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 محمدباقر قالیباف :

شرمندگی در عرصه اقتصادی به دلیل 

فاصله گرفتن از »مردم باوری« است

تمامی تحرکات دشمن را
 رصد می کنیم

ــا بیــان اینکــه ارتــش و  معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش ب
ســپاه یــک مشــت بــر ضــد دشــمن هســتند، گفــت: همــه 
ــه و  ــوا را در منطق ــا و ه ــن، دری ــمن در زمی ــرکات دش تح

ــم  .... ــد می کنی ــه رص 2فرامنطق

 فرهاد دژپسند:

بیمه هوشمند اجرایی شود

3

تسهیل امور زندانیان با استفاده از 
4پابند الکترونیک

شهردار پرند:  با تمام توان در 
راه توسعه پرند گام برمی داریم

واعظی: عالمت مثبت کره  جنوبی 

برای پس دادن اموال ایران

2

تحقق سهم یک درصدی دوچرخه از 

حمل و نقل عمومی

4

ضرورت توجه بیشتر به معارف رضوی 

در آثار سینمایی و تلویزیونی

5

سالمت 6

عبور از بن بست تامین دارو و  تجهیزات 
پزشکی

ــی  ــران، از طراح ــهر ته ــا در کالنش ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــده س فرمان
ــورای  ــتاد ش ــه  س ــر داد. در جلس ــدون ارز دارو خب ــد واردات ب فرآین
ــا در کالنشــهر تهــران ... فرماندهــی عملیــات مدیریــت بیمــاری کرون

7 2

و  ایثار  فرهنگ  فراکسیون  رئیس 
شهادت مجلس با انتقاد از سنگ اندازی 
اجرای  مسیر  در  دستگاه ها  برخی 
قوانین حوزه ایثارگری بر ضرورت حل 
ایثارگران تاکید کرد و  مشکل مسکن 
با  باید  بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت: 
بنیاد شهید تعامل مناسبی داشته باشد.

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار 
هفته  تبریک  با  ملت  خانه  خبرگزاری 
دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس 
مردانگی   و  ایثار  رشادت ،  یادآور 
انسان های بزرگی است که توانستند در 
از  بیش  توسط  که  بعثی  مقابل حزب 
35 کشور تقویت می شد تا پای جان از 

خاک پاک کشور دفاع کنند.
و  ایثار  فرهنگ  فراکسیون  رئیس 
شهادت مجلس شورای اسالمی، افزود: 
رهبر  ندای  به  بوم  و  مرز  این  جوانان 
خود پاسخ دادند و مردانه به میدان های 
تقدیم  را  خود  جان  و  رفتند  جنگ 
اسالم کردند؛ ملت ایران هم با تمامی 
توان و اقتدار پشت جبهه به رزمندگان 
کمک کردند و در نهایت جهانیان پس 
نابرابر را محکوم  از 8 سال این جنگ 
کردند و به مظلومیت و اقتدار ایران پی 

بردند.
وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ 
برای  باید  داد:  ادامه  شهادت،  و  ایثار 
تداوم راه آزادگان و ایثارگران اعتبارات 

و  ایثار  فرهنگ  گسترش  برای  الزم 
شهادت اختصاص یابد البته در حوزه 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
رابطه  این  زیادی در  مقدس کارهای 
داستان نویسی،کتاب نویسی،  مانند 
کافی  اما  شده  انجام  فیلم  و  تئاتر 
نیست و باید روح بالندگی رزم و دفاع 
نیروهای جان برکف جمهوری اسالمی 
به  دانشگاه ها  و  مدارس  کتاب ها،  در 

منصه ظهور برسد و خودنمایی کند.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم 
در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید 
با  دانشگاهی مرتبط  واحدهای درسی 
در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
ترویج  دانشگاه ها طراحی شود، گفت: 
پایان نامه ها  در  باید  شهادت  فرهنگ 
و رساله ها مورد توجه قرار گیرد زیرا 
نیست  و شهادت چیزی  ایثار  موضوع 

که فراموش شود.
اجرای  ضرورت  بر  تاکید  با  نوروزی 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
در  توسعه  ششم  برنامه   86 ماده  و 
مورد اظهارات اخیر رئیس بنیاد شهید 
مبنی بر اینکه قرار شده بعد از آزمون 
و  ویژه  آزمون  یک  آبان  استخدامی 
فرزندان  استخدام  برای  اختصاصی 
درصد   70 باالی  جانبازان  و  شهدا 
برگزار شود، یادآور شد: در برنامه ششم 
باید عالوه  توسعه پیش بینی شده که 

بر مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات 
ایثارگران فرزندان شهدا و جانبازان 70 
درصد به باال در طول برنامه ششم در 
رسمی  استخدام  دولتی  دستگاه های 
شوند در این رابطه نیازی به برگزاری 
آزمون نیست و باید مستقیم استخدام 

شوند.
و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  حقوقی 
بنیاد  با  باید  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بر  باشد  داشته  مناسبی  تعامل  شهید 
ایثارگران  ضرورت حل مشکل مسکن 
مسکن  تحقق  گفت:  و  کرد  تاکید 
تعامل  و  همکاری  نیازمند  ایثارگران 
متاسفانه  است؛  مختلف  دستگاه های 
نهادهای  و  دستگاه ها  در  افراد  برخی 
لطفی هایی  کم  و  بی محبتی  مختلف 
آنها  فرزندان  و  ایثارگران  حق  در  را 

مانند تبدیل وضعیت و کسر خدمت تا 
یک مقطع تحصیلی دارند و همچنین 
وزارت علوم در مسیر ارتقای سنوات و 
ترفیع پایه اعضای هیات علمی ایثارگر 

سنگ اندازی می کند.
تخفیف  پیش بینی  یادآوری  با  وی 
فرزندان  برای  آزاد  دانشگاه  شهریه 
ادامه داد: بر  جانبازان زیر 25 درصد، 
اساس برنامه ششم، فرزندان جانبازان 
زیر 25 درصد می توانند از تخفیف 30 
درصدی در پرداخت شهریه برخوردار 
به  نسبت  دولت  متاسفانه  اما  شوند 
به  نسبت  دانشگاه ها  و  بودجه  تامین 
در  می کنند  توجهی  بی  آن  اجرای 
این رابطه می طلبد تمامی دستگاه ها 
نسبت به اجرای قوانین حوزه ایثارگری 
اقدام کنند و تعامل مناسب را داشته 

باشند.

نوروزی با یادآوری هفته دفاع مقدس مطرح کرد

سنگ اندازی برخی دستگاه ها در مسیر اجرای قوانین حوزه ایثارگری

رییس قوه قضائیه :

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن 
ــی  ــه اطــالع نهادهــای نظارت ــه فســاد ادارات ب ــه در زمین ــات صــورت گرفت ــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلف ــم کلی ــم  در نظــر داری کنی
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 قاضــی 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

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

انقالب  پاسداران  فرمانده کل سپاه  جانشین 
به  المیادین  شبکه  با  گفتگو  در  اسالمی 
حماقت  هرگونه  ارتکاب  درباره  آمریکایی ها 

جدید هشدار داد.
 سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده 
کل سپاه در گفتگو با شبکه المیادین لبنان 
تشکیل  برای  آمریکا  تالش های  کرد:  اعالم 
و تحرکی  انقالب اسالمی تالش  ائتالف ضد 
تشکیل  به  موفق  هرگز  آنها  و  است  قدیمی 
ائتالفی جدید علیه انقالب اسالمی نخواهند 

شد.
وی در ادامه با اشاره به حضور تروریست های 
آمریکایی در منطقه خلیج فارس، افزود: بهتر 
که آنها به خلیج فارس بیایند در آن صورت در 

تیررس و در دسترس ما خواهند بود.
آمریکاییها  اگر  کرد:  تاکید  فدوی  سردار 
مرتکب حماقت جدیدی شوند با قدرتی روبرو 
خواهند شد که از حد تصور آنها خارج است و 

برایشان قابل تصور نیست.
وی اعالم کرد: آمریکا هرگز در تحقق اهداف 

خود برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه ایران، 
راه به جایی نخواهد برد و موفق نخواهد شد.

آمریکایی ها به خلیج فارس بیایند بهتر در تیررس ما قرار خواهند گرفت

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد 
که در پاسخ به »تحریم های بی اثر« بروکسل، مسکو 
لیست سیاه شهروندان اروپایی ممنوع الورود را گسترش 
می دهد. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، »ماریا زاخاروا« 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعالم 
کرد که مسکو لیست سیاه اسامی شهروندان اروپایی 
سیاست های  دلیل  به  را  کشور  این  به  الورود  ممنوع 
خصمانه بروکسل گسترش می دهد. در بیانیه صادره از 
سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص 
آمده است: در واکنش به اقدامات اتحادیه اروپا، روسیه 

افراد  فهرست  است  گرفته  تصمیم 
مرتبط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
و نهادهای ممنوع الورود به فدراسیون 

روسیه را گسترش دهد.
»ماریا زاخاروا« در ادامه اضافه کرد که 
تعداد افراد این لیست برابر با فهرست 
تنظیمی اتحادیه اروپا بوده و این اقدام 
در پاسخ به »تحریم های بی اثر« وضع 
شده  اتخاذ  مسکو  علیه  بروکسل  شده 

است.

مسکو لیست سیاه شهروندان اروپایی ممنوع الورود را گسترش می دهد 

تا الیحه  انگلیس خواست  از  آلمان  اروپایی  امور  وزیر 
از  فرار  امکان  لندن  برای  که  را  خود  »تعهدگریز« 

تعهدات برگزیتی فراهم می کند، کنار بگذارد.
به نقل از یورونیوز، »میشائیل روت« وزیر امور اروپایی 
این  تعهدگریز«  تا »الیحه  انگلیس خواست  از  آلمان، 
بر سر  این کشور  با  توافق  او مفاد  به گفته  کشور که 

خروج از اتحادیه اروپا را نقض می کند، کنار بگذارد.
به  خطاب  دیگر  بار  پیش  از  صریح تر  لحنی  با  روت 
مقامات انگلیسی گفت: دوستان عزیز! لطفاً این بازی را 
تمام کنید، فرصت دستیابی به توافق تجاری رو به اتمام 
است، آنچه ما اکنون به آن نیازمندیم رویکردی منطقی 

و منصفانه برای دور جدید مذاکرات است و ما خود را 
کاماًل برای آن آماده کرده ایم.

برلین در حالی از لندن می خواهد به »این بازی پایان 
اتحادیه  میان  توافق  به  رسیدن  برای  زمان  که  دهد« 
اروپا و انگلیس بر سر آینده روابط تجاری میان دو طرف 
بدون حصول پیشرفت های محسوس به سرعت در حال 
سپری شدن است.روت که پیش از نشست وزرای امور 
با  بروکسل  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه 
خبرنگاران گفتگو می کرد پس از طرح درخواست یاد 
شده گفت که از الیحه به جریان افتاده در لندن بسیار 
نگران است. این طرح که قرار است در قالب الیحه ای 

برای اجرایی شدن جهت کنترل بازار داخلی در نهایت 
به تصویب نهایی مجلس عوام و سپس به تایید لردها 
در مجلس اعیان پارلمان برسد از دید وزیر امور اروپایی 
مقررات  ناقض  اروپایی  رهبران  جمیع  نیز  و  آلمان 
در  بازنگری  است.الیحه  بین المللی  توافقنامه های  و 
برخی مفاد توافق برگزیت که موافقت اولیه نمایندگان 
پارلمان را دریافت کرده قرار است هفته آینده پیش از 
تایید لردها در مجلس عوام به تصویب نهایی برسد. در 
صورت تایید این الیحه که مخالفان داخلی زیادی نیز 
در بریتانیا دارد مذاکرات تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا 

دستخوش هرج و مرج خواهد شد.

ادامه دردسرهای برگزیت؛

آلمان به انگلیس هشدار داد: بازی را تمام کن

ــه  ــبرد بیم ــا پیش ــی رود ب ــار م ــت: انتظ ــاد گف ــر اقتص وزی
هوشــمند، هــر فــرد بــا در اختیــار داشــتن یــک کارت 

ــا ..... ــب ب ــه متناس ــه نام ــد بیم ــمند، بتوان هوش



سیاسی
خبر

واعظی: عالمت مثبت کره  جنوبی 
برای پس دادن اموال ایران

برای پس گرفتن  با مقامات کره  جنوبی  رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
ایران صحبت کردیم، حتی کار به تهدید هم کشیده شده است و  اموال 

شاهدیم کره ای ها عالمت های مثبتی نشان دادند.  
 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور  در حاشیه جلسه هیئت وزیران 
در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت مقابله با کرونا در کشور 
و دوم داشتیم  اول  به محدودیت هایی که در موج  توجه  با  اظهار داشت: 
انجام  اقدامات الزم را  کمیته های تخصصی این مهارت را پیدا کردند که 
دهند. در مورد برخی فعالیت ها دستورالعمل ها باید با دقت بیشتری رعایت 

شود.
وی عنوان کرد: در سه تا چهار هفته قبل سفرهایی انجام شده و فعالیت هایی 
که خالف دستورالعمل های ابالغی بود صورت گرفته که در نتیجه آن در 
یک مقطعی از یک هفته بعد تعداد مبتالیان اضافه شده است و از یک هفته 
تا ۱۰ روز قبل تعداد بستری ها اضافه شده بود و امروز هم تعداد فوتی ها 
در حال افزایش است که نشان می دهد همیشه در ارتباط با کرونا از اول به 

فکر یک ماه بعد باشیم.
افزایش  فوتی ها  میزان  امروز  اگر  تصریح کرد:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
می یابد، حاصل اقدامات یک ماه قبل است و در ستاد ملی کرونا بارها در 
این رابطه صحبت کردیم، هفته قبل هم دکتر نمکی به عنوان رئیس کمیته 
سالمت و رحمانی فضلی به عنوان رئیس کمیته اجتماعی، انتظامی و امنیتی 
از افزایش مبتالیان ابراز نگرانی کرده بودند و تاکید شده که باید مراقبت ها 

افزایش یابد.
با  واعظی ادامه داد: بنای ما بر این است که تمام کشور را رصد کنیم و 
دقت کار را دنبال کنیم و هر جا الزم است مقطعی برای آن مورد خاص 
از هر چیز  برای ما سالمتی مردم مان  اینکه  به دلیل  تصمیم گیری کنیم 

دیگری بیشتر اهمیت دارد.
وی با اشاره به اینکه فردا رئیس جمهور ساعت ۱۱ با روسای کمیته های 
ستاد ملی کرونا جلسه دارد و روز شنبه هم جلسه ستاد ملی برگزار و در 
مورد همه این مسائل تصمیم گیری می شود در رابطه با شدت شیوع کرونا 
زیر مجموعه ستاد  برای صنوف خاطرنشان کرد: خوشبختانه کمیته های 
ملی در تهران و استان ها این مهارت را پیدا کرده اند تا در مواجهه با مسائل، 
با  باید دستورالعمل  از فعالیت ها  العمل نشان بدهند، برخی  سریع عکس 
شرایط  که  وقتی  عماًل  باید  هم  دیگر  برخی  و  شود  عمل  بیشتری  دقت 
سخت می شود، باید تصمیماتی را بگیریم که در مراحل قبل هم همین کار 

را انجام دادیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص اهمیت سند راهبردی ایران و چین 
تاکید کرد: سند ۲۵ ساله روابط ایران و چین بسیار مهم است و روابط ایران 
و  پیدا کرده  اقتصادی گسترش  و  و چین در بخش های مختلف سیاسی 

تعمیق شده است.
واعظی اضافه کرد: این سند منجر می شود تا بتوانیم به طور هدفمند برای 
فعالیت دستگاه های مختلف کشور در زمینه های مختلف برنامه ریزی کنیم. 
سند ۲۵ ساله هم بر روی روابط ایران و چین و هم در ارتباط مسائل منطقه 
تاثیر گذار است. در دولت و همچنین محافل دیگر در این زمینه گفتگو و 

بحث کردیم و امیدواریم این سند در دولت دوازدهم نهایی به امضا برسد.
وی با بیان اینکه وزیر امور خارجه در آینده ای نزدیک به چین سفر می کند، 
گفت: در این سفر به صورت حضوری در مورد برخی از موضوعات مذاکره 
می کنند. این سفر فرصت مغتنمی است و تیم اقتصادی هم همراه ایشان 

هستند که امیدواریم این موضوعات نهایی شود.
واعظی در ادامه در رابطه با افتتاح طرح های پویش تدبیر و امید برای جهش 
تولید، اظهار داشت: فردا مجموعه ای از طرح هایی در حوزه میراث فرهنگی 
دستور  با  جونان  و  ورزش  وزارت  در  طرح هایی  همچنین  و  وگردشگری 

رئیس جمهور افتتاح می شود.
وی در پایان در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات مالی از کره جنوبی تاکید 
تهدید هم  به مقداری  کار  مقامات کره ای مذاکره کردیم و حتی  با  کرد: 
اخیراً  کردیم.  آغاز  را  حقوقی  فعالیت های  سری  یک  مقدمات  و  انجامید 
شاهد عالمت های مثبتی از سوی کره جنوبی هستیم و منتظریم تا به آنچه 

گفته اند عمل کنند، تا تصمیماتی که گرفته ایم را اجرا کنیم.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  اقتصادی  امروز در عرصه های  اگر   :
فرهنگی مشکل داریم و شرمنده مردم 
دو  از  گرفتن  فاصله  دلیل  به  هستیم، 
باوری«  »مردم  و  »خداباوری«  عنصر 

است
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر   
شورای اسالمی  در مراسم افتتاح موزه 
دفاع مقدس در ۸ استان کشور به صورت 
ویدئوکنفرانسی و افتتاح نمایشگاه ملی 
مقاومت،  و  مقدس  دفاع  دستاوردهای 
گفت: وقتی وارد این مکان شدم و این 
فضا را دیدم از زحمت عزیزان لذت بردم 
و از عزیزان این ۸ استان هم به خاطر 

تالش های آنها تشکر می کنم.
سالروز  چهلمین  در  اینکه  بیان  با  وی 
دفاع مقدس که یادآور شکوه و عظمت 
و خاطره شهیدان  یاد  است،  ملت  این 
تالش  اگر  افزود:  می دارم،  گرامی  را 
دفاع  نمادهای  و  شهدا  یاد  می کنیم 
مقدس را گرامی بداریم، قصد همه ما 
همه  تا  بماند  تاریخ  در  که  است  این 
نسل های بعدی از این خاطرات، سوابق 
افتاد  اتفاق  که  آفرینی  عزت  این  از  و 
استفاده کنند و در مقطعی که امام )ره( 
و رزمندگان باعث احیای اسالم و افتخار 
مسلمین شدند دیگران از آن رویدادها 

مطلع شوند.
رئیس مجلس با بیان اینکه امام خمینی 
)ره( فرمودند جنگ و دفاع مقدس یک 
دانشگاه و مدرسه ای برای حل مشکالت 
و  ایثار  خالقیت،  ایجاد  برای  محلی  و 

همچنین  داشت:  اظهار  بود،  محبت 
دفاع  دوران  سلیمانی،  شهید  تعبیر  به 
ملموس  قطعه  یک  می توان  را  مقدس 

از بهشت دانست.
بنی  عزل  از  بعد  کرد:  تاکید  قالیباف 
جنگ  در  مهمی  گشایش های  صدر 
رخ داد. بعد از این عزل، بالفاصله حصر 
فتح  بزرگ  عملیات  شکست،  آبادان 

المبین اتفاق افتاد و بستان آزاد شد.
وی گفت: ما در مجلس هر روز قانون 
قوانین  موارد  برخی  در  و  می نویسیم 
را نسخ می کنیم یا بر آنها تبصره وارد 
می کنیم اما در دستگاه الهی، سنت های 
الهی تا ابد هستند، نه نسخ می شوند و 

نه بر آنها تبصره وارد می شود.
گرچه  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
مقدس  دفاع  دوران  از  گفتن  خاطره 

عزت  و  از شکوه  نمادی  و  است  خوب 
ملت ایران تلقی می شود اما این موزه ها 
است،  الهی  نمایش تحقق سنت  محل 
تصریح کرد:  این موزه ها نشان می دهد 

جنگ تمام شده اما جهاد ادامه دارد.
قالیباف اظهار داشت: سنت الهی فقط 
امنیتی  و  دفاعی  نظامی،  حوزه  در 
نیست، بلکه در حوزه اقتصاد و فرهنگ  
و آسیب های اجتماعی و محیط زیست 

و سایر حوزه ها نیز هست.
وی با بیان اینکه شهدا همگی از ابتدا 
مردم  همین  از  و  نبودند  سپاه  عضو 
و  درآمدند  ارتش  و  سپاه  عضویت  به 
موزه ها  این  افزود:  آفریدند،  افتخارها  
نمادی از دفاع مقدس است که مبتنی 
که  است  باوری  مردم  و  باوری  بر خدا 

متاسفانه از آن غافل شده ایم.

رئیس مجلس تاکید کرد: امروز اگر در 
عرصه های مختلف به خصوص در حوزه 
ناموفق  فرهنگی  و  اقتصادی  مسائل 
نداریم  قبولی  قابل  کارنامه  و  هستیم 
و شرمنده مردم هم شده ایم، به خاطر 
دوری از دو محور بزرگ »مردم باوری« 

»خدا باوری«  است.
به  متکی  وقتی  کرد:  تصریح  قالیباف 
به  دست  و  می شویم  غرب  فرهنگ 
سمت دشمن خودمان دراز و مردم را 
دور  نقش  ایفای  و  اثرگذاری  عرصه  از 
می کنیم، سرنوشتی جز آسیب پذیری 
انتظار  نمی توان  حوزه ها  از  برخی  در 
داشت.  ما باید بدانیم که مردم باوری 
و خداباوری برای ما خالقیت، انسجام، 
عظمت و شکوه می آورد و باید در این 

راه گام برداریم.

