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انتظار کاهش قیمت ها با 
ریزش نرخ دالر، به حق است

دولت باید توجه خود را به اقتصاد و 
فرهنگ معطوف کند

دبیــرکل حــزب موتلفــه اســامی بــا درخواســت از دولــت 
بــرای حــل مشــکات و گرانی هــا گفــت: دولــت بــا ملــت 
ــگ و  ــه اقتصــاد، فرهن ــه مقول ــا در س ــد ت ــی کن همراه

امنیــت همــه جانبــه، همدالنــه بــا هــم .....
2

لزوم نظارت بر معامله 
محصوالت پتروشیمی 

3در بورس کاال

خودروسازهای داخلی توان 
ساخت اتوبوس برقی را دارند

4

بررسی طرح جامع پذیرش 
و آموزش وکالت در مجلس 

یازدهم تداوم می یابد

امنیت افغانستان را امنیت خود و 

منطقه می دانیم

2

اجرای طرح »یاس« برای کاهش 

آسیب های اجتماعی در مناطق محروم

4

مردم باید به صورت شفاف در جریان 

اقدامات و عملکرد آستان قدس باشند

5

سالمت 6

تغذیه مناسب در روزهای کرونایی
یــک مشــاور تغذیــه بــا اشــاره بــه نقــش ویتامیــن هــا در 
ــرای  ــه نکاتــی ب ــه ارائ تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن، ب
ــگیری از  ــت پیش ــب جه ــه مناس ــدی از تغذی ــره من به

ابتــا بــه کرونــا و یــا در زمــان ابتــا بــه ......
7 3

سخنگوی وزارت خارجه چین اعام کرد: چین و آمریکا باید اختافات را کنار بگذارند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، »وانگ ونبین« سخنگوی وزارت خارجه چین در نشستی 
خبری اعام کرد: ما همواره پیشنهاد کرده ایم که چین و آمریکا باید اختافات را کنار 

گذاشته و براساس منافع مشترک و احترام متقابل با یکدیگر همکاری داشته باشند.
انتخابات  نتیجه  که  می کنیم  درک  ما  گفت:  خصوص  این  در  ونبین«  »وانگ 
ریاست جمهوری آمریکا سازوکارها و قوانین در این کشور را تعیین می کند. ما در 

راستای تغییرات صورت گرفته واکنش نشان خواهیم داد.
این مقام چینی در ادامه اضافه کرد: همواره معتقدیم که پکن و واشنگتن باید به 

گفتگوها و روابط خود ادامه داده و اختافاتشان را کناربگذارند.
گفتنی است روابط پکن و واشنگتن متأثر از اقدامات خصمانه دولت ترامپ علیه چین 

در موضوعات تجاری، ویروس کرونا، تایوان، هنگ کنگ و ... به سردی گرائیده است.

چین و آمریکا باید اختالفات را کنار بگذارند

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
09126968123
02156438444

صدراعظم آلمان در پیام تبریک به نامزد دموکرات 
مدعی پیروزی در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ اعام 

کرد: ما با آمریکا در ناتو هم پیمان هستیم.
مرکل  آنگا  یورونیوز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
صدراعظم آلمان امروز دوشنبه در واکنش به نتیجه 
فعلی انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ 
در آمریکا گفت که آماده است تا »در کنار آمریکا« 
و جو بایدن برای حل »مشکات جهانی« از جمله 

گرمایش زمین و همه گیری کرونا تاش کند.
نه  و  پیچیده  روابط  همواره  که  آلمان  صدراعظم 
چندان گرمی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
داشت، امروز در برابر خبرنگاران پیروزی جو بایدن 

در انتخابات آمریکا را »به گرمی تبریک« 
گفت.

رئیس  »تجربه«  یادآوری  با  مرکل  آنگا 
جمهور منتخب ایاالت متحده در سیاست 
داخلی و خارجی اعام کرد که او »آلمان و 

اروپا را خوب می شناسد«.
مرکل که خود نخستین زن صدراعظم در 
تاریخ آلمان است، همچنین از اینکه برای 
به  زن  یک  آمریکا  تاریخ  در  بار  نخستین 
سمت معاونت رئیس جمهوری رسیده، ابراز 

معاون جو  هریس  کاماال  گفت:  و  کرد  خرسندی 
بایدن نمونه ای از ظرفیت های آمریکاست و می تواند 

منبع الهام بخشی برای بسیاری از زنان دیگر باشد. 
وجود  پیش  دهه ها  از  ما  کشورهای  بین  دوستی 

داشته است و این گنجینه ای مشترک است.

مرکل: ما با آمریکا در ناتو هم پیمان هستیم

اختافات  پایان  لزوم  از  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
آلمان و آمریکا در خصوص ایران و رسیدن به یک 

رویکرد مشترک در قبال تهران خبر داد.
 »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان  در مصاحبه 
اختافات  به  اشاره  با  فونک،  دویچلند  رادیو  با 
میان اروپا و آمریکا در مسائل مختلف بویژه ایران 

گفت: منتظر مذاکره با واشنگتن در خصوص ایران 
هستیم. 

نظر  اختاف  که  داد  هشدار  آلمان  خارجه  وزیر 
آمریکا و اروپا بر سر ایران و برجام باید تمام شود 

وگرنه مذاکرات و تاش ها به جایی نمی رسد.
درباره  رادیویی  مصاحبه ای  این  در  ماس  هایکو 
همکاری با جو بایدن و دولت بعدی آمریکا درباره 
ایران گفت: وقتی آمریکا سیاست فشار حداکثری 
را در پیش گرفته و ما رویکرد مذاکره را در نظر 
داریم، رسیدن به نتیجه بسیار دشوار است. ما باید 
آمدن  کار  روی  با  برگردیم.  هم  به سمت  دوباره 
دولت جو بایدن قطعا این بحث در آمریکا پیش 
یا  برگردند  موجود  توافق  به  باید  آیا  که  می آید 

احتماال توافقی گسترده تر را در نظر بگیرند.
ماس در ادامه عنوان داشت که اروپا آماده صحبت 
درباره این موضوع است و هشدار داد که اگر اروپا و 
آمریکا دو استراتژی کاما متفاوت در پیش بگیرند، 
در مقابل ایران -چه از نظر قابلیت هسته ای و چه 

نقش منطقه ای- به جایی نخواهند رسید.
وزیر خارجه آلمان گفت آمریکایی ها معتقدند که 
توافق فعلی بیش از حد بر موضوع هسته ای تمرکز 
جمهوری  نقش  و  ایران  موشکی  برنامه  و  دارد 

اسامی در منطقه را نادیده می گیرد.
هرگونه  که  داده  هشدار  مصاحبه اش  در  ماس    
پیشنهاد خارج از برجام برای جلب رضایت آمریکا 
بدون دخیل کردن ایران نتیجه ای نخواهد داشت.

هایکو ماس: اروپا منتظر مذاکره با آمریکا درباره ایران است

وزیر راه و شهرسازی :

فرمانــداری ربــاط کریــم در نظــر دارد مناقصــه عمومــی جمــع آوری آبهــای ســطحی محــور اصلــی شــتر خــوار 
ــد.  ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــه شــماره )209903005000004(را از طری ب
 کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجــام 
ــام در ســایت  ــی مراحــل ثبــت ن خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبل
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه از ســاعت 8صبــح ســه شــنبه تاریخ99/8/20مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19روز شنبه تاریخ99/9/1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت19روز سه شنبه تاریخ99/9/11
زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت10روز چهار شنبه تاریخ99/9/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس استان تهران-شهرستان رباط کریم-بلوار امام خمینی-میدان شهید بهشتی و تلفن56426341

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام:88969737و85193768

فرمانداری شهرستان رباط کریم                             

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی 
جمع آوری آبهای سطحی محور اصلی شتر خوار

انتشار نوبت اول :    1399/8/20
انتشار نوبت دوم :    1399/8/27



سیاسی
خبر

دولت باید توجه خود را به 
اقتصاد و فرهنگ معطوف کند

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با درخواست از دولت برای حل مشکالت و 
گرانی ها گفت: دولت با ملت همراهی کند تا در سه مقوله اقتصاد، فرهنگ 

و امنیت همه جانبه، همدالنه با هم کار کنند.
 اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در اعالم مواضع هفتگی 
این حزب با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: انتخابات 
آمریکا و رویدادهایی که در آن رخ داد نشانه افول نظام لیبرال دموکراسی 
سایر  و  فرانسه  در  را  خود  تأثیرات  هم  اروپا  در  که  است  کاپیتالیستی 

کشورهای اروپایی نشان می دهد.
ارائه  به جای  آمریکا،  از دو حزب  رقیب  انتخابات دو  این  افزود: در  وی 
برنامه های خود، مفاسد و زشت کاری های یکدیگر را افشا کردند از قبیل 
دروغگو، سیاستمدار فاسد، جدا کننده کودکان بی گناه از پدر و مادرهای 
مهاجرشان، ناتوان، خفت آور، رشوه گیر، خالفکار، مجرم و انواع تهمت ها و 

اهانت ها را که به یکدیگر نسبت دادند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: هر دو به تقلب در انتخابات 
تاکید کردند، در حالی که می دانستند باالخره یکی از این دو نامزد رأی 
می آورد و چهار سال باید آمریکا را در داخل و صحنه های بین المللی اداره 
کند. ولی برای هر یک مقام و منافع خود و همراهان مطرح بود و منافع 

ملی آمریکا جایی نداشت.
و  لیبرالیسم  غربی،  مادی گرایی  نظام  این حاصل  کرد:  اضافه  بادامچیان 
سرمایه داری آمریکایی- اروپایی است که در آمریکا و فرانسه بیشترین نمود 

انحطاط و فروپاشی را نشان می دهد و مردم را به خیابان ها آورده است.
وی تصریح کرد: تظاهرات، درگیری و هرج و مرج نتیجه همین نظام به 
دور از معنویت است که در آمریکا آنطور سیاه پوستان را بی رحمانه می کشد 

و در فرانسه به پیامبر اسالم اهانت می کند و مردم را سرکوب می کند.
لیبرال  واقعی  دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: آشکار شدن ماهیت 
مردم  برای  غربی ها  ساخته  سازمان های  رسوایی  و  غرب  سرمایه داری 
جهان در رویدادهای گوناگون که حتی سازمان ملل عربستان کودککش 
متجاوز را به خاطر دریافت پول تبرئه می کند و نیز این مناظرات انتخاباتی 

آمریکایی ها، خط غرب گرایی و غرب زدگی را به پایان نزدیک کرده است.
بادامچیان ادامه داد: حاال پلیس و گارد ملی ارتش آمریکا در سرکوب مردم 

این کشور فعالند و مردم علیه آنها شعار می دهند.
وی با اشاره به اینکه هنوز تعداد معدودی در ایران توهم دارند که »بایدن« 
رئیس جمهوری باشد به این ها گوشه چشمی خواهد داشت، خاطرنشان 
کرد: کسی که در آمریکا با مردم خودش اینگونه رفتار می کند، با اینان که 
بدتر خواهد کرد؛ بچه ای که با مادرش جدال می کند با دایه و زن همسایه 

رفتار بدتری خواهد داشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تاکید کرد: ممکن است رئیس جمهوری 
آینده آمریکا در سیاست هایش نسبت به ایران و جهان تغییراتی بدهد، اما 
این در رابطه با منافع ایران نیست بلکه در راستای منافع آمریکا و حفظ 
احتمالی غرب زده ها در ایران است و شاید هم بحران همه جانبه آمریکا، 
دولت بعدی آن کشور را به تغییر بسیاری از سیاست های قبلی مجبور کند.

بادامچیان تصریح کرد: ایران اسالمی باید با رهبری هوشمند، اندیشمند، 
و  ترسیم  را  ملی خود  مصالح  و  ارزشی  منافع  مسیر  مدیر خود  و  مدبر 

مدیریت نماید که انشااهلل خواهد کرد.
این  در  که  یابد  آمریکا شدت  در  مدرن  جاهلیت  هم  شاید  گفت:  وی 
صورت ایران و همه آزادی خواهان جهان باید با تدبیر و عقالنیت، برای 
مدنی،  شدید  انحطاط  تا  کنند  چاره اندیشی  آمریکایی ها  وحشی گری 
سیاسی و اخالقی، نابودی محتوم را برای سلطه گران آمریکایی رقم بزند.

از دولت و رئیس جمهور خواست که در  دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
این موقعیت بحرانی آمریکا و اروپا، سیاست های متناسب با این دوران 
را با استفاده از نظرات دلسوزان و در راستای عزت، حکمت و مصلحت 

تنظیم کند.
گفت:  گرانی ها  و  برای حل مشکالت  دولت  از  درخواست  با  بادامچیان 
دولت با ملت همراهی کند تا در سه مقوله اقتصاد، فرهنگ و امنیت همه 

جانبه، همدالنه با هم کار کنند.
توانایی  و  اقتدار  نظامی و دفاعی بحمداهلل  امنیت  اظهار داشت: در  وی 

نظامی دفاعی ایران آنچنان است که دشمن جرأت تجاوز نظامی ندارد.
به  را  توجه خود  باید  دولت  کرد:  تاکید  اسالمی  موتلفه  دبیرکل حزب 
اقتصاد و فرهنگ معطوف کند و بیشتر در این دو بخش سرمایه گذاری 

کند.
بادامچیان تصریح کرد: همانطور که در هماهنگی این مدت کوتاه میان 
بخش های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه های صمت و 
اقتصاد و دارایی و نیز گمرک روی کاهش قیمت ها و قیمت ارز تأثیر خود 
را داشته است، این دلیل آشکاری بر این است که کلید حل مشکالت در 

خارج نیست و در داخل است.
وی همچنین درباره تحوالت قره باغ، اظهار داشت: راه حل در جنگ نیست 

بلکه در رعایت اصول بین المللی و حقوق ملت ها و کشورهاست.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: ولی امر مسلمین به طور شفاف 
راه حل های درگیری در قره باغ را ارائه فرمودند؛ اول اینکه مناطق اشغال 
شده به صاحبان آن برگردانده شود و قره باغ به آذربایجان داده شود. دوم 
حقوق مردم ارمنی در این سرزمین ها رعایت شده و امنیت کامل برای 
همه برقرار شود. سوم مرزهای بین المللی از تجاوز و تعدی مصون بماند و 
چهارم دخالت دولت هایی که تروریست ها را به منطقه آورده قطع شود تا 

آرامش منطقه حفظ شود.
بادامچیان گفت: ایران خیرخواه همه کشورهای منطقه است و اگر طرح 
ایران برای حل مسئله قره باغ پذیرفته شود، ان شاء اهلل مشکالت حل 

می شود و بحران فرو می نشیند.

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل 
امنیت  اینکه  بیان  با  الملل  بین  امور 
منطقه  و  خود  امنیت  را  افغانستان 
از  آمریکا  متاسفانه  گفت:  می دانیم، 
شرایط افغانستان سوء استفاده می کند.

به نقل از خانه ملت، خانم دبورا الینز 
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده 
متحد در افغانستان ظهر امروز دوشنبه 
امیرعبداللهیان  حسین  با   )۹۹/۸/۱۹(
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل 

امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با 
اشاره به حمایت های مستمر جمهوری 
اسالمی ایران از مردم کشور دوست و 
برادر افغانستان و جایگاه مهم افغانستان 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران گفت: عبور افغانستان از وضعیت 
کشورهای  همکاری  با  قطعاً  موجود 
همسایه و تاثیر گذار منطقه و کنشگران 

جهانی ممکن خواهد بود.
وی افزود: از قانون اساسی افغانستان و 
ساختارهای دموکراتیک موجود باید در 
راستای مذاکرات بین االفغانی حفاظت 

شود.
تحرکات  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان 
تروریستی  گروه های  و  رهبران  اخیر 
گفت:  افغانستان  در  داعش  ویژه  به 
افغانستان  شرایط  از  آمریکا  متاسفانه 
سوء استفاده می کند تا جایی که برخی 
گسترده  قاچاق  به  آمریکایی  نظامیان 
از فرودگاه بگرام مشغولند  مواد مخدر 
در حالی که به ظاهر خود را از حامیان 

روند صلح معرفی می نمایند.
وی در ادامه افزود: ما امنیت افغانستان 
از  امنیت خود و منطقه می دانیم و  را 

جهت  در  ملل  سازمان  اقدام  هرگونه 
ایجاد امنیت، صلح و رفاه در این کشور 

مهم همسایه حمایت می کنیم.
امیرعبداللهیان با اشاره به برگزاری سه 
همسایه  کشورهای  پارلمانی  نشست 
و  تهران  آباد،  اسالم  در  افغانستان 
و  مجالس  روسای  گفت:  استانبول 
اعضای پارلمان های کشورهای همسایه 
جهت  در  مهمی  سهم  نیز  افغانستان 
کمک به روند صلح، امنیت و ثبات در 

افغانستان دارند.
اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  الینز  دبورا 
به پیشینه همکاری جمهوری اسالمی 
ایران و یوناما در حمایت از روند صلح 
عنوان  به  ایران  گفت:  افغانستان  در 
کشور  یک  و  افغانستان  همسایه 
استراتژیک تاثیرگذار در منطقه، همواره 
کمک های شایانی در حمایت از مردم 

افغانستان داشته است.
از  ایران  حمایت های  افزود:  وی 
به  افغان و کمک  آوارگان  و  مهاجرین 
ایجاد راه و تامین انرژی افغانستان قابل 

تقدیر است.
حساس  شرایط  به  ادامه  در  وی 
و  امنیتی  گذار  دوران  و  افغانستان 
و  کرد  اشاره  کشور  این  در  اقتصادی 
گفت: ما به کمک همه احزاب، طرف ها، 
کشورهای همسایه و سازمان های بین 
در  ثبات  و  برقراری صلح  برای  المللی 
اقتصادی  شرایط  بهبود  و  افغانستان 
این  مردم  میان  در  انگیزه  ایجاد  برای 
کشور نیاز داریم به ویژه اینکه شرایط 
همه گیری کووید ۱۹ از لحاظ اقتصادی 
مشکالت این کشور را دو چندان کرده 

است.
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده 

به  اشاره  ضمن  افغانستان  در  متحد 
برخی  به  افغانستان  صلح  گفتگوهای 
مشکالت اشاره نمود و گفت: این انتظار 
و  منطقه ای  بازیگران  که  دارد  وجود 
کشورهای همسایه به پیشبرد هر چه 
کمک  مذاکرات  روند  بهتر  و  بیشتر 

نمایند.
بهبودی  آرزوی  ضمن  پایان  در  وی 
مجلس  رئیس  برای  سریع تر  هرچه 
کرونا،  بیماری  از  اسالمی  شورای 
و  اسالمی  شورای  مجلس  ابتکار  از 
در  افغانستان  همسایه  پارلمان های 
کشورهای  پارلمانی  نشست  برگزاری 
و  نمود  تقدیر  افغانستان  همسایگان 
گفت: شعار این نشست که راه مبارزه 
با تروریسم از طریق فقرزدایی و توسعه 
در منطقه و به ویژه افغانستان می گذرد، 

ایده ای بسیار قوی و پسندیده است.

امنیت افغانستان را امنیت خود و 
منطقه می دانیم

خبر

دولت از گرانی ارز 
نفعی نمی برد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی 
و  را غیرواقعی  ارز  فعلی  نرخ  اعالم کرده که که  بارها  بلکه  نمی برد، 

زیان بار می داند.
 محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به برخی ادعاها درباره تمایل 

دولت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد.
وی در این زمینه گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از 
سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می شود در حالی که هم طراحان 
و هم منتشرکنندگان آن می دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض 

و بی اساس است.
از برجام، دولت مستمرا  از زمان خروج آمریکا  اینکه  بیان  با  واعظی 
با  از یک طرف  دولت  کرد:  است، خاطرنشان  دو جبهه جنگیده  در 
تحریم های بی سابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام عیاری 
که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این 
مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق می کنند، 

در نبرد بوده است.
وی ادامه داد: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود 
هستند و برای این کار ابایی از بی ثبات سازی اقتصاد و ایجاد تنش و 
نوسان در بازارهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای 

موفق نشدن سیاست های ثبات ساز و کنترلی دولت حرکت می کنند.
و  مردم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  تامین  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سال های 
تحریم دانست و خاطرنشان کرد: دولت همواره تالش کرده کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم اوالً به وفور و ثانیاً با قیمت منطقی به دست 
اولیه  تامین مواد  با  این بوده که  به دنبال  از سوی دیگر  آنها برسد، 

کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود.
واعظی با بیان اینکه ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود 
دارای تناقض است، اظهار داشت: دولتی که تمام هم وغم خود را بر 
کنترل قیمت کاالهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات قرار داده، 
چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از 
گرانی ارز هیچ نفعی نمی برد، بلکه بارها اعالم کرده که نرخ فعلی ارز را 

غیرواقعی و زیان بار می داند.
وی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاماًل مغرضانه دانست و اذعان 
داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی 
است که به دنبال متالطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار 

عمومی هستند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: دولت همواره به دنبال ثبات 
در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق 
تولید بوده و از همین منظر، همیشه تالش کرده از نرخ های غیرواقعی 
با واقعیت های  ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان 

اقتصادی کشور حرکت کنیم.

