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وزیر راه و شهرسازی :

نقدینگی و نرخ ارز باعث 
رشد قیمت مسکن شده است

واعظی : ترامپ می خواهد با 
شورای امنیت هم »بیزینس« کند

ــد  ــا می دانن ــت: آمریکایی ه ــور گف ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
یــک کار تبلیغاتــی می کننــد و هدفشــان از فشــار بــه شــورای 
ــی  ــات آت ــم انتخاب ــا ه ــدن تحریم ه ــرای بازگردان ــت ب امنی

2اســت .....

برنامه ریزی برای راه اندازی
۱۵۰۰ واحد راکد در سال ۹۹

3

خانواده ها مجاز به انتخاب روش 
4آموزش فرزندانشان هستند

دکتر محسنی بندپی :

 کارآفرینان، فرماندهان نبرد 
اقتصادی کشور هستند

حمایت از بورس

 محدود به ETF نیست

2

تصویب ایجاد محدودیت برای 
مشوق های صادرات مواد خام و 

کاالهای واسطه

3

زنده نگهداشتن یاد و ادامه راه شهدا 
یعنی کار جهادی و خستگی ناپذیر 

برای رضای خدا

5

سالمت 6

کند  ادعا  تواند  نمی  کشوری   هیچ 
همه گیری کرونا تمام شده است

مدیــر کل ســازمان بهداشــت جهانــی، بــا اشــاره بــه بحــران کرونــا در 
دنیــا، گفــت: هیــچ کشــوری نمــی توانــد فقــط ادعــا کنــد کــه همــه 

گیــری تمــام شــده اســت ....
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نامزدهای  برنامه  و  سیاسی  واکنش 
مواردی  به  نسبت  آمریکا  انتخاباتی 
فضای  مدیریت  سایبری،  امنیت  چون 
کاربران،  خصوصی  حریم  و  مجازی 
سرنوشت  تعیین  در  ویژه ای  اهمیت 
استفاده  دارد.گسترش   ۲۰۲۰ رقابت 
ارتباطاتی  اطالعاتی-  فناوری های  از 
قرن  اطالعاتی  جامعه  گیری  شکل  و 
بیست و یکم از چنان اهمیتی برخوردار 
انتخاب  معیارهای  از  یکی  که  است 
بسیاری  ریاست جمهوری در  نامزدهای 
از کشورها به ویژه آنهایی که وابستگی 
پیدا  فناوری ها  گونه  این  به  بیشتری 
برنامه  و  واکنش سیاسی  نوع  کرده اند؛ 
آنها نسبت به مولفه های گوناگون فضای 
مجازی مانند امنیت، حریم خصوصی و 
چگونگی واکنش به رقبای جهانی است. 
»دونالد  و  بایدن«  »جو  آمریکا،  در  لذا 
ریاست  نامزد  دو  عنوان  به  ترامپ« 
و  سخنرانی ها  در   ،۲۰۲۰ جمهوری 
به  نسبت  را  مواضعی  فعالیت هایشان، 
به  که  کرده اند  مطرح  مجازی  فضای 

بررسی آن می پردازیم.
فعلی  جمهور  رئیس  عنوان  به  ترامپ 

بایدن رقیب  با جو  تفاوت  آمریکا، یک 
دموکرات دارد و آن این است که باید 
از عملکرد چهار ساله اش در کاخ سفید 
دفاع کند حال آنکه سیاستش در حوزه 
برنامه های  ادامه  تقریباً  فضای مجازی، 
دور اول زمامداریش خواهد بود که در 
ادامه به آن پرداخته خواهد شد.یکی از 
در  پیروزی  از  پس  ترامپ  چالش های 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، 
اتهام دخالت مجازی روسیه در انتخابات 
او  بود.  کشور  این  جمهوری  ریاست 
ابتدا منکر دخالت روسیه شد ولی بعداً 
اما  پذیرفت  را  دخالت هکرهای روسی 
گفت که دیگر کشورها مانند چین هم 
انجام می دهند و اعالم  را  اقدامات  این 
کرد که در این خصوص با روسیه تبانی 
نتیجه  در  هم  هکرها  اقدام  و  نکرده 

انتخابات آمریکا تاثیری نداشته است.
مبتنی  نیز  رقابت ۲۰۲۰  در  او  راهبرد 
تبانی  در  خود  از  اتهام زدایی  تداوم  بر 
ادعایی با روسیه است. به همین دلیل، 
وبسایت کارزار انتخاباتی ترامپ لیستی 
شامل  روسیه  دخالت  علیه  اقدامات  از 
تحریم ها علیه هکرهای روسی، اتهامات 

جنایی علیه برخی از افسران اطالعاتی 
روسیه  دیپلمات های  اخراج  و  روسیه 
برای نقض حریم دیتا )داده های( آمریکا 

را به نمایش گذاشته است.
ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری 
با تعدادی از شرکت های بزرگ فناوری 
می گوید  او  است.  درافتاده  آمریکا 
غول های فناوری »سلیکون ولی« مانند 
بیشتری  تهدید  بوک  فیس  و  گوگل 
برای انتخابات آمریکا هستند تا روسیه 
زیرا اینها تعصب های ضد محافظه کارانه 
دارند و تالش می کنند تا وی را شکست 
دهند. بر همین اساس، در ژوئیه ۲۰۱۹، 
وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد به 

طور گسترده، در حال انجام بررسی های 
آنالین  فورم های  پالت  از  انحصار  ضد 
است ولی نامی از کمپانی خاصی نبرد 
که  می گویند  تحلیلگران  آنکه  حال 
تحقیقات بر گوگل، آمازون و فیس بوک 

متمرکز است.
یک  امضای  با  ترامپ   ،۲۰۱۸ درسال 
دستورالعمل، دست فرماندهی سایبری 
تهاجمی  انجام حمالت  برای  را  آمریکا 
خارجی  اهداف  دیگر  و  روسیه  علیه 
نیز   ۲۰۱۹ سال  در  وی  گذاشت.  باز 
افزایش تعداد  یک فرمان اجرایی برای 
کارکنان امنیت سایبری در دولت فدرال 

صادر کرد.

ِژئوپلیتیک فضای مجازی؛ مواضع »ترامپ« و »بایدن« در عرصه سایبری

علی باقرزاده :

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       09361377917

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

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

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

شرایط:

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

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

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

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

شد.

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

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

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

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

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

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

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

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

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

اصغر پارسا – شهردار رباط کریم

توضیحات  مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه )ریال

 مدت
اجرا

 مبنای قیمت
پیشنهادی

 مبلغ تامین
اعتبار

 مبلغ اعتبار مصوب
)ریال

موضوع مناقصه ردیف

 دارای
  گواهینامه
 صالحیت

 پیمانکاری در
 زمینه فضای

سبز

1/050/000/000 4ماه  بصورت
مقطوع

 ردیف بودجه
شماره

20102003

21/000/000/000  پروژه اجرای
 فضای سبز
 فاز 2 پارک
آبشناسان

1

) )

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444



سیاسی
خبر

واعظی : ترامپ می خواهد با شورای 
امنیت هم »بیزینس« کند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها می دانند یک کار تبلیغاتی می کنند 
و هدفشان از فشار به شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم ها هم انتخابات 
آتی است.محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور  در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های 
شورای امنیت، اظهار کرد: هر اقدامی در شورای امنیت یا مراجع بین المللی 
باید یک مبنای حقوقی داشته باشد. امروز همه حقوقدانان و کشورهای دنیا 
اعالم کردند آنچه دولت فعلی آمریکا برای رجوع به شورای امنیت به آن استناد 
قطعنامه ۲۲۳۱  و  برجام  به  آمریکا  ندارد.  مبنای حقوقی  می کند هیچگونه 
استناد می کند درحالی که در اوایل سال ۹۷ از آن خارج شده است و مانع 

آنهایی که طبق برجام با ایران همکاری می کردند هم شده است.
واعظی گفت: به صرف اینکه در مقطعی نام آمریکا در زمره ۱+۵ بوده است 
است،  بوده  آمریکا هم  نام  قطعنامه ۲۲۳۱  در  که  استناد می کند  این  به  و 
می خواهد از سازوکارهای آن استفاده کند.وی تاکید کرد: از نظر سیاسی وقتی 
یک کشوری معاهده ای را قبول ندارد و زمانی هم که خواسته از آن خارج 
شود گفته چون ایرانی ها کاله سر ما گذاشتند، ما از آن خارج می شویم، دیگر 
نمی توانند به آن استناد کنند. این استنادات آمریکا هیچ مبنای سیاسی و 
حقوقی ندارد.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: تا دیروز اندونزی رئیس شورای 
امنیت بوده است و این کشور صریحاً اعالم کرد ما به دلیل اینکه درخواست 
آمریکا هیچ مبنای حقوقی ندارد نمی توانیم با این موضوع تشکیل جلسه دهیم. 
امروز هم نیجر رئیس شورای امنیت شده است و این کشور هم همین موضع 
را گرفته است و از طرف دیگر ۱۳ عضو به صورت کتبی اعالم کردند آنچه 

می خواهد اتفاق بیافتد هیچ مبنای قانونی ندارد و قابل قبول نیست.
واعظی گفت: گزارشی که ما از کمیسیون مشترک برجام دریافت کردیم این 
بوده است که همه اعضا به اتفاق گفتند آنچه آمریکا به آن استناد می کند قابل 
قبول نیست زیرا عضو برجام نیست و خوشبختانه بین روسیه و چین و اروپا 

اتفاق نظر وجود دارد.

و  تحریم  سیاست  گفت:  دولت  سخنگوی 
ایران  ملت  علیه  آمریکا  حداکثری  فشار 
مواجه  ماندنی  یاد  به  با شکستی  زودی  به 

خواهد شد.
نشست  در  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی   
خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت 
ایام محرم و شهادت امام حسین و آرزوی 
اظهار  حسینی  عزاداران  سوگواری  قبولی 
بی نظیری  فرصت  هرساله  محرم  ایام  کرد: 
برای درس آموزی از غنای فرهنگ حسینی 
است. درس های ماه محرم، واقعه کربال برای 
ابنای بشر شمردنی نیست اما در این روزها 
تبعیض  تحریم،  فشار  زیر  در  ما  مردم  که 
آمریکایی  دولتمردان  شقی ترین  ستم  و 
پای  به  خاضعانه  دیگر  یکبار  باید  هستند، 
مکتب ساالر شهیدان بنشینیم و درس های 
برای  بلکه  برای خود،  تنها  نه  را  ماه محرم 

همه ملت های عالم بازخوانی کنیم.
ربیعی گفت: بگذاریم همه زورگویان بدانند 
دارد،  عاشورا  و  محرم  و  حسین  که  ملتی 
عزت  نه  و  می کند  کرنش  ستمگری  به  نه 
را با خفت به معامله می گیرد. ما ملت امام 
و  ایثار  و  ایستادگی  و  آزادگی  )ع(  حسین 
نیز ملت امام حسن )ع( با صبر و صلح هم 
هستیم. البته غریب نیست که دشمنان ملت 

ما از شناخت این پیچیدگی ها مستاصل اند.
بزودی  حداکثری  فشار  و  تحریم  سیاست 

شکست خواهد خورد
وی با بیان اینکه ستمگران را به حکمت های 
ائمه  سیاست  و  الهی  سنت های  در  نهفته 
ما  کرد:  تاکید  نیست،  راهی  معصومین  و 
اطمینان داریم که سیاست تحریم و فشار 
بر مردم ما بزودی با شکستی به یادماندنی 
می توان  امروز  از  و  شد  خواهد  مواجه 
در  را  درماندگی  و  شکست  این  نشانه های 

چهره رهبران رژیم آمریکا دید.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تصادفی نیست 
که پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ناکام ترین 
وزیر در تاریخ آن کشور شناخته شده و این 

نشان از شکست فشار حداکثری است.
فشار  بداند  باید  آمریکا  گفت:  ربیعی 
حداکثری تجربه ای شکست خورده است و 
این مانور جدید هم هیچ چیز جدیدی برای 

ما نیست.
وی ادامه داد: رژیم آمریکا در تالش است از 
تجارب  و  استفاده کند  امنیت  ابزار شورای 
نشان داده برای خروج از برجام از وجاهت و 
حقوق بین الملی تهی بوده و فاقد مشروعیت 

در نزد افکار عمومی است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: رژیم آمریکا به 
طور مستقل نیز هرچه توان برای ابزار تحریم 
داشته، به کار بسته است و چیز جدید برای 
استفاده از آن در چنته ندارد. در نقطه تالقی 
اراده ملی از یک سو و انزوای جهانی آمریکا 
حال  در  حداکثری  فشار  دیگر،  سویی  از 

تبدیل شدن فشار به خود آمریکا است.
ما  دیگر،  در طرف  کرد:  ربیعی خاطرنشان 
از فرصت های  در حال تولید و بهره برداری 
با  توأم  جهانی،  جامعه  در  جدیدی 
به  اتکا  با  و  هستیم  داخلی  ظرفیت سازی 
دیگری،  زمان  هر  از  بیش  قوت  نقاط  این 
نزدیک  مردم  دشمنان  کامل  ناامیدی  به 

شده ایم.
مردم  به  اقتصادی  راه  نقشه  رئیس جمهور 

اعالم می کند
وی گفت: رئیس جمهور نقشه راه اقتصادی 
یک سال باقی مانده به قرن جدید را با مردم 

در میان خواهند گذاشت که شامل برنامه ها 
و پروژه های مهم و اثرگذار در زندگی مردم 

است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: این پیام روشنی 
است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها و 
فشارها و محدودیت ها، هیچ گاه در رساندن 
کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، 
از پا نخواهد نشست و با درک سختی های 
تحمیل شده بر زندگی مردم، امیدوارانه به 
ایران  مردم  برای  روشن تر  آینده ای  سوی 

حرکت خواهد کرد.
ربیعی در ادامه گفت: برای دولت سال آخر 
به  نگاه  با  و  نیست  تالش  پایان  معنای  به 
فرصت ها و قوت ها و با اتکا به ظرفیت های 
بزرگ ملی، این نقشه راه را با جدیت تعقیب 
بلکه  پایان  یک  نه  آخر  سال  کرد.  خواهد 

پایانه عزیمت به قرن جدید است.
هیئت های بزرگ موازین بهداشتی را به طور 

کامل مراعات کردند
و  عزادار  عزیز  مردم  از همراهی  وی گفت: 
سیاست  دادن  آشتی  در  که  کسانی  همه 
سالمت و مراسم سوگواری ایام محرم نقش 

آفرینی کردند، قدردانی می کنم.
شیوه ای  ما  امسال  گفت:  دولت  سخنگوی 
هم  که  گذاشتیم  بنیان  را  عزاداری  از 
هم  و  شد  داشته  نگه  زنده  عزای حسینی 
سالمت عزاداران و تضادی بین اصل سالمت 
هیئت های  امسال  نداشتیم.  عزاداری  و 
موازین  کامل  طور  به  بزرگ،  جمعیتی 
درخواست  و  کردند  مراعات  را  بهداشتی 
داریم که برخی از هیئات و مراسم ها نیز تا 
پایان عزاداری ها بر حفظ موازین و رعایت 
تا  امیداوریم  کنند.  تاکید  بهداشتی  نکات 
پایان این ایام، سیاق رهبری به عنوان الگو 

راهنمای عمل عزاداران قرار گیرد.
ربیعی خاطرنشان کرد: پیش بینی این است 
سرما  فصل  به  توجه  با  پاییز  فصل  در  که 
و پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، نیم 
کره شمالی که بر فصل سرما وارد می شود، 
نمی توانیم  ما  یابد،  افزایش  بیماری  شیوع 
کشور را تعطیل کنیم، اما باید کارهایی که 
به حداقل  دارند  بر معیشت خانوار  تاثیری 
برسانیم و موارد بهداشتی فردی استفاده از 
ماسک، کاهش تردد و شستشو را به حداکثر 

برسانیم.
 ETF به  محدود  بورس،  از  دولت  حمایت 

نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر مبنی بر اینکه برخی معتقدند حمایت 
برخی  تقویت  و  سرمایه  بازار  از  دولت 
فروش  برای  صرفاً  شاخص ساز  نمادهای 

سهام صندوق های ETF و جذب نقدینگی 
دولت  سهام  عرضه  از  پس  است،  آن  برای 
سرمایه گذاری،  صندوق های  این  قالب  در 
ادامه  چگونه  بورس  از  دولت  حمایت 
تقویت سهم های  برای  دولت  آیا  و  می یابد 
گفت:  دارد،  برنامه ای  بازار  غیرشاخص ساز 
استوار  غلط  پیش فرض  بر یک  این سوال 
است. حمایت از بازار سرمایه در دولت های 
این  در  و  است  دنبال می شده  گذشته هم 
ثبات  با  بازارهای  از  یکی  عنوان  به  دولت 
تولید  برای  مالی  تامین  از طریق  اقتصادی 

مورد توجه قرار گرفته است.
هر  از  حمایت  طبیعی  طور  به  افزود:  وی 
و  مالی  و  پولی  کاال،  بازار  در  چه  بازاری 
جمله  از  مختلفی  آثار  و  کارکردها  سرمایه 
جذب نقدینگی دارد. برنامه دولت حمایت، 

تقویت و تعمیق بازار سرمایه است.
ساله  چند  حمایت  گفت:  دولت  سخنگوی 
دولت از بازار سرمایه نشان دهنده سیاست 
سرمایه  بازار  از  حمایت  در  دولت  اصولی 
بوده و در قالب ETF ها متوقف نمی ماند. 
ابزارهای  از  یکی   ETF صندوق های 
بازار  در  اندک  پول های  با  مردم  مشارکت 

سرمایه هستند.
ربیعی تاکید کرد: اتفاقاً ۲۰ درصد تخفیف 
در ETF برای حمایت از مردم با پول های 
اندک در مشارکت بازار سرمایه است. بازار 
جدید  گذاری  سرمایه  ایجاد  باعث  سرمایه 
از  شد.  خواهد  نقدینگی ها  آوری  جمع  با 
بر  عالوه  و  پیشگیری  نقدینگی  سرکشی 
کاهش تورم، به آنها جهت گیری های صحیح 
رشد  و  گذاری  سرمایه  توان  افزایش  برای 

تولید و اقتصاد را می دهد.
وی ادامه داد: ایجاد ظرفیت و امکان برای 
از  خصوصی  بخش  شرکت های  و  مردم 
وظیفه  و  است  پیگیری  حال  در  اقدامات 
بازار  کنار  در  سازنده  نقد  کنار  در  ماست 
بورس با اقدامات بر هم زننده و روانی جامعه 

مقابله کنیم.
مکانیزم ماشه یک واژه جعلی است

با  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
از  استفاده  برای  آمریکا  تهدید  به  توجه 
مکانیسم ماشه و در صورت همراهی اتحادیه 
خواهد  چه  ایران  واکنش  آمریکا  با  اروپا 
بود؟، گفت: در خصوص آنچه ایاالت متحده 
آمریکا به آن استناد می کند از اساس مبنای 
حقوقی ندارد؛ این کشور عضو برجام نیست 
که بخواهد از یکی از بندهای برجام استفاده 
ناشیانه،  بسیار  تفسیری  واشنگتن  کند. 
کودکانه و زورگویانه را از سر استیصال ارائه 
را  آن  کشوری  هیچ  تقریباً  که  است  کرده 

نپذیرفته است.
درخواست  از  بعد  گفت:  دولت  سخنگوی 
توزیع اطالعیه از سوی آمریکا، تمامی دیگر 
اعضای دائم شورای امنیت، به عالوه آلمان و 
قریب به اتفاق اعضای غیر دائم، اظهار کردند 
که آمریکا اساساً چنین حقی ندارد که حال 
بحث  آن  مبانی حقوقی  مورد  در  بخواهیم 

کنیم.
مورد  در  گیری  تصمیم  کرد:  تاکید  ربیعی 
هرگونه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسخ 
مبنای  بر  برجام،  و   ۲۲۳۱ قطعنامه  نقض 
عهده  بر  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی است. حق مجلس 
شورای اسالمی، هماهنگ با سیاست کلی و 
منسجم نظام متخذه در شورایعالی امنیت 
متناسب،  بررسی همه گزینه های  در  ملی، 

همچنان محفوظ است.
وی ادامه داد: دولت نیز در تعاملی نزدیک 
با  رایزنی  به  اسالمی،  شورای  مجلس  با 
و  مباحث  شنیدن  و  مجلس  نمایندگان 
خصوص  در  آنها  پیشنهادی  طرح های 

تحوالت سیاست خارجی ادامه خواهد داد.
جزئیاتی از نقشه راه اقتصادی دولت

وی در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات 
این  آیا  اینکه  و  دولت  اقتصادی  راه  نقشه 
برنامه بر اساس شرایط تحریم و تداوم کرونا 
تدوین شده است؟، گفت: برای تدوین نقشه 
راه از سال آخر دولت ابتدا یک روندشناسی 
بر  تاثیرگذار  خارجی  و  داخلی  تحوالت  از 
حوزه اقتصاد صورت گرفت. محیط سیاسی، 
تر و  اقتصادی جهان آشوب زده  و  امنیتی 
متالطم تر از سال های اخیر شده است لذا با 
نگاهی به تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس 
راهی  نقشه  داخلی،  قوت های  و  فرصت ها 
برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید 

تدوین شد.
ربیعی گفت: بر اساس تحلیل این روند در 
سال های ۹۲ تا ۹۶ وضعیتی با ثبات داشتیم 
که متوسط نرخ رشد اقتصادی ۶.۴ را تجربه 
و  درصد   ۱۰ حدود  نیز  تورم  نرخ  و  کرده 

اشتغال زایی نیز در حد قابل قبولی بود.
مهم  موارد  از  یکی  گفت:  دولت  سخنگوی 
و  تکانه ها  از  پیشگیری  اقتصادی  راه  نقشه 
فشارهای اقتصادی ناشی از کسری بودجه 
به اقتصاد و زندگی مردم خواهد بود بنابراین 
برای  نفتی  درآمد  جایگزین  منابع  تامین 
پرقدرت  پول  بدون  بودجه  کسری  جبران 
و  راه طراحی شده  نقشه  در  مرکزی  بانک 
امید داریم با اجرای این بخش بتوانیم سال 
تورم پشت  و کاهش  مهار  با  را  آخر دولت 

سر بگذاریم.

حمایت از بورس محدود به ETF نیست
خبر

ایران از سالح های راهبردی پدافند هوایی 
برخوردار است

رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، تشکیل نیروی پدافند هوایی را 
نعمت بزرگی برای کشور دانست و گفت: امروز سالح های راهبردی پدافند 

هوایی در اختیار ما قرار دارد.
 سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت 
روز پدافند هوایی با حضور در گروه واکنش سریع راهبردی امام علی )ع( روز 

پدافند هوایی را تبریک گفت.
سردار شیرازی در دیدار با فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و فرماندهان 
این گروه پدافندی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، 
گفت: خداوند ذکر، نام و یاد امام حسین )ع( را موجب برکت و نورانیت کار ما 
قرار داده و ان شاءاهلل توفیق دهد که این مسیر نورانی که خود نشان ما داد و با 

پیروزی انقالب اسالمی جلوه کرد را بتوانیم تا آخر ادامه دهیم.
وی با مقایسه وضعیت امروز کشور با قبل از انقالب ضمن بیان خاطره ای، 
افزود: من قبل از انقالب در ارتش خدمت می کردم و با آمریکایی ها در یک 
و  ستوان  که  من  اساتید  بودم  وظیفه  دانشجوی  موقع  آن  بودیم.  پادگان 
سروان بودند حق نداشتند به بخش تعمیر و نگهداری که در اختیار درجه دار 
آمریکایی بود نزدیک شوند؛ استاد ایرانی که واقعاً هم در کار خودش استاد بود 
حق نداشت به بخش های فنی نزدیک شود آن روز من به عنوان یک ایرانی 
احساس خفت می کردم، این حال و روز ما در آن ایام بود و آمریکا آن روزها 
هم مثل امروز به غلط تبلیغات می کرد که ما آمده ایم و به ایرانیان خدمت 

می کنیم.
رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا به تحولی که در پدافند هوایی از دوران دفاع 
مقدس تا کنون رخ داده اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ هواپیمای دشمن 
روی مناطق عملیاتی ما حضور پیدا می کرد، بعضی از این هواپیماها مانند 
میراژ می آمدند و با خیال راحت بمباران می کردند و می رفتند و توانمندی ما 
آن روز محدود بود؛ ولی امروز سالح های راهبردی پدافند هوایی در اختیار ما 
قرار دارد. آن روزها عمق نگاه ما این بود که راداری داشته باشیم که بتواند 
۲۵ کیلومتر را رصد کند، ولی امروز ما رادارهایی داریم که سه هزار کیلومتر 

برد دارند.
ابتدای  از  انقالب اسالمی  بلند رهبر معظم  نگاه  به  با اشاره  سردار شیرازی 
پیروزی انقالب اسالمی در بحث توانمندی های داخلی، گفت: در سال ۱۳۵۸ 
چند نفر از کارکنان نیروی هوایی ارتش آمدند محضر حضرت آقا، قطعه ای هم 
به همراه داشتند و گفتند این قطعه ما تمام شده است؛ حضرت آقا فرمودند 
باید خودمان برویم بسازیم؛ من حالت این دوستان را فراموش نمی کنم که 
آنچنان جا خوردند و گفتم ما برویم بسازیم. حضرت آقا با این نگاه، از ابتدا 

معاونت خودکفایی را در ارتش ایجاد کردند.
رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: بیگانگان طی ده ها سال این باور 
را در جوانان ما نهادینه کرده بودند که ما نمی توانیم و قادر به تولید هیچ چیز 

نیستیم؛ اما ببینید امروز ما به خودکفایی رسیده ایم.

