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اعطای خدمات و کاال به مردم، جایگزین 

رانت ارزی به واردکنندگان شود

کمالوندی: سازمان انرژی اتمی امکان افزایش 

غنی سازی و طراحی راکتور را دارد

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه 
مالحظــات فنــی طــرح راهبــردی لغــو تحریم هــا را 
بــه مجلــس ارائــه کردیــم، گفــت: ایــن ســازمان امــکان 
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حاج  وحید  قلم  به 
سعیدی

    به حق چیزهای ندیده 
و نشنیده ... یک عده دیگر 
اند...  آورده  در  را  شورش 
چه  این  نشدیم  متوجه  ما 
ماگلومانیای فرهنگی است 
دارند  دوست  برخی  که 
آب  جهت  برخالف  همیشه 
شنا کنند تا جایی که می خواهند قوانین فیزیک 
آید  یادمان می  تا جایی که  را هم جابجا کنند؟! 
متفق  ندیم  و  قدیم  از  فیزیک  دانشمندان  همه 
القول بر این باور بوده و هستند که انرژی از بین 
نمی رود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می 
شود! حاال چرا یک عده نگران انرژی به ویژه برای 
بال بال می زنند واهلل و اعالم  آیندگان هستند و 
فقیر  ما  برای  فقط  فیزیک  دانش  ظاهراً  البته   ...
پافشاری  خودش  قوانین  و  اصول  روی  ها  بیچاره 
می کند وگرنه ممکن است این انرژی در مقاطعی، 
به صورت خودنویس 150 میلیون تومانی یا ساعت 
دو میلیاردی در جیب بابک زنجانی پیدا شود یا در 
پاتوق خاوری بعد از قمار در قالب بسته های صد 
دالری تحویل صاحب کازینو شود! خالصه از بین 

نمی رود... خیال تان تخت...
     در همین راستا دیروز داشتیم با خودمان در 
خصوص میزان انرژی مصرفی عزیزان پرچانه فکر 
می کردیم که اساساً عضو »چانه« در این عزیزان 
و  حرافی  به  بوق سگ،  تا  سحر  کله  صبح  از  که 
پرچانگی مشغول هستند و کلی کالری می سوزاند، 
به درد الی جرز هم نمی خورد و به قول مولوی 
بی چانه شو  بی چانه شو  تَرک کن،  را  زبان  »نطق 
…«  اما با خواندن خبری در جراید متوجه شدیم 
ای دل غافل ... نه تنها »چانه« مبارک این عزیزان 

ناخالص ملی و  بلکه در تولید  بال استفاده نیست، 
خروج از رکود هم، تاثیر مثبت دارد و حتی می توان 
با آن، انقالبی در صنعت برق ایجاد کرد! نه پدر جان 

من چه شوخی با شما دارم؟!
اصل خبر به روایت از جراید

محققان  همکاری  با  ایرانی  دانشمند  »یک       
کرده   طراحی  هوشمندی  چانه«  »بند  کانادایی 
را  چانه  و  فک  حرکات  از  حاصل  انرژی  که  است 
به برق تبدیل می کند! در واقع حرکات فک – در 
بین حرکات بدن – یکی از بهترین گزینه ها برای 
تولید برق محسوب می شود و به گفته محققان، تنها 
هفت  معادل  غذا خوردن  هنگام  در  چانه  حرکات 
میکرووات برق تولید می کند. دکتر »دلنواز« تأکید 
کرد: این میزان توان خروجی می تواند انرژی مورد 
تأمین کند.  را  الکتریکی کوچک  نیاز دستگاه های 
برای  دستگاه  این  از  آینده  در  امیدوارند  محققان 
تولید برق از انرژی حاصل از غذا خوردن، جویدن 
سایت  از  نقل  به  کرد.«  استفاده  کردن  و صحبت 

های خبری 
     مالحظه فرمودید علم تا کجا پیش رفته است؟! 
که چه  به جایی  کار  رسیده  فرات  عباس  قول  به 
عرض کنم؟! علی ای حال با توجه به اهمیت حامل 
های انرژی و لزوم توجه ویژه به منابع جدید، طبق 
ارائه چند رهنمود  شیوه مالوف و رسم معهود، به 
مدبرانه و سوفسطایی با همین پلت فرم می پردازیم 

علی برکت اهلل:
     الف( استخدام افراد پرچانه: با عنایت به بحران 
از  برق  و  آب  خرید  زمزمه  و  مملکت  در  آبی  کم 
کشور های همسایه، پیشنهاد می شود وزارت نیرو با 
فراهم کردن زمینه استخدام عزیزان پرچانه از طریق 
برگزاری آزمون، بخشی از برق مورد نیاز کشور را از 
چانه این دوستان تامین کند! باور بفرمائید با توجه 
به وجود زیرساخت های متعدد در این مقوله نه تنها 

برق مورد نیاز کشور تأمین می شود، بلکه می توان 
برق کشورهای همسایه را نیز تأمین نمود و برای 
صادرات برق به سایر کشورها هم برنامه ریزی کرد! 
فقط خدا این البال یک عده برای تولید چند وات 
یا  ژنیوپالستی  تیغ  زیر  را  شان  چانه  بیشتر،  برق 

همان عمل جراحی چانه نسپارند!
     ب( پنل چانه به جای پنل خورشیدی: در دولت 
مردی که خودش هاله نور داشت و تالش می کرد 
بخشنامه شده  انجام دهد،  تنه  را یک  کارها  همه 
بود پنل های خورشیدی را با قیمت چند میلیون 
تومان به خلق اهلل قالب کنند تا با تولید 100 کیلو 
تومان  هزار   13 ماه   هر  بتوانند  مردم  برق،  وات 
از این پس  صرفه جویی کنند! پیشنهاد می شود 
به جای »پنل خورشیدی« از »پنل چانه« استفاده 
نیاز  و  ارزانتر است  و  تر  شود که هم در دسترس 
به منبع ثانویه ندارد. در ضمن با توجه به مهارت 
هیچگاه  سخنوری،  امر  در  محترم  نسوان  برخی 
دچار قطعی برق در منزل نخواهیم شد! هر چند 
تنها  پُرگویی  و  است  شده  زیاد  دست  روزها  این 

مختص بانوان نیست! 
     پ( استفاده از چانه و برق رایگان: در جریان 
و  حد  دولت  های  گشایش  روزها  این  که  هستید 
مرزی ندارند و حتی یخچال های خالی هم از قلم 
نیفتاده اند و برای 30 میلیون خانواده کم مصرف ) 
زیر صد وات( تخفیف 100 درصدی بهای برق در 
نظر گرفته شده است! هر چند بعید می دانم هنوز 
سی میلیون نفر در این مملکت از مشعل، فانوس، 
پیه سوز  و  پریموس، چراغ گرد سوز  شمع، چراغ 
استفاده کنند چرا که میانگین مصرف خانوارهای 
میلیون  سی  این  احتماالً  است.  وات   157 ایرانی 
می  تولید  برق  چانه  با  که  هستند  افرادی  همان 
کنند و میانگین مصرف شان در ماه کمتر از 100 

وات است! مشعشع باشید...

عمل جراحی چانه و قبض برق رایگان!

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن کنیــم  در نظــر 
داریــم کلیــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلفــات صــورت گرفتــه در زمینــه فســاد ادارات بــه اطــالع نهادهــای نظارتــی برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و 
صیانــت کامــل از هویــت گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش مــی دهــد. و در 
صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه قــوه قضاییــه ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه 
را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه 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

پور-  رضائی  معصومه 
ارشد   کارشناس 

روان شناسی بالینی
دوست  والدین  از  بسیاری 
ویژه   به  فرزندان شان  دارند 
کرونا  که  کنونی  شرایط  در 
کرده  نشین  خانه  را  همه 
در  آنالین  صورت  به  را  مدرسه  هم  فرزندان  و  است 
خانه تجربه می کنند آرام و ساکت بنشینند و به قول 
خودشان یک پارچه آقا یا خانم باشند و همه تکالیف را 
خودشان به تنهایی انجام دهند و دیگر دغدغه جدیدی 
را برایشان ایجاد نکنند. درگیری بسیار شدید والدین و 
از بسیار مسائلی  کودکان و نوجوانان مدرسه ای یکی 
و  است  آورده  در  را  ها  فریاد خانواده  است که صدای 
والدین به هر نحوی که شده می خواهند جلوی کودکان 
و نوجوانان خود بایستند و آنها را به انجام آنچه که آنها 

می خواهند وادارند.
جالب است که هنگامی که پای درد و دل والدین می 
نشینیم آنچه می گویند این است که آنها فقط فرزندان 

را مقصر می دانند و خواهان تغییر فرزندان هستند.
رفتارهای  مختلف  سنین  در  کودکان  اینکه  از  غافل   
مختلفی از خودشان بروز می دهند و اگر به بهانه های 
مختلف به اصطالح معاشرتی و اجتماعی، مانع رفتارهای 
جبران  خسارات  شویم،  نوجوانان  و  کودکان  طبیعی 
آنها وارد  ناپذیری به شکل گیری شخصیت اجتماعی 
از  از خانواده ها  از سوی دیگر برخی دیگر  می کنیم. 
آن طرف بام افتاده اند و با رها سازی کودکان و عدم 
مراقبت بر رفتارهای، زمینه پرخاشگری و رفتاری های 
را در فرزندان شان فراهم می سازند. در  غیر منطقی 
ابتدایی ترین  نبود نظارت و وادادگی در آموزش  واقع 
باعث  اطرافیان  با  تعامل  و  با همساالن  برخورد  اصول 
بروز رفتار های خشن و زننده در برخی کودکان می 
شود، که اصالح این مدار با سختی هایی همراه است. 
هر چند برخی رفتارهای پرخاشگرانه کودکان اقتضای 
سن آنهاست ولی افزایش بی رویه این دست رفتارها و 
آموزش ندادن خودکنترلی به آنها باعث نهادینه شدن 
دیگر  سنین  در  آن  ادامه  و  کودکان  در  ها  رفتار  این 
خواهد شد. شما هم حتماً تا به حال کودکانی را دیده 
اشیاء  و  دهند  می  فحش  زنند،  می  داد  مدام  که  اید 
به سر و  یا  اندازند  به هر طرف می  را  دم دست خود 
نوجوانانی که در  یا  زنند  مادر خود مشت می  صورت 
و  زد  و  دعوا  مدام  خود  زندگی  محل  و  مدرسه  خانه، 
خورد راه می اندازند و دردسر می آفرینند. در مطالعات 
صورت گرفته راجع به رفتارهای ناهنجار، پرخاشگری 
شخصی  به  رساندن  آسیب  برای  که  است  رفتاری 
دیگر طرح ریزی یا اجرا می شود. برخی از پژوهشگران 
آسیب  الزاماً  اما  کلمه  وسیع  معنی  در  را  پرخاشگری 
بدنی نمی دانند و مواردی چون فحاشی، شایعه پراکنی، 
تهمت زدن و دیگر اشکال هتک آبرو را نیز پرخاشگری 
می دانند. به منظور آشنایی بیشتر با این مقوله گفتگوی 
کوتاهی با »معصومه رضائی پور« کارشناس ارشد روان 
شناسی بالینی و مربی مهارتهای زندگی انجام داده ایم 

که حاوی نکات آموزشی متعددی است.
چه  شامل  چیست  کودکان  در  پرخاشگری  اساساً   

رفتارهایی می شود؟ 
تعاریف متعددی برای پرخاشگری از سوی دانشمندان 
ارائه شده است اما در مجموع رفتار ناسازگارانه برای نشان 
دادن احساس خشم از سوی فرد پرخاشگری نامیده می 
شود. دالیل متعددی در بروز پرخاشگری متصور است 
که در این می توان به جلب توجه، انتقام، رسیدن به 
یک وسیله یا اسباب بازی، محرومیت و نداشتن آزدی 
برای انجام برخی امور، احساس بی کفایتی و نداشتن 
اشاره کرد. دالیل   ... و  فعالیت ها  انجام برخی  توانایی 
در  پرخاشگری  بروز  دالیل  چیست؟  پرخاشگری  بروز 
کودکان با توجه به ساختار آموزشی و نگرش خانواده 
وجود  والدین،  از  کودکان   پذیری   الگو  است.  متفاوت 
تضادهای درونی، ترس و اضطراب، تمسخر از سوی گروه 
همساالن، نداشتن قدرت تدافعی در برابر والدین، گروه 
همساالن  سوی  از  آزار  و  اذیت  اطرافیان،  و  همساالن 
والدین،  دادن  دست  از  روانی،  ها،فشارهای  بزرگتر  یا 
بازی  اینترنت،  ماهواره،  فیلم ها،  والدین،  درگیری های 
های خشن رایانه ای و در حال حاضر مشکالت معیشتی 
اقتصادی که به طور گسترده خانواده ها را درگیر خود 
کرده است و البته قرنطینه و زمان بسیار زیاد در خانه 
بروز خشونت در کودکان و  از دالیل  ... بخشی  ماندن 

نوجوانان و والدین آنها محسوب می شود. 
پرخاشگری چه اشکالی دارد؟

است  گوناگونی  اشکال  دارای  خشونت  و  پرخاشگری 
که در سنین مختلف در رفتار کودکان دیده می شود. 
پرخاشگری  فیزیکی،  پرخاشگری  کالمی،  پرخاشگری 
رفتاری ، پرخاشگری خاموش و ... مدل های گوناگونی 
از پرخاشگری هستند. برخی کودکان با توجه به شرایط 
اجتماعی خانواده بیشتر از الفاظ ناشایست استفاده می 
کنند؛ عده ای با خشونت فیزیکی خشم فروخورده خود 
را نمایان می سازند؛ برخی کودکان با حمله به وسایل 
پاره  یا  بازی  اسباب  و حتی شکستن  هم ساالن خود 
کردن دفتر و کتاب همکالسی های خود ابراز نفرت و 
خشم می کنند؛ مدل های دیگری هم وجود دارد که 
یکی از خطرناک ترین آنها خشونت خاموش یا حرص 
به صورت  است  ممکن  که  است  از حد  بیش  خوردن 
ناگهانی و انفجاری منجر به یک حرکت خطرناک و دور 
از تصور نظیر حمله فیزیکی یا حتی استفاده از ابزاری 
که خطرات جسمی برای فرد در پی دارد. .. در مجموع 
پرخاشگری و خشونت  اشکال مختلف  توان گفت  می 
در کودکان متاثر از نوع نگاه و نگرش خانواده به مقوله 
مهد  مربیان  و  معلمان  و  خانواده  تصمیمات  تربیت، 
کودک، فضایی که کودک در آن رشد می کند و سایر 

عوامل محیطی و حتی ژنتیکی است. 
بهترین زمان برای مقابله با کودک پرخاشگر چه زمانی 

است؟
برای  راهکارهایی  پرخاشگری،  بروز  زمان  در  قطعاً 
کنترل و آموزش وجود دارد که قطعا باید قبل از بروز 
پرخاشگری اموزش دیده شده باشد تا والدین و فرزندان 
بهترین  بهینه داشت.  استفاده  آنها  از  زمان  بتوانند در 

زمان وقتی است که کودک یا نوجوان در آرامش است 
معلم  یا  والدین  های  حرف  شنیدن  حوصله  و  حال  و 
تنبیه متقابل و داشتن  را دارد.  یا مشاور  و روانشناس 
گارد هم جهت با پرخاشگر تنها به مثابه باد زدن آتش 
کینه و خشم است. وقتی که کودک آرام شد می توان در 
مورد رفتارش با او صحبت کرد و بدون عصبانیت، داد 
و فریاد، تحقیر و تمسخر نسبت به رفتارش تذکر داد و 
شیوه های مناسب کنترل خشم و بروز رفتار مناسب را 

با او مرور کرد. 
چه تفاوتی بین پرخاشگری و خشونت وجود دارد؟

و  بدنی  صورت  به  که  است  طبیعی  احساسی  خشم 
ارگانیسم  طبیعی  واکنش  و  شود  می  ابراز  هیجانی، 
می  ناکامی  دچار  فرد  که  است  شرایطی  به  نسبت 
گردد، وقتی عامل درونی یا بیرونی مانع رسیدن ما به 
هدف شود احساس خشم می کنیم. ولی پرخاشگری 
رفتاری است که گاهی بر اثر احساس خشم در افراد با 
اهداف مختلف دیده می شود. در واقع پرخاشگری نوعی 
واکنش رفتاری است که در افراِد خشمگینی که ترسو و 
ضعیف بوده و احساس ناامنی می کنند دیده می شود. 
را در خطر  ناکامی، خویشتن  با  آن ها هنگام مواجهه 
تهدید یا در معرض آسیب می یابند. به دیگر بیان خشم 
یکی از واکنش های طبیعی بدن در قبال بروز برخی 
رفتارها و مشاهده صحنه ها رخ می دهد اما پرخاشگری 
رفتاری منبعث از خشم است که انسان باید در جهت 

کنترل آن یا کاهش آن بکوشد.
سخن آخر

تعامل با کودکان و نوجوانان به ویژه در این ایام کرونایی 
که کودکان در آپارتمان ها بیشتر با خانواده ها هستند 
و کمتر امکان تخلیه انرژی در محیط های باز را ندارند، 
بسیار دشوار است و ممکن است حتی بروز پرخاشگری 
در این ایام بیشتر دیده شود. در چنین شرایطی در گام 
چنین  بروز  های  موقعیت  دالیل  باید  خانواده  نخست 
رفتاری را شناسایی کند و سپس در جهت مقابله با آن 
هدفگذاری و تصمیم گیری کند. گاهی والدین تصور می 
کنند که عصبانی شدن در مقابل فرزندان کار درستی 
نیست اما همیشه هم این طور نیست گاه بچه ها الزم 
است که عصبانیت والدین را ببینند و گاهی حتی بلند 
اما  کند  خود  اشتباه  متوجه  را  ها  آن  کردن،  صحبت 
عصبانیت صحیح با پرخاشگری همراه با توهین، تهدید، 
تحقیر و سرزنش متفاوت است. خانواده ها باید بیاموزند 
کمک گرفتن از روانشناس، آموزش و یادگیری مهارت 
قبال  در  جایزه  اهدای  خشم،  کنترل  و  زندگی  های 
پذیری  مسئولیت  حس  افزایش  پسندیده،  رفتارهای 
رفتار  این  که  چرا  دهند  قرار  خود  های  اولویت  در  را 
های منطقی  می تواند در کاهش پرخاشگری کودکان 
مشکل  حل  کرد  اذعان  باید  مجموع  .در  باشند  موثر 
پرخاشگري در کودکان و نوجوانان کاری پیچیده است 
و به صبر و حوصله ی زیاد نیاز دارد. ولی با کمک گرفتن 
از اهل فن می توانید به نحو بهتری به هدایت عاطفی 
رفتار  تا  بپردازید  فرزندتان  نیاز  مورد  رفتار  تغییر  و 
ناشایست خود را پشت سر بگذارد و با پا به سن گذاشتن 
رفتار های معقول تر و سنجیده تری از خود نشان دهد.

رفتار قهرآمیز با کودکان خشن، باد زدن آتش پرخاشگری است! 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
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۴ منبع ایران برای خرید
 1۸ میلیون دوز واکسن کرونا

 سردار حسین اشتری :



سیاسی
خبر

یک چهره نظامی رسما کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شد

 فصل جدیدی در حکمرانی رقم می زنم

سردار دهقان در مصاحبه ای ویدئویی رسما اعالم کاندیداتوری کرد و اعالم 
کرد می خواهد فصل جدیدی در حکمرانی رقم بزند.

به گزارش همشهری آنالین، سردار دهقان وزیر سابق دفاع در مصاحبه ای 
رسما اعالم کاندیداتوری کرد و گفت: خودم را یک عنصر کامال ملی و انقالبی 
اختیار گذاشتن  در  بوده،  مهم  برایم  امروز  به  تا  آنچه  که  فردی می دانم  و 
ظرفیت فکری، اجرایی و ذهنی خودم برای پیشبرد اهداف و منافع نظام و 

انقالب بوده است.
و  بردن شأن  باال  و  قدرت  زیرساخت های  تقویت  جامعه،  کردن  توانمند  او 
منزلت کشور ملت و کشورم در صحنه جهانی را از جمله موضوعاتی اعالم 

کرد که تا به امروز به دنبال آن بوده است.
مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی خاطر نشان کرد: من به گرایشات 
سیاسی به این معنا که بگویم از جریانات سیاسی متعارف امروز جامعه و 
اصالح طلب یا اصولگرا هستم، حتما وابستگی ندارم، بلکه به اصل اصیل و 
اصالت انقالب معتقدم چون برخواسته از ناب خواسته ی مردم است؛ به این 
باور دارم و سعی میکنم این تفکر را نمایندگی کنم و فکر میکنم که قادرم یک 
فضا اجماع، تفاهم و گفت وگو در سطح ملی و یک فضای گفت وگوی از موضع 
قدرت و عزت با خارج فراهم کنم و از آن طرف هم بستر حضور همه کسانی 

که در موضع و عزم و اراده خدمت به جامعه و کشور هستند را فراهم کنم.
سردار دهقان اظهار کرد: باید از فضای سنتی حاکم بر اداره و تصمیم گیری 
مان فاصله جدی بگیریم و به فضایی جدید وارد شویم و نظام اداری سالم و 
کارآمدی را که در خدمت توسعه کشور باشد فراهم کنیم و ان شاءاهلل بسیج 
تمام امکانات در قالب یک سازمان و ترتیبات صحیح  برای پاسخ به نیازهای 
فوری، میان مدت و بلند مدت کشور و به عبارتی قرارگرفتن در یک مسیر 
رشد و توسعه با کمترین هزینه و کمترین پیامدهای غیر قابل قبول یا نا 

مطلوب را دنبال خواهم کرد.
او با تاکید بر اینکه فصل مناقشات و جدال سیاسی در این کشور تمام شده 
است، گفت: فکر می کنم جریانات سیاسی امروز به این عقالنیت رسیده اند که 
آنچه که مهم است پیگیری خواسته های مردم قبل از پیگیری خواسته های 
حزبی و گروهی است؛ اگر این عقالنیت شکل بگیرد، به اعتقاد من می توانیم 
وارد دوران جدید در عرصه اداره و سیاست و حکمرانی شویم که آن چیزی 
است که من دلم می خواهد اگر ملت اقبال کردند آن را اجرایی کنم و فکر 
می کنم این همان خواسته ی مرکزی مردمی است که انقالب کردند و پای 
آن ایستاده اند و عالقه مند  هستند که نظامشان قوی و عزیز باشد و خودشان 
در درون نظام احساس عزت و افتخار کنند؛ این مظلوم ملت ماست و باید به 

این فضا دامن زده شود.