مولفه مهم در کسب ارتقای آمادگی 
رزمی »هم افزایی« است

و  با هم افزایی  امروز  ارتش گفت:  زمینی  نیروی  فرمانده  جانشین 
روحیه جهادی در تمامی بخش های »نزاجا« گام های بسیار بلندی 

را در حوزه های مختلف رزمی و توان دفاعی کسب کرده ایم.
معاون  و  جانشین  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  نعمتی  نوذر  امیر   
هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی این نیرو با بیان اینکه امروز 
توان دفاعی در سطح  از مولفه های مهم در حوزه  کارآمدی یکی 
نیروهای مسلح است، گفت: کارآمدی یگان ها با هم افزایی تمامی 
بخش های مختلف در سطح نیروی زمینی ارتش صورت می گیرد 
و هم اکنون و با توجه به شرایط منطقه، »هم افزایی« مولفه مهم در 

کسب ارتقای آمادگی رزمی و توان دفاعی است.
وی افزود: هم اکنون نیروی زمینی ارتش در اوج قدرت نظامی است 
و تمامی نیروها با روحیه جهادی در مناطق مختلف کشور به حفظ 

و حراست از تأمین امنیت مرزهای کشور مشغول هستند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به حضور یگان های 
به  توجه  با  افزود:  کشور،  غرب  شمال  مرزی  مناطق  در  مختلف 
مناقشه دو کشور همسایه در نزدیکی مرزهای ما، به جهت تأمین 
عزیز  هموطنان  امنیت  و  آرامش  ایجاد  و  کشور  مرزهای  امنیت 
مناطق مرزی، نیاز بود که این قسمت از منطقه با استقرار یگان های 

نظامی حفظ شود که اکنون هیچ مشکلی در منطقه نداریم.
نعمتی با تاکید بر حفظ و ارتقای آمادگی رزمی در نیروی زمینی، 
اظهار داشت: همدلی و هم افزایی موجب شده است نیروی زمینی 

ارتش در حوزه کار آمدی به دستاوردهای بزرگی نائل شود.
وی تصریح کرد: حضور کارکنان عقیدتی سیاسی در ماموریت های 
با  رزمی  فعالیت های  تا  می شود  موجب  فرماندهان  کنار  مختلف 

دلگرمی و به نحو مقتضی انجام شود.
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معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: با 
اتخاذ راهبرد مقاومت در برابر سیاست 
تمام  ترامپ  دوران  حداکثری،  فشار 
شد اما ملت و جمهوری اسالمی ایران 

همچنان سرفراز هستند.
اتحاد  انجمن  اعضای  دیدار  جلسه   
اقوام ایران اسالمی با معاون اول رییس 

جمهور  برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره 
جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  به 
جمهور  رییس  تغییر  گفت:  آمریکا 
سیاست های  تغییر  معنای  به  آمریکا 
ایران  ملت  قبال  در  کشور  این  کالن 
نیست اما دشمنی ترامپ با ملت ایران 
القائات  تأثیر  تحت  که  بود  سابقه  بی 
گروه های  و  سعودی ها  صهیونیست ها، 

تندرو در آمریکا شکل گرفته بود.
معاون اول رییس جمهور افزود: دشمنی 
آمریکا با ایران تا جایی بود که به گفته 
ملت  علیه  اقتصادی  جنگی  خودشان 
آنها  گذاری  هدف  و  کردند  آغاز  ایران 
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی ایران 
و یا اقتصاد کشور بود که با اتخاذ راهبرد 
مقاومت در برابر سیاست فشار حداکثری 
از سوی ملت ایران، دوران ترامپ تمام 
شد اما ملت و نظام جمهوری اسالمی 

ایران همچنان سرفراز هستند.
با  که  ایران  ملت  افزود:  جهانگیری 
صبوری و بزرگواری فشارهای اقتصادی 
را در سال های اخیر تحمل کرد، امکان 
بهم ریختن کشور و نظام را از دشمنان 

گرفت.
ادامه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
از  شده  اعالم  گزارش های  به  اشاره  با 
فعالیت انجمن اتحاد اقوام ایران اسالمی 
خاطرنشان کرد: یکی از نکات برجسته 

کنار  در  مختلف  اقوام  حضور  ایران، 
مدنی  نهادهای  وجود  و  است  یکدیگر 
ایران اسالمی  اقوام  اتحاد  انجمن  نظیر 
می تواند به رفع مشکالت اقوام در کشور 

کمک کند.
در  مختلف  اقوام  افزود:  جهانگیری 
خوبی  مرزداران  مرزی،  استان های 
کیان  از  همواره  و  هستند  کشور  برای 
متأسفانه  اما  کرده اند  حراست  کشور 
محرومیت ها  برخی  با  مناطق  این  در 
برنامه ها  است  الزم  که  هستیم  مواجه 
این  به سمت  را  توسعه ای  و طرح های 
مناطق که نیاز بیشتری به توسعه دارند 

هدایت کنیم.
به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
توسعه  و  پیشرفت  برای  ایران  اینکه 
در  فراوان  گذاری های  سرمایه  نیازمند 
برای  افزود:  است  مختلف  بخش های 
تکمیل  و  ایجاد  نیازمند  کشور  توسعه 
زیرساخت ها نظیر راه و راه آهن، بنادر، 
پیشرفته  صنایع  و  صنعت  فرودگاه ها، 
برای  موانع  از  یکی  البته  که  هستیم 
محدودیت  زیرساخت ها  این  تکمیل 
فناوری های  به  و دستیابی  مالی  منابع 
جدید است که باید عالوه بر استفاده از 
تمام ظرفیت های کشور، از طریق تعامل 
برطرف  را  نیازها  این  دنیا  با  سازنده 

کنیم.
برای  اینکه  بر  تأکید  با  جهانگیری 
نیازمند  توسعه  و  پیشرفت  به  رسیدن 
هستیم  دنیا  با  ستد  و  داد  و  تعامل 
بتوانیم  اینکه  برای  کرد:  خاطرنشان 
محصوالت تولیدی خود را به کشورهای 
دیگر صادر کنیم، باید عالوه بر تالش در 
جهت تأمین نیازهای داخلی، به دنبال 
یافتن بازارهای صادراتی در کشورهای 

دیگر باشیم.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: 
تمایل  که  کشورهایی  با  تعامل  با  باید 
به همکاری با ایران دارند، برای توسعه 
کشور  مسئولین  و  کنیم  تالش  روابط 
با تدبیر، هوشیاری و انسجام،  باید  نیز 
ملت  تا  کنند  فراهم  را  الزم  بسترهای 
ایران بتواند طعم شیرین مقاومت و تاب 

آوری خود را بچشد.
جهانگیری با اشاره به برخی مشکالت 
موانع  بر  مبنی  جلسه  در  شده  مطرح 
داخلی و مقررات دست و پاگیر اداری 
از  ناشی  این مشکالت  از  برخی  گفت: 
سوء مدیریت است که باید اصالح شود 
و  اداری  بروکراسی  دلیل  به  بخشی  و 
مقررات زائد و دست و پاگیر است که 
در  می دهد.  آزار  را  اقتصادی  فعاالن 
که  تولید  جهش  موانع  رفع  کارگروه 
از  یکی  است،  کرده  کار  به  آغاز  اخیراً 
که  است  این  سیاست ها  و  برنامه ها 
پیش  پاگیر  و  دست  و  زائد  مقررات 
در کشور شناسایی  تولید  روی جهش 

و اصالح شود.

اعضای  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
اسالمی  ایران  اقوام  اتحاد  انجمن 
خواست پیشنهادات و نظرات خود را در 
راستای رفع موانع جهش تولید به دولت 
و  از نظرات  بتواند  تا دولت  ارائه دهند 

دیدگاه های سازنده آنان استفاده کند.
اتحاد  انجمن  دبیرکل  جلسه  این  در 
از  گزارشی  نیز  اسالمی  ایران  اقوام 
و  کرد  ارائه  انجمن  این  فعالیت  سابقه 
گفت: این انجمن با ۲۲ هزار عضو ثابت 
و فعال در استان های مختلف کشور، در 
و  فرهنگی  علمی،  مختلف  زمینه های 
اجتماعی فعالیت دارد و اقدامات موثری 
اشتغالزایی،  کارآفرینی،  حوزه  در  را 
مدرسه سازی، مقابله با کرونا و جهش 

تولید به انجام رسانده است.
اعضای  از  تعدادی  نشست  این  در 
هم  اسالمی  ایران  اقوام  اتحاد  انجمن 
خود  دیدگاه های  و  نظرات  بیان  به 
از  و  پرداختند  مختلف  زمینه های  در 
آمادگی برای همراهی با دولت در جهت 
جهش  تحقق  و  کشور  مشکالت  رفع 

تولید خبر دادند.

دوران ترامپ بااتخاذ راهبرد مقاومت برابر سیاست فشارحداکثری تمام شد
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در  آمریکا  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
موضعی نیست که برای کسی شرط بگذارد. 
روزی که دولتی در ایاالت متحده بخواهد به 
برجام برگردد میزی وجود خواهد داشت که 
روابط  باشد.  ها  عهد  نقض  پاسخگوی  باید 
عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطالعیه 
ای با توجه به برداشت غیر دقیق از اظهارات 
سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با 
سعید  اظهارات  عین  العالم،  خبری  شبکه 
امور خارجه  وزارت  زاده سخنگوی  خطیب 
در پاسخ به سوال این شبکه را به شرح زیر 

اعالم کرد:
موضعی  در  آمریکا  متحده  ایاالت  اساساً 
نیست که برای کسی شرط بگذارد، ایاالت 

متحده آمریکا ناقض برجام، ناقض قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت بوده و میلیارد ها دالر 
به ملت ایران خسارت زده و از برنامه برجام 
کننده خارج شده  عنوان یک مشارکت  به 
متحده  ایاالت  در  دولتی  که  روزی  است. 
بخواهد به برجام برگردد میزی وجود خواهد 
ها  عهد  نقض  پاسخگوی  باید  که  داشت 
باشد. بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
آن  معنای  به  این  و  کند  توبه  باید  آمریکا 
است که اوالً باید بپذیرد چه خطاهایی کرده 
و ثانیاً جنگ اقتصادی علیه ایران را متوقف 
کند و ثالثاً مسیر رفته را برگردد و تعهداتش 
را عمل و برای گام چهارم جبران خسارت 

کند.

آمریکا در موضعی نیست که برای کسی شرط بگذارد

 ترامپ وزیر دفاعش را اخراج کرد
که  کرد  اعالم  توئیتی  در  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
است. کرده  برکنار  مقامش  از  را  فعلی  دفاع  وزیر  اسپر،   مارک 

ترامپ در این توئیت اعالم کرده است که کریستوفر سی میلر، رئیس 
 مرکز ملی ضدتروریسم را به عنوان وزیر موقت دفاع منصوب می کند.

هفته قبل گزارش شده بود که مارک اسپر برای گذار آرام قدرت از 
دولت ترامپ به دولت بایدن نامه استعفای خود را تهیه کرده است 

کا کار معمولی است.



اقتصاد
اخبار

وزیرنیرو: همکاری اقتصادی ایران و 
افغانستان الزمه امنیت منطقه  است

وزیر نیرو در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
افغانستان، افزایش همکاری های اقتصادی بین دو کشور را از الزام های 

مهم نیل به توسعه پایدار و امنیت منطقه ای عنوان کرد.
 به نقل از وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« در دیدار »دبورا لیونز« نماینده 
رییس هیات  و  افغانستان  امور  در  متحد  ملل  دبیرکل سازمان  ویژه 
یاری رسانی ملل متحد در افغانستان )یوناما( با وی، به نیازهای گوناگون 
این کشور و ظرفیت های فراوان تخصصی و اقتصادی جمهوری اسالمی 
افغانستان  اقتصادی  و  به پیشرفت علمی، صنعتی  برای کمک  ایران 

اشاره کرد.
امکان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تخصصی  ظرفیت های  اردکانیان، 
همکاری و کمک به سازمان های تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل 

متحد از جمله یوناما را مورد اشاره قرار داد.
وزیر نیرو به عنوان رییس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
توسعه  بر  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
همکاری های دو کشور در حوزه های انرژی، گمرکی، اقتصادی و دیگر 

زمینه های مربوط به این کمیسیون تاکید کرد.
سرفصل های  مهم ترین  به  اشاره  با  دیدار،  این  در  نیز  یوناما  رییس 
همکاری اقتصادی ایران و افغانستان و نقش این نهاد بین المللی در 
و  همکاری  این  وسیع  ظرفیت های  درباره  همکاری ها،  این  تسهیل 
مشارکت سازمان ملل در تسهیل مسیرهای همکاری مشترک اعالم 

آمادگی کرد.
مناسب تر  هدایت  و  تسریع  منظور  به  مقرر شد  دیدار  این  پایان  در 
روند همکاری های وزارت نیرو با یوناما، هماهنگی های الزم برای تحقق 
موضوعات بین دو طرف از طریق مرکز امور بین الملل وزارت نیرو ادامه 

پیدا کند.
یوناما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان است.

ریزش  با  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
قیمت دالر و تثبیت آن، انتظار جامعه 
برای از بین رفتن حباب های چند الیه 
قیمتی که با جهش نرخ دالر ایجاد شده 

بود، به حق است.
به نقل از صدا و سیما، محمد اسالمی، 
انتظار  درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر 
در  قیمت ها  کاهش  به  نسبت  مردم 
بازار مسکن با توجه به ریزش نرخ دالر، 
این است که  افزود: نکته حائز اهمیت 
همواره تحوالت نرخ ارز و طال و به ویژه 
ارز بر روی کاال و خدمات اثرگذار بوده 
و با یکدیگر هم پیمایی مستمر داشتند. 
طبیعی است که امروز که جریان نرخ 
ارز معکوس شده و شاهد افت نرخ دالر 
هستیم، باید قیمت ها کاهش یابد چراکه 
قیمت مسکن و انواع کاال و خدمات به 
بهانه افزایش قیمت ارز، باال رفته بود و 
رشد قیمت ها در بازار مسکن ارتباطی با 

عرضه و تقاضا نداشت و ندارد.
وی تاکید کرد: با ریزش قیمت دالر و 
بین  از  برای  جامعه  انتظار  آن،  تثبیت 
رفتن حباب های چند الیه قیمتی که با 
جهش نرخ دالر ایجاد شده بود، به حق 
کانال های  به  ورود  شاهد  باید  و  است 
و  بخش ها  تمام  در  قیمت ها  واقعی 

کاالها و خدمات باشیم.
متأسفانه  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
لحاظ  به  شرایط  این  در  که  دیده ایم 
ایجاد  چسبندگی  قیمت ها  در  سنتی، 
قیمت  از  ارز  اینکه  با وجود  و  می شود 
و  کاال  انواع  قیمت  اما  شده،  رها  باال 
رفتن  بین  از  نمی شود،  رها  خدمات 
این چسبندگی قیمت بستگی به مردم 

دارد که تا چه حد در این زمینه مصمم 
که  دهند  نشان  اراده  خود  از  و  باشند 
در کنار دولت و سیستم نظارتی با این 
حباب های باقی مانده، مقابله کنند تا به 
شرایط عادی و طبیعی قیمت ها در انواع 

بازارها برسیم.
گفته  که  تحلیل هایی  درباره  اسالمی 
تحوالت  این  از  مسکن  بازار  می شود، 
و کاهش نرخ ارز دیرتر اثر می پذیرد و 
نمی توان بالفاصله با کاهش قیمت ارز 
منتظر کاهش قیمت ها در بازار مسکن 
تحلیل ها  این  صورتی  در  گفت:  بود، 
قیمت مسکن یک  دیدیم  که  می شود 
شبه بدون دلیل منطقی باال می رفت و 
نرخ دالر، قیمت ها  بهانه رشد  به  فقط 
را باال می بردند بنابراین این تحلیل ها را 

نوعی سوءاستفاده می دانم.

زمینه  در  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
سوداگری و داللی فعالیت دارند و خود 
کاذب  قیمت های  این  از  بخشی  عامل 
این  می شوند  محسوب  آلود  حباب  و 

تحلیل ها را ارائه می دهند.
یک  که  همانطور  کرد:  تاکید  اسالمی 
دالر  نرخ  افزایش  با  را  قیمت ها  شبه 
که  بپذیرند  باید  هم  االن  بردند  باال 
چسبندگی قیمت ها به هیچ وجه توجیه 

ندارد.
درباره  و شهرسازی همچنین  راه  وزیر 
تعیین قیمت بلیت هواپیما با توجه به 
ریزش نرخ دالر گفت: در همان زمان که 
نرخ دالر رو به رشد بود با افزایش نرخ 
اجازه  و  کردیم  مخالفت  هواپیما  بلیت 
درخواست  و  ندادیم  را  قیمت  افزایش 
افزایش قیمت بلیت هواپیما را به انجام 

کار کارشناسی محول کردیم.
و  راه  وزارت  داد:  ادامه  اسالمی 
فاصله  رعایت  موضوع  به  شهرسازی 
گذاری اجتماعی و پذیرش مسافر با ۶۰ 
درصد ظرفیت هواپیما و به ممنوعیت 
اقداماتی از سوی شرکت های هواپیمایی 
پروتکل های  رعایت  که  داشت  تاکید 

بهداشتی را به مخاطره می انداخت.
قبلی  قیمت  اینکه  وجود  با  گفت:  وی 
مبنای  با  نیمایی  ارز  با  هواپیما  بلیت 
قیمتی یازده هزار تومان تعریف و تعیین 
و  شرکت ها  عامل  مدیران  از  بود  شده 
خواستیم  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
ارز  قیمت  جهش  این  از  متأثر  که 
تصمیم هیجانی اتخاذ نکنند و با صبر و 
حوصله و کارشناسی دقیق آن را بررسی 

و تصمیم گیری کنند.

انتظار کاهش قیمت ها با ریزش 
نرخ دالر، به حق است

گزارش

تامین ۶۰ میلیون تن کاالی اساسی/ 
احتمال کاهش قیمتها تا ۲ ماه آتی

معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: امسال برای تامین 
۶۰ میلیون تن کاالی اساسی برنامه ریزی شده که ۳۵ تا ۴۰ میلیون 
از محل تولید داخل و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن از محل واردات تامین 

می شود.
 سعید عباسی صارمی در برنامه ای در شبکه ۵ سیما، اظهار داشت: در 
دفتر برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار کاالی اساسی کشور و 
در چند بخش به نمایندگی از تنظیم بازار اقداماتی را انجام می دهیم 
اما اصلی ترین کار ما تأمین کاال بر اساس نیاز کشور به کاالی اساسی 

است که نسبت به تأمین با اولویت داخلی اقدام می کنیم.
معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: جهاد کشاورزی 
نسبت به برآورد تولید اقدام می کند و ما بر اساس برنامه ریزی کسری ها 
را برای واردات انجام می دهیم که نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی و 
سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان دفع 

آفات است که انجام شود.
تأمین ۶۰ میلیون تن کاالی اساسی برای امسال

این مقام مسئول ادامه داد: امسال برای تأمین ۶۰ میلیون تن کاالی 
اساسی برنامه ریزی صورت گرفته از این میان ۳۵ تا ۴۰ میلیون از 
محل کاالهای تولید داخلی تأمین می شود و حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون 

هم باید از طریق واردات تأمین شود.
وی تصریح کرد: علی رغم همه مشکالت تحریم ۱۵ میلیون تن واردات 
قطعی انجام شده و با توجه به موجودی که در بنادر است، چیزی که 

الزم است از طریق واردات انجام می شود.
عباسی درباره کمیاب شدن و گرانی های گاه و بی گاه برخی کاالها نیز 
تصریح کرد: در برخی کاالها گرانی داریم و در برخی گران فروشی. 
قیمت گوشت به دلیل اینکه قباًل برای مدتی با ارز ۴۲۰۰ تأمین می شد 
ثابت بود اما بعد از مدتی برای حمایت از تولید داخل و مدیریت ارزی 
نوع ارز نیمایی شد و این باعث می شود قیمت متأثر از نرخ ارز شود؛ 

همه کاالهایی که با ارز نیمایی وارد می شوند همینطور هستند.
وی اظهار داشت: در خیلی از کاالها هم تغییر نوع کاالیی داشتیم؛ در 
برنج و روغن و کره تغییر ارزی داشتیم و به ارز نیمایی تبدیل شده و 
قیمت آن طبیعتاً متأثر از نوسانات ارزی است. اما در بخشی هم گران 
فروشی داریم ستاد تنظیم بازار که شنبه ها تشکیل می شود تصمیم 
گرفته که با تشدید بازرسی ها در کنار سازمان حمایت و سازمان صمت 

استان و با همکاری تعزیرات، گرانی کم شود.
عباسی صارمی خاطر نشان کرد: در اکثر کاالها بحث رقابت بازار را 
داریم. متأسفانه با افزایش نرخ ارز قیمتها به سرعت اضافه می شود اما 
در کاهش نرخ این طور نیست و خیلی تدریجی ارزانی رخ می دهد. من 
امیدوارم در یکی دو ماه آینده قیمت ها کاهشی شود. قیمت تخم مرغ 
االن کم شده و برای اقالمی که قابلیت نگهداری ندارند معموالً همین 

اتفاق رخ می دهد.