شورای نگهبان تا روزآخر کاری دولت ها و 
مجالس با آنها همکاری می کند

و  دولت ها  آخر خدمت  روز  تا  نگهبان  شورای  نوشت:  نگهبان  شورای  عضو 
مجالس، از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی کند و از تعامل با 
نهادها استقبال می کند. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در 
صفحه شخصی خود با بیان اینکه سه شنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹، شورای 
نگهبان برای بررسی »الیحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته 
شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم« 
جلسه فوق العاده داشت، نوشت: علت فوق العاده بودن جلسه نیز این بود که 
در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید 
ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر کند. وی تاکید کرد: به طور کلی هدف دولت 
از الیحه فوق این است که شرکت های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند 
سرمایه های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب نموده و از این طریق 
فعالیت های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه های مردم بدون 
نگرانی به سمت شرکت هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی 
هستند.عضو شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: لذا بر اساس این 
مصوبه اوالً شرکت های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به 
نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده اند تأمین منابع مالی خود 
از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب 
حق تقدم از سهام داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت های 
پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به 
افزایش سرمایه از طریق فوق نمایند، مشمول مشوق های مالیاتی خواهند شد. 
طحان نظیف به حضور »فرهاد دژپسند« در جلسه شورای نگهبان اشاره کرد و 
نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین 
خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این الیحه، به ابهامات 
و سواالت اعضای شورای نگهبان نسبت به آن پاسخ دادند که از این جهت 
جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع 
گردد.وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل 
اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، 
تاکید کرد: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت ها و مجالس از همکاری با 
آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی کند و از تعامل با نهادها استقبال می کند. 
عضو شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: پس از استماع نکات وزیر و 
معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و 
بعد از بحث و بررسی های فقهی و حقوقی، این الیحه را مغایر شرع مقدس و 
قانون اساسی تشخیص نداد؛ دستور بعدی نیز رسیدگی به »اساسنامه شرکت 
حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای )سهامی خاص(« بود که بررسی آن هم 

به اتمام رسید.

اعضای باقیمانده برجام برای مقابله 
باقانون شکنی آمریکا اجماع دارند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اعضای باقیمانده در برجام برای مقابله 
با قانون شکنی آمریکا اجماع دارند. سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام به 
وین سفر کرده است، در گفتگویی گفت: نشست کمیسیون برجام در شرایط 
خاص ناشی از تحوالت در شورای امنیت پیرامون برجام و اقدام غیر موجه 
اصلی مباحث کمیسیون،  رو محور  این  از  برگزار شد،  آمریکا  قانونی  غیر  و 
بر ضرورت یکپارچگی و انسجام علیه اقدام آمریکا متمرکز بود.وی افزود: با 
کشور  سه  سیاسی  مدیران  و  چین  و  روسیه  نمایندگی  هیئت های  روسای 
اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا در خصوص گام های آتی و راهکارهای حفظ و 
تداوم برجام، به گونه ای که منافع کشورمان را تامین کند، گفتگوهای صریح و 
سازنده ای داشتیم.معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار داشت: اعضای کمیسیون 
بر مواضع اصولی خود در جریان بررسی قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران که با شکست مفتضحانه آمریکا همراه بود، تاکید داشتند.عراقچی ادامه 
داد: کشورهای عضو برجام به طور متفق القول بر این عقیده بودند که آمریکا 
از هشت می ۲۰۱۸ مشارکت خود در برجام را متوقف کرده و دیگر عضو این 
توافق محسوب نمی شود و لذا، نمی تواند از حقوق تصریح شده در برجام از 
جمله با هدف برگشت تحریم ها، استفاده کند.وی تاکید کرد: ضرورت حفظ 
برجام و انجام اقدامات الزم در این راستا از جمله از طریق اجرای کامل و موثر 
تعهدات تمامی طرف ها، مورد تاکید همه اعضاء است.این دیپلمات ایرانی اضافه 
کرد: تنها راه اصولی حفظ برجام، بهره مندی ایران از منافع این توافق در حوزه 
رفع تحریم هاست که صرفاً از طریق اتخاذ گام های عملی و ملموس اعضای 
برجام، محقق می شود. عراقچی تصریح کرد: کاهش تعهدات برجامی ایران نیز 

درواقع، واکنشی به عدم اجرای تعهدات طرف مقابل است.
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هیچ  به  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
عنوان قابل قبول نیست برخی شرکت های 
وارداتی که برای واردات کاالهای اساسی ارز 
ترخیص  اند،  کرده  دریافت  تومانی   ۴۲۰۰

کاال از گمرکات را به تاخیر بیندازند.
تأمین  به  مربوط  مسائل  بررسی  جلسه   
معاون  ریاست  به  دارو   و  اساسی  کاالهای 

اول رئیس جمهور برگزار شد.
در  اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری  اسحاق 
تأمین  از  مهمتر  موضوعی  هیچ   ۹۹ سال 
کشور  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  و  دارو 
در  اولویت  مهمترین  گفت:  ندارد،  وجود 
دارو  و  اساسی  کاالهای  تأمین  سال جاری 
و مراقبت از وضعیت معیشتی مردم است و 
همه دستگاه ها باید بر این موضوعات تمرکز 

جدی داشته باشند.
از  همچنین  رئیس جمهور  اول  معاون 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
دقیق،  بندی  اولویت  با  خواست  نیز 
برنامه ریزی های الزم را برای تولید، واردات و 
تأمین دارو و واکسن آنفلوآنزا و واکسن کرونا 
انجام دهند تا مردم دغدغه ای در خصوص 

این اقالم ضروری نداشته باشند.
وی با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی 
وارداتی  شرکت های  برخی  تمایل  عدم  بر 
کشور  گمرکات  از  کاال  ترخیص  برای 
محدودیت های  شرایط  در  کرد:  تصریح 
ارزی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که 
برخی شرکت های وارداتی که برای واردات 
کاالهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
به  را  گمرکات  از  کاال  ترخیص  کرده اند، 

تأخیر بیاندازند.
جهانگیری با بیان اینکه جفا به کشور است 
که وجود برخی فرآیندها و روال های اداری 
کاالهای  ترخیص  روند  در  تأخیر  باعث 
مسئول  دستگاه های  گفت:  شود،  اساسی 
و  کشاورزی  جهاد  وزارتخانه های  نظیر 
صنعت، معدن و تجارت که مجوز تخصیص 
می کنند،  صادر  وارداتی  شرکت های  به  ارز 
صورت  به  را  شرکت ها  این  عملکرد  باید 
روزانه و مستمر پیگیری کنند و در صورتی 
که  دهد  نشان  انجام شده  بازرسی های  که 
شرکت های وارد کننده بدون توجیه و دالیل 
منطقی فرآیند ترخیص کاالها را به تأخیر 
پاسخگو  خصوص  این  در  باید  انداخته اند، 

باشند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه 
با تاکید بر اینکه مدیران باید در زمان الزم 
تصمیمات مورد نیاز برای حل مشکالت را 
بدون واهمه اتخاذ کنند، افزود: نباید وجود 
تصمیمات  اتخاذ  از  مانع  مالحظات  برخی 
الزم برای پیشبرد امور کشور شود و مدیران 
در  شجاعت  با  باید  اجرایی  دستگاه های 
خصوص مسائلی که منجر به گشایش و حل 
موقع  به  مردم می شود،  روی  پیش  مسائل 

تصمیم گیری کنند.
به  تأمین الستیک  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
کشور،  نقل  و  حمل  ناوگان  برای  خصوص 
در  مؤثری  نقش  الستیک  تأمین  گفت: 
نیاز  مورد  اقالم  تأمین  و  کاال  جابجایی 
وزارتخانه های  است  الزم  که  دارد  مردم 
صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی 

برنامه ریزی الزم را برای حل مشکالت پیش 
و  حمل  بخش  برای  الستیک  تأمین  روی 

نقل کشور انجام دهند.
مرکزی  بانک  از  همچنین  جهانگیری 
واردات  برای  ارز  تخصیص  خواست 
مورد  سموم  و  کود  بذر،  نظیر  نهاده هایی 
انجام دهد چرا که  اولویت  با  نیاز کشت را 
این گونه اقالم باید در زمان مقرر به دست 
کشاورزان برسد تا مشکلی بر سر راه کشت و 

تولیدات کشاورزی کشور ایجاد نشود.
و  درمان  بهداشت،  وزیر  جلسه  این  در 
آموزش پزشکی گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته برای تولید و واردات واکسن آنفلوآنزا 
و  کرد  ارائه  کرونا  واکسن  خرید  پیش  و 
گفت: این وزارتخانه با جدیت تالش می کند 
تجهیزات  و  دارو  کمبود  برای  مشکلی  تا 
پزشکی به خصوص در فصل پاییز و زمستان 

ایجاد نشود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 

نیز در این جلسه گزارشی از روند تخصیص 
ارز برای تأمین کاالهای اساسی نظیر گندم، 
به  و  کرد  ارائه  برنج  و  شکر  خام،  روغن 
ذخایر  میزان  در خصوص  توضیحاتی  بیان 
استراتژیک برخی کاالهای ضروری پرداخت.

کشاورزی،  جهاد  وزرای  که  جلسه  این  در 
راه و شهرسازی، رئیس کل گمرک و رئیس 
سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، رئیس 
کل بانک مرکزی هم گزارشی از روند تأمین 
و تخصیص ارز برای تولید و واردات کاالهای 

اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد.
در این نشست راهکارهای تأمین و تخصیص 
و  دارو  واردات  و  تولید  برای  نیاز  مورد  ارز 
کاالهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و همچنین مقرر شد وزارتخانه های 
راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت 
برنامه ریزی های الزم را برای تأمین الستیک 
انجام  ناوگان حمل و نقل کشور  نیاز  مورد 

دهند.

عدم ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات جفا به کشور است
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واکنش عجیب ترامپ درباره چشمک رهبر کره شمالی 

به سخنگوی زن کاخ سفید / روایت جنجالی سارا سندرز

همراه  به  که  هنگامی  گفت:  سفید  کاخ  پیشین  سخنگوی 
سنگاپور  به  شمالی  کره  مقامات  با  مذاکره  برای  آمریکایی  تیم 
است. زده  چشمک  من  به  شمالی  کره  رهبر  بودیم،   رفته 

به گزارش اتفاق روز به نقل از فارس، سخنگوی پیشین کاخ سفید که 
از اعضای تیم مذاکره آمریکا و کره شمالی در سنگاپور بود یک کتاب 
 جنجالی جدید درباره دورانش حضورش در کاخ سفید نوشته است.

سارا سندرز سخنگوی پیشین کاخ سفید در کتاب جدید خود نوشته است، 
 خلع سالح اتمی شبه جزیره کره با چیزی مانند معجزه امکان پذیر است.

این  در  سندرز  سارا  پست«،  »نیویورک  روزنامه  نوشته  به 
رسید  خواهد  چاپ  به  »گاردین«  انتشارات  توسط  که  کتاب 
برای  آمریکایی  تیم  همراه  به  که  هنگامی  است،  نوشته 
»کیم  بودند،  رفته  سنگاپور  به  شمالی  کره  مقامات  با  مذاکره 
است. زده  چشمک  او  به  شمالی  کره  رهبر  اون«   جونگ 

ترامپ«  »دونالد  فرودگاه،  به  بازگشت  راه  در  می نویسد،  سندرز 
رئیس جمهور آمریکا که متوجه این قضیه شده بود با لحن شوخی او 
گفت: »کیم جونگ اون به تو نظر دارد. همین طور بود، او به تو نظر 
 دارد. به کره شمالی برو و برای تیم ]آمریکا[ یک فداکاری انجام بده«.

کره  برداشتن  دست  که  دارد  اعتقاد  می نویسد،  کتاب  این  در  او 
دارد. نیاز  »معجزه«  مانند  چیزی  به  اتمی  تسلیحات  از   شمالی 

از زمان روی کار آمدن ترامپ، وی دو بار در نشستی رسمی )ابتدا در 
سنگاپور و بار دوم در ویتنام( باکیم جونگ اون شرکت کرد و دو طرف 
 یک بار هم در منطقه غیرنظامی دو کره دیداری غیر رسمی ترتیب دادند.

در  توافقی  به  نتوانست  کره شمالی  و  آمریکا  دیدارهای سران  اما 
زمینه خلع سالح اتمی شبه جزیره کره، پایان رسمی جنگ در آن 
 و توقف تحریم های آمریکا و سازمان ملل علیه کره شمالی انجامد.

یکی  تشریح  به  که  است  کتابی  جدیدترین  سندرز  سارا  کتاب 
است. پرداخته  آمریکا  تاریخ  سفیدهای  کاخ  عجیب ترین   از 

اخیراً »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی اسبق ترامپ با انتشار کتابی 
به توضیح درباره شیوه های غیرمتعارف ترامپ برای تصمیم گیری 

درباره مسائل کشوری و بین المللی پرداخته است.



اقتصاد
اخبار

وزیر راه و شهرسازی گفت: نقدینگی و 
همه  روی  و  کند  می  ایجاد  تالطم  ارز 
کاالها و خدمات اثر می گذارد و مسکن 

هم متاثر از آن است.
شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد   
درباره  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در 
موضوع  در  گفت:  مسکن،  ودیعه  وام 
ودیعه مسکن با توجه به بررسی هایی که 
دادیم  پاالیشی که صورت  و  انجام شد 
معرفی  بانک ها  به  را  شرایط  واجدین 
در  که  بانک ها  شعب  همه  و  کردیم 
فهرست هستند دارای شناسه برای ورود 
و رمز عبور هستند تا بتوانند برای افراد 
واجد شرایط تشکیل پرونده بدهند و وام 

ودیعه را به آنها پرداخت کنند.
وی افزود: تا دیشب ۳۱۷ نفر وام خود 
را دریافت کرده اند و با توجه به برنامه 
ریزی که انجام شده و جلساتی که برگزار 
کرده ایم، پرداخت وام ها شتاب می گیرد 
و مردم می توانند وام های تخصیص یافته 

را به زودی دریافت کنند.
این  به  پاسخ  در  و شهرسازی  راه  وزیر 
 ۳۱۷ متقاضی،  تعداد  چه  از  که  سوال 
گفت:  اند؟  کرده  دریافت  را  وام  نفر 
متجاوز  هزار   ۱۰۰ از  متقاضی  تعداد 
است. هفته گذشته، هفته شروع به کار 
بانک ها بود. با آقای همتی که صحبت 
کردم، او گفت که اگر مقداری حوصله 
و  می گیرد  وام ها شتاب  پرداخت  کنید 
روزانه به جمع گسترده تری وام پرداخت 

خواهد شد.
مانعی  هیچ  فعاًل  داد:  ادامه  اسالمی 
و  ندارد  وجود  ابهامی  هیچ  و  نیست 
خواهش من این است که بانک ها به کار 
سرعت بدهند و شعب آنها بتوانند روزانه 
به تعداد بیشتری از متقاضیان وام بدهند 

تا مردم از انتظار خارج شوند.
که  شرایطی  به  مردم  کرد:  تاکید  وی 
برای  و  نداشتند  کاری  اعالم کردیم  ما 
اینکه  دلیل  به  کردند،  نام  ثبت  وام 
منابع ما سقف مشخصی دارد سه اقدام 
حمایتی  سازمان های  اوالً  دادیم؛  انجام 
حال  در  مستقل  آنها  و  کردیم  جدا  را 
اقدام هستند. اولویت دیگری که وجود 
داشت بحث جامعه کارگری و خانم های 
سرپرست خانوار بود که آنها را هم جدا 
جداگانه  هم  آنها  به  پرداخت  و  کردیم 

انجام خواهد شد.
در  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر 
خانواده هایی  به  نوبت  هم  سوم  مرحله 
و  هستند  نفر   ۵ از  کم تر  که  می رسد 

ایم،  گذاشته  دوم  اولویت  در  را  آنها 
اظهار داشت: هرگاه منابع برسد به سراغ 
رفت.  خواهیم  هم  دوم  اولویت  لیست 
این پرداخت ها تا زمانی که نوبت به همه 
ما  و مشکل  ادامه خواهد داشت  برسد 
بانک ها  امیدواریم  که  است  زمان  فقط 
بتوانند زودتر سرعت خود را باال ببرند و 

سریع تر پرداخت کنند.
مدیران  با  تلفنی  دیروز  افزود:  اسالمی 
عامل اصلی بانک هایی که سهم بیشتری 
دارند صحبت کردم و همه آنها این قول 
را دادند که سرعت پرداخت را افزایش 

دهند.
وی همچنین درباره ساماندهی وضعیت 
مسکن و رشد روزافزون قیمت ها، گفت: 
شرایط اقتصادی کشور و تحریم و بحث 
ارز در رابطه با این موضوع مطرح است. 
نقدینگی و ارز، تالطم ایجاد می کند و 
روی همه کاالها و خدمات اثر می گذارد 
و مسکن هم متاثر از آن است. در این 
در  ایم  برداشته  خوبی  گام های  زمینه 
مسکن  عرضه  و  تولید  اوالً  راستا،  این 
دیدید  دیروز  شما  ایم،  داده  شتاب  را 
در گزارشی که وزیر آموزش و پرورش 
اعالم  داد  ارائه  انقالب  معظم  رهبر  به 
کردند که ۴۶ هزار واحد مسکونی آنها 
شروع شده است؛ یعنی از فهرست ۷۵ 
که  کوتاهی  مدت  همین  تا  هزارتایی 
تا  هزار   ۴۶ ایم  کرده  امضا  تفاهمنامه 
کرده  پرورش شروع  و  آموزش  فقط  را 

است.
ما  یعنی  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری که 
طرح اقدام ملی است را در سطح کشور 
به صورت فعال دنبال می کنیم و همه 

پروژه ها فعال است و جاهایی که زمین 
افزایش  حال  در  شده  واگذار  مردم  به 
حال  در  بیشتری  شهرهای  در  و  است 

واگذاری زمین به مردم هستیم.
اسالمی ادامه داد: همه دستگاه هایی که 
دعوت  کار  به  را  آنها  داشتند  پتانسیل 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مثل  کردیم، 
)ره( که نقش خوبی را ایفا می کند. این 
مجموعه ۲۷ هزار واحد را در این مدت 
شروع کرده است. اینها پروژه های واقعی 

است که در این مدت اجرا شده است.
موضوع  بعدی  مسئله  گفت:  وی 
مدت  این  در  که  بود  خالی  خانه های 
خالی  که  مسکنی  میلیون   ۱.۵ برای 
است و مالکینی که بیش از یک واحد 
دارند پیامک فرستادیم و همه اینها در 
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت 
تا مالکین تکلیف این خانه ها را روشن 
کنند و خانه ها را یا برای فروش بیاورند 
و یا اجاره دهند که در این صورت خود 
به خود عرضه افزایش پیدا می کند. اگر 
هم بخواهند به عنوان دارایی نگه دارند 
سازمان امور مالیاتی باید با مکانیسم های 
مالیاتی اقدام کند که این نوع دوم، اقدام 

است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 
نوع سوم اقدامی که در حال انجام است 
این است که در بافت های فرسوده مردم 
تشویق  خانه هایشان  بازسازی  به  را 
کنیم، گفت: این افراد را هم به منظور 
و  و کیفیت سکونت گاه هایشان  ایمنی 
هم به لحاظ اینکه تولید مسکن افزایش 
پیدا کند به بانک معرفی می کنیم تا از 
کنند.  استفاده  قیمت  ارزان  تسهیالت 
تولید  جریان  جز  موازی  کار  سه  این 

مسکن است.
دیگر  بحث  اینکه  بیان  با  اسالمی 
رسیدگی به مستاجرین بود که اولین بار 
اجاره مداخله  تاریخ دولت در  است در 
می کند، اظهار داشت: این سقف افزایش 
قیمتی که گذاشته شده قانونی است و 

همه ملزم به اجرای آن هستند.
هم  قضاییه  قوه  از  کرد:  تصریح  وی 
اختالف،  حل  شورای  که  ایم  خواسته 
حکم تخلیه ندهند و هر جا هم حکم 
حل  شورای  رئیس  شد  صادر  تخلیه 
اختالف مداخله و برخورد کردند که این 
تخلیه  را  اش  خانه  تا کسی  مهار شود 
عامل  کشی  اسباب  این  خود  نکند. 

گسترش ویروس کرونا است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: فکر می کنیم 
داده  جامعه  به  آرامش  اقدامات،  این  با 
یک  در  که  می کند  کمک  و  می شود 
بتوانند  مسکن  فاقدین  زمانی  بستر 

صاحب مسکن شوند.
اسالمی درباره عدم اعالم متوسط قیمت 
ما  گفت:  راه،  وزارت  توسط  مسکن 
نکنیم.  اعالم  دیگر  که  گرفتیم  تصمیم 
ایجاد  التهاب  در جامعه  بی خود  نباید 
کنیم. وی با بیان اینکه بازار ما متاثر از 
مولفه هایی است که واقعاً القائات و جو 
آزار می دهد،  را  مردم  بیشتر  آن  روانی 
تاکید کرد: نکته مهم برای ما این است 
شناسایی  را  هدف  جامعه  بتوانیم  که 
عرضه  ریزی  برنامه  آنها  برای  و  کنیم 
مسکن داشته باشیم که این وظیفه ما 
متولی  که  دستگاهی  عنوان  به  است 
زمینه سازی برای خانه دار شدن مردم 
هستیم. ما این موضوع را دنبال می کنیم 
و فکر می کنیم که تاثیر خواهد گذاشت.

اسالمی: نقدینگی و نرخ ارز باعث 
رشد قیمت مسکن شده است

گزارش

برای سال آینده میالدی؛ عراق خواستار 
معافیت از توافق کاهش عرضه اوپک است

عراق به دنبال گرفتن معافیت از توافق کاهش تولید سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در سال آینده میالدی است.

