات 

باقی مانده در خصوص توافقات پادمانی راهی تهران می شود. 

در دیدار وزیر ارتباطات با قالیباف مطرح شد؛

تأکید بر رویکرد فرصت محوری در حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات

رئیس مجلس شورای اسالمی بر رویکرد فرصت محوری و ایجابی به 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  در حوزه  و سلبی  انگاری  تهدید  جای 

تاکید کرد.
 بابک نگاهداری از دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونان با 

رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد.
از  حداکثری  استفاده  اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  حوزه  رئیس 
الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و  ظرفیت های دولت 
مشکالت مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات 
بر بستر فناوری های نوین را از مهم ترین محورهای مورد تأکید ریاست 

محترم مجلس در این دیدار برشمردند.
و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  به  بیشتر  توجه  لزوم  افزود:  نگاهداری 
فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، 
رویکردهای  کاهش  محتوا،  تولید  نهضت  و  ساخت ها  زیر  ایجاد 
سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری ها و 
قانونگذاری های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.

موضوع  فناوری  ظهور  کرد:  تصریح  مجلس  ریاست  حوزه  رئیس 
حکمرانی را دچار تحول جدی کرده است و مفهوم فرصت و تهدید 
دچار دگرگونی جدی شده است. دیگر به مفهوم قبلی تهدید مطرح 
نیست و آنچه هست فرصت ها هستند که به دو نوع با ریسک و بدون 
ریسک تقسیم می شوند و تحول در حوزه فرصت های با ریسک امکان 

پذیر است.
تصمیم  و  حکمرانی  در  محوری  جامعه  حاکمیت  گفت:  نگاهداری 
گیری های مدیریتی حوزه های مختلف اداره کشور به ویژه در عرصه 
رئیس  تأکید  مورد  محورهای  دیگر  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
تعریف چارچوب های  لزوم  بر  و همچنین  بود  دیدار  این  در  مجلس 
مشخص و قوانین و مقررات الزم برای حضور مؤثر و سالم در فضای 
مجازی اشاره شد و برآمادگی مجلس شورای اسالمی برای بررسی و 
تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

و نمایندگان محترم مجلس در این حوزه تأکید شد.

واکنش بعیدی نژاد به انزوای مجدد 
آمریکا در شورای امنیت

سفیر کشورمان در انگلیس در واکنش به انزوای مجدد ایاالت متحده 
در شورای امنیت نوشت: ختم جلسه!

 حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در واکنش به انزوای مجدد 
آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در 

توئیتر یادداشتی منتشر کرد.
وی نوشت: امروز رئیس شورای امنیت در پاسخ به این سوال که چه 
در  ایران  علیه  تحریم ها  بازگشت  برای  آمریکا  برابر طرح  در  اقدامی 
نظر دارد، گفت: چون اعضای بسیار زیادی درشورای امنیت نظر کاماًل 
مخالفی با یک عضو دیگر دارند، پیرامون موضوع اجماع وجود ندارد و 

لذا اقدامی در مورد پیشنهاد آمریکا متصور نیست. ختم جلسه!
گفتنی است، سفیر اندونزی که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت 
را در ماه جاری میالدی بر عهده دارد روز گذشته اعالم کرد: ما در 
جایگاهی نیستیم که اقدامات بیشتری در خصوص اقدام آمریکا برای 
کلید زدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران انجام دهیم.
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کارشناس مسائل سیاسی گفت: آشکار 
کردن این روابط نشانه استیصال آمریکا 
و صهیونیست ها و حاکی از آن است که 
بحران در این رژیم روز به روز گسترده تر 

می شود.
عباس سلیمی نمین، کارشناس مسائل 
با  امارات  اخیر  توافق  درباره  سیاسی 
رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ارتباط 
غاصب  رژیم  با  کشورها  سران  برخی 
نیست  جدیدی  مقوله  صهیونیستی 
کنترل  هدف  با  رژیم  این  پیدایش  و 

کشورهای اسالمی بوده است.
غرب  در  بینی  پیش  این  افزود:  وی 
نظران  صاحب  برخی  و  گرفت  صورت 
مطرح  صراحت  به  را  اعتقاد  این  غربی 
غرب  فرهنگ  آینده  چالش  که  کردند 
اسالمی  نهضت های  و  اسالمی  خیزش 
برنامه ریزی  اساس  این  بر  بود.  خواهند 
کردند و بخشی از این برنامه ریزی روی 
کشورهای  در  آلوده  افراد  آوردن  کار 
مختلف و پشتیبانی آنها است که با این 

روحیه هیچ پایگاه مردمی ندارند.
در  که  کسانی  گفت:  همچنین  وی 
کشورهای عربی از طریق کودتا روی کار 
ندارند  مردمی  پشتیبانی  هیچ  آمده اند 
بنابراین ناچارند که نقطه اتکای خود را 

در بیرون قرار دهند.
سلیمی نمین ادامه داد: آمریکا و انگلیس 
اطالعاتی  ساختار  تا  می کنند  تالش 

اسرائیل را تقویت کنند و امروز این نظام 
سرکوب  قوه  یک  به  تبدیل  اطالعاتی 
هم  یعنی  است؛  شده  توانمند  بسیار 
هم  و  کرده  فراهم  را  ابزارهای سرکوب 
متدهای سرکوب را به روز می کند. لذا 
کشورهای عربی اتکای جدی به قدرت 
اطالعاتی اسرائیل دارند و تصور می کنند 
و  عریض  تشکیالت  این  با  اسرائیل  که 
طویل اطالعاتی خود که فقط موساد هم 
نیست و چندین سرویس اطالعاتی دارد، 
پشتیبانی  از  برخورداری  خأل  می تواند 

مردمی را برای آنها پر کند.
اظهار  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
ارتباطات  آنها  که  سالهاست  داشت: 
بسیار گسترده با سرویس های اطالعاتی 
اسرائیل دارند اما از ترس واکنش مردم 

تا امروز آن را پنهان می کردند.
سبب  عامل  دو  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  کنند،  آشکار  را  روابط  این  شد 
و خارج مشکالت  اسرائیلی ها در داخل 
جدی دارند. در داخل مردم این سرزمین 
نقاط  اقصی  در  ما  که  هستند  معترض 
دنیا زندگی آرامی داشتیم و شما ما را با 
وعده زندگی بهتر به اینجا کشاندید، اما 
پس از گذشت سال ها هر روز تنش ما با 

ملت های منطقه بیشتر می شود.
تاریخ  تدوین  و  مطالعات  دفتر  مدیر 
ایران تاکید کرد: آنها برای اینکه بتوانند 
نشان  باید  کنند  مهار  را  اعتراضات  این 

بدهند که روابطشان با کشورها دوستانه 
پیش  بهتری  دورنمای  بنابراین  و  است 
همه  که  حالی  در  آنهاست.  مردم  روی 
عربی  برخی کشورها  می دانند حاکمان 
امارات  حاکمان  و  نبوده  کننده  تعیین 
کشور  این  ملت  اراده  کننده  منعکس 
این  خاطر  به  امارات  مردم  و  نیستند 
اقدام ناراحتند. بنابراین رابطه آشکار یک 

کارکرد داخلی برای اسرائیل دارد.
وی افزود: این اقدام یک کارکرد بیرونی 
هزینه  صهیونیسم  حامیان  دارد.  هم 
گزافی برای رژیم صهیونیستی پرداخت 
و  آلمان  مثل  کشورهایی  می کنند. 
برای  تومان  میلیاردها  ساالنه  آمریکا 
این  مردم  و  می کنند  خرج  اسرائیل 
کشورها هم معترض هستند که چرا این 
نتیجه پرداخت می شود.  هزینه های بی 
انتخابات آمریکا برای ترامپ  در آستانه 
بگوید  که  است  نمایش خوب  یک  این 

ما توانستیم یک کشور دیگر را هدایت 
کنیم تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد.

شیوخ  اینکه  داد:  ادامه  نمین  سلیمی 
از  حمایت  به  اظهار  عربستان  و  امارات 
اسرائیل نکنند به نفع آمریکا و در دراز 
مدت حتی به نفع اسرائیل است. چون 
این روابط مخفی باشد بقای  زمانی که 
وقتی  اما  می شود،  تضمین  بیشتر  آنها 
شرایط  می کنند  آشکار  را  خود  ماهیت 
داخلی آنها به هم می ریزد و اعتراضات 

در این کشورها گسترش می یابد.
وی در پایان تصریح کرد: آشکار کردن 
و  آمریکا  استیصال  نشانه  روابط  این 
که  است  آن  از  و حاکی  صهیونیست ها 
بحران در این رژیم روز به روز گسترده تر 
می شود. رابطه با کشورهای عربی ذخایر 
آمریکا و اسرائیل هستند و آنها در حال 
این  و  هستند  ذخایر  این  کردن  خرج 

یعنی دست آنها خالی است.

اقدام امارات ناشی از استیصال آمریکا و رژیم صهیونیستی است
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تالش می کنیم کمتر در امور 
تولیدکنندگان داخلی دخالت کنیم

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه همیشه برای دولت بازار داخل 
باید روالی را طراحی کنیم که  بوده است، گفت:  از صادرات  مهمتر 

کمترین نوسانات را در این بازار داشته باشیم.
جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت  در حاشیه جلسه دولت با اشاره 
به مساله قیمت مرغ در کشور، اظهار کرد: مرغ در حوزه صنعت نیست، 
در حوزه کشاورزی است ولی از آنجایی که تامین مرغ مورد نیاز مردم 
کشاورزی جلسه  وزارت جهاد  با  باشد  الزم  اگر  است،  مهم  ما  برای 

می گذاریم و در نحوه صدور مجوزها نیز مداخله می کنیم.
سرقینی در ارتباط با دخالت دولت در امور واحدهای تولیدی از طریق 
مجوزهای الزم، گفت: واحدهای تولیدی از این موضوع گله مند بودند؛ 
اما اجبار است. همیشه برای دولت بازار داخل مهمتر از صادرات بوده 
است. باید روالی را طراحی کنیم که کمترین نوسانات را در این بازار 

داشته باشیم. بعضا در اجبار این مجوزها ناگزیر هستیم.
وی ادامه داد: تالش ما این است با برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان 
مدت این موضوع را به حداقل برسانیم تا تولید کننده هم شرایط خود 

را بداند. اما گاهی چاره ای جز مداخالت نداریم.

محدوده های  گفت:  کشور  وزیر 
در  مهمی  نقش  و حریم ها  جغرافیایی 
تقسیمات  این  اما  دارند  کشور  توسعه 

باید به وحدت تبدیل شوند.
کشور   وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا   
کدگذاری  طرح  از  رونمایی  آئین  در 
عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری 
و  محرم  ایام  تسلیت  عرض  ضمن 
آرزوی قبولی عزاداری ها، اظهار داشت: 
مطرح  دوستان  امروز  که  مسأله ای 
سال  از  و  است  مهمی  مسأله  کردند 
۶۲ تکلیف قانونی بوده و تاکنون ادامه 
پیدا کرده زیرا کار مشکلی بوده است. 
مجموعه ای از داده ها و اطالعات و نوع 
نگاه و تعریفی که دستگاه های مختلف 
یکپارچه  می دهند.  سرویس  نوبت  به 
به  تبدیل آن  و  سازی همه دستگاه ها 

فرسایی  طاقت  کار  شناسنامه  و  کد 
است.

وی عنوان کرد: مسأله مرز و حدود، جز 
مراعات  از  ناگزیر  که  است  موضوعاتی 
آن در همه زمان ها بوده ایم. محدوده ها 
و مرزها میان کشورها در حد یک متر 
موجب جنگ و خونریزی و درگیری های 
وسیع شده است. موضوعات مرزی در 
اعتقادی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه 

گنجانده شده است .
وزیر کشور تصریح کرد: فارغ از مرز بین 
کشورها، در داخل هم با مرزها مواجه 
هستیم. تعیین حدود مرزها در مناطق 
و  اهمیت  به  توجه  با  کشور  مختلف 
ارزشی که در زمانی نسبت به موضوعی 
زمانی  است.  انجام شده  داشته،  وجود 
شاید هدف مرزبندی سیاسی بوده است 

و  حفاظت  به  موظف  زمانی  حکام  و 
نگهبانی از منطقه خود بودند این مرزها 

دارای ارزش بسیار باالیی بوده اند.
رحمانی فضلی بیان کرد: از وقتی جلو 
دولت ها  و  حکومت ها  بحث  و  رفتیم 
مطرح  متمرکز  های  ریزی  برنامه  و 
می شود، نوع نگاه ها عوض خواهد شد 
یعنی نظام متمرکز اداری باید به اقصی 
نقاط کشور خدمات اداری بدهد. پس 
و  منابع  توزیع  و  خدمات رسانی  بحث 
امکانات مستلزم این است که حتماً این 
تقسیم بندی ها داخل کشور انجام شود. 
گاهی در مقام عمل این تقسیم بندی ها 
به سمت مسائل فرهنگی می رود و توأم 

با اختالفات بسیار زیادی است.
وی افزود: حساسیت ها روی مناطق و 
نحوه تقسیمات و اجرای حدود و مرزها 

در بسیاری از مناطق به فرهنگ تبدیل 
می شود. ما وقتی در تقسیمات کشوری 
اولین  دهیم  انجام  کاری  می خواهیم 
مسأله که به دنبالش هستیم این است 
مناسب  فضا  اجتماعی  نظر  از  آیا  که 
است یا نه. اگر با تنش همراه باشد برای 

ما هزینه زیادی را به همراه دارد.
وزیر کشور تاکید کرد: یکی از موضوعاتی 
دامن  مقاومت ها  و  آتش ها  این  به  که 
می زد این بود که دستگاه های مختلف 
تعاریف  اقامتی  مکان های  به  نسبت 
متعددی داشتند که ما را در عمل دچار 
مشکل می کرد. تقسیم بندی در حوزه 
دقت  با  اگر  آن  محدوده های  و  آبریز 
خواهیم  مسأله  همیشه  نشود،  انجام 
داشت و واقعاً هم داریم و میان استان ها 

چنین مباحث مهمی مطرح است.

تقسیمات کشوری عامل وحدت باشد



اقتصاد
اخبار

شرکت ملی حفاری ۱۰۹ حلقه چاه نفت و 
گاز حفر و تکمیل کرد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، از حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه 
نفت و گاز با ثبت متراژ حفاری ۱۳۳ هزار و ۲۲۲ متر در یک سال گذشته 

خبر داد.
چاه های  تعداد  از  گفت:  موسوی  سیدعبداهلل  نفت،  وزارت  از  نقل  به   
تکمیل شده، ۳۰ حلقه توسعه ای، ۱۰ حلقه اکتشافی توصیفی و ۶۹ حلقه 
تعمیری تکمیلی بوده است و در همین مدت ۱۹ هزار و ۳۱۳ متر حفاری 
افقی و جهت دار نیز در چاه های نفت و گاز انجام و عمیق ترین و نخستین 
چاه جهت دار در سازند کژدمی میدان آزادگان جنوبی از سوی متخصصان 

این شرکت با موفقیت حفر شد.
ابتدای  از  به عملکرد شرکت  این گزارش مربوط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعداد دکل های حفاری خشکی  است،  اول شهریور ۹۹  تا  شهریور ۹۸ 
و دریایی ملکی شرکت ملی حفاری را ۷۲ دستگاه عنوان کرد و افزود: 
مجموع چاه های حفر شده در گستره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت نفت 
و گاز پارس، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت مناطق مرکزی و 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و مابقی در قالب پروژه ای بوده 

است.
و  همکاری  قراردادهای  انعقاد  به  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مشارکت با شرکت های داخلی اشاره کرد و گفت: در این مدت قراردادهای 
همکاری با دانشگاه های شاهرود، چمران، صنعت نفت و جهاد دانشگاهی 
برای انتقال دانش، مستندسازی تجربیات و همکاری های علمی آموزشی 

منعقد شده است.
موسوی ارائه خدمات یکپارچه فنی و مهندسی را از مزیت های انحصاری 
تجهیزاتی  و  تخصصی  توان  از  برخورداری  افزود:  و  دانست  این شرکت 
شرکت سبب شده که بتواند هم زمان با عملیات حفاری چاه ها، خدمات 
متنوع فنی و تخصصی مرتبط با این صنعت را به شرکت های متقاضی 
ارائه کند که مجموع این خدمات در این مدت بالغ بر ۳ هزار و ۸۴۲ 

عملیات است.
وی اظهار کرد: پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت در نتیجه کار و استفاده 
از ظرفیت ها و توان ساخت داخل در بومی سازی ساخت قطعات پرمصرف 
و تجهیزات اساسی از افتخارات این شرکت محسوب می شود که از جمله 
می توان به ساخت یک دستگاه حفاری سنگین خشکی و صدها قطعه و 
تجهیزات کاربردی نظیر طراحی و ساخت ابزار پالسر مثبت ویژه چاه های 
دیجیتال  سیستم  و  الینر   ،RTTS درون چاهی  ابزار  افقی،  انحرافی 
ساخت  و  طراحی  اسیدکاری،  میکسر  بچ  المنت،  پکینگ  سیال،  پمپ 
پمپ هیدرولیک و  سیستم روان کاوی گیربکس تاپ درایو، طراحی و 
ساخت سازه سیستم A-frame دکل حفاری، طراحی سیستم جامع 
مدیریت نمودارگیری و سامانه جامع HRM، طراحی و ساخت سیستم 
جک های هیدرولیک دستگاه دریایی مورب، طراحی و ساخت دو تجهیز 
کلیدی چاه های گازی )تمیزکننده جداری و خارج کننده ذرات(، ساخت 

یونیت های هشداردهنده مقابله با گاز H۲S  و ... اشاره کرد.
و  کاری  مناسبات  توسعه  به  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
همکاری های مشترک با شرکت های بخش خصوصی در اجرای طرح های 
توسعه میدان های نفتی در این دوره اشاره و گفت: همکاری بیش از پیش 
با بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی از اهداف 

توسعه ای و کالن این شرکت است.
موسوی اهتمام این شرکت به کارهای عام المنفعه و اجرای مسئولیت های 
اجتماعی و همچنین آموزش های عمومی و تخصصی از جمله در ابعاد 
افزود: در راستای  یادآور شد و  را  و...  ایمنی، کنترل مهار فوران چاه ها 
تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید و تأکید وزارت 
شرکت های  داخلی،  صنعتگران  و  سازندگان  با  تعامل  بر  مبنی  نفت 
به عنوان  این شرکت  دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، 
یک مجموعه مادر تخصصی بزرگ دولتی در صنعت حفاری کشور در 
ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود توسعه دوجانبه 
و چندجانبه با این بخش ها و استفاده متقابل از ظرفیت های یکدیگر را 

تعریف و به جد دنبال می کند.
وی اظهار کرد: این شرکت به عنوان مجموعه ای دانش محور و برخوردار از 
فناوری های روز تالش خود را بر محور استفاده حداکثری از توانمندی های 
داخلی، ارائه کار کیفی، ایجاد صرفه اقتصادی، برقراری توازن میان درآمدها 
و هزینه ها با توجه به خودگردان بودن، انضباط  کاری و نگرش بنگاهداری 
اقتصادی معطوف کرده و در مدت پیش گفته سرفصل برنامه های خود 
را به توجه بیش از پیش به این نکات مهم و اساسی در پیشبرد اهداف 

شرکت اختصاص داده است.
تأکید  حسب  که  توضیح  این  با  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مقام عالی وزارت نفت، شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بازوی اجرایی 
شرکت ملی نفت ایران در یک سال گذشته تالش کرده در شتاب بخشی 
به اجرای پروژه های کلید در دست مربوط به بهره برداری از میدان های 
نفت و گاز مشارکت فعال داشته باشد، به استفاده از توان بالقوه و بالفعل 
این شرکت در موضوع پروژه های چاه های اکتشافی اشاره کرد و درباره 
همکاری تنگاتنگ ملی حفاری با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
اظهار کرد: شرکت ملی حفاری در اثبات قطعی کشف میدان گازی ارم در 
استان فارس و میدان عظیم نفتی نام آوران در حوزه فعالیت شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در همکاری مؤثر و مستمر با مدیریت اکتشاف 
نقش آفرینی داشته و روند این همکاری دوسویه در سال گذشته در اجرای 
دو پروژه  ۸+ ۶ استمرار یافته و هم اینک ۱۰ درصد توان عملیاتی شرکت 

در این حوزه تمرکز دارد.
تولید  و  اکتشاف  شرکت های  با  دوسویه  همیاری  و  همکاری  به  وی 
)E&P( که به دنبال طرح های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران و به ویژه 
طرح توسعه ۲۸ مخزن در مناطق نفت خیز جنوب در راستای نگهداشت 
و افزایش تولید، شتاب بیشتری گرفته است، اشاره کرد و گفت: مشارکت 
شرکت ملی حفاری با این شرکت ها در مواردی اجرایی یا در شرف اجرا 
و  امکانات  و  فنی  دانش  و  توان  از  بهره برداری مطلوب  بیانگر  که  است 
داشته های داخلی است و می تواند آهنگ رشد و پویایی صنعت نفت را 
شتاب بخشد و برنامه های توسعه ای را محقق سازد، ضمن اینکه براساس 
نتایج مناقصات مربوط به این بسته ها، ملی حفاری در پروژه های طرح 
توسعه میدان نفتی گچساران در مناطق نفت خیز جنوب و نفت شهر در 
حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی رأسا وارد و عملیات اجرایی این پروژه ها 
در چارچوب برنامه کارفرما دنبال می شود و به تازگی نیز توسعه میدان های 
نفتی رامین و باالرود و سپهر و جفیر را در استان خوزستان را با همکاری 

شرکت های بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است.