راه اندازی صندوق حمایت از بومی سازان 

صنعت فوالد تا اخر سال

فناوری  و  پژوهش  صندوق  تاسیس  از  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
صنعت فوالد تا پیش از پایان سال خبر داد و گفت: این صندوق از 
بومی سازان و تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و ریسک آنها را 

پوشش خواهد داد.
بخش  اهمیت  با  نقش  به  توجه  با  داشت:  اظهار  پور  غریب  خداداد 
معدن و صنایع معدنی در اقتصاد بدون نفت، نیاز است که برای تحقق 
الزامات و زیرساخت ها فراهم شود که یکی از  این هدف، یک سری 
مهم ترین آن ها مقوله بومی سازی است. در این راستا بومی سازی و 
ساخت داخل به عنوان یکی از راهبردها و سیاست های ایمیدرو در 
سال ۹۹ تعیین و برنامه های واحدهای تابعه به تناسب آن تعریف شد 
که در همین راستا الزم بود شاخص های بومی سازی توسط ایمیدرو 
تدوین شده و زمینه برای سنجش و پایش دقیق برنامه ها و فعالیت های 

بومی سازی فراهم شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: در این زمینه ۱۲ شاخص کالن را 
برای بومی سازی تدوین کردیم که مالک ارزیابی عملکرد برنامه های 
بومی سازی و ساخت داخل بر اساس آن ها خواهد بود. این شاخص ها 
برای شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی یک راهنمای مسیر 
بومی سازی است که به آن ها در انتخاب اولویت ها کمک خواهد کرد تا 
برنامه های بومی سازی را با توجه به درجه اهمیت و به فراخور نیازشان 

تعریف کنند.
وی ادامه داد: از جمله این شاخص ها می توان به میزان صرفه جویی 
افزایش  میزان  اشتغال،  ایجاد  تعداد  هزینه ها،  کاهش  میزان  ارزی، 
سرعت فرایند تأمین نیازها، درصد نقشه های ساخت بومی سازی شده، 
درصد مواد اولیه، قطعات و تجهیزات استراتژیک بومی سازی شده و 

درصد کاهش وابستگی تولید محصول نهایی اشاره کرد.
همکاری،  با  شاخص ها  تدوین  که  این  به  توجه  با  گفت:  پور  غریب 
تبادل نظر و همفکری با اصلی ترین شرکت های بخش معدن و صنایع 
معدنی کشور انجام شده است لذا این شاخص ها عملیاتی است و از 
و  شرکت ها  توان  از  استفاده  است.  برخوردار  واقعی  قابلیت سنجش 
مناسب  و سازماندهی  مهندسی  توان  ارتقای  داخلی،  تولیدکنندگان 
برای بهره برداری حداکثری از تمام ظرفیت های کشور، محور اصلی 

سیاست های بومی سازی ایمیدرو و شرکت های تابعه است.
معاون وزیر صمت با اشاره به ایجاد بانک اطالعاتی قطعات و تجهیزات 
کارخانه های فوالدی در کشور، تصریح کرد: با ایجاد این بانک برای 
سازماندهی قطعات و تجهیزات با همکاری انجمن تولیدکنندگان فوالد 
بانک در حال  این  برداشته شد.  طی ۸ ماه گذشته گام های مؤثری 
تکمیل اطالعات است و تاکنون بالغ بر ۱۹ هزار قطعه یعنی حدود ۶۰ 
درصد کل تجهیزات و قطعات این بخش در آن بارگذاری شده است. 
همچنین در راستای تحقق این مهم، طرح ایجاد داشبورد مدیریتی 

ساخت داخل نیز اجرا خواهد شد.
وی افزود: از دیگر اقدامات ایمیدرو در این حوزه، ایجاد و شکل دهی 
صندوق پژوهش و فناوری برای صنعت فوالد است که برای نخستین 
بار در این حوزه، چنین صندوقی در حال تأسیس است و اقدامی مهم 
در راستای حمایت از بومی سازان و تولیدکنندگان داخلی و پوشش 
ریسک های آن به شمار می آید. امیدواریم با تحقق برنامه های ایمیدرو 
در این حوزه، این صندوق تا پایان سال جاری فعالیت خود را آغاز کند.

3

لزوم نظارت بر معامله محصوالت پتروشیمی 

در بورس کاال

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، کمبود مواد اولیه در بازار 
را با توجه به رشد هشت درصدی تولید مجتمع های پتروشیمی رد 

و بر نظارت و پایش تقاضای شرکت های عضو بهین یاب تاکید کرد.
صنایع  توسعه  دفتر  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به 
همه  پتروشیمی  مجتمع های  کرد:  اعالم  پتروشیمی  پایین دستی 
تعهدهای خود در زمینه کف عرضه محصوالت مختلف پلیمری و 

شیمیایی را براساس برنامه ریزی های انجام شده رعایت کرده اند.
تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال به بیش از ۳۵ 
میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۸ درصدی 
را به ثبت رساند و این در حالی است که بعضی از متولیان امر از 
کمبود مواد اولیه در بازار خبر داده اند که آمار فوق نشان دهنده تولید 
مستمر از سوی پتروشیمی هاست. در این میان نکته ای که باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرد، لزوم نظارت و پایش تقاضای شرکت های عضو 
سامانه بهین یاب از سوی وزارت صمت است که تحقق این موضوع 
می تواند به کاهش برخی رقابت های کاذب به وجودآمده در بازار منجر 

شود.
بر اساس اعالم دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، مسئله 
مهم افزایش ۲۹ درصدی معامالت محصوالت پتروشیمی در هفت 
ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است. در این مورد 
افزایش  این  آیا  نیاز به بررسی و اعالم نظر وزارت صمت است که 
صرف رشد تولید در صنایع پایین دستی شده که در این صورت بسیار 
یا بخشی به صورت داخلی مصرف )به منظور کاهش  مطلوب است، 
واردات( و بخشی از محصوالت صادر شده است که در این زمینه 
نیز بانک مرکزی باید در برگشت ارز آن نظارت کند، زیرا براساس 
این آمار در عمل حدود ۳۰ درصد از ارزآوری شرکت های پتروشیمی 

کاسته شده است که خود به افزایش نرخ ارز منجر می شود.

موزه ملی خاویار ایران با همکاری یونسکو ایجاد می شود
موزه ملی خاویار ایران با همکاری یونسکو ایجاد 

می شود.
منظور  به  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به 
تخصصی  مادر  شرکت  بین  همکاری  گسترش 
 - یونسکو  ملی  کمیسیون  و  کشاورزی  خدمات 
افزایی  ایران و ضرورت توسعه همه جانبه و هم 

در  ظرفیت های  از  بهره مندی  و  امکانات  و  توان 
یکشنبه  امروز  نامه ای  تفاهم  طرفین،  اختیار 
مجابی  محمد  سید  حضور  با  آبانماه  هیجدهم 
دبیرکل  ایوبی  اهلل  حجت  و  شرکت  مدیرعامل 
کمیسیون ملی یونسکو - ایران به تأیید و امضای 

طرفین رسید.

زمینه های  نامه طرفین در  تفاهم  این  به موجب 
کیاشهر  بندر  در  ایران  خاویار  ملی  موزه  ایجاد 
مسائل  خصوص  در  هماهنگی  گیالن،  استان 
برنامه  تهیه  و  خاویار  موضوعیت  با  بین المللی 
تاریخ شفاهی خاویار دریای خزر همکاری خواهند 

داشت.

اعالم  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
به  ایران  گاز  صادرات  اولیه  طرح  که  کرد 
افغانستان آماده و مقرر شده است انجام آن 

به بخش خصوصی واگذار شود.
 به نقل از وزارت نفت، حسن منتظرتربتی 
در آئین بهره برداری از ۱۸۱ پروژه گازرسانی 
در  تولید  افزایش  گفت:  فارس،  استان  به 
توسعه  پشتوانه های  از  یکی  جنوبی  پارس 
صنعت گاز کشور بوده است و از ابتدا قرار 
شد با توسعه گازرسانی، مصرف سوخت مایع 

کاهش یابد.
 ۳۴ ساالنه   ۱۳۹۲ سال  تا  داد:  ادامه  وی 
می شد  مصرف  مایع  سوخت  لیتر  میلیارد 
جلوگیری  مقدار  این  سوختن  از  باید  ما  و 
توسعه  مالی  منابع  بتوانیم  تا  می کردیم 
صنعت گاز را فراهم کنیم، با این حال در آن 
زمان تصویر روشنی از نحوه اجرای قانون بند 
»ق« وجود نداشت و برای همه پرسش بود 
که این قانون قرار است چطور اجرایی شود 

و چه منافعی دارد.
سال  تا  سوخت  لیتر  میلیارد   ۳۴ مصرف 

۱۴۰۲ به صفر می رسد
تصریح  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جایگزینی  همین  اتفاق  مهم ترین  کرد: 
گاز طبیعی با آن ۳۴ میلیارد لیتر سوخت 
مایع بود که هر سال به مرور مقدار مصرف 
کاهش  گازرسانی  توسعه  با  مایع  سوخت 
با  روند  این  با  می کنیم  پیش بینی  و  یافت 
گازرسانی به نیروگاه های چابهار و ایرانشهر 
در استان سیستان و بلوچستان و تعدادی 
در سال  باقی مانده،  روستاهای  و  از شهرها 
سال ۱۴۰۲،  در  بدبینی  کمی  با  و   ۱۴۰۱
سوخت  لیتر  میلیارد   ۳۴ آن  مصرف  مانع 
را به صفر برسانیم،  این رقم  مایع شویم و 
از آن  هرچند حاال هم مقدار قابل توجهی 

کاهش یافته است.
تربتی با بیان اینکه مصرف ساالنه این ۳۴ 

میلیارد لیتر سوخت حدود ۱۷ میلیارد دالر 
هزینه داشت، اظهار کرد: این هزینه هم به 
مرور کاهش یافت و تا سال ۹۸، حدود ۱۱ 
به  درآمد  جایگزینی  این  از  دالر  میلیارد 

دست آمد.
پایان سال ۱۴۰۲  تا  این درآمد  افزود:  وی 
به حدود ۲۸ میلیارد دالر می رسد که این 

افزایش پس از آن هم ادامه دارد.
لیتر  میلیارد   ۱۵۰ مصرف  از  جلوگیری 

فرآورده در نیروگاه ها
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: اگر همان 
روند سال ۱۳۹۲ ادامه می یافت و جایگزینی 
۳۴ میلیارد لیتر سوخت مایع با گاز طبیعی 
آغاز نمی شد، باید ۱۵۰ میلیارد لیتر فرآورده 
در نیروگاه ها می سوزاندیم که اثر اقتصادی و 
محیط زیستی این اقدام بسیار قابل توجه 
است و افزون بر اینکه دیگر واردکننده این 
فرآورده های  به صادرکننده  نیستیم،  منابع 

نفتی تبدیل شدیم.
تربتی همچنین با تأکید بر اینکه گازرسانی 

در  به ویژه  کشور  روستاهای  و  شهرها  به 
شتاب  با  بلوچستان  و  سیستان  استان 
روستاهای  تعداد  کرد:  تصریح  دارد،  ادامه 
گازرسانی شده تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۴۰ 
هزار روستا می رسد، اکنون حدود ۸۳ درصد 
روستاها و بیش از ۹۵ درصد شهرهای کشور 

از گاز طبیعی بهره مند هستند.
کشف میدان جدید گازی در ترکیه اثری بر 

قرارداد با ایران ندارد
وی همچنین با حضور در جمع خبرنگاران 
کشف  تأثیر  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
ترکیه در دریای سیاه  ذخیره گازی جدید 
بر تمدید قرارداد گازی با ایران، گفت: این 
موضوع اثری بر قرارداد کنونی صادرات گاز 
نیازهای  دید  باید  و  ندارد  ترکیه  به  ایران 
آینده چقدر بر موازنه بازار ترکیه تأثیر دارد، 
اما مقدار کشف شده رقم قابل توجهی نسبت 
امیدواریم  و  نیست  آنها  نیازهای  کل  به 
را  قرارداد  تمدید  درباره  مذاکرات  به زودی 

آغاز کنیم.

درباره  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
صادرات گاز ایران به افغانستان نیز تصریح 
افغانستان  به  گاز  اولیه صادرات  کرد: طرح 
داده ایم  انجام  را  مکاتبات  و  شده  آماده 
به  کشور  دیپلماسی  دستگاه  منتظریم  و 
پروژه  انجام  برای  ما  مبنای  کند.  ورود  آن 
بخش  بر  تکیه  افغانستان  به  گاز  صادرات 
خصوصی است، اما الزم است که این بخش 
مجوزهای الزم را از دولت افغانستان داشته 

باشد.
تربتی با اشاره به توسعه تأسیسات گاز در 
در  گاز  تأمین  پایداری  و  سرخس  منطقه 
شمال کشور، اظهار کرد: با توجه به احداث 
 - دامغان  لوله  خط  همچون  پروژه هایی 
کیاسر - نکا و رشت - سنگر، شمال کشور 
به شبکه گاز جنوب متصل است و نگرانی از 
آن بابت وجود ندارد. ذخیره سازی گاز هم در 
دو مخزن شوریجه و سراجه به خوبی انجام 
شده و بهره برداری از آنها به طور معمول از 

اوایل دی ماه آغاز می شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

طرح اولیه صادرات گاز ایران به افغانستان 
آماده است

سال سوم - شماره 52سه شنبه 20 آبان 1399



اجتماعی
خبر

احداث اتاق مادر و کودک در ساختمان 

های عمومی و اماکن پر تردد

در کمیسیون ماده پنج شهر تهران با احداث اتاق مادر و 
پرتردد شهر  اماکن  و  عمومی  های  در ساختمان  کودک 

تهران موافقت شد.
 جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار 
تهران با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری تهران و علی اشراقی رئیس دبیرخانه 
کمیسیون ماده پنج تشکیل و با احداث اتاق مادر و کودک 
تهران  تردد شهر  پر  اماکن  و  در ساختمان های عمومی 

موافقت شد.
در  پنج  ماده  کمیسیون  دبیرخانه  رئیس  اشراقی  علی 
و  در رشد  مادران  نقش  اهمیت  این طرح گفت:  توضیح 
تعالی فرزندان از یک سو و شرایط و نیازهای حضور بانوان 
به همراه کودکانشان در فضاهای شهری و ساختمان های 
دیگر سبب  از سوی  تردد شهر  پر  های  و محل  عمومی 
جهت  فضاهایی  تهیه  برای  عمومی  خواست  یک  ایجاد 
استفاده مادران و کودکان و ارائه خدمات به ایشان شده 

است.
طرح  خواسته،  این  شدن  عملیاتی  منظور  به  افزود:  وی 
احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک در دستور کار کمیسیون 
ماده پنج قرار گرفت که پس از ارائه گزارش طرح، قرار شد 
رعایت  با  تهران  معماری شهرداری  و  معاونت شهرسازی 
مصوبه سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به ابالغ ضوابط 
احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک به عنوان مشاعات مجاز 
ساختمان در فضاهای شهری، اماکن عمومی و ساختمان 

های پر تردد شهر تهران اقدام کند.
این  اضافه کرد: در  پنج  ماده  دبیرخانه کمیسیون  رئیس 
جلسه، دستورالعمل نحوه ارجاع ساختمان های میان مرتبه 
مسکونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد مواردی 
که قصد تخریب و نوسازی را داشته با ارائه گزارش توجیهی 
و امکان سنجی توسط مهندسین مشاور ذیصالح، با حفظ 
سیما و منظر شهری، کاهش سطح اشغال و حفظ جمعیت 

پذیری مورد رسیدگی قرار گیرند.
مربوط  تفصیلی  طرح  اشکاالت  همچنین  گفت:  اشراقی 
به شهرداری های مناطق مورد رسیدگی قرار گرفت و با 
از پوسته طرح اجرائی واقع در  بازنگری و اصالح بخشی 

محدوده شهرداری منطقه ۲۰ نیز موافقت شد. 

رئیس جمعیت هالل احمر گفت: طرح یاس 
برای  امداد  و کمیته  احمر  با همکاری هالل 
به  کارگیری افراد تحت پوشش کمیته امداد 
در خانه های هالل و ارائه آموزش های امدادی، 

اجرا می شود.
با  ویدئوکنفرانس  جلسه  در  همتی،  کریم   
مدیران کل کمیته امداد امام خمینی )ره( به 
با هدف  از طرح »یاس« که  منظور رونمایی 
اجرایی  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
سازمان های  از  یکی  اینکه  افزود:  می شود، 
این  در  و شایسته کشور  باال  توان  با  انقالبی 
طرح ملی، هالل احمر را همراهی می کند مایه 
افتخار است و امیدواریم این طرح که نام نیک 
و اهداف برجسته ای دارد، برای مردم کشور 

منشاء خیر باشد.
وی در ادامه به هفتاد و سومین سالروز تاسیس 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر نیز اشاره 
کرد:  تاکید  مناسبت  این  تبریک  ضمن  و 
اعضای این سازمان چه در خوشی و چه در 
ناخوشی ها، سالهاست در کنار مردم بوده اند؛ 
از جمله در دوران شیوع بیماری کرونا و در 
روزهای اخیر با اجرای طرح »آمران سالمت« 
که با تالش و همراهی جوانان هالل احمر و 
بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر 
ورود داوطلبان به موضوع رعایت پروتکل های 

بهداشتی در جامعه، به اجرا درآمد.
همتی گفت: هالل احمر بدون اینکه مخاطب 
مستقیم فرمایشات مقام معظم رهبری باشد، 
در این موضوع ورود کرد چرا که اعتقاد داریم 
از هموطنان  نفر  بتوانیم جان یک  اگر  حتی 
انجام  ارزنده ای  کار  دهیم،  نجات  مرگ  از  را 

داده ایم.
سازمان  افزود:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
یک  از  بیش  احمر  هالل  جمعیت  جوانان 
میلیون نفر عضو دارد و انرژی و انگیزه جوانان، 
این  است.  سازمان  این  در  کار  اصلی  محور 
جریانی  هیچ  به  و  نبوده  سیاسی  سازمان، 
وابستگی ندارد و همواره بدون در نظر گرفتن 
هرگونه منفعتی در خدمت مردم بوده است. 
ترجیح جوانان هالل احمر؛ بودن در کنار مردم 
در  دلیل،  همین  به  و  بوده  ناخوشی  ایام  در 

طرح آمران سالمت بیش از ۱۳ هزار جوان و 
در بیش از ۴ هزار پایگاه در کمتر از ۲۴ ساعت 
آماده خدمت به مردم شدند. این انرژی باعث 
می شود که سازمان جوانان همواره به دنبال 

طرح ها و ایده های نو باشد.
 ۲ شایسته  خدمت  نویدبخش  یاس؛  طرح 

ارگان به مردم محروم و نیازمند
وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه، طرح 
اجرایی  موفقیت  با  می تواند  »یاس«  جدید 
خاطرنشان  دهد،  ادامه  خود  کار  به  و  شده 
کرد: همکاری هالل احمر و کمیته امداد در 
تحت  افراد  به کارگیری  و  یاس  طرح  اجرای 
و  هالل  خانه های  در  امداد  کمیته  پوشش 
ارائه آموزش های امدادی به آنها می تواند نوید 
کردن  دنبال  و  مردم  به  موثر  خدمت  بخش 
این طرح  اجرای  باشد.  اجرایی  به شکل  کار 
حتی اگر باعث نشاندن لبخندی بر لب یکی 
از هموطنان شود، مایه آرامش و نشاط خواهد 

بود.

همتی در تشریح مسئولیت و وظیفه خانه های 
هالل نیز گفت: بعد از وقوع زلزله دماوند در 
جمعیت  از  جمهوری  رئیس  تهران،  استان 
هالل احمر سوال داشتند که اولین تیم هایی 
که به منطقه زلزله زده ورود کردند کدام تیم ها 
بودند، چه زمانی برای ورود تیم ها به منطقه 
طول کشید و همچنین میزان آمادگی هالل 
احمر در این زمینه تا چه حد بوده است که 
ما بعد از مطالعاتی که انجام دادیم، گزارشی به 
رئیس جمهور ارائه و طرحی مطرح شد که اگر 
در حین وقوع حوادث، ساکنان منطقه حادثه 
دیده بتوانند اولین کسانی باشند که خدمات 
امدادی مقدمانی را ارائه می کنند تا حد بسیار 
حادثه  احتمالی  خسارات  میزان  از  زیادی 
ایده خانه های  افزود:  کاسته خواهد شد. وی 
اما  مطرح  احمر  هالل  در   ۹۴ سال  از  هالل 
عملیاتی نشده بود. ادامه راه اندازی این خانه ها 
در سال جاری مبنای کار قرار گرفت چراکه راه 
اندازی این خانه ها هیچ هزینه ای برای دولت 

ندارد و کار به شکل کاماًل داوطلبانه انجام و 
تمام خدمات هالل احمر از جمله، سازماندهی 
نیروها، مدیریت، دپوی اقالم امدادی، آموزش، 
توان افزایی و … در این خانه ها در مقیاس 

کوچک تر انجام می شود.
ابتدای  از  گفت:  احمر  هالل  رئیس جمعیت 
راه  هالل  خانه  هزار   ۳ حدود  جاری  سال 
و  بسیار خوب  مدیریت  و  است  اندازی شده 
دهیاری  که  مناطقی  تمام  در  تا  شده  مقرر 
احمر  افتتاح شوند. هالل  خانه ها  این  داریم، 
در مواقع حوادث از اعضای خانه های هالل که 
خصوص  در  الزم  اطالعات  دیده اند،  آموزش 
نیز به دست  … را  میزان خسارت حادثه و 
از  خانه ها  این  مخاطبان  و  اعضا  می آورد. 
ساکنان مناطق محروم و روستایی هستند که 
نیز  ما  و  می گیرند  قرار  احمر  کنار هالل  در 
افراد  ارزشمند در کنار  این قدم  با  می توانیم 
نیازمند بوده و به آنها قوت قلب بدهیم که در 

اجتماع حضور موثرتری داشته باشند.