به نقل از رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق اعالم کرد: عراق 
به دنبال گرفتن معافیت از توافق کاهش تولید نفت اوپک در سه ماه 
نخست سال ۲۰۲۱ میالدی است، اما در سه ماه آینده به سهمیه خود 

در توافق کاهش تولید پایبند خواهد بود.
نشست جداگانه  در سه  روزنامه ای محلی گفت:  با  در گفت وگو  وی 
اوپک  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران  با  معافیت  این  درباره 

صحبت کرده است.
که  بود  کرده  اعالم  مردادماه   ۱۷ در  عراق  نفت،  وزارت  گزارش  به 
روزانه ۴۰۰  و سپتامبر  اوت  ماه های  را در  نفت خود  تولید  می تواند 
هزار بشکه دیگر کاهش دهد تا تخطی از سهمیه کاهش تولید خود 
اوپک پالس در سه ماه  ائتالف  توافق تولیدکنندگان عضو  را مطابق 

گذشته جبران کند.
عبدالجبار در بیانیه ای مشترک با همتای سعودی خود عبدالعزیز بن 
هزار   ۸۵۰ روزانه  بر  افزون  یادشده  تولید  کاهش  بود:  گفته  سلمان 
بشکه ای است که در ماه اوت و سپتامبر بر اساس توافق اوپک پالس 

رخ داده بود.
از ماه های اوت و سپتامبر  مجموع کاهش تولید عراق برای هر یک 

روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه خواهد بود.
وزیر نفت عراق با تأکید بر پایبندی جدی عراق به توافق اوپک پالس 
افزوده بود: عراق تا ابتدای ماه اوت به پایبندی صددرصدی به توافق 

کاهش تولید خواهد رسید.
وزارت نفت عراق اعالم کرده بود: مجموع صادرات عراق در ماه اوت به 
طور متوسط دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، این در حالی که 

این رقم در ماه ژوئیه دو میلیون و ۷۶۳ هزار بشکه در روز بود.
این وزارتخانه افزود: صادرات کرکوک از طریق بندر جیهان ترکیه در 
ماه اوت به طور میانگین ۹۷ هزار بشکه در روز و میانگین قیمت هر 

بشکه ۴۳ دالر و ۷۰ سنت بود.
عبدالجبار  تصریح کرد: منطقه اقلیم کردستان عراق بدون مشورت با 

دولت فدرال عراق همچنان در حال صادرات نفت است.

تولید ساالنه ۲۰۰ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ پانورامای 
هاچ بک و صندوق دار در ایران خودرو

مدیر پروژه خودروی پژو ۲۰۷ پانوراما، با اشاره به این که در حال حاضر این 
محصول در حال تجاری سازی است، گفت: تاکنون ۷۰۰ دستگاه خودروی 

پژو ۲۰۷ هاچ بک پانوراما تولید شده و به زودی به بازار عرضه می شود.
 احمد آقاجانی معمار افزود: فاز تجاری سازی  مدل ۲۰۷ صندوق دار نیز 

ظرف حداکثر سه ماه آینده آغاز می شود.
وی اظهار کرد: برای نخستین بار ایده نصب سانروف با استفاده از ظرفیت 
قانونی شرکت های خودروساز برای تجهیز سه گروه خودروی سمند، پارس 
و  به دنبال تحریم  آغاز شد.  پژو  با همکاری شرکت  و  پژو ۲۰۶ مطرح  و 
عدم همکاری شرکت پژو و دیگر شرکت های خارجی، این پروژه توسط 
و  ریزی  برنامه  و ۲۰۶  بر روی خودروهای سمند  ایران خودرو  مهندسان 

اجرا شد.
)به صورت  تولید  خط  در  بار  نخستین  برای  سانروف  نصب  افزود:  وی 
OEM( بر روی خودروهای دنا، پژو۲۰۶ و سقف پانوراما پژو ۲۰۷ خروجی 

این پروژه است.
مدیر پروژه خودروی پژو ۲۰۷ پانوراما با بیان این که با توجه به کوتاه بودن 
ارتفاع سقف خودروی پژو ۲۰۷، نصب سانروف مشکالتی را برای سرنشینان 
عقب ایجاد می کرد، خاطرنشان کرد: پس از بررسی و امکان سنجی های 
الزم، به کار بردن سقف پانوراما به عنوان یکی از مسیرهای حل این مشکل 

طبق روش های روز خودروسازی جهان تعیین و برنامه ریزی شد.
وی در ادامه با اشاره به این که سقف شیشه ای با خودروی پژو ۲۰۷ قابلیت 
انطباق داشت، تصریح کرد: به همین دلیل مطالعات در این زمینه را تکمیل 

کرده و نمونه سازی های اولیه را انجام دادیم.
آقاجانی افزود: به این ترتیب این پروژه را به صورت صد در صد داخلی و از 
طریق انطباق با خودروهای روز دنیا و مشابه طرح هایی که روی خودروهای 

پژو ۲۰۷ و ۳۰۸ استفاده شده بود، اجرا کردیم.
خاطرنشان  نیز  سانروف  و  شیشه ای  سقف  قطعات  تامین  زمینه  در  وی 
کرد: با به اشتراک گذاشتن اطالعات بین سازندگان داخلی توسط ساپکو، 
اولیه  نمونه  توانستند  بار  نخستین  برای  اطالعات  تکمیل  با  قطعه سازان 
قطعات خودروی پانوراما را تولید کنند و پس از تست های ارزیابی اولیه و 
با مشاهده نتایج رضایت بخش آن، پروژه تولید خودروی پژو ۲۰۷ با سقف 
پانوراما  بر روی برخی خودروهای تولیدی ایران خودرو به صورت کارخانه 

ای )OEM(، در دستور کار قرار گرفت.
مدیر پروژه خودروی پژو ۲۰۷ پانوراما با بیان این که برای تولید خودروی 
بودیم،  شرکت  تولید  خطوط  در  تغییرات  برخی  ایجاد  نیازمند  پانوراما، 
خاطرنشان کرد: برخی ربات ها و تجهیزات را به خطوط اضافه کردیم و 
تعدادی ایستگاه کاری جدید نیز در خط احداث شد. در حال حاضر نیز 
ایران خودرو قابلیت تولید هر دو مدل پژو ۲۰۷ هاچ بک و صندوق دار 

پانوراما در خطوط اصلی تولید را دارا است.
وی تصریح کرد: ظرفیت تولید هر دو مدل خودروی پژو ۲۰۷ پانوراما هاچ 
بک و صندوق دار می تواند تا حدود ۲۰۰ هزار دستگاه در سال  افزایش یابد.

آقاجانی با اشاره به برخی تجهیزات به کار رفته در خودروی ۲۰۷ پانوراما، 
گفت: شیشه های به کار رفته در سقف این محصول، گذر نور و انرژی را 
کنترل کرده و موجب جلوگیری از افزایش زیاد دمای داخل کابین و مانع 
ورود اشعه های UV به داخل کابین خودرو می شود. سیستم سایه بان 
تلسکوپی نصب شده داخل این محصول قرار دارد که در صورت عدم  نیاز 
بسته می شود و تریم آن از نظر رنگ و طرح پارچه، کامال هماهنگ با 

قطعات خودرو است.
وی تصریح کرد: برخالف سانروف که دارای کاربرد محدود است، سقف 
اکثر مواقع حتی  از داخل کابین خودرو، در  ایجاد دید وسیع  با  پانوراما 

هنگام بارندگی و دید شب آسمان مخصوصا خارج از شهر کاربرد دارد.
مدیر پروژه خودروی پژو ۲۰۷ پانوراما با اشاره به ایجاد توان تولید داخل 
سقف های پانوراما، از امکان تجهیز دیگر خودروهای تولیدی ایران خودرو 

نظیر سمند، رانا و دنا به سقف پانوراما در آینده خبر داد.
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برنامه ریزی برای راه اندازی

۱۵۰۰ واحد راکد در سال ۹۹

معاون وزیر صنعت: تأمین سرمایه در گردش، مشکالت بیمه و مالیات 
تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی  واحدهای  موانع پیش روی  را 
برشمرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی ۱۵۰۰ واحد راکد صنعتی خبر 

داد.
گفت:  صالحی نیا  محسن  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  نقل  به 
در  صنعتی  ناحیه   ۴۰۰ و  صنعتی  شهرک   ۴۵۰ از  بیش  اکنون  هم 
در  تولیدی  واحد  هزار  حدود ۴۷  که  است  بهره برداری  درحال  کشور 
این شهرک ها و نواحی مستقر هستند و حدود ۳۳ هزار واحد تولیدی 
نیز زمین دارند و درحال ساخت سوله، نصب ماشین آالت و تجهیزات 

هستند که این تعداد به ۴۷ هزار واحد تولیدی افزوده خواهد شد.
وی افزود: بر اساس آخرین پایش انجام گرفته، ۱۰ هزار واحد صنعتی 
حدود ۲۱ درصد راکد بوده و تولید حدود ۲۴ درصد واحدهای تولیدی 
کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت است، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی باقی مانده 

نیز با بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید فعال هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره 
به وظایف شهرک های صنعتی اضافه کرد: شهرک های صنعتی موظف 
نوری،  فیبر  دسترسی،  راه  آب،  برق،  مانند  زیرساخت هایی  هستند 
تولیدی فراهم  برای واحدهای  را   … مخابرات، تصفیه خانه فاضالب و 
کنند که این زیرساخت ها بر اساس زمان بندی مشخص، مصارف مورد 

نیاز و صنایع مورد نظر ایجاد می شود.
صالحی نیا تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی جدید التأسیس در 
شهرک های صنعتی در تهران را یکی از مشکالت اساسی این واحدها 
با  پروژه ای مشارکتی  این مشکل،  برای حل  داد:  ادامه  و  توصیف کرد 
برنامه ریزی  و  نیرو و سازمان مدیریت  وزارت  برق منطقه ای،  همکاری 
وضعیت  و  عملکرد  می تواند  آن  اجرای  و  است  شده  تعریف  استان 

شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی را متحول کند.
برنامه ریزی برای راه اندازی ۱۵۰۰ واحد راکد در سال ۹۹

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از آن جایی که سال 
دلیل  به  موضوع  این  و  شده  نامگذاری  تولید"  "جهش  نام  به  جاری 
اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، بهبود تولید در شرایط فعلی کشور یکی 
برای  را  باید دستگاه ها تمام تالش خود  از مهمترین موضوعات است، 
اجرای پروژه های مربوط به تأمین برق شهرک های صنعتی به کار برند تا 
بتوان از سرمایه گذاری های انجام شده در این مکان بهره برداری مناسبی 

کرد.

اعالم  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
معدن  صنعت،  وزارت  پیشنهاد  با  کرد: 
اقتصادی  کمیسیون  تصویب  و  تجارت  و 
های  برای مشوق  محدودیت  ایجاد  دولت، 
ای  واسطه  کاالهای  و  خام  مواد  صادرات 

تصویب شد.
از وزارت صنعت، معدن و تجارت،   به نقل 
محدودیت  ایجاد  تصویب  از  زرندی  سعید 
و  خام  مواد  صادرات  مشوق های  برای 
در  گفت:  و  داد  خبر  واسطه ای  کاالهای 
و  رهبری  معظم  مقام  منویات  راستای 
تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام فروشی 
بخش  کلی  های  سیاست  جهت  در  نیز  و 
معدن و بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی، 
موضوع  ایرانی،  سرمایه  و  کار  از  حمایت 
از  گیری  فاصله  و  ارزش  زنجیره  "تکمیل 
الیحه  در  قانون   ۱۴۱ ماده  فروشی"  خام 
اصالح مالیات مستقیم در دست بررسی و 
قرار  اصالح  مورد  دولت،  سطح  در  تنظیم 

گرفت.
وی بیان کرد: بدین ترتیب امتیازات در نظر 
گرفته شده جهت صادرات کاالها و خدمات 
نرخ  با  مالیاتی  درآمد  محاسبه  مزایای  و 
صفر در این قانون برای صادرات مواد خام 

محدودتر گردید.
گفت:  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
خام  مواد  صادرات  درصدی   ۲۰ سهم 

به ۱۰  قانون فعلی  این مزیت در  مشمول 
درصد کاهش یافت.

زرندی توضیح داد: در صورت تصویب این 
درصد   ۹۰ آن،  شدن  عملیاتی  و  قانونی 
هیچگونه  مشمول  خام  مواد  صادرات 

معافیت مالیات بر درآمدی نخواهند بود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: همچنین به منظور تکمیل 
زنجیره ارزش نیز برای اولین بار مقرر شد 
که صادرات برخی کاالهای واسطه ای که 
 ، را دارند  امکان تکمیل زنجیره در داخل 

تنها ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات 
آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر گردیده و 
از ۷۰ درصد مابقی درآمد صادراتی، مالیات 

بر درآمد اخذ گردد.
اجرایی  و  تصویب  با  کرد:  تصریح  زرندی 
شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام 
و  گردیده  محدود  ای  واسطه  کاالهای  و 
صنعتی  توسعه  های  سیاست  اساس  بر 

مدیریت خواهد شد.
اضافه  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
کرد: با اولویت  دادن  به  تأمین  مواد مورد نیاز 

صنایع  داخلی  کشور، تکمیل زنجیره ارزش 
در داخل، مورد تاکید قرار گرفته به طوریکه 
مواد  به سمت صادرات  مواد خام  صادرات 
معدنی فرآوری شده و محصوالت نهایی با 
قطعا  که  شود  هدایت  باالتر  افزوده  ارزش 
و  فراهم  کشور  برای  را  باالتری  درآمد 
اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت.

مواد  لیست  مقرر شد  پایان گفت:  در  وی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری  با  خام 
تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهیه 

و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود.

تصویب ایجاد محدودیت برای مشوق های 
صادرات مواد خام و کاالهای واسطه
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 جزئیات طرح مجلس برای 
 خودرو دار کردن دارندگان سهام عدالت

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ملکان  مردم  نماینده 
سهام  خودروی  بی  سهامداران  کردن  خودرودار  طرح 
رفت. مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  به   عدالت 

به نقل از ایرنا، سیدعلی موسوی با بیان اینکه این طرح از سوی وی 
این  در  افزود:  است،  تهیه شده  اقتصادی  مشاوران  گروه  با همکاری 
در  خودرو  هزار  و ۲۰۰  میلیون   ۵ که  است  شده  بینی  پیش  طرح 
پایین  های  دهک  اولویت  با  نیازمند  خانوارهای  برای  سال   ۳ مدت 
با توجه  واگذار شود.  نهادهای حمایتی  افراد تحت پوشش  و  جامعه 
ایجاد شده  و غنی جامعه  فقیر  بین  زیادی  فاصله طبقاتی  اینکه  به 
جبران  را  فاصله  این  از  بخشی  تواند  می  طرح  این  اجرای  است، 
کند. خودرو  صاحب  را  مستضعف  و  نیازمند  های  خانواده  و   کند 

سخنگوی مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه صنعت خودرو، صنعت اشتغالزا و مادر است، گفت: 
 هم اکنون در دنیا بیش از ۲۰ میلیون نفر در این صنعت شاغل هستند.

و سال  تحریم  قرار گرفتن کشور در  به  توجه  با  داد:  ادامه  موسوی، 
جهش تولید، با اجرای این طرح خودروسازان می توانند سرمایه خود 
را افزایش داده و با ایجاد سایت های جدید، تولید و اشتغالزایی خود 
استفاده  با  بدون خودرو سهام عدالت  افزایش دهند و سهامداران  را 
شوند. خودرو  صاحب  طرح  این  هزینه  بدون  و  راحت  سازکار   از 

وی با اشاره به اینکه جزئیات و چگونگی اجرای این طرح بعدا به صورت 
کامل رسانه ای خواهد شد، یادآوری کرد: این طرح در چند ماده آماده شده 
و هدف اصلی آن خودرودار کردن خانوارهای نیازمند بدون خودرو، ایجاد 
 جهش تولید در صنعت خودرو، افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور است.

این  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ملکان  مردم  نماینده   
سرمایه  عدالت  سهامداران  سهام  از  استفاده  با  خودروسازان  طرح 
خود را افزایش خواهند داد و سایت ها و کارخانه های جدیدی در 
کرد. خواهند  ایجاد  محروم  مناطق  و  یافته  توسعه  کمتر   شهرهای 

موسوی با تاکید بر اینکه این طرح جامع با هدف نهضت داخلی سازی 
خودرو تدوین شده است، افزود: با توجه به بازتاب خبر خودرودار کردن 
خانوارهای بی خودرو در داخل و خارج از کشور، پیش بینی می شود 

این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شود.



اجتماعی
خبر

شیوه تقسیم بندی و آموزش حضوری 
و مجازی در کالس های متراکم

معاون آموزش متوسطه گفت: در کالس های متراکم دانش 
آموزان دو گروه می شوند و در ۴ روز تقسیم می شوند و 
دو روز هم آموزش ها مجازی خواهد بود. علیرضا کمرئی 
درباره  خبر  شبکه  با  گفتگو  در  متوسطه  آموزش  معاون 
بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور گفت: در منطقه سفید 
دانش آموزان مشابه گذشته در کالس درس حضور دارند و 
از فضای مجازی به عنوان رسانه مکمل استفاده می شود.

وی ادامه داد: در مناطق زرد روش های ترکیبی آموزش 
ارائه می شود و در شرایط قرمز آموزش غیرحضوری است 
اما به طور کلی در هر سه حالت بر نامه کالس پایدار است.

دانش  گذاری  فاصله  زرد  شرایط  در  کرد:  بیان  کمریی 
 ۳۵ در  شود.  می  انجام  تراکم  پر  کالس های  در  آموزان 
 ۵۰ از  کمتر  آموزان  دانش  تعداد  که  ها  مدارس  درصد 
نفر است نیاری به زوج و فرد کردن دانش آموزان نیست. 
به فاصله گذاری است و  نیاز  باقیمانده  اما در ۶۵ درصد 
زمان حضور دانش آموزان متوسطه اول در مدارس به این 
گونه است که ۲ روز حضوری، ۲ روز شیفت مخالف آنها 
مجازی  آموزش  هم  روز   ۲ و  دارند  حضوری  مدارس  در 
است؛ در متوسطه دوم که ۳۵ ساعت آموزش دارند، ۲ روز 
آموزش حضوری، ۲ روز هم شیفت مخالف دانش آموزان 
به  آموزان  دانش  بعد هم  روز  و دو  است  برقرار  حضوری 
روش غیرحضوری آموزش دریافت می کنند و همه کتاب 
کرد:  بیان  بود.کمریی  خواهد  آموزش  تحت  درسی  های 
زمان کالس ها در ابتدایی پایه اول ۲۵ دقیقه و در سایر پایه 
های ابتدایی ۳۰ دقیقه و در سایر دوره ها ۳۵ دقیقه است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: بنا بر اعالم 
مقامات عراقی تا به این لحظه تصمیم بر این است 
که اربعین ۹۹ بدون حضور زائران غیرعراقی در این 

کشور برگزار شود.
توجه  بیشترین  اظهارداشت:  ذوالفقاری  حسین   
مقدسه،  آستان  تولیت های  سوی  از  محرم  ماه  در 
و  ائمه جمعه، مسئوالن هیئت ها  شورای هماهنگی 
عزاداران انجام شد. البته چند موردی هم عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی را داشتیم اما آنقدر کم هستند 

که قابل ذکر نیست.
به گفته ذوالفقاری، از تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ کمیته 
امنیتی انتظامی و اجتماعی فعال شد که ۲۶ مصوبه 

تا به امروز داشته است.
به  اشاره  با  کشور  وزیر  انتظامی  امنیتی  معاون 
موضوعاتی از قبیل سیل و زلزله اظهارداشت: مردم 
در موضوعاتی مانند سیل و زلزله حضور داشتند و 
از خودشان ظرفیت باالیی را نشان دادند. در بحث 
مؤمنانه  کمک های  که  داشت  ضرورت  هم  کرونا 
همانند کمک های جمع آوری شده در سیل و زلزله 

ساماندهی شود.
رسان  گروه های خدمت  موارد  برخی  در  گفت:  وی 
بدون اطالع ارزاق خود را به افرادی دادند که به عنوان 
مثال گروه های دیگر قباًل به آنها کمک کرده بودند. 
از سامانه کمیته  تا  برای همین تصمیم گرفته شد 
استفاده  نیازمندان  برای هماهنگی و شناخت  امداد 

شود.
ایام  این  در  سفرها  برخی  از  گالیه  با  ذوالفقاری 
تعطیالت تصریح کرد: این بیماری اثرات روانی بدی 
روی خانواده ها دارد و باید تردد با نزدیکان را هم حتی 

المقدور کاهش دهیم.
تمامی  به  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  افزود:  وی 
است  داده  مهلت  روز   ۱۵ قوه  سه  هر  دستگاه های 
برخی  کنند.  اعالم  را  کرونا  با  همزیستی  برنامه  تا 
برنامه ها مانند طرح وام یک میلیون تومانی را خود 
دستگاه ها باید اجرا کنند و برخی باید از سوی مردم 

اجرا شود.
مردم  که  است  این  دیگر  موضوع  داشت:  بیان  وی 
داشتند  حضور  زلزله  و  سیل  چون  موضوعاتی  در 
کرونا ضرورت  بحث  در  لذا  دارند،  باالیی  و ظرفیت 
شود.  ساماندهی  هم  مومنانه  کمک های  که  داشت 
در برخی موارد گروه های خدمت رسان بدون اطالع 

ارزاق خود را به افرادی دادند که قباًل هم گروه های 
دیگر به آنها کمک کرده بود لذا قرار شد از سامانه 
نیازمندان  شناخت  و  هماهنگی  برای  امداد  کمیته 

استفاده شود.
ذوالفقاری گفت: من خودم گرفتار این بیماری شدم 
و در بیمارستان شاهد فشار بر کادر درمانی بودم فلذا 
باید بیشتر پروتکل ها رعایت شود چون کادر درمانی 
در یک میدان مین نامرئی دارند زندگی می کنند لذا 

باید تغیراتی در شیوه زندگی بدهیم.
با کرونا  برای همزیستی  را  برنامه هایشان  سازمان ها 

اعالم کنند
ناراحتی  ابراز  با  کشور  وزیر  انتظامی  امنیتی  معاون 
از برخی سفرها در این تعطیالت اظهار داشت: این 
می گذارد.  خانوارها  روی  بدی  روانی  اثرات  بیماری 

حتی باید تردد با نزدیکان را هم کاهش دهد.
به همه  با کرونا  مبارزه  بیان داشت: ستاد ملی  وی 
برنامه  که  داده  مهلت  روز  قوه ۱۵  سه  هر  دستگاه 
همزیستی با بیماری کرونا را اعالم کنند. البته هنوز 
برنامه ها  برخی  است.  نرسیده  اتمام  به  زمان  این 

خودشان باعث تجمع مردم می شود مانند همان طرح 
تجمع  موجب  که  مردم  به  تومانی  میلیون  یک  وام 
مردم شد.وی اضافه کرد: به یک سامانه جامع برای 
این سامانه  بیماری هستیم.  این  با  مبارزه هوشمند 
مدیریت  سامانه  تا  دادیم  پیشنهاد  ملی  ستاد  به  را 

هوشمند را راه اندازی کنیم.
در  مجلس  دوم  دور  انتخابات  مورد  در  ذوالفقاری 
انتخابیه  حوزه  استان، ۱۱  در ۹  گفت:  آینده  هفته 
و  شد  خواهد  برگزار  انتخابات  شهرستان   ۲۴ و 
ضوابط امنیتی و بهداشتی ابالغ شده است. نامزدها 
حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند و فقط از طریق 
فضای مجازی و صدا و سیمای استان استفاده کنند. 
مجریان برگزاری از قبل غربالگری می شوند و فاصله 
هر فرد در حوزه انتخابیه باید ۲ متر از دیگران باشد. 
رأی دهندگان حتماً فواصل را رعایت کنند وحتما با 

ماسک باشند.
نباید  انتخابات  از  بعد  و چه  قبل  تجمعی چه  هیچ 

انجام شود
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: هیچ تجمعی 

چه قبل و چه بعد از انتخابات نباید صورت گیرد. اگر 
نامزدی رعایت نکند در مرحله اول اجازه استفاده از 
صدا و سیما را ندارد و در مرحله بعد ممکن است به 

قوه قضائیه معرفی شوند.
بر  گفت:  کشور  داخلی  امنیت  بر  تاکید  با  وی 
شورای  در  دستورالعمل های  اوباش  و  اراذل  روی 
امنیت مصوب شد که نیروی انتظامی و اطالعات و 

دستگاه های امنیتی با آنها برخورد می شود.
امنیت  زدن  برهم  برای  تالش  مورد  در  ذوالفقاری 
تحریم،  داشت:  بیان  سازی کشور  امن  ما  و  داخلی 
حمایت  مالی،  حمایت های  جاسوسی،  اقدامات 
تمرکز  و  مجازی  فضای  در  مردم  تحریم  اطالعاتی، 
در برخی وقایع از این دست است. این تالش برای 
سوری سازی کشور است. برخی مردم فهم بهتری در 

این زمینه از برخی مسئوالن دارند.
اجتماعی  تنش  از  جلوگیری  برای  کرد:  اضافه  وی 
برای  روشن  پیشنهادات  با  راهبردی  گزارش   ۶۱۰
بر روی جرایم  تمرکز  ارسال کردیم.  مقامات کشور 

مهم در دستور کار نیروی انتظامی و اطالعات است.