با  ویدئوکنفرانسی  جلسه  در  راه  وزیر 
رفع  بر  ترکمنستان،  خارجه  امور  وزیر 
به منظور گسترش  هرگونه محدودیت 
ترانزیت و تجارت بین دو کشور تاکید 

کرد.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد 
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی و رشید 
ترکمنستان  امور خارجه  وزیر  مرودف، 
ویدئوکنفرانسی،  گفت وگویی  در 
حوزه  در  دوجانبه  مسائل  مهم ترین 
حمل و نقل را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند.
دو طرف در این جلسه، بر ضرورت اقدام 
سریع برای رفع محدودیت های ترانزیتی 
همکاری های  گسترش  کشور،  دو  بین 
همکاری های  توسعه  نیز  و  منطقه ای 
راهبردی، اقتصادی و تجاری به ویژه در 

شرایط کرونا تاکید کردند.
در  کشورمان  شهرسازی  و  راه  وزیر 
بخشی از این جلسه، با اشاره به اقدامات 
انجام شده  بهداشتی  تدابیر  و  منسجم 
در ایران که منجر به کاهش آثار کرونا 
در حوزه حمل و نقل شده است، گفت: 
اکنون مبادالت مرزی ایران در ۳۰ مرز 
و  است  برقرار  همسایگان  با  مشترک 
شکل  به  نیز  بهداشتی  نامه های  شیوه 

دقیق در نقاط مرزی اجرا می شوند.
وی، مرزهای ایران را مرزهای اعتمادساز 
با  تجاری  روابط  کننده  تسهیل  و 
امیدواری  ابراز  و  خواند  همسایگان 
کرد، حجم مبادالت مرزی با کشورهای 
به سطح  ترکمنستان  جمله  از  دوست 

گذشته برسد و حتی از آن فراتر رود.
از  نگرانی  ابراز  با  مسؤول  مقام  این 
توقف های مرزی که مشکالت زیادی را 

برای دو کشور ایجاد کرده است، تصریح 
راهبردی  و  گفت وگوی صمیمانه  کرد: 
نشان  کشور،  دو  جمهوری  رؤسای 
بلندمدت  و  راهبردی  روابط  دهنده 
عالی  مقامات  تماس های  پیرو  و  است 
دو کشور، موظفیم که برنامه همکاری 
مسیر  و  تدوین  را  الزم  اقدامات  و 
دسترسی به آن را ترسیم کنیم.اسالمی 
گذاری  سرمایه  موضوع  به  اشاره  با 
جنوبی  بنادر  از  یکی  در  ترکمنستان 
ایران، گفت: این سرمایه گذاری، یکی 
از مهم ترین موضوعات همکاری بین دو 
کشور است. ما مجدد از نماینده طرف 
حضور  با  تا  می کنیم  دعوت  ترکمنی 
خصوص  این  در  مذاکرات  ایران  در 
دیگری  بخش  در  وی  دهیم.  ادامه  را 
در  تسریع  ضرورت  بر  جلسه  این  از 
امن  عبور  روان سازی  و  بازگشایی 

و  برون  اینچه  و  سرخس  مرزهای  از 
نقاط  در  ریلی  توقف های  از  ممانعت 
اقدام  خواستار  و  کرد  تاکید  مرزی 
طرف ترکمنی برای رفع این مشکالت 
مبنای  بر  ایران  شد. سیاست خارجی 
توسعه همکاری ها، اعتمادسازی و روان 
به  کشورها  بین  تجاری  روابط  سازی 
است.این  استوار  همسایگان  با  ویژه 
مقام مسؤول با اشاره به اینکه در بنادر 
مطلوبی  همکاری های  نیز  کشور  دو 
بر  مبتنی  بنادر،  در  ما  رفتار  و  داریم 
فنی  پروتکل ها و چارچوب های  همان 
ترکمنستان  با  که  است  تخصصی  و 
توافق کرده ایم، گفت: انتظار داریم در 
بندر ترکمن باشی، مدیریت الزم برای 
انجام  ایرانی  تردد کشتی های  تسهیل 

شود.
اسالمی، بازگشایی مرزها برای صادرات 

از  را  ترانزیت  همچنین  و  واردات  و 
اهداف مورد نظر در حوزه حمل و نقل 
می توان  افزود:  و  کرد  عنوان  جاده ای 
بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  با 
تجارت  در  سالمت  ناوگان،  حوزه  در 
و ترانزیت را داشته باشیم. این مسیر 
و  بوده  فعال  که  است  سال  ده ها 
تجربه های بزرگی در این زمینه داریم 
و باید این شرایط را با همکاری متقابل 
امور  وزیر  مرودف،  کنیم.رشید  حفظ 
خارجه ترکمنستان نیز در این جلسه 
دو  میان  ریلی  نقل  و  حمل  وضعیت 
در  گفت:  و  خواند  مطلوب  را  کشور 
کرونا  همه گیری  نقل،  و  حمل  حوزه 
باعث توقف تردد و بروز مشکالتی شده 
نیز مجبور  اوایل سال جاری  از  است؛ 
شدیم مرزهای مان را ببندیم و این یک 
امر عمومی در ترکمنستان بوده است.

برقراری مبادالت مرزی در
 ۳۰ مرز مشترک با همسایگان

گزارش

مقیمی: نقشه راه تولید خودروی برقی با 
بهره مندی از ظرفیت مپنا تکمیل می شود

مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و گروه صنعتی مپنا، در نشست 
برقی  خودروی  تولید  حوزه  در  همکاری  زمینه های  بررسی  به  مشترکی، 

پرداختند.
 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشستی با مدیرعامل مپنا، ضمن 
افتخار آفرین خواندن اقدامات و فعالیت های انجام شده در این شرکت، 
عنوان کرد: خوشبختانه مجموعه مپنا توفیقات بسیار خوبی در زمینه های 
مختلف صنعتی داشته است. امروز هم شاهد پیشرفت های بیشتری در زیر 

ساخت تولید خودروهای برقی و برقی سازی خودروها هستیم.
فرشاد مقیمی، افزود: در بخش خودروهای برقی، سند و نقشه راهی در ایران 
خودرو به تصویب رساندیم، این انگیزه مضاعف نیز وجود داشت تا با مجموعه 

مپنا در راستای ارتقای دانش فنی و افزایش بهره وری، همکاری کنیم.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری های انجام شده و ظرفیت های موجود در شرکت 
مپنا، سبب می شود تا ایران خودرو نیز با استفاده از این امکان، مسیر حرکت 
برای تولید خودروی برقی را با سرعت بیشتری طی کند و با بهره مندی 
بیش تری  با سرعت  داخلی  برقی  تولید خودروی  پازل  ها  این ظرفیت  از 

تکمیل شود.
مقیمی با بیان اینکه ایران خودرو صرفا برقی کردن خودروهای سواری را 
در دستور کار قرار نداده، گفت: به دلیل اینکه زمینه برقی کردن خودروهای 
کار در کشور مساعد است، وارد این حوزه نیز شده ایم. این موضوع می تواند 
خالءهایی که منجر به درخواست برای واردات خودروی کار برقی شده را 
مرتفع کند. در این زمینه اولویت ما تعمیق ساخت داخل است، اما در صورت 

نیاز، می توانیم از شرکای استراتژیک نیز بهره ببریم.
در ادامه این نشست عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، با بیان 
اینکه مپنا تا امروز برای ایجاد زیرساخت در راستای فراهم کردن پذیرِش 
خودروهای برقی در سامانه حمل و نقل کشور تالش کرده، گفت: در این 
زمینه ما مستعد تجاری سازی هستیم. یعنی امروز محصوالتی داریم که 
یا  داخلی  بازار  در  توانند  می  و  هستند  جهانی  محصوالت  با  رقابت  قابل 

خارجی عرضه شوند.
وی در ادامه اذعان کرد: در حال حاضر در مرحله بازاریابی هستیم و سعی 

کردیم متناسب با بازار جهانی محصوالت متنوعی را ارایه دهیم.
علی آبادی گفت: از آنجایی که خودروی برقی در سامانه انرژی کشور نقش 
بسیار مهمی را ایفا می کند ، اگر  بتوانیم ذخیره انرژی کشور را افزایش دهیم، 

اقدامی راهبردی و استراتژیک صورت داده ایم.
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا افزود: در زمینه تولید خودروی برقی نقش 
اصلی را خودروسازان ایفا می کنند و ما در زمینه فراهم سازی زیرساخت با 
آنها همکاری خواهیم کرد و امیدواریم نتیجه همکاری این دو شرکت بزرگ، 

سبب رضایت بیشتر مردم شود.
آینده،  در  تا  داشتیم  زمینه  این  در  مذاکراتی  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
همکاری هایمان را به صورت گسترده تر پایه ریزی کنیم تا زمینه تجاری 

سازی خودروی برقی فراهم شود.
علی آبادی با اشاره به اینکه تاکنون ظرفیت های  دانش فنی و زیرساخت های 
در  مثال  عنوان  به  گفت:  شده،  فراهم  خودروها  کردن  برقی  برای  الزم 
زمینه باتری و ذخیره انرژی که از اهمیت باالیی برخوردار است، در حال 

سرمایه گذاری و آماده ارایه محصول هستیم.
از  همراه،  هیات  و  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل  است،  گفتنی 
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو( و همچنین نمایشگاه 
دستاوردهای گروه صنعتی مپنا در حوزه برق و الکترونیک، تولید ایستگاه 

های شارژ برق سریع و کند و پلتفرم خودروی برقی بازدید کردند.

3

در سال ۹۸ محقق شد:

 رشد ۸۴ درصدی تولیدات ناوگان ریلی

معاون ناوگان ریلی شرکت راه آهن، از رشد ۸۴ درصدی تولیدات 
سازندگان ناوگان ریلی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۷ خبر 

داد.
 محمدهادی ضیایی مهر گفت: در سال گذشته ۷۷۸ دستگاه ناوگان 
باری، مسافری و لوکوموتیو در داخل کشور ساخته شد که ارزش این 

ناوگان، هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بود.
وی با بیان این که ساخت این تعداد واگن ۵۰ میلیون یورو صرفه 
جویی ارزی در پی داشته است، افزود: در مجموع برای ۳ هزار و ۲۵۱ 
نفر نیز ایجاد اشتغال شده و در سال ۹۸ با تشکیل کارگروه مشترک 
میان راه آهن و وزارت صمت، تالش کردیم که بر مدیریت واردات 

ناوگان ریلی کنترل داشته باشیم.
ضیایی مهر با اشاره به سال رونق تولید و هدف گذاری برای حداکثر 
استفاده از ظرفیت داخل، ادامه داد: با هماهنگی تنگاتنگ با وزارت 
صمت سعی کردیم در سال گذشته هیچ گونه ناوگان ریلی ساخت 
خارج از کشور، وارد نشود؛ همچنین با امضا توافق نامه میان وزارت راه 
و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال ۹۸، زمینه ارائه 
تسهیالت مالی به سرمایه گذاران و سفارش دهندگان و سازندگان 

ریلی نیز فراهم شد.
معاون ناوگان ریلی شرکت راه آهن اظهار داشت: این دو تصمیم باعث 
شد که از ظرفیت سازندگان ریلی در سال ۹۸ بهره برداری نسبتاً 
خوبی شود و در مجموع همه سازندگان ناوگان ریلی کشور در سال 

گذشته درگیر تولیدات ناوگان داخلی شدند.
وی با بیان این که در بخش ناوگان ریلی دو اقدام ارزشمند دیگر، در 
راستای عمق بخشی به ساخت داخل انجام شده است، تصریح کرد: 
ایجاد ارتباط میان مصرف کنندگان قطعات ریلی و سازندگان آن، 
یکی از این اقدامات است. در برخی مواقع مصرف کنندگان از ظرفیت 
تولید سازندگان بی اطالع بودند و به همین علت برای بعضی قطعات 
ثبت سفارش واردات دادند در حالی که این قطعه داخلی سازی شده 
بود. بر آن شدیم که اطالعات بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان 
قرار دهیم و در این راستا سامانه یکپارچه رونق و جهش تولید را راه 
اندازی کردیم تا به همه مصرف کنندگان ریلی در خصوص تولید 
قطعات ساخت داخل با مشخصات سازندگان آن ها اطالع رسانی شود.

مقام مسئول، ۲۰۰ شرکت سازنده قطعات در سطح  این  به گفته 
کشور با آدرس کامل و مشخصات فنی قطعه، شناسایی و در سامانه 
بارگذاری شده است تا مصرف کنندگان از آن مطلع شده و جلوی 

واردات قطعات داخلی سازی شده گرفته شود.

کشاورزان بایداز سیاست های بخش کشاورزی مطلع باشند
از  باید  کامال  کشاورزان  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
سیاست گذاریهای این بخش مطلع و به آن دسترسی 

داشته باشند.
 کاظم خاوازی در مراسم رونمایی از شبکه اجتماعی 
با  پیوسته  ارتباط  نداشتن  ایران)تاک(،  کشاورزی 
کشاورزان را طی سالهای گذشته، از مهمترین مشکالت 

بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه راه اندازی شبکه اجتماعی کشاورزی 
افزود:  ارتباط است،  این  ایجاد  برای  ایران، گام مهمی 
قیمت  بازار،  روز  اطالعات  به  نیاز  برداران  بهره  همه 

ها  نهاده  نیز  و  غیر کشاورزی  و  محصوالت کشاورزی 
دارند. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: عالوه بر این، 
کشاورزان کامال باید از سیاست گذاری های این بخش 
اینکه  ضمن  باشند؛  داشته  دسترسی  آن  به  و  مطلع 
مند  بهره  الکترونیک  دولت  واقعی  خدمات  از  بتوانند 

شوند.
خاوازی با بیان اینکه کشاورزان ما نیاز دارند که بتوانند 
به  مناسب  فضایی  در  را  خود  تولیدی  محصوالت 
مشتریان معرفی کنند، ادامه داد: از سوی دیگر، دانش 
و اطالعات مورد نیاز باید به طریقی به کشاورزان منتقل 

شود که باعث افزایش درآمد آنان شود.
کشاورزان  استفاده  ضرورت  بر  کشاورزی  جهاد  وزیر 
و  کرد  تاکید  نمونه  کشاورزان  تجربیات  و  دانش  از 
و  توصیه ها  انتقال  برای  سامانه، شرایط  این  در  گفت: 
انتقادات کشاورزان به مسئوالن فراهم شده و بنابراین 
کشاورزان می توانند در سیاست گذاری بخش کشاورزی 
موثر باشند.وی با بیان اینکه ۴ میلیون بهره دار بخش 
باشند،  شبکه  این  پوشش  تحت  می توانند  کشاورزی 
افزود: فازهای بعدی این اپلیکیشن هم به زودی تکمیل 

خواهد شد.

با اشاره به تولید موز و  یک مقام مسئول 
آناناس در گلخانه های کشور گفت: شیوع 
 ۵۰ تا  را  باغی  محصوالت  صادرات  کرونا، 

درصد کاهش داده است.
اتحادیه  لو مدیرعامل  محمدعلی مصطفی 
کشور  باغبانی  اتحادیه های  سراسری 
باید  اینکه  به  اشاره  با  خبری  نشستی  در 
کشور  از  را  باغبانی  محصوالت  صادرات 
به عبارتی در حوزه  توسعه بخشیم گفت: 
باغبانی باید ریال را به دالر تبدیل کنیم که 

این ظرفیت نیز در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اختالف قیمت میوه از تولید 
تا مصرف گفت: این مسئله ناشی از حضور 
دالالن و واسطه ها در این زمینه است که 
به  دست  مرحله  چند  کاال  می شود  باعث 
دست شود و همین موجب افزایش چندین 

برابری نرخ ها می شود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در 
و  تعاونی ها  داریم که  نظر  حال حاضر مد 
تشکل های کشاورزی را ساماندهی کنیم و 
از باغداران و تعاونی های کوچک بخواهیم 
در  بزرگ تر  تعاونی های  عضویت  به  که 
نیز  دالالن  حضور  شکل  این  به  تا  بیایند 
بسیار  ایده  این  البته  کند.  پیدا  کاهش 
آرمانی است اما در صورتی که وزیر جهاد 
مرکزی  سازمان  مدیرعامل  کشاورزی، 
هم  با  خصوصی  بخش  و  روستایی  تعاون 
نتیجه  به  را  آن  می توانند  کنند  همکاری 

برسانند.
مصطفی لو ادامه داد: افزایش چند برابری 
تولید  برای  درآمدی  بازار  در  قیمت ها 
آنها  جیب  به  مبلغی  و  ندارد  کنندگان 
واسطه ها  تنها  میان  این  در  بلکه  نمی رود 

سود کالنی می کنند.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
نگهداری  برداشت،  نحوه  اینکه  به  اشاره 

بازار  به  کشاورزی  محصوالت  انتقال  و 
گفت:  است  حوزه  این  مشکالت  جمله  از 
باغی  محصوالت  درصد  حدود ۳۰  ساالنه 
به دلیل مشکالتی که در این حوزه ها وجود 
رقم  که  می شود  تبدیل  ضایعات  به  دارد 
بزرگی است و ما باید در این زمینه به بهره 

برداران آموزش الزم را بدهیم.
مصطفی لو با اشاره به اینکه ۱۲۰ تعاونی 
تحت نظر اتحادیه باغبانی فعالیت می کنند 
گفت: قرار است که این تعاونی ها ساماندهی 

شود و تعداد آنها به ۲۰۰ عدد برسد.
قیمت نهاده های باغی بیش از ۴۰ درصد 

افزایش یافت
با  باغداران  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
مشکل افزایش قیمت نهاده ها از جمله سم، 
کود، نهال و ماشین آالت مواجه هستند، 
جاری  سال  در  نهاده ها  این  قیمت  گفت: 
بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و در افزایش 

قیمت نهایی محصوالت مؤثر است.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

شیوع بیماری کرونا در جهان و بسته شدن 
مرزهای صادراتی کشور به این دلیل اشاره 
صادرات  مسئله  این  پی  در  افزود:  و  کرد 
هدف  کشورهای  به  باغبانی  محصوالت 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافت و برخی 
عدد ۵۰ درصد را نیز در این زمینه عنوان 

می کند.
برای  شرایط  اخیراً  لو  مصطفی  گفته  به 
کشورهای  به  باغبانی  محصوالت  صادرات 
عراق، افغانستان و ترکیه فراهم شده ضمن 
اینکه محصوالت باغبانی ایران دلیل کیفی 
بودن به کشورهای اروپایی، روسیه و برخی 

دیگر از کشورهای همسایه صادر می شود.
مانند  کشوری  در  آیا  اینکه  درباره  وی 
با  رقابت  توان  ایران  محصوالت  روسیه، 
گفت:  دارند،  را  روسیه  کشور  محصوالت 
وجود  ایرانی  محصوالت  در  توانی  چنین 
ندارد چرا که در حوزه حمل و نقل، ماشین 
آالت ما ضعیف است و قیمت ها نیز قابل 
ترکیه  دولت  اینکه  ضمن  نیست  رقابت 

باغدارانش می کند و  به  کمک های جانبی 
تر  روان  بسیار  ما  از  نیز  صادراتشان  روند 

است.
اتحادیه های  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
مخالف  اینکه  به  اشاره  با  کشور  باغبانی 
واردات میوه جز برخی میوه های گرمسیری 
که امکان تولیدشان در داخل وجود ندارد، 
هستیم گفت: باید به این مسئله اشاره کنم 
که محصوالتی مانند موز و آناناس نیز در 
حال تولید در گلخانه های کشور هستند و 
آینده  سال  حدود ۱۰  می کنم طی  تصور 
به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم.