اجرای طرح »یاس« برای کاهش 
آسیب های اجتماعی در مناطق محروم

اینکه  به  اشاره  با  وزیر آموزش وپرورش 
یادگیری ها،  کارسازترین  و  عمیق ترین 
یادگیری در دوران مدرسه است، گفت: 
با  درسی  کتاب های  در  تغییر  هرگونه 
تدبیر و اندیشه باشد و موجب حساسیت 

منفی در جامعه نشود.
محسن حاجی میرزایی در دیدار با رئیس 
و مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی که در سالن جلسات ساختمان 
برگزار  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار  شد، 
و  پژوهش  سازمان  فرمایشاتشان  در 
آموزش وپرورش  قلب  را  برنامه ریزی 
از  به دور  و  اگر عمیق  قطعاً  و  دانستند 
فکر  ریشه ای تر  و  روزمره  جنجال های 
جامعه  هر  رفتارهای  و  عملکرد  کنیم 
تنها محصول یادگیری افراد آن جامعه 

است.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
عمیق ترین یادگیری ها مربوط به دوران 
مدرسه است، تصریح کرد: تمام محتوای 
آموزش داده شده در مدارس در سازمان 
می شود.  تولید  پژوهش  و  برنامه ریزی 
طریق  از  کشور  آینده  نسل  و  مدرسه 
سازمان  این  در  شده  تولید  محتوای 

و  پژوهش  سازمان  و  می شود  تغذیه 
عزیمت  نقطه  به عنوان  برنامه ریزی 
تحول بنیادی در نظام تعلیم و تربیت 
است که چرخش به سوی تحول از آن 
شروع می شود و اساس یادگیری معلم و 

دانش آموز در آن اتفاق می افتد.
وزیر آموزش وپرورش سند تحول بنیادین 
برنامه ریزی شده در  پایه فعالیت های  را 
گفت:  و  دانست  تربیت  و  تعلیم  نظام 
باید با اجرای سند تحول شاهد تحول 
دانش آموز  و  معلم  مدرسه،  در  اساسی 
از سؤاالت مطرح  بنابراین یکی  باشیم. 
شده در این سازمان باید این باشد که 
چطور برنامه ریزی کنیم تا به این هدف 
از  قابل لمس  و  روشن  نتایج  و  برسیم 

اجرای سند تحول داشته باشیم.
امید گفت:  عضو کابینه دولت تدبیر و 
مهم ترین مسئله ای که باید مورد توجه 
مدیران قرار گیرد این است که بتوانند 
پاسخ های  چالش ها،  با  برخورد  در 
ازلحاظ  که  بدهند  منطقی  و  مناسب 
آن  بتواند  مسئله  حل  کیفیت  و  زمان 
چالش را در کوتاه ترین زمان با بهترین 
دنبال  به  سپس  و  کند  حل  شرایط 
همیشه  برای  آن  حل  برای  راه حلی 

باشیم.

جدی  مسئله  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تربیت یک نسل روبرو هستیم و باید به 
آن دقت کنیم، گفت: مهم ترین اهداف 
و  ریشه ای  ازنظر  اسالمی  جمهوری 
پایه ای در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
سازمان  این  بنابراین  می شود  تدبیر 
برجسته ترین  حضور  برای  جایگاهی 
سرزمین  این  دینی  و  علمی  اشخاص 

است.
آموزش  خصوص  در  میرزایی  حاجی 
تحصیل،  دوران  در  عملی  مهارت های 
بیان کرد: هر دانش آموز باید بتواند در 
آموزش های  با  همراه  متوسطه  دوره 
تئوری یک مهارت عملی که متناسب 
آموزش  به طورجدی  را  خود  بوم  با 
ببیند و سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
باید در این مورد برنامه ریزی های الزم 
را انجام دهد. دوران ۱۲ ساله تحصیل 
دانش آموزان در مدارس نباید به عنوان 
مرحله مقدماتی برای ورود دانشگاه در 
نظر گرفته شود و آموزش های ارائه شده 
در کتاب های درسی باید به گونه ای باشد 
پایان ۱۲ سال  بعد  که هر دانش آموز 

را  جامعه  در  خود  اصلی  نقش  بتواند 
بشناسد و با اقتصاد، سیاست و… پیوند 

برقرار کند.
دلیل  به  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
بومی  وارد زیست  ویروس کرونا  شیوع 
با  را  خود  باید  که  شده ایم  جدیدی 
شرایط آن مطابق و هماهنگ کنیم و 

نقش خود را در آن پیدا کنیم.
اعتماد  جلب  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
گفت:  پژوهش  سازمان  به  جامعه 
هرگونه تغییر بدون فکر و اندیشه قبلی 
موجب  می تواند  درسی  کتاب های  در 
به  نسبت  را  جامعه  و  شود  حساسیت 
سازمان پژوهش و نظام تعلیم و تربیت 
هرگونه  الزمه  بنابراین  کند؛  بی اعتماد 
تغییر در طرح و یا موضوعات کتاب های 
مقام  فرمایشات  با  آن  تطابق  درسی، 
بنیادین،  تحول  سند  رهبری،  معظم 

اندیشه و تدبیر در زمینه تغییر است.
آموزش  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
دارای  معلمان  و  مدیران  تخصصی 
به  ویژه ای است که الزم است  اهمیت 
برنامه ریزی  طبق  و  دهیم  انسجام  آن 
دقیق و با چشم انداز و آینده نگری انجام 

شود.

وزیر آموزش وپرورش: هرگونه تغییر در کتاب های 
درسی باید با تدبیر و اندیشه باشد

تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
برقی  اتوبوس  اینکه ساخت  بیان  با 
پیچیده نیست، گفت: قیمت قطعات 
اتوبوس برقی پایین آمده و صحیح 
نیست اتوبوس دیزلی و حتی گازی 

در تهران داشته باشیم.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر 
و  دویست  در حاشیه جلسه  تهران 
چهل و هفتم شورای شهر تهران در 
اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
منظور  به  شهر  شورای  در  امروز 
مدیریت  برای  سازمان  یک  ایجاد 
مسائل آب تهران از جمله رود دره ها 
کانال ها بحث  و  و آب های سطحی 
تصویب  به  آن  فوریت  یک  و  شد 
از  تعدادی  شهرداری  گفت:  رسید، 

شورای  در  عضویت  برای  را  افراد 
که  بود  کرده  معرفی  سازمان ها 
سازمان   ۷ برای  نفر   ۱۴ نهایت  در 
و  شدند  انتخاب  عضو  عنوان  به 
بررسی  به  این جلسه  در  همچنین 
 ۶۰ که  پرداختیم  معابر  نامگذاری 
شهدا  نام  به  مربوط  آنها  از  درصد 
بود و چند مورد حسابرسی مربوط 

به سال ۹۳ در دستور قرار داشت.
جلسه  تعطیلی  خصوص  در  وی 
شورای شهر توضیح داد: در شورای 
شهر تا به حال ۶ نفر مبتال به کرونا 
فوت  کارکنان  از  نفر  و چند  شدند 
کرده اند و بین یک دوم و یک سوم 
از کل کارمندان حضور پیدا می کنند 
و به این نتیجه رسیدیم که با کاهش 

کار با کرونا مبارزه کنیم اما جلسات 
مجازی برگزار می شود.

در  اینکه  درباره  گفت:  هاشمی 
مصوبات  می توان  مجازی  جلسات 
داشته باشیم برخی اعضا مخالف و 
برخی موافق هستند و باید در جلسه 

هم اندیشی به بحث گذاشته شود.
وی درباره جلسه هم اندیشی صبح 
این  در  داشت:  ابراز  نیز  شورا  این 
جلسه در خصوص ساختار شورا بود. 

اما به نتیجه ای نرسیدم.
درباره  تهران  شهر  شورای  رئیس 
تخصیص یک میلیارد دالر به حمل 
و نقل عمومی گفت: به حمل ونقل 
این  از  بیش  تخصیصات  عمومی 
همچون تخصیص ۲ میلیارد یورویی 

برای کل کشور داشتیم که متأسفانه 
تأمین اعتبار نمی شود.

وی ادامه داد: تأمین ۱۹ هزار اتوبوس 
و ۴۶ هزار مینی بوس مصوبه هیأت 
به  و  دارد  اقتصاد  شورای  و  دولت 
همه دستگاه ها ابالغ شده و با توجه 
به کمبود ارز و کاهش ارزش ریال 

نگرانیم این مصوبات اجرایی نشود.
ساخت  تهران  شهر  شورای  رئیس 
و  ندانست  پیچیده  برقی  اتوبوس 
گفت: اتوبوس سازهای ما از پس آن 
با  نداریم  انگیزه  فقط  و  می آیند  بر 
توجه به تولید انبوه جهانی، قیمت 
قطعات اتوبوس برقی پایین آمده و 
صحیح نیست اتوبوس دیزلی و حتی 

گازی در تهران داشته باشیم.

خودروسازهای 
داخلی توان ساخت 

اتوبوس برقی را 
دارند

خبر

کشف 25 فقره سرقت در شهریار

انتظامي استان از دستگیري ۲ سارق سابقه دار و   فرمانده 
شهرستان  در  خودرو  محتویات  سرقت  فقره   ۲5 به  اعتراف 
شهریار خبر داد. سردار  ظهیری در تشریح این خبر اظهار 
در  محتویات خودرو  فقره سرقت  وقوع چند  پي  در  داشت: 
شهرستان شهریار شناسایي و دستگیري سارق و یا سارقان 

احتمالي در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه بیان داشت: با انجام اقدامات اطالعاتي گسترده 
و تالش چندین روزه مأموران کالنتری ۲۰ فردوسیه ۲ سارق 
در این زمینه شناسایي شدند.این مقام ارشد انتظامي افزود: 
ماموران پلیس با جمع آوري اطالعات و مستندات الزم و با 
را در  غافلگیرانه سارقان  هماهنگي قضائي در یک عملیاتی 
انتظامی غرب استان  مخفیگاهشان دستگیر کردند. فرمانده 
بازجویی های تخصصی  اینکه سارقان در  به  اشاره  با  تهران 
گفت:  کردند،  اعتراف  خودرو  محتویات  سرقت  فقره  به ۲5 
قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان 

تحویل مرجع قضائی شدند.
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فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: 
باید   ۱۴۰۱ سال  تا  سربازان  همه 
بگیرند  فرا  را  مهارت  یک  حداقل 
در صد  باید ۳۰  راه  نقشه  مطابق  و 
راستای  در  اشتغال  به  سربازان  از 

مهارتی که آموخته اند برسند.
فرمانده  فرحی  مهدی  سید  سردار   
در  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه 
کیفیت  منشور  اندیشی  هم  جلسه 
قرارگاه مهارت آموزی، اظهار کرد: بنا 
به دستور ریاست ستاد کل نیروهای 
مسلح ما برای مهارت آموزی مدلی 
را مانند یک اتوبان تعریف کرده ایم 
که نقطه آغاز خرداد سال ۹۶ بود و 
نقطه انتهایی این اتوبان سال ۱۴۰۱ 
است و همه سربازان تا سال ۱۴۰۱ 
باید حداقل یک مهارت را فرا بگیرند 

در صد  باید ۳۰  راه  نقشه  مطابق  و 
راستای  در  اشتغال  به  سربازان  از 

مهارتی که آموخته اند برسند.
وی گفت: ما در سال سوم نقشه راه 
درصد   ۶5 آن  اساس  بر  و  هستیم 
و  داده ایم  قرار  برنامه  در  را  سربازان 
امسال ۱5 درصد را در عرصه اشتغال 
آورده ایم و شرکت CTC مسئولیت 
ارتقا کیفیت مهارت آموزی در سطح 

نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
مهارت  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
آموزی تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۱ باید 
به ازای هر سرباز یک مهارت و ۳۰ 
درصد اشتغال برسیم و برای رسیدن 
به این هدف 5 گام و 5 رکن تعریف 
کرده ایم تا به درستی در مسیر باشیم 

و به پایان برسیم.

تمامی سربازان تا پایان سال ۱۴۰۱ باید یک مهارت فرا بگیرند انتظامی

خودروهای فاقد معاینه فنی برتر از مهم ترین عوامل 
آلودگی هوای تهران

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
هزار خودرو  از ۴۰۰  کمتر  گذشته  گفت: سال 
در تهران معاینه فنی برتر گرفتند، یعنی سیستم 
پاالیش آنها درست کار نمی کند و آلودگی وارد 

شهر می کنند.
 حسین شهید زاده با تأکید بر اینکه آن زمان که 
گشایش اقتصادی بود و دولت ها می توانستند به 
تهران کمک کنند اما این کار را نکردند، افزود: 
که  مینی بوسی  و  اتوبوس  به جز ۱۰۰ دستگاه 
هفته گذشته از سوی شهرداری تهران به ناوگان 
حمل و نقل عمومی اضافه شد، چند سال است 

که اتوبوس دیگری به تهران اضافه نشده است.
وی با اشاره به اینکه قباًل ۸۲ و نیم درصد هزینه 

خرید اتوبوس ها را دولت و ۱۷ و نیم درصد را نیز 
است  مدتی  اما  پرداخت می کردند  شهرداری ها 
که به این شکل عمل نمی شود، اظهار کرد: اگر 
خودروهای شخصی به اندازه کافی سالم نباشند، 
آلودگی تولید می کنند و این آلودگی در شرایط 
مؤثر  کرونا  از  ناشی  تلفات  افزایش  در  موجود 
است. شهید زاده با بیان اینکه سال گذشته تنها 
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو 
به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کردند و انبوه 
خودروهایی که معاینه فنی خود را از این مراکز 
نگرفتند، احتماالً به مراکزی در خارج از تهران 
مراجعه کرده اند که شرایط سهل گیرانه ای دارند، 
تصریح کرد: از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه 

خودرویی که سال گذشته به مراکز معاینه فنی 
تهران مراجعه کردند، کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه 

خودرو موفق به دریافت معاینه فنی برتر شدند.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
از ۴۰۰ هزار  اینکه در حالی کمتر  بر  تأکید  با 
دستگاه خودرو در تهران معاینه فنی برتر گرفتند 
انژکتوری  تهران  خودروهای  درصد   ۹۰ که 
معاینه  بتوانند  باید  آنها  همه  قاعدتاً  و  هستند 
فنی دریافت کنند، خاطرنشان کرد: وقتی انبوه 
فنی  معاینه  اخذ  به  موفق  تهران  خودروهای 
به معنای آن است که سیستم  این  نمی شوند، 
پاالیش آنها درست کار نمی کند و آلودگی وارد 

شهر می کنند.

ساعت کاری مترو و خطوط اتوبوسرانی 
 پایتخت کاهش یافت

مبنی  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  تصمیمات  با  همزمان 
مشاغل  فعالیت  برای  ماهه  یک  محدودیت  اعمال  بر 
ساعت  کاهش  کرونا،  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  و 
از  پایتخت  در  عمومی  نقل  و  حمل  خطوط  کاری 
می شود. اعمال  ماه  یک  مدت  به  ماه  آبان   ۲۰  سه شنبه 

به گزارش همشهری آنالین به نقل از روابط عمومی معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طی مجوزی از شهردار 
با کرونا مبنی  به تصمیمات ستاد ملی مبارزه  تهران و نظر 
بر اعمال محدودیت یک ماهه برای فعالیت مشاغل، کاهش 
از سوی معاونت  نقل عمومی  و  ساعت کاری خطوط حمل 
می شود.  اعمال  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و   حمل 

ماه، اتمام  آبان   ۲۰ سه شنبه  روز  از  اساس،  این  بر 
 ۲۰:۳۰ ساعت  مترو  داخلی  خطوط  همه  کاری  ساعت 
بود. خواهد   ۲۰ ساعت  تا  گلشهر  و  کرج  متروی  خط   و 

در  فعالیت  کاهش  و  محدودیت  اعمال  منظور  به  همچنین 
خطوط اتوبوسرانی تهران، پایان زمان فعالیت ناوگان در تمامی 
خطوط بی آر تی در مسیر رفت ) آخرین اعزام( ساعت ۲۰ 
کاهش  به ساعت ۲۰:۳۰  اعزام  آخرین  برگشت  مسیر  در  و 

خواهد یافت.
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اخبار

تحقق ۹۱ درصدی کشت گندم 
پاییزه در آذربایجان شرقی

اکبر فتحی  با بیان این که از ۴۵۰ هزار و ۲۷۳ هکتار 
برنامه کشت پاییزه گندم تا نیمه پاییز، حدود  ۴۰۸ 
هزار و ۷۹۷ هکتار از اراضی زراعی استان، زیر کشت 
ابالغی  برنامه  گفت:  است،  رفته  )آبی-دیم(  گندم 
سال  در  گندم  کشت  جهت  جهادکشاورزی  وزارت 
زراعی جاری برای استان آذربایجان شرقی، ۶۷ هزار 
و ۲۷۳ هکتار گندم آبی و ۳۸۳ هزار هکتار گندم دیم 

بوده است.
این میزان؛ کشت گندم به صورت آبی  از  افزود:  وی 
و ۷۳ درصد  با ۴۸ هزار و ۷۹۷ هکتار سطح کشت 
پیشرفت و کشت گندم دیم با ۳۶۰ هزار هکتار سطح 
کشت و ۹۴ درصد پیشرفت نسبت به برنامه ابالغی در 

سالجاری محقق شده است. 
در  استان  سهم  ابالغی،  برنامه  طبق  داد:  ادامه  وی 
خصوص کشت کلزا، ۹۰۰۰ هکتار ابالغ شده بود که 
از این میزان ۲۲۸۵ هکتار با ) ۱۰۰ درصد آبیاری( از 
زمین های کشاورزی به کشت کلزا اختصاص داده شد 
که در نهایت ۲۱۹۵ هکتار به مرحله سطح سبز رسیده 

است و سطح سبز آن در وضعیت خوبی قرار دارد.  
مناسب  کشت  تاریخ  رعایت  این که  بیان  با  فتحی 
این  و  بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  پاییزه  غالت 
تاریخ کشت با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت است، 
اظهار کرد: کشاورزان حتما باید به توصیه مراکز جهاد 
کشاورزی درخصوص رعایت زمان کشت و استفاده از 
بذور اصالح شده توجه کنند و پس از کشت غالت آبی 

حتما آبیاری انجام دهند.
به  با توجه  و  بذر مناسب  انتخاب  این که  بیان  با  وی 
کیفیت و پتانسیل خاک مزرعه و در کنار آن، استفاده 
از زمان طالیی کشت، دو عامل بسیار موثر در افزایش 
تولید محصول و پیشگیری از آفات و بیماری های آن 
ضمن  مزرعه  در  کشت  تناوب  رعایت  گفت:  است، 
این که از بروز آفات و بیماری ها پیشگیری می کند، در 
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید در واحد سطح نیز 
موثر است. وی در خصوص کشت جو نیز، گفت: سهم 
جو استان طبق برنامه ابالغی، بالغ بر ۸۲ هزار هکتار 
بود که ۶۶ هزار و ۸۴۰ هکتار اجرایی و ۱۳ هزار هکتار 

نیز به سطح سبز تبدیل شده است. 
رئیس این سازمان با بیان این که با هر روز تاخیر در 
محصول  درصدی  یک  کاهش  شاهد  پاییزه،  کشت 
خواهیم بود، گفت: امیدواریم مدیران جهادکشاورزی 
به  کشت  جهت  زارعان  ترغیب  درکنار  شهرستان ها 
موقع پاییزه، بیمه محصوالت کشت پاییزه را نیز در 

نظر داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
اعتماد مردم بزرگترین سرمایه آستان قدس 
اقدامات،  انعکاس  به  نسبت  است،  رضوی 
عملکرد و مباحث مالی این نهاد مقدس در 
تأکید  سامانه شفافیت آستان قدس رضوی 

کرد.
االسالم  حجت  نیوز،  آستان  گزارش  به 
والمسلمین احمد مروی در جلسه با مدیران 
و معاونین آستان قدس رضوی، ضمن تأکید 
بر تسریع فعال سازی سامانه شفافیت آستان 
قدس رضوی در کمترین زمان ممکن، اظهار 
کرد: تمام دارایی ها و داشته های این آستان 
مقدس منشأ مردمی دارد و متعلق به مردم 
باید مردم بطور روشن در جریان  لذا  است، 
قرار  قدسی  آستان  این  عملکرد  و  اقدامات 

گیرند.
وی هدف از ایجاد این سامانه را ارتقا اعتماد 
قدس  آستان  اجتماعی  سرمایه  و  عمومی 
ایجاد شفافیت  با  ابراز کرد:  و  رضوی عنوان 
بطور غیر مستقم به یکسری سؤاالت، ابهامات 
و شبهاتی که ممکن است در ذهن برخی از 

مردم باشد پاسخ می دهیم.
شفافیت  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
در آستان قدس رضوی را موضوعی مسبوق 
مردم  اینکه  بر  تأکید  با  و  دانست  سابقه  به 
هستند،  مقدس  آستان  این  اصلی  صاحبان 
عنوان کرد: هدف و مخاطب اصلی این سامانه 
و  خواص  آن  کنار  در  هستند،  مردم  توده 
افرادی که توجه به موضوعات اقتصادی دارند 
نیز می توانند از این سامانه برای آگاهی خود 

استفاده کنند.
دنبال  به  عده ای  متأسفانه  کرد:  اضافه  وی 
به  ضربه  و  دینی  نهادهای  از  زدایی  تقدس 
ارزش های معنوی و فرهنگی مردم هستند، 
به  پاسخی  شفافیت  ایجاد  با  سامانه  این 

شبهات خواهد بود.
به  خطاب  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
صداقت  گفت:  نهاد،  این  معاونان  و  مدیران 
صد در صدی اساس و اصلی است که باید با 
حساسیت در این سامانه مراعات شود و هیچ 
وجود  سامانه  این  در  نباید  مبهمی  موضوع 

داشته باشد.
آستان قدس رضوی یک  اینکه  بیان  با  وی 
یک  بلکه  نیست،  اقتصادی  بزرگ  بنگاه 
بنگاه بزرگ خدماتی است؛ ابراز کرد: آستان 
نهاد  مردم  قدسی،  سازمان  رضوی  قدس 
شفافیت  سامانه  در  است،  محور  خدمت  و 
تمام فعالیت های فرهنگی، علمی، خدماتی و 
اقتصادی آستان قدس رضوی باید بیان شود.

حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به 
امام  به آستان ملکوتی حضرت  ارادت مردم 
بیان فعالیت های  رضا)ع(، عنوان کرد: شاید 
جذابیتی  مردم  برای  نهادها  و  وزارتخانه ها 
و  تحوالت  کوچکترین  اما  باشد،  نداشته 
مردم  برای  مقدس  آستان  این  در  اقدامات 
جذاب است زیرا این آستان مقدس را متعلق 

به خود می دانند.
آستان  جاری  هزینه های  اینکه  بیان  با  وی 
در  باید  شفافیت  سامانه  در  رضوی  قدس 
کرد:  عنوان  بگیرد،  قرار  مردم  منظر  و  مرعا 
این  به  تشرف  میلیون   ۲۰۰ حدود  ساالنه 
مکان مقدس انجام می شود، یک میلیون متر 
برخی  است،  مطهر  حرم  این  جغرافیا  مربع 

ابنیه این حرم مطهر قدمت ۸۰۰ ساله دارد، 
لذا نگهداری آن بسیار پر هزینه بوده که باید 

برای مردم بیان شود.
افزود:  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
منور  بارگاه  به  مردم  که  نذوراتی  همچنین 
تقدیم  مطهر  ضریح  در  ویژه  به  رضوی 
باید در سامانه  و دقیق  با جزئیات  می کنند 

شفافیت آستان قدس رضوی درج شود.
بی نقص  بشری  کار  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
کاری  می تواند  که  خداست  تنها  و  نیست 
مدیران  از  دهد،  انجام  عیب  و  نقص  بدون 
آستان قدس رضوی خواست سامانه شفافیت 
را در کمترین زمان ممکن راه اندازی کنند 
نقایصی  سامانه  این  قطعا  کرد:  عنوان  و 
خواهد داشت که به مرور و با اخذ نظرات و 
پیشنهادات مردم ان شاءهلل کاملتر و بی نقص 

تر خواهد شد.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری 
سیاست  یک  را  شفافیت  خود  سخنان  از 
اسالم  به  متعلق  و  خواند  دینی  رانی  حکم 
نیست  موضوعی  شفافیت  گفت:  و  دانست 
شفافیت  ما  باشد،  شده  گرفته  غرب  از  که 
عظیم  پیامبر  اسالمی  حکومت های  از  را 
علی)ع(  امیرالمؤمنین  و  اسالم)ص(  الشأن 
آموخته ایم. حجت االسالم والمسلمین مروی 
امیرالمومنین  و  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 
علی)ع( را مصداق اتم و اکمل عدالت خواند 
و با ذکر نمونه هایی از شفافیت در سیره این 
حضرات، گفت: گرچه حکومت های آن دوران 
از  آنچه  اما  نداشته،  را  امروز  پیچیدگی های 
بیت المال، غنائم جنگی و غیره بوده را شفاف 
توزیع  و  تقسیم  اصحاب  منظر  و  مرعا  در  و 

 میکردند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد،

مردم باید به صورت شفاف در جریان 
اقدامات و عملکرد آستان قدس باشند 

اخبار

استاندار البرز: نمایشگاه بین المللی البرز 
باید در زمان مقرر راه اندازی شود

نهایت  اینکه  به  اشاره  با  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
المللی  بین  نمایشگاه  اندازی  راه  موانع  رفع  برای  را  همراهی 
در البرز داشتیم، گفت: راه اندازی نمایشگاه بین المللی یکی 
اقتصادی  از مطالبه های مهم و اصلی مردم و به ویژه فعاالن 
استان است از این رو باید طبق آنچه وعده داده شده در موعد 

مقرر، محقق شود.
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  در  شهبازی  عزیزاله 
خصوصی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به 
موضوع مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی استان در خصوص 
قانون مالیات های مستقیم ماده ۹۱، افزود: پیگیری های الزم از 

سوی اتحادیه های مربوطه صورت گیرد.
اعضای  بر  عالوه  باید  شورا  این  جلسات  در  داد:  ادامه  وی   
اصلی ستاد، نماینده رسته های شغلی حضور یابند تا در جریان 
مصوبات و اقدامات این حوزه قرار گیرند و در تصمیم سازی 

مشارکت داشته باشند.
از  یکی  المللی  بین  نمایشگاه  اندازی  راه  گفت:  شهبازی 
اقتصادی  فعاالن  ویژه  به  و  مردم  اصلی  و  مهم  مطالبه های 
استان است از این رو باید طبق آنچه وعده داده شده در موعد 
مقرر، محقق شود.وی افزود: مصوبات شورای گفتگوی دولت و 
تولید، صادرات و  بخش خصوصی در راستای رونق و جهش 
پویایی چرخه اقتصادی استان بسیار حائز اهمیت است بنابراین 
راستا کوتاهی  این  اجرایی شود و کسانی که در  به جد  باید 
کنند مورد بازخواست قرار می گیرند.استاندار البرز اضافه کرد: 
فرصت ها محدود است از این رو باید زمان را غنیمت شماریم و 
در راستای تحقق اهداف، برنامه ها و وعده ها با اهتمام ویژه ای 
وارد میدان شویم. وی با اشاره به نقش تسهیلگری دولت در 
امور تولید و تجارت، گفت: بخش خصوصی البرز بسیار متعصب 
و کوشا هستند و حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیز به حفظ 
چرخه تولید و اشتغال پرداخته اند بنابراین باید تدابیر الزم را 
جهت تسهیل در امور تولید، صنعت و صادرات در البرز تا جای 
ممکن اتخاذ کرد. شهبازی با بیان اینکه در این برهه حساس 
البته  افزود:  یافته،  را  توفیق رشد ۷۲ درصدی صادرات  البرز 
روندی  و  ناجوانمردانه  تحریم های  با وجود  کنونی  در شرایط 
که به واسطه شیوع بیماری عالمگیر کرونا بوجود آمده است، 
محدودیت های جدی ایجاد شده ولی مجموعه دولت در جهت 

تسهیل و رفع موانع از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

استاندار کردستان:

منابع داخلی بانک ها، یکی از راه های 
تامین مالی طرح های صنعتی جدید

استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کردستان، منابع داخلی بانک ها را یکی از راه  های تامین مالی 

طرح های صنعتی جدید عنوان کرد.
خالد جعفری در هشتمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال 
و سرمایه گذاری استان، اظهار کرد: گزارش بانک های استان 
حکایت از آن داشت که متقاضیانی که جهت دریافت تسهیالت 
از محل منابع داخلی به بانک ها معرفی شده اند، تمایلی به 

دریافت این تسهیالت ۱۸ درصد ندارند. 
وی پرداخت تسهیالت از محل منابع داخلی بانک ها را یکی از 
راه های تامین مالی مورد نیاز طرح های تولیدی جدید عنوان 
کرد و افزود: منابع تبصره ۱۸ و رونق تولید برای راه اندازی 
همچنین  و  بوده  محدود  جدید  گذاری  سرمایه  های  طرح 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد برای مشارکت بانک ها در 
این طرح ها الزامی بوده اما در منابع داخلی عالوه بر نداشتن 

این محدودیت منابع قابل توجه ای در اختیار است. 
استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
لزوم  در خصوص  بانک  مدیران  خواسته  تایید  در  کردستان، 
افزایش اختیارات استان ها، خواستار انعکاس این خواسته به 
مرکز شد و خاطرنشان کرد: تاخیر و تطویل بررسی و تصویب 
طرح ها از سوی مرکز، موجب شده تا پرداخت ها به تعویق 

بیفتد. 
ای،  سرمایه  تسهیالت  پرداخت  ُکند  روند  از  انتقاد  با  وی 
یادآوری شد: لیست طرح های متقاضی دریافت تسهیالت، به 
تمامی بانک های استان ارسال شده تا در جذب مشتری، میان 

بانک ها رقابت ایجاد شود. 
گفتنی است در این جلسه همچنین مقرر شد، طی مدت یک 
هفته با همکاری هرچه بیشتر بانک ها و دستگاه های ذیربط، 
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و تسهیالت مشاغل 

خانگی، تعیین تکلیف شوند.

قاطعانه با نقض کنندگان مرزهای 
کشور برخورد خواهیم کرد

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
)ص( کشور گفت: در صورت ورود بدون هماهنگی 
هر پرنده ای به حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران، 
برخورد  کشور  مرزهای  نقض کنندگان  با  قاطعانه 

خواهیم کرد.
به نقل از ارتش، امیر سرتیپ قادر رحیم زاده جانشین 
)ص(  خاتم االنبیاء  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
کشور در بازدید از مناطق مرزی شهرستان پارس آباد، 
گفت: در حال حاضر با استقرار تجهیزاتی از یگان های 
پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در نوار مرزی استان 
اردبیل و به ویژه شهرستان های پارس آباد و اصالندوز، 
آمادگی  در  ایران  جمهوری اسالمی  مسلح  نیروهای 

کامل به سر می برند.
پایدار  آرامش  و  امنیت  برقراری  برای  افزود:  وی 
شمال  در  ویژه  به  اسالمی  ایران  مرزی  مناطق  در 
استان اردبیل تمامی تحوالت نظامی منطقه قره باغ 
سرتیپ  امیر  می شود.  رصد  ساعته   ۲۴ به صورت 
رحیم زاده با تاکید براینکه تالش شبانه روزی مرزبانان 
قابل تقدیر است، بیان کرد: در حال حاضر در سایه 
شمال  مرزی  نوار  در  مرزبانان  شبانه روزی  تالش 
این  در  مستقر  یگان های  آمادگی  و  اردبیل  استان 
مناطق، امنیت و آرامش پایدار در این مناطق مرزی 
پدافند هوایی  قرارگاه  فرمانده  دارد. جانشین  وجود 
خاتم االنبیاء )ص( تصریح کرد: به طرفین درگیر در 
منطقه مورد مناقشه قره باغ هشدار جدی می دهیم 
پرنده ای  هر  هماهنگی  بدون  ورود  صورت  در  که 
به حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران، قاطعانه با 

نقض کنندگان مرزهای کشور برخورد خواهیم کرد.

اعتبارات  تامین  خواستار  رشت،  شهردار 
و  شد  پسماندها  مدیریت  پروژه های  الزم 
گفت: رشت نیازمند اعتبارات ویژه برای رفع 
شهری  زیرساخت های  و  زیربنایی  مشکالت 

است.
سیدمحمد احمدی در نشست مدیران ارشد 
استان گیالن با معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، ضمن قدردانی از نگاه 
مثبت و همراهی دکتر نوبخت به منظور حل 

مسائل و مشکالت شهر رشت، خواستار تامین 
اعتبارات الزم پروژه های مدیریت پسماندها از 
کارخانه  توسعه  زباله سوز، تصفیه خانه،  جمله 
رودخانه های  آلودگی های  رفع  و  آلی  کود 

رشت شد.
تامین  خواستار  همچنین  رشت،  شهردار 
اعتبارات الزم برای اجرای پروژه های قرارگاه 
جهت  همکاری  و  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی 
حل تخصیص اعتبار بند »و« تبصره پنج قانون 

بودجه شد و گفت: مشکالت این کالنشهر در 
طول سال های گذشته روی هم انباشته شده 
و حال نیازمند این است با تخصیص اعتبارات 
ویژه، خونی تازه در رگ های رشت برای اجرای 

پروژه های مختلف دمیده شود.
رئیس  نوبخت،  محمدباقر  ایسنا،  گزارش  به 
از  استقبال  با  نیز،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
و  تالش  نهایت  کرد:  تاکید  گیالنی،  هیئت 
همکاری را برای حل مسائل اساسی کالنشهر 

رشت به عمل خواهیم آورد.
وی ساخت زباله سوز را برای کالنشهر رشت 
انجام  بر  و  دانست  ضروری  و  مفید  موثر، 
به  بخشیدن  سرعت  برای  الزم  پیگیری های 

این پروژه تاکید کرد.
از رودخانه های زرجوب  موضوع رفع آلودگی 
و گوهررود رشت نیز مورد تاکید قرار گرفت 
پروژه های  خواستار  گیالن  ارشد  مدیران  و 

اصالحی در این زمینه سدند.

شهردار رشت در نشست با معاون رئیس جمهور:

رشت نیازمند اعتبارات ویژه برای رفع مشکالت زیربنایی است

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری قم با اشاره به بلند مدت بودن سند 
انتظار می  افزود:  و فرهنگی،  اجتماعی  تحول 
ریزی  برنامه  نظام  سند  این  راستای  در  رود 
اجتماعی در سطح دستگاه های اجرایی استان 

نهادینه شود.
رضا ملک زاده در خصوص عملکرد دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی طی نیم سال ابتدایی سال 
در  دفتر  این  اقدامات  به طور کلی  بیان کرد: 
دومحور آسیب ها و مسائل اجتماعی و توسعه 
مشارکت تشکل های اجتماعی دنبال می شود.

اجتماعی  امور  دفتر  رسالت  خصوص  در  وی 
ریزی  برنامه  از  قبل  کرد:  اظهار  استانداری 
فرهنگی  و  اجتماعی  اجرای طرح های  جهت 
در گام اول به آسیب شناسی کلی در خصوص 

مشکالت و آسیب های استان پرداخته شد.
ملک زاده در ادامه تصریح کرد: عدم برنامه ها 
و اسناد کالن در سطح استان کامال محسوس 

سند  تدوین  به  اقدام  راستا  این  در  که  است 
استان  فرهنگی  و  اجتماعی  تحول  راهبردی 

صورت پذیرفته است.
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری قم با اشاره به بلند مدت بودن سند 
انتظار می  افزود:  و فرهنگی،  اجتماعی  تحول 
ریزی  برنامه  نظام  سند  این  راستای  در  رود 
اجتماعی در سطح دستگاه های اجرایی استان 

نهادینه شود.
تحول  سند  محتوای  خصوص  در  زاده  ملک 
اجتماعی و فرهنگی، عنوان کرد: تاکید اصلی 
در  الزم  های  پیشگیری  همواره  سند  این  در 
ارتقاء  همچنین  و  فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه 

دانش اجتماعی است.
وی در خصوص فاز اجرایی این طرح بیان کرد: 
تقسیم  طرح  و  توسعه  ششم  سند  اساس  بر 
کار ملی کنترل کاهش آسیب های اجتماعی، 
تکالیف تمام دستگاه ها در خصوص اجرای این 

طرح مشخص شده و در هر دستگاه یک نفر 
و  اجتماعی  امور  هماهنگی  مسئول  عنوان  به 

اجرای سند تحول تعیین شده است.
ملک زاده در بیان اقدامات انجام شده در برنامه 
های  آسیب  کاهش  و  کنترل  عملیاتی  های 
اولویت دار عنوان کرد: ۵ برنامه در این طرح 
است  استان مطرح شده  اولویت در  به عنوان 
کاهش طالق  عملیاتی  های  برنامه  که شامل 
حاشیه  کاهش  و  خانواده-کنترل  تحکیم  و 
نشینی-کنترل و کاهش مفاسد اخالقی-کنترل 
و کاهش خشونت و کنترل تصادفات و ارتقای 

فرهنگ ترافیکی می شود.
در  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در  وی 
و  خانواده  نهاد  با  مرتبط  های  آسیب  زمینه 
طالق، تصریح کرد: راه اندازی کلینیک خانواده 
ازدواج  از  بعد  و  قبل، حین  آموزش  با  هدف 
این  اقدامات موثر در  از  اول  به ویژه ۵  سال 

حوزه است.
مناطق  های  آسیب  خصوص  در  زاده  ملک 
کرد:  بیان  قم،  استان  در  نشینی  حاشیه 
تسهیلگری  دفاتر  اندازی  راه  زمینه  این  در 
شهر  و  آباد  امین  مناطق  در  محلی  توسعه  و 
همراه  دانشگاهی  جهاد  همکاری  با  که  قائم 
تجهیز  جهت  همچنین  پذیرفت؛  صورت  بود، 
مراکز اجتماعی و فرهنگی محالت حاشیه نیز 

اعتبارات الزم تخصیص یافت.
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
کاهش خشم  و  کنترل  قم، جهت  استانداری 
اداره  با  استانداری  همکاری  از  استان،  در 
دادگستری خبر داد و بیان کرد: امید می رود 
شاهد  زمینه  این  در  اندیشیده شده  تدابیر  با 

کاهش مفاسد اخالقی نیز در استان باشیم.

در  تصادفات  وضعیت  از  همچنین  زاده  ملک 
برنامه  افزود:  و  کرد  نگرانی  ابراز  قم  استان 
با  ای جامع جهت کنترل و کاهش تصادفات 
فرهنگ  ارتقای  جهت  راهور  پلیس  همکاری 
ترافیک و بهبود زیرساخت های فنی ترافیکی 

استان طراحی و تصویب شده است.
تخصصی  ۴کارگروه  مستمر  فعالیت  از  وی 
ذیل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
خبر داد و اظهار کرد: فعالیت این ۴کارگروه با 
محوریت موضوعاتی از قبیل کنترل و کاهش 
متعالی،  خانواده  و  زن  اجتماعی،  های  آسیب 
امور فرهنگی حجاب و عفاف و سالمت و امنیت 

غذایی دنبال می شود.
ملک زاده در ادامه در بیان اقدامات دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در خصوص 
پیشگیری و کنترل کرونا تصریح کرد: در این 
دوران اقدام به جلب مشارکت تشکل های مردم 
نهاد در مقابله با کرونا و آموزش شهروندان نیز 

صورت گرفته است.
های  اکیپ  اظهارکرد: همچنین  ادامه  در  وی 
نظارتی جهت نظارت بر اجرای دقیق پروتکل 
های بهداشتی جهت پیشگیری از ویروس کرونا 

تشکیل شده اند.
اقدامات  به سایر  اشاره  با  پایان  در  زاده  ملک 
این دفتر، از وجود کمیته بیماران خاص، ستاد 
بر اجرای  ساماندهی متکدیان، کمیته نظارت 
قانون حایت از اطفال و نوجوانان، کمیته برنامه 
استراتژیک کنترل ایدز خبر داد و گفت: عالوه 
بر طرح های ذکر شده همواره پیگیری های 
های  آسیب  به  در خصوص رسیدگی  موردی 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  در  اجتماعی 

مورد بررسی قرار می گیرند.

استقرار نظام برنامه ریزی در حوزه اجتماعی و فرهنگی استان قم
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کتابخانه مرکزی قم تا پایان امسال افتتاح 
می شود

سرپرست کتابخانه های عمومی قم گفت: تا پایان سال کتابخانه 
مرکزی قم را افتتاح می کنیم.سجاد عمرانی در حاشیه آیین 
داشت:  اظهار  قم  نوبهار  شهدای  عمومی  کتابخانه  افتتاح 
بزرگ ترین  متر   ۲۴۹۰ زیربنای  با  نوبهار  شهدای  کتابخانه 
کتابخانه عمومی است که در قم است.وی بابیان اینکه کتابخانه 
و همه بخش های  است  استاندارد  کتابخانه ای  نوبهار  شهدای 
طبقه   ۴ در  کتابخانه  این  است،افزود:  دارا  را  کامل  کتابخانه 
و  است  کتاب  جلد  هزار   ۲۱ با  مخزنی  دارای  و  افتتاح شده 
قابلیت افزایش تا ۵۰ هزار جلد را دارد. سرپرست کتابخانه های 
عمومی قم بیان کرد:کتابخانه شهدای نوبهار سال ۷۷ تأسیس 
و سال ۸۹ برای بازسازی تخریب شد و امسال در دهمین سال 
بازسازی با اعتبار سفر مقام معظم رهبری افتتاح شد.وی گفت: 
کتابخانه شهدای نوبهار دارای ۱۳۰ متر بخش کودک است، 
در این بخش هدف اصلی مان این است که نسل آینده را به 
کتاب خوانی عالقه مند کنیم و اگر بر این موضوع سرمایه گذاری 

کنیم در آینده شاهد نسل کتاب خوان خواهیم بود.



سالمت
خبر

رئیس انجمن رادیولوژی ایران عنوان کرد؛

لزوم ورود وزارت بهداشت و شورای عالی 
بیمه به حل مشکالت رادیولوژی

وزارت  ورود  لزوم  بر  ایران،  رادیولوژی  انجمن  رئیس 
بهداشت و شورای عالی بیمه جهت حل مشکالت حرفه 
رادیولوژی تاکید کرد.مرتضی صانعی، با اشاره به ضرورت 
حال  در  گفت:  کشور،  در  رادیولوژی  تعرفه های  افزایش 
دستگاه های  زمینه  در  کمبودی  که  چند  هر  حاضر 
ولی  نمی شود  احساس  اسکن  تی  سی  مانند  رادیولوژی 
این دستگاه ها به مرور زمان فرسوده خواهند شد و نیاز به 
تعمیرات و به روزرسانی دارند بنابراین با اصالح تعرفه ها باید 
شرایط به سمتی پیش رود که تعمیر و خرید دستگاه ها 
برای مراکز رادیولوژی مقرون به صرفه باشد.صانعی افزود: 
ضبط  سخنرانی  با ۱۰۰  و  آفالین  صورت  به  کنگره  این 
شده از سخنرانان داخلی و اساتید مدعو خارجی طی دو 
ماه در سایت کنگره قابل دسترس است.وی با عنوان این 
آبان  یا ۱۸  نوامبر  مطلب که روز جهانی اشعه در هشت 
است، گفت: هر ساله همزمان با روز جهانی کشف اشعه 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  اشعه  جهانی  روز  یا  و  ایکس 
به  امسال  ولی  می گرفت  انجام  حوزه  این  پیشکسوتان 
دلیل شیوع کرونا در تالشیم که پاسداشتی از یاد و خاطره 
شهدای سالمت رادیولوژی داشته باشیم.صانعی با اشاره به 
خدمات شبانه روزی رادیولوژیست ها و کارشناسان حوزه 
رادیولوژی در شرایط کرونا، افزود: این در حالی است که 
تعرفه خدمات رادیولوژی در کشور بسیار پایین است و باید 
وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه اقدامات الزم را جهت 
افزایش تعرفه ها انجام دهند البته ما معتقدیم که تعرفه ها 
باید اصالح شود ولی هزینه بر دوش مردم نباشد به طوری 
که بیمه ها این بار را بر دوش بگیرند.وی خاطرنشان کرد: 
روز  به  و  به جایگزینی  نیاز  زمان  مرور  به  این دستگاه ها 
قیمت  افزایش  با  که  است  حالی  در  این  و  دارند  رسانی 
ارز خرید دستگاه های جدید بسیار با مشکل مواجه شده 
است. صانعی گفت: برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم 
و بیماران الزم است که تجهیزات به روز شوند و از آنجایی 
که تمامی تجهیزات ما وابسته به ارز است، شرایط اقتصادی 
عدم  و  می کند  متاًثر  را  ما  رشته ها  سایر  از  بیش  کشور 
تناسب بین قیمت تمام شده خدمات و تعرفه، مشکالت 
زیادی برای مراکز و مًوسسات تصویربرداری ایجاد می کند 
که امیدواریم با حمایت وزارت بهداشت و بیمه های درمانی، 

این روند اصالح گردد.