اربعین ۹۹ بدون حضور زائران غیر عراقی 
برگزار می شود

می بایست  دانا گفت: طبیعتاً  قبادی 
مشخص  کودک  مهدهای  مسئول 
یک  و  شود  یکسره  آنها  تکلیف  و 
دستگاه مسئولیت مدیریت مهدهای 
پاسخگوی  و  بپذیرد  را  کودک 
اقدامات مختلف در این زمینه باشد.

سازمان  رییس  دانا  قبادی  وحید   
بهزیستی کشور  در جمع خبرنگاران 
خصوص  در  مجازی  فضای  در 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
امروز  گفت:  کودک  مهدهای  مورد 
شاهد بودیم مقام معظم رهبری در 
و  مدیران  اجالس  در  که  گفتگویی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  روسای 
داشتند فرمایشات مهمی را فرمودند 
که یکی از مواردی که ایشان اشاره 
کردند در ارتباط با مهد کودک ها و 
ابراز  ایشان  و  بود  دبستانی ها  پیش 
مهدهای  بودن  رها  از  کردند  تاسف 
فی مابین  اختالف  خاطر  به  کودک 
برخی دستگاه ها و همچنین فرمودند 
وضعیت مهدکودک ها خوب نیست و 
نباید نگاه ما به مهدکودک ها خدماتی 
باشد؛ بلکه اینها مراکز مهم آموزشی و 
پرورشی هستند و ابراز نگرانی کردند 
و  آموزش  مراکز  در  دشمن  نفوذ  از 
پرورشی و استفاده از این جریان نفوذ 
ابراز  و  مثل سند ۲۰۳۰  راه هایی  از 

نگرانی از این مجموعه اقدامات.
می کنم  عرض  بنده  داد:  ادامه  وی 
این فرمایشات ایشان برای ما بسیار 
راهگشا بوده؛ اما طبق ماده دو تبصره 
مراکز  و  مدارس  تاسیس  قانون   ۲
تعیین  غیردولتی  پرورش  و  آموزش 
و  پرورشی  و  آموزشی  شاخص های 
از  محتوا  بر  نظارت  و  محتوا  تدوین 
عهده  به  پرورش  و  آموزش  حیث 
فقط  و  است  پرورش  و  آموزش 
برنامه  ارائه  و  مجوز  صدور  موضوع 
شده  داده  قرار  بهزیستی  سازمان  با 
این  اجرایی  نامه  آیین  البته  است. 
ماده قانونی توسط هیات وزیران ابالغ 
شده و تقسیم وظیفه صورت گرفته 

است.
که  نکته ای  کرد:  بیان  دانا  قبادی 
یک  درباره  کنم  عرض  می خواهم 
اداره  برای  سنتی  نظر  اختالف 
و  آموزش  بین  کودک  مهدهای 
پرورش و سازمان بهزیستی بوده که 
مقام معظم رهبری به طور دقیق به 
آن اشاره فرمودند. طبیعتاً می بایست 
مشخص  کودک  مهدهای  مسئول 
و تکلیف مهدها یکسره شود و یک 
دستگاه مسئولیت مدیریت مهدهای 
پاسخگوی  و  بپذیرد  را  کودک 
اقدامات مختلف در این زمینه باشد.

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
فقط  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان 
بهزیستی است، در سال های گذشته 
دو  بین  نظری  اختالف  و  چالشی 
نگاهی  درباره  است.  بوده  دستگاه 
کودک  مهدهای  و  دارد  وجود  که 
شناخته  خدماتی  مراکز  عنوان  به 
تعرفه  که  بگویم  باید  می شوند 
مصوب برای شهریه مهدهای کودک 
حقوق  از  حمایت  سازمان  توسط 
کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان 
مصوب می شود که در وزارت صمت 
است در حالی که اگر مهد کودک ها 

بدانیم  پرورشی  و  آموزشی  مراکز  را 
موضوع متفاوت خواهد بود. بنابراین 
باید تغییر نگاه و بازنگری را متولیان 

امر داشته باشند.
قبادی دانا در ادامه با بیان اینکه در 
کودکان  درصد   ۷ تنها  حاضر  حال 
کودک  مهدهای  در  سال   ۶ زیر 
حضور دارند، گفت: ۶۶۱ هزار کودک 
در سراسر کشور در مهدهای کودک 
 ۵۶۰۰ قالب  در  که  دارند  حضور 
کودک شهری و ۵۶۰۰ روستا مهد و 
هزار مهد در حاشیه شهر ساماندهی 
می شوند و ۵۷ هزار مربی در مهدها 

مشغول فعالیت هستند.

آماده واگذاری مسئولیت ها به آموزش و پرورش هستیم

در  وقتی  تا  گفت:  باقرزاده  علی 
کشور واحدهای خدماتی و اداری 
است.  باز  مدرسه  نشدند  تعطیل 
بدهد،  تشخیص  خانواده  اگر  اما 
می تواند از سرویس های خدماتی 
مجازی  آموزش  مثل  دیگری 

استفاده کند.
مرکز  رئیس  باقرزاده  علی 
هماهنگی حوزه وزارتی در برنامه 
سیمای خانواده شبکه یک سیما 
گفت: تلفیق کرونا و آموزش یکی 
کشورهاست  تمام  مهم  مسائل  از 
و ۹۰ درصد دانش آموزان دنیا از 
رفتن به مدرسه باز ماندند و االن 
درگیر  که  کشورهایی  درصد   ۴۰
توانستند  بودند  کرونا  با  جدی 
بگیرند  بازگشایی  برای  تصمیمی 
و ۶۰ درصد به نتیجه ای نرسیدند.

خوبی  به  ما  داد:  ادامه  وی 
برگزار  را  مجازی  آموزش های 
کردیم و آزمون پایه نهم و دوازدهم 
را برگزار کردیم و آزمون سمپاد را 
شهریور   ۱۵ کردیم.  برگزار  نیز 
روز  گذشته  سال های  خالف  بر 
چالش  و  است  مدارس  بازگشایی 

ما این است که چگونه هم سالمت 
را تضمین کنیم و هم آموزش را 

برقرار کنیم.
باقرزاده درباره اینکه چرا بازگشایی 
صورت  عجله ای  اینقدر  مدارس 
ما  برای  اگر  کرد:  بیان  گرفت، 
که  باشد  روشن  کارشناسان  و 
تمام  وضعیت  این  دیگر  ماه  یک 
اما  می کردیم  صبر  ما  می شود 
جهانی  بهداشت  سازمان  برآورد 
این است که یک دهه این وضعیت 
خودمان  بهداشت  وزارت  و  باشد 
چشم اندازی تا پایان سال ندارند 
ما نمی توانیم همه چیز را به تعویق 
بی اندازیم. رفتن به مدرسه از نظر 
عاطفی  و  اجتماعی  رشد  مسائل 
مهم است فیزیک و ریاضی یا یک 
نمی شود  تعطیل  درسی  عنوان 
با  اجتماعی  ارتباط  یک  بلکه 
تعطیلی مدارس تعطیل می شود و 

خسارت های زیادی دارد.
حوزه  هماهنگی  مرکز  رئیس 
وزارتی ادامه داد: آموزش و پرورش 
به همه مقوله ها به هم نگاه کرده 
است. مدرسه یک واحد اجتماعی 

است. تا وقتی در کشور واحدهای 
نشدند  تعطیل  اداری  و  خدماتی 
اگر  اما  است.  باز  نیز  مدرسه 
خانواده تشخیص بدهد می تواند از 
سرویس های دیگری مثل آموزش 
مجازی  آموزش  یا  تلویزیونی 
آموزشی  بسته های  و  شاد  شبکه 
سنجش  با  خانواده  کند.  استفاده 
این  بین  از  دارد  که  تشخیصی  و 
روش ها و شناختی که از محصل 
که  می کند  انتخاب  دارد  خود 
دانش آموز به مدرسه برود و اگر 
متقاضی زیاد شد می تواند سیاست 
شورای  تصمیم  این  کند.  گذاری 
مدرسه به خیلی پارامترها بستگی 
گروه  است  ممکن  گاهی  دارد. 
باشناخت  گاهی  و  کنند  بندی 
به  کمتر  را  آنها  بچه ها  توانایی  از 

مدرسه فرابخوانند.
آموزی  دانش  اگر  کرد:  بیان  وی 
باشد اینترنت و تلویزیون و گوشی 
خانواده  یا  باشد  نداشته  هوشمند 
نداشته  تحصیالت  سطح  اش 
باشند در اولویت آموزش حضوری 
است اما همه اینها حالت توصیه ای 

دارد.
مناطق  همه  در  گفت:  باقرزاده 
اطلسی تهیه شد که نشان می دهد 
چه تعداد دانش آموز به چه ابزار 
هر  به  دارند.  دسترسی  آموزشی 
باز است مادامی که  حال مدرسه 

باقی مراکز خدماتی باز هستند.
حوزه  هماهنگی  مرکز  رئیس 
که  آنجایی  کرد:  اظهار  وزارتی 
فاصله  که  باشد  اندازه  به  کارگاه 
برای  منعی  شود  رعایت  گذاری 
اموزان  دانش  حضوری  آموزش 
اجباری  ولی  نیست  هنرستانی 

نیست.
هر  در  بچه ها  کرد:  بیان  باقرزاده 
سالمتی  خطر  معرض  در  حال 
به  منزل  از  بیرون  وقتی  هستند. 
کرونا  معرض  در  بروند  حال  هر 
البته هر چه سن بیاید  هستند و 
پیدا  کاهش  ابتالء  این  پایین تر 
در  بمانند  خانه  در  اگر  و  می کند 
جدی  مشکالت  و  چاقی  معرض 
درباره  نمی توان  هستند.  دیگر 
یکسال زندگی بچه ها بی تفاوت به 

همه جوانب تصمیم گرفت.

خانواده ها مجاز به 
انتخاب روش آموزش 

فرزندانشان هستند
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با  گفت:  فاتب  راهور  پلیس  رئیس 
تجربیات  از  استفاده  با  و  توان  تمام 
بهره  با  و  گذشته  سالهای  ارزشمند 
ستادی  نیروهای  ظرفیت  از  گیری 
جهت  را  الزم  آمادگی  خود  صف  و 
شروع آغاز سال تحصیلی جدید دارد.

اظهار  محمد حسین حمیدی  سردار 
توان  تمام  با  فاتب  راهور  پلیس  کرد: 
ارزشمند  تجربیات  از  استفاده  با  و 
از  گیری  بهره  با  و  گذشته  سالهای 
ظرفیت نیروهای ستادی و صف خود 
آمادگی الزم را جهت شروع آغاز سال 
در  افزود:  دارد.وی  جدید  تحصیلی 
مدارس  اینکه  از  قبل  و  راستا  همین 
کار خود را شروع نمایند پلیس راهور 
این  را در  بینی های الزم  فاتب پیش 
اول  وهله  در  و  داده  انجام  خصوص 
برای  مجازی  کالسهای  برگزاری  با 
سرویس  رانندگان  آموزش  و  توجیه 

مدارس، این رانندگان را آماده شروع 
ایام کرده و در مرحله  این  به کار در 
دوم با رعایت پروتکل های بهداشتی با 
برگزاری کالسهای آموزشی پیمانکاران 
به  را  خود  اقدامات  مدارس،  سرویس 
صورت همه جانبه در بحث بازآموزی 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
تر  ایمن  چه  هر  تردد  جهت  در  و 
است.سردار  داده  انجام  آموزان  دانش 
از  دوره  این  در  داد:  ادامه  حمیدی 
کالس ها که به صورت کارگاهی برگزار 
شد، کارشناسان و مدرسان و مربیان 
پلیس راهور فاتب با بازآموزی قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی به هر 
یک از پیمانکاران سرویس مدارس آنها 
را مجاب کردند که آموزش های الزمی 
را که در این کالس ها فرا گرفته اند به 
رانندگان سرویس مدارس منتقل کرده 

و حتماً آنها را آموزش دهند.

آمادگی صد درصدی پلیس راهور برای آغاز سال تحصیلی جدید انتظامی

ابالغ بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی
تهران  دادگستری  کل  رییس  قضایی  معاون 
ابالغ  از  مجازی  فضای  ویژه  امور  پیگیری  در 
کارهای  و  از کسب  قضایی  حمایت  بخشنامه 

فضای مجازی خبر داد.
کل  رئیس  قضائی  معاون  جاویدنیا  جواد 
دادگستری تهران در پیگیری امور ویژه فضای 
از  قضائی  حمایت  بخشنامه  ابالغ  از  مجازی 

کسب و کارهای فضای مجازی خبر داد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران در 
پیگیری امور ویژه فضای مجازی گفت: رئیس 
کل دادگستری تهران با صدور بخشنامه ای به 
کلیه مراجع قضائی، دستور صریح بر رفع موانع 
قضائی برای تولیدات سایبری و حمایت قضائی 

از فعاالن این حوزه را صادر کرد.
سازنده  رویه  وحدت  ایجاد  کرد:  تصریح  وی 
اختصاص  پرونده های قضائی،  به  در رسیدگی 

شعب ویژه، آموزش تخصصی قضات از جمله 
مزیت های این بخشنامه است.

دانش  شرکت های  اتهامات  به  رسیدگی  برای 
بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی عالوه 
بخشنامه  مجازی،  فضای  با  مرتبط  قوانین  بر 
قوه  ریاست  سوی  از  صادره  نامه های  آئین  و 
قضائیه و دادستانی کل کشور باید مدنظر قرار 

گیرد.
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سرهنگ موسوی رئیس پلیس فتا غرب استان تهران: 

روابط عاشقانه شوهر، دسیسه چینی برای 
جدایی از همسر

شخصي  اخیر  ماه  چند  در  کرد:  بیان  انتظامی  مقام  این 
ناشناس با سو استفاده از هویت شاکیه اقدام به ایجاد صفحات 
و  وی  شخصي  تصاویري  بارگذاري  با  و  کرده  اینستاگرامي 
دارد. را  او  در هتک حیثیت  اقوام، سعي  با  ارتباط   برقراري 

وی بیان داشت: با شناسایی متهم، وی به پلیس فتا احضار 
شد و طی بررسی های به عمل آمده اعتراف کرد: بنده مدتی 
و  شده ام  عاشقانه  رابطه ای  وارد  شاکی  همسر  با  که  است 
همدیگر را دوست داریم و برای اینکه بتوانیم با هم ازدواج 
کنیم می بایست ابتدا شوهر شاکی همسرش را طالق می داد 
این  بر  قرار  یکدیگر  همفکری  و  همدستی  با  نهایت  در  که 
شد که تصاویر شخصی و خصوصی شاکی پرونده را از شوهر 
وی دریافت کنم و با ایجاد صفحات مجازی موجبات هتک 
 حیثیت شاکی را فراهم کرده تا راحت تر از یکدیگر جدا شوند.

اعترافات متهم، شوهر  از ثبت  این مقام مسئول گفت: پس 
شاکی نیز به پلیس فتا احضار گردید که در اظهارات خود تمام 
اتهامات وارده را پذیرفت که با همدستی متهم پرونده سعی 
در ایجاد اختالالت روحي و رواني براي شاکی را داشتیم  تا 

جدایي از همسرم دردسر کمتري داشته باشد.

 دستگیری باند پخش مواد مخدر توسط سپاه

زرین  برگ  بهارستان  شهرستان  پیروز  همیشه  سپاه 
افزود. امنیتی  عرصه  در  خود  افتخارات  به   دیگری 

تولید  از  تعدادی  دستگیری   ، مردمی  اخبار  به  بنا 
سطح  در  مخدر  مواد  کنندگان  توزیع  و  کنندگان 
بخش  )ع(  علی  امام  امنیتی  گردان  توسط  شهرستان 
بهارستان. آگاهی  مخدر  مواد  دایره  همکاری  با   گلستان 

انتظامی  نیروی  همکاری  با  )ع(  علی  امام  امنیتی  گردان 
در  مخدر  مواد  اصلی  کنندگان  توزیع  از  تن  دو  توانستند 
 سطح شهرستان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

همچنین تعدادی از معتادین متجاهر که باعث سلب آرامش 
ذیربط  مراکز  به  و  آوری  جمع  بودند  ها  محله  سطح  در 

تحویل داده شدند.

مدارس باید حتی در شرایط قرمز باز 
باشند مگر در شرایط تعطیلی عمومی

وزیر آموزش و پرورش گفت: حتماً مدارس باید در تمام روزهای 
سال حتی در شرایط قرمز باز باشند مگر اینکه ستاد ملی مقابله 

با کرونا بگوید که تعطیلی به صورت عمومی است.
 محسن حاجی میرزایی گفت: باید ارتباط گسترده ای با سراسر 
کشور داشته باشیم از این رو معاونین خود را در سراسر کشور 
فعال کردیم و همه باید از وضعیت آموزش و پرورش مناطق 
مطلع باشند. همچنین معلمین و دانش آموزان باید با هم ارتباط 
داشته باشند. وزیر آموزش و پرورش گفت: ما امسال گفتیم که 
اصل بر حضور بوده زیرا وضعیت امسال با سال گذشته متفاوت 
به  اگر  ترکیب ها جدید هستند.  و  معلم  امسال کالس ،  است. 
حضور رسمیت ندهیم قادر نخواهیم بود کار را مدیریت کنیم. 
ضمن اینکه هیچ روشی جایگزین روش حضوری نیست. مدرسه 
تنها آموختن و آموزش نیست بلکه توسعه آموزش های جمعی 
بتوانیم کالس  اگر  ما  بیان کرد:  افزایش مهارت ها است.وی  و 
می شود  حل  مشکالتمان  از  بسیاری  باشیم  داشته  حضوری 
بنابراین اصل بر حضور است. حتماً مدارس باید در تمام روزهای 
سال حتی در شرایط قرمز باز باشند مگر اینکه ستاد ملی مقابله 

با کرونا بگوید که تعطیلی به صورت عمومی است.



اخبار

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم: میزان 

آلودگی پاالیش گاز ایالم کاهش می یابد

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در آینده نزدیک با 
راه اندازی پتروشیمی ایالم و دریافت LPG ، میزان 
آلودگی ناشی از سوختن فلر این شرکت به طور قابل 

توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
دکتر " روح اله نوریان" در بازدید نماینده مردم استان 
ایالم،  گاز  پاالیشگاه  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
افزایش تولیدات  اظهار کرد: این واحد صنعتی برای 
در  و  طراحی  مدونی  های  برنامه  جانبی  محصوالت 
دست اقدام دارد که در صورت موافقت ستاد شرکت 
نزدیک مطالعات و کارهای  آینده  ایران در  ملی گاز 

اجرایی آن آغاز می شود.
این  در  زیست محیطی  آالینده های  کاهش  از  وی 
راه  با  نزدیک  آینده  در  گفت:  و  خبرداد  پاالیشگاه 
توسط   LPG دریافت  و  ایالم  پتروشیمی  اندازی 
آن شرکت، میزان آلودگی ناشی از سوختن فلر این 
شرکت به طور قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد 
و در فاز دوم این واحد صنعتی که در آینده شروع به 
کار خواهد کرد واحد TGTU در راستای دستیابی 
بازیافت  واحد  در  محیطی  زیست  استانداردهای  به 
گوگرد احداث خواهد شد که با وجود آن، دستیابی به 
استانداردهای زیست محیطی در واحد تولید گوگرد 

محقق می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
با شرکت  پاالیشگاه همگام  سازمانی  تعالی  مدل  در 
ملی گاز ایران معیارها و اهدافی در زمینه حفاظت از 
محیط زیست در دستور کار قرار دارد که مسئوالن 
رعایت  به  موظف  را  خود  شرکت  این  کارکنان  و 
های  بخش  در  زیست  محیط  حفظ  و  حداکثری 
و  نصب  با   کرد:  تصریح  می دانند،  هوا  و  آب، خاک 
راه اندازی زباله سوز واحد تصفیه خانه پساب صنعتی 
، لجن های تولید شده در واحد تصفیه خانه پساب 
صنعتی به نحو مطلوبی امحا می شوند که خود گامی 
محیط  حفظ  و  پسماند  مدیریت  راستای  در  دیگر 
مطالعات  از  وی  باشد.  می  شرکت  این  در  زیست 
خبر  پاالیشگاه  این  در  مذاب  گوگرد  فروش  اولیه 
داد و اظهار کرد: مهمترین مشتریان گوگرد کارخانه 
های تولید اسید سولفوریک سازی هستند و فروش 
گوگرد بشکل مذاب در پاالیشگاه باعث کاهش هزینه 
هایی می گردد که صرف شکل دهی آن می شود و در 
شرکت های خریدار ضمن حفظ خلوص باالی گوگرد 
بعمل  نمودن ممانعت  انرژی جهت مذاب  از مصرف 
می آید.»علی اکبر بسطامی« نماینده ایالم در مجلس 
شورای اسالمی در این بازدید، گفت: در شرایط  امروز 
اقتصادی کشور، بارزترین معروف انجام خدمات، کار و 
تالش برای تولید پایدار و اشتغال و خدمت بی منت 
ایالم  گاز  پاالیشگاه  راستا  این  در  که  است  مردم  به 

قدمهای مثبتی برداشته است.

شهدا  راه  ادامه  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
را رمز موفقیت و سربلندی کشور دانست و 
راه شهدا  ادامه  و  یاد  نگهداشتن  زنده  گفت: 
با  و  خستگی ناپذیر  جهادی،  کار  معنای  به 

جسارت برای رضای خداوند است.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
و  سی  بزرگداشت  مراسم  در  مروی  احمد 
سرلشکر  سردار  شهادت  سالگرد  چهارمین 
و  شهدا  ویژه  لشکر  فرمانده  کاوه  محمود 
شهدای عاشورای حرم مطهر رضوی که صبح 
امروز در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی 
خانواده  به  تسلیت  عرض  برگزار شد، ضمن 
معظم شهید کاوه و شهدای گرامی عاشورای 
ما  کرد:  اظهار  رضوی،  مطهر  سال 73 حرم 
و  یاد  تعظیم  و  تکریم  فرصتی  هر  در  باید 
با برگزاری چنین مراسمی  را  فرهنگ شهدا 

مغتنم بشماریم.
وی با تأکید بر این نکته که مراسم بزرگداشت 
خاطرات  بیان  برای  معمولی  مراسم  شهدا، 
این دست  تشکیل  فلسفه  کرد:  ابراز  نیست، 
مجالس بزرگداشت و یادبود برای به فراموشی 
نسپردن فرهنگ شهدا، انتقال آن به نسل های 
بعد و همواره زنده نگه داشتن روحیه جهاد و 

شهادت در جامعه است.
خانواده شهدا  تکریم  و  یاد شهدا  افزود:  وی 
یعنی بیان اشکاالت و رفع آن ها، آن روحیاتی 
که شهدای ما داشتند و این افتخارات را برای 
کشور آفریدند بیان کنیم و برای خود الگو قرار 

دهیم، این معنای تجلیل شهداست.
تکریم خانواده  و  یاد شهیدان  ابراز کرد:  وی 
کار  مثل  روحیاتی  از  که  است  این  شهدا 
فداکاری،  شجاعت،  کوشی،  سخت  جهادی، 
معنویت و ... که شهدا داشتند و به برکت آن 
این افتخارات را برای این کشور آفریدند، الگو 
بگیریم. شهدا از ما سالم وصلوات نمی خواهند؛ 
شهدا  ندارند،  ما  سالم وصلوات  به  هم  نیازی 
»ِعنَد َربِِّهْم یرزقوَن« هستند، ما به شهدا نیاز 
روحیه  همان  دارند  توقع  ما  از  شهدا  داریم، 
جهادی، انقالبی و فداکاری که آن ها داشتند 
افتخارات را  و به برکت  آن  این پیروزی ها و 
نصیب این کشور و ملت کردند، آن را هرکدام 
و  صیانت  حفظ،  خودمان  کاری  حوزه  در 

تقویت کنیم و رشدش دهیم.
رسالت بزرگ پس از عاشورا

تبیین  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
حسین)ع(  امام  برای  روضه  تشکیل  فلسفه 
گفت: فلسفه برپایی مراسم روضه خوانی این 
در  الحسین)ع(  اباعبداهلل  فرهنگ  که  است 
جامعه فراموش نشود و چون تابلویی درخشان 
برای خوب و سعادتمند زندگی  راهنمای ما 

کردن و بنده خدا بودن باشد.
فرهنگ  انتقال  رضوی،  قدس  آستان  تولیت 
بعد  نسل های  به  شهادت  و  جهاد  روحیه  و 
را وظیفه امروز همه خواند و گفت: هر دوره 
زمانی اقتضائات خود را دارد؛ یک روز سالح به 
دست گرفتن و روزی قلم به دست گرفتن نیاز 

زمان برای انتقال فرهنگ شهدا است.