بروز  دلیل  به  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
مشکل در تامین ارز کاالهای اساسی در تامین 
نهاده ها به مشکل خوردیم، گفت: قیمت مرغ 

به قیمت های مصوب برمی گردد.
 علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهار کرد: در جلسات هیات 
دولت بحث بودجه صبح و عصر در دستور کار 

جلسه دولت قرار دارد.
از حدود  تنها  نه  این دولت  افزود: در  ربیعی 
۱۱۰ میلیارد دالر درآمد ارزی سالهای گذشته 
خبری نبود بلکه درآمد پیش بینی شده ۵۰ 
میلیارد دالر را هم نداشتیم. از سال ۱۳۹۷ با 
وجود فشارهای اقتصادی و تحریم های آمریکا 
و کاهش درآمدهای ارزی در این دولت و حتی 
انتقال پول اندک صادرات نیز بسیار محدود و 

با مشکل انجام می شد.
وی تاکید کرد: با این حال از سال ۹۷ تا ۹۹ 
توانسته ایم بودجه را به نحوی سامان دهیم که 

دچار عدم تعادل نشویم.
تشریح اهداف الیحه بودجه ۱۴۰۰

 ۱۲ ما  تاکنون  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
تصویب  به  را  بودجه  اهداف  با  همراه  تبصره 
بودجه  اهداف  مهمترین  جمله  از  رساندیم. 
۱۴۰۰ کاستن از بودجه جاری به نفت، درون 
زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش 
غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با 
فقر مطلق، دنبال کردن حمایت های معیشتی، 
گسترش اشغال های خرد، کوچک و متوسط، 
دنبال کردن طرح تامین مسکن ارزان قیمت، 
به  توجه  و  دولت  دارایی های  کردن  مولد 
بهره وری، توجه به محیط زیست، گسترش 
صادرات غیرنفتی، توجه به فناوری های نو و 
شرکت های دانش بنیان، و نیز توسعه برنامه ای 
جهت حفظ سالمت مردم، ایجاد عدالت های 

منطقه ای و اتمام پروژه های نیمه تمام است.
ربیعی با اشاره به بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
و مهمترین مصوباتی که تاکنون مطرح شده 
است، گفت: اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال 
از منابع شرکت دولتی تابعه وزارت نفت برای 
اتمام طرح )پروژه( های نیمه تمام گازرسانی به 

روستاها در بودجه مقرر شده است.
نوسازی،  سازمان  سهم  افزایش  افزود:  وی 
توسعه و تجهیز مدارس کشور از محل عوارض 
الحاق برخی مواد به قانون  ماده )۶۵( قانون 
از   )۲( مالی دولت  از مقررات  تنظیم بخشی 
۲۰ درصد به ۴۰ درصد و اختصاص کل حدود 
۵۰ درصد برای برای تأمین و استانداردسازی 
درس  کالس  یکصدهزار  گرمایشی  سامانه 
شده  مقرر  که  بود  مواردی  دیگر  از  مدارس 

است.
سخنگوی دولت گفت: استمرار جریان فروش 
روش های  مطابق  دولتی  دارایی های  و  سهام 
چهل  اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون 
همچنین  و  اساسی  قانون   )۴۴( چهارم  و 
در  معامله  قابل  سرمایه گذاری  صندوق های 
سقف  تعیین  همچنین  و   )ETF( بورس 
)فاینانس(  خارجی  مالی  تأمین  تسهیالت 
میلیارد  یک  که  دالر  میلیارد   ۳۰ معادل 
و  آزمایشگاه ها  تجهیز  برای  صرفاً  آن  دالر 
علوم  دانشگاه های  دانشگاه ها،  کارگاه های 
پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و 
فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
است، از دیگر موارد مصوب در الیحه بودجه 

است.
استفاده  امکان  کرد:  تاکید  ربیعی 
سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و 
نهادهای عمومی غیردولتی از تسهیالت بانکی 
و  نفت  باالدستی  توسعه ای  طرح های  برای 
پیشگیری از خانم فروشی گاز، صنایع تکمیلی 
و تبدیلی کشاورزی، برای توسعه حمل و نقل 
درون و برون شهری و همچنین امکان انتشار 
برای  شهرداری ها  برای  اسالمی  مالی  اوراق 
طرح های قطار شهری و حمل ونقل شهری از 

دیگر موارد بررسی الیحه بودجه بود.
وی استمرار جریان عملیات بازار باز به منظور 
اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود 
مهار  نقدینگی،  بلندمدت  )کنترل(  مهار  و 
اعتبار  تامین  برای  اجازه  و  تورم  )کنترل( 
عملیات طرح های بازآفرینی شهری و احیای 
بافت های فرسوده و تاریخی و همچنین طرح 
اقدام ملی تامین مسکن از محل منابع داخلی 
شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از 
دیگر موارد مقرر شده در بودجه ۱۴۰۰ عنوان 

کرد.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: وزارت 
رایگان  زمین  تامین  برای  شهرسازی  و  راه 
مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه و مراکز 
بهداشتی در طرح های مسکن مورد تصویب و 
در اختیار قراردادن آن به دستگاه های دولتی 

ذی ربط مکلف شده است.
ربیعی اقساطی شدن هزینه های خرید و نصب 
کنتورهای حجمی و هوشمند برای چاه های 
و  شهرداری ها  الزام  کشاورزی،  مجاز  آب 
دهیاری ها برای ساماندهی و بهسازی محیط 
ساخت  زیر  تامین  و  شهرها  حاشیه  اسکان 
همچنین  و  مناطق  این  در  عمومی  خدمات 
الزام به اصالح شبکه آب روستایی و طرح های 
فاضالب روستایی و الزام سازمان صدا و سیما 
به پرداخت ۳۰ درصد از درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی برای کمک به 
فدراسیون های ورزشی را از دیگر موارد مقرر 

شده در بودجه ۱۴۰۰ دانست.
از عوارض گمرکی  داد: ۱۵ درصد  ادامه  وی 
و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی افزایش 
می یابد و به کمک به هزینه های بیماری های 
خاص و خدمات درمانی مثل کاشت حلزون، 
خرید عضو مصنوعی، بیماران اوتیسم و نقص 

ایمنی اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: معافیت زائران 
اربعین از عوارض خروج از کشور نیز از دیگر 
مصوبات دولت در بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

بود.
مرغ به قیمت مصوب برمی گردد

گفت:  مرغ  قیمت  مساله  به  اشاره  با  ربیعی 
همچنین در کنار مباحث بودجه مساله علت 
گرانی بی منطق مرغ هم در جلسه مطرح شد. 
بنابر گزارش وزیر جهاد کشاورزی این قیمت 
با برنامه ریزی صورت گرفته به قیمت مصوب 

خواهد رسید.
وی افزود: در این جلسه عنوان شد که برای 
جهاد  وزارت  فروشی ها  عمده  بازار  تنظیم 
روز  در  و  است  کرده  پیدا  ورود  کشاورزی 
مرغ  تن  شامل ۱۶۰  مرغ  تن  یکشنبه ۳۲۰ 
گرم به قیمت ۱۸,۵۰۰ تومان و ۱۶۰ تن مرغ 
منجمد به قیمت ۱۵,۰۰۰ هزار تومان را وارد 

بازار کرده است تا قیمت را پایین بیاورد.
سخنگوی دولت گفت: توزیع مرغ در میادین 
مستقیماً  تا  می شود  انجام  بار  تره  و  میوه 
به  هم  بارها  اضافه  برسد.  مردم  دست  به 

فروشگاه های زنجیره ای و … داده می شود.
ربیعی گفت: قیمت مرغ در میدان بهمن روز 
تومان  هزار   ۳۴ شاخص  عنوان  به  یکشنبه 
بوده است. روز گذشته )دوشنبه( حداقل ۶۵۰ 
به قیمت  تن مرغ شامل ۳۰۰ تن مرغ گرم 
قیمت  با  منجمد  مرغ  تن   ۳۵۰ و   ۱۸۵۰۰
قیمت  است.  بازار شده  وارد  توماان   ۱۵۰۰۰
در میدان بهمن ساعت ۱۳ روز دوشنبه، به 

۲۸,۰۰۰ تومان رسید.
فروش ها  خرده  سطح  در  اینکه  بیان  با  وی 
هنوز بعضی از فروشگاه ها مرغ روزهای گذشته 
را دارند و مقاومت می کنند، گفت: از سه شنبه 
این توزیع افرایش پیدا خواهد کرد و قیمت ها 
پایین خواهد آمد. قیمت مصوب ستاد تنظیم 

بازار، ۲۰,۴۰۰ تومان است..
تعزیزات  اینکه  بر  تاکید  با  دولت  سخنگوی 
ورود جدی پیدا کرده و نظارت تشدید خواهد 
شد، گفت: توزیع هم از جنوب شهر، میادین 
است.  شده  شروع  و....  پیروزی  نواب،  خزانه، 
نیاز  مورد  ارز  تامین  کاهش  با  روزها  این 
گرانی های  شاهد  متاسفانه  اساسی  کاالهای 
نگرانی  این  شده ایم.  تحمیلی  و  ناخواسته 

مشترک دولت با مردم است.
این  تک  تک  که  کرد  امیدواری  ابراز  ربیعی 
خانه های  وزارت  و  بوده  نظر  تحت  کاالها 
ذیربط موظف به برنامه ریزی برای تامین بازار 

و کنترل قیمت شده اند.
مساعدت ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت برای 

کاستن از فشار بر آسیب دیدگان کرونا
سخنگوی دولت با اشاره به آخرین تصمیمات 
دولت درخصوص بحث مبارزه با کرونا گفت: 
مرحله  در  مهمی  تصمیمات  هفته  این  در 
شد.  گرفته  کرونا  بیماری  شیوع  از  جدیدی 
همه  همکاری  به  منوط  طرح  این  اثربخشی 
جانبه و مداوم همه مردم است. ما به این امر 
برای  مشکالتی  تصمیم  این  که  بودیم  وافق 
ایجاد  مشاغل  از  بخشی  معشیت  و  زندگی 
خواهد کرد ولی در این دو گانه بنابر سیاست 
بودن  محور  و  بودن  دار  اولویت  همیشگی 

سالمت این تصمیم اتخاد شد.
ربیعی افزود: برای کاستن از فشار بر آسیب 
 ۱۲ حدود  کرونا  از  ناشی  معیشتی  دیدگان 
هزار میلیارد تومان مساعدت در قالب پرداخت 
به گروه هدف صورت خواهد گرفت. برای یک 
خانوار ۴ نفره ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان در نظر 
گرفته شده است و برای افرادی که داوطلب 
حمایت  این  از  بخشی  پیشاپیش  دریافت 
تومانی  میلیون  یک  وام  هستند  معیشتی 
بدون هیج بهره ای پرداخت خواهد شدو مابه 
التفاوت نرخ بهره را دولت با تخصیص ۱,۴۰۰ 

میلیا رد تومان جبران خواهد کرد.
از  دولت  از  نمایندگی  به  من  داد:  ادامه  وی 
همه مردمی که با رعایت پروتکل ها دولت و 
کادر سالمت را حمایت کردند، سپاسگزاری 
می کنم. شواهد و آمارهای روزهای اول و دوم 
نشان می دهد که در تهران حدود ۲۸۰ هزار 
مسافر در مترو و اتوبوس ها کاهش داشته ایم. 
باید  مردم  بین  بیشتر  مراعات  این  رغم  به 

لحاظ شود.
در  همجنین  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
متوسط  طرح  این  اول  روز  در  کشور  کل 
مشابه  به  نسبت  نقلیه  وسایل  ساعتی  تردد 
هفته قبل ۳۸.۳ درصد کاهش داشته است و 
استفاده از خودروهای شخصی نیز ۳۲ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
و  انتظامی  نیروی  از  کرد:  تصریح  ربیعی 
این  اجرای  در  نیز  آن  کش  زحمت  پرسنل 
این  اجرای  در  مطمئناً  می کنم.  تشکر  طرح 
طرح برای مردم هم مشکالتی پیش خواهد 

نیازمند  بینی  پیش  هر  با  طرحی  هر  آمد. 
اصالح، ترمیم و تکمیل است. همکاران ما در 
و  اجرا  مداوم شیوه  به طور  قرارگاه عملیاتی 

نواقص را بررسی و اصالح خواهند کرد.
بود  وی گفت: مطابق وعده ای که داده شده 
هزار   ۶۰ به  هزار   ۴۰ از  کرونا  روزانه  تست 
هزار   ۱۲۰ به  نیز  آینده  هفته  در  و  رسیده 
و  تست  و  پروتکل ها  رعایت  رسید.  خواهیم 
قرنطینه مبتالیان مهمترین راهکار مبارزه با 
کروناست. از افراد مبتال می خواهیم که وظیفه 
انجام  قرنطینه  بر  مبنی  را  خود  اجتماعی 
بدهند. بررسی ها نشان می دهد ۲۰ درصد این 
افراد پروتکل ها را رعایت نکرده و در قرنطینه 

نماندند.
اعمال  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
از دولت  استفاده  با  محدودیت های هوشمند 
همه  اتصال  است.  شده  آغاز  هم  الکترونیک 
خطوط هوایی و ریلی و همچنین اتوبوس های 
بین شهری و تاکسی های اینترنتی به دولت 
این  همه  است.  رسیده  اتمام  به  الکترونیک 
خطوط حمل و نقل عمومی، در زمان حمل 
مسافر وظیفه دارند مسافرین خود را از وزارت 
به  مبتال  فرد  اگر  و  کنند  استعالم  بهداشت 
خاطر حفظ  به  وی  جابجایی  از  باشد،  کرونا 

سالمت دیگران جلوگیری می شود.
ربیعی گفت: ظرف چند روز گذشته نزدیک 
که  اعمال شده  ممنوعیت سفر  مورد   ۱۶۰۰
آمار قابل توجهی است. تالش وزارت ارتباطات 
با توسعه  تا  این است  بر  و سایر وزارتخانه ها 
این سیستم امنیت بهداشتی در سیستم حمل 
و نقل عمومی حاکم شود و این اقدام مهمی 

است.
قرار  دولت  کنار  در  عرصه ها  تمام  در  بسیج 

بگیرد
وی با بیان اینکه در هفته بسیج قرار داریم و 
فردا نیز روز بسیج است، گفت: واژه بسیج پر 
از مفهوم و پر از رمز و رازهای تاریخ معاصر 
ماست. بسیج یادآور ملتی است که با اتکا به 
خدا و دستان خالی با از خودگذشتگی، و در 
کنار هم بودن در مقابل همه قدرتهای جهان 
ایستادند. بسیج نیاز جامعه ما در همه دوران 
است. بسیج را با همه این مفاهیم نه برای یک 
دوره تاریخی و نه برای موزه ای شدن خاطرات 
بلکه برای همه تاریخ سرزمین ایران زمینمان 

نیازمندیم.
سخنگوی دولت گفت: ما امروز به بسیج باالتر 
از سازمان و نهاد بلکه به عنوان یک ساختار 
عظیم اجتماعی و یک فرهنگ نهادینه عمومی 
برای عبور از شرایط سخت و ساختن آینده ای 
نیازمند  ما  نیازمندیم.  بعدی  نسل های  برای 
بسیجی همگانی هستیم. جامعه زخم خورده 
فداکاری،  همدلی،  وحدت،  با  را  تحریم  از 
دگرخواهی و ندیدن نفع شخصی در عبور از 

این شرایط تاریخی التیام بخشیم
به عنوان سخنگوی دولت این هفته را به همه 
و  امروز  بسیجیان  جنگ،  سالهای  بسیجیان 

دیروز تبریک می گویم.
بسیج  است  معتقد  دولت  داد:  ادامه  ربیعی 
حل  برای  دولت  کنار  در  عرصه ها  تمام  در 
مشارکت  نیازمند  که  موضوعاتی  و  مشکالت 
عظیم اجتماعی است، قرار بگیرد. فقرزدایی، 
حمایت های اجتماعی و در این روزها مبارزه با 

کرونا فرصت های این تعامل است.
آمریکا  انتخابات  به  اشاره  با  و  ادامه  در  وی 
آنچه  آمریکا،  انتخابات  نتیجه  از  فارغ  گفت: 
مردم را خوشحال کرده است شکست سیاست 
فشار حداکثری و طراح و حامیان این سیاست 
است. امروز تحریم های غیرقانونی علیه ملت ما 
در شکننده ترین و ناکارآمدترین وضعیت خود 
در سه سال اخیر قرار گرفته است و مردم و 
بازارها به روشنی این پیام را دریافت کرده اند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: صدای خرد شدن 
در  حداکثری  فشار  سیاست  و  تحریم  دیوار 
سراسر دنیا هم به خوبی شنیده شده است. 
و  مقاومت  تحریم،  دیوار  فروریختن  علت 
ایستادگی مردم ما در برابر قلدری و همینطور 
بخاطر منطق ضعیف، غیرانسانی و زورگویانه 
آن برای جامعه بین المللی بود نه جابه جایی 
که  داریم  باور  عمیقاً  ما  آمریکا.  در  دولت ها 
حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا می شد، 
شکست  جز  از  نتیجه ای  تحریم  سیاست 

نداشت.
ربیعی تصریح کرد: امروز دولت مانند سال های 
گذشته، با توان و با تمام تجارت و توان خود 
بود. الزم  مردم خواهد  منافع  تضمین  پیگیر 
است در اینجا توضیح بدهم که تالش دولت 
مرحله  چهار  گذشته،  سال های  و  ماه ها  در 
تقویت  برای  تحریم ها  زدن  دور  اول،  داشت. 
خط مقدم مبارزه با کرونا و حمایت از اقتصاد 
وجودی  فلسفه  کردن  اعتبار  بی  دوم،  ملی، 
فشار حداکثری از راه اعتبار بخشیدن به تاب 

دولت  اراده  کردن  تاثیرناپذیر  و  ملی  آوری 
مردم.  تضمین سالمت  و  معیشت  تأمین  در 
با  یکجانبه  تحریم های  رژیم  تضعیف  سوم، 
کمک دیپلماسی چندجانبه. چهارم، برگشت 
ناپذیر کردن یا حداقل پرهزینه کردن اعمال 

تحریم ها در آینده.
سر  پشت  را  مرحله  دو  ما  کرد:  تاکید  وی 
یعنی  سوم  مرحله  آستانه  در  و  گذاشته ایم 
کمک  با  تحریم ها  تضعیف  برای  تالش 
این مرحله  دیپلماسی چندجانبه قرار داریم. 
حساسی در تاریخ ایران است که مستلزم هم 
صدایی، هم سویی و انسجام ملی و حمایت از 
وزارت امور خارجه به عنوان سکاندار سیاست 

خارجی است.
امیدواریم کمتر از سال ۹۹ از نفت در بودجه 

استفاده کنیم
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه 
دارد  آینده  بودجه سال  در  نفت چه سهمی 
نفتی  درامدهای  احیای  به  امیدوار  چقدر  و 
هستید، گفت: امسال بودجه بعد از فرمایشات 
ساختار  اصالح  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر 
بودجه نکات مهمی را در بر دارد. دولت بیش 
از سه سال تجربه تحریم را دارد. اتکا به درآمد 
از سال گذشته  بیش  بودجه جاری  در  نفت 
نخواهد بود و این یک خبر است. بودجه جاری 
کشور را به قبل از دوران تحریم بر نخواهیم 
بر  هم  قبل  بودجه های  امیدواریم  گرداند. 

همین منوال باشد.
و  زیرساخت ها  توسعه  برای  داد:  ادامه  وی 
مردم  به  کمک  قالب  در  اجتماعی  حمایت 
برنامه  و  برای مردم تالش ها  و درآمد سازی 
کردن  کم  است.  گرفته  صورت  هابی  ریزی 
اتکای بودجه به نفت از آرزوهای دیرینه ایران 
است. دولت با تجربه مقاومت در برابر تحریم 
تا حد زیادی به سمت برآورده شدن این نگاه 
تاریخی ایرانیان رفته است. امیدواریم ما حتی 
کمتر از سال ۹۹ از نفت در بودجه استفاده 
و  کردیم  جلوگیری  مالیاتی  فرار  از  کنیم. 

مالیات امروز شفاف شد.
رئیس  گفته  به  بنا  گفت:  دولت  سخنگوی 
ماهه   ۷ در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل 
پیش  درآمدهای  درصد   ۱۰۰  ،۱۳۹۹ سال 
عالوه  است.  یافته  تحقق  مالیاتی  بینی شده 
بر مالیات، مولد کردن دارایی های دولت یکی 
از راهکارهای مهم جایگزین نفت بوده است. 
صورت  نیز  ضروری  غیر  هزینه های  کاهش 

گرفته است.
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه 
آیا نشانه ای از عالقمندی شرکت های خارجی 
به بازگشت به بازار ایران پس از انتخاب آقای 
سرمایه  برای  ایران  گفت:  می بینید،  بایدن 
برای  مهمی  ظرفیت های  دارای  گذاری 
شرکت های خارجی است. بازار ۶۰۰ میلیونی 
همسایگان، ۶۷ نوع ماده معدنی که این نوع 
تنوع در دنیا بی نظیر است، دومین کشور به 
اجتماعی  خاص  موقعیت  همسایگان،  لحاظ 
دارای نیروی انسانی متخصص و منابع انرژی 
برای  جذابی  زمینه های  این  بی شک  ارزان، 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران 

است.
حداکثری  فشار  کاهش  با  قطعاً  افزود:  وی 
حضور  عدم  و  ظالمانه  تحریم های  رفع  و 
تمایل  و  خارجی  شرکت های  حضور  ترامپ، 
به سرمایه گذاری در ایران بیشتر خواهد شد. 
اخیراً تماس ها جهت گشایش دفاتر و حضور 
یافته  افزایش  ایران  در  خارجی  شرکت های 

است.
سخنگوی دولت گفت: برخی بازگشایی دفاتر 
را بررسی می کنند که البته برخی از شرکت ها 
را  شرکت ها  هیچگاه  و  داشتند  حضور  قباًل 
با  شرکتها  این  قطعاً  نکردند.  تعطیل  کاماًل 
برای  بیشتری  امکان  حضورشان  به  توجه 

فعالیت پیدا خواهند کرد.
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص بسته 
حمایتی جدید دولت، گفت: با توجه به شدت 
گرفتن کرونا و اتخاذ تصمیم تعطیلی فراگیر 
کم  اقشار  از  خود  حمایتی  بسته های  دولت 
درآمد جامعه و صاحبان مشاغل را تدوین و 

اجرا می کند.
دریافت  مشمول  خانوارهای  داد:  ادامه  وی 
یارانه کمک معیشتی که دارای منبع درآمدی 
ثابت ماهانه نباشند تا سقف حدود ۳۰ میلیون 
نفر از کمک بالعوض به ازای هر عضو خانواده 
مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از آذرماه تا پایان سال 

برخوردار خواهند شد.
می شود  بینی  پیش  گفت:  دولت  سخنگوی 
شود.  آغاز  آذرماه  پایان  از  مبالغ  این  واریز 
همچنین ۱۱ میلیون خانوار از تسهیالت وام 
دولت  می شوند.  بهرمند  تومانی  میلیون  یک 
تالش می کند با انجام کار کارشناسی از هفته 

آینده پرداخت وام را نیز آغاز کند.

مرغ، به قیمت مصوب برمی گردد/ در 
تامین ارز به مشکل خورده بودیم

خبر

ظریف در گفتگو با وزیر خارجه سوئد:

استقالل و حاکمیت خود را قربانی 
سیاست های زورگویانه آمریکا نکنید

محمدجواد ظریف و وزیرخارجه سوئد، در یک تماس تلفنی، آخرین 
تحوالت بین المللی، موضوعات منطقه ای، موضوعات مربوط به برجام، 
و روابط دوجانبه و کنسولی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر 

قرار دادند.
به نقل از اداره کل سخنگویی وزارت امور خارجه، عصر امروز محمد 
لینده  آنه  و خانم  ایران  اسالمی  وزیر خارجه جمهوری  جواد ظریف 
وزیر خارجه سوئد، در یک تماس تلفنی، آخرین تحوالت بین المللی، 
موضوعات منطقه ای، موضوعات مربوط به برجام، و روابط دوجانبه و 

کنسولی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
و  غیرقانونی  تحریم های  به  اشاره  با  تماس  این  در  ظریف  دکتر 
ناتوانی  از  ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه  متحده  ایاالت  غیرعادالنه 
کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات خود در برجام انتقاد کرده و به 
وزیر امور خارجه سوئد توصیه کرد استقالل و حاکمیت خود را قربانی 

سیاست های زورگویانه و ظالمانه آمریکا نکنند.
محمد جواد ظریف و وزیر خارجه سوئد، در یک تماس تلفنی، آخرین 
تحوالت بین المللی، موضوعات منطقه ای، موضوعات مربوط به برجام، 
و روابط دوجانبه و کنسولی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر 

قرار دادند.

مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار 
نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: مشکل اقتصاد کشور، نداشتن 
راهکار نیست، حل مشکالت در کنار اراده، شجاعت هم می خواهد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت: 
معظم  رهبر  می کند.  مؤثر  را  تحریم ها  گذاشتن،  دست  روی  دست 
انقالب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تأکید کردند اگر همت 

کنیم و به دل مشکالت برویم، می توانیم تحریم ها را بی اثر کنیم.
حل  نیست؛  راهکار  نداشتن  کشور،  اقتصاد  مشکل  کرد:  تاکید  وی 

مشکالت در کنار اراده، شجاعت هم می خواهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس: 
رئیس جمهور از من شکایت کرده است

 سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در توئیتی 
شکایت  وی  از  جمهور  رئیس  روحانی  االسالم حسن  که حجت  کرد  اعالم 

کرده است.
به گزارش همشهری آنالین،  سید محسن دهنوی در حساب کاربری اش در 
توییتر نوشت: »در مراسم تحلیف "از این که دهان مخالفان و منتقدان را" 
ببندد به خدا پناه برد اما امروز از من شکایت کرد. بی صبرانه مشتاق حضور 
در دادگاه هستم تا اثبات کنم صنعت هسته ای و صنعت فضایی به دست این 

دولت به تعطیلی کشانده شده است. از پیشرفت ایران کوتاه نمی آیم.«
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کمالوندی: سازمان انرژی اتمی امکان 
افزایش غنی سازی و طراحی راکتور را دارد

طرح  فنی  مالحظات  اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
راهبردی لغو تحریم ها را به مجلس ارائه کردیم، گفت: این سازمان 
امکان افزایش غنی سازی،طراحی راکتور و تولید ماشین های پیشرفته 

را دارد.
 بهروز کمالوندی در خصوص طرح اقدام راهبردی لغو تحریم ها که در 
کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح است، گفت: طرح اقدام راهبردی 
در مجلس در حال بررسی است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی از ما خواسته تا نظر خود را درباره جنبه های فنی این طرح 
عنوان کنیم. بر همین اساس چند جلسه مشترک داشتیم و در نشست 

امروز )چهارم آذرماه( نیز حضور پیدا کردیم.
وی افزود: صرف نظر از جنبه های سیاسی این طرح و اینکه تصمیم 
فنی  ما در مورد مالحظات  بود،  اسالمی چه خواهد  نظام جمهوری 
غنی  مختلف  حوزه های  در  مطرح  موارد  می کنیم.  نظر  اظهار  طرح 
از  توسعه است که بخش مهمی  و  راکتور و تحقیق  سازی، طراحی 
توجه  با  به خصوص  است  اجرا  قابل  اتمی  انرژی  سازمان  برای  آنها 
به پیشرفت هایی که در چند سال اخیر در حوزه توسعه ماشین های 

پیشرفته داشته ایم.
سازمان  کرد:  تصریح  ملت،  خانه  به  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
تولید  برای  اسالمی  جمهوری  نظام  تصمیم  صورت  در  اتمی  انرژی 
ماشین های پیشرفته در حد صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و درصد 

غنا برای نیازهای که داریم، امکان اجرا دارد.
کمالوندی گفت: ما در تالشیم تا مالحظات فنی سازمان در طرح دیده 
شود تا در صورت تصویب سازمان در اجرای آن مشکلی نداشته باشد.

ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده 
نزدیک رونمایی می شود

وزیر دفاع از رونمایی و تحویل ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک به 
نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت: این ناوشکن به لحاظ امکانات و تجهیزات 
و عملکرد، متفاوت از ناوشکن های هم نسل خود است. امیر سرتیپ حاتمی در 
مراسم بزرگداشت هفته بسیج که به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری 
پیرو  ما  برگزار شد، گفت:  با حدود ۸۰ مرکز وزارت دفاع در سراسر کشور 
فرماندهی هستیم که در مناسبت های مختلف از جمله عزاداری سید و ساالر 
شهیدان حضرت ابا عبدالحسین )ع(، ضمن بکارگیری تمامی اصول بهداشتی 
و رعایت پروتکل ها، برنامه های خود را بصورت دقیق پیش می بردند.وی با درود 
به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و بسیجیان شهیدی که در سنگرهای مختلف 
جمهوری اسالمی از دفاع مقدس تا امداد رسانی و خدمات رسانی به آحاد 
جامعه نقش آفرینی کرده اند، گفت: تشکیل بسیج مستضعفین یک ابتکار بی 
بدیل از جانب امام راحل عظیم الشأن بود که مبتنی بر اندیشه انقالب و اسالم 
شکل گرفت.وزیر دفاع ادامه داد: امام )ره( زمانی دستور بسیج مستضعفین را 
صادر کرد که ماجرای النه جاسوسی در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ رخ داد و 
پس از آن بود که امام عظیم الشان در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ با دستور تشکیل 
بسیج مستضعفین یک قدرت نمایی بزرگ را در مقابل آمریکایی ها طراحی 
کردند و با دستور تشکیل بسیج عماًل تهدیدات آمریکایی ها را به فرصت تبدیل 
کرد به گونه ای که شیطان بزرگ آمریکا با این تصمیم تاریخی به قدرت نرم 
جمهوری اسالمی ایران پی برد.امیر حاتمی با بیان نقش آفرینی های گسترده 
فرمانده  تعریف  به  اشاره  با  اسالمی  آوردگاه های جمهوری  تمامی  در  بسیج 
معظم کل قوا از بسیج و بسیجی گفت: بسیج صرفاً عضویت در سازمانی با 
این عنوان نیست؛ و هر یک از آحاد جامعه چنانچه با احساس مسئولیت و 
ایمان راسخ اقدامی را در راستای ارزشهای اسالم و انقالب انجام دهند بسیجی 
آمادگی و حضور در سنگری  یعنی  واقعی کلمه بسیج  به معنای  و  هستند 
که اسالم و قرآن به آن نیاز دارد.وی با بیان اینکه پس از گذشت ۴ دهه از 
انقالب اسالمی، شجره طیبه بسیج به درخت تنومندی  پیروزی شکوهمند 
تبدیل شده است، گفت: امروز در عرصه های مختلف مجاهدت، ایثار، از خود 
گذشتگی، امداد رسانی به محرومان، کمک به حوزه درمان و مقابله با ویروس 
کرونا شاهد اقدامات بسیج هستیم و ثمره این تفکر و اندیشه مقدس روز به 

روز پربارتر خواهد شد.



اقتصاد
اخبار

جنرال موتورز ۷ میلیون خودروی خود 
را فراخوانی می کند

جنرال موتورز اعالم کرد ۷ میلیون خودروی ساخته شده توسط این 
شرکت را به علت نقص فنی در ایربگ های مارک تاکاتا ایر، از سراسر 

جهان فراخوانی خواهد کرد.
به نقل از رویترز، جنرال موتورز اعالم کرد ۷ میلیون خودروی ساخته 
ایربگ های مارک  شده توسط این شرکت را به علت نقص فنی در 

تاکاتا ایر، از سراسر جهان فراخوانی خواهد کرد.
این اقدام پس از آن انجام می شود که آژانس ایمنی آمریکا درخواست 

این خودروساز برای جلوگیری از این فراخوانی را رد کرد.
تخمین زده می شود این فراخوانی برای جنرال موتورز ۱.۲ میلیارد دالر 

هزینه داشته باشد.
اداره امیمنی ترافیک بزرگراه های ملی آمریکا )ان اچ تی اس ای( اعالم 
شاستی بلند  و  وانت  خودروی  میلیون   ۵.۹ باید  جنرال موتورز  کرد 
ساخته شده در ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ خود را فراخوانی کند چراکه مانند 
این  ایربگ  افتاده  اتفاق  تاکاتا  ایربگ های  برای  که  حوادثی  سایر 
است  ممکن  رطوبت  و  حرارت  معرض  در  گرفتن  قرار  با  خودروها 

منفجر شود.
جی ام اعالم کرد ۷ میلیون خودرو را از سراسر جهان فراخوانی خواهد 

کرد که ۵۴۴ هزار مورد آن در کانادا خواهد بود.

رانت  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  یک 
نفر  هزار  چند  به  حداکثر  ترجیحی  ارز 
با  سیاست گذار  را  فساد  گفت:  رسید، 

سیاست گذاری اش ایجاد می کند
در  چین،  و  ایران  اتاق  رئیس  حریری   
با کارکرد  تلوزیونی پایش، در رابطه  برنامه 
از  داشت: خیلی  اظهار  بازرگانی  کارت های 
رفتارهای مدنی و حقوقی افراد می تواند از 
طریق یک وکیل انجام گیرد. باید برای این 
تا  شود  داده  وکالتنامه  یک  محضر  در  کار 
بدهد.  انجام  را  کارها  افراد  جای  به  وکیل 
کارت بازرگانی هم یکی از آن کارها است. 
تخلف در کارت های بازرگانی مانند جاهای 
یک  مثال  طور  به  دارد  وجود  نیز  دیگر 
شخص به جای شخصی دیگر برود و امتحان 
اما  هست  اینها  همه  وجود  احتمال  بدهد؛ 

نباید به روال تبدیل شود.
یکبار  بازرگانی  کارت های  با  رابطه  در  وی 
کارت ها  این  از  مجرمانه  استفاده  و  مصرف 
وارد  پورشه  که  پیرزن  یک  پشت  افزود: 
صادرات  که  خواب  کارتن  یک  یا  می کند 
کاال بدون بازگشت ارز دارد؛ مشخص است 
که چه چیزی صادر کرده است. کاالیی که 
کیست.  مال  که  است  معلوم  شده  صادر 
کارت  از  وقتی سواستفاده  اینکه  بر  مضاف 
بازرگانی صورت می گیرد برای محکم کاری 
اصلی  صادرکننده  به  وکالت نامه ای  حتماً 
به  را  کارت  صادرکننده  آن  می شود،  داده 
وکالت  وقتی  و  نمی دهد  کسی  هر  دست 
و  پییگیری  قابل  راحتی  به  گرفته می شود 

شناسایی است.
رئیس اتاق ایران و چین در رابطه با میزان 
راهکارهای  و  کشور  سطح  در  کاال  قاچاق 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  آن  رهیابی 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  گزارش های  طبق 
دالر  میلیارد   ۱۲ کاال  قاچاق  میزان  کاال، 
است، در سال های گذشته این رقم به ۲۰ 
میلیارد دالر هم رسیده بود. این رقم عدد 
کوچکی برای اقتصاد ما نیست کما اینکه این 
قاچاق چند دست هم می چرخد.  محصول 
قاچاق  حلقه  این  شناسایی  و  مقابله  برای 
کاال نیز باید تراکنش های ریالی افراد رصد 
به  جا  بانکی  در سیستم  قاچاق  پول  شود. 
جا می شود و با شفافیت تراکنش های بانکی 

به راحتی قابلیت ردیابی و شناسایی دارند.
حریری در رابطه با رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی 

اظهار داشت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ اصاًل چرا 
این رانت ارزی را می دهیم که بعد بخواهیم 
که  تومانی ای   ۴۲۰۰ دالرهای  تعداد  به 
دادیم پلیس بگذاریم و نظارت کنیم. بحث 
ارز ۴۲۰۰ تومانی راجع به رقم های درشت 
 ۴۲۰۰ ارز  دالر،  میلیارد   ۲۸ وقتی  است. 
تومانی داده شده در طی دو سال ۹۷ و ۹۸، 
یعنی ۲۸ میلیارد دالر ۱۰ هزار تومان تفاوت 
واردکنندگان داده  به  ارز مرجع  با  آزاد  ارز 
پول  تومان  میلیارد  هزار   ۲۸۰ است.  شده 
صرف کار اشتباه شده است. شما نمی توانی 
یک چاله را بکنی، آب در آن بریزی، بگذاری 
این آب بگندد، بعد اینجا پر از پشه بشود، 
بعد یک مگس کش دستت بگیری بخواهی 
یکی یکی این پشه ها را بکشی. سیاست ارز 
۴۲۰۰ دقیقاً مصداق همین عملکرد است. 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی آب  اگر سیاستگذاران 
به  خود  حشره  نمی کردند،  ایجاد  گندیده 

خود در آن مکان جمع نمی شد.
رئیس اتاق ایران و چین در رابطه با اشتباه 
سیاست گذاران در اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
افزود: فساد  به یک عده واردکننده خاص، 
ایجاد  با سیاست گذاری اش  را سیاست گذار 
هشتاد  به  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  می کند. 
رانت  این  نرسید.  ایران  مردم  نفر  میلیون 
ارزی حداکثر به چند هزار نفر رسیده است 
مابه التفاوت  این  از  نفر  و همین چند هزار 
ارز بهره برده اند. شما هر چقدر سر راه این 
پلیس بگذاری، نمی توانی او را کنترل کنی. 

چرا ما این را به جای اینکه در مبدأ به چند 
هزار وارد کننده محدود بدهیم، در مقصد به 
یارانه  این  ما  نمی دهیم؟ چرا  مصرف کننده 
ارزی را به صورت نقدی به مردم نمی دهیم؟

حریری رئیس اتاق ایران و چین در پایان با 
اشاره به راهکار مناسب اعطای یارانه ارزی 
برخی  گفت:  مردم،  به  ضروری  کاالهای 
به  یارانه  اعطای  با  می گویند  اقتصاددانان 
ایجاد  تورم  و  می رود  باال  نقدینگی  مردم، 
واقعاً  اما  است  درستی  حرف های  می شود. 
واردکننده  به   ۴۲۰۰ ارز  که  است  این  راه 
اعطای  صورت  به  یارانه  اعطای  با  بدهیم؟ 
و  حمل ونقلی  بهداشتی،  رایگان  خدمات 
تامین حداقل کاالی ضروری متناسب با هر 
به  بسیار  شده  ایجاد  سیاستی  طرح  دهک 
هم  خانوار  هر  بود.  نزدیک تر  بسیار  عدالت 
می شد  ایجاد  مردم  برای  رایگان  بهداشت 
هم  ندهد.  را  بهداشتش  پول  قرون  یک  تا 
تحصیل رایگان درجه یک برای هفت دهک 
نقل  و  برای یک سری حمل  جامعه است. 
عمومی رایگان داد. تنها با اعطای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردکنندگان، به این افراد خاص، 

رانتی خاص و تکرارنشدنی اعطا کردیم.
در  اقتصادی  کارشناس  شهبازی،  موسی 
ایران،  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  با  رابطه 
اظهار داشت: با توجه به داده های اقتصادی، 
کشور در سال های اخیر به طور متوسط هر 
ساله ۲۰ درصد تورم داشت. مشکل تورم هر 
ساله در کشور ما بوده و متاسفانه به دلیل 

معدود  جزو  اقتصاد  ساختاری  مشکالت 
کشورهای دارای تورم دورقمی هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به خلق پول 
گسترده سیستم بانکی که ریشه تورم های 
یک  افزود:  است،  بوده  کشور  در  دورقمی 
خلق  و  نقدینگی  رشد  بین  همسو  رابطه 
پول با تورم کشور وجود دارد. اگر نقدینگی 
به  و  نشود  استفاده  اقتصاد  مولد  بخش  در 
این  ساله  هر  بزند  دامن  جامعه  تقاضای 
می شود.  تبدیل  تورم  به  نقدینگی  رشد 
میزان پول سیال در سال های گذشته بسیار 
باالتر از شبه پول شده است و این به معنی 
افزایش سرعت گردش پول و همچنین ورود 
بازار دیگر  به  بازاری  از  نقدینگی سهمگین 
نقدینگی  ورود  این  خودبه خود  که  است 
تورم های باالیی ایجاد می کند. هر چه سهم 
پول باالتر برود، سرعت خلق نقدینگی نیز 

افزایش می یابد.
به  اشاره  با  پایان  در  شهبازی  موسی 
راهکار کنترل تورم انتظاری، اظهار داشت: 
و  مستغالت  دارای  افراد  تورم،  حالت  در 
از  را  انتفاع  بیشترین  مختلف  دارایی های 
از  قوی  اقتصادهای  در  برد.  خواهند  تورم 
ابزار  با  دارایی های سرمایه ای و غیرمصرفی 
را  سرمایه ای  تقاضای  راحتی  به  مالیاتی 
کنترل و مدیریت می کنند تا به این صورت 
از تورم های انتظاری جلوگیری کنند. مالیات 
بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی 

در همین راستا هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

اعطای خدمات و کاال به مردم، جایگزین 
رانت ارزی به واردکنندگان شود

گزارش

تجارت خارجی ۸ ماهه ۱۳۹۹ از مرز 
۴۴ میلیارد دالر گذشت

رئیس گمرک گفت:  آمار تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران در 
هشت ماهه سال جاری حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال 

به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر است.
ایران  گمرک  کل  رئیس  میراشرفی  مهدی  ایران،  گمرک  از  نقل  به 
این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن  گفت: میزان واردات کاال در 
بودکه از این رقم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را کاالهای اساسی 

تشکیل می دهد.
و ۱۰۰  میلیارد  این مدت ۲۳  در  کاال  واردات  ارزش کل  افزود:  وی 
میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و 

ارزش به ترتیب یک درصد و ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد.
از  ایران اظهارداشت: در بخش صادرات نیز بیش  رئیس کل گمرک 
۷۵ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر - بالغ بر 
سه برابر میزان وزنی واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ 
درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

کاهش داشته است.
کردیم،  اعالم  نیز  قبل  ماه های  در  که  همان طور  گفت:  میراشرفی 
خوشبختانه روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط 
عادی نزدیک می شود و امیدواریم که تا پایان سال شرایط بهتری در 

بحث صادرات داشته باشیم.
وی در مورد کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران گفت: عراق با ۵ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام 
دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر سوم، ترکیه 
با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر چهارم و افغانستان با یک میلیارد و 

۵۰۰ میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار دارند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: نکته ای که در مورد صادرات آبان ماه 
مقام چهارم  پسته  است که محصول  این  است  اهمیت  حائز  امسال 
میانگین  اینکه  به  توجه  با  و  را کسب کرده  ایران  کاالهای صادراتی 
است،  کیلو حدود ۳۰ سنت  هر  کشورمان  صادراتی  کاالهای  ارزش 
پسته هر کیلو ۶ دالر و باالتر صادر شده و این نشان می دهد که در 
اقالم عمده صادراتی، محصوالت کشاورزی و در رأس آن پسته سهم 

خوبی دارند.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ترکیب کاالهای وارداتی کشورمان 
با ۶ میلیارد دالر،  اظهارداشت: کشورهای مبدأ واردات شامل: چین 
امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر و آلمان با یک 

میلیارد و یکصد میلیون دالر بوده اند.
میراشرفی همچنین درباره اقالم عمده وارداتی کشورمان گفت: از ۱۰ 
قلم عمده کاالهای وارداتی غیر از دو قلم کاالی ضروری، هشت قلم 
مورد هم موضوع حائز  این  در  و  است  اساسی  دیگر شامل کاالهای 
اهمیت این است که واردات کشور به سمت تأمین کاالهای ضروری و 

اساسی و اقالم مورد نیاز تولید پیش می رود.
رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار ترانزیت کاال از کشورمان افزود: 
از قلمرو  در هشت ماهه سال جاری ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کاال 
کشورمان به سایر کشورهای همسایه ترانزیت شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ با 

افزایش ترخیص نهاده های دامی

وزیر صمت با بیان اینکه به عنوان تامین کننده نهاده های دامی، 
ایم،  کرده  ترخیص  گمرکات  از  را  کاال  تن  میلیون   ۱.۴ تاکنون 
گفت: کار نظارت بر توزیع این محصوالت بر عهده وزارت جهاد 

کشاورزی خواهد بود.
به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در جمع خبرنگاران، با اشاره 
اساس  بر  تصریح کرد:  وزارت جهاد کشاورزی،  با  کار  تقسیم  به 
تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم، مسئولیت 
تنظیم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت 

جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تأمین کننده نهاده های 
دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کاال را از گمرکات ترخیص کرده ایم، 
افزود: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاال در بندرعباس و 
بندر امام خمینی )ره( وجود داشت که با توجه به دستور )ابالغیه( 

رئیس جمهور، به سرعت در حال ترخیص است.
کاالهای  کرد:  تصریح  ادامه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
این  که  می شود  کشاورزی  جهاد  وزارت  تحویل  شده،  ترخیص 
وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام 
عهده  بر  نیز  محصوالت  این  توزیع  بر  نظارت  کار  بنابراین  کند، 

وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
قیمت  افزایش  مطالبه  بخش ها  برخی  کرد:  اضافه  حسینی  رزم 
برخی کاالها را داشتند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت 

کرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی دام و طیور تصریح کرد: مجموعه اقدامات در 
این حوزه باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان 
ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.

فرصت یک ماهه برای فعالسازی معادن راکد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: معادنی که در سطح کشور 
راکد و غیرفعال هستند، تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ 

در صورت غیرفعال بودن، مجوزشان باطل می شود.
رزم حسینی گفت: یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابالغ شد، 
فرصت سه ماهه برای معدن داران جهت فعال سازی معادن در 

اختیارشان بود.
همه  و  گذشته  شده،  تعیین  مهلت  از  ماه   ۲ تاکنون  افزود:  وی 
افرادی که پروانه بهره برداری و یا مجوز اکتشاف گرفتند حداکثر تا 
یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدامات اجرایی الزم جهت فعال سازی 

معادن در اختیار را عملیاتی کنند.
رزم حسینی تاکید کرد: طبق قانون مکلف به ابطال مجوز افرادی 
هستیم که پس از این مهلت سه ماهه، معادن تحت اختیارشان 
همه  موجود  مقررات  طبق  اینکه  ضمن  باشد؛  مانده  غیرفعال 
استان ها مکلف به برگزاری مزایده معادن مزبور خواهند بود و به 

افراد دارای اهلیت واگذار خواهند شد.
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بر اساس پیش بینی های جدید؛
چین با سبقت از آمریکا، بزرگترین پاالیشگر 

نفت جهان می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد با توجه به کاهش شدید ۸.۸ 
میلیون بشکه ای تقاضای انرژی، چین با پیشی گرفتن از آمریکا تا 

سال آینده به برترین پاالیش گر نفت جهان تبدیل شود.
به نقل از اسپوتنیک، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد با توجه 
به کاهش شدید ۸.۸ میلیون بشکه ای تقاضای انرژی که باعث شده 
است پاالیشگاه های آمریکا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند، چین 
با پیشی گرفتن از آمریکا تا سال آینده به برترین پاالیش کننده نفت 

جهان تبدیل شود.
از آغاز  انرژی، آمریکا که  طبق پیش بینی جدید آژانس بین المللی 
عصر نفت در اواسط قرن نوزدهم پیشتاز صنعت پاالیش نفت بوده 

است تا سال آینده جایگاه خود را به چین واگذار خواهد کرد.
از آغاز این هزاره ظرفیت پاالیشگاهی چین بیش از ۳ برابر شده است. 
پیش بینی شده است ظرفیت پاالیش نفت خام چین از ۱۷.۵ میلیون 
بشکه در روز در انتهای ۲۰۲۰، به ۲۰ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۵ 

برسد که معادل ۱ میلیارد تن در سال است.
استیو ساویر، مدیر بخش پاالیشگاهی شرکت مشاور صنعتی فکتس 
گلوبال انرژی )اف جی ای( می گوید: چین ظرف چند سال آینده ۱ 
میلیون بشکه در روز دیگر بله ظرفیت پاالیشگاهی خود اضافه خواهد 
کرد و به احتمال زیاد در سال آینده و یا سال بعد از آن از آمریکا در 

این صنعت پیشی خواهد گرفت.

تولید  به  بازگشت  از  و شهرسازی  راه  وزیر 
کارخانه لوکوموتیو سازی واگن پارس پس 

از ۱۰ سال توقف خبر داد.
محمد  شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  نقل  به 
اسالمی سه شنبه چهارم آذرماه در هشتمین 
ریلی،  جدید  ناوگان  از  بهره برداری  آئین 
مدار  در  و  بازآفرینی  از  خرسندی  ابراز  با 
لوکوموتیوسازی  کارخانه  گرفتن  قرار 
"واگن پارس" گفت: در مدار قرار گرفتن این 
کارخانه با تفکری که سعی در نادیده گرفتن 
جدی  مقابله  دارد،  داخل  تولید  ظرفیت 

خواهد کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی مجدد 
در  سال  از ۱۰  پس  لوکوموتیو  تولید  خط 
می کند  اثبات  موضوع  این  گفت،  کشور 
استعداد  و  ظرفیت  دارای  ما  کشور  که 
قابل اعتمادی است و می تواند بیش از این، 

مورد توجه قرار گیرد.
اولین  از  رونمایی  به  اشاره  با  اسالمی 
لوکوموتیو ساخت شرکت واگن پارس با نام 
"پارس ۳۳" گفت: این لوکوموتیو از شرکت 
واگن پارس به شرکت های حمل و نقل ریلی 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  و  می شود  تحویل 
شرکت راه آهن و همه دستگاه های مسئول 
نیز کمک خواهیم کرد تا این خط تولید، با 
ظرفیت باال فعالیت کند و ناوگان موردنیاز 
تأمین  طریق  این  از  را  ریلی  شرکت های 

کنیم.
وی با اشاره به اینکه توجه به ساخت داخل 
به  مومنانه  نگاه  یک  به عنوان  باید  همواره 
محصوالت  پذیرفتن  و  خودباوری  بحث 
خارجی  محصوالت  با  می تواند  که  داخلی 
رقابت کند، دنبال شود و این موضوع برای 
وزارت راه و شهرسازی یک اصل است، ادامه 
که  است  این  بیانگر  روزها،  این  تکرار  داد: 
باید به امیدواری بیشتر و بیشتر توجه و از 
کنیم.  استفاده  آمده  وجود  به  فرصت های 
و  اقتصادی موجود  امسال علی رغم شرایط 
اگرچه برخی مسائل ناشی از محدودیت های 
کرونایی ما را کمی کند کرد، اما این نتیجه 

را داد که توانستیم، تنوع منابع را به وجود 
کشور،  درون  در  لوکوموتیو  تولید  آوریم. 
این  بیانگر  و  منابع  تأمین  از  جدیدی  نوع 
پشتیبانی های  و  ظرفیت ها  این  که  است 
بالقوه در  به صورت یک ظرفیت  همه جانبه 
کشور وجود دارد و در این میان نگاه مهم 
بالقوه به  از  است که بتواند این ظرفیت را 
بالفعل تبدیل و از آن بهره برداری کند. ما 
حرکت  و  نگاه  این  اثربخشی  شاهد  امروز 
مرحله هشتم  را شاکریم که  و خدا  بودیم 
تولید ناوگان ریلی در سال جهش تولید را با 

تنوع جدیدی برگزار کردیم.
شعار  یادآوری  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت 
"ایران روی ریل پیشرفت به سوی آینده" 
به تشریح رویکردهای توسعه ناوگان در این 
شرکت پرداخت و گفت: بهسازی و نوسازی 
انسانی،  نیروی  و  سازمانی  ساختار  در 
و  دانش  توسعه  مبنای  و  شایسته ساالری 
راه آهن  در  فرآیندها  اصالح  با  تکنولوژی 
پایه گذاری شده است و این شعار به عنوان 
پیشرفت  برای  اثربخش  و  ماندگار  نگاهی 
کشور، می تواند برای سایر بخش ها نیز مورد 

استفاده قرار گیرد.
نیاز  نقل،  و  داد: در بخش حمل  ادامه  وی 
کیفی تر  سریع تر،  بتوانند،  مردم  که  داریم 
مقاصد  در  را  خود  بارهای  ایمن تر،  و 
مختلف داخلی و بین المللی منتقل کنند و 
از راه آهنی که تفکری  جابه جایی مسافر را 
جدید را ارائه می کند و سعی دارد خود را 
متفاوت تر و پیشرفته تر از گذشته ارائه کند، 

انتظار داشته باشند.
راه آهن  زیرساخت های  توسعه  اسالمی، 
تاکید  مورد  که  دانست  سومی  موضوع  را، 
ارکان نظام و مدنظر وزارت راه و شهرسازی 
خصوص  این  در  کرد:  تصریح  و  دارد  قرار 
داریم  اجرا  دست  در  گوناگونی  پروژه های 
شبکه  به  جدید  استان   ۵ اتصال  وعده  و 
 ۴ نیز  آینده  سال  کردیم؛  محقق  را  ریلی 
استان دیگر نیز به شبکه ریلی کشور متصل 
توسعه  برای  که  خطوطی  به ویژه  می شود. 
شرق-غرب  و  شمال-جنوب  کریدورهای 
در دستور کار قرار دارد که مهم ترین آن ها 
پروژه راه آهن چابهار به زاهدان است که به 
این  آینده  سال  پایان  تا  مرحله ای  صورت 
خط به بهره برداری خواهد رسید. همچنین 

در همین ماه در قالب یک مراسم بین المللی 
خواهیم  افتتاح  را  خواف-هرات  ریلی  خط 
و  ایران  برای  متقابل  فرصت  یک  که  کرد 
افغانستان است تا بتواند با اتصال افغانستان 
میزان  در  تحولی  ایران،  ریلی  شبکه  به 
و  داخلی  بارهای  از  راه آهن  ظرفیت  جذب 

بین المللی فراهم کند.
وی ادامه داد: ما باید در توسعه شبکه ریلی 
بحث  در  را  راه آهن  سهم  پیش  از  بیش 
مستلزم  که  کنیم  دنبال  بار  جابه جایی 
دوم  خطوط  ایجاد  بار،  مراکز  به  اتصال 
برای افزایش راندمان ایمنی و حرکت و نیز 
خطوط جدید است. ما اگر امروز از ظرفیت 
۱۴ هزار کیلومتر در شبکه ریلی کشور بهره 
می بریم به همین میزان نیز مسیرهای ریلی 
در دست طراحی و ساخت داریم و در یک 
برنامه حداکثر ۵ ساله، ظرفیت زیرساختی 
کل راه آهن کشور دوبرابر خواهد شد و این 
یک گام بزرگ و ماندگار است که اکثر قریب 
به اتفاق نقاط کشور از خطوط ریلی بهره مند 
خواهند شد و راه آهن می تواند سهم خود را 
و  کند  شایسته جذب  به صورت  اقتصاد  در 

مردم نیز از ثمره آن بهره برداری کنند.