ویتامین  نقش  به  اشاره  با  تغذیه  مشاور  یک 
ارائه  به  بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  در  ها 
نکاتی برای بهره مندی از تغذیه مناسب جهت 
پیشگیری از ابتال به کرونا و یا در زمان ابتال به 

این بیماری پرداخت.
تغذیه  مشاور  و  شناس  رژیم  اولیایی،  شهاب 
در  صحیح  و  مناسب  تغذیه  خصوص  در 
زمان شیوع ویروس کرونا و اقداماتی که قبل 
، گفت:  داد  انجام  باید  آن  از  و پس  ابتالء  از 
مهم  اقدامات  از  یکی  ایمنی  سیستم  تقویت 
جهت پیشگیری از ابتالء به ویروس کرونا است 
بدیهی است، تغذیه در این مهم نقش به سزایی 
دارد بنابراین برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
باید دو کار مهم انجام داد ابتدا اینکه مانع از 
ورود ویروس به بدن شویم که این امر با رعایت 
از  پرهیز  اجتماعی،  فاصله گذاری  و  بهداشت 
با  اما  می شود  انجام  دست ها  شستن  و  تردد 
همه این تدابیر اگر ویروس وارد بدن شود آن 
زمان است که بحث تغذیه و تقویت سیستم 

ایمنی بدن اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.
نقش ویتامین ها در تقویت سیستم ایمنی بدن

وی با اشاره به رعایت تنوع، تعادل و تناسب 
در دریافت مواد مغذی جهت تقویت سیستم 
ویتامین ها  جمله  از  کرد:  اظهار  بدن،  ایمنی 
تقویت  در  پررنگی  نقش  که  معدنی  مواد  و 
سیستم ایمنی بدن دارند، می توان به ویتامین 
دلیل  به  ایرانی  جمعیت  در  متأسفانه  که   D
مسائل ژنتیکی کمتر است، اشاره کرد و باید 
نور   D ویتامین  دریافت  مناسب  منبع  گفت 
خورشید است که کلسترول موجود در چربی 
زیر پوست را تبدیل به این ویتامین می کند اما 
تخم مرغ، شیر، روغن، و کره غنی شده با این 

ویتامین بسیار مناسب هستند.
اولیایی بیان کرد: اگر بتوانیم در هفته سه تا 
چهار روز جلوی آفتاب قرار گیریم به شکلی 
که دست و پا تا آرنج و زانو به صورت مستقیم 
تأمین  ویتامین  این  باشد  آفتاب  نور  برابر  در 
می گردد اما اگر چنین شرایطی فراهم نبود و 
یا اگر سطح ویتامین D موجود در بدن فرد با 
توجه به آزمایش مربوطه پایین تر بود با دستور 

پزشک باید به مصرف مکمل ها روی آورد.
وی در همین زمینه افزود: دوز ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ 
واحد بین المللی به صورت قرص برای همه بی 
ضرر است و مصرف ماهیانه یک قرص ۵۰ هزار 

برای دریافت این ویتامین کافی است.
مواد  دریافت  به  اشاره  با  تغذیه  مشاور  این 
معدنی مانند زینک یا روی، عنوان کرد: مصرف 
کدو  دانه  مغز  حبوبات،  جگر،  مرغ،  گوشت، 
منبع مناسبی برای دریافت مواد معدنی مانند 
در  به خصوص  هستند  زینک  همان  یا  روی 
خانم ها که با مشکل فقر آهن روبه رو هستند 
سیستم  تقویت  و  سالمت  در  مهمی  نقش 

ایمنی بدن دارد.
مواد معدنی  دیگر  از  اظهار کرد: سلنیوم  وی 
است که در مغزها، ماهی، سبوس گندم و برنج 
می توان آن را یافت همچنین اسید چرب امگا 
۳ که در ماهی، گردو، روغن کلزا، روغن کتان 
تقویت سیستم  در  نیز  دارد  آن وجود  دانه  و 

ایمنی بدن نقش مهمی دارند.
تأمین ویتامین های مورد نیاز از منابع غذایی

 E و   A ویتامین  اهمیت  به  اشاره  با  اولیایی 
جهت تقویت سیستم ایمنی بدن تصریح کرد: 
تخم  انبه،  کلم،  هویج،  مانند  موادی  مصرف 
مرغ، کرده غنی شده منبعی از ویتامین A و 
موادی مانند کدو حلوایی، مغزها، زیتون و انبه 
که همگی  E هستند  ویتامین  از  غنی  منبع 
جهت تقویت سیستم ایمنی بدن باید مصرف 

شوند.
تأمین  اهمیت  به  اشاره  با  تغذیه  مشاور  این 
حبوبات،  مرغ،  سینه  گفت:   ،B6 ویتامین 
این  تأمین  بر  عالوه  بوقلمون  جگر،  ماهی، 
ویتامین در جذب پروتئین ها هم کمک شایانی 
تقویت سیستم  در  مهمی  نقش  که  می کنند 

ایمنی بدن دارند.
ویتامین  دریافت  منابع  خصوص  در  اولیایی 
C که یکی از ویتامین های بسیار مهم جهت 
افزود:  است،  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
مصرف مرکباتی مانند آناناس، پرتقال، نارنگی، 
لیموترش، گریپ فورت، کیوی همچنین گوجه 
فرنگی، فلفل قرمز و سبز، پیاز در کنار قرص 

جوشان منبع سرشار از این ویتامین هستند.
وی گفت: توجه به این نکته ضروری است که 
مواد غذایی مانند فست فودها و مواد غذایی 
فرآوری و کنسرو شده و همچنین مواد غذایی 
دارند سیستم  اندازه  از  بیش  و شکر  قند  که 
ایمنی را تضعیف می کنند. بدیهی است، خواب 
به  روز  در  ساعت   ۸ تا   6 کیفیت  با  و  کافی 
صورتی که از ۱۰ یا ۱۲ شب شروع و تا حداکثر 
6 یا ۸ صبح ادامه داشته باشد. پرهیز از عوامل 
ایجاد استرس های حاد و مزمن در کنار انجام 
مدت  به  مستمر  و  روزانه  هوازی  ورزش های 
ایمنی بدن  تقویت سیستم  ۳۰ دقیقه جهت 
مؤثر است. اولیایی در آخر توصیه های تغذیه ای 
بیان کرد و گفت:  به کرونا  ابتالء  را در زمان 
چنانچه فردی مبتال به این بیماری شد بدیهی 
است در کنار قرنطینه و مایعات کافی و گرم، 
سبزیجات و میوه، آب سبزیجات، آب مرغ و 
عصاره گوشت به اندازه کافی مصرف کند و تا 
حد امکان استراحت خوبی داشته باشد تا به 

راحتی با این بیماری مقابله کند.

تغذیه مناسب در روزهای کرونایی
خبر

۴ فرآورده طبیعی برای بهبود عالئم 
کرونا مجوز گرفتند
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مصوبه  اعطای  از  دارو،  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
چهار  به  دارو  و  غذا  سازمان  قانونی  کمیسیون 
فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی برای بهبود عالئم 

کرونا خبر داد.
فرآورده  چهار  اینکه  بیان  با  جهانپور،  کیانوش   
طبیعی با اجزای گیاهی مصوبه کمیسیون قانونی 
بیماری  عالئم  بهبود  برای  را  دارو  و  غذا  سازمان 
کووید ۱٩ اخذ کرده اند، گفت: مجوز تولید موقت 
دو مورد از این فرآورده ها به مدت 6 ماه صادر شده 

است.
فرآورده ها،  این  از  یکی  جزئیات  به  اشاره  با  وی 
افزود: اسپری دهانی)PHR ۱6۰( حاوی 6 اسانس 
گیاهی جهت کمک به بهبود عوارض ریوی کووید 
۱٩ همچون تنگی نفس، سرفه و اکسیژن شریانی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
موکوزیفت  شربت  همچنین  داد:  ادامه  بهداشت، 
به  توجه  با  و  گیاه   ۲ میوه  آبی  عصاره  حاوی 
رفع  جهت  شده،  ارائه  بالینی  کارآزمایی  مدارک 
عالئم خستگی و بی اشتهایی در مبتالیان استفاده 

می شود.
به گفته جهانپور، برای دو فرآورده دیگر که مصوبه 
کمیسیون سازمان غذا و دارو را اخذ کرده اند، هنوز 

مجوز موقت صادر نشده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو، مصرف شربت استاپ 
بهبود  و  بستری  دوران  کاهش  برای  را  سیویر 
افزود: شربت  و  دانست  مؤثر  مبتالیان  هایپوکسی 
آنوال اس که حاوی یک جز گیاهی است، جهت 

بهبود برخی عالئم کرونا معرفی شده است.

تغذیه  تحقیقات  گروه  استادیار 
گفت:  کشور،  غذایی  صنایع 
غذایی  عادات  داده  نشان  تجربه 
همراه با کاهش دریافت کلسیم 
به مدت طوالنی، منجر به کاهش 
ریسک  و  شده  استخوان  تراکم 
می  باال  را  استخوان  شکستگی 

برد.
های  سلول  افزود:  امینی،  مریم 
استخوانی بدن در شکل طبیعی 
خود شبیه النه های زنبور است 
اما در این بیماری حالت سوراخ 
مقدار  کند،  می  پیدا  سوراخ 
می  بدن  استخوان  از  زیادی 
کاهش  سازی  استخوان  و  رود 
پیدا می کند. استخوان ها رفته 
رفته ضعیف شده و با کوچکترین 
ضربه و حتی عطسه و سرفه نیز 

شکسته می شود.
را  استخوان  پوکی  عوامل  وی 
و  نژاد  سن،  جنسیت،  ارثی، 
بیان  و  دانست  کورتون  مصرف 
کرد: احتمال شیوع این بیماری 
چه  هر  و  است  بیشتر  زنان  در 
پوکی  مراتب  به  رود،  باال  سن 
و  کند  می  افزایش  استخوان 
همچنین در نژاد سفید و آسیایی 
باالتر  استخوان  پوکی  ریسک 

است.
در  افزود:  تغذیه  متخصص  این 
خواهر  یا  و  والدین  که  صورتی 
و برادر مبتال به پوکی استخوان 
فرد  در  بیماری  شیوع  باشند، 
این  ابتالی  البته  است.  باالتر 
بیماری به جثه و هورمون های 

افراد نیز بستگی دارد.

وقتی  داشت:  اظهار  امینی 
بخصوص  بدن  های  هورمون 
استروژن کاهش پیدا می کنند، 
استخوان ها ضعیف می شوند. و 
از  بعد  زنان  اگر  دلیل  به همین 
نکنند،  مراقبت  خود  از  یائسگی 
قرار  استخوان  پوکی  معرض  در 
می گیرند. این بیماری در مردان 

تدریجی است.
تغذیه  تحقیقات  گروه  استادیار 
و  ای  تغذیه  تحقیقات  انستیتو 
صنایع غذایی کشور با بیان اینکه 
از عوامل دیگر  هورمون تیروئید 
ترشح  که  است  استخوان  پوکی 
بیش از حد آن موجب شکستگی 
استخوانی می شود، تصریح کرد: 
به  تواند  می  الکل  زیاد  مصرف 
کند  وارد  ضربه  ها  استخوان 
دخانیات  مصرف  همچنین  و 

ریسک بیماری را باال می برد.
ها  کورتون  ادامه  در  امینی 
ها  استخوان  تخریب  عامل  را 

برخی  درمان  برای  که  دانست 
بیماری ها مصرف می شود.

استخوان  پوکی  عالیم  به  وی 
بیماری  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
ندارد  عالمتی  اولیه،  مراحل  در 
مرور  به  ها  استخوان  اگر  اما 
ناشی  کمردرد  شود،  تر  ضعیف 
در  ریز  های  مهره  شکستن  از 
بدن، کوتاه ترشدن قد، قوز شدن 
خمیدگی و شکستگی ها سریع 
ظاهر می شود. یعنی استخوان با 
فرد  استخوان  ضربه  کوچکترین 

شکسته می شود.
امینی درباره رژیم غذایی جهت 
استخوان  پوکی  از  پیشگیری 
گفت: به طور کلی شیوه زندگی 
نقش مهمی در پیشگیری از این 
زندگی  که  چون  دارد  بیماری 
پوکی  تشدید  باعث  تحرک  بی 
استخوان می شود و توصیه می 
کنیم ورزش هایی همچون پیاده 
روی، دویدن، ورزش های قدرتی 

که  ورزشهایی  و  برداری  وزنه  و 
وزن بدن را تحمل می کند انجام 
بیماری  از  حدودی  تا  بدهیم 

پیشگیری شود.
تغذیه  تحقیقات  گروه  استادیار 
و  ای  تغذیه  تحقیقات  انستیتو 
به  اشاره  با  صنایع غذایی کشور 
عادات  تجربیات،  براساس  اینکه 
کلسیم  کاهش  با  همراه  غذایی 
به مدت طوالنی، منجر به کاهش 
و  شود  می  استخوان  تراکم 
ریسک شکستگی استخوان را باال 
ویتامین  داشت:  اظهار  رود،  می 
دارد  را  کلسیم  جذب  نقش   D
و توصیه می شود از سنین ۵۰ 
به  را  ویتامین  این  باال  به  سال 
همراه مصرف لبنیات کم چرب، 
سبز  شکل  برگی  های  سبزی 
تیره، کنسرو ساردین، محصوالت 
و  گیاهخوار  افراد  برای  سویا 
مکمل  شکل  نیازبه  صورت  در 

دارویی دریافت کنند.

کورتون ها عامل تخریب استخوان ها

 در کنار سایر عوامل و موارد پیدا 
و پنهان که  موجب شده تا کنترل 
و مهار کرونا را نتوانیم انجام بدهیم 
این  حل  راه  از  بخشی  بعنوان 
، در حال  بزرگ  اجتماعی  مساله 
اجتماعی  پیوستار  وجود  حاضر  
 ضرورتی انکار ناپذیر بنظر می رسد

خودمان  از  حال  به  تا  قطعا   
پرسیده ایم چرا  علیرغم تالشهای 
نتوانسته  را  کرونا  گرفته  صورت 
مهار  نهایت  در  و  کنترل  ایم 
علوم  لغت  فرهنگ  در   !!! کنیم 
 ، بیمار  نظیر  کلماتی   ، بهداشتی 

که  دارد  وجود  اپیدمی  و  آندمی 
میدانیم  را  آن  معنای  همگان 
شناسی  جامعه  در  آن  معادل  و 
کلماتی نظیر کنش فردی ، کنش 
. داریم  جمعی  کنش  و   گروهی 

 وقتی یک عارضه از حالت فردی 
تبدیل  و  میشود  گروهی خارج  و 
با  تنها  ، دیگر  اپیدمی میشود  به 
بکارگیری استراتژیهای بهداشتی و 
درمانی نمی توانیم اپیدمی کرونا 
بعنوان  و  کنیم  مهار  و  کنترل  را 
و  بهداشتی  استراتژیهای  مکمل 
جامعه  مدلهای  از  باید   ، درمانی 

شناسی و روان شناسی اجتماعی 
جمعی  رفتار  شناخت  جهت 
استفاده کنیم چرا که این عارضه 
مردم  و  اجتماع  به  بیمارستان  از 
در  اینکه  و  شده  کشیده  جامعه 
جامعه شناسی  ما به دنبال پاسخ 
چرا  که  هستیم  سوال  این  به 
افراد جامعه در مقابل یک پدیده 
متفاوت  های  واکنش  اجتماعی 
دهند  می  نشان  متضاد  بعضا   و 
قطعا هیچ دولت و نظام بهداشتی و 
درمانی نمی تواند در بحران مانند 
کرونا برای همه مردم تدارک تخت 

همین  به  و  ببیند   بیمارستانی 
خاطر نیازمند استفاده از نظریات 
و مدلهای اجتماعی کنترل و مهار 
این عارضه هستیم ، هر چند می 
بعنوان  استراتژی  این  از  بایست 
مکمل و پیوست از همان ابتدای 
اپیدمی کرونا استفاده میشد ولی 
در  استراتری  این  به  توجه  عدم 
کشف  صورت  در  کنونی  شرایط 
به  تبعات   ، آن  واکسن  نشدن 
آینده  ماههای  در  بدتری  نسبت 
خواهد  بر  در  بعدی  های  موج  و 

داشت .

پیوست اجتماعی کنترل و مهار ایپدمی کرونا

شناسنامه  شماره  به  وصال   لیال  خانم   / آقای 
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   1865
درخواست  شعبه  این  727/7/99از  پرونده 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شناسنامه  شماره  به  وصال  پویا  شادروان  که 
99/7/26اقامتگاه  تاریخ  در   1451815603
حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1 – نام لیال نام خانوادگی وصال شماره شناسنامه 
1865 تاریخ تولد1358 صادره ازتهران   مادر 

متوفی

انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال 

گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

  

آقای / خانم گل تاج وصال  به شماره شناسنامه 
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   526
درخواست  شعبه  این  726/7/99از  پرونده 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
به  کردلو  امیرفیاض  شادروان  که  داده 
تاریخ  در   0024103845 شناسنامه  شماره 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  99/7/26اقامتگاه 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته 

است به :
شماره  وصال  خانوادگی  نام  تاج   گل  نام   –  1
صادره  تولد1352  تاریخ   526 شناسنامه 

ازاردبیل  مادرمتوفی

انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال 

گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

  

آقای / خانم خدیجه خلیفه  به شماره شناسنامه 
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   1160
درخواست  شعبه  این  617/4/99از  پرونده 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
شماره  به  بیانلو  شعبانعلی  شادروان  که  داده 

شناسنامه 857 در تاریخ 98/12/27اقامتگاه 
حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
شماره  بیانلو  خانوادگی  نام  محمدرضا  نام   –  1
تولد1379  تاریخ   4271390021 شناسنامه 

صادره اززنجان  فرزند متوفی
شماره  بیانلو  خانوادگی  نام  فاطمه  نام   –  2
تولد1383  تاریخ   7080013372 شناسنامه 

صادره ازایجرود  فرزند متوفی
شماره  خلیفه  خانوادگی  نام  خدیجه  نام   –  3
صادره   1360 تولد  تاریخ   1160 شناسنامه 

اززنجان  همسر متوفی
شماره  بیگدلی  خانوادگی  نام  شوکت  نام   –  1
صادره  تولد1323  تاریخ   554 شناسنامه 

اززنجان مادر متوفی

انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال 

گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان
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بررسی  به  خود  مطالعه  در  محققان 
از  قلبی  بیماری  و  التهاب  بین  رابطه 
طریق تاثیر مصرف مواد غذایی التهاب 

زا پرداختند.
مملو  غذایی  رژیم  محققان،  گفته  به   
غالت  شده،  فراوری  و  قرمز  گوشت  از 
قندی  های  نوشیدنی  و  شده  تصفیه 
مرتبط  بدن  در  التهاب  افزایش  با  که 
هستند، می توانند ریسک بیماری قلبی 
و سکته را افزایش دهند. حال مطالعه 
ای دیگر، اثرات مثبت خوردن گردو را 
به عنوان یک ماده خوراکی ضدالتهاب 
در کاهش التهاب و خطر بیماری قلبی 

نشان می دهد.
که  دهد  می  نشان  قبلی  مطالعات 
به  ابتال  در  مهمی  نقش  مزمن  التهاب 

بیماری های قلبی و سکته مغزی دارد. 
نشانگرهای زیستی التهابی خاصی مانند 
مولکول  و  ها  ها، کموکین  اینترلوکین 
های دارای چسبندگی، با مراحل اولیه 
و آخرین تصلب شریان مرتبط بوده اند.

بر  تواند  می  غذایی  رژیم  همچنین 
تعداد  اما  بگذارد،  تأثیر  التهاب  میزان 
مانند  سالم  غذایی  الگوهای  از  کمی 
رژیم غذایی مدیترانه ای )غنی از روغن 
و  زیتون، آجیل، غالت کامل، میوه ها 
دریایی  غذاهای  مصرف  و  سبزیجات، 
گوشت  و  لبنیات  کم  مصرف  با  همراه 
پایین  غلظت  شده(،  فرآوری  یا  قرمز 
و  التهابی  زیستی  نشانگرهای  برخی 
کاهش خطر بیماری قلبی را نشان می 

دهد.

بر ۲۱  بالغ  محققان  فعلی،  مطالعه  در 
از ۳۲  بیش  را که  هزار شرکت کننده 

سال تحت نظر بودند، بررسی کردند.
تحقیق  تیم  سرپرست  لی«،  »جون 
می  باره  این  در  هاروارد،  دانشگاه  از 
الگوهای  که  شدیم  متوجه  »ما  گوید: 
رژیم غذایی با پتانسیل التهابی باالتر با 
افزایش میزان بیماری های قلبی عروقی 
اولین  از  ما  مطالعه  هستند.  همراه 
مطالعه هایی است که شاخص التهابی 
غذایی مبتنی بر مواد خوراکی را با خطر 
طوالنی مدت بیماری های قلبی عروقی 

مرتبط می کند.«
محققان دریافتند شرکت کنندگانی که 
دارای رژیم غذایی مملو از مواد خوراکی 
با  بیشتر  درصد   ۴6 بودند  زا  التهاب 

ریسک بیماری قلبی و ۲۸ درصد بیشتر 
با سکته مواجه هستند.