و  انقالبی  روحیه  و  کار  اینکه  بیان  با  وی 
جهادی باید به عنوان پیام شهدا همواره پیش 
روی ما باشد، عنوان کرد: در آموزه های دینی 
و  »برند«  یک  امروزی  تعبیر  به  شهادت  ما 

»مارک« محسوب می شود.
شهادت در مکتب اسالم »برند« است

جایگاه  مروی،  حجت االسالم والمسلمین 
شهادت را در مکتب اسالم را مثل یک »برند« 
افزود:  و  کرد  معرفی  خوبی ها  نمایش  برای 
و  خوبی ها  همه  نمود  برای  نشانی  شهادت 
انسانیت و ارزش هاست و خداوند متعال این 

نشان را به هرکسی نمی زند.
وی با بیان نمونه ای از منابع روایی گفت: در 
ثواب  و  اجر  سطح  دادن  نشان  برای  روایات 
عملی، با جایگاه شهادت نشان داده می شود. 
مثاًل اگر کسی جانش را در راه علم و دانش 
فدا کند، می گویند اجر شهید دارد. در تعاریف 
دینی از شهید باالتر و بهتر نمی توان تعریفی 

یافت.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: خداوند 
برای  نشان  یک  را  شهادت  و  شهید  مقام 
قرار  انسان ها  کمال  و  خوشبختی  سعادت، 
داده است. ما باید از خداوند متعال درخواست 
راه شهدا  از  پیروی  توفیق  روز  کنیم که هر 
را به ما عنایت کند؛ چراکه فرهنگ شهادت 
تنها مربوط به دوران جبهه و جنگ نیست، 
فرهنگ شهادت در زندگی روزمره ما جاری 

و ساری است.
ویژگی  خستگی ناپذیری؛  و  تحول آفرینی 

شهید کاوه ها
با  ادامه  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
ذکر فعالیت های ارزشمند شهید کاوه، تصریح 
کرد: شهید کاوه در سن 18 سالگی به مدت 
6 ماه فرمانده حفاظت از بیت حضرت امام)ره( 
شهید  ازجمله  زمان  نظامی  فرماندهان  بود. 
سپهبد صیاد شیرازی هم به نبوغ و جسارت و 

قدرتمندی این جوان پی می برند.
وی با اشاره به ماجرای درگیرهای کردستان 
شهید  کرد:  اظهار  انقالب،  پیروزی  اوایل  در 
کاوه تنها با 22 سال سن فرمانده تیپ 4 هزار 
سالگی   25 سن  در  و  می شود  شهدا  نفری 
سالگی،  در سن 22  می شود.  لشکر  فرمانده 
تا  گران قدر 2  این شهید  برای سر  دشمنان 
7 میلیون تومان جایزه می گذارند، که در آن 

دوران پول بسیار زیادی بود.
این  طرح  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
نکته که ما باید از خودمان بپرسیم، او از چه 
روحیات و خصوصیات رفتاری برخوردار بود، 
تحول آفرین  بزرگوار،  شهید  این  کرد:  عنوان 
بود. هر مدیری که به شرایط روز راضی باشد 
و به وضع موجود تن بدهد، نه خودش و نه 

مجموعه تحت نظرش پیشرفت نمی کند.
وی تصریح کرد: خصوصیت بارز شهید کاوه ها 
این است که اهل تحول هستند. در مواجهه 
دست  روی  دست  چالش ها  و  مشکالت  با 
نمی گذارد؛ بافکری متفاوت و با جسارت وارد 
دیگر  خصوصیت  همچنین  می شود.  عمل 

شهید کاوه این بود که خستگی ناپذیر بود و 
باوجود زخمی بودن، به خط برمی گشت چون 

معتقد بود که وقت مغتنم است.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
با داشتن این دو خصیصه در هر عرصه ای که 
است،  به دست آمده  موفقیت  کرده ایم،  ورود 
اضافه کرد: هر زمان به شرایط موجود بسنده 
کردیم و آن وضع موجود برای ما قداست پیدا 

کرد، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
جسارت،  چون  روحیاتی  داشتن  وی 
را  بودن  خستگی ناپذیر  و  تحول آفرینی 
عرصه  در  گفت:  و  دانست  پیشرفت  شرط 
دانش  و  فن  نظر  از  هسته ای  فن آوری های 
هیچ  اینکه  بدون  رفتیم،  پیش  کار  آخر  تا 
کشوری در این زمینه به ما کمک کند. در 
پیشرفت های  هم  موشکی  و  نظامی  عرصه 
بسیار خارق العاده ای داشته ایم؛ در حوزه هایی 
که عقب مانده تر هستیم، نباید آن را به حساب 

معاندین و یا عدم ارتباط با آمریکا بگذاریم.
اتکا به نفس؛ شرط پیشرفت کشور

اشاره  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
در  کشورمان  چشمگیر  پیشرفت های  به 
حوزه های مختلف، ادامه داد: آیا آمریکایی ها 
به ما کمکی کردند؟ دانش و فّناوری را آن ها 
ما  کمک  به  آن ها  کارشناسان  دادند؟  ما  به 
آمدند؟ یا روحیه جهادی و جسارت جوانان 
تحصیل کرده، دانشمند، انقالبی و حزب اللهی 
خود ما این پیشرفت ها را برای کشور ما به 

ارمغان آورد؟
وی ضمن تصریح بر اینکه روحیه کار و تالش 
درس  شهدا  از  باید  را  مسئولیت پذیری  و 
بگیریم، افزود: پیشرفت همه کارها به دست 
خودمان است؛ اینکه فکر کنیم کسی از بیرون 
خواهد  را حل  ما  مشکالت  و  امورات  کشور 

کرد، فکری استعماری است.
پیروزی  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 

ایران در 8 سال جنگ تحمیلی در شرایطی 
نظامی  تجهیزات  و  امکانات  همه  که 
قدرت های جهان از صدام حمایت می کرد، به 
دلیل اراده ملت ایران بود. به تجربه دریافته ایم 
که پیشرفت امروز کشورمان هم با ایستادگی 

روی پای خودمان به دست می آید.
وی با بیان اینکه پیشرفت همه ملت ها با کار 
است،  و وجدان کاری میسر شده  و زحمت 
نام شهدا  و  یاد  نگه داشتن  زنده  کرد:  تأکید 
این است که روحیه جسارت، اقدام جهادی، 
خستگی ناپذیر بودن و کار کردن برای رضای 
زندگی  مختلف  عرصه های  هر  در  را  خدا 
و  نتیجه بخش  درصد  صدر  که  کنیم،  حفظ 

موفقیت آمیز خواهد بود.
امور در آستان قدس باید جهادی پیش برود

بخش  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
اینکه  بر  تأکید  با  خود  سخنان  از  دیگری 
اجرای  در  را  خودش  باید  قدس  آستان 
پیشتاز  معظم  رهبری  منویات  و  دستورات 
بداند، ابراز کرد: رهبری معظم انقالب امسال 
را سال جهش تولید و پارسال را رونق تولید 
نام گذاری کردند، ما باید فرض کنیم که هیچ 
دستگاه و وزارت خانه دیگری در کشور نیست 
بوده  به آستان قدس  تنها خطاب رهبری  و 
است. لذا بخش کشاورزی و صنعت ما باید تا 
آخر سال بگوید که برای تحقق جهش تولید 

چه نوآوری و ابتکاری داشته است.
اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
رضا)ع(  امام  دستگاه  رضوی  قدس  آستان 
است لذا باید در کشور الگو باشد، تأکید کرد: 
پیش  به کندی  نباید  قدس  آستان  در  امور 
برود، در ایامی که زیارت و زائر محدود بود، 
واقعاً در حرم مطهر دوستان ما بسیار زحمت 
کشیدند و جهادی کارکردند؛ ما توقع داریم 
باید  باشد، آستان قدس  همیشه همین گونه 

برای سایر نهادها و مجموعه ها الگو باشد.

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت شهید کاوه و شهدای عاشورای حرم رضوی:

زنده نگهداشتن یاد و ادامه راه شهدا یعنی
 کار جهادی و خستگی ناپذیر برای رضای خدا

اخبار

شیرین سازی روزانه ۱۵۰ هزار متر 
مکعب آب در بوشهر تا ۱۴۰۰

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: تا سال 14۰۰ در 
استان بوشهر، روزانه 15۰ هزار متر مکعب آب در حوزه 

های شهری و روستایی شیرین سازی می شود.
مهرداد ستوده در بازدید از پروژه آبشیرین کن 35 هزار 
کار  به  آغاز  از  پیش  تا  عنوان کرد:  بوشهر  متر مکعبی 
دولت دوازدهم کل پروژه های آب شیرین کن در استان 
بوشهر، تنها 2۰ هزار متر مکعب بوده که امروز با رشد 
بیش از هفت برابری به 15۰۰ متر مکعب در حوزه های 

شهری و روستایی رسیده است.
مکعبی  متر  هزار   35 کن  شیرین  آب  داد:  ادامه  وی 
که  شود  می  افتتاح  سال 14۰۰  نوروز  عید  در  بوشهر 
بخش اعظمی از مشکالت آب شهر بوشهر و سایر نقاط 

استان را حل خواهد کرد. 
کرد:  خاطرنشان  بوشهر  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
پیشرفت فیزیکی پروژه آبشیرین کن بوشهر حدود 32 
درصد است و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری 
مکعبی  متر  هزار  کن 35  شیرین  آب  پروژه  سوم  یک 

بوشهر به بهره برداری برسد. 
به گفته پیمانکار پروژه، هزینه احداث پروژه آب شیرین 
کن بوشهر 3۰ میلیون یورو است که برای هر متر مکعب 
بین ۹۰۰ تا 12۰۰ یورو هزینه شده که این صرفا سرمایه 
گذاری شرکت مپنا بوده است. برای اجرای خط انتقال 

نیز 4۰ میلیارد تومان هزینه می شود.
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برای راه اندازی دانشگاه صنعتی 
اردبیل تالش می کنیم

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای راه اندازی دانشگاه صنعتی اردبیل مصمم 
هستیم و در این راه از همه دانشگاهیان می خواهیم در کنار 

ما باشند.
صدیف بدری  در مراسم افتتاحیه پروژه های دانشگاه محقق 
اندازی دانشگاه  راه  با  این مطلب اظهار کرد:  بیان  با  اردبیلی 
صنعتی اردبیل می توان خدمات علمی و تحقیقاتی برای توسعه 

صنعت استان ارائه کرد.
وی با بیان اینکه اگر دانشگاه ها توسعه یافته باشند، در شرایط 
تحریم می توانند در تمام ابعاد به توسعه کشور کمک کنند، 
اضافه کرد: ارزیابی مقاالت علمی دانشگاه ها نشان می دهد که 
دانشگاه ها از نظر علمی غنی هستند و باید از این ظرفیت ها در 

توسعه همه جانبه استفاده کنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه تکیه بر نتایج تحقیقات علمی و دانشگاهی 
می تواند توسعه کشور را هموار کند، اضافه کرد: دانشگاهیان 

باید برای توسعه کشور برنامه های عملیاتی ارائه بدهند.
توانسته ایم  دفاعی  اضافه کرد: همانطور که در صنعت  بدری 
در سطح منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم، در 
با تکیه بر دانش اساتید و  باید  حوزه اقتصادی و صنعت هم 

پژوهشگران بتوانیم این مسیر را طی کنیم.
اردبیل به سمت صنعتی شدن حرکت می کند

در ادامه این مراسم اکبر بهنامجو با اشاره به اینکه استان اردبیل 
در حال حاضر به سمت صنعتی شدن حرکت می کند و ما 
نیز به دنبال تسریع آن هستیم، اظهار کرد: دانشگاه ها باید در 

زمینه تربیت نیروهای متخصص برنامه ریزی کنند.
های  زمینه  در  استان  ظرفیت های  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
صنعتی و علمی استفاده کنیم، تصریح کرد: دانشگاه های استان 
تربیت  زمینه  در  اردبیلی  دانشگاه محقق  به خصوص  اردبیل 

نیروی انسانی متخصص گام های موثری برداشته است.
دانشگاه  های  برنامه  از  ما  اینکه  به  اشاره  با  اردبیل  استاندار 
کنیم،  می  استقبال  صنعتی  توسعه  زمینه  در  استان  های 
افزود: دانشگاه ها باید ارتباط با صنعت را تقویت کنند و برای 
توسعه صنعتی و اقتصادی بخش های خصوصی و دولتی برنامه 

عملیاتی و اجرایی ارائه دهند.
قابل  کارنامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  بهنامجو 
قبولی در زمینه تربیت نیروهای متخصص دارد، ادامه داد: کارها 
ارزنده ای در این دانشگاه انجام شده است و ما از برنامه های 
توسعه ای این دانشگاه و دانشگاه های دیگر حمایت می کنیم.

فعالیت 23 پروژه فعال حفاظتی، مرمتی 

و زیرساختی میراث فرهنگی در تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
حفاظتی،  پروژه   23 فعالیت  از  شرقی  آذربایجان 
مرمتی و زیرساختی میراث فرهنگی کالنشهر تبریز 
ریال در سالجاری  میلیارد  بر 25۰  بالغ  اعتباری  با 

خبر داد.
احمد حمزه زاده اظهار کرد: این اداره کل در راستای 
نیل به اهداف حفاظتی و صیانتی از ابنیه های تاریخی 
از  گردشگری،  زیرساخت های  تامین  همچنین  و 
ابتدای سال جاری در سطح شهر تبریز 23 پروژه در 
حوزهگهای حفاظتی، مرمتی و زیرساخت گردشگری 
آغاز کرده و با نظارت کارشناسان و متخصصان این 

فرآیند در حال تداوم است.
وی به پروژه های فعال حوزه حفاظتی و مرمتی تبریز 
اقداماتی  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  و  کرد  اشاره 
نظیر اجرای دیوار موزه قاجار، رنگ آمیزی، گچ بری 
تبریز، مرمت خانه  و موزه های  و گچ کاری خانه ها 
موزه ستارخان و شیخ محمد خیابانی، خانه فتح اله 
بازسازی مجموعه  و  امیرفاطمی، مرمت  اف و خانه 
حسن پادشاه، ساماندهی و محوطه سازی چهارمنار، 
مرمت  و  بهسازی  رشیدی،  ربع  تاریخی  مجموعه 
مجموعه باغ کمال، مرمت مدرسه تاریخی فردوسی، 
تاسیسات  اجرای  و  بهسازی  امن،  انبار  تکمیل 
الکتریکی موزه آذربایجان، ساماندهی و تجهیز موزه 
پنچره های خانه صدقیانی،  و  اجرای در  عصر آهن، 
و  مرمت  پوشان،  خلعت  برج  ساماندهی  و  مرمت 
مساجد  مرمت  و  تبریز  تاریخی  بازار  ساماندهی 
تاریخی مانند چوپور، میل لی و حاج غنی در سطح 

شهر تبریز آغاز کرده است.
گردشگری  زیرساخت  پروژه های  به  ادامه  در  وی 
تبریز نیز اشاره کرد و گفت: طی سال جاری زیر نظر 
معاونت میراث فرهنگی استان، ایجاد زیرساخت های 
گردشگری روستای آرپادره سی اعم از سرویس های 
اجرا  حال  در  نمازخانه  و  آالچیق  بوفه،  بهداشتی، 

است.
میراث فرهنگی،  اداره کل  عمومی  روابط  از  نقل  به 
اظهار  استان، حمزه زاده  صنایع دستی  و  گردشگری 
کرد: 23 پروژه فعال حفاظتی، مرمتی و زیرساخت 
های گردشگری شهر تبریز با اعتباری بالغ بر 25۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در حال 

اجرا است.

ویژه  توجه  خواستار  گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده 
نخبگان به موضوع آب، خاک و محیط زیست گیالن 
شد و افزود: نخبگان هر قدر در بخش آب و خاک 

فعالیت کنند بسیار ارزشمند است.
نخبگان  از  آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار جمعی 
استان با اشاره به اینکه اکنون نخبگان فرزندان انقالب 

هستند اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین مشکالت پیش 
روی نخبگان، پیچ و خم های اداری است.

و  اشاره کرد  تعالی جامعه  به  نخبگان  توجه  به  وی 
در  ربط  ذی  مسئوالن  را  مشکالت  از  بعضی  افزود: 
استان می توانند برطرف کنند اما برخی امور باید به 

صورت کشوری برطرف شود.

از مشکالت  بخشی  اینکه  بیان  با  امام جمعه رشت 
توجه  کرد:  تصریح  است،  تقنین  عرصه  در  نخبگان 
قانونگذاران در برطرف کردن مشکالت نخبگان حائز 
نخبگان  صدای  نرسیدن  اینکه  ضمن  بوده؛  اهمیت 
به مسئوالن مربوطه به دلیل نبود همگرایی درست 
است.آیت اهلل فالحتی، نخبگان ایرانی را معنویت گرا 

دانست و بیان کرد: فرار مغزها در کشور نادر است 
زیرا نخبگان ایرانی پایبند به ارزش های ملی و معنوی 
هستند.وی با اشاره به اینکه ارزش های ملی، دینی و 
معنوی برای نخبه ایرانی بسیار مهم است، خاطرنشان 
کرد: نخبه شدن یکباره نمی شود زیرا نخبگی صبر، 

رنج و فکر می خواهد.

ضرورت توجه و پرداختن نخبگان به مسائل مربوط به محیط زیست گیالن

کردستان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
پرورش شهرستان  و  آموزش  در جلسه شورای 
مریوان  شهرستان  بارز  تفاوت  گفت:  مریوان 
فضای  کمبود  استان  های  شهرستان  سایر  با 

آموزشی است.
رشید قربانی در جلسه شورای آموزش و پرورش 
فضای  بحث  در  کرد:  اظهار  مریوان  شهرستان 
آموزشی همواره شهرستان مریوان به عنوان یک 
اولویت در کانون توجه بوده است و در چند سال 
اخیر هر چند در جهت رفع مشکل کمبود فضای 
آموزشی اقدامات خوبی انجام شده است اما این 
اقدامات متناسب با رشد جمعیت دانش آموزشی 

نبوده است
جلسه  جاری  سال  ابتدای  در  کرد:  عنوان  وی 
ویژه ای مختص بررسی وضعیت فضای آموزشی 
برگزار  استانداری  سطح  در  مربوان  شهرستان 
شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که این خود 
نشان از اولویتی است که مسئولین استانی برای 

شهرستان مریوان قائل هستند.

کردستان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
سطح  در  شده  انجام  فعالیت های  از  تمجید  با 
شهرستان مریوان گفت: شهرستان مریوان دارای 
پتانسیل خوبی در بحث نیروی انسانی است و 
بویژه  نیروها  این  و همکاری  در سایه همراهی 
معلمان شاهد پوشش بیش از 8۰ درصدی دانش 
و تصحیح  آموزی شاد  دانش  آموزان در شبکه 
به موقع اوراق امتحانات نهایی 24 ساعت بعداز 

آخرین امتحان بودیم که قابل تقدیر است.
قربانی در ادامه به موفقیت دانش آموزان استان 
از  افزود:  و  کرد  اشاره  نانو  کشوری  المپیاد  در 
در  کننده  شرکت  آموز  دانش  هزار   31 میان 
آموز  دانش   4۰8 کشور  سطح  در  نانو  المپیاد 
المپیاد  این  دوم  مرحله  به  راهیابی  به  موفق 
شدند که از این تعداد راه یافته به مرحله دوم 
1۰3 دانش آموز از استان کردستان هستند که 
استان  باالی  ظرفیت  وجود  از  نشان  خود  این 
انسانی  نیروی  و  آموزان مستعد  و وجود دانش 

توانمند است.

استان  پرورش  و  آموزش  در  مسئول  مقام  این 
خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  کردستان 
تحصیلی سال  آغاز  برای  استان  آمادگی   از 

کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر   13۹۹ -  14۰۰ 
استان کردستان تابع تصمیمات و سیاست های 
کالن ستاد ملی مبارزه با کرونا است و آنها را 
شده  اتخاذ  تمهیدات  با  و  کرد  خواهد  اجرا 

آمادگی الزم را برای هر شرایط و هر وضعیتی 
و  آموزش  مجموعه  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  را 
پرورش استان از همه بضاعت خود برای فراهم 
کردن شرایط مناسب برای بازگشایی مدارس و 
تامین سالمت دانش آموزان استفاده خواهد کرد 
از خانواده ها خواست همکاری و همراهی خوبی 

با مدارس داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان:

کمبود فضای آموزشی مهم ترین دغدغه آموزش و پرورش مریوان است
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مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان: 
اصفهان یکی از استان های پیشرو در 

وزنه برداری است
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: با توجه به اسناد 
و مدارک اصفهان، استانی پیشرو در رشته وزنه برداری است و 
حضور قهرمانان به نامی چون سهراب مرادی بیانگر این موضوع 
انتخاباتی هیئت وزنه  است.سید محمد طباطبایی در مجمع 
برداری استان اصفهان که در تاالر افتخارات سرای ورزشکاران 
ایام سوگواری محرم،  به  اشاره  با  برگزار شد،  اصفهان  استان 
اظهار کرد: امیدوارم سیره امام حسین )ع( را سرلوحه و الگو 
زندگی خودمان قرار دهیم. اگر حوزه ورزش روح ایثار، از خود 
گذشتگی و منش ائمه را نداشته باشد تهی و خالی می شود و 
امیدوارم همه ورزشکاران ایثار و آزادگی را سرلوحه کار و رفتار 
استان های  از  اصفهان یکی  استان  افزود:  قرار دهند.وی  خود 
پیشرو در وزنه برداری در تمام رده های سنی است و اگر استان 
اول کشور نباشیم قطعا جایگاه دوم کشور را در اختیار داریم. 
بانوان وزنه بردار استان نیز هم پای آقایان در مسابقات شرکت 
می کنند و برای استان افتخار آفرینی می کنند و نشان داده 
ایم از حقوق برابری برخوردار هستند.مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه استعدادیابی برنامه های 
تا  داریم  اجرایی شدن  به  نیاز  باز هم  اما  کردیم  اجرا  زیادی 
راهبردی  سند  کنیم.  کشف  را  استان  موجود  پتانسیل های 
برنامه توسعه ورزش را ترسیم کرده و انتظار زیادی از رشته 
وزنه برداری داریم و امیدواریم با اجرای این برنامه استعدادهای 
خوبی برای آینده این رشته به ورزش استان و کشور معرفی 

شود.