مصطفی لو سرانه مصرف میوه را در دنیا به 
طور متوسط ۸۰ کیلوگرم و در ایران رقمی 
کرد  عنوان  کیلوگرم   ۱۱۰ تا   ۱۰۰ بین 
مطلوب  ما  کشور  برای  سرانه  این  وگفت: 
است البته این احتمال نیز وجود دارد که 
طی یک یا دو سال اخیر به دلیل افزایش 
کاهش  اندکی  سرانه  مصرف  میوه،  قیمت 

یافته باشد.

تولید موز و آناناس در گلخانه ها انجام می شود
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اجتماعی
خبر

گروه سنی ۴ تا ۶ سالگی به عنوان 
دوره پیش دبستانی تعیین شود

غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
وزارت  پیشنهاد  گفت:  آموزش وپرورش  وزارت 
تا ۶  است که گروه سنی ۴  این  آموزش وپرورش 
 ۴ از  قبل  و  پیش دبستانی  دوره  به عنوان  سالگی 

سالگی دوره مهدکودک تعیین شود.
 مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آموزش وپرورش در جلسه بررسی 
به  دبستانی ها  پیش  و  کودک ها  مهد  وضعیت 
در  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر  ریاست 
در  کرد:  اظهار  شد  برگزار  شورا  دبیرخانه  محل 
تدوین آئین نامه اجرایی تبصره )۲( ماده )۲( قانون 
تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
عالی  شورای   ۴۲۲ جلسه  مصوبه  به  غیردولتی 
انقالب فرهنگی مبنی بر اینکه کلیه مسائل آموزش 
پیش دبستانی در شورای عالی آموزش وپرورش باید 

مطرح شود، استناد شده است.
شورای   ۶۹۹ مصوبه  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
عالی آموزش وپرورش تأکید شده است که بر اساس 
مصوبه ۴۲۲ شورای عالی انقالب فرهنگی، مرجع 
صدور مجوز تأسیس، فعالیت و انحالل کلیه مراکز 
آموزش وپرورش  وزارت  کشور،  در  پیش دبستانی 

است.
انقالب  عالی  شورای  خبر  مرکز  گزارش  به 
مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس  فرهنگی، 
تعریف  در  اختالف نظری  اینکه  بابیان  غیردولتی 
بین  پیش دبستانی  و  مهدکودک  سنی  گروه 
وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی وجود 
داشت، افزود: پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش این 
است که گروه سنی ۴ تا ۶ سالگی به عنوان دوره 
پیش دبستانی و قبل از ۴ سالگی دوره مهدکودک 

تعیین شود.

اینکه راهبرد قوه قضائیه  بیان  با  رئیس قوه قضائیه 
است،  عدالت  اجرای  برای  مردم  از  مشارکت جویی 
ناهنجاری  و  خواری  رانت  فساد،  وقتی  مردم  گفت: 
های اقتصادی و اجتماعی را می بینند تذکر دهند 

و اعالم کنند.
سید  اهلل  آیت  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به 
عالی  شورای  امروز  صبح  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم 
قوه قضائیه با تسلیت ایام تعزیت آل اهلل و عاشورای 
عامل  حسینی  فرهنگ  داشت:  اظهار  حسینی 
هویت یابی و قدرت اجتماعی ما و انگیزه ای برای امر 

به خوبی ها و نهی از زشتی ها و پلشتیها است.
تحلیل های حادثه گرا از حماسه حسینی محکوم به 

شکست است
امام حسین  افزود: وجود مبارک  قوه قضائیه  رئیس 
اسالمی  جامعه  تضمین  برای  عیار  تمام  الگوی  )ع( 
و جامعه سالم و برخوردار از عدالت است که مردم 
در آن جامعه نسبت به ترک بایدها و انجام نبایدها 

احساس مسئولیت اجتماعی دارند.
هر  عاشورا،  جریان  تحلیل  در  داد:  ادامه  رئیسی 
آن  یاران  و  )ع(  حسین  امام  حرکت  که  تحلیلی 
حادثه  یک  صرفاً  و  ریزی  برنامه  بدون  را  حضرت 
تصادفی بداند، نادرست و محکوم به شکست است و 
حرکت امام کاماًل هدفمند و برنامه ریزی شده بود که 
حتی با وجود شهادت امام و مصائبی که بر خاندان 
ایشان گذشت، منجر به پیروزی بر دشمن و رسوایی 

حاکم جور شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: هدف مهم قیام حضرت ابا 
عبداهلل الحسین )ع( امر به معروف، نهی از منکر و 
اصالح امور اجتماعی بود و فرهنگ عاشورایی اصل 
اجرای  ضامن  و  ما  دینی  فرهنگ  در  مهمی  بسیار 
قانون و عدالت و برخورداری آحاد جامعه از حق است 
که مردم با الهام از آن نسبت به امور جامعه احساس 

مسئولیت می کنند.
مشارکت  با  عدالت  استقرار  قضا  دستگاه  راهبردی 

مردم است
با  عدالت  استقرار  را  قضائیه  قوه  راهبرد  رئیسی، 
مشارکت مردم عنوان کرد و گفت که »حضور مردم 
در همه عرصه ها به ویژه در اجرای عدالت اثربخش 
مسئولیت  احساس  با  می توانند  ملت  آحاد  و  است 
در برابر فساد، رانت خواری و ناهنجاری ها، دستگاه 
تخلف  و  جرم  با  برخورد  و  پیشگیری  در  را  قضائی 

یاری دهند«.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئوالن 
و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خاطر 

نشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئوالن 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری 

از جرم و ناهنجاری های اجتماعی را هموار می کند.
هیچ دستگاهی نباید در پیشگیری از جرم غایب باشد

رئیسی با بیان اینکه همه دستگاه ها در پیشگیری از 
باشند و هیچ  آفرین  باید نقش  و تخلف  وقوع جرم 
باشد،  غایب  عرصه  این  در  نباید  و دستگاهی  مدیر 
و  فرهنگی  الگوساز  دستگاه های  و  نهادها  تالش 
از جرم  پیشگیری  برای  و مجموعه دولت  اقتصادی 

را مهم و ضروری دانست.
با  از سخنانش  رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری 
مقام  االتباع  الزم  مطالبات  و  مهم  بیانات  به  اشاره 
دولتمردان  روز گذشته  دیدار  در  که  رهبری  معظم 
فرامین  مخاطب  نیز  را  قضائی  دستگاه  شد،  مطرح 
ایشان دانست و اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم 
برای  بزرگی  افتخار  دارد،  که  ثوابی  و  اجر  بر  عالوه 

مسئوالن نظام اسالمی است.
رئیسی در عین حال »ارائه الگویی کارآمد از مدیریت 
به  و  به مردم مهم تر  از خدمت گذاری  را  اسالمی« 
موفق  و  کارآمد  مؤثر،  الگوی  یک  گذاشتن  نمایش 
از دستگاه قضای اسالمی و عدالت مبتنی بر آن را 
وظیفه خطیر همکاران خود در مجموعه قوه قضائیه 

دانست.
کند  احساس  باید  جامه  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
دستگاه قضا در نظام اسالمی ملجاء و پناهگاه و نهادی 
مقام  مطالبات  تحقق  و  آنهاست  حق  احقاق  برای 
معظم رهبری در این زمینه، نیازمند تالش مضاعف 

همه همکاران قضائی و همکاری با دولتمردان است.
موانع  با  برخورد  مستقل،  اقتصاد  ادامه،  در  رئیسی 
از  جلوگیری  کاال،  قاچاق  و  فساد  با  مبارزه  تولید، 
واردات بی رویه و راه اندازی سامانه های شفاف ساز 
اقدامات اقتصادی را از مهم ترین مطالبات مقام معظم 
اقتصادی  حوزه  در  دولت  مسئولیت های  و  رهبری 

عنوان کرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر همکاری دستگاه قضائی 
با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی 
کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانه های مؤثر 
برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانه ها 
الکترونیک  دولت  تحقق  چارچوب  در  را  یکدیگر  با 

پیگیری نماید.
قضائی  دستگاه  که  کرد  تأکید  همچنین  رئیسی 
حضور  با  تولید  موانع  رفع  ویژه  کارگروه  تشکیل 
و  می کند  پیگیری  جدیت  با  را  قوه  سه  نمایندگان 
رونق  در  کارگروه،  این  گیری  که شکل  متذکر شد 

فعالیت کارگاه های تولیدی و جهش تولید و همچنین 
جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.

همه  و  قضائی  دستگاه  افزود:  قضائیه  قوه  رئیس 
همکاران این مجموعه در سراسر کشور، هم در بخش 
نظارت و هم در حوزه قضاوت، برای تحقق فرامین 
مقام معظم رهبری اراده جدی دارند و تالش خواهیم 
با فساد و ریشه ها و عناصر آن،  کرد ضمن برخورد 
نگذاریم چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش یا 

کم نور شود.
موضوع  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
رسمی  اسناد  دفاتر  و  کارشناسی  وکالت،  در  رقابت 
پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی 
رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت 
آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع 

دسترسی شهروندان به این تسهیالت برطرف شود.
درباره  گزارشی  به  واکنش  در  قضائیه  قوه  رئیس 
بستر  آوردن  فراهم  بر  مبنی  دولت  قانونی  تکلیف 
الکترونیکی شدن استعالم های مربوط به یک پرونده 
نیز، گفت: الزم است در بستر دولت الکترونیک، دست 
بار  تا  باز شود  اطالعاتی  بانک های  به  دادگستری ها 
مهمی از دوش دستگاه قضائی برداشته شده و زمینه 

رسیدگی آسان تر و سریع تر به پرونده ها فراهم شود.

مردم فساد و رانت خواری را اعالم کنند

عالقمند  گفت:   ۲۲ منطقه  شهردار 
آموزش  به  زمین  قطعه   ۴ واگذاری  به 
در  چگونگی  ولی  هستیم  پرورش  و 
قانونی  راهکار  زمینها  این  دادن  اختیار 
طلبد.علی  می  حقوقی  مشترک  کار  و 
نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ در نشست 
و  توسعه  به  کمک  اجرایی  کمیته 
تسلیت  با   ۲۲ منطقه  مدارس  تجهیز 
)ع(  الحسین  اباعبداهلل  سوگواری  ایام 
گفت: همه ما وزارت آموزش و پرورش 
پایه ای  و  مادر  و  وزارتخانه مهم  را یک 
برای توسعه بر اساس آموزش و تربیت 
می دانیم.  کشور  در  انسانی  نیروی 
مسئولین  همه  بین  مشترک  باور  یک 
آموزش  اگر  که  دارد  وجود  جامعه 
درستی داشته باشیم با محدودیت های 
کمتری برای رشد و توسعه کشور مواجه 
می شویم. همه ما به نوعی تربیت شده 
هستیم  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه 
داریم.وی  خاطر  تعلق  آن  به  نسبت  و 
ضمن یادآوری دوران تحصیل خود در 
مدرسه و تعصبی که معلمین نسبت به 
افزود:  داشتند،  آموزان  دانش  یادگیری 
هر  زندگی  خاطرات  مهمترین  از  یکی 
کودکی  تحصیل  دوران  می تواند  انسان 
صمیمانه  و  خوب  ارتباط  و  نوجوانی  و 
در  که  ارتباطی  باشد،  آنها  با  معلمین 

ما  اجتماعی  و  سیاسی  شغلی،  آینده 
می تواند تأثیرگذار باشد. به همین خاطر 
مرتبط  که  اداری  و  حقوقی  کارهای 
عاطفی  پشتوانه  با  است  حوزه  این  با 
بتوانیم  تا  می شود  انجام  عالقمندی  و 
اقدامات مؤثر و پشتیبان کننده در این 

حوزه را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: قوانین کشور ما، تقسیم 
و  وزارتخانه ها  و  دولت  بین  را  کاری 
شهرداری که سازمانی غیر دولتی است 
اینکه  به  توجه  با  است.  کرده  ایجاد 
تکلیف بودجه برای سازمان های دولتی 
مشخص  بودجه  و  برنامه  سازمان  در 
می شود ولی تکلیف بودجه شهرداری به 
عهده شورای شهر است و منابع آن از 
عوارضی است که از مردم اخذ می شود 
این  می شود،  هزینه  شهر  اداره  برای  و 
وظایفی  اجرای  برای  که  نیست  قانونی 

که دولت دارد از آن استفاده کرد.
وعده های  گفت:   ۲۲ منطقه  شهردار 
شورای شهر در این دوره به مردم، قانون 
گرایی بود و اینکه شهرداری خالف قانون 
و مقررات کاری را انجام ندهد و شفافیت 
سازی را همراه با ارائه گزارش به مردم 
انجام شود. تعداد رأی باالیی که در این 
دوره وجود داشت نشان دهنده گرایش 
و  وعده ها  این  تحقق  سمت  به  مردم 

از  دیگری  بخش  در  وی  بود.  شعارها 
 ۵۵ قانون   ۶ بند  موضوع  به  سخنانش 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  قانون 
مالکیت  حفظ  با  می تواند  شهرداری 
را به مؤسسات غیر  برداری  خود، بهره 
واگذار  شهر  شورای  تأیید  با  و  دولتی 
کند. ولی به دلیل هزینه های باالی این 
مؤسسات برای مردم، شهرداری تمایل 
به همکاری با مؤسسات دولتی را دارد. 
انجام  زیادی  تالش های  زمینه  این  در 
تملک  در  که  اراضی  که  است،  شده 
شهرداری است احصاء کنیم و با کمال 
قرار  پرورش  و  آموزش  اختیار  در  میل 

دهیم.

زمین  قطعه   ۴ کرد:  تصریح  پور  نوذر 
عالقمند  ما  که  است  شده  مشخص 
پرورش  و  آموزش  به  آن  واگذاری 
دادن  اختیار  در  چگونگی  ولی  هستیم 
این زمین ها راهکار قانونی و کار مشترک 

حقوقی می طلبد.
وی ادامه داد: سازمان زمین شهری که 
که  دارد  وظیفه  است  دولت  از  بخشی 
زمینی را که در محدوه شهر قرار دارد 
برای نیازهای دولت و نیازهای عمومی 
اختیار قرار دهد. مدیران آموزش و  در 
پرورش به موجب قانون، می توانند زمین 
مورد نیاز خود را برای ساخت مؤسسات 

آموزشی از این سازمان مطالبه کنند.

آمادگی واگذاری تعداد دیگری از زمین ها به 
آموزش در منطقه ۲۲ تهران

اینکه  بیان  با  زندان ها  رئیس سازمان   
دلسوزی  که  داریم  مأموریت  ما  همه 
زندانیان  وضعیت  و  پرونده  وپیگیر 
با  زندانبانی  امر  در  گفت:  باشیم، 
گرفتار  که  هستیم  مواجه  جماعتی 

هستند.
رئیس  محمدی،  حاج  محمدمهدی   
و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان 
تربیتی کشور در اولین نشست با مدیران 
کل ستادی و استانی سراسر کشور که 
شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو  طریق  از 
سازمان  اولویت های  و  برنامه ها  رئوس 

در شش ماهه دوم سال را تبیین کرد.
این  ابتدای  رئیس سازمان زندان ها در 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  جلسه 
شهید  این  گفت:  الجوردی  شهید 
بود  اسالمی  زندانبانی  الگوی  بزرگوار 
که به فرموده رهبر معظم انقالب هرگز 
از مسیر انقالب و والیتمداری منحرف 

نشد.
امر زندانبانی  اینکه در  به  با اشاره  وی 
اقتدار و مهربانی و خوف و رجاء توأمان 
شهید  گفت:  باشد،  داشته  وجود  باید 

و  بود  این منش  از  نمونه ای  الجوردی 
آنچه باعث ماندگاری وی شد تعادل در 
برای  او  تالش  و  ویژگی  دو  این  حفظ 
همچنین  و  نفاق  چهره  دادن  نشان 
تالش او برای اصالح افراد منافق و به 

خطا رفته بود.
امر  در  کرد:  اظهار  محمدی  حاج 
هستیم  مواجه  جماعتی  با  زندانبانی 
اصلی  مأموریت  و  هستند  گرفتار  که 
ما نجات این افراد و دستگیری از آنان 

است.
وی تصریح کرد: اگر در این ایام محرم 
بتوانیم از این افراد دستگیری کنیم و 
آنان را سوار کشتی نجات امام حسین 

)ع( کنیم کاری بزرگ انجام داده ایم.
رئیس سازمان زندان ها ادامه داد: برای 
نفس  باید  ابتدا  دستگیری  و  نجات 
خودمان را تزکیه کنیم و اگر قرار است 
غریق  خودمان  باید  اول  باشیم  ناجی 

نجات خوبی باشیم.
مدیران  به  خطاب  محمدی  حاج 
زندان های سراسر کشور گفت: موفقیت 
ما زمانی حاصل می شود که زندانی، ما 

را کارمند و زندانبان نبیند؛ بلکه دوست 
ما  باور کند که  و  ببیند  و همراه خود 
او دوستی  از  و دستگیری  نجات  برای 

مهربان هستیم.
ادامه  در  زندان ها  سازمان  رئیس 
که  داریم  مأموریت  ما  همه  کرد:  بیان 
وضعیت  و  پرونده  پیگیر  و  دلسوزی 
زندانیان باشیم و در این زمینه نقشه راه 
توسط حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبری مدظله العالی تبیین شده است.

اقدامات مدیران  از  وی ضمن قدردانی 
ما  بنای  گفت:  زندان ها  سازمان  قبلی 
این است که در دوره جدید مدیریتی، 
آن اتفاق مبارک را که مورد نظر رهبر 
زندان های  در  است  انقالب  بزرگوار 

کشور محقق سازیم.
ضرورت  بر  تأکید  با  محمدی  حاج 
زندان ها  در  فرهنگی  اقدامات  توسعه 
صوری  و  اقدامات سطحی  کرد:  اظهار 
قابل قبول نیست بلکه باید تالش کنیم 
الزم  پیگیری  و  درست  برنامه ریزی  با 
فعالیت های فرهنگی عمیق و اثرگذار را 

در زندان ها پیاده کنیم.

یازده  اولویت های  جلسه  این  ادامه  در 
گانه سازمان زندان ها برای شش ماهه 

دوم سال تبیین و ابالغ شد.
توسعه  زندان ها،  در  امنیت  ارتقای 
زندانیان،  سالمت  و  بهداشتی  اقدامات 
تالش برای رفع مشکل منابع انسانی و 
مالی، انتقال زندان ها به خارج از حریم 
الکترونیک  دادرسی  تقویت  شهرها، 
هم  ایجاد  زندانیان،  اشتغال  پابندها،  و 
و  اجرایی  مقامات  با  تعامل  و  افزایی 
قضائی استان ها و گروه جهادی، کاهش 
محکومین  ویژه  به  کیفری  جمعیت 
ظرفیت  خط  بر  اعالم  مالی،  جرایم 
و  قضائی  مراجع  به  زندانیان  تعداد  و 
از  بررسی میزان رضایتمندی کارکنان 
شده  اعالم  اولویت های  رئوس  مدیران 

برای شش ماهه دوم سال جاری بود.
رئیس سازمان زندان ها در پایان با تاکید 
زندان های  مدیران  اهتمام  ضرورت  بر 
اولویت ها  این  اجرای  بر  کشور  سراسر 
مدیران  عملکرد  ارزیابی  نظام  گفت: 
این  اجرای  مبنای  بر   ۱۳۹۹ سال  در 

اولویت ها خواهد بود.