مقادیر  با  غذایی  مواد  مصرف  محققان 
باالتر آنتی اکسیدان و فیبر برای کمک 
پیشنهاد کردند:  را  التهاب  با  مقابله  به 
سبزیجات پهن برگ )کلم پیچ، اسفناج، 
و کلم(، سبزیجات زردرنگ )کدو تنبل، 
فلفل دلمه ای زرد، لوبیا، هویج(، غالت 

کامل، قهوه و چای.
کردند  پیشنهاد  همچنین  محققان 
شده،  تصفیه  قندهای  و  غالت  مصرف 
غذاهای سرخ شده، نوشابه های گازدار 
قرمز  و  شده  فرآوری  های  گوشت  و 
محدود شود. این غذاها از جمله عوامل 
رژیم  در  التهاب  کننده  ایجاد  اصلی 

غذایی هستند.

پرهیز از غذاهای التهاب زا موجب کاهش بیماری قلبی می شود



استان تهران
گزارش

علی ملكی : تمهیدات ویژه شهرداری 
اندیشه برای آمادگی در فصل بارندگی

 شهردار اندیشه از انجام تمهیدات ویژه و الزم در خصوص آمادگی برای 
مواجهه با فصل بارندگی در شهر اندیشه خبر داد و گفت :  مهمترین 
نکته در مدیریت بحران پیشگیری و بررسی کامل تهدیدات و چالش ها 
برای شهر است تا در سایه آن بتوان تصمیمات بسیار درستی را اتخاذ 
کرد و اگر این مهم در راستای کار قرار گیرد بی شک موانع و مشکالت 

نخواهد توانست خللی در کار خدمات رسانی بیاندازد.
علی ملکی در ادامه سخنان خود یادآور شد: مجموعه مدیریت شهری 
آب  مشکالت  با  مواجهه  عدم  راستای  در  تالش  با  همواره  اندیشه 
گرفتگی و حوادث مشابه آن در جهت اجرای مطلوب عملیات هدایت 
آبهای سطحی و بررسی تمام این مشکالت در شهر اقدام نمود تا در 

راستای این هدف بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهد .
با کمک همکارانم  این خصوص  در  :  خوشبختانه  کرد  تصریح  وی 
در حوزه معاونت خدمات شهری  تمهیدات بسیار گسترده ای انجام 
گرفت که می توان بطور مثال به بازگشایی و رفع مشکالت میدان مادر،  
میدان توحید ، خیابان های اصلی شهر و دیگر مناطق در سطح شهر 

اشاره کرد.
شهردار اندیشه افزود: علیرغم این اقدامات، با توجه به شرایط آب و 
اندیشه  شهرداری  داریم  پیش  در  که  هایی  بارندگی  و  فعلی  هوایی 
آمادگی الزم را برای مقابله با بارندگی در دستور کار خود قرارداده است 
و امیدواریم بتوانیم بدون هیچ مشکلی ، نتیجه مثبتی از تالش های 
خود در حوزه هدایت آب های سطحی ببینیم  و شاهد رضایتمندی 

شهروندان در این حوزه باشیم .

خصوص  در  کریم  رباط  فرماندار 
طرح  اجرای  با  نفر  اشتغالزایی ۹۰۰ 
تنگناهای  وجود  با  گفت:  توسعه 
تولید  و  صنعتگران  اقتصادی، 
کریم،  رباط  شهرستان  کنندگان 
شکوفایی  فرصت  به  را  تهدیدها 
نهفته  های  توانمندی  و  استعدادها 

تبدیل کردند.
 نظام ملکشاهی با افزایش طرح توسعه 
آلومنیوم  میهن  کارخانه  هکتاری   ۵
زواره  صنعتی  در شهرک  واقع  غدیر 
ای بیان کرد: پیرو بازدید روز یازدهم 
که  آلومنیوم  کارخانه  از  جاری  ماه 
جزو تولیدکنندگان و صادر کنندگان 
هوافضا،  سازمان  نیاز  مورد  قطعات 
صنایع موشکی و سایت های هسته 
ای در کشور است، نیاز به طرح توسعه 
جهش  سال  در  اشتغالزایی  جهت 
که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  تولید 
با رایزنی های انجام شده، مجوز این 
مهم با مشارکت ۵۰۰ میلیارد تومانی 

بخش خصوصی محقق شد.
به  اشاره  با  دولت  عالی  نماینده 
جزییات طرح توسعه کارخانه مذکور، 
طرح  شدن  اجرایی  با  کرد:  عنوان 

توسعه ۵ هکتاری این شهرک صنعتی 
که یک طرح ملی است، اشتغالزایی 
در  تولید  جهش  سال  در  نفر   ۷۰۰
این  کما  شود.  می  فراهم  شهرستان 

که سرمایه در گردش آن برای تامین 
۱۵۰ تن مواد مورد نیاز با هزینه ای 
کیلویی ۶۰ هزار تومان به طور کامل 

در داخل کشور فراهم می شود.

افزایش طرح توسعه در شهرک زواره ای تایید شد/ 
تامین اعتبار ۵ بیلیون ریالی برای چرخیدن چرخ اقتصاد

و  قضایی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
حقوقی مجلس، با بیان اینکه توزیع مشاغل 
افراد  بودن  و چندشغله  قضایی  و  حقوقی 
فعال در این سمت ها دور از دایره عدالت 
است از ادامه بررسی طرح جامع پذیرش و 
آموزش وکالت در این دوره از مجلس خبر 
داد.حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، در مورد دالیل عدم 
ادامه بررسی طرح جامع آموزش و پرورش 
مدعی  برخی  که  قبل  مجلس  در  وکالت 
شده اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان 
و حقوقی  قضایی  کمیسیون  دستورکار  از 
خارج شده است، گفت: طرح جامع پذیرش 
به  کمیته ای  تشکیل  با  وکالت  آموزش  و 
دهم  مجلس  در  پورمختار  آقای  ریاست 
مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه 
مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده 
بود، فرصت نشد این طرح و لوایح تجارت 

و مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.
آموزش  و  پذیرش  جامع  طرح  بررسی 

و  قضایی  کمیسیون  دستورکار  در  وکالت 
حقوقی مجلس یازدهم

در  بهارستان  و  کریم  رباط  مردم  نماینده 
البته  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس 
آموزش  و  پذیرش  جامع  طرح  بررسی 
وکالت در این دوره از مجلس مجدد تداوم 
داشته و در دستورکار کمیسیون قضایی و 

حقوقی قرار خواهد گرفت.
قضایی  و  حقوقی  مشاغل  ناعادالنه  توزیع 
عامل بیکاری فارغ التحصیالن رشته حقوق 

است
درصد   22 بیکاری  علت  بیان  در  وی 
در  شده  گفته  که  حقوق  فارغ التحصیالن 
گرفته  قرار  مشاغل  بیکاری  پنجم  رتبه 
است، تصریح کرد: ما معتقدیم اگر مشاغل 
حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شود نباید 
هیچ کدام از فارغ التحصیالن رشته حقوق 
بیکار بمانند، اما در شرایط کنونی بسیاری 
از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند 

دارای چند شغل هستند.

سمت های  در  شاغل  افراد  از  بسیاری 
حقوقی و قضایی دارای چند شغل هستند

یازدهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
یادآور شد: بسیاری از افراد فعال در مشاغل 
دارای  همزمان  طور  به  قضایی  و  حقوقی 
و  اسناد  ثبت  ازدواج،  و  ثبت طالق  دفاتر 
امالک، الکترونیکی قضایی، پلیس +۱۰ یا 
این  نیز هستند که  ماده ۱۰۰  کمیسیون 

اقدام به دور از دایره عدالت است.
و  حقوقی  مشاور  شبکه های  گسترش 

فارغ التحصیالن  بیکاری  از  مانع  داوری 
حقوق می شود

و  قضایی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  حقوقی 
کرد: هم اکنون باید دقت شود که مشاغل 
حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، 
ضمن اینکه اگر شبکه های مشاور حقوقی 
بیکاری  مشکل  یابد  گسترش  داوری  و 
فارغ التحصیالن حقوق نیز برطرف خواهد 

شد.

بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در 
مجلس یازدهم تداوم می یابد

گزارش

مرحله جدید از احداث اولین گلخانه 
شهر صالحیه

بتن ریزی فونداسیون اولین گلخانه شهر صالحیه بعنوان یکی از پروژه 
های شاخص مدیریت شهری برای بهره برداری در بهمن ماه سال ۹۹ 

عملیاتی شد .
با پیش بینی  این پروژه مهم که ۴۵۰۰ متر مربع مساحت دارد و   
چندین سالن مجزا به کشت و پرورش گل و گیاه مورد نیاز عرصه 
های سبز و تفرجگاهی شهر خواهد پرداخت، در خودکفایی مدیریت 
شهری، ایجاد درآمد پایدار و نگهداری از فضاهای عمومی نقش اجتناب 

ناپذیری را ایفا خواهد کرد .
احداث اولین گلخانه شهر صالحیه پس از ماه ها مجددا شروع به احداث 
شده است و در دوره جدید مدیریت شهری صالحیه برای بهره مندی 
شهروندان از خدمات ویژه ای که ارائه می دهد، همزمان با چهل و 

دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی رونمایی خواهد شد .
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فرماندار شهریار در نشست بررسی مشكالت 

مناطق حاشیه نشین شهرستان شهریار: نیاز به 

حرکت جهادی و منسجم برای رفع مشكالت 

مناطق کم برخوردار شهریار

طاهری فرماندار شهریار با اشاره به نیاز اجرای حرکت های جهادی و 
منسجم در راستای بهبود و رفع مشکالت مختلف مناطق کم برخوردار 
شهرستان شهریار، گفت: طبق پیش بینی ها غرب تهران با توجه به 
جذابیت های موجود پذیرای سهم عمده ای از افزایش جمعیت آینده 

استان تهران خواهد بود. 
با  شهریار  شهرستان  حاشیه نشین  مناطق  مشکالت  بررسی  نشست 
شهریار،  فرماندار  تهران،  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل  حضور 
در  مربوطه  ادارات  مدیران  و  شهریار  شهرداران  جوقین،  بخشدار 

بخشداری جوقین برگزار شد.
مسائل  کرد:  اظهار  نشست  این  در  شهریار  فرماندار  طاهری  نوراهلل 
در  و شهرستان شهریار  تهران  استان  در غرب  مختلفی  و مشکالت 
جریان است و پرداختن به مشکالت مناطق کمتر برخوردار در اولویت 

مسؤوالن است.
این  وضعیت  بهبود  راستای  در  اخیر  مدت  اقداماتی طی  افزود:  وی 
مناطق انجام شده است اما نیاز به حرکت جهادی و منسجم احساس 

می شود.
فرماندار شهریار بیان داشت: مناطق غرب استان با توجه به جذابیت های 
دسترسی، آب و هوایی و صنعتی پذیرای مهاجران از مناطق مختلف 
کشور است و طبق پیش بینی ها سهم عمده ای از افزایش جمعیت در 

استان تهران متعلق به غرب تهران خواهد بود.

مهدور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر:

احداث سراهای محالت از اولویت های 
مجموعه مدیریت شهری است

علی مهدور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر  به همراه 
پاک مهر سرپرست پیگیری امور محوله مدیریت فرهنگی و اجتماعی و 
عروجی سرپرست شهرداری منطقه یک از سرای محله فاز یک اندیشه 
بازدید بعمل آورده و از افتتاح این مجموعه تا پایان ماه جاری خبر داد.

های  کالس  برگزاری  را  محله  سراهای  ایجاد  از  هدف  مهدور  علی 
و  نهاد  مردم  های  انجمن  خانواده،فعالیت  و  ،قرآنی،مشاوره  آموزشی 

گفتمان اجتماعی عنوان نمود.
وی در پایان گفت:در راستای توسعه فضاهای فرهنگی سراهای محالت 
شهرک جعفریه و شهرک مخابرات از نقاط پرجمعیت شهریار در آینده 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گلستان از اجرای طرح 
سالم بودن و ایمنی وسایل گرمایشی و 
صورت  به  و  سرما  فصل  در  بخاری 
رایگان خبر داد و گفت: اگر شهروندان 
محل  از  نشانان  آتش  تا  داشتند  نیاز 
مسکونی یا اداری شان بازدید کنند تا 
ایمنی وسایل گرمایشی را کنترل کنند، 

با سامانه ۱2۵ تماس بگیرند
خصوص  این  در  سلگی  محمد 
به  سردرد  یا  سرگیجه  داشتن  گفت: 
و  گرمایشی  وسایل  از  استفاده  دلیل 
دودکش سرد، نشان دهنده نشت گاز 
از  لذا  است.  محل  در  مونوکسیدکربن 
مردم می خواهیم با مشاهده این موارد 

به سازمان آتش نشانی اطالع دهند.
این مسئول تصریح نمود: در فصل سرما 
حتما باید تست های الزم برای نصب 
دودکش،کالهک وهمچنین استاندارد و 
سالم بودن دستگاه حرارتی انجام شود 

تا شهروندان دچار حادثه نشوند
به گفته وی، مردم برای نصب دستگاه 
های گرمایشی باید با شرکت های مجاز 
محصوالت و کارخانه های تولیدکننده 
بخاری، پکیج، منابع حرارتی و... تماس 
بگیرند و توجه داشته باشند که برخی 
دارای  غیرمجاز  کاران  سرویس  از 
مهارت و مجوز الزم نیستند و ممکن 
به  منجر  افراد  این  آگاهی  عدم  است 

حوادث جبران ناپذیری شود.
اشاره  نکات مهمی  به  پایان  ایشان در 

نمودند که به شرح ذیل می باشد:
۱- قبل از نصب بخاری از سالم بودن 
از  استفاده  شود.  حاصل  اطمینان  ان 
بخاریهایی که مجهز به سیستم کمبود 
با  بسیار  هستند،   )ODS( اکسیژن  

اهمیت می باشد.
2- بررسی نشتی گاز از اتصاالت مهم 
است این کار را می توانید با استفاده از 

کف آب و صابون انجام دهید.
ها  دودکش  مناسب  مکش  از   -3
دودکش  مکش  تست  شوید.  مطمئن 
بخاری  دودکش  لوله  نصب  از  قبل  ها 
می  را  ساده  کار  این  میباشد  ضروری 
توانید با روشن کردن یک تکه روزنامه 
لوله دودکش  روبروی  قرار دادن آن  و 
دودکش  صورتیکه  در  دهید  انجام 
شعله  باید  کند  کار  درست  بخاری 
آتش را به سمت خود بکشاند.الزم به 
یادآوری است شاید دودکش شما سال 
ولی  باشد  داده  درست سرویس  پیش 
در  دارد  امکان  زیرا  نیست  مالک  این 
طی این یک سال که از بخاری استفاده 
نکرده اید جسم خارجی درون دودکش 
قرارگرفته باشد یا کالهک افتاده باشد.

بست  با  باید  ها  شیلنگ  تمام   -۴
گاز  های  لوله  و  ها  شیر  به  استاندارد 

نصب شده باشد.
۵- تمام شیرهای مرتبط به وسایل گاز 
تا  باشند  شیر  سر  به  مجهز  باید  سوز 
در صورت حادثه به سرعت بسته شوند.

۶- بدون هماهنگی و اطالع همسایه ها 
اقدام به قطع شیر اصلی گاز واحدهای 
دیگر ننمایید زیر بعضی از خانوادها از 
وسایل گاز سوزی استفاده میکنند که 
مجهز به ترموکوپل نیست مانند سماور 
گازی  و با یک بار بازو بسته کردن شیر، 
شعله خاموش و گازدر واحد منتشر می 

شود.
را  گرمایشی  وسایل  درصورتیکه   -۷
و  سنگینی  احساس  و  کردید  روشن 
بگیرید  جدی  را  آن  نمودید  درد  سر 
و به بررسی و چک وسایل گاز سوز و 

سیستم گاز منزل اقدام کنید.
8- درفصل سرما از پوشاندن تمام درز 
درب و پنجره  به بهانه گرمترشدن خانه 

خوداری نمایید.
گاز  وسایل  نمودن  روشن  از  قبل   -۹

از  و  رفته  بام  پشت  باالی  به  سوز 
وجود کالهک H مطمئن شوید. )برای 

دودکش های معمولی یا بدون فن(
می  مشورت  به  نیاز  صورت  در   -۱۰
نظام  دفاتر  یا  و  نشانی  آتش  با  توانید 

مهندسی مناطق تماس بگیرید.
وسایل  شیلنگ  بودن  سالم  از   -۱۱
شاید  اطمینان حاصل شود  گرمایشی 
پوسیده  گذشته  سال  یک  طول  در 
شده باشند و دوام خود را از دست داده 

باشند.
۱2- استفاده از وسایل گاز سوزی که 
بیرون  دیوار  و  شیشه  از  آن  دودکش 
داده شده مجاز نیست، وزش یک باد 
شدید می تواند مانع از مکش دودکش 
مناسب  مکش  ها  دودکش  این  شود. 
تشدید  را  گازگرفتگی  خطر  و  ندارند 

می کنند.
۱3- ما خانوادهای ایرانی عادت داریم 
صبحانه  برای  را  پاچه  کله  شب  که 
بار بگذاریم و تاصبح اجاق گاز روشن 

بماند این کار باتوجه به تغییر ساختار 
درب  بردن   کار  به  از جمله  ها  خانه 
و  درز  بدون  و  جداره  دو  وپنجرهای 
گاز  نشر  و  اکسیژن  کمبود  درنتیجه 

CO خطرناک است.
که  کوچکی  های  دریچه   -۱۴
آپارتمان های  3۰سانتیمتر زیر سقف 
تأمین  های  دریچه  شده  تعبیه  شما 
هوای وسایل گاز سوز می باشد هرگز 

مسدود نشوند.
یا  انعطاف  قابل  های  لوله   -۱۵
رابط  عنوان  به  اشتباهاً  که  خرطومی 
دودکش  شوند،  می  استفاده  دودکش 
نیستند. امکان اتصال و چفت و بست 
کامل آنها به وسیله گازسوز و دودکش 
دیوار وجود ندارد و همچنین به آسانی 
سوراخ های ریزی در بدنه لوله ایجاد 
می شود و گاز  CO )مونواکسیدکربن( 
از محل اتصاالت و این سوراخ های ریز، 
نشت می کند و سالمت و جان اعضای 

خانواده را به شدت تهدید می کند.

تست رایگان وسایل گرمایشی منازل توسط آتش نشانان

شهردار شهریار: مجموعه ورزشی شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی به زودی افتتاح می شود

به  توجه  گفت:با  این خصوص  در  شهریار  شهردار  کاویانی  مهندس 
کمبود فضاهای ورزشی در سطح شهر و در راستای افزایش سرانه های 
ورزشی و ترویج وتوسعه امر ورزش و ایجاد محلی جهت گذراندن اوقات 
فراغت جوانان ،احداث پروژه های سالمت محور در دستور کار مجموعه 

مدیریت شهری قرار داد.
وی افزود: در همین راستا مجموعه ورزشی سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در زمینی به مساحت ۴۰۰۰مترمربع ،زیربنا ۱۵۰۰مترمربع 
و با اعتبار بالغ بر ۴۰میلیارد ریال دارای سالن ورزش های توپی ،سالن 
توسط  باال  آباد  آمادگی جسمانی در رضی  و  رزمی  ،سالن  بدنسازی 

شهرداری شهریار احداث وآماده افتتاح می باشد.

مدیریت شهری پرند؛ کوشا در حفظ و 
توسعه فضای سبز

اقدامات شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند در راستای حفظ، توسعه 
و بهبود وضعیت عرصه های فضای سبز،  روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه نیز 
با جدیت دنبال شد. کاشت گل های فصلی، آبیاری پرفشار، علف و 
تشتک زنی، حذف پاجوش و تنه جوش، هرس درختان، نظافت و جمع 
آوری علف های هرز بخشی از اقدامات گسترده معاونت خدمات شهری 

و فضای سبز شهرداری پرند بود که  به اجرا رسید.

تقدیر شهردار و رییس شورای اسالمی صالحیه 
از کارکنان نیروی انتظامی کالنتری 14

 / پایدار شهری در صالحیه شایسته تقدیر است  امنیت  آگاهی مند: 
دهقان نیری: ثبات آرامش مرهون نقش آفرینی خادمان امنیت است

در حفظ  کالنتری ۱۴  شناس  وظیفه  کادر  اهتمام  از  مراسمی  طی 
امنیت شهری تقدیر و مواردی نیز پیرامون درخواست های مردمی از 

نیروی انتظامی مطرح گردید.
در این مراسم، محمدآگاهی مند شهردارصالحیه امنیت ایجادشده در 
صالحیه را حاصل مدیریت صحیح در این پایگاه انضباط شهری دانست 
تمام کالنتری های  برگزیده شدن کالنتری ۱۴ صالحیه در صدر  و 
استان تهران در سال گذشته را شاهدی موثق بر کالم خود عنوان کرد.

در ادامه محمدرضا دهقان نیری رییس شورای اسالمی شهرصالحیه 
ایجاد آرامش  انتظامي کالنتری ۱۴ در  از زحمات وافر مجموعه  نیز 
آنرا مرهون نقش  براي شهروندان قدردانی کرد و  امنیت  و احساس 
آفرینی خادمان امنیت و تعامل مطلوب با مجموعه شهرداری برشمرد.

اجرای بتن ریزی فونداسیون سرای محله شهر پرند

بتن ریزی فونداسیون ساختمان سرای محله و کتابخانه شهر پرند، با نظارت 
کارشناسان حوزه معاونت عمران شهرداری به اجرا رسید. پروژه سرای محله با 
هدف افزایش سرانه های فرهنگی به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر 
پرند در حال احداث است.این پروژه در فاز یک و در زمینی به مساحت 3۰۰ 
متر مربع و 3 طبقه احداث می شود و با بهره برداری از آن ۹۰۰ متر مربع به 

سرانه های فرهنگی شهر افزوده خواهد شد.
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اقدامات گسترده مدیریت شهری پرند در حوزه فضای سبز

شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند به منظور حفظ، توسعه و بهبود 
وضعیت عرصه های فضای سبز،  اقدامات متعددی را به انجام رساند.