سالمت
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نمکی مطرح کرد؛

واکنش وزارت بهداشت به بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها

وزیر بهداشت در خصوص بازگشایی مدارس و آغاز سال 
تحصیلی، گفت: اگر سالمت شهروندان را در خطر ببینیم 
حرکت  آن  مقابل  در  محکم  بهداشت،  وزارت  عنوان  به 

خواهیم ایستاد.
خدمات  نخست  گام  افتتاحیه  حاشیه  در  نمکی،  سعید   
کشور،  در  سالمت  مدافع  شهدای  یادمان  با  دوراپزشکی 
هیچ  فرزند  که  بدانند  ایران  مردم  همه  داشت:  اظهار 
شهروندی در کشور برای ما کمتر از پدران و مادران شأن 
عزیز نیست. خودمان را عاشق تک تک شهروندان مملکت 

از خردسال تا افراد مسن می دانیم.
به  و حضوری  دور  راه  از  آموزش  از  ای  آمیزه  افزود:  وی 
با  کنند  را حس  مدرسه  فضای  آموزان  دانش  که  شکلی 
و  آموزش  وزیر  با  و  است  توجه  مورد  پروتکل ها،  رعایت 
پرورش که به شدت از تصمیمات ستاد ملی کرونا و وزارت 
بهداشت پیروی می کند و در توسعه زیرساخت های آموزش 
مجازی به ویژه سامانه شاد، کار کرده امروز جلسه ای داریم 
و در این جلسه در مورد مدارس و سال تحصیلی جدید، 

بررسی های الزم را انجام خواهیم داد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: مردم بدانند که اگر کوچک ترین 
آسیبی را متوجه فرزندان این سرزمین ببینیم، اولین کسی 
ممانعت  گردهمایی  هر  تشکیل  از  و  می کند  اعالم  که 
و  آموزش  وزارت  خوشبختانه  و  بود  خواهیم  ما  می کند، 

پرورش نیز حمایت خواهد کرد.
قول  کنکور،  برگزاری  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  نمکی 
کمترین  که  می کنیم  برگزار  را  کنکورهایی  که  دادیم 
و دیدید که چه در  ما نشود  فرزندان عزیز  خطر متوجه 
کنکور دکترا، کارشناسی و کنکور سراسری با رعایت فاصله 
گذاری و حتی بیشتر از آنچه از قبل اعالم کرده بودیم و 
نظارت های مستمر همکاران مان توانستیم کنکور منطبق 

بر پروتکل های بهداشتی را برگزار کنیم.
وزیر بهداشت یادآور شد: یقیناً در مورد بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها هرچه سالمت فرزندان ما را تهدید کند، ممانعت 
می کنیم و آنچه که بدانیم منطبق بر پروتکل ها و دور از 
آسیب برای جسم و روح فرزندان ما است را اجرا خواهیم 

کرد.

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، با اشاره به بحران 
تواند فقط  کرونا در دنیا، گفت: هیچ کشوری نمی 

ادعا کند که همه گیری تمام شده است.
اظهار  در جلسات مطبوعاتی،  آدهانوم«،  »تدروس   
ما  کرونا،  گیری  همه  از  ماه   ۸ گذشت  با  داشت: 
دارند  آرزو  و  شده اند  خسته  مردم  که  می فهمیم 
زندگی خود را ادامه دهند. ما می فهمیم که کشورها 
رونق  دوباره  را  خود  اقتصاد  و  جوامع  می خواهند 

دهند. این چیزی است که WHO نیز می خواهد.
وی افزود: توصیه در خانه ماندن و سایر محدودیت ها 
مواردی است که برخی از کشورها برای کاهش فشار 
روی بخش های درمانی خود باید انجام دهند. اما این 
و  اقتصاد  معیشت،  به  تصمیم ها خسارات سنگینی 

بهداشت روانی مردم وارد کرده است.
آدهانوم ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی کاماًل از 
تالش ها برای بازگشایی اقتصاد و جوامع پشتیبانی 
کودکان  بازگشت  شاهد  می خواهیم  ما  می کند. 
اما  باشیم.  افراد به محل کار  بازگشت  به مدرسه و 
می خواهیم این کار را با خیال راحت انجام دهیم. در 
عین حال، هیچ کشوری نمی تواند فقط ادعا کند که 

همه گیری تمام شده است.
به  کرونا  ویروس  که  است  این  واقعیت  افزود:  وی 
راحتی گسترش می یابد، می تواند برای افراد در هر 
حساس  همچنان  افراد  اکثر  و  باشد  کشنده  سنی 

هستند.
ارتباطات  گشودن  در  کشورها  اگر  گفت:  آدهانوم 
جدی باشند باید در مقابله با کرونا و پیشگیری از 
انتقال آن نیز جدی باشند، این ممکن است تعادل 
قابل  نیست.  طور  این  اما  برسد،  نظر  به  غیرممکن 
تنها در صورتی  اما  انجام شده است.  و  انجام است 
امکان پذیر است که کشورها انتقال را کنترل کنند.

ویروس  روی  بر  کشورها  کنترل  هرچه  افزود:  وی 
بیشتر باشد، امکان بازگشایی ارتباطات میسرتر است. 
فاجعه  باز کردن بدون داشتن کنترل دستورالعمل 
است. بازگشایی ها به یک اندازه برای همه کشورها 

مناسب نیست.
مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، گفت: ما معتقدیم 
چهار موضوع اساسی وجود دارد که همه کشورها، 
آنها  روی  باید  بیماری  کنترل  برای  افراد  و  جوامع 

تمرکز کنند.
۱- از انتشار بیماری کرونا باید به شدت جلوگیری 
کرد. در بسیاری از کشورها ما شاهد شیوع انفجاری 
کلوپ  استادیوم ها،  در  مردم  تجمع  طریق  از  کرونا 
های شبانه، عبادتگاه ها و...، هستیم. جلوگیری از این 
روش هایی  اما  پیگیری شود.  مجدانه  باید  رویدادها 
مکان ها  بعضی  در  اجتماعات  ایمن  برگزاری  برای 
وجود دارد. تصمیم گیری در مورد چگونگی و زمان 
اجازه تجمع افراد باید با رویکرد مبتنی بر ریسک ، 
در هر منطقه با توجه به موقعیت محلی می بایست 
تحقق پیدا کند. مسئولین کشورها باید باور نمایند 
که این نوع تجمعات را می توانند به تعویق بیاندازند 
تا آمار انتقال ها کاهش یابد. از طرف دیگر، کشورها 
کوچک  خوشه های  یا  پراکنده  موارد  با  جوامع  یا 
برگزاری  برای  را  ای  خالقانه  راه های  می توانند 
رویدادها پیدا کنند در حالی که خطر را به حداقل 

می رسانند.
۲- کشورها می توانند با محافظت از گروه های آسیب 
پذیر ، از جمله افراد مسن ، افرادی که دارای شرایط 
زمینه ای و کارگران که می بایست در محل کار حضور 

داشته باشند می توانند مرگ و میر را کاهش دهند.
۳- همه مردم باید از فضاهای بسته ، مکان های شلوغ 

و تماس نزدیک خود داری نمایند.
۴- دولت ها باید اقدامات متناسب را برای شناسایی 
مراقبت   ، قرنطینه   ، آزمایش  طریق  از  بیماران 
کشورها  برسانند.  انجام  به  ابتال  موارد  ردیابی  و 
می توانند با مداخالت موثر و با هدف های جغرافیایی 

در خانه ماندن گسترده در هر نقطه کاهش دهند.
برای  جهانی  بهداشت  سازمان  داد:  ادامه  وی 
حمایت از کشورها یک سری راهنمایی های مبتنی 
داده  انتشار  و  تهیه  برداری،  بهره  جهت  شواهد  بر 
است. برای نمونه اخیراً ما راهنمایی برای هتل ها و 

سایر اقامتگاه ها و راهنمایی برای کشتی های باری و 
کشتی های ماهیگیری را منتشر نموده ایم. این همه 
بخشی از تعهد ما برای حمایت از هر بخشی برای 

بازگشایی هرچه بیشتر ولی ایمن است.
آدهانوم گفت: در همین حال، ما به کار با شرکای 
و  پیگیری  را  واکسن  تولید  پیگیری  برای  خود 
در  که  است  این  بهداشت جهانی  سازمان  سیاست 
صورت تولید واکسن به طور عادالنه در دسترس همه 
کشورها قرار گیرد. سازمان بهداشت جهانی از کمک 
۴۰۰ میلیون یورویی کمیسیون اروپا برای کمک به 
مقابله با کرونا و تولید واکسن سپاسگزاری می نماید. 
من می خواهم از کمیسیون اروپا برای اعالمیه امروز 
به تسهیالت COVAX و  پیوستن  خود در مورد 
همکاری  کنم.  تشکر  یورویی  میلیون   ۴۰۰ کمک 
جهانی تنها راه غلبه بر یک بیماری همه گیر جهانی 

است.

 هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند 
همه گیری کرونا تمام شده است
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کاهش ۵۰ درصدی درآمد 
بیمارستان ها در ایام کرونا
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به مشکالت 
 ۱۰ گفت:  کرونا،  دوران  در  ها  بیمارستان  ای  بودجه 
احصاء  کرونا  دوران  در  ها  بیمه  تعهدات  از  درصد 
روسای  اجالس  در  زاده،  کوهپایه  جلیل  است.  نشده 
دانشگاه های علوم پزشکی، اظهار داشت: یکی از موارد 
قابل توجه بحث ترمیم بودجه افت های درآمدی و عدم 

جبران آن است.
از  حاصله  درآمد  درصدی   ۵۰ کاهش  به  اشاره  با  وی 
از  درصد   ۱۰ گفت:  اخیر،  ماه های  در  بیمارستان ها 

تعهدات بیمه ها در دوران کرونا احصاء نشده است.
کوهپایه زاده افزود: با توجه به شروع فصل پاییز با کمبود 
نیروی انسانی مواجه هستیم، لذا توجه به افزایش مجوز 
جذب نیروی انسانی جهت بیمارستان های تازه تاسیس 

و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حائز اهمیت است.
بحث  به  اشاره  با  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با توجه به کاهش  انگیزشی کادر درمان، تصریح کرد: 
فرانشیزها از دی ماه ۹۸ و عدم پرداخت ها برای مقیم 

های سال ۹۹ با مشکل روبرو هستیم.
برداشت  بحث  امیدوارم  داد:  ادامه  زاده  کوهپایه 

پرداخت های پلکانی هر چه سریع تر به نتیجه برسد.
تامین  عدم  به  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تجهیزات مورد نیاز مانند ونتیالتور و سی تی اسکن از 
افزود: متاسفانه  و  اشاره کرد  ارزی  امنای  سوی هیئت 
ما در این زمینه دریافتی مناسبی نداشتیم به ویژه این 
مشکل در بیمارستان های تازه تاسیس قابل توجه است.

و  ناکافی  اعتبارات  از  پاداش ها  بحث  خصوص  در  وی 
بهداشت  حوزه های  بین  توزیع  نامتعادل  فرمول های 
چالش های  دیگر  از  افزود:  و  کرد  انتقاد  درمان  و 
تمام شده  ابالغ هزینه های  به موضوع  موجود می توان 
برای  متخصص  نیروی های  جذب  و  بیماران  درمان 

شهرستان های تابعه اشاره داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، از پیگیری و انجام کار 
تیمی جهت مدیریت دارویی و خدمات مداخله ای گران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سطح  در  ویروس  کرونا  قیمت 

ایران خبر داد.

بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
ارائه  پیش،  یکسال  از  گفت: 
کمک  با  دوراپزشکی  خدمات 
با  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد 
مردم  تقویت دسترسی  بر  تاکید 
به  برخوردار  کمتر  مناطق  در 
کلید  سالمت،  حوزه  خدمات 

خورد.
مراسم  در  بابایی،  جان  قاسم   
برنامه  نخست  فاز  افتتاح 
دور(  راه  از  )پزشکی  دوراپزشکی 
به  و  بهداشت  وزیر  با حضور  که 
صورت ویدئو کنفرانس با یادواره 
شهدای مدافع سالمت برگزار شد، 
اظهار داشت: خدمات دوراپزشکی 
پایش  درمان،  تشخیص،  برای 
مورد  بیمار  به  آموزش  گاهاً  و 
استفاده قرار می گیرد در حالی که 
بین بیمار و ارائه دهنده خدمات 
سالمت، فاصله جغرافیایی وجود 
داشته باشد و این خدمات شامل 
مراقبت های  مشاوره،  ویزیت، 
و  رادیولوژی  گزارش های  درمان، 

پاتولوژی از راه دور است.
وی افزود: خدمات پزشکی از راه 
و  تسهیل  جمله  از  اهدافی  دور 
متخصصین  به  دسترسی  تسریع 
مشاوره ای،  خدمات  ارائه  جهت 
کاهش بار مراجعین مراکز درمانی 
بحران  مدیریت  در  تسهیل  و 
عادالنه  دسترسی  بهبود  کرونا، 
به  مراقبت  و  خدمات  به  مردم 
و صعب  محروم  مناطق  در  ویژه 
به  کمک  همچنین  و  العبور 
تکمیل چرخه پرونده الکترونیک 

سالمت است.
با  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
بیان اینکه با شیوع اپیدمی کرونا، 
خدمات  اندازی  راه  در  تسریع 
دوراپزشکی در دستور کار وزارت 
یادآور شد:  قرار گرفت،  بهداشت 
شناسایی  برای  اولیه  مطالعات 
انجام  احتمال  که  تخصص هایی 
و موفقیت آنها بیشتر است، یکی 
خدمات  این  نیازهای  پیش  از 
تخصص هایی  بر  ما  تاکید  بود. 
اورژانس  غیر  صورت  به  که 
پوست،  مانند  همزمان(  )غیر 
شناسی،  آسیب  روانپزشکی، 
رادیولوژی، چشم و گوش و حلق 
یکی  و  است  انجام  قابل  بینی  و 

ارائه  در  ما  نظر  مورد  نکات  از 
مراجعین  بار  که  است  خدماتی 
کرونا  بحران  در  را  بیمارستانی 

کاهش می دهد.
کرد:  خاطرنشان  بابایی  جان 
مشاوره  یا  ویزیت  چرخه 
پزشکی  خدمات  در  الکترونیک 
ویزیت،  انجام  شامل  دور  راه  از 
نسخه  مانند  دستورات  اعمال 
و  تصویربرداری  آزمایش،  دارو، 
اقدامات،  ثبت  ارجاع،  درخواست 
الکترونیک،  مستندات  انتقال 
پرداخت  و  خدمات  محاسبه 
الکترونیک  رسیدگی  و  برخط 

است.
اندازی  راه  برای  شد:  یادآور  وی 
ابتدا  دوراپزشکی  خدمات 
پایلوت  مرحله  تدوین  کارگروه 
شیوه نامه اجرایی دوراپزشکی با 
حضور نمایندگانی از معاونت های 
سازمان  درمان،  بهداشت، 
و  آمار  و مرکز مدیریت  اورژانس 
فناوری اطالعات وزارت بهداشت 
متعددی  و جلسات  تشکیل شد 
و  پزشکی  علمی  انجمن های  با 
برای  تخصصی  بورد  نمایندگان 
علمی  استانداردهای  تدوین 
شد  برگزار  ارائه  قابل  خدمات 
چون ۵ هزار و ۶۰۰ خدمت در 
اما  دارد  وجود  پزشکی  حوزه 
همه خدمات، امکان دوراپزشکی 
منظور  به  همچنین  ندارند.  را 
جلسات  طرح،  این  بهتر  اجرای 
هم اندیشی زیادی با سازمان های 
بیمه گر و نظام پزشکی به منظور 
پوشش بیمه ای خدمات و تدوین 
برگزار  نظارت  دستورالعمل های 

شد.
بهداشت  وزارت  درمان  معاون 

اجرای  برای  کرد:  تصریح 
کشور  در  دوراپزشکی  خدمات 
ستاد  موجود  ظرفیت های  از 
)ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی 
محروم  منطقه  پوشش ۲۳  برای 
همچنین  و  اول  فاز  در  کشور 
شرکت توسعه و بهداشت سالمت 
تله  خدمات  پوشش  برای  مپنا 
رادیولوژی در ۸۳ مرکز در کشور 

استفاده شده است.
جان بابایی اضافه کرد: پس از عقد 
تفاهم نامه با بنیاد احسان ستاد 
)ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی 
جهت اجرایی شدن دوراپزشکی، 
شیوه نامه اجرایی پایلوت سیستم 
پایلوت  صورت  به  دوراپزشکی 
مقدمات  و  شد  ابالغ  و  تدوین 
در  دوراپزشکی  سازی  پیاده 
مناطق محروم منتخب با اولویت 
ویزیت و مشاوره از راه دور فراهم 
کرونا،  بحران  دلیل  به  و  شد 
به  پروژه  این  اجرایی  مراحل 
تعویق افتاد اما تا پایان مرداد ماه 
در برخی مناطق مبدا و مقصد در 
زابل،  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
لرستان  البرز،  ایرانشهر،  یاسوج، 
بهره  آماده  و  تجهیز  هرمزگان  و 

برداری قرار گرفت.
ویزیت  خوشبختانه  گفت:  وی 
در  کرونا  دوران  در  کلینیک 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  غدد  و  روان  کلینیک  ویزیت 
علوم  دانشگاه  در  کرونا  دروان 
بستر  و  افزار  نرم  ایران،  پزشکی 
دانشگاه  در  دور  راه  از  ویزیت 
قابل  نقاط  کرمان،  پزشکی  علوم 
اتصال و ایجاد دستورالعمل نحوه 
اتصال و تجهیز مناطق مربوطه در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تله 

رادیولوژی در سطح استان فارس 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط 
و  است  شده  اندازی  راه  شیراز 
سازمان  با  الزم  هماهنگی های 
برقراری  جهت  پزشکی  نظام 
با  همکاری  و  الکترونیک  امضای 
بخش خصوصی انجام شده است.

بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
تدوین  محورهای  داشت:  اظهار 
ارائه  اجرایی  ضوابط  در  شده 
خدمات سالمت و پزشکی از راه 
مختلف  بخش های  شامل  دور 
برای  این بخش هم  اما در  است 
ارائه دهنده  برای  کلینیک و هم 
از دریافت  خدمت مجوز صادر و 
آژمایی  راستی  خدمت،  کننده 
تعرفه  مانند  مباحثی  و  می شود 
تعریف  بیمه،  پوشش  گذاری، 
استاندارد خدمت، امنیت و حریم 
خصوصی و پایش و نظارت مورد 

توجه جدی قرار گرفته است.
تالش  کرد:  تصریح  بابایی  جان 
مصوبه  اخذ  و  بهداشت  وزیر 
خدمات  بیمه ای  پوشش 
دوراپزشکی در ستاد ملی کرونا، 
ما  و سیاست  بود  کارگشا  خیلی 
مجازی  کلینیک  که  است  این 
دانشگاهی  ویژه  کلینیک های  در 
دوراپزشکی  خدمات  مستقر، 
راه  از  مشاوره  و  ویزیت  شامل 
ظرفیت های  از  استفاده  با  دور 
بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
کامل  طور  به  )ره(  امام  حضرت 
و  ها  گایدالین  و  سازی  پیاده 
از  خدمات  ارائه  استانداردهای 
از  استفاده  با  دوراپزشکی  طریق 
علمی  انجمن های  ظرفیت های 
تخصصی  بوردهای  و  پزشکی 

تدوین شود.

ارائه خدمات دوراپزشکی در مناطق محروم
دبیر سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، نسبت به روند 
تخصیص ارز برای داروهای وارداتی و عدم حمایت از تولید 
کنندگان داخلی، انتقاد کرد. صابر نامی، در برنامه تلویزیونی 
به  با حضور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو،  »کشیک« 
وضعیت بازار دارویی کشور اشاره کرد و افزود: ما ۷۰ درصد 
مواد موثره برای تولید دارو در کشور را با ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیون 
دالر ارز تأمین می کنیم.وی با طرح این سوال که اگر ۳ درصد 
داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شد و ۹۷ درصد 
واردات داشتیم حجم مصرف ارزی چقدر می شد، گفت: ما در 
یک دوره ۱۰ ساله در اوایل انقالب بودیم و پس از آن سرانه 
مصرف در کشور به حدود ۵ برابر نرم جهانی دارو در کشورهای 
به  ژنریک  نظام  از  رفتن  علت  به  این  و  است  رسیده  مشابه 
سمت داروهای تولید شده چند ملیتی است.نامی ادامه داد: 
له  حال  در  کشور  داروسازی  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
شدن توسط چند شرکت بزرگ واردات و تولید در کشور شده 
اند. سندیکاها باید وارد شوند و نگاه کنند شرکت های کوچک 
مشکالت  از  یکی  افزود:  دارند.وی  مشکالتی  چه  متوسط  و 
اساسی کشور امروز تولید تحت لیسانس است. ما به هیچ وجه 
با تولید تحت لیسانس بر طبق قوانین جهانی مشکلی نداریم، 
بعضی  می شود  وارد  کامل  صورت  به  داروها  ایران  در  ولی 
پوشش  یک  این  و  می دهند.  قرار  جعبه  داخل  فقط  وقت ها 
برای مصرف ارز و دور زدن قانون در کشور است و یک دارو 
بررسی  ما  داد:  ادامه  است.نامی  نشده  صادر  امروز  به  تا  هم 
کردیم ۶ داروی تحت لیسانس برای کشور بیش از کل نیاز 
بر کشور تحمیل  اضافه  ارزبری  اولیه دارویی کشور  ارز مواد 
کرده است.وی افزود: داروی برند کلوپی دوگرل در ایران به 
اسم تحت لیسانس وارد می شود و قیمت این دارو همزمان 
با ارز نیمایی ۴ برابر کشور همسایه به فروش می رسد.نامی 
گفت: داروهای تولیدی در کشور کاماًل منطبق با فارماکوپه 
های جهانی است و مطالعات دقیقی در نظارت داروها صورت 
بررسی  گایدالین  که  بایوسیمیالر  داروهای  جز  به  می گیرد 
آنها متفاوت است.وی در ادامه با عنوان این مطلب که توصیه 
پزشکان بنیه علمی ندارد، افزود: من به مردم می گویم که 

داروهای ژنریک و برند از طریق تست های تخصصی و پیشرفته 
منطبق بر فارماکوپه صورت می پذیرد و این داروها از طریق 
دستگاه های HPLC و GC بررسی می گردد و اگر پزشکی 
مدعی است که داروی ایرانی بی کیفیت و گچ است ما دعوت 
می کنیم ادعای خود را ثابت کند و ما در سندیکا آماده دریافت 
مطالب علمی این دوستان هستم.نامی ادامه داد: در تمام دنیا 
نرم تخصیص بودجه به بیماران خاص حدود ۴ درصد است 
این عدد در ایران ۳۴ درصد است.وی با طرح این سوال که 
آیا صرف این هزینه شرایط بیماران خاص ما را بهبود بخشیده 
العالج  و صعب  بیماران خاص  بخش  در  گفت: هدف  است، 
در  بعضاً  این داروها  خالی کردن جیب مردم است و قیمت 
مقایسه با کشورهای همسایه حدود ۶ برابر است.نامی ادامه 
داد: طبق بند پنجم سیاست های ابالغی نظام سالمت که مورد 
تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، تجویز داروی برند 
کاماًل ممنوع بوده و باید داروی ژنریک تجویز شود.وی افزود: 
مطالعاتی که در حوزه ام اس داشتیم حدود ۰.۱ درصد به این 
بیماری مبتال هستند و ما حدود ۴ برابر بودجه ای که آمریکا 
می شود.نامی  هزینه  ایران  در  دارد  بیماری  این  درمان  برای 
ادامه داد: این هزینه آیا غیر از این است که صرف پروازهای 
فرست کالس و هتل های لوکس پزشکان شود. در FDA از 
۵۷۰ پرونده داروهای جدید فقط ۷۹ دارو تأیید شده که در 
۱۷ سال حدود ۱۲ داروی مب وارد فهرست آمریکا شده است 
ولی در ایران ظرف ۲ سال ۲۲ قلم داروی »بایوسیمیالر« وارد 
فهرست دارویی کشور شده است. آیا نباید به مطالعات بالینی 
این داروها در کشور شک کرد.وی افزود: ۶۹ درصد داروهای 
مونوکلونال آنتی بادی در FDA وارد »بلک باکس« شدند و 
دنیا هنوز از این داروها مطمئن نیست.نامی ادامه داد: هر کسی 
که طبق قوانین کشور بتواند با ۲۰ درصد کاهش قیمت، دارو 
را تولید کند باید مسیر را باز کنیم. ارز در حوزه دارو از آب هم 
حیاتی تر است، زیرا دارو مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد.

در همین حال، حیدر محمدی مدیرکل امور دارویی سازمان 
غذا و دارو، گفت: جمع بندی رشد سهم تولید داخلی داروها، 
بخشی تالش مدیران است و بخشی مشکالت تأمین ارز است.