شرمندگی در عرصه اقتصادی به دلیل 
فاصله گرفتن از »مردم باوری« است

خبر

افتتاح ۳۵۰ مدرسه و واحد مسکونی 
زلزله زدگان توسط محسن رضایی

در دومین روز از هفته دفاع مقدس، با حضور دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، بهره برداری از ۳۰۰ واحد مسکونی و ۵۰ واحد آموزشی 

برای زلزله زدگان تیرماه ۹۸ شهرستان مسجد سلیمان آغاز شد.
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح سه شنبه اول مهرماه در 
مراسم افتتاح ۳۵۰ واحد مسکونی برای زلزله زدگان، با گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: در کنار شهدای عزیزی هستیم 
که ناظر ما هستند و در این مکان مقدس از برادران خوبمان در سپاه 
قدردانی می کنیم. از فرماندار محترم این شهر هم تشکر می کنم که 

مرهمی بر زخم های مردم گذاشته اند.
تالش  از  قدردانی  با  مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  فرمانده 
های سردار شاهوارپور گفت: سپاه در امنیت و رسیدگی به محرومین، 
خدمات خود را پی می گیرد و با این کار، دیگران را به تحرک وا می 
باعث  فعالیت،  این  است.  سپاه  از خدمت  رونمایی  مراسم  این  دارد. 
تحرک در نهادهای دیگر هم شده است. سپاه با پول خودش که باید 
خرج امنیت کند، رفع محرومیت را به عنوان امنیت تعریف کرده و 

هزینه کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم حفظ امنیت در 
ابعاد مختلف گفت: آرامش روح و روان کشور، بخشی از امنیت ملی 
است که مکتب حاج قاسم، همت، خرازی و باکری ها است. کاهش 
فاصله ها و با هم بودن بخشی از امنیت است. امنیت در منطقه را هم 
با حضور در سوریه و عراق پیگیری کردیم تا بتوانیم با مردم امنیت را 

به منطقه برگردانیم.
محسن رضایی به مشارکت باالی مردم مسجدسلیمان در دفاع مقدس 
و تقدیم شهدای فراوان در این خطه گفت: در این شهرستان از یک 
جوان ۱۳ ساله تا پیرمردهای ۶۰-۷۰ ساله تا خانم هایی که در بمباران 
شهید شدند را داریم. مردم اینجا در دفاع مقدس جای خود را پیدا 
کردند. مردم در قیام اسالمی، عادالنه در جای خود قرار می گیرند. این 
شهرستان، نماد و الگویی از قیام عادالنه است. همه و همه در جنگ 

بودند. از خط مقدم دفاع مقدس تا خط مقدم دفاع از حرم.
وی به همدلی مردم منطقه با خدمتگذاری های سپاه پاسداران اشاره 
کرد و گفت: امیدواریم که ارتباط خوب و همدلی سپاه و مردم همواره 

حفظ شود.
مقدس،  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  فرمانده  گزارش،  این  به  بنا 
در بدو ورود به شهرستان زادگاه خود، با حضور بر مزار شهید بهنام 
محمدی و شهدای گمنام مسجدسلیمان، با نثار فاتحه به مقام شامخ 

شهیدان دفاع مقدس ادای احترام کرد.
حضرت  سپاه  فرمانده  شاهوارپور  سردار  توسط  که  رضایی  محسن 
ولیعصر )عج( و مقامات منطقه همراهی می شد، با حضور در گلزار 
رنگ  و  بازسازی  و  مرمت  افتتاح  آیین  در  سلیمان،  مسجد  شهدای 
بازسازی ۲۴۹  و  و مرمت  باب خانه  احداث ۵۱  آمیزی ۴۰ مدرسه، 
این  بازسازی  و  مرمت  تعمیر،  احداث،  کرد.  شرکت  مسکونی  منزل 
واحدهای مسکونی توسط گروه های جهادی و بسیجی سپاه پاسداران 

انجام پذیرفته است.
در ادامه با حضور محسن رضایی، کلید یکی از واحدهای ساخته شده 

برای خانواده های آسیب دیده از زلزله سال ۹۸، تحویل ایشان شد.

وزرا و مسئوالن اجرایی شجاعانه 
مقررات دست و پاگیر را حذف کنند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حذف مقررات دست و پاگیر 
از نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور است، گفت: وزرا و روسای 
دستگاه های اجرایی شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر 

اقدام کنند.
 جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان 
از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و  یکی 
سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: الزمه هدایت نقدینگی موجود 
در کشور به سمت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز 

رفع موانع پیش روی تولید است.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور 
حذف  و  کسب  فضای  بهبود  گفت:  و  برشمرد  توسعه  به  نیل  برای 
نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور و  از  مقررات دست و پاگیر 

تحقق توسعه است.
وی با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر 
راه فعاالن اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه های 
بهبود  زائد که الزمه  مقررات  به حذف  نسبت  باید شجاعانه  اجرایی 
فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت های درون 

دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی 
با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات  همزمان 
متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه های اجرایی هستیم، گفت: نباید 
اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده 
ازای هر قانون و مقررات  تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به  شود 
جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قباًل وضع شده را حذف کند.

»نهاجا« آماده اجرای دستورات 
فرمانده کل قوا است

جانشین نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی یک نیروی آماده و سرپا و 
آماده دستور فرماندهی معظم کل قوا است.

 امیرسرتیپ خلبان حمید واحدی جانشین نیروی هوایی ارتش در گفتگو با 
ایران، به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: صدام در ۳۱ شهریورماه،  رادیو 
یورشی به یگان های جمهوری اسالمی انجام داد که دالورمردان نیروی هوایی 
از پایگاه های شکاری  در کمترین زمان ممکن و به فاصله دو ساعت و نیم 

همدان و بوشهر این حمله را پاسخ دادند.
وی افزود: در زمان صلح، تمام نیروهای مسلح، طرح های عملیاتی دارند تا در 
زمان نیاز از آن ها استفاده شود. طرح های عملیاتی که به نیروی هوایی ابالغ 
شده بود، طرح البرز بود.جانشین نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد: در زمانی 
که صدام و صدامیان تصمیم داشتند که پیروزی برق آسا داشته باشند، با 
تالش دالورمردان نیروی هوایی ارتش، این هدف آن ها به یک جنگ فرسایشی 
تبدیل شد و ۵ روز پس از جنگ نیز آن ها درخواست داشتند تا جنگ متوقف 
شود.امیر واحدی توضیح داد: از همان روزهای اولیه اعمال تحریم ها، اولین 
تحریمی که در کشور انجام شد، تحریم هواپیما بود، ولی توانستیم با رشادت 

کارکنان فنی و نیروهای متخصص و جوانان غیور، مشکالت را مرتفع کنیم.
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گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
آمریکا  انتخابات  نتیجه  بداند  دولت 
اقتصادی  مشکالت  رفع  در  تاثیری 

مردم نخواهد داشت.
نشست  پایان  در  بادامچیان،  اسداهلل   
ضمن  اسالمی،  موتلفه  حزب  دبیران 
سال  سالگرد ۸  گرامیداشت چهلمین 
مقدس  دفاع  گفت:  مقدس،  دفاع 
برای حفاظت از همه ارزش ها و نظام 
جمهوری اسالمی والیی و استقالل و 
آزادی بود و این دفاع مقدس هنوز در 
جبهه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
در برابر شبیخون فرهنگی و تهاجمات 
ادامه  اقتصادی  تحریم های  و  سیاسی 
دارد که مسلماً پیروزی از آن مدافعان 

ارزش گرا است.
همه  و  ارتش  سپاه،  به  تبریک  با  وی 
دالور،  بسیجیان  و  مسلح  نیروهای 
افزود: امروز اقتدار نظام اسالمی عزت، 
شکوه و غلبه جنداهلل را حکایت می کند 
و قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی 
به  امرمسلمین  ولی  فرماندهی  تحت 
جایگاهی رسیده که آمریکای متجاوز و 
سلطه گران ستمگر از آن نگرانی دارند 
و استکبار جهانی جرأت تجاوز به میهن 

اسالمی عزیزمان را ندارد.
ادامه  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
داد: تمهیدات نیروهای اسالم در آماده 
سازی قدرت شگرف در پیشرفت های 
از ۱۰  به یکی  را  ایران  افزاری،  جنگ 
نظامی  قدرت  دارای  که  بزرگ  کشور 
است  داده  قرار  هستند  هسته ای  غیر 
و تجربیات و ابتکارات نظامی لشکریان 
اسالم در راه بیداری اسالمی ملت های 

مظلوم پشتوانه جهاد آنهاست.
بادامچیان با طلب علو درجات و عنایات 
خداوند، برای همه شهدای سپاه، ارتش، 
نیروی انتظامی و بسیج، اظهار داشت: 

شهادت سردار بزرگ اسالم حاج قاسم 
سلیمانی و همراهانش عالوه بر رسوایی 
و ذلت استکبار آمریکایی، موج عظیمی 
را در جهان اسالم ایجاد کرد که دامنه 
برای  را  پیروزی  و  فتح  کرانه های  آن 

مستضعفان جهان به ارمغان می آورد.
وی تصریح کرد: امروز نهضت مقاومت 
و  گسترده  اسالم  جهان  سراسر  در 
نهادینه شده است و بیداری اسالمی، 
را  صهیونیسم  و  مستکبرین  خواب 
آشفته کرده است؛ رزمندگان اسالم با 
پشتوانه امدادهای الهی در غزه، لبنان 
در  را  اشغالگر  صهیونیسم  سوریه  و 
ملت های  حمایت  از  و  دارند  محاصره 
مسلمان و آزادیخواه برخوردار هستند.

این  دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در 
امام  فرمایشات  از  یکی  به  خصوص 
)ره(  اشاره کرد که فرمودند: »تصمیم 
داریم پرچم آل اِلََه ااِّل اهلّل را به قلل رفیع 
کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم و 
ایران به  عنوان یک دژ نظامی و آسیب 
و  اصول  به  را  اسالم  سربازان  ناپذیر، 
روش های مبارزه علیه نظام های کفر و 

شرک آشنا سازد.«
اسالم  امروز  کرد:  تصریح  بادامچیان 
است  شده  شناخته  جهان  قاره   ۵ در 
نقش  جهانی  سیاست  صحنه  در  و 
موثری دارد و دشمنِی دشمنان اسالم 
و توطئه های آنها راه به جایی نمی برد.

وی ادامه داد: امروز آمریکا در ضعیف 
ترین موقعیت به سر می برد و در آستانه 
یک جنگ داخلی است، این کشور به 
بدهکارترین کشور جهان تبدیل شده و 
نامزدهای انتخاباتی همدیگر را به تقلب 

در انتخابات متهم می کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح 
دولتمردان  قدرِت  این جنگ  در  کرد: 
همه  از  ناراضی  که  مردم  آمریکا، 

آنهاست، در خیابان ها تظاهرات کرده، 
و  می زنند  آتش  را  آمریکا  پرچم 
را  آمریکا  قبلی  سران  مجسمه های 

سرنگون می سازند.
بادامچیان با بیان اینکه شعار مرگ بر 
گفت:   است،  شده  جهانی  نیز  آمریکا 
به  بحران  و  ضعف  در  نیز  اروپایی ها 
سر می برند، در چنین شرایطی است 
ذلیل،  حکام  برخی  آمریکا  سران  که 
ترسو و خائن عرب را وادار کردند که 
با  ترامپ  انتخاباتی  منافع  جهت  در 
اسرائیل اشغالگر و جالد اعراب روابط 
رسمی برقرار نماید؛ این اقدام خائنانه 
شدن  آشکارتر  و  است  محکوم  کامال 
ضرر  به  بیشتر  خائنان  این  چهره 
صهیونیست ها و آمریکاست و فرزندان 
این خائن ها را  شهدای صبرا و شتیال 

نخواهند بخشید.
وی افزود: همواره مسلمانان از این نوع 
خائن ها آسیب دیدند و خیانت کاران 
به جزای خیانت خود  یا زود  هم دیر 
موتلفه  حزب  دبیرکل  شدند.  دچار 
معموالً  آمریکا  کرد:  تصریح  اسالمی 
چهره  با  مزدورانش  که  دارد  تمایل 
برآورده  را  غرب  مقاصد  فریبکارانه 
مانند  مزدوری  که  زمانی  و  سازند 

سادات، نقاب از چهره بر می دارد، دلیل 
آن  است که  مهره خویش را از روی 

ناچاری و استیصال ذبح کرده است.
بادامچیان در بخش دیگری از سخنان 
اقتصادی  مشکالت  به  اشاره  با  خود 
کشور گفت: متاسفانه دولت به نصایح 
و برنامه های دلسوزان بی اعتناست؛ به 
گونه ای که بعضی تصور دارند نفوذی ها 
در دولت هستند که به این مشکالت 

دامن می زنند.
همکاری  با  خواست  دولت  از  وی 
مهم  مشکالت  قضاییه  قوه  و  مجلس 
مردم و کشور مانند کاهش ارزش پول 
ملی، کاهش خرید قدرت مردم، مشکل 

ارز، مسکن و قاچاق را رفع کند.
اظهار  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
صورت  این  در  دولت  کرد  امیدواری 
رضایت  خود،  پایانی  سال  در  بتواند 

ملت را به طور نسبی تامین کند.
بادامچیان با تاکید بر اینکه دولت برای 
توانمندی  و  ملت  به  مشکالت  حل 
اتکا  مقاومتی  اقتصاد  و  داخلی  های 
نتیجه  بداند  دولت  کرد:  تصریح  یابد، 
رفع  در  تاثیری  آمریکا  انتخابات 
نخواهد  مردم  اقتصادی  مشکالت 

داشت.

نتیجه انتخابات آمریکا تاثیری در رفع مشکالت اقتصادی ندارد
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بیان  با  ارتش  معاون هماهنگ کننده 
اینکه ارتش و سپاه یک مشت بر ضد 
تحرکات  همه  گفت:  هستند،  دشمن 
در  را  هوا  و  دریا  زمین،  در  دشمن 

منطقه و فرامنطقه رصد می کنیم.
با  سیاری  اهلل  حبیب  دریادار  امیر   
توانایی  از  دقیق  ارزیابی  اینکه  بیان 
خوب  را  تهدید  گفت:  داریم،  دشمن 
را  آن  امکانات  و  و جهت  می شناسیم 

می دانیم.
وی تصریح کرد: برای مقابله با دشمن 
بلندمدت  و  مدت  کوتاه  راهکارهای 
با  مقابله  آمادگی  و  کرده ایم  مشخص 

هر تهدیدی را داریم.

با  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
از دفاع مقدس  اینکه درسی که  بیان 
آموخته ایم این است که دشمن شناس 
انسانی  نیروی  داشت:  اظهار  باشیم، 
الهی محور، حرف نخست را در آمادگی 
رزمی ما می زند و این نیرو، آموزش و 
مهارت دیده بر اساس ارزش های حاکم 

بر جامعه است.
که  تجهیزاتی  گفت:  سیاری  امیر 
نیروهای مسلح کشورمان از آن استفاده 
شرکت های  در  شده  ساخته  می کنند 
دفاعی  صنایع  و  داخلی  بنیان  دانش 

خودمان است.
وی افزود: در دفاع مقدس برای پدافند 

اما  داشتیم  موشک  یک  فقط  هوایی 
کشور  هوایی  پدافند  سامانه  اکنون 
همه  و  کنیم  شمارش  نمی توانیم  را 

آسمان کشور تحت کنترل است.

با  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
از  تجهیزات  همه  اینکه  بر  تاکید 
ناوشکن ها  و  ناو  رزم  هواپیما،  جمله 
انسانی  نیروی  افزود:  می سازیم،  را 
الهی محور در کنار تسلیحات ساخته 
خودمان  تاکتیک های  با  داخلی  شده 
ایران آمادگی  و پشتیبانی خوب ملت 
مقابله با هر تهدیدی را برای ما ایجاد 

کرده است.

بخش های  گفت:  سیاری  دریادار 
مختلف ارتش جمهوری اسالمی ایران 
بار  یک  هفته ای  آمادگی  حفظ  برای 
ساالنه  اما  می کنند  برگزار  رزمایش 
ارتش  سراسری  و  مشترک  رزمایش 
برای وحدت، انسجام و تالش بیشتر را 

اجرا می کنیم.
وی با بیان اینکه به همه اهداف از پیش 
 ۹۹ ذوالفقار  رزمایش  در  شده  تعیین 
رزمایش  این  در  افزود:  یافتیم،  دست 
موشک زیرسطحی به سطح که دانش و 
فناوری بسیار باالیی دارد از زیردریایی 
پرتاب شد و این موشک دشمن را به 

شدت می ترساند.

تمامی تحرکات دشمن را رصد می کنیم



اقتصاد
اخبار

بهره برداری از آزادراه کنارگذر 
جنوبی تهران تا آخر پاییز

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و کرج 
یک ابرپروژه است که تا پایان فصل پاییز به بهره برداری می رسد.

خیراهلل خادمی ، با بیان اینکه در بخش آزادراهی اقدامات زیادی در 
دست اجرا داریم و در حال حاضر ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در 
حال اجراست، اظهار داشت: از طریق مشارکت بخش خصوصی و بخش 
دولتی اقداماتی در بخش آزادراه ها اجرا می شود. برای اینکه بتوانیم 
به یک برنامه اولویت دار برسیم ۹ آزادراه به طول ۶۶۳ کیلومتر که 
تکمیل کننده بخش هایی از شبکه آزادراهی بودند و پیشرفت فیزیکی 
باالتری داشتند را در اولویت اول قرار دادیم تا طی امسال و سال بعد 

به اتمام برسانیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: 
در  زیرا  هستند  گیر  آزادراهی چشم  توسعه  بخش  در  پروژه   ۹ این 
صورت بهره برداری از این بخش، بیش از ۲۵ درصد به طول آزادراهی 
افزایش  اقدام تعیین کننده در جهت  کشور اضافه می شود. در واقع 

ظرفیت جاده ای کشور است.
خادمی با بیان اینکه دو آزادراه پیشرفت فیزیکی باالتری داشتند که 
در مراحل انتهایی خود هستند، گفت: آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و 
کرج یک ابرپروژه است که تا پایان فصل پاییز به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این آزادراه از محدوده آبیک )غرب 
کرج( شروع می شود و از بخش جنوبی البرز و بخش جنوبی تهران عبور 

می کند و به آزادراه حرم تا حرم در منطقه چرم شهر متصل می شود.
وی با بیان اینکه این آزادراه در منطقه گلوگاه ترافیک عبوری تهران 
و البرز خواهد بود، تصریح کرد: آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و کرج 

۱۶۰ کیلومتر طول دارد و به صورت دو باند ۶ خطه خواهد بود.
وی به آزادراه کنارگذر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی 
قطعات یک و دو آزادراه کنار گذر اصفهان به طول ۶۳ کیلومتر به اتمام 

رسیده و به زودی بهره برداری از آن آغاز می شود.
از  اصفهان  به  فعلی شیراز  افزود: جاده  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
قسمت جنوب اصفهان به آزادراه شمالی اصفهان به سمت نظنز متصل 
می شود و از شرق اصفهان عبور می کند که ترافیک سنگینی را ایجاد 
کرده است، با افتتاح این آزادراه ترافیک سنگین داخل شهر اصفهان 
به بیرون شهر منتقل می شود و به طور کلی ۷۵ تا ۸۰ درصد مشکل 

ترافیکی درون شهری برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: البته این آزادراه قطعه دیگری به طول ۳۲ کیلومتر دارد 
که عملیات اجرایی آن شروع شده است. این قطعه تکمیل کننده این 
آزادراه است که امیدواریم تا سال بعد یا حداکثر تا ۱۴۰۱ تکمیل شود.

با  می رود  انتظار  گفت:  اقتصاد  وزیر 
با در  پیشبرد بیمه هوشمند، هر فرد 
هوشمند،  کارت  یک  داشتن  اختیار 
شرایط  با  متناسب  نامه  بیمه  بتواند 
از  و  انتخاب  را  خود  زندگی  و  شغلی 

مزایای آن بهره مند شود.
عمومی  مجمع  در  دژپسند  فرهاد   
گفت:  مرکزی،  بیمه  سالیانه  عادی 
انتظار می رود با پیشبرد بیمه هوشمند، 
هر فرد با در اختیار داشتن یک کارت 
چهره  ارتباط  به  نیاز  بدون  هوشمند 
به چهره، بتواند بیمه نامه متناسب با 
شرایط شغلی و زندگی خود را انتخاب 

و از مزایای آن بهره مند شود.
افزود:  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر 
سال  از  بیمه  صنعت  خوشبختانه 
آغاز  را  توجهی  قابل  جهش   ۱۳۹۷
نتایج  شاهد  اکنون  که  است  کرده 
برنامه،  با  باید  اما  هستیم  آن  مثبت 
شود  ساماندهی  گونه ای  به  تالش ها 
به سرعت  با سایر کشورها  فاصله  که 

کاهش یابد.
عملکرد  به  توجه  با  داشت:  بیان  وی 
سیل  در  بیمه  صنعت  خوب  بسیار 
تأسیس  با  امیدواریم   ،۱۳۹۸ سال 
صندوق بیمه حوادث طبیعی، بتوانیم 
از ظرفیت های صنعت بیمه در پذیرش 

ریسک های طبیعی بهره مند شویم.

دژپسند با اشاره به اهمیت بیمه های 
کاری  و  روزمره  زندگی  در  مسئولیت 
مسئولیت  بیمه  گفت:  جامعه،  افراد 
برای  مهم،  بسیار  مؤلفه های  از  یکی 
باید  و  است  رشد  به  رو  اقتصاد  یک 
بیشتری  کار  نامه،  بیمه  این  روی  بر 
و  انتخاب  مناسب  راهکارهای  و  شود 

عملیاتی شود.
همچنین وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم 
معرفی کاراتر بیمه زندگی به مردم و 
ارائه مزایای آن گفت: صنعت بیمه باید 
جدید  رشته های  بررسی  و  مطالعه  با 

بیمه ای در دنیا، آن ها را بومی سازی 
کرده و خدمات مربوط را به مردم ارائه 

دهد.
دژپسند افزود: صنعت بیمه با احساس 
مسئولیت در دوران همه گیری کرونا، 
با  کارها  و  کسب  از  حمایت  برای 
و  تعطیلی کسب  نامه  »بیمه  طراحی 
کار به دلیل اپیدمی و پاندمی« اقدام 
به نحوی که  انجام داده است،  خوبی 
کسب و کارها می توانند خود را از ۵۰۰ 
هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان درآمد 
در روز برای حداکثر یک دوره شصت 

اهمیت  به  توجه  با  کنند.  بیمه  روزه، 
این  در  بیمه ای  خدمات  نوع  این 
رسانی  اطالع  که  است  الزم  شرایط، 
مناسب در این زمینه، در دستور کار 
صنعت بیمه قرار گیرد. حق بیمه این 
بیمه نامه برای مدت یکسال از ۲۱۰ 
تا ۱۰ میلیون و هشتصد  هزار تومان 
پوشش  و  است  متغیر  تومان  هزار 
و  کسب  نیز،  نامه  بیمه  این  بیمه ای 
کارها را از حداقل ۳۰ میلیون تومان 
پوشش  تحت  تومان  میلیون   ۷۲۰ تا 

قرار می دهد.