ماموریت اصلی ما 
نجات زندانیان و 

دستگیری از آنان است

خبر

توزیع ۱۰۰ هزار بسته معیشتی میان 
دانش آموزان نیازمند

رئیس کمیته امداد از تهیه و توزیع ۱۰۰ هزار بسته معیشتی 
و لوازم التحریر میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد 

خبر داد.
 سیدمرتضی بختیاری در مراسم امضای تفاهم نامه با یکی از 
فروشگاه های زنجیره ای برای کمک به دانش آموزان نیازمند 
گفت: مسئولیت امداد با محوریت توانمندسازی همراه است 
و بر اساس سخنان مقام معظم رهبری توانمندسازی و ایجاد 
درآمد باثبات با رعایت حرمت و اکرام نیازمندان باید مدنظر 

قرار گیرد.
وی گفت: در حال حاضر ۱۴۰ هزار یتیم در طرح اکرام تحت 

پوشش قرار دارند.
های  فروشگاه  با  که  نامه ای  تفاهم  اساس  بر  گفت:  وی 
مرحله  وارد  ها  شرکت  این  ایم  کرده  منعقد  زنجیره ای 
امدادرسانی می شوند که رعایت حرمت و تکریم نیازمندان 
در اولویت قرار خواهد داشت، اگر در جایی نیازمندی وجود 
داشته باشد و اتفاقی بیفتد امداد باید پاسخگو باشد و ما خادم 

آنها هستیم.
بختیاری با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم نامه امروز ۱۰۰ 
آموزان  دانش  میان  التحریر  لوازم  و  معیشتی  بسته  هزار 
نیازمند توزیع خواهد شد، گفت: در حال حاضر ۷۵۰ هزار 
آنها در معرض کنکور  نفر  دانش آموز داریم که ۲۲۵ هزار 
خاصی  استعدادهای  دارای  و  نخبه  نفر  هزار  و ۱۵  هستند 

هستند.
وی در خصوص جایگاه امداد در نظام اسالمی گفت: امداد بار 
مهربانی نظام اسالمی است و ما برای دو قشر از افراد تا آخر 
عمر وظیفه حمایت از آنها را بر دوش داریم که یکی از آنها 
مابقی  و  العالج هستند  بیماران صعب  و دیگری  سالمندان 

افراد تحت پوشش باید توانمند شوند.
نوزادان  خشک  شیر  کرده  عنوان  خیری  گفت:  بختیاری 
خانواده های نیازمند را تا زمانی که امداد اعالم کند در اختیار 

آنها قرار می دهد.
ایران  سوم  مرحله  در  گفت:  نیازمندان  اشتغال  درباره  وی 
رسانی  از ظرفیت کمک  استفاده  ایم  داده  پیشنهاد  همدل 
سازمان ها و خیرین را به سوی اشتغال سوق دهیم که این 
اقدام مهمی است و اشتغال یکی از ارکان توانمندسازی است.
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اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
ایران گفت: مراقبت از ارائه دهندگان 
خدمات بخصوص در مراکز درمانی و 
توانبخشی یکی از وظایف سازمان ها 
در قبال ارائه کنندگان خدمات است 

و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
گفت:  چلک  موسوی  حسن  سید 
وظایف  از  یکی  مراقبین  از  مراقبت 
کنندگان  ارائه  قبال  در  سازمان ها 
کلیه  برای  باید  و  است.  خدمات 
در  خدمات  کننده  ارائه  کارکنان 
مراکز توانبخشی، درمانی، مددکاری 
اجتماعی، کودکان، زنان، سالمندان، 
بیماران خاص و صعب العالج و نادر، 
زندان ها و کانون های اصالح و تربیت، 
اورژانس اجتماعی و … مورد توجه 

قرار گیرد.

اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
این  مراقبتی  خود  افزود:  ایران 
باید  مهارت  یک  عنوان  به  کارکنان 
همچنین  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
خانوادگی  و  سازمانی  مراقبت  به 
و حفظ  ایجاد  برای  شود.  توجه  نیز 
باید  سالمت خود، خانواده و جامعه 
بدانیم که سالمت، پلی است که بر 
مهربانی  و  مراقبتی  خود  ستون  دو 
استوار شده و استحکام این دو ستون 
ضرورت  سالمت  پل  برقراری  برای 
و  مراقبتی  خود  حقیقت  در  دارد. 
انرژی  تجلیات  نخستین  مهربانی، 
هم  کنار  در  که  هستند  زندگی 
و  می کنند  پایه ریزی  را  سالمت 
دیگر  انواع  آزاد  جریان  زمینه ساز 

انرژی می شوند.

ضرورت توجه جدی به مراقبت از ارائه دهندگان خدمات

نگران سالمت فرزندانمان و آموزش آن ها هستیم
وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: همان طور که 
باید نگران  نگران سالمت فرزندانمان هستیم 

آموزش آن ها هم باشیم.
 محسن حاجی میرزایی در گفتگوی تلفنی با 
رادیو جوان گفت: به خانواده ها اعالم می کنم 
خود  فرزندان  سالمتی  نگران  که  همان طور 
هم  مردم  فرزندان  سالمتی  نگران  هستیم 
نگران  که  همان طور  و  هم  خانواده ها  هستیم 
سالمتی فرزندانشان هستند باید نگران آموزش 

کودکانشان هم باشند.
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینکه آموزش های 
شدن  طی  دلیل  به  گذشته  سال  حضوری 
دوسوم کالس های درس و آشنایی معلمان و 
کرد:  اظهار  بود  راحت تر،  باهم  آموزان  دانش 
فاصله  ایجاد  اصل  مهم ترین  زرد  شرایط  در 

لذا  است.  اجتماع  تشکیل  عدم  و  اجتماعی 
گروه های  در  شرایط  این  در  آموزان  دانش 
مدارس  در  و  می آیند  مدرسه  به  مختلف 
بیشتری  نظارت  با  پروتکل ها  رعایت  ابتدایی 

کنترل خواهد شد.
اینکه  بابیان  امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
ارائه  طریق  دو  از  غیرحضوری  آموزش های 
تلویزیونی  می شود، گفت: آموزش ها به صورت 
و  شد  خواهد  برگزار  شاد  شبکه  طریق  از  و 
بخش های  به  و  کرده ایم  بررسی  را  آموزش ها 
الزاماً حضوری یا قابل تدریس در فضای مجازی 

تقسیم بندی کرده ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که اینترنت رایگان 
به کجا رسیده است، گفت: کارگروهی از طرف 
دولت مأمور شده و به نتایجی رسیده است و 

پیشنهادهایی آماده شده که تا قبل از آغاز سال 
تحصیلی اعالم خواهد شد.

استخدام  مورد  در  آموزش وپرورش  وزیر 
شرکت  تیر   ۲۰ آزمون  در  که  نهضتی هایی 
شده  اعالم  آزمون  این  نتایج  گفت:  کرده اند، 
هزار   ۲۵ می توانیم  جاری  سال  در  و  است 
نفر از آن ها را استخدام کنیم و مابقی را طی 

سال های آینده استخدام خواهیم کرد.
حاجی میرزایی گفت: ابزارهای شبکه شاد از ۴ 
خدمت به ۱۱ خدمت رسیده است و این ابزارها 

به معلمان آموزش داده خواهد شد.
 ۱۵ گفت:  پایان  در  آموزش وپرورش  وزیر 
اما  است  تحصیلی  سال  آغاز  روز  شهریور 
کیفیت حضور دانش آموزان با توجه به شرایط 

آن روزها گفته خواهد شد.
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اخبار

شهردار خبر داد : مشارکت ۵۰۰ 
میلیارد تومانی قرارگاه خاتم االنبیاء 

در پروژه های شهری اردبیل

شهردار اردبیل گفت: براساس تفاهمنامه امضا شده بین 
شهرداری و قرارگاه خاتم االنبیاء ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه 
عملیاتی  و  اجرایی  اردبیل  شهر  در  خدماتی  و  عمرانی 

می شود.
حمید لطف اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل 
با اشاره به تذکر نائب رئیس شورای شهر در مورد تفریغ 
دلیل عدم  به  پایان سال ۹۷  در  کرد:  اظهار  بودجه ۹۷ 
پیوست پروژه های مشارکتی در مجموع عملکرد شهرداری 
۵۰ میلیارد تومان اعتبار به ثبت نرسیده و به همین دلیل 

تفریغ بودجه سال ۹۷ با تاخیر و تعلل روبرو شده است.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا شهرداری حسابرسی را معرفی 
کرده تا تفریغ بودجه ۹۷ و ۹۸ به انجام برسد که قطعا 
تقدیم شورای شهر  نهایی  به صورت شفاف گزارش های 

خواهد شد.
شهردار اردبیل به الیحه اجرای پروژه های مدیریت شهری 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  خاتم االنبیاء  قرارگاه  همکاری  با 
در  استان  این  نمایندگان  و  اردبیل  استاندار  پیگیری 
مجلس توافق نهایی با قرارگاه انجام شده تا به ارزش ۵۰۰ 
میلیارد تومان پروژه های متعدد عمران شهری از تقاطع 
غیرهمسطح گرفته تا سایت دفن زباله اجرایی و عملیاتی 

شود.
یک  بودجه  معادل  را  تفاهمنامه  این  ارزش  لطف اللهیان 
ساله شهرداری اعالم کرد و افزود: این منابع صرف اجرای 
و  شد  خواهد  شهر  اصولی  توسعه  مسیر  در  پروژه های 
سعی مان بر این است تا جلوی اجرای پروژه های زاید و 

غیرضرور گرفته شود.
اجرای  و  اصالح، طراحی  در  را  قرارگاه  کاری  وی سابقه 
سایت دفن زباله در شهرهای مختلف یادآور شد و بیان 
کرد: قرار است در اردبیل نیز سایت بهداشتی دفن زباله 
توسط قرارگاه طراحی و اجرا شود تا دفن اصولی پسماند 

را شاهد باشیم.
است  قرار  قرارگاه  همکاری  با  داد:  ادامه  اردبیل  شهردار 
پارک ۹ هکتاری نیز اجرایی شود که انتظار می رود بعد از 
تصویب تفاهمنامه در شورا مراحل انعقاد نهایی آن انجام 

شود.
شرایط  تابع  را  قرارداد  این  پرداخت  پیش  لطف اللهیان 
عمومی پیمان و در قالب تیپ قرارداد تعریف شده اعالم 
کرد و گفت: از آنجائی که قرارگاه خاتم االنبیاء در پروژه های 
کمتر از یک هزار میلیارد تومان ورود پیدا نمی کند قرار 
شده تا به قیمت کارشناسی امالک سهل البیع در اختیار 
آنها قرار گیرد و در کنار آن اراضی مورد نظر برای اجرای 

پروژه ها در اختیار قرارگاه قرار گیرد.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
کاماًل  مردم  به  توجه  معصومین)ع(  سیره  در 
همه  که  کرد  امیدواری  ابراز  است،  مشهود 
رضوی  قدس  آستان  در  مربوطه  مسئوالن 
نسبت به رسیدگی به اقشار بی بضاعت به هر 
کمک  بسته های  تهیه  ازجمله  ممکن  شکل 
معیشتی و از آن مهم تر اشتغال زایی نیازمندان 

اهتمام جدی داشته باشند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
اعضاء  و  مدیرعامل  دیدار  در  مروی  احمد 
تاالر  بنیاد کرامت رضوی که در  هیئت مدیره 
شد،  برگزار  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  والیت 
ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سرور و 
ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
گفت: اقداماتی که در قالب بنیاد کرامت رضوی 
از  دستگیری  و  نیازمندان  به  رسیدگی  برای 
ازجمله  مختلف  محورهای  در  مستضعفان 
تأمین امور معیشتی انجام می شود، بسیار حائز 

اهمیت است.
اقدامات  اهمیت  دالیل  برشمردن  با  وی 
حمایتی این بنیاد از منظر روایات و برگرفته 
از سیره معصومین)ع(، به نقل مصداقی از سیره 
حضرت رضا)ع( در مواجهه با مردم پرداخت و 

پناه  و  ملجأ  همواره  هدی)ع(  ائمه  کرد:  بیان 
حضرات  این  خانه  در  همیشه  بوده اند؛  مردم 
برای حل  و مردم  بوده  به روی مردم گشوده 
مشکالت مختلف چون شبهات دینی، مسائل 
این  به  معیشتی  و  مالی  نیازهای  شرعی، 

حضرات مراجعه می کردند.
اهتمام به امور محرومان

وی با ذکر روایت »الخلق عیال اهلل« و تأکید بر 
این نکته که در سیره معصومین)ع( توجه به 
مردم به عنوان عیال خداوند کاماًل مشهود است، 
ابراز امیدواری کرد که همه مسئوالن مربوطه 
در آستان قدس رضوی نسبت به رسیدگی به 
ازجمله  ممکن  شکل  هر  به  بی بضاعت  اقشار 
تهیه بسته های کمک معیشتی و از آن مهم تر 
داشته  جدی  اهتمام  نیازمندان  اشتغال زایی 

باشند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه کمک 
به محرومان یکی از راهبردهای اصلی آستان 
قدس رضوی ذیل نام مبارک و پرچم مقدس 
است  امید  کرد:  اضافه  است،  رضا)ع(  حضرت 
در  اطهار)ع(  ائمه  دستورات  همه  به  بتوانیم 
رابطه با خدمت به مردم همان گونه که سیره 
عملی خود آن ها بوده، جامه عمل بپوشانیم و 

در این مسیر از خود این حضرات بزرگوار کمک 
و استعانت می طلبیم.

معیار عمل در آستان قدس رضوی
حجت االسالم والمسلمین مروی ضمن تصریح 
قرار دادن عمل احسن در اجرای  بر سرلوحه 
امور مطابق آیات نورانی قرآن کریم، ابراز کرد: 
را  خیر  عمل  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 
معادل عمل احسن بیان فرموده است، در امور 
مختلف زندگی از جمله نماز و عبادت، کار و 

زندگی، معیار انجام عمل احسن است.
برشمردن  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
مالک های عمل احسن در بنیاد کرامت رضوی 
گفت: عدد و ارقام، تولید خروجی های رسانه ای 
ندارد؛  اهمیتی  امثالهم  و  فیلم  و  چون عکس 
معنی عمل احسن این نیست که یک کار ما 
برد تبلیغاتی داشته باشد، بلکه آنچه مهم است، 

نتیجه و خروجی کار است.
باید در دستگاه حضرت  ما  اینکه  بیان  با  وی 
رضا)ع( پیرو اوامر الهی باشیم و عمل احسن را 
محور و معیار اقدامات خود قرار دهیم، عنوان 
بیماری  شیوع  مثل  خاص  شرایط  در  کرد: 
کرونا، یکی از مصادیق عمل احسن تهیه اقالم 
معیشتی برای اقشار نیازمند است، ولی سؤال 
مهم این است که در شرایط عادی عمل احسن 

خادمان دستگاه امام رضا)ع( چیست؟
معظم  رهبر  منویات  تحقق  مسیر  در  حرکت 

انقالب یکی از مصادیق بارز عمل احسن!
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: ما باید 
این  بر روی کارهایی تمرکز کنیم که درخور 
ظهور  و  بروز  هرچند  باشد،  معنوی  مجموعه 
بیرونی چندانی نداشته باشد. بدون شک محقق 
کردن منویات رهبر معظم انقالب و ولی فقیه 

زمان یکی از مصادیق بارز عمل احسن است.
بهره گیری  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
که  انقالب  معظم  رهبر  مؤکد  رهنمودهای  از 

در سال های اخیر مداوماً به موضوعات مرتبط 
تأکید  آوری«  فرزند  و  جمعیت  »افزایش  با 
کرده اند، افزود: بی تردید کاهش جمعیت جوان 
باوجود  که  است  کشور  آینده  برای  خطری 
توصیه های مکرر رهبری مبنی بر تالش برای 
حفظ اکثریت نیروی جوان در جامعه، متأسفانه 
صورت  جدی  اقدام  مسئوالن  سوی  از  هنوز 

گرفته نشده است.
بنیاد  افزود:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
و  خدمات  از  برخورداری  با  رضوی  کرامت 
توانمندی های خود می تواند برنامه های خوبی 
را در زمینه رشد جمعیت به اجرا درآورد تا به 
انقالب محقق  این وسیله دستور رهبر معظم 
برنامه هایی  و  انجام چنین طرح  قطعاً  و  شود 
می تواند در این مسیر مؤثر بوده و مورد حمایت 

اینجانب خواهد بود.
با حساب وکتاب کار کنید

با  ادامه  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
به همه بخش های دست اندرکار  تأکید مجدد 
در آستان قدس از جمله بنیاد کرامت رضوی 
برنامه ها در آستان  اقدامات و  بیان کرد: همه 
می بایست با مطالعه، کار کارشناسی، دقیق و با 
حساب و کتاب انجام شود و بر همین اساس، 
نظام  از  خارج  قدس  آستان  از  بخشی  هیچ 

حسابرسی نخواهد بود.
خاتمه  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
ضمن تقدیر از خدمات بنیاد کرامت رضوی در 
اجرای برنامه های حمایتی از آغاز شیوع کرونا 
امور  در  مردم  مشارکت  از  قدردانی  و  تاکنون 
تأکید  و...  محرومان  به  کمک  و  خیرخواهانه 
تمام  با  می بایست  مبارک  اقدامات  این  کرد: 
توان طبق مطالعه رهبر معظم انقالب ادامه یابد 
و در این مسیر، همه ما باید خود را محتاج نگاه 
و عنایت حضرت رضا)ع( بدانیم و از آن حضرت 

طلب استمداد نماییم.

توصیه حجت االسالم مروی به مسئوالن آستان قدس رضوی:

نسبت به اقشار بی بضاعت و اشتغال زایی 
نیازمندان اهتمام جدی داشته باشید

اخبار

استاندار البرز: ارتقاء خدمات 
بهداشتی و درمانی برای البرز 

ضرورت دارد

تقویت  اینکه  بیان  با  البرز  استان  در  عالی دولت  نماینده 
زیرساخت های ایران کوچک را نشان گرفته ایم، گفت: چند 
پروژه بهداشتی و درمانی در کرج با اعتباری بیش از ۹۱ 

میلیارد تومان همزمان با هفته دولت افتتاح شد.
عزیزاله شهبازی در مراسم بهره برداری از ۹ پایگاه اورژانس 
ایام  تسلیت  ضمن  کمالشهر،  سکینه  بهشت  در  استان 
محرم و گرامیداشت هفته دولت، افزود: امروز ۱۲ دستگاه 
آمبوالنس پیشرفته و پنج دستگاه موتور آمبوالنس به ارزش 

۳۰ میلیارد تومان به تجهیزات اورژانس البرز اضافه شد.
 وی ادامه داد: البرز شاهراه ارتباطی ۱۴ استان کشور است 
و به دلیل ترددهای فراوان ملی دچار حوادثی می شود که 
ضرورت دارد برای تسریع و تسهیل در روند امداد و نجات، 

این امکانات افزایش یابد.
شهبازی گفت: پنج پد بالگرد نیز امروز به البرز اضافه شد 
که این امکان از اهمیت باالیی در راستای ارائه خدمات به 

مصدومان برخوردار است.
و  بهداشت  بخش  پروژه های  امروز  مجموع  در  افزود:  وی 
به  تومان  میلیارد  از ۹۱  بیش  اعتباری  با  درمان در کرج 

بهره برداری رسید.
دولت ۳۰۹  هفته  با  امسال همزمان  البرز گفت:  استاندار 
پروژه با اعتباری بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری 

می رسد که ۲۴۶ پروژه مربوط به بخش دولتی است.
وی افزود: رشد اعتبارات پروژه های هفته دولت امسال در 

مقایسه با سال ۹۸ حدود ۸۵ درصد است.
البرز غالبا مسیر گردشگردی  شهبازی اضافه کرد: اکنون 
محسوب می شود ولی با برنامه ریزی دقیق درصدد هستیم 

که این استان را به عنوان هدف گردشگری معرفی کنیم.
وی گفت: این استان آثار تاریخی و طبیعی فراوانی دارد 
و در حوزه صنعت و تولید و خدمات نیز در کشور مطرح 

است.
استاندار البرز افزود: کرج چهارمین کالنشهر کشور به لحاظ 
جمعیت است و ارتقا زیرساخت های بهداشتی و درمانی در 

این شهر ضرورت دارد.
وی در ادامه در مراسم بهره برداری از کلینیک تخصصی و 
فوق تخصصی شهید رجایی در کرج، عنوان کرد: از ابتدای 
به  بیمارستانی  تخت  از ۱۶۰۰  بیش  امید  و  تدبیر  دولت 

مجموعه درمانی البرز اضافه شده است.
شهبازی گفت: در طرح تحول نظام سالمت توجه ویژه ای 
به البرز شد و همچنین با حمایت های دولت تسریع در 
تکمیل سه بیمارستان در استان در دستور کار قرار گرفت 

و خیرین نیز وارد میدان شده اند.
وی افزود: بخش خصوصی و خیرین برای کمک به ارتقا 
گذاری  سرمایه  حال  در  درمان  و  بهداشت  های  سرانه 
هستند و برای ساخت یک بیمارستان در منطقه کمالشهر 

نیز اعالم آمادگی کرده اند.
در پایان نیز با حضور استاندار البرز ساختمان معاونت غذا و 

دارو در کرج به بهره برداری رسید.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 

آذربایجان  شرقی:

حمایت از تولید و سرمایه گذاری با 
کاهش موانع اداری ممکن است

آذربایجان   استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
با  سرمایه گذاری  و  تولید  از  حمایت  گفت:  شرقی 

کاهش موانع دست و پاگیر اداری ممکن خواهد بود.
علی جهانگیری در نشست کارگروه رفع موانع تولید 
شهرستان مراغه، اظهار کرد: تسهیل در روند اجرا و 
رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی باید رویکرد 

اصلی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان باشد.
بانک ها و موسسات  این منظور،  برای  ادامه داد:  وی 
ارایه  در  تسهیل  در جهت  باید  نیز  اعتباری  و  مالی 
اهتمام و عزم  تولیدی و صنعتی  به واحدهای  وام ها 

جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: حمایت از طرح های تولیدی، صنعتی 
دستگاه های  و  دولت  کار  دستور  در  گردشگری  و 

اجرایی در آذربایجان شرقی و به ویژه مراغه است.
جهانگیری افزود: بخش خصوصی نیز در راستای نیل 
به اهداف تولید و اشتغال، فعالیت های مشروع تولیدی 
و اقتصادی داشته و از تجارت با تسهیالت ارایه شده 
پرهیز کنند. فرماندار مراغه نیز در این جلسه گفت: 
ادارات و مدیران شهرستانی موظف به حمایت از تولید 
این مسیر  در  و  اشتغال هستند  و  و سرمایه گذاری 
باید گام بردارند.سیدعلی موسوی حسینی افزود: مرکز 
حمایت از سرمایه گذاری و توسعه مراغه نیز با هدف 
حمایت از سرمایه گذاری و تولید در این شهرستان از 
سال ۹۷ فعال است.وی ادامه داد: در این راستا ۵۷ 
جلسه اصلی و ۱۷ جلسه فرعی برای تسهیل و رفع 
موانع سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در این مرکز 
انجام شده است.وی اضافه کرد: حاصل این جلسات و 
نشست ها با خبرگان و نخبگان این شهرستان، بررسی 
از این تعداد، موانع ۶۰  ۱۰۰ طرح تولیدی بوده که 
نیز در مرحله اجرا  طرح مرتفع و ۱۷ طرح تولیدی 
قرار دارد.به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان 
شرقی، موسوی حسینی گفت: همچنین با تالش های 
انجام شده تاکنون نیز ۱۵ واحد راکد تولیدی نیز به 
چرخه تولید و اشتغال بازگشته و فعالیت خود را آغاز 

کرده و زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.
افزود: همچنین در حال حاضر طرح های بزرگ  وی 
اشتغال آفرین و تولیدی از جمله طرح گاوداری یک 
هزار راسه، کشت و صنعت ظفر، کارخانه تبلت سازی 
و چندین طرح در زمینه های گردشگری، صنعتی و 
تولیدی در این شهرستان توسط بخش خصوصی در 

حال اجراست.

استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت های ویژه 
کردستان در امر اشتغالزایی اعالم کرد که در 
کردستان  اقلیم  دانشجوی   ۳۰۰ حاضر  حال 
عراق در دانشگاه های استان مشغول به تحصیل 
هستند که مراکز فنی و حرفه ای هم می توانند 

به جذب هنرآموز عراقی بپردازند.

جلسه  در  کردستان  استاندار  مرادنیا،  بهمن 
شورای مهارت استان کردستان با حضور رئیس 
اظهار کرد که  سازمان فنی و حرفه ای کشور 
بیشترین ارتباط کشور با اقلیم کردستان عراق 
از طریق استان کردستان صورت می گیرد که 
نشان  را  استان  ویژه  از ظرفیت های  یکی  این 

می دهد.
دانشجوی  افزود که در حال حاضر ۳۰۰  وی 
استان  دانشگاه های  در  عراق  کردستان  اقلیم 
و  فنی  مراکز  که  هستند  تحصیل  به  مشغول 
حرفه ای هم می توانند به جذب هنرآموز عراقی 

بپردازند.  

استاندار کردستان تصریح کرد که منطقه ویژه 
بانه بزودی راه اندازی می شود و این  اقتصادی 
امید وجود دارد منطقه آزاد بانه و مریوان هم 
در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود که 
استان  توسعه  برای  مهمی  ظرفیت های  اینها 

است. 

استاندار کردستان: مرکز آموزش فنی و حرفه ای بین المللی 
در کردستان ایجاد شود

گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل 
این  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  و  آهن  راه 
محصول طی آیین ویژه ای از سوی نیره پیروز 
بخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران به منصور یزدی زاده مدیرعامل 

ذوب آهن اصفهان اعطا شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران  در این آیین 
تولید  یک  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  گفت: 
باالیی  توانایی  از  کشور  فوالدی  مهم  کننده 
برخوردار است و تولیدات این شرکت در سطح 

خاورمیانه و جهان مطرح است.
وی افزود: ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان 
را  ملی  ریل  استاندارد  توانست  کمی  مدت  در 
پاس کند و این امر نشان دهنده کیفیت باالی 

این محصول است.
پیروزبخت اظهار کرد: نگرش نسبت به استاندارد 
باید تغییر کند و هرگز نباید نگاه اجباری به این 
مقوله داشته باشیم، همچنان که استاندارد ملی 

برای ریل نیز به صورت اجباری نبود بلکه این 
امر به صورت اختیاری و تشویقی صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ملی استاندارد 
کشور  برای  افتخار  یک  را  ریل  تولید  ایران، 
در  که  ای  سابقه  به  توجه  با  گفت:  و  دانست 
همکاری برای تدوین استانداردهای محصوالت 
امر  این  در  پیشکسوتان  نقش  از  دارم،  فوالدی 
آگاه هستم و از پیشکسوتان این عرصه دعوت 
کردم که در این مراسم حضور داشته باشند و 
خوشبختانه دو پیشکسوت ذوب آهنی، مهندس 
اینجا  در  یلتقیان  مهندس  و  توفیقی  منوچهر 

حضور دارند.
این  در  نیز  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
مراسم، استاندارد را زمینه ساز توسعه صادرات 
توصیف کرد و گفت: باید از مسئوالن و تالشگران 
ذوب آهن اصفهان تقدیر ویژه کرد که در شرایط 
مختلف،  مشکالت  وجود  با  و  کنونی  سخت 

محصول مهمی همچون ریل را تولید کردند.

آهن  ذوب  حرکت  نیارکی،  صادقی  مهدی 
ارزش  با  محصوالت  تولید  سمت  به  اصفهان 
افزوده باالتر را حاصل خبرگی در مدیریت این 
شرکت دانست و گفت: تولید ریل موجب افزایش 
حس خوداتکایی در کشور شد و مانع خروج ارز 

از کشور شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به سه بازدید خود از 
ذوب آهن اصفهان، گفت: این شرکت تجهیزات 
بسیار پیشرفته ای برای تولید و تست ریل نصب 
امنیت  کننده  تضمین  امر  این  که  است  کرده 

برای حمل و نقل ریلی است.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
سال  از  ریل  تولید  اندیشه  گفت:  آیین  این  در 
۷۲ در ذوب آهن اصفهان وجود داشت و مرحوم 

دادمان نیز پیگیر تولید این محصول بود.
وی افزود: ترکیبی از تجربه و تعهد موجب شد تا 
این شرکت بتواند، ریل استاندارد را تولید کند و 
هم اکنون این محصول در سبد محصوالت ذوب 
آهن موجود است و در محورهای مختلف خط 

آهن کشور استفاده می شود.
مدیرعامل ذوب آهن، فرایند تولید ریل را در سه 
بخش، تولید شمش، نورد محصول و تست ریل 
تشریح کرد و افزود: این شرکت برای تولید انواع 
ریل، راه بسیار دشواری را طی کرد و امروز بر 
اساس استاندارد، تلرانس این محصول میکرونی 

است.
استاندارد  ملی  از مسئوالن سازمان  زاده  یزدی 
به جهت سرعت و کیفیت تدوین این استاندارد 
آهن  ذوب  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  قدردانی 
اصفهان بتواند دیگر محصوالت فوالدی مورد نیاز 

کشور را نیز تولید کند.
مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره برداری 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز در سخنانی 
تولید ریل در کشور را یک اقدام مهم در جهت 
توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد و گفت: 
امیدوارم به زودی شاهد صادرات این محصول 

باشیم.
محمود فرمانی مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
در ابتدای این آیین، گزارش روند اعطای پروانه 
به ذوب  راه آهن  استاندارد ریل  کاربرد عالمت 
این  اظهار کرد:  و  تشریح کرد  را  اصفهان  آهن 
آسیا  غرب  در  ریل  کننده  تولید  تنها  شرکت 
است و امروز استانداردی را کسب می کند که 
به نظارت تمام دستگاه های متخصص مربوط به 

خود تدوین شده است.
ملی  سازمان  های  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
عنوان  به  که  سالی  در  کرد:  تصریح  استاندارد 
استاندارد  است،  شده  نامگذاری  تولید  جهش 
کشور  برای  افتخاری  ملی،  تولیدات  سازی 
رئیس  حضور  با  آیین  این  شود.  می  محسوب 
صادقی  مهدی  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت، مرتضی 
راه  برداری  بهره  و  بازرگانی  معاون   جعفری 
ذوب  مدیرعامل  ایران،  اسالمی  جمهوری  آهن 
آهن اصفهان، مهدی نصر معاون برنامه ریزی و 
توسعه، حسین دیباجی مدیر کیفیت، مرتضی 
توسعه ذوب آهن  و  تحقیق  پرور مدیر  شیرین 
استاندارد  کل  مدیر  فرمانی  محمود  و  اصفهان 
استان اصفهان،  در سالن اجتماعات سازمان ملی 

استاندارد ایران برگزار شد.

ذوب آهن اصفهان گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل را دریافت کرد
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معاون وزیر امور خارجه: پارس آباد مغان 

دروازه ای برای ورود به بازار روسیه است

معاون وزیر امور خارجه در سفر به پارس آباد گفت: ظرفیت 
دامپروری  و  کشاورزی  حوزه  در  آباد  پارس  شهرستان  های 
بسیار گسترده بوده و پتانسیل صادرات کاال از طریق آذربایجان 

به بازار روسیه را دارد.
غالمرضا انصاری معاون وزارت امور خارجه کشورمان در بازدید 
از ظرفیتهای کشاورزی و دامپروری شهرستان پارس آباد، اظهار 
کرد: افزایش روابط تجاری با جمهوری آذربایجان از طریق مرز 

شهرستان پارس آباد از اهداف میان دو کشور است. 
و  کشاورزی  حوزه  در  آباد  پارس  ظرفیتهای  داد:  ادامه  وی 
اندازی  راه  با  امیدواریم  ما  و  است  گسترده  بسیار  دامپروری 
روسیه  به  آذربایجان  طریق  از  را  ایران  کاالهای  مرزی  پایانه 

صادر کنیم.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان روابط ایران و آذربایجان را 
همواره خوب و رو به رشد عنوان کرد و خاطر نشان کرد: استان 
اردبیل بیشترین مرز مشترک را با جمهوری آذربایجان دارد و 
ما تالش می کنیم با توسعه این منطقه، رابطه تجاری ایران و 

آذربایجان را با رایزنی های میان دو کشور افزایش دهیم.
و  مختلف  حوزههای  در  آذربایجان  کشور  با  ما  افزود:  وی 
دیپلماتیک رابطه نزدیک و تنگاتنگی داریم و امیدواریم بتوانیم، 

این روابط را بیش از پیش تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: پایانه مرزی ایران و آذربایجان در نقطه صفر 
مرزی و یک کار مشترک میان دو کشور است و با توافق دو 

طرف باید عملیاتی شود.
و  استانداری  بین  همکاری  با  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی  
سازمانهای ذیربط، کارهای سمت ایران را هر چه سریعتر در 

خصوص پایانه آماده بهره برداری کنیم.
فعال بخش  با حضور  امیدواریم  اظهار کرد:  انصاری  غالمرضا 
دیگر  و  مشترک  صنعتی  شهرک  سریعتر  چه  هر  خصوصی 

طرحهای توافق شده را نیز راه اندازی کنیم.
ریلی  خط  اتصال  طرح  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر  معاون 
اردبیل به شهرستان پارس آباد، گفت: اتصال خط ریلی و پایانه 
مرزی و شهرک مشترک تجاری یک کار دو جانبه است و الزم 
است با طرف آذری نیز رایزنیهای الزم را هر چه سریعتر برای 

عملیاتی کردن اقدامات  آغاز کنیم.



سالمت
خبر

رئیس انجمن اورولوژی ایران: 

کرونا به کلیه ها آسیب می زند

رئیس انجمن اورولوژی ایران، با اشاره به بیماری کرونا 
ابتدا  را درگیر می کند، گفت: در  که مجاری تنفسی 
گفته می شد این ویروس دستگاه ادراری را درگیر نمی 

کند که در گزارش های بعدی این موضوع تایید شد.
سومین  و  بیست  خبری  نشست  در  بصیری،  عباس 
کنگره انجمن اورولوژی ایران که امسال به صورت وبینار 
برگزار می شود، افزود: با توجه به شیوع کرونا، کنگره 
امسال که قرار بود خرداد ۹۹ برگزار شود، در دو زمان 

مختلف و به صورت وبینار برگزار می شود.
وی با اشاره به اهمیت کنگره علمی انجمن اورولوژی 
ایران که با دعوت از مهمانان خارجی این رشته برگزار 
می شود، گفت: انجمن اورلوژی ایران در عرصه آموزش 
انجمن  اولین  و  است  پیشرو  آموزشی،  نوآوری های  و 
علمی پزشکی در کشور هستیم که امسال کنگره را به 

صورت وبینار برگزار می کنیم.
بصیری با اعالم اینکه کنگره در دو زمان سه روزه برگزار 
می شود، ادامه داد: در وبینار امسال ۱۷ برنامه ارائه می 
با انجمن  المللی  شود که ۵ برنامه آن به صورت بین 
های آسیایی و اروپایی رشته اورولوژی برگزار می شود.

وی با اشاره به بیماری کرونا که تمام دنیا را درگیر خود 
انجمن  تا  باعث شد  بیماری  این  گفت:  است،  ساخته 
ها به سمت نوآوری در ارائه فعالیت های علمی داشته 

باشند.
بصیری در ادامه به وضعیت بیماری های اورولوژی در 
کشور اشاره کرد و افزود: سنگ های ادراری ۳۰ درصد 
اورولوژی را در کشور تشکیل می  فعالیت های رشته 
دهد. بعد از آن، بیماری های پروستات هستند که در 
مجموع ۵۰ درصد فعالیت های این رشته را شامل می 
شوند و ۵۰ درصد بقیه را سایر بیماری های اورولوژی 

تشکیل می دهد.
رئیس انجمن اورولوژی ایران، در ادامه به شیوع کرونا 
اشاره کرد و گفت: در ابتدا که این بیماری آمده بود، 
را درگیر می کند  تنفسی  عنوان می شد که مجاری 
در  که  حالی  در  ندارد.  ادراری  دستگاه  به  ارتباطی  و 
گزارش های بعدی تاکید شد که این ویروس در دستگاه 
ادراری نیز وجود دارد و موارد حاد بیماری های کلیوی 

ناشی از کرونا گزارش شده است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت گفت: ۳۶ هزار و ۹۳۵ تخت بیمارستانی 
و  تکمیل  احداث،  قالب  در  کنون  تا  سال ۹۲  از 
بهره برداری  به  بیمارستانی  تخت های  توسعه 

رسیده است.
افتتاح ۱۶۴  مراسم  در  نژاد،   تقوی  کامل   سید 
پروژه حوزه سالمت در کشور با یادواره ۱۶۴ شهید 
مدافع سالمت و آغاز پویش »ره سالمت« که به 
بهداشت  وزیر  با حضور  و  ویدیوکنفرانس  صورت 
ارتقای  خوشبختانه  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
انجام  دوره  این  در  بیمارستان   ۵۸۵ هتلینگ 
شده و بیش از سه میلیون متر مربع از فضاهای 
بیمارستانی کشور، بازسازی و بهسازی شده است.

تا کنون ۷ هزار  یازدهم  از آغاز دولت  افزود:  وی 
 ۱۷۰ و  میلیون  یک  در  بهداشتی  پروژه   ۴۸۰ و 
مرکز  هزار  از ۱۷  بیش  و  مربع ساخته  متر  هزار 
است همچنین  بازسازی شده  فرسوده،  بهداشتی 
نرخ فرسودگی بیمارستانی در این مدت از ۵۷ به 

حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
تا   ۹۲ سال  از  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت 
کنون، ۹۷ مرکز بیماری های خاص سرطان، ۱۸۳ 
بلوک  اورژانس و ۲۶۲  کلینیک ویژه، ۱۰۰ طرح 
زایمانی افتتاح شده و در یکسال اخیر ۳۷۰ بخش 
مراقبت های ویژه ایجاد شده که در موفقیت نظام 

سالمت برای مقابله با کووید ۱۹ موثر بود.
و ۹۲۱  هزار  امروز یک  از  یادآور شد:  نژاد  تقوی 
پروژه حوزه سالمت تا پایان دولت دوازدهم به بهره 
برداری می رسد که شامل ۱۱۹ پروژه بیمارستانی 
است که در راستای دستیابی به سرانه ۲.۶۲ تخت 

به ازای هر هزار نفر ایرانی افتتاح می شود.
بیمارستان   ۹۶ امسال  پایان  تا  کرد:  اضافه  وی 

با ظرفیت ۱۱ هزار و ۳۵۵ تخت و زیربنای یک 
میلیون و ۲۰۳ هزار متر مربع و در ۶ ماهه نخست 
و  هزار  دو  ظرفیت  با  بیمارستان  آینده ۲۳  سال 
۷۹۸ تخت و زیربنای ۳۰۴ هزار متر مربع افتتاح 
قالب  در  تخت  هزار   ۱۴ حدود  بنابراین  می شود 

۱۱۹ بیمارستان به ظرفیت کشور اضافه می شود.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت تصریح کرد: تا پایان امسال ۵۰ کلینیک 
ویژه، ۱۴ پروژه بهسازی و توسعه بلوک های زایمانی 
با ۱۴۸ تخت، ۲۰ پروژه تکمیل مراکز بیماری های 
اورژانس  توسعه  پروژه   ۵۸ و  تخت   ۳۶ با  خاص 
ارتقای فضای فیزیکی اورژانس بیمارستانی به بهره 

برداری می رسد.
آینده  سال  اول  ماهه   ۶ در  نژاد،  تقوی  گفته  به 
نیز ۲۴ کلینیک ویژه، ۹ پروژه بهسازی و توسعه 
تکمیل  پروژه   ۶ تخت،  با ۷۰  زایمانی  بلوک های 
مراکز بیماری های خاص با ظرفیت ۴۲ تخت و ۳۱ 
پروژه توسعه و ارتقای فضای فیزیکی اورژانس در 
سراسر کشور افتتاح می شود. وی تاکید کرد: هدف 
ارتقای سرانه فضاهای بهداشتی  وزارت بهداشت، 
از ۴۴ به ۷۵ متر مربع به ازای هر هزار نفر است 
که شاهد به بهره برداری رسیدن حدود یک هزار 
چند  در  پروژه   ۹۹۴ که  هستیم  پروژه   ۵۵۴ و 
مرحله در سال جاری و ۵۶۰ پروژه در سال آینده 

به بهره برداری می رسد. امروز ۱۶۴ پروژه به نام 
۱۶۴ شهید مدافع سالمت افتتاح می شود و تا ۱۲ 
فروردین سال آینده، هر هفته یا هر دو هفته یک بار 
تعداد زیادی پروژه حوزه سالمت در قالب پویش 
نژاد  برداری می رسد.تقوی  بهره  به  »ره سالمت« 
افزود: یکی از اقدامات اساسی دولت های یازدهم و 
دوازدهم، توسعه زیرساخت های حوزه سالمت بود 
و خوشبختانه در این زمینه با تجهیز منابع و به 
کار گرفتن ابزارهای برنامه ای و بودجه ای اتفاقات 
ظرفیت  که  طوری  به  داد  رخ  کشور  در  خوبی 
این  بهداشتی و درمانی کشور در  زیرساخت های 

دوره حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت

افتتاح ۹۶ بیمارستان با ۱۱ هزار تخت
 تا پایان امسال

تحقیقات نشان می دهد برخی سبزیجات نظیر کلم بروکلی 
خونی  عروق  پیشرفته  بیماری  از  )فندقی(  بروکسل  کلم  و 

پیشگیری می کنند.
زیاد  مصرف  دریافتند  استرالیا  وسترن  دانشگاه  محقان   
کلم  و  بروکلی  کلم  برگ،  کلم  نظیر  چلیپایی  سبزیجات 

بروکسل با کاهش کمتر بیماری عروق خونی در زنان مسن 
مرتبط است.