راه اندازی مجدد خط تولید 
لوکوموتیو پس از ۱۰ سال توقف
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اجتماعی
خبر

آمادگی هالل احمر برای کمک 
رسانی به آوارگان جنگ قره باغ

احمر  آمادگی هالل  از  احمر  رئیس جمعیت هالل 
برای امداد رسانی به آوارگان جنگ قره باغ خبر داد.

عنوان  به  هالل احمر  جمعیت  گفت:  همتی،  کریم 
و  سرخ  صلیب  بین المللی  نهضت  از  عضوی 
همچنین  و  بشری  آالم  تسکین  برای  هالل احمر، 
از زندگی و سالمت انسان ها بدون در نظر  حمایت 

گرفتن هیچ گونه تبعیض میان آنها تالش می کند.
وی افزود: طبق اساسنامه جمعیت هالل احمر، ارائه 
سوانح  و  حوادث  بروز  هنگام  در  امدادی  خدمات 
طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از 
کشور و همچنین ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی 
و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم از جمله 
وظایف این نهاد بشردوستانه به شمار می رود. عالوه 
بر این، در زمان جنگ و در تصادمات و برخوردهای 
مسلحانه، جمعیت هالل احمر و عوامل امدادی آن 
طبق مقررات ملی و بین المللی و مصون از هرگونه 
ممانعت و یا تعرض دستجات متخاصم، بی طرفانه به 
و  پناهندگان  و  دیدگان  آسیب  و  مجروحان  کمک 
آوارگان و اسرا و جست وجوی مفقوداالثرها می پردازد.

همتی گفت: بر همین اساس و مطابق وظیفه ذاتی 
خود، جمعیت هالل احمر برای امداد و کمک رسانی به 
آوارگان قره باغ که در جنگ میان ۲ کشور ارمنستان 

و آذربایجان آسیب دیده اند، اعالم آمادگی می کند.
بر  آذربایجان،  و  ارمنستان  کشور   ۲ میان  جنگ 
است  کوهستانی  باغ  قره  یا  قره باغ  منطقه  سر 
آذربایجان  جمهوری  از  بخشی  منطقه،  این  که 
شناخته می شود ولی تحت کنترل ارمنستان است. 
جمهوری های ارمنستان و آذربایجان در اواخر دهه 
۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ جنگ خونینی بر سر این 

منطقه داشتند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور 
حالت  از  تلفیق  سمت  به  جهت  تغییر  گفت: 
تفکیک و عدم نگاه تک بینانه به جامعه معلوالن 

هم مدنظر ماو هم سازمان بهزیستی است.
 سیدجواد حسینی معاون وزیر و رییس سازمان 
امضای  مراسم  در  استثنائی  پرورش  و  آموزش 
تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان بهزیستی 
کشور و سازمان آموزش و پرورش استثنائی که به 
صورت مجازی برگزار شد، گفت: خدا قوت می 
گوییم به دوستانمان در سازمان  بهزیستی کشور. 
آموز   دانش  شد   ۱۵۸   هزار  اعالم   که   همانطور     
پوشش   تحت  استثنایی کشور  سازمان  در  ما  را 
داریم  که      هزار ۷۸  دانش آموز تحت حمایت های 
تحصیل  کمک  دریافت  برای  بهزیستی  سازمان 
هستند و  ۵۸     هزار دانش آموز خدمات توانبخشی  
دریافت  می کنند و  به ۲ هزار  دانش  آموز  نیز  به 

صورت  ویژه خدمات ارائه می شود.
از  تلفیق  به سمت  تغییر جهت  داد:    ادامه   وی  
حالت تفکیک و عدم نگاه تک بینانه به این قشر 
هم مدنظر ما و هم سازمان بهزیستی است. هیچ 
دو وزارتخانه یا سازمانی در کشور نیست که اندازه 
بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور با هم همکاری داشته باشند. به طوریکه اگر 
ما به عنوان یکی از معاونان این سازمان فعالیت 

کنیم دور از ذهن نیست.
حسینی  در  ادامه  با اشاره  به اینکه ۴  نظریه  تلفیق  
و   ما   حرکتی   مبنای   که   جامعه   در   معلول   افراد  
کند،    می  پشتیبانی   را   است  بهزیستی  سازمان  
گفت: چنظریه  اول  این است  که  امروزه  می گویند 
انسان  و  توسعه انسان مبناست. قباًل  می گفتند  
توسعه طبیعت محور، منابع محور و ثرومت محور 
و تکنولوژی محور است اما االن می گویند مبنای 
توسعه انسان است. زمانی این توسعه تحقق پیدا 
می کند که همه انسان ها با هر  توانایی  که  دارند  و  
در  واقع  همه  توانایی  های  انسانی  توسعه  پیدا  کند. 
 ما دانش اموزی داشتیم قهرمان دو میدانی جهان 
شد که  نابینای کامل بود.   ما  موظفیم توانایی  این 
افراد  را  در فرایند توسعه از قوه به فعل دربیاوریم 
و مبنا این است در جامعه همه انسان ها نقش 
و  تعلیم  نظام  اصلی  رسالت  این  باشند.  آفرین  
تربیت است که منابع انسانی را به سرمایه های 

انسانی تبدیل کند و در آن صورت شاهد تحقق 
توسعه در ابعاد مختلف خواهیم بود.

افزود: نظریه دوم نظریه دارایی محور است  وی 
دارد.  اشاره  ها  انسان  فردی  های  تفاوت  به  که 
نظام تعلیم و تربیت باید این دارایی ها را بشناسد 
و تبدیل به فعل کند و این نگاه موجب ارتقای 
کیفیت تعلیم و تربیت می شود. نظریه سوم نیز 
نظریه امتداد است که بر اساس این نظریه توسعه 
امتداد ارگانیسم موجود زنده است به این معنی 
هوش  و  است  انسان  حنجره  توسعه  بلندگو  که 
میان  این  در  است.  انسان  مغز  امتداد  مصنوعی 
هایشان  توانمندی  برخی  معلولیت  دارای  افراد 
و  آموزش  و  بهزیستی  که  نکرده  پیدا  توسعه 
علمی  و  تجهیزاتی  لحاظ  به  استثنایی  پرورش 
ویژه  های  نیاز  با  آموزان  دانش  به  می توانند 
از  استفاده  با  آنان  نداشته  تا حس  کنند  کمک 
تکنولوژی امتداد پیدا کند. چهارمین نظریه نیز 
نظریه عدالت ترجیحی است و اینکه عدالت حکم 
می کند به دانش آموزان با نیازهای ویژه توجه 

بیشتری شود.
پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  وزیر  معاون 
استثنایی تمامی ماموریت های آموزش و پرورش 
سازمان  های  ماموریت  برخی  بعالوه  عادی 
را دارد، اظهار کرد:  بهزیستی و وزرات بهداشت 
و  تعلیم  بر  عالوه  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
وظیفه  ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  تربیت 
توانبخشی این دانش آموزان را نیز بر عهده دارد. 
همچنین برای آموزش و پرورش و دانش اموزان 
برنامه  جمله  از  دارد  هایی  برنامه  نیز  عمومی 
تحصیلی،  آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش 
ویژه  مشکالت  مراکز  و  فراگیر  تلفیقی  طرح 
آموزش  که  است  عمومی  نیز خدمات  یادگیری 
و پرورش استثنایی به تمامی دانش آموزان ارائه 
می کند. حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش 
استثنایی مولود انقالب است اظهار کرد: از زمان 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  تاسیس 
تاکنون پوشش تحصیلی ۱۸ برابر و اعتبارات نیز 

۸ برابر افزایش یافته است.

پوشش  تحت  دانش آموز  هزار   ۱۵۲ افزود:  وی 
 ۱۶۰۰ استثنایی در  آموزش وپرورش  سازمان 
مدرسه ویژه استثنایی و ۲۰ هزار مدرسه عادی 

پذیرا قرار دارند.
معاون وزیر با بیان اهداف انعقاد تفاهم نامه بین 
آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی 
اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی خدمات آموزش 
ی، توانبخشی، تربیتی و حمایتی مورد نیاز دانش 
بخشی  بین  همکاری  مستلزم  استثنایی  آموزان 
آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی 

است.
حسینی با اشاره به نکات مهم تفاهم نامه همکاری 
اظهار کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت خدمات 
از  معلولیت  دارای  کودکان  توانبخشی  آموزشی 

مفاد همکاری مشترک بین دو سازمان است.
ارائه  تجمیعی  واحدهای  اندازی  راه  افزود:  وی 
و  بهزیستی  توانبخشی  مراکز  خدمات  دهنده 
از  مدرسه  مرکز  عنوان  تحت  استثنایی  مدارس 

دیگر مفاد همکاری مشترک دو دستگاه است.

آموزش وپرورش وبهزیستی هر دوبه دنبال 
تلفیق معلوالن در جامعه هستند

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: 
افراد  معلولیت  نوع  به  توجه  با  باید 
دانش آموزان  این  به  معلولیت  دارای 
که  شغلی  در  تا  شود  داده  مشاوره 
دارند  را  کارایی  و  موفقیت  بیشترین 

ادامه تحصیل دهند.
امضای   وحید قبادی دانا در مراسم 
تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان 
بهزیستی کشور و سازمان آموزش و 
صورت  به  که  استثنائی  پرورش 
مجازی برگزار شد گفت: در واقع ما 
به  را  دنیا  اقلیت جمعیتی  بزرگترین 
می  تالش  و  شناسیم  می  رسمیت 
به  در  جوامع  را  آنها  تا حقوق  کنیم 
را  الزم  شرایط  و  بشناسیم  رسمیت 
به دور از هر گونه تبعیض برای رشد 

عزیزان فراهم  کنیم.
وی ادامه داد: هدفمان این است فرد 
دارای معلولیت دارای زندگی مستقل 
در بستر جامعه و درون خانواده باشد 
به سمت یک مشارکت موثر در جامعه 

و منزل پیش برود.
مراکز  گسترش  گفت:  دانا  قبادی 
شبانه روزی برای افراد دارای معلولیت 
برای جوامع محسوب   فضیلتی  دیگر 
در  درون  بلکه حضورشان  نمی شود 
جامعه و فعالیت های اجتماعی شان 
فضیلت است.   ما  اهتمام ویژه  در  این 
و  پذیری  دسترس  موضوع  و  مورد  

و..و   مبلمان شهری  و   مناسب سازی 
ستاد  در  که  داریم  کار  تسور  در  را 
پیگیری و مناسب سازی پیگیری می 

شود.
رییس  سازمان  بهزیستی کشور  ادامه  
داد: یکی از زمینه های توانمند ساز 
افراد دارای معلولیت توجه به تحصیل 
در  معلول  آموزان  دانش  هزار   ۱۵۸
های  حمایت  تحت  که  است  کشور 
تخصصی، فنی و مالی هستند. بخشی 
از حمایت ها ما از این افراد حمایت 
های مادی و معیشتی می تواند باشد. 
عزیزان  این  از  نفر  هزار   ۷۸ حدود 
کمک هزینه  تحصیلی می گیرند؛ هر 
چند محدود. اما مهمتر از آن توانمند 
با  که  است  اجتماع  در  آنها  سازی 
فعالیت های توانبخشی و حرفه آموزی 
و کارگاه های تولیدی و حمایتی برای 
آنها که بیش از ۱۶۰۰ مجموعه  مرکز 
غیردولتی روزانه در سطح کشور برای 
این عزیزان  فعال است،   داریم  این کار  

را  پیش  می بریم.  
وی ادامه داد: یک فرد دارای معلولیت 
تحمیل  خانوار  بر  زیادی  هزینه های 
اگر  حتی  می شود  باعث  و  می کند 
مشکلی  اقتصادی  لحاظ  به  خانواده 
نداشته باشد به خط فقر و زیر خط 
فقر نزدیک شود. بنابراین باید تالش 
کنیم تا این افراد را توانمند کنیم. این 

افراد مظلوم ترین بندگان خدا هستند 
و خدمت به آنها توفیق می خواهد.

کردن  ایزوله  کرد:  اظهار  دانا  قبادی 
افراد دارای معلولیت به هیچ وجه مد 
نظر نیست و هدف اصلی ما اجتماعی 
از  بخشی  است.  افراد  این  کردن 
که  معلولیت  دارای  دانش آموزان 
حضور  امکان  و  دارند  خاص  شرایط 
در  نیست  عادی  مدارس  در  آنها 
مدارس استثنایی ساماندهی شده اند 
این دانش آموزان  از  اعظمی  و بخش 
عادی  مدارس  در  معلولیت  دارای 
و  آموزش  با  امیدوارم  هستند. 
و  خانواده ها  برای  توانمندسازی 
که  برسیم  روزی  به  دانش آموزان 
مدارس  در  نیز  دانش آموزان  این 

عادی باشند. در دانشگاه آزاد نیز یک 
دانشگاه ویژه ای به نام واحد فرشتگان 
برای افراد دارای معلولیت ایجاد شده 

است.
این  ما  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است که افراد دارای معلولیت در کنار 
سایر افراد از امکانات بهره مند باشند و 
تمام مدارس پذیرای این افراد باشد، 
آموزشی  در سرفصل های  باید  گفت: 
دانش آموزان در مدارس نحوه مواجهه 
داده  آموزش  معلولیت  دارای  افراد  با 
شود و این نحوه تعامل به کل جامعه 
شرایط  همچنین  شود.  داده  تعمیم 
طراحی  طوری  مدارس  در  فیزیکی 
در  افراد  این  حضور  امکان  تا  شود 

مدارس عادی نیز امکان پذیر شود.

هدایت تحصیلی درست برای دانش آموزان استثنایی در اولویت است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با توجه 
امسال  زمستان  جوی،  شرایط  به 
متفاوت تر از سال گذشته خواهد بود. 
سفرهای  از  هموطنان  داریم  تاکید 

غیرضروری اجتناب کنند.
کمیته  جلسه  یکمین  و  هفتاد 
ویژه  های  طرح  اجرای  هماهنگی 
ترافیکی با حضور سازمان های مرتبط 
اعم از سازمان راهداری، اورژانس، هالل 
ریاست  به   … و  هواشناسی  احمر، 
سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس 
راهور ناجا در سالن جلسات این پلیس 

برگزار شد
حسینی  تیمور  سردار  جلسه  این  در 
جانشین پلیس راهور ناجا ابتدا نکاتی 
های  دستگاه  هماهنگی  پیرامون  را 
طرح  اجرای  در  پلیس  با  مسئول 
و  بحث  مورد  جاری  سال  زمستانه 
بررسی قرار دادند و برخی نقاط ضعف 
سال  تصادفات  علل  و  ها  کاستی  و 

گذشته را تشریح کردند.
های  سازمان  نمایندگان  همچنین 
جداگانه،  هرکدام  جلسه  در  حاضر 
خود  حوزه  به  مربوط  مسائل  و  نکات 
را مطرح و آمادگی خود را برای اجرای 
را  ترافیکی زمستان سال جاری  طرح 

اعالم کردند.
اظهار  جلسه  این  در  هادیانفر  سردار 
داشت: ۲۳۶ هزار کیلومتر جاده و هزار 
و ۱۴۷ شهر داریم که تمامی دستگاه ها 
محدودسازی  مرحله  چندمین  در 

جاده های کشور در شرایط کرونا پای 
کار بوده و فعالیت کرده اند.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با توجه 
امسال  زمستان  جوی،  شرایط  به 
متفاوت تر از سال گذشته خواهد بود، 
در  پاییز  فصل  ماه  آخرین  در  چون 
قسمت های شمالی کشور، زمستان را 

تجربه می کنیم.
داریم  تاکید  همچنان  افزود:  وی 
غیرضروری  سفرهای  از  هموطنان 
اجتناب کنند، اما ناوگان حمل و نقل 
حال  در  جاده ها  در  همچنان  عمومی 
جدی  باید  آن ها  ایمنی  و  است  تردد 

گرفته شود.
تاکنون  داشت:  اظهار  هادیانفر  سردار 
به دستور وزیر محترم راه و شهرسازی 
ترمیم  کشور  پرخطر  نقطه  یکصد 
تردد  برای  و  است  شده  بازسازی  و 
اتوبوس ها نیز باید قبل از فرا رسیدن 
فنی  معاینه  زمستان،  ترافیکی  طرح 

تمامی اتوبوس ها ارزیابی شود.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: با توجه 
تمام  به  نامساعد  جوی  شرایط  به 
مانند  که  می کنیم  اعالم  شهرداری ها 
گذشته در برخی معابر غافلگیر نشویم 
با  برف  بارش  برای  را  معابر شهری  و 
شن و نمک پاشی به موقع و جانمایی 
مناطق  تمامی  در  ماسه  های  کیسه 

محیا نمایند.
سردار هادیانفر گفت: سال گذشته ما 
ها  حوزه  از  برخی  در  سختی  شرایط 

بسیاری  در  را  اصلی  معابر  و  داشتیم 
کردیم  مسدود  کشور  مسیرهای  از 
ندهد؛  رخ  هموطنان  برای  اتفاقی  تا 
امسال باید شرایط به گونه ای باشد که 
تمام دستگاه ها با هم همراه باشند تا 
با  را  در شرایط خاص، ماموریت خود 

کمترین آسیب انجام دهند.
در  تصادفات  اکثر  کرد:  تصریح  وی 
اما  است،  خسارت  به  منجر  شهرها 
نوع  از  تصادفات  بیشترین  جاده ها  در 
بر  و  می شود  گزارش  فوتی  و  جرحی 
اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی 
سال گذشته بعد از دو سال متوالی ما 
کاهش تصادفات را داشتیم و در شش 
درصدی   ۱۵ کاهش  سال  اول  ماهه 
ثبت  را  شهری  برون  جانباختگان 
دراین  کرونا  بیماری  تاثیر  و  کردیم 

خصوص ۳۵ درصد بوده است.
سال  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
درصد   ۱۱.۳ زمستان  در  گذشته 

کاهش تصادفات گزارش شد.
وی با اشاره به بیشترین عامل تصادفات 
انتقال مصدومان  نحوه  به دلیل  فوتی 
است، افزود: در تصادفات یکی از دالیل 
اصلی فوتی ها، نحوه انتقال آنان است 
بینی کنیم  را پیش  باید شرایطی  لذا 
که زمان رسیدن به محل حادثه توسط 
هر  را کاهش دهیم.  درمانی  نیروهای 
باشد  نامساعد  اگر شرایط جوی  چند 
اجازه پرواز بالگرد نیز برای امدادرسانی 
وجود ندارد. لذا باید محل های استقرار 

پلیس، اورژانس، امداد و هالل احمر را 
به گونه ای تعبیه کنیم که نزدیکترین 
را  احتمالی  به محل حوادث  موقعیت 
نکرده  خدایی  اگر  که  باشیم  داشته 
اتفاقی افتاد چه در شهر و چه در جاده 

سریع به حادثه رسیدگی کنیم.
تعداد  افزود:  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
داریم  خیز  حادثه  گردنه های  زیادی 
که در همین رابطه نیز باید برای بهبود 
وضعیت گردنه ها و تردد هموطنانمان 
اهمیت بیشتری قائل شویم، تقریباً ۳۳ 
درصد مجروحین و متوفیان تصادفات 
جاده ای به خاطر نبستن کمربند ایمنی 
توسط همه سرنشینان است و نظارت 
سازمان راهداری و شرکت های حمل 
ایمنی و  از کمربند  و نقل بر استفاده 
همچنین نظارت پلیس براین موضوع 
از  استفاده  فرهنگ  و  ها  جاده  در 
سرنشینان،  توسط  ایمنی  کمربند 
می توان ۷۰ درصد از فوت هموطنانمان 
جلوگیری نمود و تصادفی اگر رخ داد از 

نوع تصادفات خسارتی شود.
به  اشاره  با  پایان  در  هادیانفر  سردار 
زمستان  برای  هواشناسی  گزارش 
امسال خاطرنشان کرد: امسال زمستان 
گذشته  سال  از  و سخت تر  سردتر  ما 
داشته  کافی  آمادگی  باید  لذا  است 
از  و مراقبت  غافلگیر نشویم  تا  باشیم 
راه ها و مسیرهای تردد هموطنان یکی 
باید  که  است  مهمی  موضوع های  از 

مدنظر قرار گیرد.