وی افزود: امروز از لحاظ ریالی ۷۸ درصد داروها تولید داخل 
است و واردات به ۲۲ درصد رسیده است.محمدی ادامه داد: 
اندک است  آنها در کشور  برخی داروها چون حجم مصرف 
تولید  امکان و تکنولوژی  ندارند ولی  تولید  اقتصادی  توجیه 
اقتصادی  توجیه  می شود  صادرات  تقویت  با  که  دارد  وجود 
ایجاد کرد.وی افزود: ما ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات دارو و 
مواد اولیه در نظر گرفته ایم که تا امروز حدود ۸۰۰ میلیون 
دالر تأمین شده است.محمدی گفت: به علت مشکالت تأمین 
ارز ما نگران تأمین مواد اولیه و مواد حد واسط برای تولید 
عنوان  دارو،  و  غذا  سازمان  دارویی  هستیم.مدیرکل  داروها 
کرد: میزان منابع ارزی در کشور بسیار محدود است، بنابراین 
در  گفت:  لحاظ شود.محمدی  باید  ارز  تخصیص  در  اولویت 
انتقال پول نداریم  ارز و  حال حاضر اوضاع خوبی در تأمین 
داروهای  افزود:  است.وی  کرده  مشکل  را  دارو  تأمین  این  و 
بسیار  هزینه های  و  گسترده  بسیار  تأمین  امکان  با  ژنریک 
پایین تر در کشور صورت می پذیرد ولی متأسفانه شرکت های 
اند. انداخته  جا  پزشکان  توسط  را  داروها  خارجی  و  برند 

محمدی گفت: در حال حاضر داروی کلوپی دوگرل ژنریک در 
کشور به وفور یافت می شود ولی متأسفانه پزشکان داروی برند 
را توصیه می کنند.وی افزود: ما به پزشکان نمی توانیم بگوییم 
داروی برند تجویز نشود. در بین داروی برند و داروی ژنریک 
تفاوت هرچند اندک وجود دارد و نظر معاونت درمان این است 
که داروی برند حتماً وارد شود. محمدی گفت: ما از پزشکان 
خواهش می کنیم که داروی برند در این شرایط تجویز نگردد.

پیدا و پنهان ارز دارو در ایران
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 آگهی ابالغ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی 

بدین وسیله به آقای مهدی سرخیل نام پدر: مسعود تاریخ 
ملی:۶۱۸۹۸۵۳۸۷۰  شماره  تولد:۱۳4۸/۰۱/۰۷ 
شماره شناسنامه :۸ به نشانی: روستای عادالن خیابان 
خدیجه  خانم  که  می شود  ابالغ  متری   ۸ کوچه  درختی 
امیریان جهت وصول تعداد ۱4۰ عدد سکه طالی یک 
ازدواج  سند  در  مندرج  مهریه  استناد  به  آزادی  بهار 
شماره ۱۰۱۲۳ مورخ ۱۳۷4/۰4/۱۱ دفتر ازدواج ۳۵ 
نموده  اجراییه صادر  علیه شما  و طالق ۱۱ اسالم شهر 
اداره  این  در  به کالسه ۹۹۰۰۵۲4  اجرایی  پرونده  و 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
اجراییه  مفاد  اجرای  آیین نامه  ماده ۱۸  طبق  بستانکار 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه هایی که کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت روز از تاریخ 
به  نسبت  گردد  می  محسوب  ابالغ  روز  که  آگهی  این 
اجرایی  عملیات  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت 

جریان خواهد یافت./
 رییس واحد اجرای اسناد رسمی اسالم شهر 
سیدمحسن سادات حسینی

  
شورای حل اختالف 

مرجع رسیدگی حوزه ششم شورای حل اختالف مرکزی 
رباط کریم 

واخواه :مهرداد نقدی 
واخوانده :موسی موسی زاده 

واخواسته: واخواهی نسبت به دادنامه غیابی به شماره 
اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه  از  صادره   ۸۵-۹۸

رباط کریم 
گردشکار: پس از وصول و ثبت پرونده کالسه فوق و 

نظریه مشورتی اعضای شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء 

رأی می نماید.

 رأی قاضی شورا 
به طرفیت موسی  نقدی  واخواهی مهرداد  در خصوص 
موسی زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۸-۸۵ صادره از 
شعبه ششم شورای حل اختالف رباط کریم که به موجب 
بابت  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  واخواه  آن 
اصل خواسته و مبلغ ۲4۹۷۵۰تومان هزینه دادرسی 
در حق واخوانده محکوم گردیده است توجیها به این که 
واخواه در جلسه رسیدگی حاضر نشده وادله ی مثبته 
ای که موجب تخدیش و نقضی دادنامه واخواسته  گردد 
مقررات  رعایت  با  فوق الذکر  دادنامه  و  ننموده  ارائه 
شرعی و قانونی بدون منفعت قضایی صادر گردیده لذا 
به استناد تبصره یک ماده۳۰۶  قانون آیین دادرسی 
مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عیناً تأیید 
و استوار می نماید رأی صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان 
رباط کریم



استان تهران
گزارش

افتتاح میدان سردار شهید سلیمانی با ۲۰ 
هزارمترمربع وسعت در دهه مبارک فجر

شهردار رباط کریم در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر رباط 
کریم که در معیت معاونین و اعضای محترم شورای اسالمی شهر انجام 
شد از سرعت عمل و پیشرفت مطلوب احداث میدان "سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی" خبر داد.
 مهندس اصغر پارسا اظهار داشت: احداث میدان سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی یکی از پروژه های بزرگ و ماندگار مدیریت شهری در 

سال ۹۹ بشمار خواهد رفت.
 شهردار رباط کریم درتشریح این پروژه ارزشمند گفت: میدان فوق 
بصورت بیضی شکل در حال احداث است که ضمن ساماندهی ورودی 
غربی شهر رباط کریم، به یکی از زیباترین میادین شهر تبدیل خواهد 

شد.
 وی ادامه داد: این پروژه در افزایش ایمنی، دسترسی های مورد نیاز و 
روان سازی تردد خودروها موثر بوده و سهم خوبی در رابطه با کاهش 
مصرف سوخت و زمان دارد که تالشمان بر این است تا دهه مبارک 

فجر سالجاری افتتاح و به بهره برداری برسد.
 سکاندار مدیریت شهری رباط کریم احداث و نامگذاری میدان مذکور، 
بنام سردار بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی را نماد قدرشناسی مردم 
دانست و خاطرنشان ساخت: مردم هیچگاه مجاهدتهای شهدای راه 
دین و قرآن را فراموش نخواهند کرد و مدیریت شهری نیز کمترین 
کاری که می تواند برای زنده نگه داشتن یاد و نام آن عزیزان انجام 
دهد، این است که پروژه های خود را مزین به نام شهدای واالمقام کند.

تالش  از  تقدیر  با  تهران  استاندار 
وضعیت  بهبود  جهت  کارآفرینان 
را  کارآفرینان  کشور،  اقتصادی 
فرماندهان نبرد اقتصادی کشور معرفی 

کرد. 
در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
کارآفرینان  معرفی  دوره  سیزدهمین 
برتر استان تهران با تقدیر از تالش های 
کارآفرینان عرصه اقتصادی کشور اظهار 
اقتصادی  نبرد  فرماندهان  داشت: شما 
هستید که قدردان تالش ها، ابتکارات 
و خالقیت شما در عرصه تولید هستیم.

به  تهران  استانداری  داد:  ادامه  وی 
حوزه  در  حاکمیتی  دستگاه  عنوان 
تا  کرده  تالش  اقتصادی  امور  معاونت 
با توجه ویژه به مسائل اقتصادی زمینه 
رونق تولید و تحقق تاکیدات و منویات 

مقام معظم رهبری را فراهم کند.
کرد:  عنوان  سپس  تهران  استاندار 
استعدادهای  با  پهناور  کشوری  در 
معادن  جمله  از  فراوان  خدادادی 
مختلف و ظرفیت های مختلف بخش 
و مهمتر  داریم  قرار  غیره  و  کشاورزی 
اینکه انسان های خالق و نوآوری داریم 

اقتصادی  رونق  در  مهمی  نقش  که 
کشور دارند.

به  اشاره  با  سپس  بندپی  محسنی 
با  مرتبط  داخلی  و  خارجی  مشکالت 

اقتصاد گفت: دشمنان نظام و انقالب با 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی، سیاسی 
کشور  به  زدن  دنبال ضربه  به  غیره  و 
این مشکالت  اما علی رغم  ما هستند 

و برخی از مسائل داخلی، کارآفرینان و 
فعاالن عرصه تولید همواره تالش خود 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  معطوف  را 

کشور کرده اند.

تقدیر استاندار تهران از تالش کارآفرینان جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور؛

 کارآفرینان، فرماندهان نبرد اقتصادی کشور هستند

شهردار  از  نوروزی  دکتر  ویژه  قدردانی 
پرتالش پرند و اعضای شورای اسالمی 
ماحصل  مردم  رضایت  لبخند   / شهر 
و  ساعی  شهردار  روزی  شبانه  تالش 

شورای اسالمی شهر
مردم  نماینده  نوروزی  حسن  دکتر 
کریم،  رباط  های  شهرستان  شریف 
بهارستان و شهر پرند در مجلس شورای 
اسالمی به همراه اعضای شورای اسالمی 
شهر و معاونین شهردار پرند، عصر امروز 
شهری  مدیریت  عمرانی  های  پروژه  از 

بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ 
از  بازدید  این  جریان  در  نوروزی  دکتر 
بوستان بزرگ شهدای هسته ای، سوله 
خانه  دانش،  بوستان  بحران،  مدیریت 
کودک، مجموعه ورزشی المپیک و سایر 
پروژه های عمرانی بازدید و از نزدیک در 
قرار  ها  پروژه  این  احداث  روند  جریان 

گرفت.
مجلس  در  پرند  مردم  محترم  نماینده 
به  تسلیت  ضمن  اسالمی،  شورای 
حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  مناسبت 
شهردار  عرب  مهندس  زحمات  از  )ع(، 
اسالمی  شورای  اعضای  و  پرند  ساعی 
صورت  اقدامات  و  کرد  قدردانی  شهر 
گرفته طی ماه های اخیر در این شهر 
را بسیار مثبت و ارزشمند خواند و آن را 

در راستای آبادانی و رضایت شهروندان 
دانست.

که  این  بر  تاکید  با  نوروزی  دکتر 
مسئوالن  و  مدیران  هدف  مهمترین 
شهروندان  رضایت  جلب  باید  شهری 
تصریح  باشد،  شهر  آبادانی  و  توسعه  و 
کرد: مدیریت شهری پرند با انسجام و 
گام  اخیر  مدت  مناسب، طی  همکاری 
های بلندی برای توسعه زیرساخت های 

شهری برداشته است.
بوستان  احداث  افزود:  مجلس  نماینده 
بزرگ و زیبای شهدای هسته ای اقدامی 
در  و  ماه   ۴ مدت  در  که  بود  جهادی 
کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت 

به اجرا رسید.
همه  توسعه  به  توجه  نوروزی  دکتر 
جانبه زیرساخت ها در پرند را ستود و 
گفت: طی چند ماه اخیر شاهد اقدامات 
فضای  های  سرانه  افزایش  برای  موثر 
سبز، اماکن تفریحی، رفاهی، خدماتی، 
از سوی شهردار پرتالش   ... آموزشی و 
پرند و اعضای شورای اسالمی شهر بوده 

ایم.
مجلس  در  پرند  شریف  مردم  نماینده 
و  لبخند  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
اعالم رضایت مردم و ساکنین شهر پرند 
از شهردار ساعی و شورای شهر نشان از 
عملکرد مثبت ،توجه ویژه محله محوری 

و توزیع متوازن پروژه های عمرانی در 
پروژه  به جلو  رو  و حرکت  سطح شهر 
مهم  این  که  دارد  ساختی  زیر  های 
ماحصل تالش های شبانه روزی شهردار 
ساعی پرند است و بنده به نوبه خود از 

مهندس عرب تشکر ویژه می کنم.
گسترده  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  سطح  در  پرند  شهری  مدیریت 
اظهار  است،  نمایان  و  مشهود  کامال 
دنبال  قدرت  با  باید  روند  این  داشت: 
توسعه  و  عمرانی  های  پروژه  و  شوند 
زیرساخت ها با تمام توان به پیش رود.

نامه  تفاهم  به  اشاره  با  نوروزی  دکتر 
تحویل شهر، افزود: با اجرای این تفاهم 
نامه همه مردم عزیز شهر پرند به زودی 
از خدمات شهرداری و شورای اسالمی 

شهر بهره مند خواهند شد.
به  اشاره  با  پرند  شریف  مردم  نماینده 
دغدغه ها و نیازهای شهروندان، تکمیل 
مردم  جدی  مطالبات  از  یکی  را  مترو 

دانست و گفت: رایزنی های متعددی با 
شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی 
تکمیل  برای  ربط  ذی  دستگاه  سایر  و 
این پروژه  تا ان شااهلل  ایم  مترو داشته 

مهم نیز به زودی به سرانجام برسد.
با  بازدید  این  جریان  در  نوروزی  دکتر 
شهر  سطح  در  شهروندان  از  تعدادی 
گفتگو کرد و آنان نیز عملکرد مدیریت 
شهری پرند در ماه های اخیر را رضایت 

بخش و قابل توجه دانستند .
ای در سالن  بازدید جلسه  این  از  پس 
پرند  شهرداری  روشن  احمدی  شهید 
توسعه  مباحث  خصوص  در  و  تشکیل 

عمرانی شهر، گفتگو و تبادل نظر شد.
به  جلسه  این  پایان  در  نوروزی  دکتر 
همراه اعضای شورای اسالمی شهر پرند 
به  تکایای شهر،  با حضور در هیئات و 
سوگواری  به  پرند  عزادار  مردم  همراه 
)ع(  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  ایام 

پرداخت.

بازدید نماینده مجلس از پروژه های عمرانی 
شهرداری پرند

گزارش

شهر رباط کریم پس از ۴ سال وقفه در دهه مبارک 

فجر دارای سوله مدیریت بحران میگردد

 مهندس اصغر پارسا با اعالم خبر فوق افزود: عملیات اجرایی این پروژه 
در خیابان شهداء، خیابان شاهد ۱۲ آغاز شده و در دهه مبارک فجر 

افتتاح می شود.
شهردار رباط کریم ادامه داد: این سوله، نخستین سوله مدیریت بحران 
شهر رباط کریم است که در متراژ ۹۰۰ متر مربع در حال احداث می 
باشد تا بخشی از نیاز های شهر رباط کریم در زمان وقوع بحران و 

حوادث غیر مترقبه، جبران شود.
ایشان با اشاره به طول این سوله که ۴۵ متر و عرض آن ۲۰ متر می 
باشد خاطرنشان ساخت: مساحت تقریبی سالن اداری این سوله ۳۰۰ 
متر مربع و مساحت سالن ورزشی آن حدود ۶۰۰ متر مربع می باشد 
اداری در مرحله تست  که اسکلت کلی سوله نصب و اسکلت سوله 

جوش آزمایشگاه می باشد.
وی در پایان احداث سوله مدیریت بحران در مناطق مختلف شهری را 
ضروری دانست و ابراز داشت: یکی از اقدامات ضروری قبل از بحران، 
ایجاد سوله های مدیریت بحران است که در راستای مدیریت و کاهش 

خسارت های حوادث غیر مترقبه بسیار حائز اهمیت است.

7

با هدف تامین و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم 

عملیات اصالح شبکه و انشعابات فرسوده در شهر گلستان انجام شد 

از اعتبارات جاری و داخلی پروژه اصالح شبکه و انشعابات شهر  با استفاده 
گلستان مطابق برنامه در تیر  و مرداد ماه انجام و به اتمام رسید . 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران مدیر 
امور آبفای شهرستان بهارستان با اعالم این خبر اظهار داشت : به دلیل قدمت 
و  شهرستان  این  در  آبرسانی  های  شبکه  و  از خطوط  بخشی  فرسودگی  و 
همچنین ضرورت به روزرسانی و بهسازی انشعابات قدیمی ، موضوع اصالح 
و  گرفته  مطالعات صورت  و  شناسائی  مبنای  بر  این شهر  وانشعابات  شبکه 

اولویت بندیهای انجام شده انجام می پذیرد . 
سیدمحمد رضازاده با اشاره به پروژه های انجام شده در این خصوص یادآور 
شد : طی تیر و مرداد ماه سال جاری عملیات اصالح شبکه به طول 7۰۰ متر 
در خیابانهای ارغوان ، شکری و فردوس با استفاده از لوله های پلی اتیلن سایز 
۱۱۰ میلی متری انجام و به اتمام رسید و همزمان با اجرای عملیات اصالح 
شبکه در این خیابانها و کوچه های منشعب تعداد ۲۵۰ رشته انشعابات آب 

آشامیدنی نیز تعویض و یا بهسازی و به روز رسانی شد . 
پیک  و  : عیرغم فصل گرم  آبفای شهر گلستان خاطرنشان کرد  امور  مدیر 
به  و مرموز کرونا که منجر  بیماری منحوس  از طرفی شیوع  و  مصرف آب 
افزایش قابل توجه آب آشامیدنی شده است . علیهذا با برنامه ریزیهای صورت 
گرفته و تالش همکاران آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم با کمیت 

و کیفیت مطلوبی تامین و توزیع گردید .

قدرتعلی طالیی شهردار نسیم شهر از 
افتتاح ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی 

خبر داد.
گفت:  شهر  نسیم  شهردار  طالیی 

 ، منطقه  نیاز  و  وسعت  به  توجه  با 
در  نشانی  آتش   ۴ شماره  ساختمان 
محله وجه آباد با یک دستگاه خودروی 
سبک و ۶ نفر نیروی عملیاتی به بهره 

زمان  کمترین  در  که  رسید  برداری 
ممکن آماده ارائه خدمات ایمنی باشد.

شهردار نسیم شهر با بیان اینکه احداث 
ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی وجه آباد 

ضروری بود، ادامه داد: با توجه به قرار 
گیری این ایستگاه در محله وجه آباد 
شاهد امداد رسانی هر چه سریعتر به 

شهروندان گرامی خواهیم بود.

همزمان با هفته دولت ، ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی نسیم شهر افتتاح شد

اسالمی  شورای  رئیس  زارعی  حسن 
مقامات  از حضور  پیامی  در  نسیم شهر 
استانی  و شهرستانی در مراسم افتتاحیه 

تقدیر کرد.
در متن پیام آمده است ؛

در  که  عزیزانی  آن  آفرینند  غرور  چه 
سنگر  در  درستکاری  و  صداقت  کمال 
خدمت به مردم و در جهت تحقق اهداف 
نظام جمهوری اسالمی، خالصانه از هیچ 
کوششی دریغ ننموده و با پذیرش غم و 
شادی و با توکل به ایزد منان از جان و 
مال خود گذشته و با کوله باری از تجربه 
در سنگر خدمت خالصانه به مردم حضور  

می یابند.
شما   به  که  شاکریم  را  متعال  خداوند 
منشاء  بتوانید  تا  فرمود  عنایت  توفیق 
خدمات صادقانه  برای مردم  نسیم شهر  

باشید.
آقای  جناب  زحمات  از  دارد  جا  لذا 

کولیوند معاون وزیر کشور، آقای عسگری 
تهران،  استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
فهیم   سرپرست  مختاری  آقای  جناب 
تالشگر  و شهردار  فرمانداری شهرستان 
شهر مهندس  طالیی از اینکه ما را یاری 
نمودند تا بتوانیم در هفته دولت قدمی 
برای مردم  شهر برداشته  تقدیر و تشکر 
می نمایم و در کمال امتنان و افتخار از 
همراهی با شما، از درگاه خداوند متعال 
آرزو  برای شما  توفیق خدمت  و  نصرت 

داریم.
شورای اسالمی شهر که تحسین همگان 
را به همراه داشته است و شهروندان افق 
های وسیع تری را نظاره نشسته اند و در 
دارند،  بر می  گام  بهتر  فرداهای  آرزوی 
ما خادمان مردم شریف نسیم شهر  لذا 
در مجموعه شورای اسالمی شهرامیدوارم 
بتوانیم راه ترقی را با آهنگ بیشتری طی 
نمائیم چون معتقدیم  تنها راه پیشرفت 

شهر، خدمات صادقانه و خالصانه به مردم 
و ایجاد انگیزه و روحیه  میباشد.

حسن زارعی
رئیس شورای اسالمی نسیم شهر

تقدیر رئیس شورای اسالمی از حضور معاون وزیرکشور دکتر کولیوند و هئیت همراه در 

مراسم افتتاحیه پروژه های نسیم شهر

پیام تسلیت شهردار اندیشه بمناسبت سالروز 
شهادت حضرت امام سجاد )ع(

 علی ملکی شهردار اندیشه طی پیامی، فرارسیدن سالروز شهادت امام سجاد 
)ع( را  تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:
حضرت امام سجاد )ع( بعنوان یادگار واقعه عاشورا که بعلت بیماری نتوانست 
پدر را در نبرد با دشمنان دین پیامبر یاری رساند، آگاهی بر مصلحت ادامه 

امامت علوی بود.
آن امام همام پس از واقعه عاشورا همراه اهل بیت امام حسین )ع( به اسارت 
لشکریان یزیدی در آمد و علیرغم تحمل آالم بیماری و غم طاقت فرسای 
سرور و ساالر شهیدان و یاران باوفایش، با استقامت خویش هرگز اجازه نداد تا 

دشمن پیروز جنگ روانی علیه اسرای کربال باشد.
ایستادگی و مبارزات امام زین العابدین )ع( پس از واقعه کربال آنقدر گسترش 
یافت تا شیعیان بسیاری از دنیای عرب و دگیر کشورهای جهان بویژه شیعیان 
ارادتمند ایران اسالمی گردد،آن امام آمدند و به مبارزات خویش علیه حاکمان 

ظالم وقت را ادامه دادند.
تالشهای امام سجاد )ع( در ترویج دین مبین اسالم ناب محمدی صفحات 

تاریخ را مزین کرده است و برکات آن بر شیعیان پوشیده نیست.
دوازدهم محرم الحرام سالروز شهادت امام سجاد )ع( است و جا دارد در سوگ 
)عج( منجی شیعیان  زمان  امام  آقا  فرج  برای  و  کنیم  مویه  امام شهید  آن 

منتطرش دست به دعا برداریم.
اینجانب فرارسیدن سالروز شهادت امام زین العابدین )ع( را به شیعیان جهان 
بویژه شهروندان والیتمدار شهر جدید اندیشه تسلیت عرض نموده و امید است 
در سایه الطاف آن امام همام هر چه زودتر دنیا از شر ویروس منحوس کرونا 

رهایی یابد.
علی ملکی شهردار شهر اندیشه

درویشی رییس اتاق اصناف بهارستان: بهارستان 
جهنم اداره صنعت و معدن استان تهران شده

رییس اتاق اصناف شهرستان بهارستان: چرا نیروهای تبعیدی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان به بهارستان اعزام میشوند بهارستان جهنم اداره صنعت 
و معدن استان تهران شده نگاه نامادری به بهارستان منجر به چالش و حاشیه 

می شود.
به گزارش اتفاق روز: جعفر درویشی رییس اتاق اصناف شهرستان بهارستان 
در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید صمت بهارستان گفت: حوزه صنعت 
و اصناف در شهرستان بهارستان در یکسال گذشته به ِگل نشسته است۹۵ 
درصد مردم شهرستان در حوزه اصناف و صنعت مشغول هستند ولی دریک 
سال گذشته اصناف بهارستان در باتالق بوده که این کم کاری موجب دخالت 

مسئولین سیاسی شهرستان وفرار نیروهای ارزشی و توانمند شده  .
 وی افزود:عدم برگزاری انتخابات اتحادیه ها و دخالت مسئولین شهرستان 
، اتاق اصناف را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.یکی از حساسترین 
اتحادیه ها )نانوایان ( که با عموم ونان مردم سرکار دارد ۶ ماه است بالتکلیف 
مانده  ودخالتهای بی مورد در کار اتحادیه ها و هیت مدیرها موجب زمین 
گیر شدن فعالیتها می شود.وی در آخربیان کرد:سازمان صمت استان تهران 
اهمیت بیشتری به اصنافیان و صنعتگران شهرستان بهارستان قائل شود این 

شهرستان یکی از محروم ترین شهرستانهای استان تهران است.
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معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان صمت استان تهران : 