گزارشبیمه هوشمند اجرایی شود

کارگزار کهنه کار وال استریت: اقتصاد 

آمریکا شکسته شده و فدرال رزرو آگاهانه 

در حباب آن می دمد

کارگزار کهنه کار وال استریت و مدیرعامل یورو پاسیفیک کپیتال، 
می گوید: فدرال رزرو آمریکا دوباره باید اجازه دهد نرخ بهره باال 

برود مگر این که بخواهد دالر بی ارزش شود.
وال استریت  کهنه کار  کارگزار  شیف،  پیتر  راشاتودی،  از  نقل  به 
و مدیرعامل یورو پاسیفیک کپیتال، می گوید: فدرال رزرو آمریکا 
دوباره باید اجازه دهد نرخ بهره باال برود مگر اینکه بخواهد دالر 

بی ارزش شود.
در  فدرال رزرو  رئیس  اظهارات  جالب ترین  از  یکی  او،  گفته  به 
کنفرانس خبری روز گذشته این بود که گفت بانک مرکزی آمریکا 
باید با نرخ تورم پایین مبارزه کند چرا که این می تواند منجر به 

پایین آمدن بیش از حد نرخ بهره شود.
او گفت: اما فدرال رزرو نرخ بهره پایین می خواهد و همین حاال 
رئیس  که  است  است. پس چطور  رسانده  به صفر  را  بهره  نرخ 
فدرال رزرو می گوید نرخ تورم پایین مشکل ساز است؟ این در حالی 
است که او می گوید تنها مشکلی که نرخ تورم پایین ایجاد می کند 
پایین آمدن نرخ بهره است که او قباًل از آن به عنوان حالل همه 

مشکالت اقتصاد آمریکا یاد می کرد.
و  است  شده  حبابی  آمریکا  اقتصاد  بدون شک  می گوید:  شیف 
فدرال رزرو هم از این امر آگاهی دارد چراکه هر زمانی که باد این 
حباب کاهش می یابد بانک مرکزی آمریکا دوباره بیشتر از قبل در 
آن می دمد. منظورم این است که تمام سیاست های فدرال رزرو 

برای حفظ این حباب طراحی شده است.
باد  برای  اینجاست که هر چه فدرال رزرو  تلخ  او می گوید: طنز 
واقعی  رشد  کاهش  باعث  می دهد  انجام  آمریکا  اقتصاد  کردن 
اقتصاد می شود. فدرال رزرو بزرگترین دشمن رشد اقتصادی واقعی 
آمریکا است چراکه به قدری درگیر حفظ این حباب شده است 

که حاال وجود آن را انکار می کند.

صادرات ۳۵ میلیون دالری پوشاک ایرانی به ۲۹ 
کشور جهان

ایران در ۵ ماهه ابتدایی امسال اقدام به صادرات بیش از ۴ هزارو ۵۲۷ 
تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار دالربه ۲۹ کشور 

جهان کرده است.  
پوشاک  تجارت  تشریح  با  لطیفی  روح اهلل  سید  گمرک،  از  نقل  به 
کشورمان گفت: ایران در ۵ ماهه ابتدایی امسال جاری بالغ بر ۴ هزار 
و ۵۲۷ تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۲ دالر 
است  حالی  در  این  است.  کرده  صادر  جهان  کشور   ۲۹ از  بیش  به 
کشور   ۴ صرفاً  گذشته  سال  در  ایران  پوشاک  مقصد  کشورهای  که 

افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده است.
به  تولید کشورمان  پوشاک  در حال حاضر  افزود:  سخنگوی گمرک 
ازبکستان،  آذربایجان،  ارمنستان،  استرالیا،  کویت،  عراق،  کشورهای 
کره،  آلمان،  قرقیزستان،  ترکمنستان،  پاکستان،  افغانستان،  روسیه، 
ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئال، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، 
عمان، نیجریه، سوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر 

شده است.
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در خصوص میزان واردات پوشاک 
نیز خاطر نشان کرد: اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است ولیکن 
میزان واردات پوشاک در این مدت زمان مشخص کمتر از دو و نیم 
تن و به ارزش ۵۱۴ هزار و ۴۴۱ دالر بوده که غالباً به صورت مسافری 

و یا پستی بوده است.

گازرسانی به ۵ هزار خانوار در قشم تا پایان امسال

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان از گازرسانی به ۵ هزار خانوار جزیره 
قشم تا پایان امسال خبر داد. فواد حمزوی، با بیان اینکه عملیات گازرسانی 
در جزیره قشم در بخش روستایی ۲۰ درصد و در بخش شهری نیز ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: عملیات گازرسانی در این جزیره از سال 
۹۲ با راه اندازی کارخانه سیمان و خط ایستگاه گاز در قشم آغاز شد و تا پایان 
امسال با گازرسانی به شهر درگهان و روستاهای ُهُلر و کووه ای در این جزیره 
تداوم می یابد که با تحقق این طرح، ۵ هزار خانوار شهری و روستایی از گاز 
طبیعی بهره مند می شوند.وی افزود: تاکنون هزار و ۵۰۰ علمک گاز در شهر 
درگهان و روستاهای اطراف آن نصب شده است که تا پایان امسال به ۳ هزار 
و ۵۰۰ علمک می رسد.مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان تصریح کرد: 
شبکه انتقال گاز درگهان، ُهُلر و کووه ای ۱۲۰ کیلومتر است و تاکنون ۳۳۰ 
مشترک خانگی و ۴۲ مشترک تجاری و اداری در حال استفاده از نعمت گاز 
طبیعی هستند و برای رفاه حال مردم این منطقه، واحد امور مشترکان و امداد 
گاز درگهان فعال شده است. حمزوی همچنین اظهار کرد: شبکه توزیع گاز در 
شهر قشم ۱۵ کیلومتر است که در مرحله نخست ۴۷۲ علمک در شهرک سام 
و زال قشم نصب شده و پیش بینی می شود تا پایان شهریور سال آینده تعداد 
علمک های نصب شده در قشم به ۴ هزار افزایش یابد که اکنون قابلیت تأمین 
گاز ۱۲ هزار مشترک را داراست و در سال ۱۴۰۰ نیز شهر سوزا و روستاهای 

اطراف آن نیز از گاز طبیعی بهره مند می شوند.
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تعداد کشتی های با نیرو محرکه ال ان جی در این 

دهه ۲ برابر می شود

تقاضا برای کشتی های با نیروی محرکه ال ان جی در حالی افزایش 
به  ال ان جی  به  توجه شرکت های کشتیرانی جهان  که  است  یافته 

عنوان سوخت پاک تر جلب شده است.
به نقل از راشاتودی، تقاضا برای کشتی های با نیروی محرکه ال ان جی 
در حالی افزایش یافته است که توجه شرکت های کشتیرانی جهان به 

ال ان جی به عنوان سوخت پاک تر جلب شده است.
در اوایل این ماه اولین کشتی بسیار بزرگ ال ان جی محرک کانتینربر 
جهان توسط صنایع سنگین هیوندای به آب انداخته شد تا به شرکت 
در  کشتی  مالکان  بزرگترین  از  یکی  پاسیفیک،  استرن  کشتیرانی 

جهان تحویل داده شود.
این تنها آغاز موج استفاده از کشتی های با نیروی محرکه ال ان جی 

می باشد.
امسال صنعت کشتیرانی جهان که در  اتفاقات بسیار مهم  از  یکی 
هیاهوی بحران کرونا گم شد اجرایی شدن قانون جدید استفاده از 
سوخت های با آالیندگی پایین در کشتی ها، توسط سازمان بین المللی 

دریانوردی بود.
این منبع جدید تقاضا باعث شده است پاالیشگاه ها تولید سوخت های 
با آالیندگی پایین را در دستور کار خود قرار دهند و تولیدکنندگان 

ال ان جی هم تولیدات خود را افزایش دهند.
با این که پاندمی کرونا تقاضای جهانی سوخت را پایین آورده است 
با این حال گرایش بلندمدت به سوی ال ان جی در حال تقویت است.

شرکت سی -ال ان جی که یک سازمان متشکل از چند صنعت است 
با  اعالم کرد در ۱۲ ماه گذشته تعداد سفارش ساخت کشتی های 

نیروی محرکه ال ان جی ۵۰ درصد افزایش داشته است.
حاال این سازمان اعالم می کند که ناوگان کشتی های با نیروی محرکه 

ال ان جی جهان در ۱۰ سال آینده ۲ برابر خواهد شد.
در حال حاضر ۸۰/۰۰۰ کشتی ثبت شده در جهان وجود دارد که 
کمتر از ۴۰۰ فروند از آنها از ال ان جی به عنوان سوخت خود استفاده 
مالزی،  دولتی  نفت  شرکت  ال ان جی  مطالعات  رئیس  می کنند. 
از  به بیش  تا سال ۲۰۳۰  تعداد  این  پتروناس، تخمین می زند که 

۱/۰۰۰ فروند برسد.

مذاکره با جهاد دانشگاهی برای فرآوری گیاهان دارویی
از  متحرک  دامداران  عشایری  اتحادیه  مدیرعامل 
گیاهان  فرآوری  برای  دانشگاهی  جهاد  با  مذاکره 
دارویی و عرضه آنها به بازار خبر داد و گفت: با این 
کار می توان از ظرفیت های مغفول مانده این بخش 

بهره برد.
دامداران  عشایری  اتحادیه  مدیرعامل  خرم،  فضل   
متحرک کشور  در نشستی خبری از مذاکره با جهاد 
دانشگاهی برای فرآوری گیاهان دارویی و عرضه آنها به 
بازار خبر داد و گفت: با این کار می توان از ظرفیت های 

مغفول مانده این بخش بهره برد.
وی همچنین از راه اندازی یک سایت برای عرضه دام 
و صنایع دستی عشایر خبر داد و افزود: عشایر کشور 
این  در  را  خود  کاالهای  مستقیم  طور  به  می توانند 

سایت عرضه کنند.
توسط  کشور  گوشت  درصد   ۲۵ اینکه  بیان  با  خرم 
عشایر تولید می شود، اضافه کرد: طی سالهای گذشته 
۱,۲۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به 
زنجیره تولید گوشت قرمز اختصاص یافته همچنین 
طرح  این  برای  نیز  دیگر  تومان  میلیارد   ۵۰۰ اخیراً 
اختصاص یافته که ۴۵۰ میلیارد تومان آن جذب شده 

و توزیع ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز آغاز شده است.
خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  مسئول  مقام  این 
با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم 
این  با  کرد:  اضافه  است،  تومان  هزار   ۴۱ زنده  دام 
بین ۳۵  بازار  در  زنده  دام  کیلوگرم  هر  قیمت  حال 
می شود  باعث  مساله  این  و  است  تومان  هزار  تا ۳۸ 
عشایر که پروار دام انجام می دهند به محض فروختن 

دام هایشان، دیگر اقدام به تولید نکنند.
خرم با اشاره به اینکه دولت باید اختیارات بیشتری را 

در زمینه تنظیم بازار دام و گوشت قرمز به تشکل های 
باید  دولت  مثال  بعنوان  افزود:  کند،  واگذار  تولیدی 
صادرات دام زنده را به تشکل ها واگذار کند و آنها به 
درستی می توانند این مهم را مدیریت کنند که نه بازار 
تولید دچار مشکل شود.  نه  و  ببینید  آسیبی  داخل 
همچنین در حوزه واردات نهاده ها و تأمین ارز دولت 
تولیدی  اتحادیه های  به  بیشتری  اختیارات  می تواند 

بدهد.
وی همچنین بر لزوم کاهش قیمت تمام شده تولید 
دام عشایری تاکید کرد و افزود: این کار برای کاهش 

قیمت مصرف کننده الزم است.
خرم درباره مباحث مطرح شده مبنی بر قاچاق دام 

عشایری نیز گفت: از قاچاق اطالع ندارم. ذات حرکت 
عشایر مرزی است ضمن اینکه اخیراً نیز اعالم شده 
یکی از دالیل کاهش قیمت گوشت قرمز جلوگیری از 
قاچاق بوده است و صدور کارت هویت و پالک گذاری 

دام ها نیز احتمال قاچاق را کاهش می دهد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با 
با جمعیت یک  اینکه ۲۱۳ هزار خانوار عشایر  بیان 
نفر در کشور زندگی می کنند،  میلیون و ۱۸۶ هزار 
 ۴۰۰ و  میلیون   ۲۲ دارای  جمعیت  این  داد:  ادامه 
هزار   ۱۹۰ تولید  ظرفیت  و  هستند  دام  رأس  هزار 
تن گوشت و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصوالت 

زراعی و باغی ،۳۳۰ هزار تن تولید شیر را دارند.

مدیر پروژه خودروی سورن سال از آمادگی 
این  سازی  تجاری  برای  خودرو  ایران 

محصول در یک ماه آینده خبر داد.
با اشاره به توان تولید  اسفندیار نیک پور، 
سورن  خودروی  دستگاه  هزار   ۳۰ ساالنه 
پروژه،  گیری  شکل  اهداف  درباره  سال، 
گفت: تولید این محصول با هدف پشت سر 
گذاشتن برخی استاندارها و الزامات و نیز به 
روز آوری آیتم ها و فیچرهای خودرویی بر 

اساس نیاز بازار شکل گرفته است.
وی با اشاره به مزایای خودروی سورن سال 
نسبت به خودروی مبنا، افزود: این خودرو 
دارای چراغ دی الیت یا روشنایی روز است 
که در دسته الزامات جدیدی قرار دارد که 
برای خودروها تعریف شده است. هم چنین 
چراغ های عقب این خودرو تغییر یافته و 
است.  عقب  دنده  چراغ  و  مه شکن  دارای 
برخی از دیگر الزامات از جمله ایمنی کودک 
نیز بر روی صندلی های این خودرو تعبیه 

شده است.
بیان  با  سال  سورن  خودروی  پروژه  مدیر 
با   ۷EF موتور  دارای  خودرو  این  اینکه 
دور  هزار  در شش  بخار  اسب  قدرت ۱۱۶ 
با حداکثر گشتاور ۱۶۰ نیوتن متر در چهار 
هزار و ۵۰۰ دور و استاندارد آالیندگی اروپا 
این  تغییرات  اظهار کرد: حجم  است،  پنج 
و  جلو  سپر  و  پنجره  جلو  شامل  محصول 
دو  جدید  های  رینگ  نیز  جانبی  نمای  از 
رنگ است. ایران خودرو برای نخستین بار 

را  رینگ  از  مدل  این  شد  موفق  ایران  در 
داخلی سازی کرده و تکنولوژی ساخت آن 

را وارد کند.
خودروی  مشخصات  سایر  به  اشاره  با  وی 
جانبی،  درهای  کرد:  تصریح  سال،  سورن 
دستگیره ها و زه های جانبی این محصول 
تغییر یافته و شیشه عقب و شیشه درهای 
عقب خودرو  ناحیه  در  است.  دودی  عقب 
روی خودرو  بر  اسپویلر  و  نیز سه سنسور 

نصب شده است.
روی  بر  کرد:  اذعان  ادامه  در  پور  نیک 
 )MFD( داشبورد خودرو، صفحه نمایشگر
دچار  آن  های  افکت  برخی  و  شده  نصب 

جدید  خودرو  فرمان  است.  شده  تغییرات 
و به روز آوری شده همراه با کروز کنترل 
تغییرات  محصول  این  صندلی های  است. 
ظاهری یافته و روکش ها عوض شده است. 
هم چنین رودری ها و طرح های روی آن 
نیز عوض شده و کفپوش های خودرو تغییر 

یافته است.
وی با اشاره به حجم داخلی سازی در سورن 
سال، اظهار کرد: تمامی قطعات این خودرو 
تامین  و  تولید  داخلی  سازندگان  توسط 
گذشته  در  که  مواردی  از  یکی  می شود. 
ایران خودرو را در مسیر تامین دچارمشکل 
می کرد، سیستم برق و پلتفرم برقی بود. اما 

در حال حاضر با داخلی سازی این مجموعه 
و نصب آن بر روی محصوالت ایران خودرو، 
مشکالت در این زمینه مرتفع شده است. 
دانش  از  بهره گیری  لطف  به  چنین  هم 
در  نیز  ای.سی.یو  قطعه  ایرانی،  مهندسان 

داخل کشور تولید و تامین می شود.
تولید  ظرفیت  که  این  بیان  با  پور  نیک 
محصول  این  از  دستگاه  هزار   ۳۰ ساالنه 
ایجاد شده، به درصد پیشرفت پروژه سورن 
پالس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فاز 
شروع به تولید این پروژه طی می شود و تا 
یک ماه دیگر، مرحله تولید انبوه خودرو آغاز 

می شود.

سورن سال آماده تجاری سازی است
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اجتماعی
خبر

طرح مجلس برای واگذاری کامل 
مهدکودک ها به آموزش و پرورش

نماینده مجلس گفت:طرحی را هفته قبل پیشنهاد دادیم 
ماده  یک  و  غیردولتی  مدارس  درباره  مختلفی  مواد  که 
درباره مهدکودک ها دارد که بر مبنای آن مهدکودک ها 

کاًل در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد.
شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو  زاهدی  مهدی 
بنیادین  تحول  سند  اجرای  عدم  دالیل  درباره  اسالمی 
درباره  مسئولین  باور  عدم  گفت:  و  برشمرد  را  مواردی 
سندتحول جدی است. گفتار درمانی کافی است باید به 

سمت عمل گرایی حرکت کنیم.
وی افزود: باور دارم که جریان نفوذ در آموزش و پرورش 
کنیم  دقت  هم  رهبری  فرمایشات  در  است.  کرده  رخنه 
مبنای  بر  پرورش  و  آموزش  گیری  شکل  می یابیم  در 
پیدا کرد و معتقدم  ادامه  تفکر  این  و  بود  سیستم غربی 
هنوز هم هست.وی افزود: کاری به فرد حقیقی ندارم از 
افرادی  می بینیم  وقتی  می کنم؛  صحبت  حقوقی  جایگاه 
دانشگاه  در  سال   ۵ را  فردی  مثاًل  می گیرند  کار  به  را 
گفته  و  کرده  سخنرانی  قباًل  که  می گذارند  فرهنگیان 
باور ندارد و دانشگاه فرهنگیان که  را  دانشگاه فرهنگیان 
سالی ۳۰ هزار ورودی می پذیرفت ظرف چند سال ورودی 
اش به ۳۰۰۰ نفر رسید. فکر می کنید این موضوع بدون 
برنامه بوده است؟ نمی گویم فردی که مسئول بوده عامل 
نفوذ است، بلکه تفکری حاکم بوده که آمده و در دانشگاه 
فرهنگیان رخنه کرده و آنها را قانع کرده که باید سیستم 
دیگری را در دانشگاه به جریان بیندازیم.وی ادامه داد: یا 
و  دعا  که  بود  آمده  مطلبی  یازدهم  سال  کتاب  در  مثاًل 
نیایش حدود ۳۰ درصد و موسیقی باالی ۶۰ درصد آرامش 
وارد  همینطوری  اندیشه  این  می کنید  فکر  است.  بخش 
کتاب درسی می شود؟ جریان نفوذ به گونه ای کار می کند 
که تا اعماق کتب درسی و مدیریت ها اثر می گذارد.وی با 
اشاره به ماجرای حذف کنکور سراسری گفت: سال ۸۷ که 
وزیر علوم بودم به اتفاق دکتر فرشیدی، وزیر وقت آموزش 
باید کنکور برچیده  این نتیجه رسیدیم که  به  و پرورش 
شود. قانونی هم مصوب شد، اما چرا در این سال ها کنکور 
از بیرون کالس کنکورها  حذف نشده است؟ جریانی که 
یکی  نمی دهد.  اجازه  دارد  میلیاردی  هزار  درامدهای  و 
گویم  نمی  است.  نفوذ  جریان  همین  ما  گرفتاری های  از 
اند؛  نفوذ  عامل  اند  پرورش  و  آموزش  در  که  نیروهایی 
به نظام هستند،  افراد خوب و متدین و عالقه مند  بلکه 
افراد  روی  و  می شود  وارد  واسطه  چند  با  جریان  آن  اما 

اثر می گذارد.

شهرداری تهران در نظر دارد سهم دوچرخه از 
حمل و نقل عمومی را تا پایان سال جاری به 
یک درصد افزایش دهد. این رقم در ابتدای این 
دوره مدیریت شهری نیم دهم درصد بوده و 
قرار است در دوره ای پنج ساله به چهار درصد 

افزایش پیدا کند.   
با  دیدار  در  تهران   شهردار  حناچی،   پیروز 
سفرای تعدادی از کشورها و نماینده سازمان 
بهداشت جهانی در ایران که به مناسبت روز 
در  گفت:  شد،  برگزار  خودرو  بدون  جهانی 
فرهنگ و ادبیات فارسی یک بیت شعر گاهی 
بر  دهد.  می  انجام  را  صحبت  ها  ساعت  کار 
همین اساس به این بیت شعر اشاره می کنم 
که »آب کم جو تشنگی آور بدست/ تا بجوشد 

آب از باال و پست.«
او با اشاره به سالگرد دفاع مقدس در کشور نیز 
گفت: با این که جنگ تحمیلی خسارات زیادی 
به کشورمان وارد کرد، اما این جنگ نمایشگر 
رشادت و دالوری جوانان این سرزمین است.  
را  آن  تلخی  و  جنگ  دوران  که  کشورهایی 
درک کرده باشند ارزش صلح را بیشتر درک 
می کنند. جنگ برای ما تجربه ای بوده است 
استفاده  برای حل مشکالت جاری  آن  از  که 

می کنیم.
شهردار تهران در ادامه گفت: روز جهانی بدون 
خودرو و سه شنبه های بدون خودرو امروز با 
هم متقارن شد و امروز هم  در عهدی که با 
مردم برای سه شنبه های بدون خودرو بسته 

بودیم پایبند بودیم.
کم  های کالنشهرها  عارضه  از  یکی  افزود:  او 
برای  آن  از  ناشی  های  بیماری  و  تحرکی 
دوچرخه  دلیل  همین  به  است.  شهروندان 
از مدهای حمل  یکی  اینکه  بر  سواری عالوه 
از زاویه سالمت هم به آن  باید  و نقلی است 

نگاه کرد.
حناچی ادامه داد: در تهران حدود ۱۷۰ کیلومتر 
مسیر دوچرخه  وجود دارد که ۴۰ کیلومتر آن 
در مدیریت جدید شهری ساخته شده است 

در حال  مناطق شهرداری  در  مسیرها  این  و 
توسعه است و مقرر شده سهم دوچرخه که از 
ابتدای این دوره نیم دهم درصد بوده در دوره 
ای پنج ساله به چهار درصد افزایش پیدا کند. 
به ۹ دهم درصد رسیده  این رقم  اکنون  هم 
است و امیدواریم تا آخر امسال این رقم به یک 

درصد برسد.
شهردار تهران افزود: برنامه شهرداری تهران بر 
مبنای کاهش آالیندگی، کنترل ذرات معلق و 
گازهای آالینده و کاهش جدی آنها و معاینه 
شبکه  توسعه  همچنین  است.  خودروها  فنی 
حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار دارد. در 
حال حاضر ۲۴۰ کیلومتر مسیر ریلی در هفت 
خط در تهران وجود دارد و همین مقدار نیز 
برنامه برای توسعه آن پیش بینی شده است. 
توسعه شبکه اتوبوسرانی نیز در شرایط تحریم 

کار بسیار سختی است.
هجری  قرن  سال  آخرین  امسال  گفت:  او 
آخرین  من  عبارتی  به  و  است،  شمسی 
شهرداری  هستم.  تهران  در  قرن  شهرداراین 
تهران به مناسبت پایان قرن هجری شمسی 
برنامه های متفاوتی در سطح شهر تهران دارد 

که عنوان تهران ۱۴۰۰ اجرا می شود.
حناچی به بحران کرونا اشاره کرد و گفت: همه 
کرونا  اپیدمی  درگیر  حال حاضر  در  کشورها 
مواجه  مشکل  این  با  نیز  ما  کشور  و  هستند 
است . ما عالوه بر آن با معضل تحریم ها نیز 
روبرو هستیم. در حالی که در شرایط سخت 
کشورها به کمک یکدیگر می روند ما نیز این 

انتظار را از سایر کشورها داشتیم.
اوقات خوش  از گذراندن  امیدواری  ابراز  با  او 
گفت:  تهران  در  کشورها  سایر  سفرای  برای 

ارتفاعات  داریم،  خاصی  شرایط  تهران  در  ما 
و هر سال  تهران هستند  منبع آب  البرز که 
وارد  آب  تهران  به  مکعب  متر  میلیون   ۲۵۰
کردند  پایتخت  را  تهران  که  آنها  و  می شود 
انتخاب درستی داشتند . زمانی تهران با ۶۰۰ 
قنات فعال آب را به قسمت های جنوبی آن 
می رساند. در تهران یک اثر ثبت جهانی به نام 
کاخ گلستان وجود دارد و طبیعت استثنایی 
نمایان  را  تهران  و جنوب  اختالف شمال  که 
می کند. در حالیکه در کوهستان های شمال 
می  زیر صفر  درجه  به ۲۰  دما  گاهی  تهران 
رسد همزمان در شن زار های جنوب تهران 
شتر پرورش می دهند و این تنوع اقلیمی در 
کالنشهرهای دنیا کم نظیر است و  امیدوارم 
تهران  در  را  انگیزی  و خاطره  روزهای خوب 

تجربه کنید.