زمستان امسال 
متفاوت تر از سال 
گذشته خواهد بود

خبر

ارتقاء امنیت ذهنی بسیار مهم تر از
 امنیت عینی است

معاون اجتماعی ناجا گفت: معتقدم که در مأموریت های 
امنیت  از  مهم تر  بسیار  ذهنی  امنیت  ارتقا  اجتماعی، 
عینی است و افزایش احساس امنیت در جامعه می تواند 

موجبات آسایش بیشتر مردم را فراهم کند.
 سردار مهدی حاجیان در آیین تکریم و معارفه معاون 
اجتماعی ناجا اظهار کرد: بر روح بلند و ملکوتی حضرت 
امام خمینی )ره( درود و رحمت می فرستیم، یاد و خاطره 
شهیدان  مقدس،  دفاع  دوران  اسالمی،  انقالب  شهدای 
عرصه نظم و امنیت را گرامی می داریم و برای فرماندهی 
معظم کل قوا " مدظله العالی" آرزوی طول عمر توام با 

صحت و سالمتی داریم.
وی افزود در آستانه پذیرش مسئولیت جدید به عنوان 
خدمتگزار مردم، خداوند تبارک را به دلیل فراهم شدن 
فرصتی جدید برای خدمت سپاسگزارم و از حسن اعتماد 

فرمانده نیروی انتظامی کمال قدردانی و تشکر را دارم.
پاسداشت  امیدوارم در  داد:  ادامه  ناجا  اجتماعی  معاون 
خون شهدا، بتوانم برنامه های خود را برابر اصول و مبانی 
اسالم و در راستای تحقق اهداف واالی انقالب اسالمی، 
فرامین و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری مدظله 
العالی و تدابیر خردمندانه فرمانده و هیئت رئیسه ناجا 

اجرایی کنم.
اجرای  امنیت،  و  نظم  تأمین  داد:  ادامه  سردار حاجیان 
قانون و توسعه عدالت اجتماعی از مهم ترین ارکان ثبات 
سیاسی و نظام اجتماعی است که مسئولیت خطیر و مهم 

تأمین نظم و امنیت بر عهده نیروی انتظامی می باشد.
وی با بیان اینکه سبزپوشان ناجا مدال پرافتخار؛ مجاهدان 
فی سبیل اهلل را بر سینه دارند، خاطر نشان کرد: معتقدم 
که در مأموریت های اجتماعی، ارتقا امنیت ذهنی بسیار 
مهم تر از امنیت عینی است؛ و افزایش احساس امنیت در 
جامعه می تواند موجبات آسایش بیشتر مردم را فراهم 

کند.
محصول  امنیت  اینکه  بیان  با  ناجا  اجتماعی  معاون 
بسترساز  امنیت  کرد:  نشان  خاطر  است،  ارزشمندی 
توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و 
بایستی در فرآیند تأمین نظم و امنیت، فاصله خود را با 
مردم کم کنیم چرا که تعامل دو سویه با مردم می تواند 
افراد،  پذیری  قانون  قانون،  اجرای  در  محسوسی  تاثیر 

کاهش جرایم و … داشته باشد.
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فرمانده ناجا با اشاره به نتیجه یک 
این  مبنای  بر  گفت:  نظرسنجی 
افکارسنجی پلیس در صدر کسب 
وجود  با  می باشد؛  مردمی  اعتماد 
حجم و تنوع مأموریت شاهدیم که 
مردم بیشترین اعتماد را به پلیس 

دارند.
آئین  در  اشتری،  حسین  سردار   
اجتماعی  معاون  معارفه  و  تکریم 
و  بلند  روح  بر  کرد:  اظهار  ناجا 
ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( 
و  یاد  می فرستیم،  رحمت  و  درود 
اسالمی،  انقالب  شهدای  خاطره 
دوران دفاع مقدس، شهیدان عرصه 
می داریم  گرامی  را  امنیت  و  نظم 
قوا  کل  معظم  فرماندهی  برای  و 
عمر  طول  آرزوی  العالی  مدظله 

توأم با صحت و سالمتی داریم.
افزود:  بسیج  هفته  تبریک  با  وی 
فرا رسیدن هفته بسیج را به همه 
روحیه  با  که  بسیجی  دالورمردان 
والیی، جهادی و انقالبی در اقصی 
نقاط کشور مشغول خدمت هستند 

تبریک عرض می کنم.
داد:  ادامه  انتظامی  نیروی  فرمانده 
می توان با تکیه بر روحیه جهادی، 
انقالبی و بسیجی وظیفه خودمان را 
در قبال صیانت از ارزش های واالی 
خدا  و  کنیم؛  ایفا  اسالمی  انقالب 
توفیق  امروز  که  هستیم  شاکر  را 
انتظامی  عظیم  نیروی  در  داریم 
به مردم خدمت کنیم، این مهم را 
باالترین سرمایه و افتخار برای خود 

می دانیم.

پلیس در صدر کسب اعتماد مردمی است انتظامی

علت تقابل دشمنان با جمهوری اسالمی، ارزش ها و تفکر بسیجی ایران است
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دنیا هیچ 
دشمنی با جمهوری اسالمی ندارد بلکه تقابل آنها 
با ارزش ها و تفکر بسیجی جمهوری اسالمی است.

 سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج گفت: 
و  منسجم  تشکیالت  یک  عنوان  به  باید  بسیج 
فعال در تمام برهه های زمان حضور داشته باشد. 
عاشورای سید الشهدا تجلی نگاه ارزشی به انسان ها 
و  تفکر  عنوان یک  به  بسیج  فلسفی  ریشه  است. 
فرهنگ برای رشد و هدایت جامعه و انسان ها در 

قرآن و فرهنگ ما قرار دارد.
نگاه  یک  انقالب  ابتدای  همان  در  افزود:  وی 
ابزاری از انسان ها در مقابل  استکباری و استفاده 
امام برای تشکیل بسیج ایستاد اما امام یک نگاه را 
در این مجموعه مشاهده می کرد که هر استکباری 
را نابود خواهد کرد. استکبار هرآنچه که در توان 
و  کرد  استفاده  ساله  هشت  جنگ  در  را  داشت 
کسی که بن بست جنگ را از بین برد همت و نگاه 

مجموعه بسیج بود.
از سدهای  بهمن ۵۹ آب قسمتی  داد:  ادامه  وی 

بهانه  همین  به  و  کردند  باز  را  جنگی  مناطق 
بسیجیان را از جبهه های بازگرداندند تا در این روند 
بن بست ایجاد کنند. اما امام در مقابل فرمودند که 
رهبر من آن طفل ۱۳ ساله ای است که با نارنجک 

به زیر تانک رفت.
قاسم  سردار  تفکر  همین  داشت:  ابراز  اوحدی 
ایجاد  را  می شود  ملت  یک  افتخار  که  سلیمانی 
می کند. هفته بسیج باید بستری برای الگو گرفتن 
از نگاه عمیق شهدا به آینده و جامعه، از اخالق و 

تفکر شهدا باشد.
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اخبار

امام جمعه رباط کريم : رسالت امروز 
بسيج، تربيت نسل جديد در مسير 

انقالب است

 ديدار فرماندهي محترم و جمعي از پرسنل سپاه با امام 
جمعه معزز شهرستان رباط کريم بمناسبت آغاز هفته 

بسيج در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.
و  مقدم  خير  ضمن  محترم  جمعه  امام  ديدار  اين  در 
گراميداشت هفته بسيج عنوان کرد: آينده نظام، بستگي 
به عملکرد امروز بسيج در تربيت نيروي انساني از بين 
جوانان و نوجوانان داشته که مسئوليتي بزرگ و سنگين 

است.
 ايشان با اشاره به فعاليت هاي بسيج در راستاي مقابله با 
بيماري کرونا ، کمک هاي مومنانه و ... بيان داشت: بسيج 
شجره طيبه و تنومندي است که در هر دوره اي متناسب 
با شرايط زمان ، ثمر داده و اساس ايجاد اين نهاد انقالبي، 
پشتوانه امنيتي محکم براي نظام محسوب شده که نبايد 

از آن غافل شويم.
زحمات  از  ترابي  والمسلمين  االسالم  خاتمه حجت  در 
و  نموده  تقدير  بسيجيان  همه  روزي  شبانه  خدمات  و 
آرزوي سربلندي و توفيقات روز افزون را براي آن عزيزان 

داشتند.
و  عملکرد  از  گزارشي  سپاه طي  فرمانده  ديدار  اين  در 
اقدامات انجام شده توسط بسيج سپاه رباط کريم گفت: 
بسيج شهرستان رباط کريم داراي  گردانها و حلقه هاي 
تربيتي صالحين بوده که هدف آن تربيت نيروي انساني 

مومن و متعهد براي تحقق جامعه اسالمي است.

راه اندازی  با  گفت:  کريم  رباط  فرماندار 
سومين مرکز تست و تشخيص کوويد ۱۹، 

کرونا  تشخيص  تست های  نتيجه  پس  زين 
ممکن  زمان  کوتاه ترين  در  شهرستان،  در 

مشخص خواهد شد.
اکيپ  استقرار  به  اشاره  با  ملکشاهی  نظام 
نمونه  تست  راستای  در  درمان  و  بهداشت 
گيری تشخيص کرونا در شهر نصيرشهر بيان 
کرد: با توجه به مطالبات مردمی و پيگيريی 
در  درمان،  و  بهداشت  شبکه  رييس  های 
سومين جلسه قرارگاه عملياتی ستاد مقابله 
با کرونا، احداث مرکز تست ويروس کرونا در 
نصيرشهر مورد بررسی  گرفت، با همراهی و 
همدلی فرشاد شهسواری، شهردار نصيرشهر 
اين مهم در همان روز گذشته اجرايی شد و 
اکنون مرکز نمونه گيری کرونا، کوويد ۱۹ در 
به  رسانی  آماده خدمت  بهاران  فرهنگسرای 

شهروندان است.
کار  به  آغاز  به  اشاره  با  دولت  عالی  نماينده 
نصيرشهر  شهر  در  کرونا  تشخيص  مراکز 
و  بهداشت  مرکز   ۳ بر  عالوه  کرد:  عنوان 
درمان مستقر در شهر، مرکز تشخيص کرونا 
به  )س(  رقيه  حضرت  خيابان  در  ويروس 
عنوان سومين مرکز تست و تشخيص کوويد 

۱۹ آغاز به کار کرد.
ملکشاهی با بيان اين که با فعاليت اين مرکز، 
پايش بيماران کرونايی و نتايج آزمايشات در 
شهرستان سرعت  خواهد گرفت، اظهار کرد: 
در حال حاضر اين مرکز در تمامی روزهای 
ظهر،   ۱۲ لغايت  صبح   ۸ ساعت  از  هفته، 
مشغول به ارائه خدمات به شهروندانی است 
که توسط پزشک ويزيت شده و مشکوک به 
کرونا هستند قرار دارد که تمام تالشمان را 
انجام خواهيم داد با جذب نيرو تا اواسط ماه 
تا  نماييم  ارائه  ساعته   ۱۲ خدمات  بتوانيم 
بتوانيم مطالبه به حق ديگری از شهروندان 

را اجابت نماييم.
وی در ادامه با اشاره به دو مرکز نمونه گيری 
و تشخيص ديگر در شهرهای رباط کريم و 
پرند افزود: مرکز شهدای هسته ای واقع در 
فاز يک شهر پرند و مرکز شاطريان در خيابان 
از ساعت  روزه  همه  کريم  رباط  ملکی شهر 
۸ صبح لغايت ۲۰ شب پاسخگوی مراجعان 

هستند.

افزايش سرعت تشخيص کرونا در شهرستان رباط کريم/ 
نصيرشهر صاحب مرکز نمونه گيری تشخيص کرونا شد

اخبار

بازديد ميدانی شهردار صالحيه از 
مشکالت سکونتی ساکنان خيابان صبا

درخواست   ۳۰۰۰۸۸۱۰6۲ پيامکی  سامانه  به  پيام  ارسال  با 
خود را بی واسطه به شهردار ارسال نماييد. 

 محمد آگاهی مند شهردار صالحيه بهمراه معاون عمرانی خود 
و تنی چند از مسولين طی حضوری ميدانی، مشکالت سکونتی 
ساکنان خيابان پانزده متری دوم موسوم به خيابان صبا را مورد 

ارزيابی قرار داد.
ساماندهی جداول فرسوده، خرابی های گسترده آسفالت ناشی 
از عمليات متعدد اداره آبفا و همچنين نظافت سطل های زباله 
و نخاله برداری از اراضی خالی در اين محور تردد، عمده موارد 
قابل شناسايی در اين بازديد بود که دستور بهسازی و ترميم 
مرتبط  واحدهای  به  مديرشهری  اين  جانب  از  مطروح  موارد 

صادر شد.

5 سال سوم - شماره 54

ساخت يکی از بزرگترين سوله های 

مديريت بحران استان تهران در نسيم شهر

طاليی: يکی از اقدامات ضروری قبل از بحران ، ايجاد سوله های 
مديريت بحران است که در راستای مديريت و کاهش خسارت 

های حوادث غير مترقبه احداث می شود.
به ضرورت احداث سوله بحران در  اشاره  با  قدرتعلی طاليی 
اقدامات ضروری  از  ابراز داشت: يکی  مناطق مختلف شهری 
قبل از بحران ، ايجاد سوله های مديريت بحران است که در 
راستای مديريت و کاهش خسارت های حوادث غير مترقبه 

احداث می شود.
وی با بيان اينکه توجه به اهميت مديريت بحران بيش از پيش 
آشکار شده است و احداث سوله بحران نيز در اين راستا می 
باشد، گفت: با هدف کمک به شهروندان در زمان وقوع حوادث 
و بحران اقدام به احداث و تکميل سوله بحران در بوستان خليج 

فارس شده است.
مهندس طاليی به تشريح اقدامات در اين خصوص پرداخت و 
تصريح کرد: محل اين سوله در جنب بوستان خليج فارس با 
اعتباری بالغ بر 5۰ ميليارد ريال که در سالجاری در نظر گرفته 

شده در حال انجام است. 
غير  مواقع  در  سوله  اين  بودن  فعال  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
انواع  بحرانی خاطرنشان کرد: در مواقع عادی در محل فوق 

فعاليت های ورزشی، علمی و آموزشی انجام می شود.

دستگاه  جوش در انتظار اصناف 
متخلف شهرستان بهارستان

رييس اتاق اصناف شهرستان بهارستان گفت: طبق 
مصوبه ستاد ملی کرونا هر واحد صنفی که از قانون 
تخطی کند نه تنها با دستگاه جوش پلمب بلکه به 

دادستانی نيز معرفی می شود.
جعفر درويشی افزود:با تاکيد بر اجرای مصوبات ستاد 
ملی کرونا گفت: قهوه خانه ، کافی شاپ ها ، تاالرهای 
پذيرايی ، آرايشگاه های زنانه و فروشگاه های عرضه 
های  محدوديت  طرح  در  آذرماه  اول  از  دخانيات 

فعاليت مشاغل پرخطر تعطيل می شوند.
ادامه داد: رستوران ها و غذاخوری های سطح  وی 
پذيرايی  مردم  از  توانند  نمی  بهارستان  شهرستان 
کنند و صرفا بايد به صورت بيرون بر فعاليت داشته 

باشند.
معيارهای  اساس  بر    ۱۳۹۹ آبان   ۲۹ روز  ظهر  تا 
به  مبتال  ۲۲۳بيمار  و  ۱۳هزار  تشخيصی،  قطعی 
کوويد۱۹ در کشور شناسايی شد که از اين تعداد ۲ 
هزار و  ۹۳۸نفر بستری و 5 هزار و ۷۲۲ نفر نيز در 
وضعيت شديد اين بيماری تحت مراقبت های ويژه 

قرار دارند.

به  شهريار  شهردار  کاويانی  مهندس  پيام 
مناسبت فرا رسيدن هفته بسيج به شرح زير 

می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فرمان  به  بسيح  طيبه  شجره  تشکيل  سالروز 
عطف  نقطه  )ره(  خمينی  امام  حضرت 
وسرآغازی در تاريخ شکوهمند انقالب اسالمی 

مردم ايران بود.
با  که  خداست  مخلص  و  متعهد  لشکر  بسيج 
های  عرصه  در  ها  ومجاهدت  شهادت  ايثار، 
حفظ  تا  مقدس  دفاع  سال  ازهشت  مختلف 
امنيت داخلی و حضور در صحنه مدافعين حرم 
و عمران وسازندگی کشور از هيچ تالشی فرو 
گذار نکرد و امروز نيز با حضور پررنگ و موثر 

خود در کنارمردم و مدافعين سالمت و مقابله با 
ويروس کرونا پيشتاز اين حرکت عمومی بوده و 
در اين مسيرکمک های مومنانه به نيازمندان را 

نيزسامان می دهند.
بودن  مردمی  و  تعهد   ، مسوليت  احساس 
تاريخی  انقالبی و  نهاد  اين  بزرگترين شاخصه 
است و اميداست فرهنگ بسيجی که تضمين 

کننده حرکت اصيل انقالب به سمت اهداف و 
آرمان های انقالب است همچنان در تارو پود 

اين نظالم مقدس مستحکم تر گردد.
ياد و خاطره شهيدان  با گراميداشت  اينجانب 
گرانقدر انقالب اسالمی اين روز را محضر همه 
می  تبريک  شهريار  انقالبی  مردم  و  بسيجان 

گويم .

پيام مهندس کاويانی شهردار شهريار به مناسبت فرا رسيدن 
هفته بسيج

به منظور بررسی پروژه های در دست انجام 
نماينده مردم شهرستانهای بهارستان و رباط 
بازديد  جنوبغربی  آبفای  های  پروژه  از  کريم 

کرد  
آذر  اول  شنبه   روز  طی  که  بازديد  اين  در 
مردم  نماينده  نوروزی  دکتر  حضور  با  و  ماه 
در  کريم  رباط  و  بهارستان  شهرستانهای 
و برخی  مجلس شورای اسالمی و مسئولين 

و  رباط  شهرستان  اسالمی  شورای  اعضای 
شهرهای تابعه انجام شد ، پروژه های تصفيه 
و  شهر  نصير  و  کريم  رباط  فاضالب  خانه 
های  و شبکه  انتقال  اجرای خطوط  عمليات 
و  بحث  و  بازديد  مورد  فاضالب  آوری  جمع 

بررسی قرار گرفت .
مهندس سيد علی لدنی نژاد مدير عامل آبفای 
به  جنوبغربی استان تهران ضمن خير مقدم 

و  گرفته  صورت  اقدامات  از  بخشی  تشريح 
الخصوص  علی  شرکت  اين  انجام  دست  در 
تصفيه خانه های فاضالب رباط کريم ، پرند و 
شهرستانهای بهارستان و اسالمشهر پرداخت 
و گفت : مطابق برنامه ريزيهای صورت گرفته 
عالوه بر اجرای عمليات خطوط جمع آوری و 
انتقال فاضالب در چندين جبهه در شهرهای 
رباط کريم ، نسيم شهر ، صالحيه ، گلستان و 
اسالمشهر ، عمليات ساخت و تجهيز تصفيه 
چهار  در  شهرستان  سه  فاضالب  های  خانه 
، اسالمشهر  ، رباط کريم  ) پرند  شهر شامل 
و شهرستان بهارستان ( با پيشرفتهای فيزيکی 
همچنين  و  متفاوت  مدول  در  و  مختلف 
خدمات تامين و توزيع آب آشاميدنی شهرها 
روستاهای  توزيع  خطوط  رسانی  روز  به  و 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  التحويل  جديد 
مطابق برنامه زمانبندی شده انجام می پذيرد 
و  شهروندان  حوصله  و  صبر  با  اميدوايم  و 
همکاری ارگانها و ادارات از جمله شهرداری و 
راهنمائی و رانندگی ... و با تامين و تخصيص 
طرح  الزم  های  حمايت  و  مربوطه  اعتبارات 
های مذکور به اتمام و به مرحله بهره برداری 

برسد .
شهرستانهای  مردم  محترم  نماينده  سپس 
شورای  مجلس  در  کريم  رباط  و  بهارستان 
اسالمی ضمن قدردانی از عمليات انجام شده 
و اقدامات صورت گرفته در حوزه آب و فاضالب 
گفت : انصافا با انجام و اجرای طرحهای عمرانی 
فاضالب  خانه  تصفيه  از جمله  انجام  حال  در 
رباط کريم و نصير شهر ، اجرای خطوط جمع 
آوری و انتقال فاضالب ، بهسازی خطوط آب 
روستائی و غيره شاهد اقدامات و کارهای ملی 

توسط حوزه آبفای جنوبغربی هستيم . 
با   : کرد  اميدواری  ابراز  نوروزی  حسن  دکتر 
طبيعی  منابع  با  الزم  پيگيريهای  و  مکاتبات 
منظور  به  زمين  تحويل  خصوص  در  استان 
خانه  تصفيه  مدول  ارتقاء  و  مساحت  افزايش 
رباط کريم و نصير شهر ، پيگيری الزم به منظور 
تسريع در تامين بودجه و اعتبارات تخصيص 
با  مذاکرات  همچنين  و  ها  پروژه  برای  يافته 
شهرداريها و ساير ارگانهای شهرستانهای رباط 
کريم و بهارستان شاهد اتمام و بهره برداری به 
موقع از طرحهای عظيم و ملی آبفای جنوبغربی 
استان تهران در سطح شهرهای تابعه باشيم . 

بازديد نماينده مردم شهرستانهای بهارستان و رباط کريم  
از پروژه تصفيه خانه رباط کريم 

 همزمان با آغاز هفته بسيج و با هدف پاسداشت 
ملکی  علی   ، بسيجيان  تالش های  و  زحمات 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئيس  شهردار، 
امام  ناحيه  فرماندهی  زرگر  سرهنگ  با  انديشه 
هادی عليه السالم و بسيجی پاسدارميالد بيدخام 
ديدار  بابابزرگی  امراهلل  شهيد   ۱۱ حوزه  فرمانده 

نمودند .
 دراين ديدار شهردار انديشه ضمن تقدير از حضور 
ارزنده بسيجيان که در تمام عرصه ها و به ويژه در 
مواقع حساس انقالب گفت :  بسيجيان پايه های 
گيری  بدو شکل  از  که  اند  اسالمی  انقالب  نظام 
با  مردمی  های   گروه  در  اسالمی  انقالب  نظام 
خلوص نيت تاکنون با قدرت و اقتدار حضور داشته 
است و هر کجا که نظام احتياج به ياريشان داشتنه 
اند، با شور و شعف وافری به استقبال همياری و 

همدلی مردم آمدند .

را  همدلی  اين  بارز  نمونه    : افزود  ملکی  علی 
می توان در اين روزهای کرونايی بسيار لمس کرد 
که با عالقه وظيفه شناس خاص شاهد کمک های 

مومنانه و ياريگری های مثال زندی آنها هستيم .
شهردار انديشه خاطرنشان کرد :  اين نشان از پاکی 
و اخالص عمل و ايمانی است که سربازان واليت 
مدار بسيجی با اطاعت از رهبری برای آسايش و 
آرامش مردم در جان و قلب خود نشانده اند که 
ويژه  به  عزيزان  تالش های  همه  از  می دانم  الزم 
برادران بسيجی در ناحيه امام هادی )ع( و حوزه 

۱۱ شهيد امراهلل بابابزرگی تقدير و تشکر نمايم .
در ادامه اين بازديد يعقوب وکيلی رئيس شورای 
تالش های  از  قدردانی  نيز ضمن  انديشه  اسالمی 
انديشه  شهر  در  بسيجی  نيروهای  روزی  شبانه 
گفت: بسيج نعمتی بزرگی بود که به تدبير بنيانگذار 
انقالب اسالمی شکل گرفت تا ايثار و جوانمردی و 

رشادت در آن نهادينه گردد و معنای حقيقی خود 
را در قالب اين نهاد مردمی به منصه ظهور بگذارد 
. وی در ادامه افزود : بسيج تنها يک نهاد نيست 
بلکه يک ملت در آوای آن جای گرفته است تا هر 
به حضورش  نياز  اسالمی  انقالب  نظام  که  زمان 

داشت با قدرت به ياری بيايد .
وکيلی در پايان افزود : ما هميشه بايد شکرگزار 
و  تالش ها  قدردان  همواره  و  باشيم  نعمت  اين 
و نيروهای  فرماندهان  بويژه  عزيزان  اين  زحمات 

بسيجی در شهر انديشه هستيم.

به مناسبت هفته بسيج انجام  گرفت: 

ديدار شهردار و اعضای شورای شهر با فرماندهان ناحيه امام هادی )ع( و  
حوزه ۱۱ شهيد امراهلل  بابابزرگی شهر انديشه
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فيلم توزيع مرغ فاسد در 
نسيم شهر مغرضانه است

 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان 
گفت: فيلمی که در شبکه های مجازی در خصوص مرغ 

فاسد در نسيم شهر عرضه شده، مغرضانه است.
علی اکبر حسينی با بيان اينکه ران مرغ های منجمد از 
صنف  چند  بين  در  شهر  نسيم  پروتئينی  اتحاديه  سوی 
توزيع و به مردم عرضه شده، افزود: اين بسته های مرغ 
دارای تاريخ، مجوز سردخانه، تائيديه دامپزشکی و قبض 

انبار است.
اينکه ران مرغ های منجمد عرضه شده  بر  تاکيد  با  وی 
سالم است، ادامه داد: اين مرغ ها توسط يکی از شرکت 
به  مربوط  و  شده  عرضه  و  بندی  قطعه  خصوصی  های 

گوشت مرغ های دولتی تنظيم بازار نيست.
حسينی قيمت ران مرغ های عرضه شده 4 آذر ۱۳۹۹  را 
۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ گوشت مرغ منجمد دولتی را 

۱5 هزار تومان اعالم کرد.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان 
امسال ۱۹۰ تن مرغ منجمد  آبانماه  اول  از  تصريح کرد: 
دولتی در بين اصناف شهرستان بهارستان توزيع شده است 

و با توجه به نياز مردم دوباره توزيع َمی شود.
موجب  که  فيلم جعلی  کننده  منتشر  گفته حسينی،  به 
توسط  شده  عمومی  اذهان  تشويش  و  مردم  نگرانی 
دادگستری شهرستان بهارستان شناسايی و با وی برخورد 

قانونی می شود.
بوستان  و  گلستان  بخش   دو  دارای  بهارستان  شهرستان 

است که از شهرستان رباط کريم منفک شده است.

شهردار نسيم شهر خبر داد: هدف گذاری 
فاز 4 بوستان خليج فارس برای افتتاح در 

دهه فجر سال جاری
با  ؛  اسالمی  اعضای محترم شورای  ويژه  نگاه  با  طاليی: 
بهبود  راستای  در  اقداماتی  و  مناسب  فضای سبز  ايجاد 
از زيباترين مراکز تفريحی  ، شاهد يکی  سيمای بصری 

برای گذران اوقات فراغت شهروندان خواهيم بود.
طاليی شهردار نسيم شهر ، با تأکيد بر اهميت بوستانها و 
فضاهای سبز شهری به عنوان يکی از کاربری های مهم 
خدماتی- رفاهی در سطح شهرها، از ضرورت تکميل فاز 
منطقه  آن  در  مهمی  نقش  که  فارس  خليج  بوستان   4

دارد خبر داد.
طاليی با اشاره به زيرساخت های ايجاد شده در بوستان 
شورای  محترم  اعضای  ويژه  نگاه  با  گفت:  فارس  خليج 
در  اقداماتی  و  مناسب  سبز  فضای  ايجاد  با  ؛  اسالمی 
زيباترين  از  يکی  ، شاهد  بصری  بهبود سيمای  راستای 
شهروندان  فراغت  اوقات  گذران  برای  تفريحی  مراکز 

خواهيم بود.
فارس  خليج  بوستان   4 فاز  افزود:  شهر  نسيم  شهردار 
بر  بالغ  اعتباری  با  مترمربع  ۷هزار  بر  بالغ  وسعتی  با 

۲۰ميليارد ريال در حال احداث است.