غذایی  رژیم  دارای  افراد  دریافتند  مطالعه  این  در  محققان 
سرشار از سبزیجات چلیپایی با احتمال کمتر تشکیل گسترده 
کلسیم در عروق آئورت شأن که نشانه اصلی بیماری عروقی 

شریان های  بر  خونی،  عروق  بیماری  هستند.  مواجه  است، 
خونی تأثیر گذاشته و می تواند جریان خون در حال گردش در 
بدن را کاهش دهد. این کاهش در جریان خون می تواند ناشی 
از تشکیل رسوبات چربی و کلسیم در دیواره های درونی عروق 

خونی نظیر آئورت باشد.

کلم بروکلی و بروکسل برای سالمت عروق خون مفید هستند

خبر
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کم  مصرف  تبعات  به  نسبت  تغذیه،  متخصص  یک 
سبزیجات و میوه ها در بین کودکان و نوجوانان هشدار 

داد.
 احسان حجازی، با بیان این مطلب که طی دهه اخیر 
ایران در  و  تغییر کرده  نحوه تغذیه در جوامع بشری 
دوره ای قرار گرفته که تغذیه ناسالم غرب شایع است، 
گفت: تغییراتی که به دلیل پیشرفت صنعت مواد غذایی 
و غذاهای فرآیند شده بیشتر استفاده می شود، از جمله 
فست  و  گازدار  نوشیدنی های  نوشابه،  مانند  غذاهایی 
اسیدهای  و  قند  میزان  و  باال  انرژی  فودها که حاوی 
چرب اشباع فراوان هستند اما میزان ویتامین و امالح 
مواد  این  حد  از  بیش  مصرف  دارند.  ناکافی  ضروری 

غذایی می تواند موجب اضافه وزن و چاقی شود.
وی، چاقی را از عوامل بروز بیماری های دیابت، سرطان، 
قلب و عروق و فشار خون دانست که متأسفانه میزان 
شیوع بیماری های مزمن را نسبت به گذشته افزایش 

داده است.
علوم  دانشکده  بالینی  تغذیه  گروه  علمی  هیأت  عضو 
ادامه  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه 
از کودکان در کشور دچار  بیان داشت: درصد زیادی 
اضافه وزن هستند که متأسفانه این چاقی در کودکی و 

نوجوانی با چاقی در بزرگسالی ارتباط دارد.
به  غذا  همراه  به  سبزیجات  مصرف  گفت:  حجازی 
افزایش احساس سیری و تناسب اندام کمک می کند. 
اما مصرف این مواد غذایی نسبت به گذشته کمتر شده 

است.
علوم  دانشکده  بالینی  تغذیه  گروه  علمی  هیأت  عضو 
تصریح  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه 
تا  موجب شده  میوه ها  و  سبزیجات  کم  مصرف  کرد: 
افراد  بدن  به  کافی  ضروری  معدنی  امالح  و  ویتامین 
نرسد و دریافت میزان مواد مغذی که به رشد کودکان 
و  ویتامین ها  باشد.  کمتر  می کند،  کمک  نوجوانان  و 
امالح در میوه ها و سبزیجات به وفور یافت می شوند که 
میزان مصرف آن در کشور به خصوص در بین کودکان 

و نوجوانان کم است.

از  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
واردات  برابری  چند  افزایش 
واکسن آنفولوآنزا در سال جاری 
خبر داد و گفت: در حال حاضر 
۹۷ درصد داروهای مورد نیازمان 

در داخل کشور تولید می شود.
محمدرضا شانه ساز در نشست 
روز  تبریک  با  امروز  خبری 
طی  گفت:  داروساز  و  پزشک 
و  پزشکان  گذشته  ماه های 
خود  تالش  تمامی  داروسازان 
را برای ارائه خدمات به بیماران 
کرونایی انجام دادند و هر دارویی 
که به عنوان کمک به درمان آنها 
در  داروسازان  می شد،  معرفی 
یک بازده زمانی کوتاه تولید آن 

را آغاز می کردند.
بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اولیه  مواد  دارویی  اقالم  این  از 
شأن در کشور تولید شد، اظهار 
می تواند  کشوری  کمتر  داشت: 
در  را  دارو  تولید  که  کند  ادعا 
انجام  می تواند  کوتاهی  زمان 

دهد.
به  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
انقالب در صنعت  دستاوردهای 
داروسازی اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر ۹۷ درصد داروهای 
است  داخل  تولید  ما  نیاز  مورد 
در  دارویی  اقالم  از  بسیاری  و 

کشور تولید می شود.
اینکه  به  اشاره  با  ساز  شانه 
بنیان زیادی  شرکت های دانش 
هستند،  فعال  دارو  حوزه  در 
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
می توانیم ادعا کنیم که داروهای 
تولید  دنیا  در  که  جدیدی 
می شود، داروسازان ما می توانند 
کشور  در  را  آن  سال  دو  طی 
تولید کنند. حتی می توانیم مواد 

اولیه آن را نیز تولید کنیم.
 ۲۵ اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کشور  در  داروسازی  دانشکده 
کرد:  تصریح  می کنند،  فعالیت 
ایرانی  محققان  و  دانشمندان 
و  مقاالت  در  مهمی  نقش 
و  دارند  علمی  معتبر  نشریات 
را  خود  علمی  رتبه  توانسته ایم 

در دنیا ارتقا دهیم.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره 
اولیه  مواد  درصد   ۶۵ اینکه  به 

می شود،  تولید  کشور  در  دارو 
گذشته  سال   ۱۰ طی  گفت: 
بیش از هزار قلم داروی گیاهی 

در کشور تولید شده است.
واردات  برابری  چند  افزایش 

واکسن آنفلوآنزا در سال جاری
وی در خصوص واردات واکسن 
گفت:  جاری  سال  در  آنفلوآنزا 
میلیون  دو  از  کمتر  قبل  سال 
آنفلوآنزا  واکسن  واردات  دوز 
 ۱۱ امسال  رقم  این  داشتیم؛ 
خواهد  افزایش  میلیون   ۱۲ تا 
حوزه  در  ما  همکاران  یافت. 
هزار   ۲۵۰ قبل  سال  بهداشت 
که  کردند  دریافت  واکسن  دوز 
میلیون  دو  دریافت  با  امسال 
در  واکسن  دوز  هزار   ۵۰۰ و 
خانم های  واکسیناسیون  زمینه 
باردار و بیماران خاص می توانند 
فعالیت کنند که این افراد بدون 
پرداخت وجه واکسینه خواهند 
سایر  برای  همچنین  شد. 
میلیون   ۸.۵ بر  بالغ  نیز  افراد 
نظر  در  آنلفوآنزا  واکسن  دوز 
گرفته ایم. این که اعالم می شود 
واکسن،  دریافت  برای  باید 
داروخانه ها صورت  در  نام  ثبت 
هدف  و  ندارد  ،صحت  گیرد 
خیرخواهانه ندارد و به نظر من 

این یک کالهبرداری است.
مشکالت  داد:  ادامه  ساز  شانه 
اطالع  که  همانگونه  ما  ارزی 
نباید  بنابراین  زیاد است.  دارید 
آنفلوآنزا  واکسن  تامین  برای 
مردم  از  کنیم.  بیجا  هزینه 
می خواهم تنها با توصیه و تجویز 
از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند. 
امسال  که  است  این  ما  برآورد 
نسبت به سال گذشته در مورد 

آنفلوآنزا مشکالت کمتری داشته 
باشیم؛ زیرا مردم نکات بهداشتی 
را بیشتر رعایت می کنند، کمتر 
در مکان های عمومی و پر تجمع 
ماسک  از   می شوند،  حاضر 

استفاده می کنند و غیره.
امسال  گفت:خوشبختانه  وی 
برای  آنفلوآنزا  واکسن  تامین 
سال  برابر   ۱۰ خاص  بیماران 
تامین  که  حالی  در  است  قبل 
واکسن برای مردم عادی ۵ یا ۶ 
برابر سال گذشته است. واکسن 
و  معتبر  منابع  از  را  آنفلوآنزا 
سازمان  تایید  مورد  که  اروپایی 
تهیه  هستند،  جهانی  بهداشت 
می کنیم و دقت نظر کافی برای 

تهیه آن صورت گرفته است.
واکسن  تامین  درباره  وی 
مرداد   ۳۱ کرد:  اظهار  مننژیت 
واکسن  این  محموله  اولین  ماه 
وارد کشور شد و تا ۱۵ شهریور 
نیز کل محموله مورد استفاده و 

در دسترس خواهد بود.
شانه ساز  در باره فرآیند نسخه 
نیز  داروها  الکترونیک  پیچی 
گفت: نسخه نویسی الکترونیک 
از  که  می کند  پیدا  معنا  زمانی 
نوشته  سامانه  طریق  از  ابتدا 
شود نه این که قرار باشد نسخه 
کاغذی توسط داروساز ابتدا وارد 
نسخه  سپس  و  شده  سیستم 
پیچی شود. شرایط منطقی این 
ابتدا  از  نویسی  نسخه  است که 
به شکل الکترونیک صورت گیرد 
بحث  که  شرایطی  در  هم  آن 
 ۴۲۰۰ ارز  با  دارویی  واردات 
تومانی وجود دارد و ممکن است 
با شکل گیری نسخ سوری اقالم 
دارویی از داروخانه ها خارج شود.

داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  معاون 
در  داروخانه ها  که  این  علیرغم 
خود  فعالیت  نیز  تعطیل  ایام 
در  هم  آن  دهند  می  ادامه  را 
آنها  به  مراجعه  که  شرایطی 
کاهش یافته است، اما متاسفانه 
از هیچ گونه مساعدتی برخوردار 
نشدند؛ در حالی که درآمد آنها 
و  یافته  کاهش  زیادی  حد  تا 
مشکالت  از  یکی  موضوع  این 
فعلی همکاران ما در داروخانه ها 

هست.
درمان  پروتکل  به  کورتن  ورود 

کرونا
شانه ساز درخصوص ورود کورتن 
گفت:  کرونا  درمان  پروتکل  به 
ایران جزو اولین کشورهایی بود 
که کورتن را در پروتکل درمانی 
برخی کشورها  وارد کرد،  کرونا 
با نگاه سیاسی می گفتند، این 
دارو سیستم ایمنی بدن بیماران 
را تضعیف می کند اما بعد منابع 
ای  نتیجه  به  نیز  المللی  بین 
رسیدند،  بود،  گرفته  ایران  که 
از  مختلف  انواع  در  دارو  این 
در  وفور  به  دگزامتازون  جمله 
شود  می  مصرف  و  تولید  ایران 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  و 
مشتقات  و  دارو  این  اکنون  نیز 
کروتن دار را در پروتکل درمان 

کرونا وارد کرده اند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
هفته آینده دو کارخانه دارویی 
جدید که یکی تولید کننده قلم 
انسولین و دیگری تولید کننده 
است  پالسمایی  فرآورده های 
با  کشور  در  بار  نخستین  برای 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  حضور 
آموزش پزشکی افتتاح می شود.

افزایش واردات واکسن آنفلوآنزا
تاریخ  گیرترین هجمه  نفس  کرونا،  گفت:  بهداشت  وزیر 
نظام سالمت ایران در بیش از ۱۰۰ سال گذشته بود اما در 
این شرایط، نقش آفرینی همکاران ما در توسعه زیرساخت 

های بهداشتی و درمانی، افتخار جدیدی است.
 سعید نمکی، روز سه شنبه در آیین افتتاح ۱۶۴ پروژه 
حوزه سالمت با یادواره ۱۶۴ شهید مدافع سالمت و آغاز 
پویش #ره_سالمت که به صورت ویدیوکنفرانس در ستاد 
وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: امسال با لطف 
نظام سالمت، شاهد  در  ما  باالی همکاران  و همت  خدا 
شکوهمند  انقالب  از  بعد  سال  پرثمرترین  و  پربارترین 
سالمت  نظام  های  زیرساخت  توسعه  در  ایران  اسالمی 

هستیم.
وی افزود: امسال حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی 
و دو هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت های کشور 
اضافه می شود که در تمام سالهای پیش و بعد از انقالب 
پروژه  و ۴۰۰  هزار  یک  امسال  است.  سابقه  بی  اسالمی 
با سنبل سال ۱۴۰۰ آماده می کنیم که تا آخر سال به 
در  است که  این  ها  پروژه  این  ویژگی  از  و  برسد  افتتاح 
مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، تکمیل و تجهیز 

می شود.
وزیر بهداشت بیان داشت: پروژه های بهداشتی و درمانی 
و چندین هزار تخت بیمارستانی در استان تهران هم به 
بهره برداری می رسد اما این پروژه های در مناطقی مانند 
اسالمشهر، مالرد، شهریار، شهر قدس و حاشیه تهران است 
که با جمعیت های میلیونی، تخت بیمارستانی نداشتند. 
ما  همکاران  تیزبینی  و  خدا  لطف  با  ها  پروژه  جانمایی 
وزارت  در  زدایی  محرومیت  های  سیاست  و  استانها  در 
بهداشت این است که به آنهایی که جز خدا، فریادرسی 

ندارند، خدمات ارائه نماییم.
و  کّمی  نظر  از  بزرگی  اتفاقات  امسال  یادآور شد:  نمکی 
کیفی در توسعه زیرساخت های نظام سالمت رقم خواهد 
خورد. در نیمه دوم امسال شاهد تکمیل پزشکی خانواده، 
سیستم ارجاع و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 
خواهیم بود و هفته آینده، سالمت دیجیتال و الکترونیک 
شکل  به  ایران  اسالمی  جمهوری  در  بار  اولین  برای  را 

گسترده در کشور رقم خواهیم زد.
پایگاه سالمت  برنامه هر خانه یک  وی خاطرنشان کرد: 
از ماندگارترین هدایا به نظام سالمت در  به عنوان یکی 
سایه همکاران ما در معاونت بهداشتی و راه اندازی ۴۰۰ 
یک  کشور،  در  بار  اولین  برای  عشایری  بهداشت  خانه 
اثر جاودانه و در یادماندنی در نظام سالمت خواهد بود. 
توانستیم در اوج محرومیت، مظلومیت، تنهایی و با فقدان 
و روح حسینی کشور  بر همت  تکیه  با  اقتصادی،  منابع 

زیرساخت های حوزه سالمت را بیشتر و سریع تر از قبل 
توسعه دهیم.

امسال  نیز  انسانی  نیروی  مورد  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
بیشترین تعداد مجوز و جذب نیروی انسانی در طول تمام 
سالهای بعد از انقالب را در وزارت بهداشت خواهیم داشت 
که اثرات آن را همکاران ما در دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی سراسر کشور، خواهند دید.
نمکی اضافه کرد: همکاران ما در اوج تحریم ها، رکورد 
تاریخی و شرایط ویژه ای برای کشور در مقابله با کرونا 
خلق کردند و اثبات کردند که از پیشرو ترین کشورهای 
که  غیرت هستند  و  عزم، همت  بر  تکیه  با  مرفه جهان 
باید دست یکایک آنها را ببوسم و امیدوارم که با پویش 
افتتاح  و  توسعه  شاهد  هفته  هر  بتوانیم  #ره_سالمت 

زیرساخت های بهداشتی و درمانی باشیم.
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  بهداشت  وزیر 
شهادت  ایام  گفت:  سالمت،  مدافع  شهیدای  و  انقالب 
ساالر شهیدان و شهدای کربال را تسلیت می گویم و هر 
چه داریم، از تربیتی است که از امام حسین)ع( آموخته 
ایم. سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی گفت 
امام  ما ملت  بلندی گفت  به  و  نفهمیدند  بیرونی ها  که 
حسینیم. تفسیر این جمله را بیرونی ها به خوبی متوجه 

نشدند.
و  حسین)ع(  امام  از  که  درسی  کرد:  خاطرنشان  نمکی 
بزرگترین  شهادت،  اوال  که  است  این  آموختیم  عاشورا 
افتخار ما است و پس از شهادت فریاد فزت و رب الکعبه 
را سر می دهیم و در عین اینکه شهید می شویم و شهید 

می دهیم، تاریخ هم می سازیم.
وی تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید اتفاقات بزرگی در 
زمینه تقویت زیرساخت های حوزه سالمت رخ داد. تعداد 
قابل توجهی تخت بیمارستانی ایجاد شد، پرداخت از جیب 
بیماران کاهش و ماندگاری تیم پزشکی در مناطق کمتر 
برخوردار کشور افزایش یافت و در قالب بسته های طرح 
تحول نظام سالمت، خدمات ارزنده ای به مردم ایران ارائه 
شد. وزیر بهداشت گفت: در سال آخر دولت شاهد پاندمی 
افتاد، تجربه ای  اتفاق  ایام  کرونا هستیم و آنچه در این 
است که پس از یک و نیم قرن ممکن است دنیا با آن 
نابرابر و در اوج تحریم ها،  روبرو شود. در این رویارویی 
همکاران ما در سراسر کشور اعم از پزشک، پرستار، بهورز، 
نیروهای  اورژانس،  تکنسین  بهداشت،  کارشناس  ماما، 
اداری،  های  رده  تمامی  و  خدمتگزاران  ها،  آزمایشگاه 
مالی و پشتیبانی حماسه عظیمی خلق کردند و به عنوان 
به همه همکارانم در خط مقدم جبهه  سربازی کوچک 

مبارزه با کرونا در کشور افتخار می کنم.
که  التهابی  پر  لحظات  کرد:  تصریح  پایان  در  نمکی 
همکاران ما در استانها برای مدیریت، کنترل و مهار کرونا 
پشت سر گذاشتند را فراموش نمی کنم. شبانه روزهای 
بسیار سختی بر آنها گذشت و تاریخ این مملکت این ایثار، 
بزرگواری و گذشت تک تک همکاران ما را ثبت خواهد 
نظام  تاریخ  آسمان  در  تابناک  های  ستاره  چون  و  کرد 
ایثارگرانه  سالمت کشور آنها که شهید شدند و آنها که 
خدمت کردند، ثبت خواهند شد و در ذهن و یاد مردم 

جاودانه خواهند ماند.

وزیر بهداشت: کرونا نفس گیرترین هجمه تاریخ نظام سالمت ایران است
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استان تهران
گزارش

پیام تسلیت شهردار رباط کریم بمناسبت فرا 
رسیدن ایام محرم الحرام

شهردار رباط کريم در پيامي فرارسيدن ايام محرم الحرام را به عزاداران 
حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( تسليت گفت .

 متن پيام بشرح ذيل می باشد:
بسم اهلل الر حمن الر حيم

ماه محرم زيباترين جلوه عشق و ايثار و دين محوري فرا مي رسد و 
مسلمانان با چشماني اشكبار در سوگ سرور و ساالر شهيدان، بار ديگر 
درس صبر، تعهد و آزادگي را در مكتب انسان سازي عاشورا مرور مي 

کنند.
” کّل يوم عاشورا و کّل ارض کربال “

اين جمله، نشان دهنده پيوستگي و تداوم خط درگيري حق و باطل 
در همه زمانها و مكانهاست. عاشورا و کربال، يكي از بارزترين حلقه 
هاي اين زنجيره طوالني است و هميشه حق و باطل رودرروي هم 
هستند و انسانهاي آزاده، وظيفه پاسداري از حق و پيكار با باطل را 

بر عهده دارند.
بدون شك امروزه ايستادگی آزادي خواهان جهان برابر نظام سلطه و 
قدرت هاي استكباري تنها به مدد تأسي از فرهنگ عاشورايی قوت 

گرفته است.
و  دوستداران  تمامی  به  را  عزيز  روزهای  اين  رسيدن  فرا  اينجانب 
ارادتمندان اهل بيت )ع( علی الخصوص مردم شريف، مومن و متدين 
رباط کريم تسليت و تعزيت عرض می نمايم و از درگاه ايزد منان عزت، 

سربلندی و سرافرازی روزافزون اسالم و مسلمين را مسئلت دارم.
اصغر پارسا- شهردار رباط کريم

ارتقا  لزوم  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
سرانه های بهداشتی بر تسريع در روند 
تكميل 276 پروژه حوزه سالمت استان 

تهران تاکيد کررد. 
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشيروان   
و  بهداشت  فضاهای  تكليف  تعيين 
اشاره  با  تهران  استان  درمان روستايی 
به لزوم ارتقا سرانه های بهداشتی اظهار 
برخی  ايجاد  تفاهمنامه  طبق  داشت: 
فضاهای بهداشت و درمان از جمله خانه 
های بهداشت بر اساس درصد مشخص 
تامين اعتبار بر عهده استانداری، وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشكی 
استان می باشد ضمن اينكه 10 درصد 
اعتبارات از طريق کمك خّيرين تامين 

می شود. 
وی ادامه داد: 276 پروژه برای استان 
تهران در نظر گرفته شده منتها برخی 
از اين پروژه ها به سبب مشكل زمين و 
يا عدم تامين اعتبار پيشرفتی چندانی 
نداشته اند از اينرو اين جلسه با حضور 
و  پزشكی  علوم  های  دانشگاه  روسای 
معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه 

ريزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی برگزار شد تا وضعيت پروژه ها 

مشخص شود.
استاندار تهران تاکيد کرد: مقرر شد تا 
بهداشت  معاونين  با حضور  ای  جلسه 
و توسعه سه دانشگاه علوم پزشكی به 

ها  پروژه  اين  از  مجدد  ارزيابی  منظور 
ظرف يك ماه انجام شود، ضمن اينكه 
مشكل تامين زمين جهت اجرای پروژه 
ها توسط استانداری پيگيری می شود.