کاشت گل های فصلی، نظافت پارک و بوستان ها، چمن زنی، حذف 
پاجوش و تنه جوش درختان، هرس و فرم دهی، علف کشی و آبیاری 
سبز  فضای  و  شهری  خدمات  معاونت  اقدامات  از  بخشی  پُرفشار، 

شهرداری پرند طی روز های اخیر به شمار می رود.
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رئیس نیروهای مسلح انگلیس معتقد است تا دهه 
را  کشور  این  ارتش  چهارم  یک  میالدی   ۲۰۳۰

ربات ها تشکیل خواهند داد.
به  نظامی  های  نیرو  اتکای  انگجت،   از  نقل  به 
بیشتر  روز  هر  رباتیک  نقلیه  وسایل  و  پهپادها 
می شود. در همین راستا »سرنیک کارتر« رئیس 
اعالم  مصاحبه  یک  در  انگلیس  مسلح  نیروهای 
کرد به اعتقاد او یک چهارم ارتش این کشور تا 
دهه ۲۰۳۰ میالدی با ربات ها جایگزین می شود. 
البته او اشاره کرد چنین هدفی هنوز تایید نشده 
در  توان  می  را  اتوماسیون  فرایندهای  برخی  اما 

خطوط مقدم درگیری ها به کار گرفت.
البته این پیش بینی چندان دقیق نیست. پیش 
بینی می شد سرمایه بیشتر برای توسعه جنگ 

افزارهای رباتیک در بازنگری پنج ساله دفاعی در 
نظر گرفته شود که اکنون به تعویق افتاده است. 
کارتر در این مصاحبه از دولت خواست بازنگری 

مذکور را زودتر انجام دهد.
البته تعجبی ندارد که انگلیس ربات های بیشتری 
این کشور هم  ارتش  بگیرد.  کار  به  ارتش  در  را 
اکنون فقط ۷۳ هزار و ۸۷۰ سرباز آموزش دیده 
این  تعداد  شد  می  بینی  پیش  آنکه  حال  دارد، 
سربازان ۸۲ هزار و ۵۰ نفر باشد. بنابراین ربات ها 
می توانند جای خالی نیروهای آموزش دیده را پر 
کنند یا عالوه بر کاهش اتکا به سربازان، ارتش را 

گسترش دهند.
البته مشخص نیست این ربات ها چه نقش هایی 

در ارتش برعهده می گیرند.

تا ۲۰۳۰؛ ربات ها بخشی از ارتش انگلیس 
می شوند

جستجوی حیات در مریخ با بررسی خشک ترین نقطه زمین

فرسایش  خشکسالی،  آب،  توسعه  ستاد 
فناوری  و  علمی  معاونت  زیست  محیط  و 
ریاست جمهوری اعالم کرد در حال حاضر 
حوزه  این  در  بنیان  دانش  شرکت   ۳۲۰
و  دولتی  کنند.بخش های  می  فعالیت  ها 
خصوصی و ۳۲۰ شرکت دانش بنیان همواره 
در حال تالش برای رفع چالش های حوزه 
و  هستند  مصرف  بهره وری  افزایش  و  آب 
ایده ها و طرح های فناورانه و  با  قرار است 
نوآورانه، اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و 
کمبود منابع آب را از تهدید به یک فرصت 

بدل سازند.
آب  را  زمین  کره  از  بزرگی  بخش   
آب ها،  این  اعظم  و قسمت  است  پوشانده 
نه  که  بالاستفاده  آب هایی  هستند.  شور 
برای  نه  و  می آیند  کار  به  آشامیدن  برای 

کشاورزی. اما روش هایی هست که می تواند 
کند.  وارد  مصرف  به چرخه  را  آب ها  این 
آب های  شیرین سازی  برای  روش هایی 
تخصصی  کارگروه  غیرمتعارف.  و  شور 
آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم برای توسعه این فناوری ها با مشارکت 
شرکت های دانش بنیان طرح های مختلفی 

در دست اجرا دارد.

توسعه فناوری های آب با ۳۲۰ شرکت 
دانش بنیان سرعت گرفت
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شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
این  ویژه  تسهیالت  اعطای  از 
جشنواره  برگزیدگان  به  صندوق 
ملی فن آفرینی شیخ بهایی خبر داد 
و بر حمایت صندوق نوآوری از این 

رویداد تاکید کرد.
و  نوآوری  صندوق  از  نقل  به 
در  وحدت  علی  دکتر  شکوفایی، 
جشنواره  پانزدهمین  علمی  شورای 
با  که  شیخ بهایی  فن آفرینی  ملی 
هدف انتخاب برگزیدگان این دوره به 
صورت آنالین برگزار شد، بر اهمیت 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  رویداد  این 
رویداد در نوع خود در ایران بی نظیر 
است و یکی از اصلی ترین رویدادهای 
حوزه  در  منظم  و  شده  ساماندهی 

فناوری و نوآوری است.
وی گفت: جشنواره ملی فن آفرینی 
متنوعی  بخش های  با  شیخ بهایی 
جامع  بر  سنجش  عالوه  دارد  که 
تحوالت فناوری و نوآوری در کشور، 
و  فناور  شرکت های  موفقیت های 
می کند  منعکس  نیز  را  دانش بنیان 

دلگرمی  موجب  معرفی  بر  عالوه  و 
مردم و جامعه می شود.

وی ادامه داد: رویدادها محلی برای 
عرضه و نمایش توانمندی هر کشور 
وظیفه  بنابراین  می شوند،  محسوب 
فن آفرینی  ملی  جشنواره  که  داریم 
هر  تا  کنیم  تقویت  را  بهایی  شیخ 
دوره نسبت به دوره های گذشته بهتر 
برگزار شود. در عین حال جشنواره 
از  بهایی یکی  ملی فن آفرینی شیخ 
فناوری  حوزه  در  رویدادها  بهترین 

نوآوری ایران است.
افزایش  بر  تاکید  ضمن  وحدت 
اکوسیستم  مشارکت  و  فراگیری 
جشنواره  این  در  کشور  نوآوری 
جایگاه  باید  کرد:  خاطرنشان 
نوآوری  بوم  زیست  در  جشنواره 
که  فناورانی  تا  یابد  ارتقا  آنچنان 
نوآوری  فناوری و  فکر می کنند کار 
قابل عرضه و درخوری انجام داده اند 
و  کنند  شرکت  جشنواره  این  در 
پیش  از  بیش  توانمندی هایشان 
باال  نیز  امر  این  الزمه  شود.  دیده 

بردن منافع معنوی و مادی پذیرفته 
شدن در این رویداد است تا انگیزه 
مشارکت و ارائه توانمندی ها افزایش 

یابد.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
ویژه  تسهیالت  تدارک  از  ادامه  در 
برای برگزیدگان جشنواره خبر داد و 
گفت: از آنجایی که هدف این رویداد 
حمایت از شرکت های فناور و نوآور 
نوآوری  صندوق  اهداف  با  و  است 
همخوانی دارد؛ از این پس با تصویب 

هیأت عامل صندوق برگزیدگان هر 
دوره جشنواره می توانند از تسهیالت 
ارزان قیمت صندوق بهره مند شوند.

پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
از  تقدیر  مراسم  و  شیخ بهایی 
 ۲۹ و   ۲۸ روزهای  طی  برگزیدگان 
برگزار  آنالین  صورت  به  ماه  آبان 
می شود. پیش از این نیز به میزبانی 
صندوق نوآوری و شکوفایی جلسات 
مختلف جشنواره  بخش های  داوری 

انجام شد.

تکاپوی سامسونگ برای دستیابی به سهم هواوی از بازار موبایل نوشتار اعطای تسهیالت صندوق نوآوری به برگزیدگان جشنواره شیخ  بهایی

سامسونگ قصد دارد موبایل »گلکسی S۲۱« را یک 
ماه زودتر و در ژانویه عرضه کند تا سهم هواوی از بازار 

جهانی موبایل را به دست بیاورد.
موبایل  احتماال  سامسونگ  رویترز، شرکت  از  نقل  به 
از  زودتر  ماه  را حدود یک   S پرچمدار گلکسی  های 
موعد معین رونمایی کند. به گفته ۳ منبع آگاه، دلیل 
این امر به دست آوردن سهم هواوی از بازار موبایل و 

حفظ رقابت با اپل است.
مقدمات  تدارک  مشغول  سامسونگ  راستا  همین  در 
عرضه موبایل »گلکسی S۲۱« در اواخر ژانویه ۲۰۲۱ 
پرچمدار  این شرکت سری  آنکه  است. حال  میالدی 

S۲۰ را در اوایل مارس سال جاری عرضه کرد.
و  چین  میان  تجاری  های  تنش  باالگرفتن  از  پیش 
آمریکا و قرار گرفتن هواوی در فهرست سیاه وزارت 
بازرگانی این کشور، شرکت چینی موقعیت سامسونگ 
به  را  موبایل جهان  کننده  تولید  بزرگترین  عنوان  به 

چالش کشیده بود. همچنین در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ 
تولید  بزرگترین  سامسونگ  جای  به  هواوی  میالدی 
کننده موبایل جهان شد. اما به دلیل تحریم های آمریکا 

سامسونگ در سه ماهه سوم سال جاری میالدی دوباره 
بزرگترین تولید کننده موبایل جهان شد و جایگاه خود 

را از هواوی پس گرفت.

کاریکاتور

نوشتار

کارگروهی در راستای فرهنگ سازی 
گیاهان دارویی در ستاد توسعه علوم 
و فناوری گیاهان دارویی تشکیل شد.

فناوری،  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
در  مهم  موضوعات  از  فرهنگ سازی 
و  دارویی  گیاهان  مصرف  گسترش 
فرآورده های  از  شده  تهیه  داروهای 
علوم  توسعه  ستاد  است.  گیاهی 
و  دارویی  گیاهان  فناوری  و  فناوری 
طب سنتی معاونت علمی و فناوری 
تشکیل  با  نیز  ریاست جمهوری 
مورد  را  موضوع  این  کارگروهی 
توجه قرار داده است تا سیاست های 
گروه   ۴ در  حوزه  این  ترویجی 

گوناگون پیگیری شود.
 کارگروه تشکیل شده در این ستاد بر 
اساس راهبرد ترویج و فرهنگ سازی 
طب  و  دارویی  گیاهان  ملی  سند 
رسانی  اطالع  و  ترویج  به  سنتی 
عمومی و تخصصی در صنعت گیاهان 

دارویی و طب سنتی توجه دارد.
طیف  را  کارگروه  این  مخاطبان 
می دهند.  تشکیل  مردم  از  وسیعی 
به صورت کلی می توان این مخاطبان 
آموزان،  دانش  دسته  چهار  به  را 
مردم  عموم  و  مدیران  دانشجویان،  

تقسیم بندی کرد.
ستاد توسعه علوم فناوری و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
این  برای  مختلفی  وظایف  و  اهداف 
کارگروه تعریف کرده است. استفاده 

از  حمایت  و  ملی  رسانه  ظرفیت  از 
عمومی  رسانه های  در  اطالع رسانی 
نمایشگاه ها  برگزاری  و  تخصصی  و 
بین المللی  و  ملی  جشنواره های  و 
در حوزه گیاهان دارویی، یکی از این 

اهداف است.
در  فرهنگ سازی  و  ترویج  کارگروه 
همچنین  دارویی،  گیاهان  حوزه 
استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش 
دارویی  گیاهان  اهمیت  ترویج  برای 
در سطح آموزش ابتدایی تا متوسطه 
در  و  است  داده  قرار  توجه  مورد  را 
با  گسترده ای  برنامه های  راستا  این 
همکاری این نهاد اجرایی شده است. 
برگزاری مسابقات دانش آموزی یکی 

از این برنامه ها است.
ترویج روش زندگی و تغذیه سالم

نگرش  اصالح  و  فرهنگ سازی 
جامعه نسبت به جایگاه طب سنتی 
و  زندگی  روش  ترویج  و  استقرار  و 
تغذیه سالم بر اساس آموزه های این 

محورهای  از  دیگر  یکی  نیز  طب، 
است که بر اساس آن فرهنگ سازی 

انجام می شود.
تهیه و تدوین بخش هایی در خصوص 
و  آداب  فرهنگ،  ارزش ها،  مبانی، 
کتاب های  به  سنتی  پزشکی  میراث 
یکی  نیز  پرورش  و  آموزش  درسی 
را  کارگروه  این  فعالیت های  از  دیگر 

شامل می شود.
برنامه  اجرای  و  تدوین  طراحی، 
و  شاخص  گروه های  توانمندسازی 
و  سنتی  طب  زمینه های  در  مرجع 
ایفای  به منظور  سنتی  داروسازی 
و  عمومی  آگاه سازی  برای  نقش 
سالم  زندگی  سبک  ترویج  و  ترویج 
منطبق  اسالمی  تعالیم  مبنای  بر 
از  دیگر  برخی  نیز  سنتی،  طب  بر 
اهدافی است که کارگروه در راستای 
تحقق سیاست های ستاد توسعه علوم 
و  دارویی  گیاهان  فناوری  و  فناوری 

طب سنتی دنبال می کند.

فرهنگ سازی به یاری توسعه حوزه گیاهان 
دارویی می آید نوشتار

خاک رس موجود در معادن که در زمان وجود آب 
شکل گرفته اند بهترین سر نخ برای بررسی حیات 
در سیارات مختلف هستند و ناسا بر همین مبنا 

تحقیق در مورد زندگی در مریخ را ادامه می دهد.
معتقدند  محققان  ترندز،  دیجیتال  از  نقل  به 
مریخ  کره  در  میکروسکوپی  موجودات  زمانی 
نوردهایی  مریخ  است  قرار  و  داشته اند  وجود 
مانند استقامت در این زمینه تحقیق کنند. برای 
این  در  شده  انجام  پژوهش های  در  دقت  افزایش 
در  موجود  رس  خاک  مورد  در  اطالعاتی  زمینه 
خشک ترین نقطه کره زمین که صحرایی در کشور 

شیلی است، جمع آوری خواهد شد.
براساس بررسی های محققان دانشگاه کرنل صحرای 

آتاکاما در شیلی خشک ترین نقطه کره زمین است 
و بررسی وضعیت خاک رس این منطقه از جهان سرنخ هایی 
دانشمندان  دسترس  در  مریخ  در  مشابه  تحقیقات  برای  را 
قرار می دهد. در عمق ۳۰ سانتیمتری سطح این صحرا خاک 

رس معدنی وجود دارد که ریزارگانیسم هایی در آن زندگی 
می کنند و فرایندهای حیاتی رخ داده در این خاک های رسی 
مشابه با آن چیزی است که احتماالً میلیاردها سال قبل در 

مریخ در جریان بوده است.

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
جمهوری اعالم کرد شرکت های خالق 
بگیرند.  مجوز  حوزه   ۹ در  توانند  می 
خدمات  و  تسهیالت  ارائه  و  حمایت ها 
در  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  به 
حال افزایش است تا شاهد ارتقا و رشد 
بیشتر آنها باشیم. در همین راستا ستاد 
و  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی 
توسعه صنایع نرم و خالق برای تسهیل 
 ۹ خالق،  محصوالت  تجاری سازی 
رشته و حوزه مختلف را برای شناسایی 
شرکت های خالق تعریف کرده است و 
در حال بازتنظیم شرایط ارزیابی تبدیل 
شدن استارت آپ به شرکت خالق است.

فرهنگ سازی  ستاد  دبیر  کرمی  پرویز 
صنایع  توسعه  و  دانش بنیان  اقتصاد 
حاضر  حال  در  گفت:  نرم  و  خالق 
در ۹ حوزه مختلف  شرکت های خالق 
کارهای  و  کسب  شده اند.  طبقه بندی 
بازی،  مجازی،  فضای  و  دیجیتال 
اسباب بازی و سرگرمی، صنایع دستی، 
صنایع  فرهنگی،  میراث  و  گردشگری 
دیداری و شنیداری، طراحی، یادگیری، 
طب  و  داروئی  گیاهان  نشر،  و  چاپ 
و  نمایشی  و  تجسمی  هنرهای  سنتی، 
سایر صنایع خالق و فرهنگی را می توان 
مهمترین  اینکه  بیان  با  برد.وی  نام 
شاخص ارزیابی، بین محصول ارائه شده 

از  سهمی  کسب  و  تجاری سازی  برای 
بازار است، افزود: در دیگر موارد اداری، 
و  مدارک  حداقل  تا  است  شده  سعی 
نظر  در  متقاضیان  قبول  برای  الزامات 
گرفته شود. از این رو تنها کافی است که 
شخصیت  یک  دارای  متقاضی  شرکت 
حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور 
باشد و محصول و خدمت معرفی شده 
ویژگی های  از  برخورداری  عین  در 
احزار  قابلیت  تجاری،  و  فناورانه 
صالحیت به عنوان محصول دانش بنیان 
ارزیابی  و  ورود  اولیه  شرایط  تا  نباشد، 
محصول فراهم شود. همچنین محصول 

خالق در صورت ارتقاء ویژگی های فنی 
و کسب صالحیت الزم امکان تبدیل آن 

به محصول دانش بنیان را دارد.
مرحله  این  در  داد:  ادامه  کرمی 
مهمترین مسئله همان محصول عرضه 
شده و ماهیت و ظرفیت های آن است. 
شده  ارائه  خدمت  یا  محصول  واقع  در 
و  بوده  نوآورانه  باید  شرکت  توسط 
فعالیت های  به  نسبت  متمایزی  سطح 
مشابه داشته باشد. همچنین اثربخشی 
اقتصادی،  حوزه های  در  محصول 
اجتماعی و فرهنگی از دیگر ویژگی های 

آن است.

شرکت های خالق در ۹ حوزه مجوز می گیرند نوشتار

انداز زمین  به  باتری  قرار است یک 
فوتبال با ظرفیت ذخیره ۴۵۰مگاوات 

ساعت در استرالیا ساخته شود.
به نقل از دیجیتال ترندز، کشورهایی 
که قصد دارند به جای سوخت های 
فسیلی از منابع تجدیدپذیر استفاده 
کنند، با چالش ذخیره کردن انرژی 
در  ویکتوریا  منطقه  هستند.  روبرو 
استرالیا هم اکنون برای تولید برق از 
زغال سنگ استفاده می کند. مقامات 
دهه  تا  دارند  تصمیم  منطقه  این 
۲۰۳۰ میالدی ۵۰ درصد برق مورد 
تامین  تجدیدپذیر  منابع  از  را  نیاز 
کنند و به همین منظور زیربنای الزم 
از جمله تجهیزات برای ذخیره انرژی 
تولید شده از خورشید، باد یا منابع 

تجدیدپذیر دیگر  باید احداث شود.

است  قرار  راستا  همین  در 
های  باتری  بزرگترین  از  یکی 
بیگ  »ویکتورین  نام  به  جهان 
منطقه  این  در  مگاپک«  باتری 
به  باتری  این  شود.  ساخته 
اندازه یک زمین فوتبال خواهد 
بود و می تواند ظرفیت ذخیره 
فراهم  را  ساعت  ۴۵۰مگاوات 
برابر  دو  ظرفیتی  چنین  کند. 
هورسدیل   « عظیم  باتری 
استرالیا  جنوب  در   » پاوررزرو 

است.
شرکت »Neoen« با همکاری 

که  سازد  می  را  باتری  این  تسال 
برق  شبکه  در  اختالل  صورت  در 
پشتیبان  عنوان  به  آن  از  محلی، 
این  به  استفاده می شود.  اتوماتیک 

از خاموشی در  باتری عظیم  ترتیب 
خانه های منطقه ویکتوریا جلوگیری 

می کند.
آینده  سال  باتری   این  است  قرار 

آماده استفاده باشد و سیاستمداران 
یک  را  آن  نیز  منطقه  این  محلی 
گام بزرگ برای کاهش وابستگی به 

سوخت های فسیلی می دانند.

باتری به اندازه زمین فوتبال در استرالیا ساخته می شود نوشتار

سهم تولید دانش در اقتصاد دیجیتال باالتر رفت
نوشتار

و  دیجیتال  اقتصاد  فناوری های  توسعه  ستاد 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید 

دانش در اقتصاد دیجیتال را آغاز کرد.
الزامی  دانش  تولید  علمی،  معاونت  از  نقل  به 
به  تنها  که  ضرورتی  است.  علوم  توسعه  برای 
محقق  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  کمک 
می شود به همین دلیل ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری اقداماتی برای افزایش 
سهم تولید دانش در فناوری های مرتبط با این 

حوزه دارد.
پرکاربرد  فناوری های  از  یکی  دیجیتال  اقتصاد 
در  که  فناوری هایی  است.  جهان  در  روزها  این 
سال های اخیر روند رو به رشدی را تجربه و با 
تالش شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های 
این حوزه مسیر توسعه خوبی را طی کرده است. 
نیازهای  از  یکی  این عرصه  در  دانش  تولید  اما 
اساسی است که باید به صورت مداوم مورد توجه 

قرار گیرد.
متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  به  کار  این 
می انجامد.  حوزه  این  علمی  توان  تقویت  و 
و  دیجیتال  اقتصاد  فناوری های  توسعه  ستاد 

هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری هم برای تأمین این نیروی توانمند در 
تالش است تا با مراکز و نهادهای مرتبط ارتباطی 
تنگاتنگ و مشترک داشته باشد. همکاری هایی 
افزایش  را  حوزه  این  در  دانش  تولید  سهم  که 
می دهد و به پربارتر شدن زیست بوم آن کمک 

می کند.

تولید دانش در کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال 
و  دانشگاه  تا  و  می شود  آغاز  مدرسه  دوران  از 
فارغ التحصیلی دانشجویان برنامه ریزی شده است 
و  بوت کمپ ها  برگزاری  البته  می یابد.  ادامه  و 
دوره های آموزشی حمایت شده از سوی نهاهای 
مرتبط با این حوزه هم از دیگر روش های تولید 

دانش در عرصه اقتصاد دیجیتال است.
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