تحقق سهم یک درصدی دوچرخه از 
حمل و نقل عمومی 

ضرورت  بر  تاکید  با  قضائیه  قوه  رییس 
دانش  های  شرکت  ظرفیت  از  استفاده 
الکترونیک  پابند  از  گفت:استفاده  بنیان 
که  است  نهادینه  بنیان  دانش  اقدام 
بسیاری از امور زندانیان را تسهیل کرده 

است.
 آیت اهلل رییسی در آیین افتتاح پردیس 
ضمن  قضایی،  و  حقوقی  نوآوری های 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره 
به اینکه امام )ره( در دوران دفاع مقدس، 
امور را به نیروهای مبتکر و خالق جوان 
با وجود همه  این جوانان  و  واگذار کرد 
کمبودها و تنگناها، اقدامات نوینی را در 
عرصه جنگ رقم زدند، گفت: امروز نیز 
باید از ظرفیت علمی عظیم نیروی جوان 
و شرکت های دانش بنیان برای پیشبرد 

امور و رفع مشکالت بهره گرفت.
اینکه  بر  تاکید  با  قضاییه،  قوه  رییس 
شرکت های دانش بنیان می توانند مسایل 
حقوقی و قضایی خود را از طریق دفتری 
قضایی  دستگاه  زیرمجموعه  در  که 
ادامه داد:  تاسیس شده، پیگیری کنند، 
از سویی دیگر این شرکت ها، ظرفیت های 
خود را در ۴۰۰ موضوع شناسایی شده به 
بخش های مختلف قضایی ارائه می دهند 
تا دسترسی به عدالت برای مردم تسهیل 
و تسریع شود و شفافیت دستگاه قضایی 

نیز افزایش یابد.
پردیس  افتتاح  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
می تواند  قضایی  و  حقوقی  نوآوری های 
یاری رسان دستگاه قضایی در حوزه های 
پزشکی  امالک،  و  اسناد  ثبت  مختلف 

قانونی و سازمان زندان ها باشد.
را  الکترونیک  پابند  قضاییه،  قوه  رییس 
یکی از نمونه های موفق اقدام دانش بنیان 
نهادینه و بومی شده در کشور عنوان کرد 
که بسیاری از امور مربوط به زندانیان را 

تسهیل کرده است.
رییسی با بیان اینکه باید از شرکت های 
دانش بنیان حمایت های قانونی، مالی و 
موضوع  گفت:  شود،  قضایی  و  حقوقی 
از  جلوگیری  و  شرکت ها  اعتبارسنجی 
تاسیس شرکت های صوری که مشکالتی 
را برای مردم ایجاد می کنند امری بسیار 
افتتاح  با  مهم  این  که  است  ضروری 
قضایی  و  حقوقی  نوآوری های  پردیس 

تحقق بیشتری می یابد.
دولت الکترونیک، موضوع دیگری بود که 
آیت اهلل رییسی در اظهارات بر تحقق آن 

تاکید کرد.
تحقق  برای  گفت:  قضاییه  قوه  رییس 

بخش های  الکترونیک،  دولت  کامل 
اطالعاتی  امساک  از  باید  مختلف کشور 
پرهیز کنند و با رعایت اصول و ضوابط 
امنیتی اطالعات خود را با سایر بخش ها 

لینک نمایند.
دولت  تشکیل  اینکه  بیان  با  وی 
محقق  بود  انتظار  که  آنطور  الکترونیک 
دولت  تشکیل  داد:  ادامه  است،  نشده 
الکترونیک در زمینه جلوگیری از طوالنی 
شدن دادرسی ها بسیار موثر است، چراکه 
استعالماتی که میان مراجع  و  مکاتبات 
زمینه  در  مختلف  بخش های  و  قضایی 
رسیدگی به یک پرونده صورت می گیرد 

بعضاً دادرسی ها را طوالنی می کند.
باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه 
افتتاح پردیس نوآوری های  نیز در آیین 
پردیس  گفت:  قضایی  و  حقوقی 
هدف  با  قضایی  و  حقوقی  نوآوری های 
رفع مسایل و مشکالت حقوقی و قضایی 
از  استفاده  و  بنیان  دانش  شرکت های 
ظرفیت های این شرکت ها در بخش های 

مختلف قضایی راه اندازی شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: 
شرکت های  معنوی  مالکیت  از  حفاظت 
و  ارزشگذاری  نظام  بنیان،  دانش 
موانع  رفع  ها،  این شرکت  اعتبارسنجی 
در ثبت آن ها و داوری میان شرکت های 
دانش بنیان در صورت بروز اختالف مابین 
آن ها با استقرار واحد تخصصی از شورای 
ماموریت های  عمده  از  اختالف  حل 

پردیس نوآوری حقوقی و قضایی است.
پردیس  افتتاح  در جریان  است،  گفتنی 
با حضور  و قضایی،  نوآوری های حقوقی 
همکاری  نامه  تفاهم  رییسی  اهلل  آیت 
و  قضاییه  قوه  راهبردی  معاونت  میان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای  شکوفایی  و  نوآوری  و  صندوق  و 
و  بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت 
تیم های استارتاپی و استفاده از خدمات 
آن ها در بخش های مختلف قضایی منعقد 

شد.
»پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی« 
ابراهیم  سید  آیت اهلل  حضور  با  که  
علمی  معاون  ستاری  سورنا  رئیسی، 
از  جمعی  و  جمهور  رئیس  فناوری  و 
مسئوالن عالی قضایی مورد بهره برداری 
قرار گرفت در فضایی بالغ بر ۳۶۰۰ متر 
مربع و با استقرار ۴۰ تیم استارتاپ آغاز 
به کار کرده و قرار است موتور محرکی 
خالق  و  بنیان  دانش  شرکت های  برای 
نیازهای  رفع  ضمن  می توانند  که  باشد 

قوه قضاییه، به هوشمندسازی و چابک 
نظام  بیشتر  چه  هر  کارآمدی  و  سازی 

قضایی کشورمان کمک کنند.
زمینه  ایجاد  هدف  با  که  پردیس  این 
شرکت های  متقابل  خدمات  ارائه  برای 
دانش بنیان و دستگاه قضا تشکیل شده، 
ماموریت حمایت از استارت آپ ها فعال 
عهده  بر  را  قضائی  و  حقوقی  حوزه  در 
ساز  زمینه  پردیس  این  همچنین  دارد. 
 - حقوقی  نوآوری  »شبکه  گیری  شکل 
قضائی« است که بر اساس آن خدمات 
شناسایی  قضائی  دستگاه  نیاز  مورد 
بنیان  دانش  شرکت های  اختیار  در  و 
قرار می گیرد تا شرکت هایی که توانایی 
تامین این نیازها را دارند مورد حمایت 
معاونت  گزارش  اساس  بر  گیرند.  قرار 
راهبردی قوه قضائیه تا کنون ۴۰۰ مورد 
از خدمات مورد نیاز قوه قضائیه شناسایی 

و به این شبکه اعالم شده است.
قضائیه،  قوه  رئیس  دستور  با  همچنین 
خط ویژه سازمان ثبت مالکیت معنوی 
به  خدمات  ارائه  برای  شرکت ها  ثبت  و 
شرکت های دانش بنیان این پردیس، در 
محل پردیس مستقر شده و به شرکت ها 
خدمت  این  کرد.  خواهد  خدمات  ارائه 
کارگروه  خانه  »دبیر  استقرار  کنار  در 
شرکت های  قضائی  حقوقی-  ساماندهی 
پردیس  محل  در  بنیان«  دانش 
مهم  گامی  قضائی،  نوآوری های حقوقی 
قضائی شرکت های  گره های  تسهیل  در 

دانش بنیان به شمار می رود.
ارتقاء سالمت دستگاه قضا، توسعه عدالت 
خدمات  به  ارزان  و  آسان  دسترسی  و 
پیشگیری  و  بینی جرایم  قضایی، پیش 
از جرم و افزایش مشارکت های اجتماعی 
در بهبود نظام قضایی از جمله اهداف و 

برنامه های »پردیس نوآوری های حقوقی 
و قضایی« است که با استفاده از ارکان 
موجود در زیست بوم فناوری های کشور 

پیگیری خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در جریان افتتاح این 
پردیس  مختلف  بخش های  از  مرکز، 
به  چهره  گفتگوی  ضمن  و  کرد  بازدید 
پروژه های مختلفی که  با مدیران  چهره 
است،  شده  طراحی  مجموعه  این  در 
روند  و  فعالیت ها  ها،  برنامه  جریان  در 
پردیس  دستورکار  در  اجرایی طرح های 

قرار گرفت.
رئیسی همچنین با استقبال از طرح ها و 
پروژه های پردیس نوآوری های حقوقی و 
اجرای هر  برای  نیز  توصیه هایی  قضایی 
برای  پروژه ها  و  طرح ها  این  بهتر  چه 
جامعه  در  عدالت  توزیع  فرایند  تسهیل 
بخش های  همکاری  لزوم  بر  و  داشت 
مختلف حقوقی و قضایی با این پردیس 

تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از برنامه های 
قضایی  و  حقوقی  نوآوری های  پردیس 
افراد  از طرح های خالقانه  برای حمایت 
هزینه های  کاهش  و  جامعه  درآمد  کم 
خدمات قضایی تأکید کرد: فهم مطالب 
اجرای  اما  است،  تئوری خوب  در حوزه 
جسارت  و  جرأت  نیازمند  طرحی  هر 
است که با آن می توان موانع را از سر راه 
برداشت.رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم 
توجه به صیانت از مالکیت های فکری و 
معنوی تصریح کرد: مهر ثبت برای مردم 
ثبت  فرایند  در  و  است  آفرین  اطمینان 
شرکت ها و طرح ها، ضمن توجه به عنصر 
در  باید  گذاران  سرمایه  در جذب  زمان 
صوری  و  واقعی  شرکت های  تشخیص 

دقت شود تا اعتماد مردم آسیب نبیند.

تسهیل امور زندانیان با استفاده از پابند الکترونیک

بودن  بسته  از  ناجا  فرمانده   
اربعین  ایام  مرزهای کشور عراق در 
واسطه  به  و گفت:  حسینی خبرداد 
ناجا  خدوم  کارکنان  مجاهدت های 
بسیار خوب  کشور  امنیتی  وضعیت 

و مطلوب است.
پایان  در  اشتری  حسین  سردار  
فرمانده  معارفه  و  تکریم  آیین 
جمع  در  خوزستان  استان  انتظامی 
دلیل  به  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
ویروس منحوس کرونا امسال توفیق 

خدمتگزاری به زائران اربعین عبداهلل 
ان شاءاهلل  و  نداریم  را  )ع(  الحسین 
مردم عزیز حسینی ما شکل همکاری 

و زیارت شان متفاوت خواهد بود.
این مقام ارشد نیروی انتظامی بیان 
معظم  مقام  که  همانطور  داشت: 
فرمودند،  العالی(  )مدظله  رهبری 
خانه ها  در  حسینی  اربعین  زائران 
زیارت  مشغول  خود  محل های  و 

خواهند بود.
سردار اشتری با تاکید بر بسته بودن 

همه مرزهای ما به سمت کشور عراق 
ما  زمینی  مرز  چهار  کرد:  تصریح 
بسته است و امکان تردد برای زائران 
زائران  از  ما  تقاضای  و  ندارد  وجود 
است  این  )ع(  الحسین  اباعبداهلل 
و  بنده  همکاران  توصیه های  به  که 

مسئوالن مربوطه توجه کنند.
یاری  به  کرد:  امیدواری  ابراز  وی   
السالم  علیه  الحسین  عبداهلل  ابا 
بتوانیم سال آینده با رفع این بیماری 

خدمتگزار زائران عزیز باشیم.

وضعیت  خصوص  در  ناجا  فرمانده 
امنیتی کشور اظهار داشت: به واسطه 
مجاهدت های کارکنان خدوم نیروی 
انتظامی و همه دستگاه های نظامی، 
امنیتی  وضعیت  قضائی  و  امنیتی 
کشور بسیار خوب و مطلوب است و 
تا امروز امنیت با ثبات و مثال زدنی 
با کسانی که  البته  در کشور داریم، 
به حقوق مردم تعدی کنند و باعث 
رعب و وحشت مردم شوند قاطعانه 

برخورد خواهیم کرد.

مرزهای کشور 
عراق در ایام 

اربعین حسینی 
بسته است

خبر

تعطیلی یا اختالل در فرآیند آموزش، بر 
آینده کشور تاثیر می گذارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر جریان آموزش اختالل پیدا 
آینده  و  دانش آموزان  دانشجویان،  روی  آن  روانی  آثار  کند 

سرزمین تاثیرات پایداری دارد.
محسن حاجی میرزایی در آئین آغاز سال تحصیلی جدید 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت شهید رجایی گفت: رمز و 
راز زندگی و عزت و پایداری در مرام حسینی است و ان شااهلل 
ما  بگیریم.  فراوان  بزرگ درس های  دانشگاه  این  از  ما همه 
اکنون در آستانه چهلمین سال روز دفاع مقدس هستیم و 
به همه دالور مردان که حق حیات به گردن ما دارند ادای 

احترام می کنیم که این سرزمین را احیا کردند.
وی ادامه داد: همه ما مدیون شهدا و ایثارگران هستیم که 
با نثار همه وجودشان آرامش، امنیت و پیشرفت را برای این 
سرزمین موجب شدند و درجات شان در نزد خداوند متعالی 
است. امیدوارم که ما همه ادامه دهنده راه این شهدا باشیم و 

شرمنده شان نشویم.
و  علم  بهار  پاییز،  آستانه  در  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانش را آغاز می کنیم در حالی که امروز روز مهم و تأثیر 
گذاری برای ما است. شاید طمأنینه ترین مخاطره ای که بر 
مخاطره  کنار مخاطره سالمت،  در  آمد،  وجود  به  کرونا  اثر 

آموزش باشد.
ابعاد  در  را  اختالالتی  کرونا  داشت:  بیان  میرزائی  حاجی 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب شد و به تدریج جامعه 
با تالش و تعهد نیروهای خود توانست تعادل را حفظ کند 
و کسب و کارها را رونق دهد و سپس فعالیت های آموزشی 

آغاز شد.
نقد  مورد  رسانه ای  فضای  در  روزها  این  ما  کرد:  اشاره  وی 
قرار می گیریم که چرا سال تحصیلی را آغاز کردیم یا آیا ما 
نگران سالمت دانش آموزان و دانشجویان نیستیم، ما اکنون 
با یک مساله بزرگ اجتماعی رو به رو هستیم و آن مساله این 
است که اگر جریان آموزش اختالل پیدا کند آثار روانی آن 
تأثیرات  آینده سرزمین  و  آموزان  روی دانشجویان و دانش 

پایداری دارد.
سالمت  نگران  ما  طرفی  از  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
فرزندانمان هستیم. کسانی که می خواهند شیوه های مختلف 
به  منجر  که  دهند  ارائه  حل  راه  می توانند  باشند  داشته 
استمرار آموزش شود وگرنه اگر ما آموزش را تعطیل کنیم 

دستاوردی نداریم.

4

رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد؛

ضرورت آموزش به قضات برای رفع مشکل اطاله دادرسی
مدیریت  ضرورت  به  اشاره  با  دادگستری  کل  رئیس 
شعب گفت: باید آموزش های الزم به قضات ارائه شود 
تا مشکل اطاله دادرسی و پرونده های معوق پدید نیاید.

استان  دادگستری  کل  رئیس  حشمتی  جواد  محمد 
تهران در نشست شورای معاونان دادگستری تهران با 
ارباب رجوع اظهار کرد: ما به واسطه  اشاره به تکریم 
فرصت  این  و  هستیم  مواجه  نعمت  وفور  با  مراجعان 
اسالمی  میهن  عزیز  مردم  به  خدمت  برای  امروز  که 
با  با روی گشاده  و  باید غنیمت شماریم  فراهم شده 
آنان برخورد کنیم؛ همین رفتارها و توجه ها در نامه 
اعمال ما ثبت و ضبط و فردای قیامت باعث نجات ما 

خواهد شد.
را  مردم  مشکالت  وجود  همه  با  باید  داد:  ادامه  وی 
مورد توجه و پیگیری قرار دهیم و دلیل حضور ما در 
و  مردم  نیازمندی های  رفع  و مسندها  این مسئولیت 

مراجعان است و غیر از این حضور ما فلسفه ای ندارد.
حشمتی اجرای دقیق برنامه تحول قضایی را خواستار 
شد و گفت: ارزیابی از نحوه اجرای این برنامه از لحاظ 
چگونگی و برقراری ارتباط منطقی میان سرفصل های 
آن مشخص می کند که دقت در مراحل رسیدگی در 
چه سطحی قرار دارد تا حقوق مردم حفظ و از تضییع 

آن جلوگیری شود.

دادگستری  کل  رئیس 
اظهار  تهران  استان 
داشت: برای حفظ حقوق 
به  تر  جدی  باید  مردم 
و  کنیم  ورود  مسائل 
را  فرایندها  دارد  ضرورت 
اقدامات  و  مرتبط  به هم 
نظارتی بیشتر اعمال شود 
و در نهایت نیز نتایج آن 

را به مردم اعالم کنیم.
مدیریت  درباره  وی 
باید  گفت:  نیز  شعب 

آموزش های الزم به قضات ارائه شود تا مشکل اطاله 
دادرسی و پرونده های معوق پدید نیاید و در مجتمع 
نظارت قوی و مدیریت  نیازمند  امر  این  های قضایی 
حداکثر  اداری  وقت  از  این  بر  افزون  و  است  فعال 
استفاده را داشته باشیم و وقت صد درصدی در راستای 
رسیدگی به پرونده ها صرف شود تا رسیدگی ها مبتنی 

بر واقعیت و نه به هر قیمتی باشد.
اشکال  در  انسانی  منابع  حفاظت  و  صیانت  حشمتی 
مختلف را از مطالبات خود عنوان کرد و افزود: در این 
زمینه حتماً باید برنامه های پیشگیرانه و مراقبت های 

آنها برخورد  با تخلفات و عوامل  و  الزم وجود داشته 
جدی شود تا همکاران در معرض این آسیب ها قرار 
نگیرند. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان 
کرد: تعهد در انجام وظیفه بسیار مهمتر از ادای فریضه 
است؛ زیرا انجام آن نیازمند صرف وقت بیشتر، تالش 
و کوشش مضاعف است و بسیاری از مشکالت جامعه 
و مردم را مرتفع و حل و فصل می کند و از این رو، 
اهمیت و ارزش فوق العاده ای نزد خداوند متعال دارد 
و مزد و پاداش آن نه تنها کمتر از انجام فرائض نیست؛ 

بلکه بیشتر هم هست.
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اخبار

حماسه آفرینی های دوران دفاع مقدس، 

نقطه عطفی در تاریخ ایران است

استاندار گیالن با اشاره به اینکه حماسه آفرینی های دوران 
گفت:  است،  ایران  تاریخ  در  عطفی  نقطه  مقدس،  دفاع 
روحیه مقاومت و همبستگی مقابل استکبار در جامعه ما 
پر رنگ تر از همیشه بوده و نقش دفاع مقدس در ترویج و 

تثبیت این روحیه بسیار اثرگذار است.
دوران  رزمندگان  از  جمعی  با  نشست  در  زارع   ارسالن 
در  کرد:  اظهار  گیالن  استانداری  در  شاغل  مقدس  دفاع 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس، یاد و خاطره امام راحل )ره( 
و رشادت ها و فداکاری های بهترین فرزندان این سرزمین 
در دفاع از آرمان های کشور و ارزش های دین مبین اسالم 

و انقالب اسالمی را گرامی می دارم.
وی با بیان اینکه مردم، دولت و همه نیروهای مسلح تحت 
فرماندهی امام خمینی )ره( در دوران دفاع مقدس نقطه 
آفریدند،  عزیزمان  کشور  افتخار  سراسر  تاریخ  در  عطفی 
همکاری ها  و  همدلی  حماسه ها،  خلق  نتیجه  افزود: 
پیروزی بود و امروز نیز به پشتوانه وحدت، وفاق و انسجام، 
ارکان  و تالش های همه  انقالب  رهبر معظم  هدایت های 
ایران، جمهوری اسالمی مقتدرانه در  نظام و ملت بزرگ 
صحنه های مختلف نقش آفرینی می کند و مسیر شکوفایی، 

تعالی و توسعه کشور را می پیماید.
نماینده عالی دولت در گیالن خاطرنشان کرد: هشت سال 
ایستادگی و فداکاری رزمندگان اسالم و خانواده های آنان و 
انگیزه دینی و حضور در میدان های نبرد برای رضای خدا، 
درسی برای متجاوزان و قدرت های بزرگ بود که بدانند 
مرام و روحیه سرداران شهیدی چون قاسم سلیمانی، صیاد 
ایثار  نیز  و  باکری  و همت   احمد کاظمی،  شیرازی، حاج 
شهید امالکی ها و نمونه های بسیار دیگر، بین آحاد ملت 

نهادینه شده است.
وی با اشاره به اینکه وجود سالح ایمان و کلید واژه های 
خلوص نیت و جلب رضای خدا در ملت ایران موجب شده 
تا ایستادگی و مقاومت آنان همچنان استمرار یابد، گفت: 
دفاع از دستاوردهای شهدا و صیانت از راه و آرمان های آنان 
وظیفه همگان است تا روحیه جوانمردی، ایثار، خلوص و 

همدلی، همواره در جامعه ما ساری و جاری باشد.
استاندار گیالن افزود: ترکیب هنر و علم در انتقال فرهنگ 
ایثار و شهادت، می تواند نقش بسزایی در آگاهی بخشی 
نسل آینده ملت ایران و معرفی شخصیت های آشنا و گمنام 

دوران دفاع مقدس داشته باشد.
تبیین  در  اساسی  نقش  فرهنگ،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دوران دفاع مقدس برای نسل جوان دارد، افزود: به تعبیر 
بر دوش اصحاب  بار سنگینی  امروز  انقالب،  رهبر معظم 
فرهنگ و هنر قرار دارد تا واقعیات هشت سال دفاع مقدس 
و خاطرات را در قالب کتاب، شعر و دیگر تولیدات هنری 

برای نسل های آینده به یادگار بگذارند.

تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت توجه 
سینمایی  آثار  در  رضوی  معارف  به  بیشتر 
و  فیلم ها  گفت:  و  کرد  تأکید  تلویزیونی  و 
سریال هایی با موضوع امام رضا)ع( باید ساخته 
شود، امروز بسیاری از آموزه های امام رضا)ع( 
مورد نیاز جامعه و نسل جوان ما و پاسخگوی 

بسیاری از شبهات است.
االسالم  حجت  نیوز،  آستان  گزارش  به 
والمسلمین احمد مروی در دیدار مدیران ارشد 
رسانه ملی که در حرم مطهر رضوی انجام شد، 
َمَحاِسَن  َعلُِموا  لَْو  »اَلَنّاَس  روایت  به  اشاره  با 
َکاَلِمَنا الَتََّبُعونَا، اگر مردم متوجه زیبایی کالم 
حضرت  از  می کنند«  پیروی  ما  از  بشوند  ما 
مبارک  و  نورانی  شعاع  کرد:  اظهار  رضا)ع(، 
وجود مقدس حضرت رضا)ع( و گنجینه کالم 
تحت  را  بشریت  فطرت های  می تواند  ایشان 
و  مردم  بین  فاصله ای  اگر  و  دهد  قرار  تأثیر 
می کنیم،  مشاهده  اطهار)ع(  ائمه  سخنان 
و  کالم  صحیح  انتقال  در  ما  ضعف  دلیلش 

معارف اهل بیت)ع( است.
را محور  معرفتی  و  فرهنگی  فعالیت های  وی 

ابراز  و  معرفی  رضوی  قدس  آستان  اقدامات 
کار  رضوی  قدس  آستان  اصلی  هدف  کرد: 
زائران  دینی  معرفت  بردن  باال  و  فرهنگی 
است، ما این سخن امام رضا)ع( که می   فرمایند 
محور  و  شعار  را  أْمَرنا«  اَْحیا  َعْبدا  الّل  »َرِحَم 
فعالیت های خود قرار داده ایم و برای دستیابی 
به این هدف دست نیاز به سوی اهالی رسانه، 

فرهنگ، اندیشه و هنر دراز می کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
خادمی امام رضا)ع( صرفاً منحصر به حضور در 
نیست،  لباس خادمی  پوشیدن  و  حرم مطهر 
ابراز کرد: هرکسی در هر مکان و به هر نحوی 
گام  جامعه  در  رضوی  معارف  تحقق  برای 
بردارد خادم حضرت رضا)ع( است، لذا از دست 
اندرکاران رسانه ملی می خواهم خود را خادم 

این دستگاه نورانی بدانند.
وی افزود: از همه اهالی رسانه دعوت می کنم 
و  بدانند  سهیم  قدس  آستان  در  را  خود  که 
نسبت به مسائل این آستان مقدس بی تفاوت 
مقدس،  بارگاه  این  اصلی  صاحب  نباشند، 
نوکر  اینجا  همه  ما  و  است  رضا)ع(  حضرت 

هستیم که باید برای امام رضا)ع( کار کنیم.
وی با اشاره به اینکه وجود مبارک امام رضا)ع( 
نعمت بسیار بزرگی براي ایران اسالمی است 
که باید مقام و منزلت واالي آن را قدر بدانیم، 
گفت: همانطور که از بنده تولیت در خصوص 
رسانه  از  شد  خواهد  سؤال  مسئولیتم  دوران 
ملی و کسانی که امکانات، توانایی و هنری در 
نیز سؤال خواهد  دارند  رضوی  معارف  ترویج 
چه  رضا)ع(  امام  معارف  ترویج  برای  که  شد 

کرده اید؟
لزوم استفاده از ابزار هنر برای ترویج آموزه های 

اسالمی
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه بر اهمیت 
استفاده از ابزار مؤثر هنر برای ترویج آموزه های 
اسالمی تأکید و عنوان کرد: معارف دینی در 
صدا و سیما باید متناسب با قالب ها و اقتضائات 
در  بخشی  جذابیت  با  همراه  و  رسانه  این 
تا بتواند در مخاطبان  قالب های هنری باشد، 

بویژه نسل جوانان نفوذ و تأثیر داشته باشد.
فرهنگی  فعالیت های  برخی  به  اشاره  با  وی 
هنر،  عرصه  به  ورود  در  رضوی  قدس  آستان 
معارف  مضامین  با  تئاترهایی  اجرای  گفت: 
رضوی در اطراف حرم مطهر را آغاز کرده ایم، 
شبیه  و  خوانی  تعزیه  تاریخ  طول  در  چراکه 
خوانی ها در انتقال مفاهیم اسالمی تأثیرگذار 

و مؤثر بوده است.
انتقال  روش های  ترین  مناسب  از  یکی  هنر 

مفاهیم دینی
بیان  با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
قبیل  از  هنری  مختلف  حوزه های  در  اینکه 
با موضوع  کارهایی  پویانمایی  و  فیلم، سریال 
کار  برای  جا  اما  شده  انجام  رضا)ع(  حضرت 
بخش  کرد:  ابراز  دارد،  وجود  بیشتری  بسیار 
اعظم معارف رضوی و زندگی حضرت رضا)ع( 
از آموزه ها  امروز بسیاری  مغفول مانده است؛ 
و مناظرات امام رضا)ع( در حوزه های توحید، 
معاد، عدالت خداوند و ...، مورد نیاز جامعه و 
نسل جوان ما و پاسخگوی بسیاری از شبهات 
امروز است، منتهی باید با ادبیات روز و در قالب 
تئاتر، فیلم و ... منتقل شود تا برای نسل جوان 

خسته کننده نباشد.
وی ادامه داد: فیلم ها و سریال هایی با موضوع 
امام رضا)ع( باید ساخته شود، سریال »والیت 
سریال  آن  اما  بود  ارزشمندی  کار  عشق« 
تنها گوشه ای کوچک از دریای عظیم معارف 
حضرت رضا)ع( را به تصویر کشید، متأسفانه 
تأثیر  و  حضور  برکات  مانند  موضوعاتی  به 
امام رضا)ع( بر ایران، تأثیر این امام همام بر 
معماری، هنر و تمدن ایران و ... پرداخته نشده 

است.
نقش تأثیرگذار رسانه ملی در تعمیم فرهنگ 

نذر و وقف 
تولیت آستان قدس رضوی در فراز دیگری از 
سخنان خود به نقش تأثیرگذار رسانه ملی در 
تعمیم فرهنگ احسان، انفاق، نذر و وقف اشاره 
و تصریح کرد: صدا و سیما با تشریح خدمات، 
بستر سازي و تمهید مقدمات می تواند نقش 
ترویج  و  سازی  فرهنگ  بر  کننده اي  تعیین 
ایفا  جامعه  در  حسنات  و  نذر  وقف،  فرهنگ 

کند.
قدس  آستان  کمک های  به  اشاره  با  وی 
به  ورود  و  محرومان سراسر کشور  به  رضوی 
عرصه یاری رسانی به هموطنان در حوادث و 
بالیای طبیعی از جمله زلزله کرمانشاه، سیل 
آق قال و لرستان، ایجاد اشتغال در سیستان و 
بلوچستان و غیره، عنوان کرد: آستان قدس در 
و  ندارد  نگاه سوداگری  اقتصادی  فعالیت های 
هرچه موقوفات و نذورات مردم به این آستان 
مقدس بیشتر شود، خیرات به نام امام رضا)ع( 

در کشور بیشتر خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان از 
بسیار  تعامل  و  مؤثر  همکاری های  تالش ها، 
قدس  آستان  با  سیما  و  صدا  سازمان  خوب 
رضوی در جهت اعتال و ترویج فرهنگ رضوی 

در جامعه بطور ویژه تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار دکتر سید 
مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صدا 
شبکه های  مدیران  از  چند  تنی  و  سیما  و 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  مختلف 

بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران ارشد رسانه ملی تأکید کرد،

ضرورت توجه بیشتر به معارف رضوی در آثار سینمایی و تلویزیونی 

اخبار

نماینده ولی فقیه در استان کردستان: مجاهدت 

فرهنگی در عرصه فرهنگ نیاز امروز جامعه است

نماینده ولی فقیه استان کردستان، گفت: جامعه امروز نیاز به 
مجاهدت فرهنگی در همه عرصه های فرهنگ، هنر، رسانه و 

به ویژه امور قرآنی دارد.
حجت االسالم حاج شیخ عبدالرضا پورذهبی در دیدار با مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان و هیات همراه ایشان اظهار 
کرد: جامعه امروز نیاز به مجاهدت فرهنگی در همه عرصه های 

فرهنگ، هنر، رسانه و به ویژه امور قرآنی دارد.
وی افزود: دستگاه های فرهنگی استان با هم افزایی و هم گرایی 

قادر به رفع مشکالت حوزه فرهنگ خواهند بود .
نماینده ولی فقیه در استان در خصوص دستگاه های متولی 
فرهنگ و هنر و رسانه و امور قرآنی عنوان کرد: شش دستگاه 
اصلی فرهنگی سطح استان از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد 
امور  و  اوقاف  سازمان  کردستان،  مرکز  اسالمی، صداوسیمای 
خیریه، سازمان تبلیغات اسالمی، نهاد رهبری در دانشگاه های 
استان و دفتر نماینده ولی فقیه با هم افزایی و تشکیل جلسات 
کاری و عملیاتی قادر به حل مشکالت حوزه فرهنگ و امور 

قرآنی خواهند بود.
عمده  های  فعالیت  خصوص  در  پورذهبی  االسالم  حجت 
فرهنگی و قرآنی بیان داشت: در استان فرهنگی کردستان با 
نشر فرهنگ و معارف قرآن با وجود این همه قاریان برجسته و 
دارای الحان خوش استان می تواند بخشی از مشکالت حوزه 

فرهنگ را حل و فصل کرد.
ها  در خصوص جبران خسارت  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و ضرر و زیانی های حوزه فرهنگ و هنر در ایام شیوع کرونا 
نیاز هست هنرمندان و کسب وکارهای حوزه فرهنگ  گفت: 
شناسایی  اند  دیده  خسارت  کرونا  ویروس  شیوع  ایام  در  که 
مصوبات  و  در خصوص جلسات  وی  و جبران خسارت شود. 
شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اینچنین اظهار داشت: 
خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی باید ملموس باشد و 
در نشر قرآن و حدیث  و نهج البالغه و همچنین رفع مشکالت 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد سطح استان موثر واقع 
یادآور  کردستان  استان  عمومی  فرهنگ  رئیس شورای  شود. 
شهر  دومین  عنوان  به  سقز  شهرستان  اجتماعات  سالن  شد: 
و  مرمت  را  شهر  این  اجتماعات  سالن  تنها  و  استان  بزرگ 
بازسازی کنید درصورت نیاز به تامین اعتبار در شورای فرهنگ 

عمومی مطرح گردد.
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 تحویل ۵۰۰ واحد مسکن به مددجویان 

روستایی استان کردستان
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد از تحویل ۵۰۰ واحد مسکن به مددجویان 

روستایی استان کردستان خبرداد.
 احمدرضا دالوند در مراسم افتتاح ۵۰۰ واحد مسکونی 
مددجویان که به صورت نمادین در یکی از روستاهای 
در  واحدها  این  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  نندج  س
برای  پاسداران  سپاه  و  امداد  کمیته  تفاهم نامه  الب  ق
نیازمندان ساخته شده و به مناسبت هفته دفاع مقدس 

تحویل خانواده های مددجویان شد.
وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه ۱۰ هزار واحد در 
سطح کشور برای مددجویان تا چند ماه آینده احداث 
این ۵۰۰  برای  که  مددجویان خواهد شد  تحویل  و 
واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 

است.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد به دیگر اقدامات این نهاد برای خانه دار 
تفاهم نامه  کرد:  بیان  و  پرداخت  مددجویان  دن  ش
کمیته امداد و بنیاد علوی برای ساخت ۱۰ هزار واحد 
مسکن و تفاهم نامه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن نیز در آینده 

نزدیک اجرایی خواهد شد.
دالوند با بیان اینکه منازل احداث شده توسط کمیته 
مهندسی  اصول  رعایت  و  ایمنی  لحاظ  از  مداد  ا
ساختمان بسیار دقیق است،ذکر کرد: همان طور که در 
زلزله های اخیر و حوادث طبیعی مشاهده شد، مسکن 
ساخته شده برای مددجویان در این حوادث، کمترین 

خسارت را متحمل شد.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته ۱۳۴ هزار خدمت 
مسکن به مددجویان کشور ارائه شد، گفت: پیش بینی 
می شود امسال بیش از ۱۵۵ هزار خدمت مسکن به 

خانواده های تحت حمایت ارائه شود.
با اشاره به اجرای طرح »سرپناه« برای جلب  دالوند 
عنوان  نیازمندان،  تامین مسکن  در  مشارکت خیران 
کرد: یکی از مزایای این طرح شفاف سازی است و افراد 
شده  طراحی  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  یکوکار  ن
و انتخاب استان، شهرستان و یا روستای مورد نظر، 
خانواده نیازمندی ک خود شناسایی کرده اند را برای 

کمک به ساخت مسکن یاری کنند.
ساختمان  مهندسی  امور  و  مسکن  تامین  دیرکل  م
کمیته امداد، خاطرمشان کرد: یکی دیگر از اقدامات 
این طرح  از طریق  در جهت شفاف سازی  که  خوبی 
فراهم شده این است که شخص خیر می تواند تمامی 

مراحل ساخت را نظارت و مشاهده کند.
وی مراکز نیکوکاری مختص مسکن را یکی دیگر از 
و  دانست  مددجویان  مسکن  توسعه  برای  عالیت ها  ف
افزود: ایجاد مراکز نیکوکاری تخصصی مسکن در هر 
شهر در دستور کار قرار دارد تا زمینه مشارکت خیران 

در ساخت مسکن نیازمندان فراهم شود.

استاندار اردبیل: انتقال میراث عظیم جنگ به 

نسل جوان اولویت اساسی عصر حاضر است

استاندار اردبیل گفت: انتقال میراث عظیم جنگ و 
دفاع مقدس یکی از نیازهای اساسی و ضروری در 

عصر حاضر است.
اکبر بهنامجو دوم مهر ماه در مراسم بهره برداری از 
باغ موزه دفاع مقدس استان اردبیل اظهار کرد: نقش 
اردبیل در قرن اخیر در قالب دفاع از مرزهای کشور و 
در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران زبانزد 
است و این نقش باید در کشور و به درستی احیا و 

تبیین شود.
وی ساخت باغ موزه دفاع مقدس در اردبیل را نقطه 
نسل  به  دفاع مقدس  و  میراث جنگ  انتقال  عطف 
حاضر اعالم و خاطرنشان کرد: دور شدن نسل جوان 
و نوجوان از آموزه های جنگ سبب بیگانه شدن آنان 
بود و در شرایط  ایثار و مقاومت خواهد  ا فرهنگ  ب
فعلی کشور که دشمنان از هر سو سعی در براندازی 
به  ایثارگری  حس  و  آموزه ها  این  باید  دارند،  ن  آ

جوانان القا و تبیین شود.
گنجینه  را  مقدس  دفاع  سال   8 اردبیل  ستاندار  ا
ارزشمند ایثار و فداکاری ملت ایران یاد کرد و گفت: 
نقش اردبیل به عنوان خط شکنان عاشورا در هشت 
سال جنگ تحمیلی این استان را به یکی از استان 

شاخص  در کشور تبدیل کرده است.
بهنامجو ایجاد چنین مکان های فرهنگی را در تحول 
سیمای ایثار و ارزش های دفاع مقدس مهم ارزیابی 
کرد و افزود: اردبیل با داشتن ۳ هزار و ۴۰۰ شهید، 
بیش از یک هزار و 7۰۰ فرزند شهید، 8۳۱ همسر 
شهید و ... دین خود را به این نظام ادا کرده و باید 
سرداران و سرافرازان این دیار در کشور شناخته شود.

اردبیل  در  موزه  سایت  این  اجرایی  مراحل  به  وی 
استان  دفاع مقدس  موزه  باغ  کرد:  تصریح  و  شاره  ا
اردبیل در 8 هکتار و با اعتبار بیش از 2۰ میلیارد 
موزه  این  دوم  فاز  که  بهره برداری رسیده  به  ومان  ت
نیز در سال آینده با 2۵ میلیارد تومان اجرایی خواهد 

شد.
استاندار اردبیل ادامه داد: مرکز فرهنگی و موزه دفاع 
دفاع  سینمای  بودن  دارا  با  اردبیل  استان  قدس  م
روایت گری  موقت، سکوی  و  دائمی  گالری  مقدس، 
و تاالرها و کتابخانه های تخصصی نگینی درخشان 
در استان و منطقه خواهد بود و نقش محوری را در 

اشاعه ارزش ها بر عهده خواهد داشت.

استانداری  اجتماعی  امنیتی،  و  سیاسی  عاون  م
امنیتی  بیمه  را  کشور  مقدس  دفاع  گفت:  زوین  ق
دفاع  تجربه  مدیون  کشور  امنیت  امروزه  رد،  ک
دشمنان  مقدس  دفاع  پشتوانه  به  و  است  قدس  م
نظام جمهوری اسالمی هیچ گزینه نظامی روی میز 
ندارند.منوچهر حبیبی در مراسم زنگ مقاومت، ایثار 
با چهلمین  اول مهر هم زمان  امروز  و پیروزی که 
قائم   شاهد  دبیرستان  در  مقدس  دفاع  الگرد  س
قزوین برگزار شد، تصریح کرد: دفاع مقدس هویت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است که ویژگی های 
متعددی دارد و روز گذشته مقام معظم رهبری ابعاد 
مختلف گفتمان دفاع مقدس را تبیین کردند، یکی 
از مهم ترین ویژگی ها مردمی بودن انقالب اسالمی 
مردم  توسط  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  و  ست  ا
انتخاب می شوند.وی افزود: توسعه و پیشرفت کشور 
انقالب  ویژگی های  از  ابعاد مختلف یکی دیگر  در 
اسالمی است، امروزه در عرصه علمی دانشمندان 
ایرانی در دنیا می درخشند، خوداتکایی و استقالل 

اقتصادی نیز یکی دیگر از ابعاد و ویژگی های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهار کرد: 
از دفاع مقدس به عنوان هویت کم نظیر و بی نظیر 
باید  می برند،  نام  اسالمی  جمهوری  مقدس  ظام  ن
جهانی  جنگ  یک  مقدس  دفاع  که  کرد  وجه  ت
و  شرقی  دولت های  جنگ  یک طرف  چراکه  ود  ب
طرف  در  و  بود  صدام  آن  عامل  و  بودند  ربی  غ
دفاع  درواقع  داشت،  قرار  اسالمی  دیگر جمهوری 
مقدس جنگ بین اسالم و کفر بود که با رهبری 
امام خمینی )ره( و پشتوانه مردمی نظام جمهوری 

اسالمی به پیروزی رسید.
وی یادآور شد: ما در مقابل هجمه تمام دنیا حتی 
یک وجب از خاک مقدس ایران را از دست ندادیم، 
بیمه  را  کشور  مقدس  دفاع  که  بگوییم  ی توانیم  م
امنیت کشور مدیون تجربه  امروزه  منیتی کرد و  ا
دفاع مقدس است، امروزه به پشتوانه دفاع مقدس 
دشمنان نظام جمهوری اسالمی هیچ گزینه نظامی 

روی میز ندارند.حبیبی خاطرنشان کرد: امروزه مرز 
تعیین شده  از مرزهای کشور  ما در خارج  منیتی  ا
است همان طور که داعش تا ۴۰ کیلومتری مرز ما 
این ها  نداشت، همه  نزدیک تر شدن  آمد و جرئت 
به واسطه اعتماد به جوانان رخ داد چراکه در دفاع 

فرماندهان  و  کردیم  اعتماد  جوانان  به  ما  قدس  م
مانند  افرادی  و  بودند  تا 2۵ ساله  بین 2۰  جنگ 
شهید همت، شهید باکری، سردار سلیمانی، شهید 
حسن پور و شهید همدانی در سن جوانی جنگ را 

اداره کردند.

دفاع مقدس کشور را به لحاظ امنیتی بیمه کرد

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به نتایج یک پژوهش 
در زمینه دانشگاه های ایرانی پیشرو در عرصه نانو 
گفت:  است،  شده  منتشر  اسپانیا  کشور  در  ه  ک
پنجمین  تبریز  دانشگاه  پژوهش  این  راساس  ب
دانشگاه برتر ایران در عرصه نانو بوده که این رتبه 
جای تحسین و تقدیر دارد و انتظار می رود در کلیه 
موقعیت  و  موفقیت  بتوانیم  گرایش ها  و  رشته ها 

ممتازی بدست بیاوریم.
شورای  جلسه  چهارمین  در  مجیدی  رضا  یر  م
در سال 99که  بین المللی  تراز  به  ارتقاء  اهبری  ر
طرح  و  قبلی  برنامه های  پیگیری  رراستای  د
پیشنهادها جدید درزمینه برنامه اقتصادمقاومتی 

پژوهشگاه  و  دانشگاه  ارتقا ۵  عتف جهت  زارت  و
شد،  برگزار  دنیا  برتر  دانشگاه   2۰۰ جمع  ه  ب
کرد:  اظهار  مقدس،  دفاع  هفته  تبریک  من  ض
افتخارآفرینی مردم ایران در طول هشت سال دفاع 
مقدس برای همیشه و در کل تاریخ ایران ماندگار 

خواهد بود.
مقدس  دفاع  دوران  بارز  داد: مشخصه  ادامه  وی 
وحدت و همدلی همه آحاد جامعه بود که تمامی 
دوستداران ایران و حتی افرادی که در برخی موارد 
تفاوت فکری با انقالب اسالمی دارند، عزت آفرینی 
و افتخارات دوران دفاع مقدس و همدلی مردم را 
در مقابله با تجاوز دشمن به خاک ایران ستایش 

می کنند.
وی با اشاره پیشرفت های اخیر دانشگاه تبریز در 
و  تالش ها  افزود:  بندی،  رتبه  متعدد  های  ظام  ن
عرصه های  در  تبریز  دانشگاه  اساتید  عالیت های  ف
محدودیت ها  وجود  با  آموزشی  و  ژوهشی  پ
جایگاه  بهبود  و  بوده  تحسین  قابل  کمبودها  و
دانشگاه در نظام های رتبه بندی مرهون زحمات 
این همکاران است و تداوم این تالش ها برای ارتقاء 
برنامه  ودر  است  ضروری  دانشگاه  بیشتر  رچه  ه
و مالکهای عمومی که  اجراء شاخص ها  و  ریزی 
منجر به بهبود جایگاه دانشگاه تبریز در عرصه های 

ملی و بین المللی شود را مد نظر داشته باشیم.
وی اختصاص بخشی از شهریه و درآمد اختصاصی 
جهت انجام فعالیت های آزمایشگاهی و پژوهشی 
در برخی از رشته ها و گرایشها را ضروری دانست 
گروه  همان  در  درآمد  از  بخشی  باید  افزود:  و 
راهکار  ارائه  خواستار  و  شود  هزینه  آزمایشگاه  و
ممتاز  دانشجویان  فعالیت  استمرار  و  رای جذب  ب
در دانشگاه تبریز شود. در ادامه این نشست معاون 
به  اشاره  تبریز ضمن  دانشگاه  فناوری  و  ژوهش  پ
نظام  در  تبریز  دانشگاه  آور  امتیاز  های  اخص  ش
های رتبه بندی، افزود: تعداد مقاالت منتشر شده، 
تبریز  دانشگاه  پژوهشگران  مقاالت  به  ستنادات  ا
به  از بخش صنعت  ومیزان درآمدهای اختصاص 

ترتیب سه شاخص امتیاز آور دانشگاه تبریز تاکنون 
می باشد که ضمن تشکر از همکاران فعال در این 
عرصه ها الزم است ضمن تداوم این فعالیت ها در 
شاخص های دیگرکه موجب ارتقاء جایگاه دانشگاه 
راهکار،  ارائه  المللی گردد  بین  ترازهای  بریز در  ت
برنامه ریزی و اهتمام همگانی و جدی به عمل آید.