استان  گفت:  سپس  بندپی  محسنی 
تهران از ارزش افزوده روستاهای فاقد 

نظام  به  تومان  ميليارد   180 دهيار 
است؛  کرده  کمك  استان  سالمت 
در  کرونا  غربالگری  وضعيت  همچنين 
باالی  تهران  استان  های  شهرستان 
95 درصد و در شهر تهران بيش از 85 

درصد می بباشد.

محسنی بندپی: تکمیل 276 پروژه حوزه 
سالمت استان تهران تسریع می شود

علی ملكی شهردار انديشه طی پيامی 
صادر  را  پيامی  کارمند  روز  بمناسبت 

نمود. 
در متن اين پيام آمده است:

النَّاِس  َحَوائَِج  »إِنَّ  حسين)ع(:  امام 
تََملُّوا  َفاَل  َعلَْيُكْم   ِ اهللَّ نَِعِم  ِمْن  إِلَْيُكْم 

النَِّعَم؛«
» از نعمتهای خدا اين است که مردم، 
حوائج خود را نزد شما می آورند؛ پس 
مردم  حاجت  ]که  خدا  نعمتهای  از 

است[ خسته و ملول نشويد.«
انسانهايی  عنوان  به  کارمندان 
سختكوش و بزرگوار در مسؤليتی که به 
آنها محول شده همواره سعی نموده آن  
که با اخالقی انسانی و رفتاری صحيح 

را  بتوانند وظيفه خود  تا  نمايند  عمل 
بطور احسن انجام دهند

تا  است  فرصت  بهترين  دولت  هفته 
روز  در  کشان  زحمت  اين  تالشهای 
با  کسانيكه   ، شود  نهاده  ارج  کارمند 
امانتداری  ، پی گيری ، نظم و ترتيب ، 
خدمت به مردم و تكريم شهروندان سعی 
در اجرای کامل و دقيق مسئوليتشان 
هر  در  کارمندان  همه  قطعا  و  دارند 
مقامی اهتمام دارند تا وظيفه شأن را 
به نحو احسن انجام دهند چراکه نقشی 
تعيين کننده در رضايتمندی مردم ايفا 
می کنند و اميدوارم همه کارمندان با 
عمل  و  اسالمی  ايران  ساختن  هدف 
به  راستای  راهبردها ی رهبری در  به 

اهتزاز در آوردن پرچم ايران اسالمی در 
قله های پيشرفت و توسعه گام بردارند 
 اينجانب بر خود وظيفه می دانم اين 
روز مهم و بزرگ را بر همه کارمندان 

کارمندان  بخصوص  اسالمی  ايران 
انديشه  شهرداری  تالشگر  و  خدوم 

تبريك و تهنيت عرض نمايم.
علی ملكی شهردار شهر انديشه

پیام شهردار اندیشه بمناسبت گرامیداشت روز کارمند

گزارش

یکی دیگر از آرزوهای مردم گلستان محقق شد /

شهرک الهیه برای همیشه از بن بست خارج شد

به مناسبت هفته دولت پروژه  اتصال خيابان ۳0 متری الهيه به خيابان 
پروفسور هشترودی با اعتبار 15 ميليارد ريال به طول 650 متر به 

بهره برداری رسيد.
 با حضور آقای کوليوند مشاور وزير کشور در امور مجلس، مسئولين 
های  شهرستان  مردم  نماينده  نوروزی  دکتر  شهرستانی،  و  استانی 
بهارستان و رباط کريم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار بهارستان، 
دکتر قاسميان شهردار گلستان، ابوالفضل مرادی رئيس شورا و اعضای 
شورای اسالمی شهر گلستان به مناسبت هفته دولت پروژه  اتصال 
با اعتبار 15  الهيه به خيابان پروفسور هشترودی  خيابان ۳0 متری 
ميليارد ريال به طول 650 متر و پارک شهدای مدافع حرم به متراژ 14 
هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 25 ميليارد ريال به بهره برداری رسيد.

دکتر قاسميان شهردار گلستان در حاشيه بهره برداری از اين پروژه ها 
گفت؛ خوشبختانه امروز تحوالت خوبی در اين شهر صورت گرفته که 

منجر به عمران و آبادانی شهر می شود
پارک شهدای مدافع حرم، ساماندهی خيابان  تكميل  وی همچنين 
صنعتی 22 بهمن، خيابان کارگاهی شهيد کاوه و احداث بلوار اتصال 
محله الهيه به خيابان پروفسور هشترودی و محله باغ مهندس و نيز 
اجرای پروژه کمربندی شمالی را بخشی از پروژه های شاخص هفته 

دولت برشمرد.
پروژه  شهروندان  برای  شايد  کرد؛  تصريح  شهری  مديريت  سكاندار 
زيرسازی، جدولگذاری و آسفالت تازگی نداشته باشد ولی هم اکنون 
بدليل فرسوده بودن معابر سطح ششهر گلستان، اعتبار جداگانه جهت 
زيرسازی، جدولگذاری، پياده رو سازی و آسفالت معابر محالت مختلف 

شهر تخصيص يافته که در حال اجرا است.
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افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی 
شهرداری نسیم شهر در هفته دولت

در هفته دولت ، با حضور مسئولين استانی و شهرستانی تعدادی از پروژه های 
عمرانی و خدماتی شهرداری نسيم شهر افتتاح شد.

همزمان با پنجمين روز از هفته گراميداشت دولت آئين افتتاح پروژه های 
عمرانی و خدماتی شهرداری نسيم شهر با حضور  دکتر کوليوند قائم مقام 
وزير کشور و عسگری معاون امور اقتصادی استاندار تهران ، مختاری سرپرست 
فرمانداری  بهارستان ،  شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر و حجت االسالم 
حسن نوروزی نماينده مردم بهارستان و رباط کريم در مجلس شورای اسالمی 
و ديگر مسئولين  برگزار شد. همچنين با حضور معاون امور اقتصادی  استاندار 
تهران  فاز دوم بوستان جنگلی نبوت با هزينه ای بالغ بر 50 ميليارد ريال با 

مساحت 6 هكتار افتتاح گرديد.

شهردار شهریار: آزادگان الگوی ایمان وایثار 

وشجاعت اند
در  شاغل  آزادگان  با  ديدار  در  شهريار  شهردار  کاويانی  مهندس 
شهرداری شهريار به نقش و جايگاه ممتاز آزادگان در تحكيم پايه های 
انقالب و ترويج ارزش های اسالمی اشاره کرد وگفت:امروز آزادگان 

سرافراز الگو و نمونه از استقامت و شجاعت وآزادگی اند.
وی افزود: آزادگان با تحمل سختی ها و مشقت ها با پايداری بر اصول 
انقالب و ارزش های انسانی و اخالقی ريشه های انقالب را آبياری کرده 
و به همگان درس مردانگی و غيرت و ايمان دادند ودر جنگ نابرابر 

هشت سال دفاع مقدس پيروزمندانه به خاک ميهن بازگشتند.
اميدوارم بتوانيم با همنشينی وبهره گيری از افكار و انديشه های بلند 
اين عزيزان در حوزه فرهنگی و اجتماعی گام های بلندی برداريم.در 

پايان شهردار شهريار با اهداء لوح سپاس از اين عزيزان تجليل نمود.
استاندار  پی  بند  محسنی  حضور  با 
مجلس  نماينده  وردی  حق   ، تهران 
فرماندار  طاهری  اسالمی،    شورای 
والمسلمين  االسالم  حجت   ، شهريار 
شهردار،  ملكی  جمعه،   امام  بابائيان 
اسالمی،  شورای  اعضای  و  رئيس 
،خانواده  شهرستانی  ادارات  مسئولين 
معظم شهدا و معتمدين محلی پروژه 
مشارکتی مجتمع نورشهرداری انديشه 

افتتاح و به بهره برداری رسيد.
علی ملكی شهردار انديشه در حاشيه 
اين آيين افتتاحيه اين پروژه  گفت:با 
توجه به رويكرد شهرداری انديشه در 
راستای جذب سرمايه گذاران و بخش 
و  امكانات  ايجاد  جهت  در  خصوصی 
پروژه  ،اجرای  های شهری  زيرساخت 

اداری  تجاری  مجتمع  مشارکتی  ی 
انديشه در دستور کار  فاز سه  نور در 
قرار گرفت و خوشبختانه امروز شاهد 
به بهره برداری رسيدن اين مجموعه 
مترمربع   1712 مساحت  به  بزرگ 
زمين و مساحت کل 19۳87 مترمربع 

می باشيم 
مجموعه  افزود:اين  انديشه  شهردار 
شامل 10 طبقه در قالب 4 پارکينگ 
و  تجاری  هايپر،۳ طبقه  و يك طبقه 
آورده  که  باشد  می  اداری  طبقه   2
پروژه  اين  خصوص  در  شهرداری  ی 
 19 ارزش  به  جواز  و  زمين  واگذاری 
می  تومان  ميليون   500 و  ميليارد 
باشد که با احتساب اين موضوع برآورد 
سهم هريك از شرکا 900 ميليارد ريال 

تخمين زده می شود .
تصريح  خود  سخنان  پايان  در  وی 
کرد :اين پروژه با بهره گيری از همه 
راستای  در  روز  به  استانداردهای 
با  و  شهروندی  نيازهای  تامين  هدف 

رويكرد تامين پارکينگ شهری بدست 
استانی  مسئولين  و  تالشگر  استاندار 
و شهرستانی به بهره برداری رسيد و 
شهر  شريف  شهروندان  که  اميدواريم 

انديشه از آن بهرمند شوند

مجتمع تجاری نور شهر اندیشه بدست استاندار تهران افتتاح و به بهره برداری رسید

نصب سردر مجموعه ورزشی المپیک شهر پرند

با اتمام عمليات اجرايی مجموعه ورزشی المپيك شهر پرند، سردر اين مجموعه 
ورزشی با طراحی شكيل و زيبا، نصب شد.

 اين مجموعه ورزشی مدرن و چند منظوره با مساحت 2000 متر مربع در فاز 
دو احداث و طی اين هفته افتتاح می شود.

همكاری  عدم  اينكه  بيان  با  قدس  شهردار 
شهرک  سوی  از  تعهدات  به  پايبندی  و 
های صنعتی واقع در شهر قدس مشكالت 
ايجاد  شهری  مديريت  برای  را  متعددی 
حامی  قدس  شهرداری  گفت:  است،  نموده 
صنعت و آماده همكاری کامل با شهرک های 
صنعتی جهت رفع مشكالت اين حوزه است.

 مهندس مسعود مختاری با بيان اينكه در 
بخش  در  دوگانه  مديريت  گذشته  ساليان 
ايجاد  موجب  قدس  شهر  صنعتی  های 
مشكالت متعدد و بر هم خوردن چهره شهر 
شهری  مديريت  داشت:  اظهار  است،  شده 
حامی صنعت است، اما مناطق صنعتی نيز 

بايد به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
قدس  صنعتی  شهرک های  داد:  ادامه  وی 
ای  توسعه  های  زيرساخت  ايجاد  بدون 
سال  در  شدند.  مصوب  سابق  دولت  در 
 92 صنعتی  شهرک  سه  اين  مساحت   89
اين شهرک ها  امنای  هكتار بوده که هيئت 
با  بهره برداری گرفتند و  211 هكتار پروانه 
شكايت شهرداری پروانه بهره برداری شرکت 

صنعتی  شهرک های  اين  در  موجود  های 
ابطال شد.شهردار قدس خاطرنشان کرد: در 
شورای عالی معماری و شهرسازی محدوده 
اين شهرک ها به 119 هكتار رسيد و خواسته 
اين است که شهرک صنعتی در همين  ما 
برای  جديدی  اقدام  و  شده  فريز  محدوده 
به  شهرقدس  چون  نگيرد،  صورت  توسعه 
اندازه کافی تحت فشار مشكالت است و از 

مديريت دوگانه اين مناطق رنج می بريم.
مختاری گفت: در بحث فعاليت شرکت های 
صنعتی در اين محدوده مشكالت مختلفی 
همچون ترافيك و معضالت زيست محيطی 
برای شهرداری وجود دارد. همچنين ساخت 
شهرک ها  اين  در  غيرمجازی  سازهای  و 
نيز  عمومی  خدمات  و  است  گرفته  صورت 
نويس  پيش  تدوين  به  نمی شود.وی  ارائه 
تفاهمنامه ميان شهرداری قدس و شهرک 
های صنعتی اشاره کرد و بيان داشت: تنظيم 
شهرک  و  شهرداري  بين  ما  في  تفاهمنامه 
در  موثري  نقش  تواند  مي  صنعتي  هاي 
پيشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعي و توليد 

و اشتغال داشته باشد و جلسات تخصصي در 
اين حوزه الزم است اما در کنار تنظيم اين 
تفاهمنامه الزم است که تعامل دوطرفه يك 
اصل جدانشدني  بين شهرک هاي صنعتي 
نيازها   به نوعي  تمام  باشد  و  و شهرداري 
تخصصي  شرايط  يك  در  ها  زيرساخت  و 
اقتصادي  شرايط  در  بهبود  براي  قانوني  و 
تحقق  به سمت  و  پيگيري  و...  اجتماعي  و 
حرکت کند. وی در پايان به فعاليت شرکت 

قدس  شهرستان  محدوده  در  معدنی  های 
نيز اشاره و تصريح کرد: فعاليت های معدنی 
تبعاتی همچون آلودگی های زيست محيطی، 
و  دارد  ريزگردها  ايجاد  و  رودخانه  تخريب 
معادن به تكاليف قانونی خود عمل نمی کنند 
به  را  درآمدهای خود  از  درصد  يك  بايد  و 
شهرداری و دهياری محل مربوطه پرداخت 
کنند اما تا امروز اتفاقی نيفتاده و حتی بعضا 

به عنوان صنايع سبز معرفی می شوند.

مهندس مختاری، شهردار قدس: شهرک های صنعتی به تعهدات قانونی خود عمل کنند

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد

آئین افتتاح چندین پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت

با صرف اعتبارات جاری و داخلی تعداد 11 پروژه آبی در شهرستان اسالمشهر 
انجام و اتمام و به بهره برداری رسيد . 

در اين برنامه که طی روز چهارشنبه مورخ 5 شهريور ماه و به مناسبت هفته 
دولت و با حضور فرماندار و بخشدار ، تعضای شورای اسالمی و مسئولين 
شهرستان اسالمشهر برگزار شد تعداد 11 پروژه عمرانی آبرسانی افتتاح و 

رسما به بهره برداری رسيد . 
در آئين اتمام عمليات لوله گذاری خط انتقال به طول 2500 متر و افتتاح 
بهره برداری آب آشاميدنی روستای چيچكلو مهندس لدنی نژاد مديرعامل 
آبفای جنوب غربی استان تهران ضمن تشريح عمليات و اقدامات انجام شده 
طی سالجاری در شهرستان اسالمشهر يادآور شد : عليرغم پيك مصرف ، 
شيوع بيماری کرونا و افزايش قابل توجه آب آشاميدنی و از طرفی مشكالت 
مالی موجود ، الحمدهلل طی 5 ماه گذشته تعداد 11 پروژه آبرسانی در اين 
شبكه  توسعه   ، آب  خطوط  احداث  شامل  که  است  شده  انجام  شهرستان 
انتقال ، حفر و تجهيز 5 حلقه چاه ، رفع  ، اصالح شبكه ، توسعه خطوط 
دفرمگی و ترميم جدار 15حلقه چاه ، احياء و بهسازی 9 حلقه چاه ، مهندسی 
مجدد 17 حلقه چاه ، مهندسی مجدد 4 باب ايستگاه پمپاژ و ديوار کشی 
تاسيسات به طول ۳200 متر جمعا با صرف هزينه ای معادل ۳9 ميليارد و 
دويست ميليون تومان در راستای خدمت رسانی به شهروندان و مشترکين 
محترم شهستان اسالمشهر و شهر و روستاهای تابعه انجام و اتمام و در حال 

بهره برداری می باشد . 
و خدمات  اقدامات  از  قدردانی  اسالمشهر ضمن  فرماندار شهرستان  سپس 
جلسات  در  و  بارها   : کرد  نشان  خاطر  سخنانی   غربی طی  جنوب  آبفای 
مكرر اعالم کرده ايم که آبفای جنوب غربی با وجود مشكالت گرما و افزايش 
مصرف آب بلحاظ شيوع بيماری منحوس کرونا با تمام قدرت  و توان مقابل 
اين مشكالت ايستادگی کرده و با انجام خدمات خالصانه و خداپسندانه ضمن 
تامين و توزيع مطلوب آب شرب شهروندان با کميت و کيفيت مطلوب ما 

شاهد مشكالت و چالشی در اين زمينه نبوده ايم . 
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مدیر امور آبفای شهر چهاردانگه خبر داد :

عملیات اصالح شبکه و انشعابات و توسعه خطوط

با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی ، عمليات اصالح و توسعه شبكه در شهر 
چهاردانگه انجام و به اتمام رسيد .

تهران  استان  فاضالب جنوب غربی  و  روابط عمومی شرکت آب  به گزارش 
مدير امور آبفای شهر چهاردانگه با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با عنايت 
به قدمت و فرسودگی بخشی از خطوط و شبكه های آبرسانی و همچنين 
فرسودگی و عدم کارآيی الزم تعداد قابل توجهی از انشعابات آب آشاميدنی 
شهروندان و مشترکين محترم اين شهر ، عليهذا عمليات لوله گذاری و توسعه 
و همچنين اصالح و به روزرسانی شبكه و انشعابات فرسوده و قديمی از اوايل 
سالجاری در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولويت بندی صورت گرفته و 

برنامه ريزی انجام شده اجراء می شود . 
محسن آذری ضمن تشريح عمليات انجام شده در اين خصوص خاطر نشان 
ساخت : اين عمليات پيرو دستورالعمل حوزه معاونت نظارت بر بهره برداری و 
تاکيدات جناب آقای مهندس لدنی نژاد مدير عامل محترم شرکت به منظور 
اعتبارات  محل  از  الزم  های  هزينه  با صرف  ها  و شبكه  ساماندهی خطوط 
به  جمعا  شده  بينی  پيش  مناطق  در  جاری  سال  اوايل  از  جاری  و  داخلی 
طول ۳05 متر و با استفاده از لوله های 110 ميلی متری پلی اتيلن انجام و 
به اتمام و بهره برداری رسيد . مهندس آذری با تاکيد بر استمرار اجرای اين 
عمليات خاطرنشان ساخت : همزمان با اجرای عمليات لوله گذاری و توسعه 
و اصالح شبكه ، اصالح انشعابات معيوب  و فرسوده نيز انجام می پذيرد و 
اميدواريم با تامين به موقع اعتبارات تخصيص يافته اين عمليات نيز مطابق 

برنامه زمانبندی شده اجراء شود . 
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شهری  اولین  چین  جنوب  در  شنزن  شهر 
است که پوشش مخابراتی نسل پنجم در آن 
تکمیل شده است. این شهر هم اکنون دارای 

یک شبکه مستقل نسل پنجم است.
به نقل از سی جی تی ان، چن روگی شهردار 
با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی  شنزن 
توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه کرد. 
به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۴۶ هزار 
دکل نسل پنجم تلفن همراه در شنزن نصب 
سراسر  در  سابقه  بی  رکورد  یک  که  شده 

جهان محسوب می شود.