استان تهران

موتور عمرانی مديريت شهری پرند 
با شتاب در حرکت / پيشرفت مطلوب 

پروژه زورخانه
اجرای گنبد  پيرامونی، کف سازی و  عمليات ديوار 
پروژه زورخانه شهر پرند با سرعت و دقت در حال 

اجرا است.
 پروژه زورخانه در زمينی به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع 
با زيربنای ۷5۰ متر در فاز ۳ با نظارت کارشناسان 
حوزه معاونت عمران شهرداری پرند در دست احداث 
است و يکی از چندين پروژه آماده افتتاح در ايام دهه 

فجر خواهد بود.

فرماندار شهريار: نقش خطير بخشداران 
در خدمت رسانی به روستاها/ تکريم ارباب 

رجوع از مهم ترين وظايف مسوولين است
طاهری فرماندار شهريار با اشاره به اينکه شناسايی و برنامه ريزی 
در راستای حل مشکالت مردم در روستاها مهم ترين وظيفه 
بخشداران برای خدمت رسانی در تمامی حوزه ها است، گفت: 
امروز تکريم ارباب رجوع و احترام به مردم از مهم ترين وظايف 
مسئولين است و نبايستی در اين خصوص قصوری ايجاد شود. 
نوراهلل طاهری فرماندار شهريار اظهار داشت: بخشداری اولين 
سنگر خدمت و دسترسی مردم در روستاها برای انجام امورات 
است و کار بسيار حجيم و ارزشمندی در مجموعه بخشداری ها 
در جريان است.وی افزود: بخشداران همانند استاندار و فرماندار 
برای  ادارات  کننده  هماهنگ  و  دارد  دارد  اجرايی  وظيفه 
اجرای  و  زيرساختی  و  عمرانی  مسائل  اجرای  خدمات،  ارائه 
سياست های دولت در روستاهای بخش از وظايف بخشداری 
است.فرماندار شهريار بيان داشت: بخشداران شهرستان شهريار 
بايستی با شناسايی ظرفيت های موجود و تعامل با مردم روستا 
در راستای حل مشکالت آن ها با استفاده از همان ظرفيت اقدام 

کنند و عمران و آبادانی را در سر لوحه کار قرار دهند.
طاهری گفت: احترام و تکريم ارباب رجوع از مهم ترين وظايف 
گونه  اين خصوص هيچ  در  نبايستی  و  است  امروز مسووالن 
دقت  بايستی  قطعا  فعلی  شرايط  در  و  شده  ايجاد  قصوری 

بيشتری از سوی مسؤوالن صورت گيرد.



سالمت
خبر

نقش ویتامین D در مقابله با کرونا

 D یک فوق تخصص غدد، با اشاره به اهمیت مصرف ویتامین
در تقویت سیستم ایمنی بدن، نسبت به تاثیر مخرب ناشی از 

مصرف بی رویه آن بر روی کبد و کلیه هشدار داد.
ویتامین  مانند  ساسان شرقی، در خصوص مصرف مکملی 
D برای پیشگیری از ابتال به کرونا،  گفت: ویتامین D یکی 
از ویتامین های مهم برای تقویت سیستم ایمنی است که 
متاسفانه در منابع غذایی ما کمتر یافت می شود، بنابراین 
با غنی  ها پیش تالش کردند  از سال  کشورهای گوناگون 
به  بدن  نیاز  پاسخگوی  ویتامین  این  با  غذایی  مواد  سازی 

دریافت این ویتامین باشند اما کافی نیست.
این فوق تخصص غدد با اشاره به اینکه ۸۰ درصد افراد در 
ایران با کمبود ویتامین D مواجه اند، اظهار کرد: پیشنهاد 
می شود افرادی که با کمبود این ویتامین مواجه می شوند به 
صورت ماهانه یک قرص ۵۰ هزار واحد بین المللی یا روزانه 
یک قرص هزار واحدی و یا هر شش ماه یک آمپول را تزریق 
این  با کمبود بیشتر  افرادی که  این مقادیر در  البته  کنند 
ویتامین روبه رو می شوند باید به مدت سه ماه هر هفته یک 
قرص ۵۰ هزار واحدی و پس از آن ماهانه یکبار مصرف شود.

شرقی در خصوص اثر ویتامین D در مقابله با بیماری کرونا، 
افزود: ویتامین D باعث کاهش و شدت بروز کرونا می شود 
اما اثرگذاری این بیماری در زمان ابتالست نه پیشگیری از 
ابتال به این شکل که افراد مبتال به کرونا هفته ای یک عدد 
قرص ویتامین D و پس از آن به مدت سه ماه هر هفته باید 

مصرف کنند تا شدت این بیماری کاهش یابد.
در چربی  ویتامین محلول  D یک  ویتامین  داد:  ادامه  وی 
است و مانند ویتامین های محلول در آب که به راحتی از 
راه کلیه دفع می شوند نیست بنابراین می تواند مانند چربی 
ها در کبد و حتی در کلیه ذخیره شود و اثرات مخربی را به 

دنبال داشته باشد.
از  ناشی  مخرب  تاثیر  به  اشاره  با  غدد  تخصص  فوق  این 
مصرف بی رویه این مکمل بر کبد و کلیه، گفت: در صورت 
مصرف بیش از اندازه این ویتامین کلیسم خون باال می رود 
به این ترتیب ما شاهد کم کاری کلیه و کبد خواهیم شد 
بنابراین تنها افرادی که مبتال به کمبود پاراتیروئید هستند 
را  ویتامین  این  از  ذکر شده  مقادیر  از  بیش  اجازه مصرف 
دارند که آنها هم نمونه های نادری هستند در غیر اینصورت 
مصرف بیش از اندازه این ویتامین را به هیچ عنوان توصیه 

نمی کنیم.

طرح  در  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
و  هنگام  زود  شناسایی  با  سلیمانی  شهید 
شکسته  کرونا  انتقال  چرخه  افراد،  جداسازی 

خواهد شد.
 پیرحسین کولیوند، در جلسه قرارگاه پشتیبانی 
مدیریت  جداسازی  و  بیماریابی  آموزش،  طرح 
چرخه  شکستن  منظور  به  کرد:  اظهار  کرونا، 
انتقال بیماری کووید ۱۹ طرح آموزش، بیماریابی 

و جداسازی مدیریت کرونا اجرا خواهد شد.
وی افزود: در جلسه ستاد قرار گاه تأمین فضاهای 
نقاهتگاهی در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
برگزار   ۹۹ آذرماه   ۴ شنبه  سه  روز  صبح   که 
تعریف  ستاد  این  به  مربوط  کمیته های  شد، 
مقرر  و  هم مشخص  کمیته ها  اعضای  و  شدند 
و شیوه  العمل  آینده دستور  روز  دو  شد ظرف 
نامه های پشتیبانی از این طرح تنظیم و به کل 

کشور ابالغ شود.
کولیوند گفت: به منظور اعمال مدیریت و کنترل 
همه گیری بیماری کرونا قرار است شیوه محله و 
خانواده محور در کشور اجرا شود که در این میان 
مسئولیت پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و 
جداسازی مدیریت کرونا را وزیر محترم بهداشت 
اورژانس کشور  و مجموعه سازمان  اینجانب  به 

محول کرده است.
بحث  در  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
مدیریت همه گیری بیماری کرونا بحث سه گانه 
ای وجود دارد که مربوط به بیمار یابی است که 
در طرح حاج قاسم سلیمانی به سمت بیمار یابی 

فعال می رویم.
بیماریابی،  موضوع  از  بعد  کرد:  اعالم  کولیوند 
بحث ردگیری تماس به عنوان جز دوم این سه 
گانه مطرح است و رکن سوم این سه گانه مربوط 

به جدا سازی افراد بیمار و آلوده است.
ادامه داد: همانطور که می دانید جداسازی  وی 
این افراد باید به شکلی باشد که چرخه انتقال 
در  که  بیمارانی  شود،  شکسته  بیماری  این 
بیمارستان دوره درمانی آنها تمام شده می توانند 
معنی  این  به  اما  شوند  مرخص  بیمارستان  از 

نیست که آنها کاماًل بهبود یافتند و باید از سایر 
افراد جدا شوند.

مسئول امور پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی 
قاسم  شهید  طرح  کرونا  مدیریت  جداسازی  و 
سرپایی  بیمار  تعداد  یک  البته  گفت:  سلیمانی 
بیمارستان  در  بستری  به  نیازی  که  داریم  هم 
ندارند ولی قطعاً آلوده هستند و ناقل این بیماری 
افراد  از سایر  باید  باز  افراد هم  این  هستند که 

جدا شوند.
افرادی هستند که  یادآور شد: دسته سوم  وی 
تماس  بیمار در  افراد  با  و  فاقد عالمت هستند 
نهفته  دوران  در  که  می شود  برآورد  و  بودند 
بمیاری هستند و اینها هم باید در قرنطینه باشند 

و خودشان را از سایر افراد جدا کنند.
کولیوند خاطرنشان کرد: فضاهای منازل و محل 

را  امکان  این  جامعه  آحاد  برای  افراد  سکونت 
ندارند که طرح جداسازی را بتوانند انجام دهند 
و در نتیجه برای این دسته از افراد باید فضای 

نقاهتگاهی در نظر گرفته شود.
کرد:  بیان  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
افراد  این  که  باشد  گونه ای  به  باید  نقاهتگاه ها 
در دوران واگیری خودشان بتوانند در آن فضاها 
حضور پیدا کنند و اگر نیازمند دریافت سرویس 
درخواستهای  از  اعم  و خدمات خاصی هستند 

درمانی پزشکی و بهداشتی برایش فراهم باشد.
وی ادامه داد: این افراد باید بعد از آنکه تاییده 
ای مبنی بر اینکه دوران واگیری آنها تمام شده 
است، گرفتند می توانند به محل سکونت و محل 
فعالیت های  به  و  کنند  مراجعه  خودشون  کار 

اجتماعیشان ادامه دهند.

مسئول امور پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی 
قاسم  شهید  طرح  کرونا  مدیریت  جداسازی  و 
سلیمانی، خاطرنشان کرد: مسئولیت راه اندازی 
به  باشد  مردم  شأن  در  که  نقاهتی  فضاهای 
سازمان اورژانس کشور محول شده است که در 
بقیه  و  مهمانسراها  و  هتل  فضاهای  اول  درجه 
فضاهایی که قابلیت و استاندارهای الزم را دارد 

در نظر گرفته شده است.
کولیوند گفت: واحدهای زیر نظر وزارت بهداشت 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  استان ها،  سطح  در 
کل  در  بسیج  سازمان  ساختار  و  پزشکی  علوم 
یک  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  و  کشور 
بین  هماهنگی  و  مناسب  مردمی  مشارکت 
بخشی ان شاء اهلل بر همه گیری بیماری کرونا 

غلبه می کنند.

چرخه انتقال ویروس کرونا را می شکنیم
خبر

انجمن قلب آمریکا اعالم می کند؛

خوب خوابیدن به کاهش ریسک 
نارسایی قلبی کمک می کند
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به گفته محققان، عادات خوب خوابیدن با ریسک 
کمتر نارسایی قلبی مرتبط است.

 بزرگساالنی که سالم ترین الگوی خواب را دارند 
یعنی سحرخیز هستند، ۷ تا ۸ ساعت در روز می 
خوابند و بی خوابی مداوم ندارند، خروپف نمی کنند 
یا در طول روز خواب آلودگی بیش ازحد ندارند، در 
مقایسه با افراد با الگوی خواب نادرست ۴۲ درصد 
کمتر در معرض خطر ابتال به نارسایی قلبی هستند.

نارسایی قلبی بر بیش از ۲۶ میلیون نفر تأثیر داشته 
و شواهد موجود نشان می دهد که مشکالت خواب 
داشته  نقش  قلبی  نارسایی  بروز  در  است  ممکن 

باشند.
این مطالعه شامل بررسی داده های قلبی مربوط به 
بریتانیایی در رده سنی  ۴۰۸,۸۰۲ شرکت کننده 
۳۷ تا ۷۳ سال بود. این افراد به طورمیانگین ۱۰ 

سال تحت نظر بودند.
رفتار خواب شرکت کنندگان از طریق پرسشنامه 

های آنالین جع آوری شد.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  کی«،  »لو 
نیواورلئان، در این باره می گوید: »یافته های ما بر 
اهمیت بهبود الگوی کلی خواب در جهت پیشگیری 

از نارسایی قلبی تاکید دارد.«
محققان به طورمجزا دریافتند خطر نارسایی قلبی 
روزانه  افرادی که  افراد سحرخیز ۸ درصد، در  در 
افرادی  در  درصد،  خوابند ۱۲  می  تا ۸ ساعت   ۷
در  و  نیستند ۱۷ درصد  مداوم  بیخوابی  که دچار 
افرادی که خواب آلودگی روزانه نداشتند ۳۴ درصد 

کمتر بود.

اقدامات  آخرین  بهداشت  وزیر 
واکسن  خرید  برای  شده  انجام 
همچنین  و  کرونا  خارجی 
تولید  برای  انجام  اقدامات 
را  بیماری  این  ایرانی  واکسن 

تشریح کرد.
 سعید نمکی در حاشیه دهمین 
 ،۱۹ کووید  ملی  کمیته  جلسه 
گفت: ما در کمیته واکسیناسیون 
با کمک دانشمندان، محققین و 
کمیته  در  که  نظرانی  صاحب 
حضور دارند کار واکسن کووید 

۱۹ را دنبال کردیم.
این  مسیر  سه  از  ما  افزود:  وی 
اول؛  می کنیم .  دنبال  را  فرایند 
است  منابعی  از  واکسن  خرید 
که در دنیا تایید شدند؛ ما جزو 
اختیار  که  هستیم  کشورهایی 
است.  خودمان  با  منبع  تعیین 
خرید  برای  را  منبع  چهار  ما 
 ۱۸ حدود  که  کردیم  انتخاب 

میلیون دوز قرار است خریداری 
منابع  از  هم  مقداری  و  کنیم 
دیگر و واکسن سازهای دنیا که 
مازاد برتولید بود را مذاکره خرید 

کردیم.
نمکی تاکید کرد: در مسیر دوم 
تهیه واکسن باید بتوانیم در قالب 
قرارداد مشترک، تولید داخل و 
دانش فنی بیرون مسیر را دنبال 

این  امروز جلسه  کنیم. گزارش 
بود که در این راه هم با دو و سه 
وی  رفتیم.  پیش  خوب  کشور 
درباره مسیر سوم تهیه واکسن، 
اظهار کرد: مسیر سوم تکیه بر 
است  داخلی  تولیدات  و  دانش 
که ۴ مورد از اینها هفته پیش 
سازمان  با  وبیناری  قالب  در 
و  شد  مطرح  جهانی  بهداشت 

گزارشاتی ارائه شد و امیدواریم 
۲ مورد از آنها در روزهای آتی 
چهارشنبه  روز  که  جلسه ای  و 
برای  انسانی  فاز  اجازه  داریم 
دریافت  را  ترایال  کلینیکال 
کنند و از روزهای آینده حداقل 
یکی از آنها کار کلینیکال ترایال 
را روی مدل های انسانی شروع 

کند.

۴ منبع ایران برای خرید ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا

سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
هدایت  برای  تدارکات  ضرورت 
کرونای همه گیر شده را تشریح کرد.

اینکه  بیان  ناصحی  مهدی  محمد 
نظام  خدمات  تدارکات  تأمین 
ها  همه گیری  زمان  در  سالمت 
سالمت  نظام های  وظایف  از  یکی 
به حساب می آید گفت: در صورتی 
که تدارکات سالمت به خوبی انجام 
در  مهمی  نقش  می تواند  شوند، 
اعتماد  ایجاد  و  وری  بهره  تقویت 
باشد.مدیرعامل  داشته  شهروندان 
داد:  ادامه  سالمت  بیمه  سازمان 
مثل  بحران هایی  و  حوادث  وقوع 
از  کرونا  بیماری  جهانی  شیوع 
حال  اساسی  چالش های  جمله 
حاضر کشورها بوده و آنچه در این 
برخورد  شیوه  است،  مهم  خصوص 
مدیران ارشد، متخصصان و از همه 
مهم تر مردم با موضوع می باشد که 
در وضعیت  آن  مواجه  در چگونگی 

آینده بسیار تأثیر گذار است.
وی با اشاره به آمار مبتالیان جهانی 

کووید ۱۹ تا آبان ماه سال جاری که 
از مرز ۵۳ میلیون نفر عبور کرده و 
مرگ میر ناشی از آن یک میلیون و 
سیصد هزار نفر را پشت سر گذاشته؛ 
برای  دنیا  همه  تالش های جدی  از 
یک  به  را  بیماری  این  آنچه  مهار 
کرده  تبدیل  مخرب  عمیقاً  اپیدمی 
علی  که  کرد  تأسف  ابراز  و  گفت 
رغم تالش های بسیار جهانی تاکنون 
مدت  کوتاه  در  الاقل  درمانی  هیچ 
و  نیست  متصور  بیماری  این  برای 
واکسن ها هم ممکن است بزودی در 

دسترس نباشد
داشت:  اظهار  همچنین  ناصحی 
تدارکات  رقابت،  به  مربوط  مسائل 
بهداشتی،  نگرانی های  اضطراری 
اقدامات محصورسازی و بسته شدن 
 COVID  ۱۹ پاندمی  در  مرزها 
در  شدید  اختالل  ایجاد  باعث 
زنجیره تأمین و توزیع کاالها، کارها 
عمومی  بخش  نیاز  مورد  و خدمات 
بهداشتی  مواد  برای  تقاضا  و  شده 
ماسک صورت، دستکشهای محافظ، 

داروها،  خواب ها،  تخت  ونتیالتورها، 
 ۱۹ آزمایشات  ویژه،  مراقبت  مواد 
آزمایشگاهی  تجهیزات   COVID
در  بیمارستانی  زیرساخت های  و 
ماه های گذشته رو به افزایش نهاده 
ممکن  حالت،  بهترین  در  و  است 
تأمین  از  محدودی  تعداد  است 
وجود  ارائه  ظرفیت  با  کنندگان 
در  مسئول  مقام  باشد.این  داشته 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
گریزی  سخنانش  ادامه  در  پزشکی 
هم به تحت فشار بودن بودجه های 
در  سالمت  مراقبت های  عمومی 
از  پیش  حتی  کشورها،  از  بسیاری 
شیوع کرونا زد و افزود: این موضوع 
سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه 
به  وادار  را  خصوصی  و  عمومی 
کردن  متعادل  برای  راه هایی  یافتن 
منابع  برابر  در  رشد  به  رو  تقاضای 
موجود کرده؛ که محور اصلی اینگونه 
مراقبت های  کلی  تغییر  سیاست ها، 
خدمات  سمت  به  بیمارستانی  حاد 

سرپایی است.

مصرف  غیرمعمول  رفتار  ناصحی 
کننده و خرده فروغی ها مانند احتکار 
ماسک، دستکش، الکل و دیگر موارد 
را بیماری همه گیر دیگر دانست که 
موجب کاهش و حتی عدم دسترسی 
به خدمات خرده فروشی و کاالهای 
گیر  همه  بیماری  دلیل  به  پزشکی 
کشورها  دراکثر   COVID  ۱۹
بیمه  سازمان  مدیرعامل  گردید. 
سالمت تأمین تدارکات برای هدایت 
بیماری منحوس و همه گیر کرونا به 
سه دلیل برای نظام های سالمت مهم 
دانست و در تشریح آن بیان داشت: 
عالوه بر اینکه نظام های سالمت در 
آینده بهتر می توانند به موقعیت های 
نظر  به  دهند،  نشان  واکنش  مشابه 
خدمات  حاضر  حال  در  می رسد 
از  کننده  مصرف  و  فروشی  خرده 
تأمین تدارکات خدمات سالمت رنج 
هدایت برای  تدارکات  لذا   می برند 

به خدمات  COVID، کمک   ۱۹ 
گیر  همه  بیماری  این  کنترل  آنها 

است.

ضرورت تدارکات برای هدایت کرونای همه گیر شده
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که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
کارگران شیفتی، به ویژه کسانی که در 
شیفت شب به طور دائمی کار می کنند، 
بیماری  خطر  معرض  در  است  ممکن 

آسم مالیم تا شدید باشند.
در  نفر  یک  معموالً  نفر   ۵ هر  از   
شیفت  طور  به  پیشرفته  کشورهای 
شب دائمی یا گردشی کار می کنند. کار 
ساعت  هماهنگی  عدم  موجب  شیفتی 
درونی بدن با چرخه شب و روز می شود.

این عدم انطباق با افزایش خطر ابتالء به 
بیماری های  متابولیکی،  اختالالت  انواع 

قلبی عروقی و سرطان همراه است.
و  سینه  خس  خس  مانند  آسم  عالئم 
یا  روز  زمان  به  توجه  با  تنفسی،  سوت 
شب، بطور قابل توجهی متفاوت است و 
تا دریابند  محققان درصدد آن برآمدند 
افزایش خطر  با  آیا کار شیفتی هم  که 

آسم یا شدت آن مرتبط است.
در این مطالعه، ۲۸۶,۸۲۵ شرکت کننده 

بریتانیایی در رده سنی ۳۷ تا ۷۲ سال 
از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ تحت نظر بودند. اکثر 
شرکت کنندگان )۸۳ درصد( کارگر در 
ساعات اداری منظم بودند درحالیکه ۱۷ 
حدود  بودند؛  شیفتی  کار  دارای  درصد 
 ۵۱( هم  شیفتی  کارگران  از  نیمی 

درصد( فقط شب کار بودند.
تمام  از  نفر(  حدود ۵ درصد )۱۴,۲۳۸ 
به  مبتال  مطالعه،  کنندگان  شرکت 

بیماری آسم بودند.

وجود  احتمال  کردند  مشاهده  محققان 
افراد  در  شدید  تا  مالیم  آسم  بیماری 
شیفت دائمی شب ۳۶ درصد بیشتر بود.

در  ریه  ضعیف تر  عملکرد  همچنین 
درصد  کارگران شیفت شب حدود ۲۰ 

بیشتر بود.
طبق گزارش محققان ۳۳۹ میلیون نفر 
در جهان مبتال به آسم هستند. از اینرو 
انها بر اعمال اقدامات بهداشتی در مورد 

این گروه از کارگران تاکید دارند.