اعتبارباالی  و  اهمیت  به  اشاره  با  عسگری  صغر  ا
ترکیه  و  ایران  مشترک  پژوهشی  های  رح  ط
در  طرح  این  گفت:  ترکیه،  کشور  در  توبیتاک(  (
پژوهشگران  استقبال  و  توجه  مورد  ترکیه  کشور 
قرا گرفته است و امروز دومین فراخوان طرح های 
شرکت  جهت  ترکیه  و  ایران  مشترک  ژوهشی  پ

پژوهشگران آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به حضور دانشگاه های علوم پزشکی 
در فراخوان توبیتاک امسال، ادامه داد: در دومین 
فراخوان مقررشده است عالوه بر مراکز پژوهشی 
و دانشگاهی وزارت عتف و مراکز پژوهشی کشور 
ترکیه از امسال دانشگاهها و مراکز پژوهشی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بعنوان سومین 
مرکز اجراء وداوری در این فراخوان حضور داشته 
نیز  پزشکی  علوم  مراکز  و  ها  دانشگاه  و  اشند  ب
میتوانند در این رقابت علمی و پژوهشی شرکت 
کنند؛ از این رو انتظار می رود تعداد پروژه ها و افراد 

شرکت کننده در این رقابت افزایش یابد.

رئیس دانشگاه تبریز: دانشگاه تبریز  پنجمین دانشگاه برتر ایران در عرصه نانو است
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سالمت
خبر

سه نکته اساسی در مقابله با کرونا/ 

وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تنها راه پیشگیری از 
کرونا را رعایت اصول اولیه بهداشتی خواند.

سالمت  جامع  مرکز  از  بازدید  در  رئیسی،  علیرضا   
بسیار  مسئولیت  به  تهران،  فرمانفرماییان  شهری 
و  یک  عهده سطح  بر  کرونا  دوران  در  که  سنگینی 
حوزه بهداشت است اشاره کرد و گفت: بیماری کووید 
۱۹ درمان خاصی ندارد و در حال حاضر واکسنی در 
دسترس نیست و بهترین کار پیشگیری است که با 
شستن  اجتماعی،  فاصله گذاری  ماسک،  از  استفاده 
دست ها و پرهیز از حضور در اجتماع می توانیم انجام 

دهیم.
وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد در مراحل ابتدایی 
ابتالء شناسایی و مراقبت شوند، بار بیمارستان ها بسیار 
کاهش می یابد، به همین دلیل مأموریت اصلی که بر 
عهده حوزه بهداشت قرار دارد این است که افراد را در 

سطح یک شناسایی و درمان کنیم.
همین  به  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
دلیل مراکزی در سطح کشور به نام مراکز ۱۶ ساعته 
راه اندازی شد که در دوران همه گیری کووید ۱۹ و 
مراحل مختلف غربالگری و در راستای مبارزه با این 

بیماری نقشی اساسی ایفا کردند.
وی به ارائه خدمات بسیار خوب در این مرکز اشاره 
و  مسلط  باال،  سطحی  در  همکاران  گفت:  و  کرد 
دلسوزانه مطالب را به مردم آموزش داده و پیگیری 

می کنند.
پیش بینی  افزود:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اجتماعی،  فاصله گذاری  رعایت  دلیل  به  می شود 
استفاده از ماسک و حساس شدن به مسائل بهداشتی، 
کاهش  گذشته  سال  به  نسبت  آنفلوانزا  بروز  میزان 

جدی داشته باشد.
رئیسی در پایان به تهیه واکسن آنفلوانزا برای گروه 
برای  و گفت:  داد  باردار خبر  زنان  مانند  آسیب پذیر 
انجام  برنامه  طبق  واکسیناسیون  آسیب پذیر  افراد 

خواهد شد.

از  تهران،  با کرونا در کالنشهر  مقابله  فرمانده ستاد 
طراحی فرآیند واردات بدون ارز دارو خبر داد.

فرماندهی  شورای  ستاد  چهارشنبه  روز  جلسه  در   
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران که 
با حضور جمعی از مسئوالن حوزه تولیدات، تجهیزات 
به  اشاره  با  زالی  علیرضا  برگزار شد،  دارو  واردات  و 
خواستار  تهران  در  کرونا  شیوع  وضعیت  پیچیدگی 
ایجاد کمیته تجهیزاتی دارویی مستقل در این ستاد 
شد.وی استفاده از خرد جمعی و تجارب گران سنگ 
فعاالن دارو و تجهیزات را برای کنترل ویروس کووید 
در  تردید  بدون  افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد   ۱۹
شرایط سخت تهران به لحاظ افزایش بار مراجعان با 
عالئم کرونا به بخش های درمانی و بهداشتی، استفاده 
کمیته  این  میانبرهای  و  راهکارها  ظرفیت ها،  از 

می تواند راهگشا باشد.
در  کرونا  شیوع  وضعیت  از  نگرانی  ابراز  زالی ضمن 
بیماری خبر  این  پیک سوم  از شکل گیری  تهران، 
با  مقایسه  در  مبتالیان  شمار  افزایش  افزود:  و  داد 
طوالنی تر  و  آمارها  دار  معنی  تغییر  بهبودیافتگان، 
مراکز  در  بیماران  ماندگاری  و  درمان  پروسه  شدن 
درمانی نشان از بروز موج گسترده این اپیدمی جهانی 

دارد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران عدم مراجعه افراد به مراکز بهداشتی و درمانی 
به دلیل ترس و واهمه از ابتالء به کرونا و در ادامه 
مراجعه دیرهنگام برخی دیگر از مبتالیان با وضعیت 
بالینی وخیم و پیشرفت بیماری به مراکز درمانی را 
ابتالی کرونا در کشور  الگوی  از جمله دالیل تغییر 

ذکر کرد.
وی مراجعه مبتالیان کرونایی به مراکز جامعه سالمت 
را راه حل مناسبی برای دریافت خدمات مؤثر تر و کارا 
تر ذکر کرد و اتصال بیش از پیش بخش خصوصی به 

مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاهی را خواستار شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تأمین واکسن آنفلوانزا در 
پاییز امسال به یکی از چالش های پیش روی وزارت 
بهداشت مبدل شده توضیح داد: تا به امروز آنفلوانزا 
و تهیه واکسن هرگز به عنوان چالش و یا گفتمان 
اصلی سالمت کشور در دستورکار نبوده ولی در پاییز 
و زمستان پیش رو با توجه به افزایش متقاضیان این 

مشکل می تواند به عنوان چالشی جهانی باشد.

زالی تأمین واکسن آنفلوانزا را برای گروه های حساس، 
کادر درمان، زندان ها، مددجویان سازمان بهزیستی، 
معرض  در  گروه های  سایر  و  زهرا  بهشت  کارکنان 
افزایش  همانند  مواردی  و  کرد  ذکر  ضروری  خطر 
واردات  نیاز  مورد  ارز  تأمین  بانکی،  تراکنش های 
از  استفاده  خصوصی،  بخش  با  بیشتر  تعامل  دارو، 
منابع ارزشمند خیرین، تولید و تأمین ماسک، ایجاد 
کارکنان  دورکاری  حوزه  در  بیشتر  محدودیت های 
دولت و ترددهای بین شهری و ایجاد جرایم بازدارنده 
برای افراد متخلف را تا ریشه کنی کامل کرونا ضروری 
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  دانست.فرمانده 
کالنشهر تهران طراحی فرآیند واردات بدون ارز دارو 
و گفت: در  این نشست ذکر کرد  را فصل مشترک 
شرایط فعلی و محدودیت منابع این راهکار می تواند 
در تیراژ محدودتر و یا به شکل عددی فرمول بندی 
مناسب  اعتبارات  به  اشاره  با  شود.زالی  عرضه  شده 

اقتصادی و نهادهای پرتوان و اثرگذار وارد کننده دارو 
را خواستار  این ظرفیت ها  از  بهره مندی  در کشور، 
شد.وی در ادامه حمایت از تولیدکنندگان داخلی را 
مورد تاکید قرار داد و ارزبری محدودتر، ایجاد اشتغال 
تولیدات  با  مقایسه  در  بودن  تر  صرفه  به  مقرون  و 
خارجی را وجه تمایز این تولیدات ذکر کرد و افزود: 
باید سازوکارهای تشویقی و حمایتی از تولیدکنندگان 

داخلی در دستور کار باشد.
زالی گفت: تسهیل فرآیندها، باز توزیع ارزی و تعیین 
تکلیف به موقع مواد اولیه، داروها و تجهیزات وارداتی 
اقدامات مؤثر تشکیل کمیته  از  در گمرک می تواند 
باشد.وی ضرورت حضور  مستقل  دارویی  تجهیزاتی 
مستمر و پایدار بخش خصوصی با هدف ریشه کنی 

پاندمی کووید ۱۹ را ضروری دانست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر 
و  تأمین  بن بست های  از  عبور  اینکه  بیان  با  تهران 

همگرایی  و  جمعی  خرد  با  تجهیزات  و  دارو  تهیه 
ممکن خواهد بود تاکید کرد: با اتکا به ظرفیت های 
دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، مشارکت بخش 
دارو  حوزه  فعاالن  اجتماعی  سرمایه  و  خصوصی 
کرونا  مهار  برای  و خارج کشور می توانیم  داخل  در 
گزارش؛  این  اساس  برداریم.بر  را  پرتوانی  گام های 
در جلسه ستاد شورای فرماندهی عملیات مدیریت 
نظیر  مواردی  تهران  شهر  کالن  در  کرونا  بیماری 
ضرورت و نحوه تأمین منابع دارویی، ارائه پروتکل های 
جامع تر برای دریافت خدمات به بیمار سرپایی، توزیع 
داروها،  سازی  استاندارد  نحوه  داروها،  منسجم تر 
رسانی  اطالع  و  گیری  تصمیم  ارز،  تأمین  ضرورت 
تعریف  و تجهیزات،  دارو  به  روشن تر مسائل مربوط 
چارچوب های بین المللی کمیته ها و تأمین بودجه به 
موقع تأمین داروهای استراتژیک مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

عبور از بن بست تامین دارو و
 تجهیزات پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تازه ترین اقدامات برای 
توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور توضیحاتی ارائه داد.

محمدرضا شانه ساز،  در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه 
نظارت و بازرسی آنالین بر کاالهای سالمت محور گفت: 
با توجه به سامانه ای که داروخانه ها به آن دسترسی دارند 

توزیع واکسن آنفلوانزا صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه افراد در مراجعه به داروخانه ها باید 
کدملی خود را به همراه کارت ملی برای دریافت واکسن 
در  واکسن  این  است  قرار  اول  فاز  در  افزود:  کنند،  ثبت 
بیماران  باردار،  مادران  همچون  پرخطر  گروه های  اختیار 
سال  باالی ۶۵  سالمندان  و  سال   ۵ زیر  کودکان  خاص، 

قرار بگیرد.
شانه ساز در خصوص اینکه گفته می شود واکسن آنفلوانزا 

هنوز وارد کشور نشده، تاکید کرد: اصاًل چنین 
برای  واکسن  اول  پارت  و  ندارد  چیزی صحت 
گروه های پرخطر وارد شده و ظرف امروز و فردا 
در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  از طریق 
اختیار خانه های بهداشت قرار می گیرد تا برای 
مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال تزریق شود.

با قیمت  ارتباط  دارو در  و  رئیس سازمان غذا 
واکسن آنفلوانزا نیز گفت: فعاًل در فاز اول قرار 
ارز  با  اینکه  به  توجه  با  آنفلوانزا  واکسن  است 
۴,۲۰۰ تومان وارد شده است به قیمت مصوب 

دولتی عرضه شود.
مطالبه ای  چنانچه  ادامه  در  اگر  داد:  ادامه  وی 

از سوی مردم برای دریافت واکسن آنفلوانزا وجود داشته 
باشد این احتمال هست که در پارت های بعدی واکسن با 

ارز نیمایی وارد شود.

وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها

خبر

۳۶ درصد افراد باالی ۸۵ سال 
دچار اختالل حافظه می شوند
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مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، با اشاره به روند 
صعودی بیماری آلزایمر، گفت: ۳۶ درصد افراد باالی ۸۵ 

سال دچار اختالل حافظه می شوند.
 محمد تقی جغتایی، روز سه شنبه در نشست خبری که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل 
سبک زندگی و افزایش امید به زندگی بیماری هایی مانند 

آلزایمر افزایش پیدا می کند.
وی افزود: تحقیقات نشان می دهد افرادی که بین ۶۵ تا 
۷۴ سال هستند ۱۶ درصد، بین ۷۵ تا ۸۴ سال هستند 
۴۵ درصد و ۳۶ درصد افراد باالی ۸۵ سال، به اختالل 

حافظه دچار می شوند.
جغتایی بیان کرد: بین ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت باالی ۶۵ 
سال در جهان به بیماری اختالل حافظه دچار هستند و 
این بیماری مبتال  ایران هم باالی ۵۰۰ هزار نفر به  در 

هستند.
امسال  گفت:  توانبخشی  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
می خواهیم مقدمات غربالگری بیماران آلزایمری را آماده 
و فراهم کنیم و از دستگاه های همراه هم برای این کار 

دعوت می کنیم.
وی ادامه داد: اختالالت حافظه و شناختی بسیار زیاد به 
سبک زندگی بستگی دارد و اگر سبک زندگی خوبی را هر 
فرد برای خودش داشته باشد امکان ابتالء به این بیماری 

در آنها کاهش پیدا می کند.
جغتایی گفت: برای افرادی که مبتال به آلزایمر هستند 
تخت توانبخشی نیاز نداریم مگر اینکه مبتال به بیماری 
زمینه ای دیگر باشد و مشکالت ذهنی و رفتاری داشته 

باشد.
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، افزود: فعالیت های 
این  و  می کند  فعال  را  مغز  فاکتورهای  ورزش  و  بدنی 

موضوع خود یک راه جلوگیری از آلزایمر است.
آیا  اینکه  بر  مبنی  به سوال خبرنگار مهر  پاسخ  وی در 
از  مراقبت  مراکز  توسعه  برای  برنامه ای  بهداشت  وزارت 
این بیماران دارد یا خیر، گفت: تأمین مراکز مراقبتی با 
سازمان بهزیستی و وزارت رفاه است و وزارت بهداشت 

برای تأمین واکسن و داروها وظیفه دارد.

آنژیوپالسی  تخصص  فوق  یک 
به  اشاره  با  مغزی  سکته های  و 
انواع سردرد گفت: زمانی سردرد 
خودش یک بیماری است و گاهی 
خطرناک  بیماری  یک  عالمت 
بین  که  است  مهم  خیلی  است، 

این دو تفاوت قائل شد.
برنامه  در  آقامیری  سیدحسین 
تلویزیونی طبیب با اشاره به اینکه 
دسته اند،  دو  سردردها  کل  در 
عنوان کرد: زمانی سردرد خودش 
یک بیماری است و گاهی عالمت 
است،  خطرناک  بیماری  یک 
این  بین  که  است  مهم  خیلی 
را  آنها  و  شده  قائل  تفاوت  دو 
ناگهانی  سردردی  اگر  بشناسیم، 
شود  ایجاد  شدت  بیشترین  با  و 
با حداکثر شدت در ثانیه اول که 
تا به حال تجربه آن را نداشتیم، 
این سردرد خطرناک است و فرد 
مراجعه  اورژانس  به  سریع  باید 
کند، این سردرد معنی دار است، 
تاری دید  با  سردردی که همراه 
طول  هفته ای  سه  دو  و  است 
باالست  مغز  فشار  یعنی  کشید 
و باید سریع به اورژانس مراجعه 

شود.
با  که  سردردی  داد:  ادامه  وی 
استفراغ های جهنده همراه است 
و استفراغ و سردرد قطع نمی شود 
همراه  به  درد  میگرن  در  چون 
سردردی  می شود،  کم  استفراغ 
که با بروز تشنج همراه است، این 
سردرد نشانه یک بیماری مهم در 
مغز است و باید حتماً آنها را جدی 
گرفت. اما یک سری سردردهای 
هستند  بیماری  خودشان  اولیه 
مثل میگرن و تنشن که دو گروه 
هستند،  اولیه  سردردهای  اصلی 
نمی شوند  ریشه کن  متأسفانه 
فقط  و  می شوند  سختی  به  یا  و 
قابل کنترل هستند و این قانون 
نیست که در سنی از بین بروند و 
ممکن است حتی بدتر هم بشود، 
اغلب  که  اینجاست  مشکل  اما 
داروهایی که برای این افراد تجویز 
عوارضی  با  خودشان  می شوند 
افزایش  اشتها،  افزایش  مثل 
دهان،  خشکی  مو،  ریزش  وزن، 

خواب آلودگی همراه هستند.
در  متخصص  پزشک  این 
عصبی  افراد  اینکه  خصوص 

مشکل  یا  دارند  روانی  مشکل 
یک  این  کرد:  تصریح  مغزی، 
ایراد  نیست،  ساختمانی  ایراد 
است،  بیوشیمی  یا  و  شیمیایی 
مغز ما از میلیاردها سلول عصبی 
تشکیل شده و هر کدام ارتباطات 
هم  با  شیمیایی  و  الکتریکی 
مواد  توسط یک سری  دارند که 
هستند  مرتبط  هم  با  شیمیایی 
مواد  این  شدن  پائین  و  باال  و 
روانی  و  روحی  حاالت  می تواند 
بیماری های  و  دهد  تغییر  را  ما 
روانی ایجاد کند، مثاًل کم بودن 
خستگی،  می تواند  سروتونین 
و  افسردگی  بی حوصله گی، 
بودن  یا کم  ایجاد کند،  وسواس 
برخی مواد بدن را مستعد اعتیاد 
می گویند  همین  برای  می کند، 
بیماری  یک  نیست  جرم  اعتیاد 
است، ممکن است کم بودن این 
ژنتیکی  صورت  به  بدن  در  مواد 
بوده و یا در طول زمان به دلیل 
اتفاقات مختلف شخص را مستعد 

رجوع به مواد کند.
آقامیری تأکید کرد: این مشکالت 
نهایتاً به مغز برمی گردد اما ایراد 
ساختمانی نیست برای همین اگر 
ام آر آی کنیم مشکلی در جای 
خاصی نمی بینیم، اینجا داروهایی 
مواد  این  که  می کنیم  تجویز 
تا  می کنند  متعادل  را  شیمیایی 
متعادل  هم  شخص  نهایت  در 
صورت  به  که  عملی  اما  شود. 
متعادل  را  مواد  این  طبیعی 

می کند ورزش است.

در  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
»وقتی  که  سؤال  این  به  پاسخ 
مغز  نمی خوابیم  شبانه روز  سه 
می کند  ضعیف  را  بدن  عملکرد 
یا برعکس« گفت: هیچکدام، مغز 
ما ظرفیت خیلی باالیی دارد، ما 
حتی اگر ۲۴ ساعت هم نخوابیم 
مغز می تواند توانایی اش را حفظ 
عملکردش  است  ممکن  اما  کند 
مزمن  بی خوابی  بیاید،  پائین 
می تواند  نهایتاً  که  است  مشکلی 
در  اما  بگذارد،  تأثیر  جسم  روی 
هم  آن  برعکس  طوالنی مدت، 
خستگی جسمی و نامنظم بودن 
روی  می تواند  جسمی  فعالیت 

خواب ما تأثیر بگذارد.
وی در خصوص مصرف خودسرانه 
شد:  یادآور  خواب آور  داروهای 
این  از  که  است  این  من  توصیه 
استفاده  روز   ۱۰ از  بیش  داروها 
برای  داروها  این  مصرف  نشود، 
علت  است،  گذرا  حاد  شرایط 
زندگی  سبک  بی خوابی ها  اغلب 
است مغز ما دوست دارد که شب 
بخوابد و حتی ساعتی از آن هم 
ما  اما  باشد،   ۱۲ ساعت  از  قبل 
در  سرمان  چهار صبح  ساعت  تا 
گوشی است، چون ما یک ساعت 
طور  این  و  داریم  فیزیولوژیک 
نیست که بگوئیم در هر ساعتی 
بخوابیم،  ساعت  شش  می توانیم 
طوری  را  زندگی مان  سبک  باید 
و  بخوابیم  تنظیم کنیم که شب 
شویم،  بلند  آفتاب  طلوع  از  بعد 
دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن هر 

دو در فعالیت روزانه ما تأثیر دارد.
آقامیری ادامه داد: این افراد با دارو 
۱۰ روز خواب شان می برد، بعد از 
آن باید دوز آن را باال ببرند و بعد 
از شش ماه باید آن را بخورند تا 
در روز حالشان خوب باشد و دیگر 
تأثیر خواب آور ندارد و باید برای 
ترک آن مراجعه کنند، مثاًل کسی 
که زولپیدن بخورد فراموشی قبل 
از خواب به او دست می دهد یعنی 
را  از خواب  قبل  یکی دو ساعت 

هم فراموش می کند.
در  آنژیوپالسی  تخصص  فوق 
خصوص خواب رفتن دست و پا 
پا  از گزگز دست و  گفت: برخی 
ام  عالئم  از  شاید  که  می ترسند 
مشکلی  عالمت  این  باشد،  اس 
و  است  درمان  قابل  و  ندارد 
اغلب علت اضطرابی یا کم خونی 
ممکن  یا  و  داشته  کم حرکتی  و 
اعصاب  بیماری  دلیل  به  است 
محیطی در دست باشد، اما گاهاً 
می تواند نشانه ام اس باشد که در 
آن صورت باید بیش از ۲۴ ساعت 

طول بکشد و حتی ماه ها.
آقامیری در ادامه با اشاره به اینکه 
پس از شیوع کرونا ما شاهد عالئم 
هستیم،  مغزی  غریب  و  عجیب 
اتفاق  یک  کرونا  کرد:  تصریح 
ناشناخته  رفتارهای  با  جدید 
است، شاید در آینده بیمارانی که 
کنند  پیدا  عالئمی  شدند  خوب 
چون  باشد،  کرونا  از  ناشی  که 
از  بعد  ویروس  این  نمی دانیم  ما 

بهبود با بدن ما چه کار می کند.