 اصناف شهرستان بهارستان یکی از 
بی حاشیه ترین وسالمترینها هستند 

بودجه  اعتبارات و  اینکه کمبود  بیان  با  تهران  استان  معاون سازمان صمت 
اداره صمت بهارستان در گرو ساختار اداری است گفت: اداره صمت شهرستان 
بهارستان در بدوتاسیس ساختار اداری نداشت وحالت نمایندگی فعالیت می 
آن  اداری  ساختار  شهرستان  نماینده  و  مسئولین  کمک  به  االن  .ولی  کرد 

تشکیل شده وکمبودهای هم که وجود دارد به زودی مرتفع می شود.
به گزارش اتفاق روز: تیمور پورحیدری  معاون توسعه مدیریت مدیرکل صمت 
استان تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان بهارستان اظهار داشت: ۵ هزار واحد صنفی در بهارستان فاقد پروانه 
دهد.وی  انجام  مثبتی  اقدام  آن  ساماندهی  برای  اصناف  اتاق  باید  که  است 
در حوزه صنعت شهرستان  باال  پتانسیل  و  ریل گذاری  کرد:  بیان  همچنین 
بهارستان می تواند این شهرستان را در رشد اقتصادی پویا کند ومدیرجدید هم 
باتوجه به اینکه جوان است انتظارات هم از وی بیشتر است ووی می توانداز 
پتانسیل های شهرستان به خوبی استفاده کند.معاون توسعه و مدیریت منابع 
سازمان صمت استان تهران با تاکید بر فعالیت اکیپ های گشت و نظارت بیان 
کرد: ستاد تنظیم بازار از تمام ظرفیت های قانونی با گرانی و کم فروشی مقابله 
کند همچنین کمسیون ها نظارت باید بیشتردر حوزه اصناف نظارت داشته 
باشند وی تصریح کردهرکسی که در نظام مقدس مسئولیت را قبول می کند 
باید توانمند باشد تا بتواند رضایتمندی مردم را بدست بیاورد. وی در ادامه با 
بیان اینکه اصناف بازوی انقالب و نظام هستند گفت: کارمندان وصنوف حوزه 
صنعت معدن از زمان جنگ تحمیلی تا االن در کنارمردم و مسئولین بودند 
ترین وسالمترینها هستند  بی حاشیه  از  یکی  بهارستان  واصناف شهرستان 
ونیروهایی که در شهرستان خدمت می کنند از بچه های توانمند ، انقالبی 
سالم و کارشناس می باشند واعالرقم کمبودهایی کهوجود داردولی کارها به 

خوبی ساماندهی می شود.
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شرکت هواوی در رویارویی با تحریم های آمریکا 
داده  افزایش  روسیه  در  را  خود  گذاری  سرمایه 
است.به نقل از گیزموچاینا،  ایاالت متحده آمریکا 
محدودیت ها و تحریم های متعددی برای شرکت 
ترتیب  این  به  است.  کرده  وضع  هواوی  چینی 
تمام شرکت های آمریکایی یا شرکت هایی که 
از  کنند،  می  استفاده  آمریکایی  های  فناوری  از 

همکاری با هواوی منع شده اند.
هرچند هواوی در نتیجه این تحریم ها با چالش 
نیز  آمریکایی  های  اما شرکت  شده  روبرو  هایی 
حالی  در  این  هستند.  احتمالی  خسارات  نگران 
است که به نظر می رسد تحریم های آمریکا علیه 

هواوی به سود روسیه است.
به گفته رن ژنگفی، موسس هواوی، پس از تحریم 
های آمریکا در سال گذشته، این شرکت سرمایه 
گذاری خود در روسیه را افزایش داده است. او در 
ادامه اضافه کرده بود با افزایش سرمایه گذاری در 
روسیه،  تیم محققان روس را گسترش و دستمزد 

آنان را افزایش داده است.
تولید  بزرگترین  هواوی  که  است  حالی  در  این 
کننده موبایل در جهان به حساب می آید و حتی 
از سامسونگ نیز پیشی گرفته است. اما با وجود 
این  ایجاد شده، حفظ  اواخر  این  در  که  موانعی 

موقعیت برای هواوی کار دشواری است.

تحریم های آمریکا سرمایه گذاری 

هواوی در روسیه را افزایش داد

ساندویچ های سیلیکونی انرژی ماهواره ها را تامین می کنند

برای  ماموریتی  اولیه  طرح  محققان 
ارائه  تایتان  قمر  به  زیردریایی  ارسال 
صورت  در  زیردریایی  این  اند.  کرده 
تایید در دهه ۲۰۳۰ میالدی به فضا 

ارسال می شود.
به نقل از اسپیس، در آینده یک زیر 
را  دیگر  سیارات  دریاهای  دریایی 
اولیه  طرح  محققان  کند.  می  کاوش 
که  اند  کرده  ارائه  را  ماموریت  یک 
طی آن یک زیردریایی به تایتان )قمر 
سطح  روی  شود.  می  ارسال  زحل( 
از  دریاهایی  و  ها  دریاچه  سیاره  این 

هیدروکربن های مایع وجود دارند.
و  تایید  صورت  در  ماموریتی  چنین 
دریافت بودجه از سوی ناسا، در دهه 
خواهد  پرتاب  آماده  میالدی   ۲۰۳۰

شد و احتماال مسیر را برای ماموریت 
می  فراهم  بیشتر  بلندپروازانه  های 

کند.
استیون اولسون مدیر مرکز تحقیقات 
گلن )متعلق به ناسا( در ایالت اوهایو 
می گوید: زیردریایی تایتان نخستین 
به  ارسال چنین کاوشگری  برای  گام 
قمرهای اروپا و انسالدوس به حساب 

می آید. 

ارسال به فضا در ۲۰۳۰؛

ارائه طرح بلندپروازانه کاوش در 
دریاهای قمر زحل با زیر دریایی
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سازنده  بزرگترین  تسال  شرکت 
روزرسانی  به  از  برقی  خودروهای 
نرم افزاری تولیدات خود خبر داده 
تا آنها بتوانند تابلوهای محدودیت 

سرعت را درک کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
ورج، این به روزرسانی نرم افزاری 
رانندگی  قابلیت  ارتقای  بر  مبتنی 
است  تسال  خودروهای  خودکار 
بر  شده  نصب  دوربین های  به  و 
روی تولیدات تسال امکان می دهد 
را  سرعت  محدودیت  تابلوهای  تا 

قرائت کنند.

داده های یادشده به صورت بصری 
سازی شده بر روی داشبورد قابل 
مشاهده هستند و هشدار مربوط به 
تابلوهای کنترل سرعت نیز توسط 
دسترس  در  خودرو  سرنشینان 

است.
درک  به  قادر  تسال  خودروهای 
چراغ های سبز و قرمز نیز هستند 
از  بعد  بالفاصله  پس  این  از  و 
ایجاد  طریق  از  چراغ  شدن  سبز 
راننده اطالع  به  یک صدای کوتاه 
می دهند که چراغ سبز شده و فرد 

می تواند از چهارراه عبور کند.
تسال اعالم کرده در ماه های آینده 
افزاری  نرم  های  روزرسانی  به 

بیشتری را برای تسال در دسترس 
قرار می دهد.

۵ مگاترند آینده فضای مجازی دنیا را تغییر می دهد
نوشتار خودروهای تسال تابلوهای محدودیت سرعت را درک می کنند

فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
اینکه محصوالت  با بیان  نانو 
دارند،  صادرات  ظرفیت  نانو 
کاتالیستها  نانو  گفت:تولید 
پتروشیمی،  صنعت  برای 
جویی  صرفه  بر  عالوه 
یکی  رفع  به  منجر  ارزی، 
شده  تحریمی  ازگلوگاه های 

است.
گفت:  سرکار  سعید  دکتر 
که  نانو  محصوالت  همه 
دانش  شرکت های  توسط 
می رسند  تولید  به  بنیان 

ظرفیت صادرات دارند.
این  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدات  در سبد  محصوالت 
کرد:  بیان  هستند،  نانو 
محصوالت  برخی  همچنین 
به  توجه  با  که  هستند 
کشور  وارد  تحریم ها 
نمی شوند و اکنون با فناوری 
نانو توسط محققان کشور به 

تولید می رسند.
از  برخی  به  اشاره  با  وی 
تحریمی  محصوالت  این 
نمی شوند  کشور  وارد  که 

به  را  آنها  ایرانی  محققان  و 
کرد:  بیان  رسانده اند،  تولید 
جمله  از  کاتالیست ها  نانو 
به  که  هستند  محصوالتی 
کشور  وارد  تحریم  دلیل 
پتروشیمی  و صنعت  نشدند 
را تحت تاثیر قرار دادند؛ اما 
اکنون در داخل کشور تولید 
می شوند و ارزش افزوده و ارز 

آوری زیادی دارند.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو 
خاطر نشان کرد: قطعاً امکان 
صادرات این کاتالیست ها نیز 

وجود دارد.
این  اکنون  کرد:  تاکید  وی 

از  حتی  تولیدی  محصول 
کیفیت  با  هم  چینی  نمونه 
صنعت  نیاز  و  است  تر 
کرده،  رفع  را  پتروشیمی 
این  صادرات  امکان  گفت: 
و  دارد  وجود  محصول 
نیز  مرحله  این  به  امیدواریم 
برسم و کاتالیست ها را صادر 

کنیم.
ستاد  دبیر  گفته  به 
تولید  نانو،  فناوری  توسعه 
بر  عالوه  کاتالیست ها 
توانسته  ارزی،  صرفه جویی 
تحریمی  گلوگاه های  از  یکی 

را برطرف کند. 

رفع یکی از گلوگاه های تحریمی
نوشتار با نانو کاتالیست های ایرانی

انبرک  بار  برای نخستین  مهندسان 
هایی ساخته اند که قادر به کنترل و 
دستکاری مولکول های دی ان ای و 

پروتئین ها هستند.
مهندسان  فیوچریسم،   از  نقل  به 
های  انبرک  بار  نخستین  برای 
تواند  می  که  اند  ساخته  اپتیکالی 
مولکول های زیستی و پروتئین ها را 
به طور جداگانه و بدون ضربه به آنها 

بگیرد و کنترل کند.
هایی  دستگاه  اپتیکی  های  انبرک 

هستند که می توانند اشیای بسیار 
ریز را با استفاده از لیزرهای متمرکز 
به دام بیندازند و دستکاری کنند. اما 
مواد  توانند  نمی  فعلی  های  انبرک 
ریزتر از گلبول قرمز خون را کنترل 

کنند.
طبق تحقیقی که در نشریه »نیچر 
شده،  منتشر  نانوتکنولوژی« 
مهندسان دانشگاه وندربیلت آمریکا 
که  اند  ساخته  جدیدی  انبرک  نانو 
می تواند پروتئین ها و مولکول های 

دی ان ای را به طور جدگانه کنترل 
به  مذکور  ابزار  امیدوارند  آنها  کند. 
پزشکان کمک کند تا بیماری هایی 
تشخیص  زودتر  را  آلزایمر  مانند 

دهند.
نانوانبرک جدید کهOTET نام دارد 
اندازه  به  اشیایی  لیزر  از  استفاده  با 
گیری  هدف  بدون  را  نانومتر   ۱۰
مستقیم آنها و خسارت به به آن، به 
طور جدگانه به دام می اندازد و جدا 

می کند.  

ارشد  محقق  دوکیف«  »جاستوس 
این پژوهش در بیانیه ای می نویسد: 
ما استراتژی ساختیم تا اشیای بسیار 
ریز  را بدون آنکه در معرض نور یا 
کنترل   ، گیرند  قرار  شدید  گرمای 
کنیم. نور یا گرمای شدید به عملکرد 
مولکول آسی می زند. توانایی  به دام 
اشیای  و دستکاری چنین  انداختن 
دقیق  درک  قدرت  ما  به  کوچکی 
رفتارهای دی ان ای و دیگر مولکول 

های زیستی را به ما می دهد.

ساخت انبرکی که می تواند مولکول را کنترل کند نوشتار

یک پژوهشگر فضای مجازی گفت: اگر به سمت 
توسعه پلتفرم های بومی حرکت نکنیم تا چندسال 
آینده با وجود اینترنت بدون مرز و فناوریهای نسل 
آینده موبایل نمی توانیم حرفی برای حکمرانی در 

فضای مجازی بزنیم.
محمدحسین کاشی، با اشاره به موضوع حکمرانی 
این  به  کشور  پرداختن  لزوم  و  مجازی  فضای  در 
به  اصطالح  در  حکمرانی  داشت:  اظهار  مفهوم 
باالترین  در  پدیده  یک  مدیریت  برای  سیستمی 
یک  روی  بتوان  که  می شود  گفته  ممکن  سطح 
ابزار مدیریت، باالترین  با باالترین مکان و  محیط 
در  ما  مفهوم  این  با  داشت؛  را  تسلط  و  احاطه 
در  حکمرانی  نام  به  کالن  الیه  در  روشی  کشور 
فضای مجازی نداریم و به دلیل آنکه در این فضا 
و  نداشته  پلتفرم ها  و  ابزارها  تسلطی روی محتوا، 
نداریم، نمی توانیم فضای مجازی مان را با هر مدلی 
مدیریت کنیم و نمی توانیم بگوییم که در این حوزه 

حکمرانی انجام می شود.
جایگاه ایران در حکمرانی فضای مجازی

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: برخورد کشورها 
می توان  را  مجازی  فضای  در  مقوله حکمرانی  در 
اول شامل  کرد؛ دسته  تعریف  بندی  در ۳ دسته 
کالن  حکمرانی  الیه  در  که  می شود  کشورهایی 
دنیا فعالیت می کنند و تقریباً روی ابزارها، محتوا 
مانند  کشورهایی  دارند.  کامل  تسلط  پلتفرم ها  و 
امریکا، بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی به 
تازگی چین و شاید روسیه در این رده بندی قرار 
مرز  در  مختلف  به دالیل  این کشورها  می گیرند؛ 
دانش تولید تجهیزات، سخت افزارها و نرم افزارهای 

کالن مدیریت فضای مجازی هستند.
که  هستند  کشورهایی  دوم  دسته  افزود:  کاشی 
فضا  این  در  که  کشورهایی  با  مختلف  دالیل  به 
حکمرانی می کنند ارتباط نزدیک دارند؛ این ارتباط 
ممکن است تجاری، فرهنگی و یا سیاسی باشد؛ به 
همین دلیل این کشورها خود به صورت مستقل 
حکمرانی در فضای مجازی ندارند و سیاستهایشان 
از سیاست های کشورهای دسته اول است.  تابعی 
در این دسته بندی می توان برخی کشورهای شرق 
البته  داد.  قرار  را  ژاپن  و  جنوبی  کره  مثل  آسیا 
این کشورها در برخی حوزه های حکمرانی حرف 
در  کشورها  اغلب  نیز  اروپا  در  دارند.  گفتن  برای 
این الیه قرار می گیرند که با دسته اول در ارتباط 
هستند مانند اسپانیا، پرتقال و فرانسه؛ در آمریکای 
التین نیز کشورهای بسیاری از دسته اول تبعیت 

می کنند.
این  ادامه داد: در  فناوری اطالعات  این پژوهشگر 
دسته بندی، کشورهایی شامل دسته سوم می شوند 
که برخوردشان در فضای مجازی مانند دسته دوم 
این  در  واحدی  اما خودشان هم سیاست  نیست، 
این  کنند.  حکمرانی  نمی توانند  و  ندارند  حوزه 

موارد  برخی  در  کشورها 
منفعالنه  رویکردهای 
فضا  و  می گیرند  کار  به 
می کنند  رها  کاماًل  را 
نیز  موارد  برخی  در  و 
را  سلبی  رویکردهای 
جلوی  و  برمی گزینند 
از  استفاده  و  ورود 
را  تکنولوژی  و  سرویس 

می گیرند.
البته  کرد:  تاکید  وی 
دسته چهارمی نیز وجود 
فضای  مفهوم  که  دارد 
هنوز  برایشان  مجازی 

به صورت کامل جدی نیست و این حوزه را جزء 
به همین دلیل  و  نگرفته اند  نظر  زندگی شان در 
برخی  بندی نمی گنجند. می توان  این دسته  در 
منطقه  کشورهای  برخی  و  افریقایی  کشورهای 
متعدد  دغدغه های  دارای  که  را  میانه  آسیای 

بسیاری هستند در این رده بندی جای داد.
این  در دسته سوم  تقریباً  ما  کاشی گفت: کشور 
طبقه بندی قرار دارد و در برخی موارد هم ممکن 
است به دلیل مصرف کننده بودن به حالت دوم 
نزدیک شود. چرا که یک تکنولوژی و یا یک پلتفرم 
استفاده می کنیم  آن  از  ما  و  وارد کشور می شود 
ابزار  تولیدکننده  و  تکنولوژی  آن  صاحبان  با  و 
در ارتباط هستیم و در برخی موارد نیز به دلیل 
در  تکنولوژی  و صاحبان  تولیدکننده  با  تحریم ها 
ارتباط نیستیم و رویکرد سلبی مانند فیلترینگ را 

در پیش می گیریم.
خیلی  عمل  در  ما  ساده تر،  بیان  به  افزود:  وی 
مواقع قدرت الزم را حوزه فضای مجازی نداریم و 
پلتفرم های بزرگ از ما حرف شنوی ندارند. همین 
گیر  همه  پلتفرم های  وجود  عدم  دلیل  به  طور 
داخلی، سرویس و یا خدمات واحدی برای طیف 
گسترده ای از کسب وکارها برای ارائه خدمات در 

بستر پلتفرم های بومی وجود ندارد.
آینده حکمرانی فضای مجازی نیازمند بومی سازی 

سرویس ها
این پژوهشگر تاکید کرد: با این وجود ما تا زمانی 
که سرویس های اصلی و بومی خود و به بیان دیگر 
اندازی  راه  را  اطالعات  ملی  شبکه  سرویس های 
فضای  در  حکمرانی  زمینه  در  نمی توانیم  نکنیم 
مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم. به همین 
دلیل در آینده موضوع حکمرانی در فضای مجازی 
مقوله جدی در کشور نخواهد بود و تنها در حد 

حرف باقی می ماند.
وی با اشاره به استفاده بیش از ۶ سال از شبکه 
چندین  حضور  و  کشور  در  اینستاگرام  اجتماعی 
میلیونی کاربران ایرانی در این شبکه، گفت: طی 

را در  اینستاگرام  به  نتوانستیم شبیه  این ۶ سال 
پیام  سازی  بومی  پروژه  در  و  کنیم  ایجاد  کشور 
تنها  موضوع  که  چرا  خوردیم.  ها شکست  رسان 
تامین زیرساخت های سخت افزاری و شبکه نیست. 
ظرفیت های متعدد کشور در ایجاد زیرساخت های 
کالن بومی برای توسعه سرویس های بزرگ مانند 
پیام رسان ها، مسیریاب ها و شبکه های اجتماعی 
نواقص جدی است، حتی در بخش  دارای  بزرگ 
و  بزرگ  سرویس های  مدیریت  برای  افزار  نرم 
پلتفرم های همه جانبه نیز باید بیشتر فعال شویم.

از  بسیاری  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  کاشی 
قرار  استفاده  مورد  کشور  در  که  پلتفرم هایی 
می گیرند توسط شرکت های خارجی توسعه یافته 
و در ایران تنها فارسی سازی شده اند، گفت: ما در 
پایه  به عنوان یک سرویس  پیام رسان ها  زمینه 
ابری  فضای  به  مربوط  زیرساخت های  حوزه  در 
)کالد( و CDN دچار خال هستیم و یک دیتاسنتر 
استاندارد با شرایطی که بتوان به صورت همه جانبه 
نیازهای نرم افزاری الیه اکتیو و سخت افزاری یک 

پلتفرم بزرگ را پاسخگو باشد، نداریم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: حتی از لحاظ نرم 
نیز  و  سرویس ها  هم  کاربرپسندی  بعد  و  افزاری 
پیام رسان های بومی ما نتوانستند یک سرویس 
خوب و کاربرپسند را به صورت کامل به کاربرانی 
آشنا  تلگرام  با  از چند سال پیش  ارائه دهند که 
بوده و همه نیازهایشان را از طریق این پیام رسان 
دریافت می کردند. ذائقه کاربران ایرانی هم اکنون 
از  و  بوده  روز  به  بسیار  از سرویس ها  بسیاری  در 
تکنولوژی های جدید استقبال می کند. این درحالی 
وارد  که  مدتی  در  بومی  سرویس های  که  است 
نیاز  به  پاسخگویی  در  مختلف  دالیل  به  شده اند 
حرفه ای  کاربران  گسترده  طیف  ذائقه  و  کاربران 
ناکام بوده اند. وی گفت: هم اکنون نیز اگر نتوانیم 
بومی  پلتفرم های  گسترش  و  توسعه  سمت  به 
برویم شاید چند سال آینده نتوانیم در این حوزه 

حکمرانی داشته باشیم. 

گروهی از محققان آمریکایی برای تولید 
باتری های لیتیومی از ترکیبی موسوم به 
ساندویچ های سیلیکونی استفاده کرده اند 
که وزن کمی دارد و انرژی ماهواره ها و 

فضاپیماها را تأمین می کند.
به نقل از نیواطلس، تا به حال روش های 
باتری های  طراحی  تغییر  برای  مختلفی 
این  امنیت  تا  شده  پیشنهاد  لیتیومی 
یابد.  کاهش  وزنشان  و  افزایش  باتری ها 
در تازه ترین تحول در این زمینه مقادیری 
اضافه  لیتیومی  باتری های  به  سیلیکون 
شده که هم عمر این باتری ها را بیشتر 
می کند و هم ظرفیت ذخیره سازی آنها 

را افزایش می دهد.
باتری های  آند  به  یادشده  سیلیکون 
جایگزین  و  می شود  افزوده  لیتیومی 

ظرفیت  کار  این  با  می شود.  گرافیت 
ده  لیتیومی  باتری های  سازی  ذخیره 
و  دوام  از  البته سیلیکون  برابر می شود. 
برخوردار  گرافیت  اندازه  به  ماندگاری 
نیست و احتمال چندتکه شدن و از کار 

وجود  باتری  شارژ  زمان  در  آن  افتادن 
سیلیکون  ماندگاری  افزایش  برای  دارد. 
نانولوله های  از  لیتیومی  باتری های  در 
 Buckypaper به  موسوم  کربنی 

استفاده شده است.

عکس نوشت

خبر

مأموریت   ۵ اجرای  دنبال  به  ناسا 
با هدف بررسی وضعیت آب  جدید 
و هوای فضا است و بودجه ای ۱.۲۵ 
میلیون دالری را به اجرای هر یک از 

این طرح ها اختصاص می دهد.
انگجت، اجرای طرح های  از  به نقل 
از نحوه تعامل  انسان  یادشده درک 
خورشید با آب و هوای فضا و تأثیر 
آن بر سیاره های منظومه شمسی و 

به خصوص زمین را افزایش می دهد.
در  پیشنهادی  طرح   ۵ حال  به  تا 
است  قرار  و  نهایی شده  زمینه  این 
هر یک برای بهینه سازی به مدت 
۹ ماه مورد مطالعه قرار بگیرند. در 
تا  انتخاب می شوند  نهایت دو طرح 
برای اجرای آنها در فضا اقدامات الزم 

صورت بگیرد.
اجرای  می گویند  ناسا  مقامات 

را  انسان  درک  یادشده  طرح های 
سوی  از  و  می دهد  افزایش  فضا  از 
دیگر اطالعاتی را در اختیار ناسا قرار 
می دهد که بهتر بتواند از فضانوردان 
در جریان سفرهای فضایی طوالنی 

مدت حفاظت کند.
و  ماهواره ها  از  بهتر  حفاظت 
سیگنال های ارتباطی و از جمله جی 
پی اس مزیت دیگر اجرای این طرح 

خسارات  می شود  موجب  که  است 
مالی وارده به طرح های فضایی کمتر 

شود.
آب و هوای فضا تأثیر گسترده ای بر 
اکتشافات  و  ارتباطی  سیگنال های 
داشته  اخیر  سال  شصت  فضایی 
منظومه  مغناطیسی  توفان های  و 
کارافتادن  از  باعث  گاهی  شمسی 

شبکه جی پی اس شده است.

ناسا در ماموریت های جدید آب و هوای فضا را بررسی می کند نوشتار
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