محققان هشدار می دهند؛

کارگران شیفت شب در معرض ریسک باالی ابتال به آسم

برنامه  قالب  در  دیابتی  افراد  تجربیات 
دیپ برای همگان به اشتراک گذاشته 

 می شود.
 علی ناصر مستوفی، در مراسم راه اندازی 
برنامه جهانی دیپ )DEEP( در ایران، 
گفت: نمی شود کاری برای افراد دیابتی 
اینکه خودشان در آن کار  بدون  کرد، 
حضور داشته باشند. فرهنگ شرکت نوو 
نوردیسک بیمار محور است و این یک 
رویکرد سیستماتیک در همه بخش های 
بازاریابی، فروش، تحقیقات و…، است. 
گویی  نشنویم،  را  بیماران  صدای  اگر 

محصولی برای آنها تولید نکرده ایم.
وی افزود: هدف پروژه دیپ این است که 
تجربیات منحصر به فرد هریک از افراد 
دیابتی که می تواند واقعاً کمک کننده 
باشد برای همگان به اشتراک گذاشته 
شود. بیان این تجربیات باعث می شود 
بدانیم چه موضوعاتی برای افراد دیابتی 
مهم است و چه موضوعاتی مهم نیست 
زمینه  در  خالءهایی  چه  اینکه  یا  و 
مدیریت دیابت وجود دارد که هنوز به 
آنها توجه نشده است. از طریق گفتگو 
و با کمک خود دیابتی ها می توانیم این 
خالءها را پیدا کنیم و برای آنها راه حل 
دیابتی ها  تجربیات  بیان  کنیم.  پیدا 
و  داروها  نتیجه  بدانیم  می شود  باعث 
چه  و  هستند  چگونه  دقیقاً  درمان ها 
دارند.  بیماران  برای  زیان هایی  و  سود 

از این طریق نیازهای مصرف کنندگان 
در  می فهمیم.  بهتر  هم  را  محصوالت 
پروژه دیپ به کسانی که درگیر دیابت 
هستند، صدایی قوی داده می شود؛ یک 
صدای قوی که باید شنیده شود و در 
برخی از کشورها شنیده می شود، اما در 
برخی دیگر از کشورها شنیده نمی شود. 
هدف پروژه دیپ این است که صدای 

جامعه دیابت در کشور، قوی تر شود.
دیپ،  پروژه  ساختار  درباره  مستوفی 
اظهار کرد: ساختار بیمارمحور در اروپا 
پروژه  و  است  داشته  وجود  گذشته  از 
دیپ هم اولین پروژه در حوزه بیماران 
نیست، بلکه برای اکثر بیماری ها چنین 
پروژه و ساختاری در اروپا وجود دارد. 
وجود  قبل  از  ساختار  این  بنابراین 
از  نوو نوردیسک تالش کرده  داشته و 
این ساختار برای شنیده شدن صدای 
از  این ساختار  استفاده کند.  دیابتی ها 
است  برخوردار  باالیی  بسیار  استاندارد 
استفاده  آن  از  بیماری ها  انواع  برای  و 
آن  از  دیابت  برای  هم  ما  و  می شود 

استفاده کرده ایم.
در  پیش  سال  چند  داد:  توضیح  وی 
کردم  شرکت  دانمارک  در  کنفرانسی 
از  که  شدم  آشنا  دیپ  پروژه  با  و 
بود.  شده  آغاز  انگلستان  و  دانمارک 
این  که  کردیم  تالش  موقع  همان 
کنیم  راه اندازی  هم  ایران  در  را  پروژه 

و هم اکنون افتخار می کنم که توانستیم 
تیم  از  به ویژه  برسیم،  نقطه  این  به 
راه اندازی  برای  نوردیسک  نوو  آموزش 
می کنم.  تشکر  ایران  در  پروژه  این 
باورمان  همیشه  نوردیسک  نوو  در  ما 
مرکز  در  باید  بیمار  که  است  این  بر 
باشد.  ما  کارهای  تمام  محور  و  توجه 
پیشرفت  می توانیم  هم  رویکرد  این  با 
در  هم  و  بزنیم  رقم  را  کسب وکار  در 
کنیم.  ارزش آفرینی  مختلف  حوزه های 
بهتر  دسترسی  برای  ما  راستا  این  در 
کارخانه ای  دارو،  به  ایران  دیابتی  افراد 
را با تمام استانداردهای جهانی احداث 
کردیم. این کارخانه هم اکنون در حال 
تولید است و قرار است تولید آن بیشتر 
از فروردین ۱۳۹۹ به بعد،  هم شود و 
می توانیم بخش عمده ای از نیاز کشور 
را در کارخانه نوو نوردیسک ایران تولید 
افراد  بهتر  دسترسی  یعنی  این  کنیم، 
دیابتی ایران به دارو. همچنین در تمام 
ماه گذشته،  به ویژه چند  تحریم  مدت 
هر زمان توانستیم نسبت به واردات دارو 

به ایران اقدام کردیم.
کشور  تاکنون ۱۹  داد:  ادامه  مستوفی 
دیپ را اجرا کرده اند و این پروژه ۱۱۳ 
عضو دارد و ایران بیستمین کشور این 
چهار  دیپ  پروژه  بود.  خواهد  پروژه 
گروه  رهبران،  یک  گروه  دارد.  سطح 
دو اینفلوئنسرها، گروه سه افراد عادی 

نوردیسکی هایی  نوو  چهار  گروه  و 
هستند که دیابت هم دارند. هم اکنون 
این  داریم.  ایران  در  گروه  چهار  هر  از 
یا  فردی  صورت  به  می توانند  افراد 
اختیار  بیانیه صادر کنند و در  جمعی 
می توانند  دهند.  قرار  تصمیم گیران 
و  کنند  تولید  را  مهمی  اطالعات 
مسائل  درباره  را  عمومی  اطالعات 
منتشر  و  تولید  آن  حواشی  و  دیابت 
عادی، شرکت ها،  افراد  بیماران،  کنند. 
سیاست گذاران و سایرین مخاطبان این 
چهار گروه هستند. این افراد می توانند 
مشاور باشند یا در کارگاه های آموزشی 
داشته  حضور  مشورتی  هیئت های  و 
اتصال  باعث  گروه  چهار  این  باشند. 
افراد دیابتی به یکدیگر می شوند تا در 
صدا  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها 
داشته و مؤثر باشند. دیابت یا چاقی طی 
آن امکان انتقال تجربیات خود به مردم، 
مسئوالن و تصمیم سازان و متخصصان 
نیز  ایران  در  داشته باشند.  را  مربوطه 
فعال  انجمن های  توسط  دیپ  اعضای 
بیماری معرفی می شوند.  در حوزه آن 
آبان   ۲۷ که   deep talk برنامه  در 
۹۹ طی یک گردهمایی مجازی برگزار 
یک  نوع  دیابتی  افراد  از  تعدادی  شد، 
که به پروژه دیپ ایران ملحق شده اند، 
تجربیات خود را در خصوص افت قند 

خون به اشتراک گذاشتند.

تجربیات بیماران دیابتی به اشتراک گذاشته می شود



گزارش

استاندار اردبیل: بزرگترین واحد ریسندگی 

اردبیل تا پایان سال راه اندازی می شود

استاندار اردبیل گفت: بزرگترین واحد ریسندگی اردبیل در شهرک صنعتی 
شماره یک اردبیل تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

اکبر بهنام جو سوم آذر در جریان بررسی مشکالت بزرگترین واحد ریسندگی و 
بافندگی در اردبیل اظهار کرد: از 10 سال پیش به دلیل عدم تعهدات مالکین 
بانک، این واحد تعطیل شده و به تملک  از  در پرداخت تسهیالت دریافتی 

بانک درآمده بود.
وی تصریح کرد: با همکاری بانک ملی تصمیم بر این شد تا کارخانه نساجی 
به  فراخوان  و  آگهی  انتشار  با  بود  درآمده  بانک  این  تملک  به  که  اردبیل 
سرمایه گذار جدید واگذار شود تا بهسازی و نوسازی این مجموعه شروع شود.

استاندار اردبیل گفت:  هر چند در ابتدای امسال سرمایه گذاری راغب به این 
کار نبود اما در تیرماه سرمایه گذاری اعالم آمادگی کرد تا نسبت به بازسازی و 

نوسازی این مجموعه اقدام کند.
بهنام جو در بخش دیگری از سخنان خود افزود:  با توجه به خسارت متعدد 
وارده به این مجموعه و آتش سوزی رخ داده در گذشته، عملیات بازسازی و 
بهسازی این مجموعه و مرمت بزرگترین کارخانه ریسندگی با اشتغالزایی 100 

نفر آغاز شد تا فاز اول این مجموعه آماده بهره برداری شود.
وی خاطر نشان کرد:  با تالش مؤثر انتظار می رود تا یک ماه آینده فاز اول و 
تا پایان امسال فاز دوم این کارخانه راکد به چرخه تولید باز گشته و زمینه 

اشتغال 700 نفر در استان فراهم آید.
بهنام جو در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در سال جهش تولید یکی 
از رویکردهای استان تقویت و حمایت از واحدهای راکد و تعطیل شده بود که 
در این زمینه با حمایت مؤثر از سوی بانک ها و مدیران دستگاه های اجرایی 

بیش از 17 واحد به چرخه بازگشتند.
توان  اکثر واحدهای راکد که  امسال  پایان  تا  ادامه داد: تالش می کنیم  وی 
فعالیت مجدد را دارند، به چرخه باز گشته و امکان اشتغال برای جوانان استان 
فراهم شود.بهنام جو اضافه کرد: بانک های عامل قول مساعد دادند تا با نرخ 
پایین تسهیالت مناسب را در اختیار صاحبان این مجموعه ها قرار دهند و از 
محل تبصره 18 سازمان صمت حمایت های الزم را از این مجموعه ها انجام 
می دهد. استاندار اردبیل اظهار کرد: وزیر صمت قول مساعد داده تا به هر اندازه 
که واحد تولیدی در این استان به چرخه فعالیت باز گردد، تسهیالت و منابع 
از محل تبصره 18 تأمین شده و یک شرایط مساعدی را در حمایت از این 

مجموعه ها شاهد باشیم.

گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تعامل  مصادیق  مهمترین  از  یکی 
است که  مردم  به  پاسخگویی  دینی، 
تبلور  رضوی  قدس  آستان  در  باید 

ویژه ای داشته باشد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم 
دیدار  در  مروی  احمد  المسلمین  و 
دست اندرکاران مرکز جامع ارتباطات 
در  که  رضوی  قدس  آستان  مردمي 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
پیام های  دریافت  کرد:  اظهار  شد، 
تماس های  به  پاسخگویی  و  مردمی 
تلفنی صرفا یک کار تشریفاتی نیست 
بلکه اعتقاد داریم این کار از اهمیت 
برای  و  است  برخوردار  زیادی  بسیار 

انجام آن باید اهتمام ورزید.
وی الزمه موفقیت را توجه به اهمیت 
انجام  در  داشتن  اهتمام  و  کار  انجام 
آن دانست و افزود: به فرمایش رهبر 
در  انسان ها  اسالمی،  انقالب  معظم 
باید  هر جایگاهی که قرار می گیرند، 
تمام توان و تمرکز خود را برای انجام 
آن وظیفه به کار گیرند؛ در حقیقت 
جدی گرفتن کار، مشوق روحی برای 
انجام آن کار با کیفیت هرچه بیشتر 

است.
بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
نسبت  قدس  آستان  به  مردم  اینکه 
احساس  و  نگاه  مجموعه ها،  دیگر  به 
را  آن  قدر  باید  که  دارند  متفاوتی 
اشکال  اگر  شاید  داد:  ادامه  دانست، 
دولتی  مجموعه  یک  در  ضعفی  یا 
خودشان  مردم  باشد،  خصوصی  یا 
اما  ندانند  دادن  تذکر  به  ملزم  را 
قدس  آستان  در  اشکالی  کوچکترین 
وجود داشته باشد، تذکر می دهند که 
برای ما به عنوان خادمان این آستان 

مالئک پاسبان بسیار با ارزش است.
است  ممکن  اینکه  با  کرد:  بیان  وی 
در  که  اشکاالتی  و  نقدها  از  برخی 
پیام های مردمی مطرح می شود، حتی 
وارد هم نباشد اما نفس این کار که 
مردم نسبت به آستان قدس احساس 
مسئولیت دارند و نکات مدنظر خود را 
مطرح می کنند، اتفاقی بسیار مبارک 

است.
حجت االسالم و المسلمین مروی با 
لزوم تحقق عینی مدیریت  بر  تأکید 
قدس  آستان  مجموعه  در  اسالمی 
مهمترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
مصادیق تعامل دینی، پاسخگویی به 
مردم است که باید در آستان قدس 

رضوی تبلور ویژه ای داشته باشد.
وی تاکید کرد: ممکن است در بین 
پیشنهادهایی که از سوی مردم مطرح 
می شود، برخی پیشنهادها قابل اجرا 

نباشد، در این صورت باید این موضوع 
را به اطالع مردم رساند و در مقابل از 
نقطه نظرات کاربردی و قابل اجرا هم 

استقبال کرد.
با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بیان اینکه هیچ تماس و انتقاد مردمی 
آستان  سیستمی  عملکرد  به  نسبت 
قدس رضوی نباید بدون پاسخ بماند، 
مردمی  درخواست های  به  داد:  ادامه 
و  شود  داده  پاسخ  درستی  به  باید 
اعتقاد داریم که ما به عنوان خادمان 
به  پاسخگویی  در  باید  قدس  آستان 
انتقادات، پیشنهادات و مطالبات برای 

دیگر مجموعه ها الگو باشیم.
ارتباطات  مرکز جامع  به  وی خطاب 
گفت:  رضوی  قدس  آستان  مردمی 
پاسخگویی  وضعیت  از  گزارشی 
مجموعه های مختلف آستان قدس به 
تا  تهیه کنید  درخواست های مردمی 

به بخش هایی که در پاسخگویی تعلل 
از بخش هایی  و  می کنند، تذکر داده 
که اولویت رسیدگی به درخواست های 
مردم را مدنظر قرار می دهند، قدردانی 

شود.
بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اینکه سامانه تلفنی 138 مرکز جامع 
بین  واسط  حلقه  مردمي  ارتباطات 
آستان  مختلف  بخش های  و  مردم 
قدس است، تصریح کرد: مسائلی که 
توسط مردم در ارتباط با حرم مطهر 
رضوی مطرح می شود، در کوتاه ترین 
زمان ممکن باید مورد رسیدگی قرار 

گیرد.
مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت: اعتقاد ما بر این است که آستان 
قدس رضوی متعلق به مردم است، لذا 
به هیچ عنوان نباید نسبت به احساس 

مسئولیت مردم بی تفاوت بود.

تولیت آستان قدس رضوی: آستان قدس رضوی 
باید الگویی در پاسخگویی و تعامل با مردم باشد

گزارش

استاندار آذربایجان شرقی: وحدت و 
همدلی، رمز نجات کشور است

مختلف  بخش های  در  همدلی  و  وحدت  شرقی،  آذربایجان  استاندار 
را رمز اصلی حل مشکالت کشور دانست و بر همکاری ویژه تمامی 
به خصوص  و  به مردم  برای خدمت  یکدیگر  با  مجموعه های مختلف 

ریشه کن کردن بیماری کرونا تاکید کرد.
عاشورا،  سپاه  فرماندهی  محل  در  حضور  با  پورمحمدی  محمدرضا 
فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان و کارکنان این مجموعه 
تبریک گفت و اظهار کرد: حضور همه جانبه و قدرتمند اقشار مختلف 
مردم در تمامی عرصه های حساس و خطیر از اصلی ترین عوامل امنیت 

و اقتدار ایران اسالمی محسوب می شود.
در  بسیجیان  روزی  شبانه  تالش های  و  زحمات  از  قدردانی  با  وی 
کمک  رزمایش  و  جهادی  اردوهای  همچون  مختلفی  فعالیت های 
مومنانه، بیان کرد: بسیج، همواره منشا خیر و برکت بوده و توانسته 

ماموریت های محوله خود را با دقت و موفقیت به سرانجام برساند.
استاندار آذربایجان شرقی در همین راستا ادامه داد: بدون شک، حضور 
و  موثر  نیز  کرونا  منحوس  بیماری  با  مبارزه  کارزار  در  عزیزان  این 

ثمربخش خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم نامه مشترک وزارت 
بهداشت و سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای مدیریت محله محور 
بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: امیدواریم با همکاری ویژه و شبانه 
روزی دولت و نیروهای مسلح، شاهد ریشه کن شدن بیماری کرونا از 

جامعه باشیم.
سردار اصغر عباسقلیزاده، جانشین سپاه عاشورا نیز در این دیدار گفت: 
امام خمینی)ره( با دستور تاسیس نیروی مردمی بسیج، عزت و افتخار 

را برای جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورد.
وی با قدردانی از تالش های استاندار و سایر مدیران استانی برای ریشه 
کن کردن بیماری کرونا بیان کرد: افتخار می کنیم که تمامی مدیران 
ما عالوه بر خدمت صادقانه به مردم، مدال افتخارآفرین بسیجی بودن 

را نیز بر سینه دارند.
از  تعدادی  شرقی،  آذربایجان  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 

معاونین و مدیران کل استانداری نیز در این دیدار حضور داشتند.
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تاریخ نامه :1399/08/28

شماره پرونده :139704001107000204/1
شماره بایگانی پرونده : 9700383

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای امیر قدیری بورستان   فرزند اباذر   به شماره ملی 
0083868879  به نشانی : تهران –شهرستان بهارستان  -  شهر گلستان – 
خیابان 22متری حبیب ابن مظاهر – کوچه جعفری پالک78    بعنوان وام گیرنده 
2- میثم محمودی     فرزند علی حسین  به شماره ملی 4900017671  به 
نشانی : استان تهران – شهرستان رباط کریم – بازارک –  خیابان ترکاشوند 
– خیابان سروستان – پالک 23 واحد9 بعنوان ضامن  3 – علی رضا قدیری 
استان  نشانی:  به   0076855457 ملی  شماره  به  اباذر  فرزند  بورستان 
سجاد  امام  متر  خیابان 12   – گلستان  شهر   – بهارستان  شهرستان   – تهران 
بانک  که  شود   می  ابالغ  ضامن  عنوان  به  پالک178  جعفری  بهروز  خیابان 
به استناد قرارداد شماره  ایران شعبه شاهد شهر شهریار  کد 2418  ملی 
تاریخ  تا  ریال  مبلغ 85/545/959   وصول  جهت      6301443917009
1397/11/02  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9700383  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با 

تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی

  
اگهی فقدان سند مالکیت 

طی  آباد  سلطان  اسمعلی  هردو  شهرت  اسرا  و  زینب  ها  خانم  اینکه  به  نظر 
تقاضای بوارده شماره 10499 مورخ 1399/08/27 و ضمن ارائه دو برگ 
استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی 5 بهارستان مدعی است 
 13 بلوک   3 طبقه  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  اسناد 
به مساحت 75/80  متر مربع قطعه 6 تفکیکی پالک 7629 فرعی از 161 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7333 فرعی از اصلی مذکور بنام خانمها 
مشاع  دانگ  به 3  نسبت  یک  هر  آباد  اسمعلی سلطان  دو  هر  اسرا  و  زینب 
از ششدانگ ثبت و اسناد مالکیت بشماره چاپی 448696 و 751425  به 
نامشان صادرگردید که اسناد مالکیت مذکور جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 
120 ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ نشر اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 
مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. 
احمد رحیمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم    

شماره نامه :139904901107003474
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شماره پرونده :139704001107000206/1
شماره بایگانی پرونده : 9700385

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای رضا نیکوسرشت   فرزند حمداله   به شماره ملی 
4051459950  به نشانی : تهران –شهرستان شهریار  -  عباس آباد – کوچه 
حبیب ابن مظاهر –  پالک 8 بعنوان وام گیرنده 2- محمد نیکو سرشت     فرزند 
حمداله به شماره ملی 4051449645  به نشانی : استان تهران – شهرستان 
اسالمشهر – موسی آباد –  رشادت 1 – پالک 28 بعنوان ضامن  3 – محمدرضا 
داننده هارونیه  فرزند شهباز به شماره ملی 6239673838 به نشانی: استان 
تهران – شهرستان بهارستان – شهر گلستان – فلکه دوم – خیابان بیست و 
– کوچه یاس یک پالک102 به عنوان ضامن ابالغ می  چهار متری فرهنگیان 
استناد  به  ایران شعبه شاهد شهر شهریار  کد 2418  ملی  بانک  که  شود  
قرارداد شماره 6500693555007    جهت وصول مبلغ 467/025/723  
تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام    1397/11/03 تاریخ  تا  ریال 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
اداره تشکیل شده و طبق  این  به کالسه 9700385  در  اجرایی  و پرونده 
گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی

  

شماره نامه :139904901107003472
تاریخ نامه :1399/08/28

شماره پرونده :139704001107000197/1
شماره بایگانی پرونده : 9700375

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای بهمن نوروزی ورنکش فرزند جلیل   به شماره ملی 
0065048466  به نشانی : استان البرز –شهرستان کرج -  شهرک وحدت – 
خیابان دوم غربی –پالک 37    بعنوان وام گیرنده 2- علی رضا نعمتی  فرزند 
ابوالفضل  به شماره ملی 0049136501  به نشانی : استان تهران – شهر 
تهران – شهرک راه آهن – بلوار هاشم زاده – قائم9 پالک35  بعنوان ضامن  
3 – کامبیز راهگذر فرزند عباس به شماره ملی 4910911057  به نشانی: 
استان تهران شهرستان شهریار – ویره –  بعداز پمپ گاز – نمایشگاه ایرانمهر  
به عنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه شاهد شهر شهریار  
کد 2418 به استناد قرارداد شماره 6300668396000  جهت وصول مبلغ 
75/078/592  ریال تا تاریخ 1397/10/29  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
اداره تشکیل  این  به کالسه 9700375  در  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 
شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 

نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما 

اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی

  

 آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی

نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره 139960301022001567   مورخ  
99/5/7 هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه 
متقاضی میالد محمدی فرزند داود  به شماره شناسنامه  4118 صادره از رباط 
کریم  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 207/35 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  110 فرعی مفروز از قطعه - تفکیکی از 
160 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی قاسم 
منتظری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به 
دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: 99/9/05

تاریخ انتشار دومین آگهی: 99/9/20

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 

شماره نامه : 139904901209003563
تاریخ نامه : 1399/09/03

شماره پرونده : 139904001209000174/1
 شماره بایگانی : 9900204

اخطار ابالغیه رای ماده 169 آیین نامه اجرا 
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  نژاد   فروزان  رقیه  خانم  به  وسیله  بدین 

1640279148
نامه اجرا )اخطاریه ماده 169  ابالغ میشود که باستنادابالغ ماده 169 آیین 
اجرایی  عملیات  به  واصله  اعتراض  به  اجرا در خصوص رسیدگی  نامه  آیین 
وارده به شماره 901118 موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق ، نظریه رئیس 
ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی 

 که به نظریه مذکور اعتراض دارید ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتبا به 
از موعد مقرر  اعتراضی که خارج  به  نمائید. ضمنا  اعالم  اجرا  اداره   / شعبه 

واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
رای

و  مدیون  ادعای  و صحت  اجرا  مامور  از سوی  آمده  بعمل  تحقیق  به  توجه  با 
باستناد بند ه ماده 61 آیین نامه اصالحی موضوع جزئی از مستثنیات دین بوده 

و رای به رفع توقیف صادر می گردد.( 
و طبق گزارش مامور پست به دلیل عدم شناسایی ادرس ابالغ میسر نگردیده 
است . لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
اگهی میشود و  االنتشار محلی  از روزنامه های کثیر  فقط یک مرتبه در یکی 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگردد ، 

اقدامات قانونی طبق مقررات علیه شما انجام خواهد گرفت . 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – علیرضا زمانی  

آگهی اجرائیه

مشخصات محکوم له:   نام: شهال لطفی  نشانی محل اقامت:بهارستان انتهای 
12متری سجاد کوچه شکری پ32

مشخصات محکوم علیه:   نام:سعید      نام خانوادگی: شکیبی نژاد   نشانی محل 
اقامت:مجهول المکان

اختالف  حل  شورای  مورخ     330-98 شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
بهارستان شعبه 9 که وفق دادنامه شماره 98-330 شعبه 9 دادگاه ---- 
نود  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  است.محکوم  کرده  حاصل  قطعیت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان وانگهی واحد اجرای حکم وفق تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از زمان 
مطالبه تقدیم دادخواست تا اجرای حکم قطعی با رعایت تناسب شاخص ساالنه 

محاسبه از خوانده اخذ و در  حق خواهان تادیه نماید.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 

روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 
آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به ان عمل 

نمایید.
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کاتالیست  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  محققان 
احیا مستقیم آهن  برای صنایع  استفاده  مورد 

و صنعت پتروشیمی ساختند. 
محمد  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  از  نقل  به 
هادی آقاعلی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و مجری طرح »پیرولیز پاششی هم 
پایه نیکل ریفورمینگ گاز  محلولی کاتالیست 
روی پایه اکسیدی« با بیان اینکه کشور ایران 
جهان  در  گازی  ذخایر  میزان  دومین  دارای 
بتوان  که  روش هایی  از  استفاده  گفت:  است، 
حداکثر بهره وری را از این منابع داشت، همواره 

مورد توجه بوده است.
وی افزود: فرآیند ریفرمینگ گاز متان به صورت 
ساده استفاده از گاز متان و دی اکسید کربن 

برای تولید گاز هیدروژن و منوکسید کربن )گاز 
سنتز( است.

این محقق خاطر نشان کرد: گاز سنتز در صنایع 
مختلفی همچون تولید محصوالت پتروشیمی 
آهن  مستقیم  احیا  مثل  متالورژیکی  و صنایع 
دومین  ایران  طوریکه  به  دارد  فراوانی  کاربرد 
دنیا  در  مستقیم  روش  به  آهن  کننده  تولید 
متان  گاز  ریفرمینگ  فرآیند  همچنین  است. 
منجر به حذف دو گاز گلخانه ای مهم در صنعت 

می شود.
آقاعلی عنوان کرد: برای اینکه بازدهی فرآیند 
از  باید  باشد  حداکثر  متان  گاز  ریفرمینگ 
کاتالیست هایی استفاده کرد که عالوه بر میزان 

بازدهی باال، مقرون به صرفه هم باشند.