برخی از سردردها خطرناکند/ با هر دردی سریع مسکن نخورید
مشاور وزیر بهداشت گفت: اسفند، فروردین، اردیبهشت 
دستگاه ها  بین  هماهنگی  به  را  عالی  نمره  خرداد  و 
می دهم اما تیر و مرداد این هماهنگی ها سست شد و 

همین موضوع هم علت باال رفتن آمار فوتی ها است.
 سردار نصراهلل فتحیان، در ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران، 
اظهار کرد: جامعه پزشکی امروز سربلند هستند و تمام 
قد در برابر این بیماری ایستاده اند و جان خودشان را در 

راه مقاومت و ایستادگی فدا می کنند.
را  کادر درمان  این  قدر  ملت  امیدواریم که  افزود:  وی 
بدانند و مسئوالن در قوای سه گانه حمایت های الزم را 

از کادر پزشکی و پرستاری داشته باشند.
مؤسسه  در  که  کارهایی  از  یکی  داد:  ادامه  فتحیان 
بهداری رزمی دفاع مقدس انجام می دهیم تجلیل های 
تخصصی از کادر درمان است اما می خواهم در چهلمین 
که  بگویم  آمبوالنس ها  رانندگان  از  مقدس  دفاع  سال 
اگر اینها در جبهه نبودند مجروح به دست پرستاران و 

پزشکان نمی رسید.
مقاومت  و  مقدس  دفاع  رزمی  بهداری  مؤسسه  رئیس 
گفت: اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد نمره عالی را 
به هماهنگی بین دستگاه ها می دهم اما تیر و مرداد این 
هماهنگی ها سست شده است و همین موضوع هم باعث 

شده است که آمار فوتی ها باال رود.
وی بیان کرد: از مجموع ۷ هزار تخت که نیروهای مسلح 
در کشور دارند تعداد ۴ هزار تخت به بیماران کرونایی 
اختصاص داده شده است، ما در نیروهای مسلح ذخایر 
خوبی از داروها و تجهیزات داریم ولی باز باید به فکر 
باشد که در موج های احتمالی آینده  اقالم  این  تأمین 

دچار مشکل نشویم.
فتحیان گفت: تا این لحظه به یک نتیجه قطعی و علمی 

دقیق اطالعاتی در مورد این بیماری و بیولوژیک بودن 
آن نرسیدیم.

مقاومت  و  دفاع مقدس  رزمی  بهداری  رئیس مؤسسه 
نشانه  را  سرطانی  بیمار  هزار   ۶۰ ما  کرد:  خاطرنشان 
االن  به  تا  و  بدهیم  ارزاق  آنها سبد  به  کردیم  گذاری 
دریافت  را  حمایتی  سبدهای  خانواده  هزار  حدود ۴۰ 

کرده اند.
وی گفت: در مجموعه نظام سالمت به خصوص در موج 
آن  و  داشتیم  از خیران  فوق العاده ای  اول حمایت های 
کمک ها گره های خوبی را از مجموعه ها بیمارستان ها در 

سراسر کشور باز کرد.
فتحیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا 
تصمیم دارید تجربیات خود در زمینه مقابله با کرونا را 
کتاب کنید، بیان کرد: همه این تجربیات طی فراخوانی 

جمع آوری و تدوین می شود، ما قطعاً تجربیات گهربار 
پرسنل خود را در این دوران از دست نمی دهیم و همان 
طور که نیروهای مسلح تمام قد در برابر این بیماری 
وحشی ایستاده است ما هم سعی می کنیم تمام قد از 

زحمات همکاران خود تقدیر کنیم.
وی ادامه داد: این تجربیات بعد از اینکه کتاب شد در 
نیروهای مسلح  اختیار  در  عملیاتی  و  راهبردی  سطح 
قرار می گیرد و حتی برخی از آنها در دانشگاه ها تدریس 

می شود.
رئیس مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در 
پایان گفت: در پادگان ها خیلی بهتر از نقاط دیگر کشور 
مسائل بهداشتی و پروتکل ها رعایت می شود و سرجمع 
وضعیت نگران کننده ای در پادگان ها و نیروهای مسلح 

نداریم.

وضعیت پروتکل های بهداشتی در پادگان ها
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استان تهران
گزارش

بازدید میدانی شهردار گلستان از 
پروژه های عمرانی

مدیریت شهری گلستان از پروژه هالی فعال شهر بازدید نمود.
 به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژها دکتر قاسمیان به 
از  همراه شهردار منطقه 2، معاونت فنی و عمرانی و روابط عمومی 
پروژه های عمرانی در دست احداث شهرداری بازدید و از نزدیک روند 

پیشرفت فیزیکی پروژه ها را مورد بررسی قرار دادند.
ساوه  جاده  تعریض  شهرداری،  کشتی  خانه  گلستان،  شهر  تابخانه  ک
)حدفاصل میهن تا امیر کبیر(، دیوار کشی ناحیه 3 از جمله پروژه 

هایی بود که مدیریت شهری گلستان در برنامه بازدید امروز قرار داد.
و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  بازدید  این  حاشیه  در  قاسمیان  کتر  د
تالشهای بی وقفه تمامی همکاران، دستورات الزم را در خصوص بسیج 
تمامی نیروها و امکانات در راستای تسریع در روند پیشرفت پروژه ها 
اعضای شورای اسالمی شهر،  با حمایتهای  انشاهلل  افزود:  صادر کرد، 
مدیریت شهری با تمام توان، فعالیتهای عمرانی و خدماتی را در سطح 

شهر گلستان دنبال می کند.

همایش  در  پرند  شهردار  عرب  هندس  م
ضمن  خودرو"  بدون  جهانی  روز  "
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این روز را 
فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ پیاده 

روی و دوچرخه سواری دانست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ 
مهندس عرب در این همایش گفت: امروز 
همزمان با یکم مهر ماه روز جهانی بدون 
دوچرخه  و  روی  پیاده  همایش  ودرو،  خ
پرند  شهر  در  نمادین  صورت  به  واری  س
برگزار شد و این افتخار را داشتیم که به 
همراه اعضای محترم شورای اسالمی شهر 
در کنار ورزشکاران و مردم شریف پرند در 

این همایش شرکت نماییم.
و  مسئوالن  همه  افزود:  پرند  هردار  ش
فرهنگ  تا  کنند  تالش  باید  دیران  م
نهادینه  پرند  شهر  در  سواری  وچرخه  د

شود.
از سخنان  مهندس عرب در بخش دیگر 
مقدس،  دفاع  هفته  تبریک  ضمن  ود  خ
تصریح کرد: ایام هفته دفاع مقدس نماد 
تمامیت  از  دفاع  خودگذشتگی،  از  یثار،  ا
شجاعت  و  رشادت  یادآوری  و  رضی  ا
بر خود  و  است  اسالمی  ایران  رزمندگان 
الزم می دانم این روز را بر تمامی خانواده 
های شهدا، ایثار گران، جانبازان، آزادگان، 

سپاه و بسیج و ارتش به ویژه برادر خوبم 
جناب سرهنگ ارشدی فرمانده سپاه پرند 

تبریک عرض نمایم.
افزود:  پرند  شهری  مدیریت  سکاندار 
با  آسمان"  به  "معبری  میدانی  نمایش 
از دو  تالش جهادی سپاه پرند در کمتر 
مردم  از  بنده  و  اجرا شد  آماده ی  هفته 
می  دعوت  پرند  انقالبی  و  مومن  شریف 
تأثیرگذار  و  زیبا  نمایش  این  از  تا  کنم 
که بیانگر جانفشانی و رشادت رزمندگان 

علیه  حق  های  جبهه  در  اسالمی  ایران 
باطل است، بازدید نمایند.

با  داشت:  بیان  ادامه  در  عرب  مهندس 
محترم  اعضای  همفکری  و  همکاری 
های  حمایت  و  شهر  اسالمی  شورای 
نماینده محترم مجلس، امام جمعه پرند، 
های  گام  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
برای توسعه زیرساخت های شهر  بلندی 
برداشته ایم و خدا را شاکریم که توانسته 
بدست  را  شهروندان  نسبی  رضایت  ایم 

آوریم. شهردار پرند افزود: سعی داریم تا 
با اجرای تفاهم نامه تحویل شهر تا پایان 
سال، خدمات الزم و طرح های توسعه ای 
را با همکاری شرکت عمران در فاز های 3 

تا ۶ نیز اجرا نماییم.
مهندس عرب افزود: بنده و همکارانم در 
که  کنیم  می  افتخار  شهرداری  و  شورا 
خادم مردم شریف و عزیز پرند هستیم و 
تمام توان خود را برای توسعه زیرساخت 

ها و رضایت شهروندان بکار گرفته ایم.

شهردار پرند:  با تمام توان در راه توسعه پرند 
گام برمی داریم

به منظور بررسی پروژه های در دست 
فیزیکی  پیشرفت  میزان  و  آبفا  انجام 
تصفیه خانه در حال احداث شهرستان 
رباط کریم مهندس بختیاری و معاون 
آبفای  فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره 

استان از این طرحها بازدید کردند . 
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای 
جنوب غربی استان تهران در این برنامه 
یک روزه که با حضور مهندس بختیاری 
مدیرعامل آبفای استان تهران ، مهندس 
لدنی نژاد مدیرعامل آبفای جنوب غربی 
و مهندس مصرزاده معاون بهره برداری 
تهران  استان  آبفای  فاضالب  توسعه  و 
خانه  تصفیه  های  پروژه   . شد  انجام 
فاضالب شهرستان رباط کریم و مخزن 
بهارستان  شهرستان  دفنی  ای  ذخیره 

مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت . 
در این برنامه عالوه بر بازدید و بررسی 
 ، مذکور  پروژهای  پیشرفت  و  عملکرد 
نشستی  طی  استان  آبفای  مدیرعامل 

در محل دفتر نمایندگان تهران با دکتر 
شریفیان نماینده مردم شریف تهران و 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اسالمشهر 
گذر  ایام  با  ارتباط  در  و  دیدار  نیز 
و  ها  پروژه   ، مصرف  پیک  و  بحران  از 
عملیات های در دست انجام و همچنین 
جهت  شده  ریزی  برنامه  های  پروژه 
و  بحث  اسالمشهر  در شهرستان  اجراء 

گفتگو کردند .
و  تامین  بر  تاکید  با  بختیاری  مهندس 
توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان 
: علیرغم فصل گرم سال و  یادآور شد 
شیوع  طرفی  از  و  آب  مصرف  پیک 
به  که  کرونا  مرموز  و  منحوس  بیماری 
 . گردید  مصرف  افزایش  موجب  شدت 
الحمدهلل با تالش بی وقفه و برنامه ریزی 
های کلیه همکاران محترم توانستیم ایام 
و چالش  بدون مشکل  را  پیک مصرف 
کم آبی پشت سر بگذاریم و برنامه های 
مدونی در خصوص استمرار این وضعیت 

و تامین مطلوب آب شرب شهروندان در 
تمام نقاط استان تهران در دست انجام 

داریم . 
مردم  نماینده  شریفیان  دکتر  سپس 
شورای  مجلس  در  اسالمشهر  و  تهران 
تشکر  و  قدردانی  ضمن  نیز  اسالمی 
آبفای  امر  عوامل تحت  و  مدیرعامل  از 
عامل  مدیر  همچنین  و  تهران  استان 
طی  تهران  استان  جنوبغربی  آبفای 
الحمدهلل علیرغم   : یادآور شد  سخنانی 

و  تامین  گرم  فصل  و  کرونا  مشکالت 
منطقه  در  شهروندان  شرب  آب  توزیع 
به خوبی مدیریت شد و شاهد تالشهای 
آبفای  همکاران  و  مدیریت  خوب 
جنوبغربی در شهرستان بودیم و تالش 
می کنیم در خصوص اجرای پروژه های 
شده  تعریف  های  پروژه  و  تمام  نیمه 
و  مساعدت  گونه  هر  خصوص  این  در 
تامین  الخصوص  علی  الزم  همکاری 
اعتبارات تخصیص یافته صورت پذیرد .

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد

بازدید مدیرعامل آبفای استان از طرحهای در دست انجام این شرکت

گزارش

کارناوال مقاومت به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در بهارستان اجرا میشود

نشست خبری هفته دفاع مقدس با حضور سروان بوربور ، رئیس ستاد 
گرامیداشت چهلمین هفته دفاع مقدس در سپاه شهرستان بهارستان 
برگزار شد. احمد بوربور در این جلسه به معرفی مهمترین برنامه های 
این ستاد در این هفته اشاره کرد. جانشین سپاه بهارستان گفت: اعزام 
و  بوستان  های  بخش  در  گذشته  سال  مانند  مقاومت  های  کاروان 
گلستان در قالب 3 کاروان ، افتتاح کانال نمایشگاهی کمیل در گلزار 
شهدای گمنام نسیم شهر ، برنامه نذر شهدا که در ادامه رزمایش کمک 
مومنانه است و همچنین فضاسازی های سطح شهر و میادین اصلی که 
به کمک شهرداری ها انجام خواهد شد از عناوین اصلی برنامه های این 
هفته می باشد. رئیس ستاد هفته دفاع مقدس ادامه داد: برنامه شب 
های پرستاره که در گلزار شهدای گمنام نسیم شهر هر شب برگزار 
می شود نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این هفته است. غبار روبی 
تمام مزارهای شهدا در سطح شهرستان و برنامه آبروی محله نیز بخش 

دیگری از این برنامه ها عنوان شد.

7

بازدید مسئولین شهرستان از پروژه های 
عمرانی شهرداری شهریار

وانقالب  دادستان عمومی  پور  دکتر عسگری  ماه  روز دوشنبه 3۱ شهریور 
شهرستان شهریار به همراه مهندس کاویانی شهردار شهریار ،ریاست و اعضای 
شورای اسالمی شهر شهریار ،معاونت سیاسی وانتظامی فرمانداری شهریار و 
معاونین شهردار از پروژه های در حال احداث تقاطعات غیر همسطح بسیج 
وجهاد ،گرمخانه شهریار و بازار بزرگ میوه و تره بار مرکزی بازدید میدانی 
بعمل آورده و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی و مشکالت پیش 

روی پروژه ها قرار گرفتند.
پیمانکار  اقدامات  از  نارضایتی  ابراز  ضمن  بازدید  این  در  شهریار  شهردار 
تقاطعات بسیج و جهاد گفت:پیمانکار مربوطه نسبت به انجام تعهدات ومفاد 
قرارداد کوتاهی نموده و این موضوع باعث نارضایتی مجموعه مدیریت شهری 
و شهروندان شده است و با توجه به انجام تعهدات شهرداری و پرداخت کلیه 
مطالبات ،پیمانکار می بایست توان ونیروهای عملیاتی واجرایی خود را بیشتر 
نموده تا شاهد سرعت بخشیدن و پیشرفت فیزیکی پروژه در راستای کاهش 

ترافیک و سهولت در تردد و عبور و مرور شهروندان باشیم.
مسئولین در ادامه از پروژه های بازار بزرگ میوه وتره بار مرکزی و گرمخانه 
شهریار که در زمینی به مساحت 2۸۵۰مترمریع جهت ساماندهی معتادین 
بازدید  باشد  می  احداث  حال  در  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  و  متجاهر 

نمودند.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

برگزاری مانور یک روزه اطفاء حریق و کنترل 
نشتی گاز کلر

با هدف شناسائی ورفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت ، مانور مدیریت 
و کنترل بحران و حوادث احتمالی در آبفای جنوبغربی استان تهران 

انجام شد . 
مدیرعامل این شرکت با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با عنایت به 
بروز حوادث غیرمترقبه احتمالی از جمله سیل و طوفان ، زلزله ، آتش 
سوزی و یا نشت گاز کلر و ... که همگی سالمت و آرامش انسانی را 
درگیر میکنند . علیهذا مطابق برنامه ریزی صورت گرفته و مطالعات 
از آب آشامیدنی و چاهها  انجام شده در راستای حفاظت و صیانت 
و منابع تامین آب و همچنین تاسیسات و ادارات آبفا مانور یکروزه 
مدیریت بحران با موضوع اطفاء حریق و کنترل نشت گاز کلر در محل 

تصفیه خانه فاضالب شهرستان اسالمشهر انجام و به اتمام رسید . 
این   : شد  آور  یاد  مذکور  مانور  تشریح  ضمن  نژاد  لدنی  علی  سید 
شرکت  عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت  حوزه  مدیریت  با  مانور 
اورژانس  و  نشانی  ، آتش  انتظامی  نیروی  با هماهنگی و همکاری  و 
شهرستان اسالمشهر و همچنین حوزه های داخلی شرکت از جمله 
بسیج ، واحد hse  ، حراست و روابط عمومی و با سناریو و برنامه 
های مختلف از جمله اطفاء حریق ، کنترل نشت گاز کلر ، سرعت 
عمل مطلوب در رسیدن به محل و کنترل حادثه و همچنین فراگیری 
آموزش های الزم و آمادگی نیروی انسانی متخصص و زبده و ماهر در 
ارتباط با مهار و کنترل حادثه با کمترین خسارت ممکن انجام و با 

موفقیت به اتمام رسید . 
رئیس هیئت مدیره آبفای جنوبغربی استان تهران با تاکید بر تامین و 
توزیع مطلوب آب شرب شهروندان در تمامی مناطق شهری و روستایی 
خاطر نشان ساخت : در حال حاضر آب آشامیدنی مشترکین محترم 
و شهروندان عزیز با کمّیت و کیفیت مطلوبی تامین و توزیع میگردد . 
لذا در همین راستا و به منظور استمرار وضعیت فعلی تمامی سعی و 
تالش مجموعه همکاران محترم این شرکت بمنظور حفاظت از سالمت 

آب شرب و امنیت منابع تامین و توزیع آب بکار بسته شده است . 

نگاهی به ساختمان پارلمان شهری نسیم شهر

طالیی شهردار نسیم شهر ساختمان پارلمان شهری را محلی برای 
تکریم ارباب رجوع و مهیا شدن فضای مناسب خدمت رسانی و میزبانی 

شهروندان عزیز نسیم شهر دانست.
طالیی شهردار نسیم شهر با اشاره به مراحل تکمیل ساختمان جدید 
پارلمان شهری اظهار داشت: با توجه به اهمیت وظایف شورای شهر 
برای  آوردن فضای مناسب  فراهم  ارباب رجوع و  تکریم  و در جهت 
خدمات رسانی بهتر و مطلوب، ساختمان پارلمان شهری نسیم شهر 
در مرحله تکمیل شدن می باشد و آماده میزبانی از شهروندان عزیز به 

عنوان ولی نعمتان ما به بهترین نحو خواهد بود.
و  دارای رفت  اداری که معموال  افزود: در طراحی ساختمان  طالیی 
آمدهای زیادی هستند ، طراحی پالن و ریز فضاهای مورد نیاز مناسب 
از اهمیت باالیی برخوردار است و ضمن توزیع مناسب فضاهای اصلی، 
وابسته اصلی، رفاهی و پشتیبانی، بایستی حداکثر کارآیی ساختمان و 

بهره برداری مفید اداری لحاظ شود.
در  مردم  گذاران  خدمت  تالش  تمام  کرد:  تصریح  پایان  در  طالیی 
مجموعه مدیریت شهری بر ارائه خدمات با کیفیت و ارتقا سرانه های 

مختلف شهری است.

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و 
اندیشه،  شهرداری  و  شورا  الملل  بین  امور 
به همت اداره فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی 
گرامیداشت  بمناسبت  و  اندیشه  شهرداری 
هفته دفاع مقدس و همزمان با روز جهانی 
بدون خودرو همایش بزرگ دوچرخه سواری 
برگزار گردید . در این همایش که در اولین 
روز از پاییز سال جاری با حضور رکاب زنان 
با  و  اندیشه   و مسئوالن شهر  ، شهروندان 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار 
آزادی  میدان  از  سوران  دوچرخه   ، گردید 
رکاب  اندیشه  شهر  گمنام  شهدا  مزار  تا 

زنی کردند . علی ملکی شهردار اندیشه در 
حاشیه این همایش ضمن اشاره به ضرورت 
فرهنگ سازی مطلوب در خصوص استفاده 
از دوچرخه برای سفرهای کوتاه در شهرها 
توسط شهروندان گفت : نیاز امروز جامعه ما 
توجه به نکته ها و رفتار اجتماعی فراموش 
شده ای است که باعث می شد هوای صاف 
و پاک و دست نخورده در محیط زندگی بشر 

وجود داشته باشد
ماشینی  زندگی   : ساخت  نشان  خاطر  وی 
تحرکی  کم  باعث  تنها  نه  نشینی  شهر  و 
قابل  غیر  بلکه صدمات  مردم شده  بین  در 

است  آورده  وارد  طبیعت  پیکره  بر  جبرانی 
تهران  همچون  شهرهای  کالن  در  حتی  و 
هر ساله باعث آلودگی شدید هوا می شود 
لذا باید به فرهنگ عدم استفاده همیشگی 
از وسایط نقلیه را بیشتر توجه کنیم و شرط 
از ورزشهای همگانی بخصوص  بهروری  آن 
شهری  مدیریت  که  است  سواری  دوچرخه 
اندیشه برنامه مدونی را برای آن در دستور 
به  توان  می  که  است  داده  قرار  خود  کار 
ترویج  در  متعددی  همایشهای  برگزاری 
ورزش  و  سورای  دوچرخه  ورزش  تبلیغ  و 
شاهد  نیز  امروز  که  کرد  اشاره  همگانی 

بسیار خوب شهروندان عزیز شهر  استقبال 
بزرگ دوچرخه سواری  اندیشه در همایش 

در شهر اندیشه بودیم.
رسم  به  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 
کنندگان  به شرکت  قرعه  قید  به  و  یادبود 

هدایایی اهدا گردید .
بعنوان  اندیشه  شهرداری  است  ذکر  شایان 
از  مراقبت  و  حفظ  اصلی  حامیان  از  یکی 
هوای و محیط زیست عمومی همایش های 
فرهنگ  هدف  با  سال  طی  در  را  مختلفی 
سازی و ارتقا سطح بینش عمومی در شهر 

برگزار می نماید.

همایش بزرگ دوچرخه سواری در شهر اندیشه برگزار گردید

40برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس در 
شهرستان رباط کریم برگزار میشود 

رییس هفته گرامیداشت دفاع مقدس شهرستان رباط کریم در نشست 
خبری با اصحاب رسانه گفت: 4۰ برنامه شاخص با محوریت مقاومت ، 

ایثار ، دفاع مقدس و توان داخلی برگزار می شود.
به  با اشاره  ایالنلو  از رباط کریم ، سرگرد داود  اتفاق روز  به گزارش 
برگزاری جشن چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در شهرستان رباط 
کریم همزمان با سرتاسر کشور ، بیان کرد: در گام دوم انقالب اسالمی 
از تجربیات هشت سال دفاع مقدس و سلحشوری های رزمندگان و 

شهدا استفاده میشود.
وی تصریح کرد: ایستادگی ، صبر و جهاد رمز پیروزی انقالب اسالمی 

از ابتدای نهضت انقالب تاکنون بوده است و این حرکت ادامه دارد.
 ، ، صالبت  اینکه عزت  بیان  با  رباط کریم  جانشین سپاه شهرستان 
ایستادگی و مقاومت درس های از دفاع مقدس است بیان کرد: 4۰ 
برنامه شاخص به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در رباط 

کریم برگزار خواهد شد .
ایالنلو سپس با تاکید بر نشر وصایای شهدا توسط خبرنگاران ، اظهار 
کرد: 4۰۰ برنامه فرعی و اصلی با محوریت یاد یاران ، تجلیل از خانواده 
های شهدا و ایثارگران ، ندای لبیک یا حسین )ع( ، همایش ائمه جمعه 
و جماعت و بسیجیان ، نمایشگاه ادوات نظامی ، کاروان های مقاومت 
و دفاع مقدس و عملیات گروه های جهادی در روستای سفیدار در 

شهرستان رباط کریم برگزار خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به تجلیل از مدافعان سالمت در هفته دفاع مقدس 
خاطرنشان کرد: میز خدمت با حضور مسئولین شهرستان در مصلی 

شهر رباط کریم برگزار خواهد شد.