قرار است در گام بعدی صنایع مختلف در 
همراه  تلفن  پنجم  نسل  خدمات  از  شنزن 
جامع  اکوسیستم  یک  و  شوند  مند  بهره 
خدمات  از  آنها  مندی  بهره  برای  کاربردی 

مذکور ایجاد شود.
در حال حاضر در استان گوانجونگ در جنوب 
چین یک قطب فناوری ایجاد شده که قرار 
است تعداد زیادی از استارت اپ های چینی 
و در کنار شرکت های  در آن مستقر شوند 
بزرگ فناوری و آی تی این کشور به ایفای 

نقش بپردازند.

پوشش شبکه همراه نسل پنجم در 

یک شهر چین تکمیل شد

روسیه برای توسعه ۵G با هواوی همکاری می کند

تحقیقاتی  مؤسسه  بررسی های  نتایج 
صرف  می دهد  نشان  سی  دی  آی 
در  مصنوعی  هوش  حوزه  در  هزینه 
سال  در  آفریقا  و  خاورمیانه  منطقه 
۲۰۲۰ از مرز ۸۳ میلیارد دالر خواهد 

گذشت.
به نقل از زد دی نت، این رقم نسبت 
به سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۸ درصد رشد 

نشان می دهد.
بینی  پیش  همچنین  سی  دی  آی 
تولید  برای  بودجه  صرف  که  کرده 
این  در  مصنوعی  هوش  سیستم های 
منطقه امسال به ۳۷۴.۲ میلیون دالر 
می رسد که نسبت به ۳۱۰.۳ میلیون 
دالر سال ۲۰۱۹ و ۲۶۱.۸ میلیون دالر 

سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

حوزه  در  هزینه  صرف  عمده  بخش 
و  خاورمیانه  در  مصنوعی  هوش 
همچون  بخش هایی  به  مربوط  آفریقا 
بانکداری و خرده فروشی است که ۳۳ 
این  در  گذاری  سرمایه  کل  از  درصد 
بعدی  رتبه  گیرد.  برمی  در  را  بخش 
در این زمینه مربوط به سرویس های 
هوش مصنوعی دولت ها و نیز صنعت 

ارتباطات و مخابرات است.

رونق هوش مصنوعی در خاورمیانه تا 
سال ۲۰۳۰
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فناوری  و  علمی  معاون 
ریاست جمهوری از استارت آپ های 
فعال در حوزه ICT برای ورود به 
بخش هوش مصنوعی دعوت کرد و 
گفت: این معاونت از استارت آپ های 

ICT حمایت می کند.
 سورنا ستاری در مراسم »رونمایی 
برنامه  اولین  در  بومی  از سکوهای 
که  کشور«  مصنوعی  هوش  ملی 
فناوری  و  علمی  معاونت  محل  در 
شرکت های  ما  گفت:  شد،  برگزار 
مصنوعی  هوش  حوزه  در  موفقی 
و  شده   فعال  تازگی  به  که  داریم 
نیز  توجهی  قابل  موفقیت های  به 

رسیده اند.
با  مقایسه  در  داد:  ادامه  وی 
کشورهای پیشرفته بخصوص چین 
شرکت های  موفقیت  که  می بینیم 
ایرانی در حوزه هوش مصنوعی به 

شکل قابل توجهی بوده است.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
پلتفرم  سه  به  اشاره  با  جمهوری 
رونمایی شده در این مراسم که در 
است،  بوده  مصنوعی  هوش  حوزه 
پلتفرم هایی  شرکت ها  این  افزود: 
کارها  و  کسب  که  کردند  ارائه  را 
آنها  سرویس های  از  می توانند 

بخش های  از  یکی  کنند؛  استفاده 
جالب این پلتفرم ها، تبدیل گفتار به 
نوشتار است که توسط خبرنگاران 
آنها  برای  و  می شود  استفاده 

می تواند کاربردی باشد.
چهره،  تشخیص  ستاری،  گفته  به 
و  عواطف  و  احساسات  تشخیص 
... از دیگر اقدامات این شرکت های 
فناوری  از  استفاده  با  دانش بنیان 

هوش مصنوعی بوده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از مردم و 
کسب و کارها نیاز دارند که از این 

زیرساخت ها بهره مند شوند.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
جمهوری با بیان اینکه شرکت های 
زیادی در حوزه هوش  دانش بنیان 
بخش  این  گفت:  داریم،  مصنوعی 
توانمندی های ما در  از  گسترده ای 
حوزه فناوری ها به شمار می رود که 
باعث اشتغال بیش از چند صد نفر 

شده است.
این  ابعاد  اینکه  بیان  با  ستاری 
توسعه  حال  در  همواره  شرکت ها 
یک  مصنوعی  هوش  گفت:  است، 
حوزه بکری است که معاونت علمی 
و فناوری به صورت جدی روی آنها 
خود  حمایت  مورد  و  می کند  کار 

قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون استفاده 
از هوش مصنوعی در بخش کسب 
و کارها به فرهنگی تبدیل شده و 
این  که  هستیم  روزی  منتظر  ما 
در  حوزه  این  بزرگان  با  شرکت ها 

کشورهای دیگر رقابت کنند.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
اینکه هوش  بر  تأکید  با  جمهوری 
است،  وسیعی  حوزه  مصنوعی 
رشته  دانشگاه ها  تازگی  به  گفت: 
هوش مصنوعی را در مقاطع ارشد 
و دکتری به عنوان یک رشته قرار 
می توانند  دانشجویان  که  داده اند 
رشته ها،  این  در  تحصیل  از  پس 

وارد کسب و کارهای فوق العاده ای 
که  می شود  پیش بینی  زیرا  شوند 
این بخش از فناوری، آینده خوبی 

داشته باشد.
سایر  از  ما  کرد:  تأکید  ستاری 
 ICT حوزه  در  استارت آپ ها 
هوش  به  که  می کنیم  دعوت 
مصنوعی ورود پیدا کنند زیرا کشور 
وجود  با  زمینه  این  در  می تواند 
فارغ التحصیالن دانشگاهی پیشرفت 
آینده خوبی  به واسطه آن،  کند و 

داشته باشد.
وی افزود: معاونت علمی در راستای 
 ICT توسعه استارت آپ های حوزه

حمایت هایی را مد نظر دارد.

جزئیات برنامه حمایتی از ۵ فناوری آینده ساز اعالم شد
نوشتار دعوت از استارت آپ های فناوری اطالعات برای ورود به هوش مصنوعی

جمع آوری  با  چینی ها 
از  بیش  ژنتیکی  اطالعات 
این  در  مرد  میلیون   ۷۰۰
داده  پایگاه  بزرگترین  کشور 
تأسیس  را  جهان  ژنتیکی 
از  نقل  به  کرد.  خواهند 
راستا  همین  در  تایمز،  تک 
بیش  نمونه خون  جمع آوری 
این  در  مرد  میلیون  از ۷۰۰ 
شامل  که  شده  آغاز  کشور 
نیز  کودکان  و  نوجوانان 
سراسر  در  کار  این  می شود. 
می گیرد.دولت  صورت  چین 
همکاری  با  را  کار  این  چین 
پلیس  شعب  مدارس، 
برخی  و  چین  سراسر  در 
انجام  دیگر  دولتی  نهادهای 
کشور  این  مقامات  می دهد. 
اطالعات  جمع آوری  کار 
ژنتیکی مردان را در چین از 

سال ۲۰۱۷ آغاز کرده اند.
طرح های  پیشبرد  کار  این 

را  سالمت  و  بهداشت  جامع 
به  و  کرده  تسهیل  چین  در 
مقابله با بیماری های واگیردار 
مختلف  نقاط  در  مسری  و 
شایانی  کمک  کشور  این 
خواهد کرد. عالوه بر این، از 
برای  می توان  اطالعات  این 
طراحی سیستم های کشوری 
اندازی  راه  مصنوعی،  هوش 
تشخیص چهره  سیستم های 
و افزایش ایمنی و امنیت ملی 

چین استفاده کرد.
اطالعات یادشده به دستیابی 

ژنتیک  جامع  نقشه  یک  به 
که  می کند  کمک  چین  در 
سیاست  ارتقای  آن  نتیجه 
قومی،  گذاری های جمعیتی، 
برنامه ریزی  تسهیل  و  نژادی 
برای  اجتماعی  و  اقتصادی 
عموم مردم خواهد بود. اجرای 
این طرح با همکاری شرکت 
آمریکا  فیشر  ترمو  دارویی 
کیت های  و  می گیرد  صورت 
خون  نمونه های  جمع آوری 
مورد استفاده در چین توسط 
این شرکت تولید شده است.

چینی ها بزرگترین پایگاه داده ژنتیک 
جهان را تاسیس می کنند نوشتار

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با 
سامانه های  پایین  کیفیت  به  اشاره 
ارتقاء  گفت:  کشور  در  موجود 
زیرساخت های  تأمین  سامانه ها، 
ملی  شبکه  بستر  بر  قدرتمند 

اطالعات یک ضرورت جدی است.
انقالب  عالی  شورای  از  نقل  به 
و  دبیر  هم اندیشی  جلسه  فرهنگی، 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
عالی  شورای  دبیرخانه  محل  در 

انقالب فرهنگی برگزار شد.
سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی 

این  ابتدای  در  فرهنگی  انقالب 
جلسه پیرامون دستور جلسه بررسی 
سیاست ها و برنامه های اقدام شبکه 
و  پژوهشی  آموزشی،  یکپارچه  ملی 
کرونا  شرایط  داشت:  اظهار  تربیتی 
ویروس همه جا حاضر  بعنوان یک 
فضای  در  گرایی  انفصال  فراگیر،  و 
ضرورت  و  کرد  تقویت  را  فیزیکی 
جدی برای اتصال گرایی در فضای 

مجازی به وجود آورد.
وی ادامه داد: لذا تدوین سیاست ها 
منسجم  حضور  اقدام  برنامه های  و 

و  هم گرایی  هم افزایی،  رویکرد  با 
یکپارچه سازی در فضای مجازی یک 
ضرورت گریزناپذیر هم برای شرایط 
کرونا و هم در شرایط عادی است. 
علوم  وزیر  اظهارات  حسب  البته 
بیش از ۹۵ درصد از امکانات آموزش 
الکترونیک در ترم دوم سال تحصیلی 
سؤال  ولی  کردند  استفاده   ۹۹-۹۸
نسبت به کیفیت و انسجام است. چه 

مقدار کیفی آموزشی تأمین شد؟
نیز  آموزش وپرورش  در  افزود:  وی 
شبکه شاد طراحی شد که حتماً باید 

سازوکار قوی تری را برای این حوزه 
طراحی کنیم.

فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
متعددی  سامانه های  اینکه  بیان  با 
وجود  کشور  آموزشی  فضاهای  در 
ولی هنوز یک ظرفیت  افزود:  دارد، 
پلتفرمی در کشور برای این سامانه ها 
زیادی  پراکندگی  و  نکرده ایم  ایجاد 
برای  و  دارد  وجود  امور  این  در 
رسیدن به یک پلتفرم و مگا پلتفرم 
الزم است این سامانه ها در یک ظرف 

مشترک قرار گیرند.

ضرورت تأمین زیرساخت های قدرتمند بر بستر شبکه ملی اطالعات نوشتار

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
۶برنامه  گفت:  علمی  معاونت  هوشمندسازی  و 
حوزه  در  ساز  آینده  فناوری   ۵ از  حمایتی 
فناوری اطالعات را در قالب برنامه »استارت آپ 

پالس«تدوین کرده است.
 دکتر محمدی محمدی در مراسم رونمایی از 
سکوهای بومی و برامه ملی هوش مصنوعی که 
شد،  برگزار  فناوری  و  علمی  معاونت  محل  در 
اقتصاد  های  فناوری  توسعه  ستاد  کرد:  عنوان 
دیجیتا و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری  
فناوری  های  آپ  استارت  تقویت  راستای  در 
اولویت  دارای  فناوری های  بر  تمرکز  با  و  محور 
اقتصاد دیجیتال پویش »استارت آپ  در حوزه 

پالس« را برگزار می کند.
وی با اشاره به اهداف »استارت آپ پالس« گفت: 
شناسایی و حمایت از اکوسیستم فناوری های 
ظرفیت های  ارتقا  به  کمک  دیجیتال،  نوظهور 
ظرفیت های  پایدارسازی  دیجیتال،  اقتصاد 
پویش  این  اهداف  دیجیتال  آپ های  استارت 

محسوب می شوند.
مصنوعی«،  »هوش  های  حوزه  کرد:  بیان  وی 
»اینترنت   ،»AR« ، »VR  «  ، »بالکچین« 
اشیا«، »شهر هوشمند«، می توانند از این برنامه 
حمایتی بهره ببرند؛ در واقع این فناوری ها جز 
فناوری های کلیدی و آینده دار ی هستند که 
توجه به آنها در شرایط کنونی یک امری مهم به 

شمار می رود.
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمند سازی با بیان اینکه استارت آپهایی 
که  در این حوزه ها فعالیت می کنند می توانند 
از این حمایت ها بهره مند شوند، گفت: اگر یک 
استارت  یک  های  هزینه  از  بخشی  شتابدهنده 
بخش  در  علمی  معاونت  در  ما  بپردازد  را  آپ 
آپ  استارت  و  شتابدهنده  این  همراه  دیگری 

خواهیم بود و از آنها حمایت می کنیم.
وی ادامه داد: همچنین اگر این استارت آپ به 
موفقیت برسد ما حمایت خود از شتابدهنده و 
می  بالعوض  به حمایت  تبدیل  را  آپ  استارت 

کنیم.
پویش  های  حمایت  اینکه  بیان  با  محمدی 
»استارت آپ پالس« برای حمایت از اکوسیستم 
فاز  کمپها«،»  »بوت  شامل  نوظهور  فناوری 
»صندوق  دانشگاهی«،  های  »ایده  شتابدهی«، 
خطر  های  فناوری/صندوق  و  پژوهش  های 
راه  »سامانه  و  نوآوری«،  راه  »سامانه  پذیر«، 
نوآوری«می شود، بیان کرد: هر یک از این بخش 
می  ایم  کرده  تنظیم  که  قوانینی  اساس  بر  ها 
برخوردار  از حمایت های معاونت علمی  توانند 
شوند تا شاهد محصوالت فناورانه ۵ حوزه باشیم.

وی در خصوص حمایت ها در بخش بوت کمپ 
۵۰درصد   سقف  تا  علمی  معاونت  در  ما  گفت: 
آموزشی  های  دوره  کنندگان  شرکت  هزینه 

قرار می  را مورد حمایت  بوت کمپ  با رویکرد 
دهیم.

های  ایده  از  حمایت  به  اشاره  با  محمدی 
 ۵ با  مرتبط  های  نامه  پایان  گفت:  دانشگاهی 
دار  اولویت  های  بخش  جزء  که  فناورانه  حوزه 
در مقطع کارشناسی ارشد هستند نیز تا سقف 
۱۰ میلیون تومان، دکتری تا سقف ۳۰ میلیون 
تومان  میلیون  سقف ۵۰  تا  پسادکتری  تومان، 

مورد حمایت قرار می گیرند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
همچنین  کرد:  نشان  خاطر  علمی  معاونت 
هزینه  برابر  دو  شتابدهی«تا  »فاز  بخش  در 
به  تومان(  میلیون   ۱۵۰ سقف  شتابدهی)تا 
استارت اپ های دارای MVP و پیش از مرحله 
مقیاس قرار دارند مورد حمایت قرار می گیرند. 
در صورت خروج از مرحله شتابدهی ۵۰درصد 

مبلغ قابل تبدیل به بالعوض است.
بخش  در  ها  حمایت  خصوص  در  محمدی 
سرمایه  صندوق  فناوری/  و  پژوهش  »صندوق 
آپ  استارت  پویش  در  که  خطرپذیر«  گذاری 
مشارکت  با  گفت:  شده  گرفته  نظر  در  پالس 
حجم  برابر   ۴ تا  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
سرمایه شرکت هایی که توسط صندوق پژوهش 
گذاری خطرپذیر  یا صندوق سرمایه  فناوری  و 
سرمایه گذاری شدند و در مرحله مقیاس مورد 

حمایت قرار می گیرند.

در یک شرکت دانش بنیان؛

تولید داروی سرطان مثانه کشور را از واردات بی نیاز کرد
نوشتار

داروی  داخلی  تولید  با  دانش بنیان  شرکت  یک 
بیماری سرطان مثانه توانست کشور را از واردات 

نمونه گران قیمت خارجی این دارو بی نیاز کند.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
جمهوری گفت: سید مهدی حسن زاده مدیرعامل 
یک شرکت دانش بنیان با بیان این که فناوران این 
شرکت تولید محصوالت ب ث ژ را از ۱۳۹۳ آغاز 
کرده اند، عنوان کرد: در این مدت صادرات واکسن 
و داروی انکو- ب ث ژ به صورت محدود انجام شد 
و تالش جدی را آغاز کرده ایم تا با ارتقای کیفیت 
صادرات   WHO از  کیفیت  گواهی  دریافت  و 

گسترده تر این واکسن مهیا شود.
نام  با  مثانه ای  داخل  داروی  این که  بیان  با  وی 
درمان  و  پیشگیری  به  پاستوسیس،  تجاری 

سرطان مثانه کمک می کند، اظهار کرد: کم تر از 
مثانه  سرطان  بیماری  به  سال  در  نفر  هزار   ۱۰
مبتال می شوند که به این دارو نیازی مبرم دارند. 
بنابراین چیزی حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار ویال از این 
توانمندی  با  که  است  نیاز  مورد  کشور  در  دارو 
واردات  از  را  کشور  و  تولید  داخلی  متخصصان 

نمونه مشابه خارجی بی نیاز کرده است.
عرضه  و  تولید  به  اشاره  با  فناور  فعال  این 
ایران ساخت واکسن سرطان مثانه با قیمتی یک 
سوم نمونه خارجی و کیفیتی مشابه، عنوان کرد: 
نمونه  برابر   ۴ تا   ۳ واکسن  این  وارداتی  نمونه 
با تولید  بر دارد و اکنون  ایران ساخت هزینه در 
به  کشور  نیاز  دانش بنیان،  شرکت  این  ساالنه 

واردات کاماًل برطرف شده است.

حسن زاده گفت: در حال حاضر تمرکز متخصصان 
فرآورده های  کیفیت  بهبود  روی  بر  شرکت 
در  محصول  گسترده  ارائه  و  موجود  تولیدشده 

عرصه بین المللی است.
بر  تخصصی  و  دقیق  نظارت  فناور،  فعال  این 
طرح های فناورانه ارائه شده و حمایت از طرح های 
دانش بنیان  تولید  جهش  ضرورت  را  اثرگذار 
تخصصی  نظارت  با  می بایست  افزود:  و  دانست 
دستگاه های متولی ادعاهای علمی مطرح شده به 
فرآورده های  در حوزه  بررسی شوند.  دقیق  طور 
ایفا  را  خود  نقش  باید  بهداشت  وزارت  دارویی، 
کند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
حمایت های مادی و معنوی خود راه گشای تولید 

دانش بنیان خواهد بود.

این  تمایل  از  روسیه  امورخارجه  وزیر 
کشور برای همکاری با هواوی در توسعه 

فناوری ۵G خبر داده است.
به نقل از اسپوتنیک، روسیه برای توسعه 
و  چین  با  همکاری  آماده   ۵Gاینترنت

شرکت هواوی است.
روسیه  امورخارجه  وزیر  الوروف  سرگی 
این خبر را اعالم کرد و افزود: روسیه به 
همکاری با کشورهای دیگر برای توسعه و 
اجرای فناوری های نوین عالقمند است .

به گفته او روسیه آماده همکاری با چین 
و هواوی در حوزه فناوری۵Gاست. این 
از  دارد  تالش  آمریکا  که  است  درحالی 
هواوی  با  خارجی  های  شرکت  فعالیت 

جلوگیری کند.
جلسه  دریک  روسیه  خارجه  امور  وزیر 

روسیه  که  کرد  تاکید  پاسخ  و  پرسش 
آمریکا  از  پیروی  برای  تمایلی  هیچ 
ندارد. این کشور به سادگی دستور عدم 
همکاری با هواوی در حوزه ۵G را داده 

است.

والدیمیر  الوروف،  گفته  به  همچنین   
موارد  در  روسیه  وزیر  نخست  پوتین 
مختلف اشاره کرد عقب ماندن از فناوری 
های نوین مانند ۵G و هوش مصنوعی 

برای کشور مضر است.

عکس نوشت

خبر
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