تولید کاتالیستی برای احیای مستقیم آهن 
در صنایع پتروشیمی

کسب رتبه توسط ستون نویس نشریه در نخستین دوساالنه طنز مطبوعات 
غرب کشور 

گروهی از محققان انگلیسی موفق به شناسایی 
کهکشانی در درون کهکشان راه شیری شده اند 
که ده میلیارد سال قبل با آن برخورد و در این 
کهکشان ادغام شده است.به نقل از نیواطلس، 
دست  به  داده های  از  استفاده  با  پژوهشگران 
آمده از رصدهای متناوب و تلسکوپ های فوق 
پیشرفته در نقاط مختلف جهان به این نتیجه 
هراکلس  تاریخ  ماقبل  کهکشان  که  رسیده اند 
برخورد  از  بعد  قبل  سال  میلیارد  ده  از  بیش 
آن  در  کامل  طور  به  شیری  راه  کهکشان  با 
ادغام شده و در عمل از بین رفته است.اجماع 
ستاره شناسان تا به حال دال بر آن بوده که 
کهکشان راه شیری کهکشانی معمولی است که 
تحرک قابل توجهی در آن مشاهده نمی شود و 
فعالیت آن در مقایسه با ۱۸۰ میلیارد کهکشان 
دیگر جهان چندان چشمگیر نیست. اما کشف 
می دهد  نشان  هراکلس  فسیل شده  کهکشان 

که تصورات قبلی در مورد کهکشان راه شیری 
صحیح نبوده و این کهکشان حداقل در روزهای 
اولیه شکل گیری شرایط حاد و ملتهبی داشته 
است.تا به حال چندصد ستاره موجود در این 
کهکشان ماقبل تاریخ نیز شناسایی شده اند، اما 
این ستاره ها  برای کشف مواد تشکیل دهنده 
ستاره های  چینش  و  قرارگیری  نحوه  نیز  و 
یادشده هنوز باید بررسی های بیشتری صورت 
اولیه نشان می دهد چگالی  بگیرد. برآوردهای 
هراکلوس تنها یک سوم چگالی کهکشان راه 

شیری است.

کشف کهکشانی که ۱۰میلیارد سال قبل در 
کهکشان راه شیری ادغام شد

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

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

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

سردبیر: احسان همتی

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

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

توزیع : 56771992

خبر

خبر

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

وزیر ارتباطات بر تحقق و دستیابی 
اقتصاد  مهم  های  ماموریت  به 
و  نوین  های  فناوری  دیجیتال، 
فناوری  بر  مبتنی  وکارهای  کسب 
همدلی  و  همراهی  با  اطالعات 

بسیجیان تاکید کرد.
ارتباطات،  وزارت  از  نقل  به 
محمدجواد آذری جهرمی در پیامی 
به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، 
گفت: تحقق و دستیابی به ماموریت 
های مهم اقتصاد دیجیتال، فناوری 
های نوین، کسب وکارهای مبتنی 
برنامه  دیگر  و  اطالعات  فناوری  بر 
در  که  ارتباطات  وزارت  های 
راستای محرومیت زدایی و توسعه 
و رونق اقتصادی است، با همراهی 
و همدلی بسیجیان دریادل محقق 
خواهد شد.وی گفت: هفته بسیج، 
نهاد  مردمی ترین  تشکیل  یادآور 
ارزشمند در نظام مقدس جمهوری 
اندیشه  با  که  است  ایران  اسالمی 
حمینی  امام  حضرت  الهی  های 
)رحمه اهلل علیه( شکل گرفت و به 
عنوان شجره طیبه امروز در سراسر 
تناور  درخت  چون  اسالمی  ایران 
بهاری  های  که شکوفه  پرثمری  و 
توانسته  مکان  و  زمان  هر  در  آن 
ایثار و از  انگیز  با رایحه دل  است، 

و  امنیت  موجبات  خودگذشتگی، 
آرامش را به همراه بیاورد.

توانسته  بسیج  داد:  ادامه  جهرمی 
نیروهای  از  بهره مندی  با  است 
متعهد و متخصص خود در عرصه 
۸ سال دفاع مقدس، عالوه بر خلق 
میدان  در  ماندگار  های  حماسه 
بزرگ سازندگی و آبادانی و عمران 
مثل کوهی استوار در مقابل هجوم 
بسیار  نقش  بوم  مرز  این  دشمنان 

مهمی را ایفا کند.
با بهره  امروز  ارتباطات گفت:  وزیر 
مفاهیم  و  معانی  دریای  از  گیری 
عمیق معنوی که والیت مداری و 
ایثار و شهادت را سرلوحه کار خود 
دارد با شعور و بصیرت در هر نقطه 
بازوی  عنوان  به  را  خود  بحرانی، 
جمهوری  مقدس  نظام  پرتوان 
به  لحظه  و  معرفی  ایران  اسالمی 
روزهای سخت  با  مقابله  در  لحظه 
و دشوار همراه و همیار بوده است. 
امروز هم در بحث کرونا و در مقابل 
این  برابر  در  مبارزه  و  ایستادگی 
ویروس شوم، در کنار کادر درمان 
با تمام توان و امکانات وارد عرصه 
لحظه  و  مقدس  دفاع  ایام  و  شده 
دوباره  را  ها  سال  آن  ناب  های 
اقتصاد  عرصه  در  کند.  می  تداعی 

و تولید، فرمایشات ولی خود مقام 
کار  سرلوحه  را  والیت  عظمای 
خود قرار داده و در سال هایی که 
بر رونق  تاکید  انقالب  رهبر فرزانه 
اقتصادی دارند، همچنان پیشتاز و 

پرچمدار است.
کرد:  خاطرنشان  جهرمی  آذری 
تشکیل گروه های جهادی، حضور 
مقابله  محروم،  مناطق  در  مستمر 
محرومیت  طبیعی،  بالیای  با 
امر  در  روزی  شبانه  تالش  زدایی، 
کمک  اندازی  راه  و  گیری  شکل 
های مومنانه برهان قاطعی بر این 

اقدامات است. امروز هم بسیجیان 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و  تخصص  دارای  جملگی  که 
توسعه  امر  در  گران سنگی  تجربه 
فناوری  و  ارتباطات  پیشرفت  و 
اطالعات در همه بخش ها هستند، 
این  سرمایه  ترین  اصلی  عنوان  به 
ماموریت  تحقق  امر  در  وزارت 
های محوله محسوب می شوند. به 
حول قوه الهی و با توکل به خداوند 
متعال و با پشتوانه نیروهای جهادی 
تمامی  سد  از  بسیجی  مخلص  و 

مشکالت عبور خواهیم کرد.

آرسنیک زدایی آب آشامیدنی با جاذب های نانویی
نوشتار ماموریت های اقتصاد دیجیتال با همراهی بسیجیان محقق می شود

محققان توانستند با فناوری نانو فرایند آرسنیک 
از آب آشامیدنی را در بیش از ۱۰شهر  زدایی 

ایران انجام دهند.
به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، یک شرکت 
به  موفق  ایران  در  بار  اولین  برای  بنیان  دانش 
آب  از  آرسنیک  برای حذف  نوینی  روش  ارائه 
به  آشامیدنی شده که در مقیاس های مختلف 
از  سیستم  این  در  است.  رسیده  بهره برداری 
آهن  اکسید  هیدروکسید  گرانولی  جاذب های 
استفاده می شود. این فناوری تاکنون در بیش 
از ۱۰ شهر ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

از آنجا که آب های زیرزمینی اصلی ترین منبع 
تأمین آب آشامیدنی محسوب می شوند، آلودگی 
این آب ها به آرسنیک، اخیراً موردتوجه خاص 

قرار گرفته است. در حال حاضر آلودگی آب های 
آشامیدنی به آرسنیک در بسیاری از شهرها و 

روستاهای کشور مشکلی جدی است.
که  کم آبی  مشکل  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
مسئله مهم ایران و بسیاری کشورها محسوب 
می شود حفظ منابع موجود و تصفیه آلودگی ها 
بنابراین  اهمیت است؛  از جمله آرسنیک حائز 
ایجاد امکانات مناسب برای تولید سیستم های 
مقرون به صرفه در داخل کشور می تواند کمک 
مهمی در حفظ منابع آبی کشور محسوب شود.

تاکنون تالش های فراوانی توسط دانشمندان در 
نقاط مختلف دنیا برای حذف آرسنیک از آب 
شرب با استفاده از روش های مختلف و نوین به 
عمل آمده است اما غالب روش های پیشنهادی 

تأسیسات  در  قابل استفاده  و  بوده  هزینه بر 
کوچک است.محققان موفق به ارائه روش نوینی 
برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی شده که 
رسیده  بهره برداری  به  مختلف  مقیاس های  در 
گرانولی  جاذب های  از  سیستم  این  در  است. 

هیدروکسید اکسید آهن استفاده می شود.

نوشتار

نوشتار

بوقلمون  میدون،  سایت  از  نقل  به 
اما  باشد؛  صدا  بد  ای  پرنده  شاید 
پرنده ای بسیار خوش درآمد است که 
به  تواند  کسب و کار پرورشش، می 
تجربه ای موفق برای یک کارآفرین 
تبدیل شود.پرورش صنعتی بوقلمون 
از سال ۸۲ در ایران، با حمایت دولت 
مرحله  وارد  هدفمند  برنامه ریزی  و 
نشان  بررسی ها  اما  شد؛  جدیدی 
فعلی  شرایط  به  باتوجه  که  می دهد 
کشور نظیر فشار تحریم ها، مشکالت 
کرونا  بیماری  از  ناشی  اقتصادی 
سالم،  غذایی  محصوالت  به  نیاز  و 
نیافته  توسعه  باید  که  آنطور  هنوز 
و  بکر  ای  حوزه  درصورتیکه  است؛ 
گذاری  سرمایه  برای  نخورده  دست 
های  دوره  واحد  است.  کارآفرینی  و 
برهمین  نیز  میدون  سایت  آموزشی 
اساس، دوره ای در این زمینه تدوین 
برای شروعی  را  عالقمندان  تا  کرده 
راهنمایی  پرنده  این  پرورش  موفق 
کند.براساس آمارهای منتشر شده از 
سوی سازمان بهداشت جهانی، تنها 
ایاالت متحده، ساالنه حدود نیم  در 
دلیل مصرف گوشت  به  نفر  میلیون 
ناعالج  بیماری های  دچار  قرمز 
براثر مصرف  که  موضوعی  می شوند؛ 
از  شود.  نمی  ایجاد  سفید  گوشت 
سفید  گوشت  قیمت  دیگر،  سوی 
بسیار  قرمز  گوشت  با  درمقایسه 
مردم  اقبال  موجب  و  است  تر  کم 
است.  شده  بیشتر  مصرف  سمت  به 

سفید  های  گوشت  سردمدار  طیور، 
صنعت  اقتصادی  ازلحاظ  هستند؛ 
اشتغالزا  آنها دومین صنعت  پرورش 
در ایران پس از نفت است که بعنوان 
دومین صنعت درآمدزا هم شناخته 
قرقاول،  بلدرچین،  مرغ،  شود.  می 
کبک، غاز، اردک و... اینها همه طیور 
روزها  این  که  هستند  پرندگانی  و 
توجه طیف وسیعی از مردم به سمت 
کسب و کار پرورش آنها جلب شده 

است؛ خصوصا بوقلمون...
بوقلمون پرنده ای است با طول عمر 
متوسط ۱9 تا ۱۲ سال که بسیار هم 
گوش  اینکه  علیرغم  است؛  باهوش 
خوبی  شنوایی  از  اما  ندارد؛  خارجی 
بسیاری  تواند  می  است،  برخوردار 
از رنگ ها را تشخیص دهد و چهره 
اشخاص را نیز به خوبی به خاطر می 
سپارد. بوقلمون ها بسیار حساس اند 
در  )خصوصا  شان  نگهداری  برای  و 
زمان جوجه کشی( باید شرایط ویژه 
ای را برایشان مهیا کرد؛ مثال دمای 
حدودا 37.5 درجه و یا شرایط آرامی 

برای استراحت!
اندازی  راه  شد،  اشاره  که  همانطور 
در  بوقلمون  پرورش  کار  و  کسب 
خیلی  در  روزها  این  خرد،  مقیاس 
برای  اما  است؛  شده  باب  مناطق  از 
دنبال کردن آن بصورت صنعتی و در 
مقیاس های بزرگتر، در اولین گام باید 
به اداره دامپزشکی و جهادکشاورزی 
برای گرفتن مجوزهای الزم مراجعه 
با  رابطه  در  تامل  قابل  شود.نکته 
کسب و کار پرورش این پرنده 35۰۰ 
بویژه  خوراک  قیمت  افزایش  پری، 
ذرت است. این موضوع آنقدر جدی 
تعطیلی  موجب  اواخر  این  که  است 
بوقلمون  پرورش  مزارع  از  بسیاری 
بر  کارآفرینان  برخی  حتی  شده؛ 
این عقیده هستند چنانچه این روند 
ادامه پیدا کند، ممکن است ماجرای 
کشتن جوجه ها که در صنعت مرغ، 
افتد که  اتفاق  نیز  بوقلمون ها  برای 
اگر چنین شود، قیمت بوقلمون نیز 
همانند مرغ به شدت افزایش خواهد 

یافت.

 بوقلمون؛ پرنده ای باهوش اما 
بدون گوش!!

نوشتار

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
طنز  دوساالنه  نخستین  اختتامیه  آیین  لرستان،  استان 
با حضور  ماه  آذر  مطبوعات غرب کشور، صبح دوشنبه سوم 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون فرهنگی و مطبوعاتی 
خانه  عامل  مدیر  کل،  اداره  ستادی  وکارشناسان  مدیران  و 
برگزیدگان  از  تعدادی  و  استان  های  و خبرگزاری  مطبوعات 
این رویداد به صورت محدود و با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار گردید.
هیات داوران دوساالنه طنز مطبوعات غرب کشور متشکل از 
اساتیدی چون محمود مختاریان، رضا خدری، حسن حیدری 
معاونت  ریزی  برنامه  و  مطالعات  دفتر  از  اشتری  مصطفی  و 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودند که برگزیدگان 
این رویداد فرهنگی را در بخش های طنز مکتوب، کاریکاتور، 

کاریکلماتور، شعر، بخش ویژه سیل، کرونا و محیط زیست انتخاب و 
معرفی نمودند.

نیز در بخش طنز  این نشریه  »وحید حاج سعیدی« ستون نویس 
مکتوب حائز رتبه سوم گردید. 

شایان ذکر است نخستین دوره دوساالنه طنز مطبوعات و رسانه های 
ایالم،  استان های  های  رسانه  و  نشریات  حضور  با  کشور  غرب 
کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان، با محوریت خانه مطبوعات، 
خبرگزاری های استان لرستان و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان لرستان برگزار شد.

رییس پلیس راهور غرب استان تهران 
از اجرای محدودیت های ترافیکی و 

تعطیلی
 مرکز شماره گذاری و مراکز تعویض 
های  شهرستان  و  استان  این  پالک 

تابعه خبر داد: 
این  در  محمودی  حامد  سرهنگ 
رابطه اظهار داشت:  ورود خودروهای 
شخصی با پالک غیر بومی به داخل 
حوزه استحفاظی غرب استان تهران 
و  کریم   رباط  شهرستان  سمت  از 
همچنین خروج خودروهای شخصی 
با پالک بومی ممنوع اعالم شده است 
حاضر  حال  در  اینکه  به  توجه  با  و 
تهران  استان  غرب  های  شهرستان 
برابر استعالم بعمل آمده در وضعیت 
رانندگان  برای  باشند  می  نارنجی 
متخلف در هر ۲۴ساعت  5۰۰ هزار 
خواهند  قانون  اعمال  جریمه  تومان 

شد .
ها  محدودیت  این  داد:  ادامه  وی 
شامل خودروهای حامل سوخت، مواد 
غذایی، درمانی و قضایی نخواهد شد.

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 

تهران  استان  غرب 
عده  نمودند:  تصریح 
علل  به  ساکنین  از  ای 
پالک  دارای  مختلف 
شهرها  سایر  بومی  غیر 
منظور  به  باشند  می 
ایجاد  از  جلوگیری 
از  دسته  این  نارضایتی 
نقلیه،  وسایل  رانندگان 
دال  مدارکی  چنانچه 
همان  در  سکونت  بر 

کدملی  باشند)اشتغال،  داشته  شهر 
درمانی  خدمات  دفترچه  سکونت، 
غیر  در  و  بوده  مجاز  آنها  تردد  و...( 
شده  تعیین  کدهای  با  اینصورت 
سرهنگ  شد.  خواهند  قانون  اعمال 
تعطیلی  خصوص  در  محمودی 
مراکز شماره گذاری و تعویض پالک 
افزود: در راستای پیشگیری از شیوع 
سالمت  اهمیت  و  کرونا  ویروس 
این  گذاری  شماره  مرکز  شهروندان 
استان و تمامی مراکز تعویض پالک 
شهرستان های غرب استان تهران به 
دلیل وابستگی با مراکز تعویض پالک 

تا   99/9/۲ مورخه  از  بزرگ  تهران 
اطالع ثانوی تعطیل می باشند.

آموزشگاه  مراکز  خصوص  در  وی 
با  کرد:  تصریح  نیز  رانندگی  های 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه 
این  شیوع  از  جلوگیری  جهت  به  و 
های  آموزشگاه  فعالیت  بیماری، 
دارای  های  شهرستان  در  رانندگی 
نام  ثبت  کرونایی؛  نارنجی  وضعیت 
آیین  های  کالس  تشکیل  جدید، 
نامه و اخذ آزمون ممنوع بوده و صرفاً 
های  آموزش  به  نسبت  توانند  می 
ثبت نام  قبل  از  متقاضیان که   عملی 

نموده اند اقدام نمایند.

محدودیت های ترافیکی و تعطیلی مراکز تعویض پالک برابر 
ستاد ملی مبارزه با کرونا

نوشتار

لزوم سرمایه گذاری موسسات مالی در سیستم های امنیتی نوشتار

مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی بر لزوم سرمایه گذاری 
قابل توجه موسسات مالی روی سیستم های امنیتی برای 
و  فعلی  زیرساخت های  متوجه  تهدیداتی که  از  جلوگیری 
آینده فضای سایبر است، تاکید کرد. مرکز ملی فضای مجازی 
در گزارشی تاکید کرد: قانون گذاران و موسسات مالی برای 
و  فعلی  زیرساخت های  متوجه  تهدیداتی که  از  جلوگیری 
آینده فضای سایبر است، باید سرمایه گذاری قابل توجهی 

روی سیستم های امنیتی انجام دهند.
به آخرین تحقیقات و دیدگاه ها در زمینه  ابتدا  این مقاله 
بینش  به  خواننده  تا  پردازد  می  سایبری  ریسک  مدیریت 
روشنی در مورد فرکانس و شدت خطرات سایبری ، میزان 
تلفات این خطرات سایبری و بهترین روش ها و چارچوب ها 
برای سازماندهی و اجرای مدیریت این خطرات برسد و در 
ادامه بهترین روشهای رمزنگاری و تحقیقات درباره حفاظت 
از حمالت سایبری در دوره محاسبات کوانتومی آینده را شرح 
می دهد.در پایان این گزارش نیز نتیجه گیری می شود که 
دولت ها باید با استفاده از بازیگران فعال بازار مالی از یک یا 
چند چارچوب مدیریت ریسک سایبری برای استانداردسازی 
جمع آوری و گزارش رویدادهای حمالت و خطرات سایبری 
برای  باید  و صنعت  دولت  اعضای  کنند. سرانجام،  استفاده 
تأمین مالی و بازسازی سیستم ها و زیرساخت های قدیمی 
صنعت مالی با هم همکاری کنند تا راه حل های مدیریت 
ریسک سایبری را فعال کنند.تهدیدات سایبری به زیرساخت 
های مالی یک نگرانی با خطر باال برای قانون گذاران و تنظیم 
جهان  سراسر  در  است.  مالی  موسسات  و  بازارها  کنندگان 
و  تجاری  های  گروه  و  دانشگاهیان  دولتی،  های  سازمان   ،
از  تا  هستند  مالی  موسسات  بررسی  حال  در  تحقیقاتی 
کسب  اطالعات  هستند  روبرو  آن  با  که  سایبری  خطرات 
کنند و تأثیر چنین ریسک هایی را مطالعه می کنند.گزارش 

خطرهای جهانی مجمع جهانی اقتصاد )WEF( در نسخه 
را  و حمالت سایبری  داده  یا سرقت  ، کالهبرداری   ۲۰۱9
زیست  خطرات  از  پس  خطرناک  مهم  رویداد   5 میان  در 
محیطی ذکر کرده است.کالهبرداری با استفاده از داده ها و 
حمالت سایبری مختل کننده، توسط انسان ساخته شده و با 
استفاده از فناوری انجام می شود و تحقیقات نشان می دهد 
که استفاده بالقوه از هوش مصنوعی برای مهندسی حمالت 
سایبری در آینده ویرانگر خواهد بود.این گزارش به شواهد 
دیگری اشاره می کند که حمالت سایبری خطراتی را برای 
زیرساخت های مهم فناوری به وجود می آورد. زیرا فناوری 
ریسک  مدیریت  برای  توانمندتر  و  تر  مهم  ابزاری  به  حتی 
شود. می  تبدیل  مشتریان  مدیریت  تجاری  های  برنامه  و 

امنیت سایبری مجمع جهانی  در همین رابطه کنسرسیوم 
اقتصاد گزارش داده است که تخلفات سایبری از سال ۲۰۱3 
تقریباً دو برابر شده و هزینه تخمین زده شده برای جرایم 

اینترنتی طی 5 سال آینده ۸ تریلیون دالر پیش بینی شده 
است. در این گزارش تاکید شده است که موسسات مالی در 
بیش از 5۰ کشور قربانی حمالت سایبری شده اند. بیشترین 
قربانی حمالت را بانک ها )9۱درصد( و پس از آن شرکت 
های بیمه )7درصد( تشکیل می دهند. در میان بانک ها ، 
و خدمات  ) 39 درصد(  فروشی  بانکی خرده  فعالیت های 
کارت های اعتباری )۲5درصد( قربانیان اصلی در میان سایر 
کسب و کارها بودند.از سوی دیگر شواهد نشان می دهد که 
اقتصادهای پیشرفته اهداف اصلی حمالت سایبری هستند 
در  نیز  توسعه  حال  در  اقتصادهای  و  نوظهور  بازارهای  اما 
معرض خطر سایبری قرار دارند.بهترین شیوه های رمزنگاری 
و محافظت از حمالت سایبری در دوره محاسبات کوانتومی 
آینده و نیز استانداردهای پیشنهادی برای تعریف مدیریت 
ریسک سایبری، از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش 

به آن اشاره شده است.

ستاد توسعه زیست فناوری برنامه ای ۱۰ 
فناورانه  فعالیت های  توسعه  برای  ساله 
در حوزه گیاهان دارویی و رشد صنعت 
تدوین  پایه  گیاه  صنعتی  فرآورده های 

کرده است.
فناوری،  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
بذر  فرآوری  و  فناوری  ساله  ده  برنامه 
یک  داروئی،  گیاهان  رویشی  اندام  و 
مثابه  به  که  است  منسجم  برنامه ریزی 
نقشه راه در حوزه صنعت گیاهان دارویی 
ده  برنامه  این  اساس  بر  می شود.  تلقی 
اولویت  دارای  که  دارویی  گیاهان  ساله 
مشخص  هستند،  بیشتری  اهمیت  و 
می شوند. سپس شرکت های دانش بنیان، 
خالق و فناوری که در زمینه فرآوری این 
گیاهان فعال هستند مورد حمایت قرار 

می گیرند.

برای  مناسب  شاخص های  تعیین  برای 
در  کارشناسی  نظارت  و  کنترل  اعمال 
فرآیند تولید بذر و نهال گیاهان دارویی 
تدوین استانداردهای موردنیاز در زمینه 
مهم  اقدامات  جمله  از  دارویی  گیاهان 
تلقی می شود. به همین منظور این برنامه 
این  در  استانداردگذاری  برای  ساله  ده 

عرصه تدوین شده است.
در برنامه ده ساله فناوری و فرآوری بذر و 
اندام رویشی گیاهان داروئی، سعی شده 
و  تعیین شود  مهم  اولویت های  تا  است 
زنجیره  تکمیل  برای  حمایت ها  تمام 
ارزش، اختصاص یابد. فعالیت های اصلی 
اولویت  دارای  گیاهان  درخصوص  طرح 
در سه محور انجام می شود. ثبت ذخایر 
محلی  و  بومی  ارقام  و  گیاهی  ژنتیکی 
محورها  این  از  یکی  دارویی،  گیاهان 

است.
همچنین تهیه استانداردهای 
مزرعه و بذر، نهال و نهالستان 
تهیه  و  دارویی  گیاهان 
پروتکل ها و دستورالعمل های 
نهال  و  بذر  گواهی  و  کنترل 
جمله  از  نیز  داروئی  گیاهان 
دیگر محورهای هدف در این 

طرح، محسوب می شود.
و  دارویی  گیاهان  صنعت 

از  موادموثره  و  اسانس ها  استحصال 
این گیاهان، از جمله صنایعی است که 
نیازمند سطح باالیی از فناوری است. در 
با  این صنعت  در  کار  ادامه  امکان  واقع 
استفاده از روش های سنتی وجود ندارد، 
بر این اساس، این برنامه ده ساله می تواند 
برای ورود هر چه بیشتر فناوری به این 

حوزه زمینه مناسب را فراهم کند.
گیاهان  فناوری  و  علوم  توسعه  ستاد 
دارویی و طب معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری سنتی تالش دارد تا با 
برنامه های  و  اسناد  تدوین  در  مشارکت 
روی  پیش  را  روشن  افقی  راهبردی، 
صنعت  زیست بوم  فناور  فعال  هزاران 

گیاهان دارویی قرار دهد.

برنامه ۱۰ ساله فناوری و فرآوری گیاهان دارویی تدوین شد نوشتار
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