تاکید استاندار تهران بر استفاده از فرصت مولدسازی 

اموال دستگاه ها جهت اجرای پروژه های عمرانی

استاندار تهران با اشاره به لزوم وحدت و همدلی مسئوالن بر استفاده 
از فرصت مولدسازی اموال دستگاه ها جهت اجرای پروژه های عمرانی 

تاکید کرد.
 انوشیروان محسنی بندپی در جلسه تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
شهید رجایی با اشاره به شکست آمریکا در سازمان ملل در قبال ایران 
انزوای خود در شورای  با  اظهار داشت: همه مردم دیدند که آمریکا 
امنیت مواجه شد و اعالم کرد که به تنهایی قصد تحریم ایران را دارد 
در این شرایط ما باید به طور ویژه ای در اجرای برنامه ها تالش کنیم.

وی تصریح کرد: بایستی فاصله خود را با مردم به حداقل برسانیم و هر 
خدمتی را که می تواند گشایشی را در ابعاد مختلف در زندگی مردم 

فراهم کند در اولویت اقدامات ما قرار گیرد.
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طرح  اجرای  ابالغ  داد:  خبر  طالیی 
نسیم  بندی  محله  و  بندی  منطقه 
رسید  کشور  وزارت  تصویب  به  شهر 
و توسط استاندارمحترم به شهرداری 

نسیم شهر جهت اجرا ابالغ گردید.
توسعه  های  طرح  مدیریت  دفتر 
ابالغ  این  با  اینکه:  بیان  با  شهری 
شهرداری   2 دارای  قانونا  شهر  نسیم 
منطقه با جمعیت مناطق شهری ۱۰۰ 
هزار نفری مثل مناطق شهر تهران با 

اختیارات قانونی خواهد بود.
با تهیه و تصویب این طرح یکی دیگر 
از خدمات ماندگار مجموعه مدیریت 
شهری به شهروندان فهیم نسیم شهر 

رقم خورد.

مناطق  بین  کار  تقسیم  ابالغ  این  با 
صورت خواهد گرفت و دسترسی مردم 
به شهرداری راحت تر، مشارکت مردم 
تسهیل ، تراکم زدایی از تمرکز کارها 
و مراجعات در شهرداری مرکز اجتناب 
و پاسخگویی به مطالبات مردم سریع 
و  اساسی  تحولی  خالصه  بطور  و  تر 
ماندگار در ارائه خدمات به شهروندان 

محترم نسیم شهر رخ خواهد داد.
طبق این طرح منطقه ۱ شامل خیابان 
شهیدمدنی، طالقانی، شهدا، آزادگان، 
بوده  جانبازان  و  احمدآباد  آباد،  وجه 
چمران،  شهید  شامل:   2 منطقه  و 
خیرآباد، اسماعیل آباد، رسالت، مهر، 

فجر و حصارک پایین می باشد.

خدمتی ماندگار برای شهروندان فهیم نسیم شهر
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با  رده  میان  موبایل  یک  جی  ال  شرکت 
باتری ۴ هزار میلی  و  اینچی  نمایشگر ۶.۶ 

آمپری رونمایی کرده است.
بی  جی  ال  شرکت  گیزموچاینا،  از  نقل  به 
 LG نام  به  جدید  موبایل  یک  از  سروصدا 
K۴۲ در جمهوری دومینیکن رونمایی کرده 

است. 
این تلفن هوشمند میان رده، نمایشگر جالب 
توجه و یک باتری متوسط دارد. موبایل »کی 
۴۲« این شرکت کره ای ۱۸۲ گرم وزن و 
 ۸۱۰G-MIL-STD مقاومت  گواهینامه 

دارد. به این ترتیب دستگاه در شرایط سخت 
محیطی نیز کار می کند. پنل پشتی آن نیز 
موبایل  این  در  همچنین  است.  خش  ضد 
با وضوح HD+ نصب  اینچی  نمایشگر ۶.۶ 

شده است.
»کی ۴۲« دارای تراشه Helio P۲۲  همراه 
۳ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه 
توان کارت  بر آن می  است.  عالوه  داخلی 
افزایش  برای  نیز  دی  اس  میکرو  حافظه 
عامل  سیستم  افزود.  آن  به  ذخیره  حافظه 

دستگاه نیز اندروید ۱۰ است.

ال جی موبایل میان رده با نمایشگر 

۶ اینچی رونمایی کرد

الون ماسک خبر داد:

تولید باتری قدرتمند تسال/ خودروهای آینده ارزان می شوند

اینتل  تراشه سازی  سخنگوی شرکت 
برخی  کردن  فراهم  اجازه  کرد  اعالم 
دولت  از  را  هواوی  برای  تجهیزات 

آمریکا دریافت کرده است.
دولت  از  اینتل  رویترز،   از  نقل  به 
برخی  تا  کرده  دریافت  اجازه  آمریکا 
تجهیزات را برای هواوی تهیه کند. این 
اقدام برخالف رویه دولت آمریکا علیه 
هفته  در  چینی  فناوری  های  شرکت 

های اخیر است.
بازرگانی  وزارت  های  تحریم  طبق 
 ۱۵ از  فناوری  های  شرکت  آمریکا، 
یا  تجهیزات  ندارند  اجازه  سپتامبر 
سرویس برای هواوی تهیه کنند. اما در 
هفته جاری نشریه »چاینا سکیوریتی 

لیسانس  اینتل  کرد  فاش  ژورنال« 
برای  تجهیزات  برخی  کردن  فراهم 
کرده  دریافت  را  چینی  شرکت  این 
است. سخنگوی شرکت اینتل نیز روز 

گذشته خبر مذکور را تایید کرد.
در این میان رقبای دیگر نیز امیدوارند 
با  همکاری  اجازه  دولت  از  بتوانند 

هواوی را دریافت کنند. 

اینتل برای هواوی تجهیزات تهیه 
می کند

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

سردبیر: احسان همتی

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

دوچرخه سواری سفرای مقیم تهران 
به همراه حناچی در تهران

توزیع : 56771992

خبر

خبر

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

گزارشی جدید نشان می دهد ۶۰ 
درصد موبایل های بارگیری شده 
ارزان   ۲۰۲۰ دوم  ماهه  سه  در 
قیمت و میان رده بوده اند که از 
دالیل این امر می توان به شیوع 
ویروس کرونا و رشد بیکاری اشاره 

کرد.
وجود  با  گیزموچاینا،  از  نقل  به  
شیوع کووید۱۹ در سراسر جهان، 
فروش موبایل همچنان ادامه دارد. 
شرکت  گزارش  راستا  درهمین   
  IDC بازار  تحقیقات  آمریکایی 
نشان می دهد در سه ماهه دوم 
۲۰۲۰ میالدی موبایل های ارزان 
قیمت و میان رده که قیمت آنها 
کمتر از ۴۰۰ دالر است، بیشترین 

فروش را داشته اند. 
تحقیقIDC  نشان می دهد در 
میالدی   ۲۰۲۰ دوم  ماهه  سه 
موبایل  های  محموله  درصد   ۶۰
های   دستگاه  شده  بارگیری 
بوده  رده  میان  و  قیمت  ارزان 
تا   ۱۰۰ بین  آنها  قیمت  که  اند 
درصد   ۸۵ در  است.  دالر   ۴۰۰

کاال  قیمت  روی  که  بازارهایی 
حساسیت وجود دارد، مانند آسیا 
 ، ژاپن(  و  چین  استثنای  به   (
آمریکای التین، خاورمیانه ، آفریقا 
با  هایی  موبایل  مرکزی  اروپای  و 
قیمت کمتر از ۴۰۰ دالر با اقبال 

بیشتری روبرو بوده است.
در  بازه  این  در  همچنین 
کشورهایی مانند آمریکا نیز سهم 
بازار موبایل هایی با قیمت کمتر 
از ۲۰۰ دالر رشد کرده و به ۲۷ 

درصد رسید.
های  موبایل  گزارش  این  طبق 
ارزان قیمت و میان رده در شرکت 
هایی از جمله سامسونگ، هواوی، 
تولید شده  ویوو  و  اوئو، شیائومی 

اند.
کنندگانی  تولید  میان  این  در 
در  اند  کرده  نیز سعی  اپل  مانند 
فعال  نیز  موبایل  بازار  بخش  این 
باشند. به عنوان مثال اپل آیفون 
SE را عرضه کرد که در سه ماهه 
میلیون   ۱۰ میالدی   ۲۰۲۰ دوم 
دستگاه از آن فروخته شده است.

زده می شود ۷۳ درصد  تخمین 
موبایل ۲۰۲۰  های  محموله  کل 
میالدی به دستگاه های کمتر از 

۴۰۰ دار تعلق داشته باشد.
بینی  پیش   IDC وجود  این  با 
های  موبایل  کل  ارزش  کند  می 
 ۲۰۱۹ به  نسبت  شده  فروخته 
یابد  کاهش  درصد   ۷.۹ میالدی 
برسد.  دالر  میلیارد   ۴۲۲.۴ به  و 
این درحالی است که این شاخص 
میالدی ۴۵۸.۵  گذشته  سال  در 

میلیارد دالر بود.
شیوع  کارشناسان  گفته  به 

افزایش  را  بیکاری  آمار  کووید۱۹ 
داده و عالوه بر آن اختالل و تاخیر 
در تولید دستگاه در سه ماهه دوم 
۲۰۲۰ میالدی بدان معنا است که 
صنعت تولید موبایل باید خود را 
با هنجارهایی جدید سازگار کند. 
های  موبایل  اهمیت  بنابراین  
ارزان قیمت در بازار بیش از پیش 
افزایش می یابد و با توجه به آمار 
ارائه شده تخمین زده می شود در 
۲۰۲۱ میالدی سهم دستگاه های 
به  بازار  در  مذکور  بارگیری شده 

۶۳ درصد برسد.

قد علم کردن کارآفرین ایرانی مقابل امارات! نوشتار در سه ماهه دوم ۲۰۲۰؛

کرونا موبایل های ارزان قیمت را محبوب کرد

برای  گفت:  ارتباطات  وزیر 
روشن«  »آینده  شعار  تحقق 
با استفاده از تجربه های دفاع 

مقدس هم قسم می شویم.
جهرمی  آذری  محمدجواد   
دفاع  هفته  آغاز  با  همزمان 
گرامیداشت  و  مقدس 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

پیامی صادر کرد.
وزیر  پیام  کامل  متن 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
به این شرح است: » ملتی از 
سنگالخ هاِی َصعب روزگار به 
که صبور  گذرد  می  سالمت 
باشد و در راه آرمان  و غیور 
نیز  جان  از  خویش  های 

بگذرد.
دوره  یک  در  نیز  ایران  ملت 
تاریخی هشت ساله چنان از 
آیین  از  و  ایران  پاک  خاک 
ایمانی  و  ملی  آرمان های  و 
در  که  کرد  دفاع  خویش 
چهلمین سالگرد آن حماسه 
گنجینه  همچنان  تاریخی، 
مقدس  دفاع  ناپذیر  پایان 
منشأ فرهنگ و فرآورده های 

تازه است و هر روز چشمه ای 
نو از آن می جوشد.

بی تردید این حماسه تاریخی 
افتخاراِت  از  یکی  عنوان  به 
ایران  ملّت  تاریخ  ماندگار 
تا  و  رسید  خواهد  ثبت  به 
و  ایثار  نمای  تمام  آیینه  ابد 
خواهد  شجاعت  و  شهادت 

بود.
ویژگی این حماسه آن است 
زمانی  محدوده ی  در  که 
و  نمانده  متوقف  خویش 

هرگز از حرکت باز نایستاده و 
منشأ دستاوردهای  همچنان 
بزرگ از جمله امنیت و اقتدار 

برای ایران اسالمی است.
این  سالگرد  چهلمین  در 
حماسه بزرگ، نام و یاد شهدا 
دفاع  گرانقدر  ایثارگران  و 
می داریم  گرامی  را  مقدس 
روشن  آینده  تحقق  برای  و 
از  استفاده  با  اسالمی  ایران 
هم  مقدس  دفاع  تجربه های 

قسم می شویم.«

وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

استفاده از تجربه های دفاع مقدس برای 
تحقق شعار »آینده روشن« نوشتار

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
با  گفتگو  در  تهران   استان  غرب 
روزنامه اتفاق روز در راستای اصالح 
اظهار  سواران  موتورسیکلت  رفتار 
داشت: با توجه به سهم قابل توجه 
نقلیه  وسیله  این  رانندگی  حوادث 
مقررات  و  قوانین  برابر   ، بار  مرگ 
پیاده رو، حرکت  در  هرگونه حرکت 
در جهت مخالف مسیر مجاز ، ایجاد 
غیر  بار  حمل  ناهنجار،  صداهای 
و  نمایشی  حرکات  انجام  متعارف، 
مارپیچ،حمل یدک ، استفاده نکردن 
از کاله ایمنی، تردد در خطوط ویژه 

توسط  گواهینامه  بدون  رانندگی  و 
می  ممنوع  موتورسیکلت  راکبان 
باشد و راکبان موتورسیکلت بایستی 
ضمن پرهیز از هرگونه حرکات خطر 
آفرین، قوانین راهنمایی و رانندگی 
دهند. قرار  خود  کار  سرلوحه   را 

۲۰قانون  ماده  برابر  افزود:  وی 
رانندگی،  تخلفات  به  رسیدگی 
مربوط  عمومی  مقررات  و  قوانین 
در  مرور  و  عبور  و  نقل  و  حمل  به 
است  جاری  نیز  ها  موتورسیکلت 
به  باید  ها  موتورسیکلت  راکبان  و 
راهنمایی  مقررات  و  قوانین  رعایت 

اهتمام  رانندگی  و 
باشند. داشته   جدی 

در  سرهنگ محمودی 
این  بیان داشت:  ادامه 
پلیس به منظور توسعه 
و  ترافیکی  انضباط 
حوادث  از  پیشگیری 
تخلفات  رانندگی، 
سواران  موتورسیکلت 
دهنده  ترویج  که  را 
نماد  و  غلط  فرهنگ 

جامعه  در  انضباطی  بی 
و  داده  قرار  کار  دستور  در  هستند 

بدون اغماض و با شدت با خاطیان 
برخورد خواهد داشت.

نوشتار اصالح رفتار موتورسیکلت سواران

تولیدی  شرکت   ، میدون  سایت  از  نقل  به 
بازرگانی شبستری، بزرگترین تولیدکننده فیلتر 
بنزین انواع ماشین ایرانی و خارجی در ایران و 
یکی از جدی ترین رقبای کشور امارات، مهمان  

فصل دوم مسابقه میدون است.
اند؛ وجودشان باعث هرچه  قطعات یدکی مهم 
بهتر کار کردن و نبودشان به سادگی، باعث کله 
ازجمله  پا شدن یک سیستم می شود. خودرو 
این سیستم هاست که درصورت نبود قطعه ای 
کیلومتر  یک  تواند حتی  نمی  هرچند کوچک، 
هم راه برود. شرکت شبستری در زمینه تولید 
و تامین همین قطعات کوچک فعالیت می کند.

ناصر ثابتی شبستری حدودا پنجاه و سه ساله، 
به  از سال ۸۸ مشغول  این شرکت،  تاسیس  با 
او  است.  خودرو  حوزه  در  کارآفرینی  و  فعالیت 
را  کشور  های  شرکت  بزرگترین  از  یکی  امروز 
اداره می کند و تاکنون توانسته برای حدود ۱۲۰ 

نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی کند.
تولیدات شرکت تولیدی-بازرگانی شبستری در 
مشاهده  با  است.  خودرو  اقسام  و  انواع  زمینه 
زیادی  تعداد  با  نیز،  آن  اول وب سایت  صفحه 
از  نشان  که  شوید  می  مواجه  یدکی  قطعه 
فعالیت  حیطه  گستردگی  و  محصوالت  تنوع 
این  این شرکت دارد. نکته جالب توجه آن در 
خصوص آن است که با کلیک برروی بیشتر این 

قطعات، هم می توان در 
اطالعات  آن  با  رابطه 
فنی کسب کرد و هم در 
شرکت  جایگاه  با  رابطه 
می  ارائه  که  و خدماتی 
قسمت  در  مثال  دهد؛ 
صافی  قطعه  توضیحات 
اینگونه  آهنربادار  بنزین 

آمده:
تولیدی  "شرکت 
تولید  تنها  شبستری 
بنزین  صافی  کننده 
خاورمیانه  در  آهنربادار 

می باشد. آهنربای موجود در این محصول باعث 
یونیزه کردن  )به دلیل  کاهش مصرف سوخت 
بنزین( در خودرو و افزایش عمر سوزن انژکتور 
می  بنزین(  در  فلزی  رسوبات  دلیل جذب  )به 
گردد. همچنین در آن از کاغذ مخصوص صافی 
بنزین کره ای با حجم موثراستاندارد )۹۰ سانتی 
یورو۴  روش  کاالبه  و  استفاده شده  مربع(  متر 

اروپا تولید گردیده است."
هرساله میزان زیادی ارز بدلیل واردات قطعات 
یدکی خودرو از کشور خارج و عمدتا به جیب 
شیوخ امارات نشین می رود چراکه تا پیش از 
شیوع کرونا و ایجاد اخالل در سیستم تجارت 

جهانی، ۶۰ تا ۷۰ درصد قطعات یدکی از کشور 
امارات وارد می شد. حال آنکه حمایت از کسب 
و کار کارآفرینانی همچون آقای شبستری، عالوه 
بر تقویت تولید داخلی و اشتغالزایی، از خروج ارز 

نیز جلوگیری خواهد کرد.
او علیرغم تمام افت و خیزهای اقتصاد کشور، 
توانسته کسب و کارش را حفظ کند و در برابر 
امارات  همچون  کشورهایی  از  وارداتی  قطعات 
کار  کهنه  کارآفرین  این  کند.  علم  قد  چین  و 
ایرانی امشب با طرح کسب و کار خود به مسابقه 
میدون آمده و باید دید آیا می تواند از سد دو 

رقیب خود در مسابقه نیز بگذرد یا خیر.

دانش بنیان ها مدافعان خط مقدم مبارزه با تحریمها هستند نوشتار

بنیان  دانش  گفت:  فناوری  و  علمی  معاون  مشاور 
و  هستند  تحریمها  با  مبارزه  مقدم  مدافعان خط  ها 
توانسته اند تاکنون نیاز کشور را با اتکا به علمشان به 

تولید برسانند.
 پرویز کرمی با بیان اینکه نقش دانش بنیان ها درست 
است،  مقدس  دفاع  دوران  افسران  و  مدافعان  مثل 
با شرایط دوره جنگ هیچ  بیان کرد: شرایط کنونی 
تغییری نکرده زیرا آن زمان کشورهای دشمن هیچ 
نوع امکانات، تجهیزاتی و فناوریهایی به ما نمی دادند 
به این بهانه که ایران با داشتن اینها مستحکم تر و 

قویتر می شود.
وی افزود: تقریبا در آن زمان،  شرقی ها و غربی ها از 
ایران حتی سیم خاردار را دریغ می کردند دیگر چه 

برسد به تجهیزات و ادوات نظامی.
وی با تاکید بر اینکه این شرایط همچنان ادامه دارد، 
بیان کرد: اما دانش بنیان ها مدافعان خط مقدم مبارزه 
با تحریم ها هستند تا با نوآوری هایی که به دست می 

آورند مردم ایران را از شرایط کنونی نجات دهند.

بیان  با  فناوری  و  علمی  معاون  مشاور 
ایجاد زیست  با  اینکه  دانش بنیان ها 
توان  بر  تکیه  و  نوآوری  و  فناوری  بوم 
را  کشور  نیازهای  توانند  می  داخلی 

برطرف کنند.
زمان  آن  شهیدان  به  اشاره  با  کرمی 
از  یکی  مقدم  تهرانی  شهید  گفت: 
شهیدانی بود که توانست اولین صنعت 
و  کند  گذاری  بنیان  را  کشور  دفاعی 
از صفر شروع کردند؛ همچنین شهید 
ستاری در زمینه نیروهای هوایی موضوع 

»ما می توانیم، می شود و می سازیم« را باور داشت 
و تحقق بخشید.

به  هوایی  نیروهای  زمان  آن  در  اینکه  بیان  با  وی 
شهید  گفت:  بودند،  وابسته  آمریکایی  کشورهای 
کار  به  شروع  خالی  دست  با  زمان،  همان  ستاری 
کرد اما توانست هواپیماهای آموزشی پرستو و سپس 
هواپیمای درنا به عنوان جت آموزشی  را طراحی کند 

مهندسی  را    F۴ ،F۵ ،پانتوم بسازد. سپس جت  و 
معکوس کردند.

به گفته وی می توانیم بگوییم در جنگ نابرابر تحریم 
ظالمانه این دانش بنیان ها مدافعان در حوزه ساخت و 

سازها و رفع نیازها هستند.
مشاور معاون علمی و فناوری تاکید کرد: شرکتهای 
دانش بنیان کارهایی را شروع کردند که پیش از اینها 

علم تولید آن را نداشتند.

الون ماسک مدیر عامل تسال در جریان 
برگزاری نشست ساالنه این شرکت که 
از  با حضور سهام داران آن برگزار شد، 
دستاوردهای تسال در زمینه تولید باتری 

خبر داد.
به نقل از نیواطلس، وی همچنین وعده 
داد که تسال در آینده خودروهای برقی 
تصاویری  ماسک  کند.  تولید  ارزان تری 
را  شانگهای  در  تسال  جدید  کارخانه  از 
انبوه  تولید  که  داد  نشان  حضار  به  نیز 
خودروهای برقی را از مارس سال ۲۰۲۰ 

آغاز کرده است.
آمریکایی  اولین شرکت  را  ماسک تسال 
توصیف کرد که با مدت کوتاهی فعالیت 
به  سرعت  به  یکم  و  بیست  قرن  در 
خالف  بر  امر  این  و  رسیده  سودآوری 
گذشت  با  جهان  خودروسازان  دیگر 

سال های طوالنی رخ نداده است.

وی از همکاری تسال و پاناسونیک برای 
تولید باتری های لیتیومی جدیدی خبر 
داد که سلول های آنها به شکلی جدید 
این  و  می گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در 
را  انرژی  تولید  میزان  جدید  چینش 

توسط  شده  اشغال  فضای  و  افزایش 
وعده  ماسک  می دهد.  کاهش  را  باتری 
داد که این باتری جدید به سرعت داغ 
امنیت  آن  از  استفاده  لذا  و  نمی شود 

خودروهای برقی را نیز بیشتر می کند.

عکس نوشت

خبر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

