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تصمیم درباره برجام و برنامه 
هسته ای فراقوه ای است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین : 
نیازمند حرکت نهضتی هستیم
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا بیــان اینکــه باید 
ــاخته  ــا س ــت: الگوه ــام دهیم،گف ــی انج ــت نهضت حرک
شــده اند و بســیج یــک تشــکیالت مردمــی اســت و ایــن 

2ظرفیــت وجــود دارد  ......

صدور کارت بازرگانی از طریق 
سامانه جامع تجارت

3

مقرراتی که دست  و پای تولید را 
می بندد، باید اصالح شود

4

دی ماه، افتتاح پلی کلینیک پرند/ 
اخذ ساخت بیمارستان در شهر پرند 

در ردیف بودجه ۱۴۰۰

حرکت قوی تر و عمیق تر در حوزه 

دفاعی ضروری است

2

برنامه های شهرداری تهران برای 

مقابله با اثرات تغییر اقلیم

4

همزمان با هفته بسیج مستضعفین صورت گرفت؛

عیادت قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از 
شاعر آئینی کشور
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سالمت 6

برنامه های  راه  همه گیری کووید ۱۹ سد 
مبارزه با ایدز شده است

ــه عنــوان اصلــی  ــد ۱۹، ب ــر بهداشــت، از همــه گیــری کووی وزی
تریــن چالــش پیــش رو در اجــرای برنامــه هــای مبــارزه بــا اچ آی 

وی نــام بــرد.  ســعید نمکــی، در پیامــی ....... 5 2

رئیس جمهور چین در پیامی به نشست بزرگداشت 
فلسطین«،  مردم  با  همبستگی  جهانی  »روز 
فلسطین را اصلی ترین مساله خاورمیانه عنوان کرد.

به نقل از شینهوا، »شی جینپینگ« رئیس جمهوری 
»روز  بزرگداشت  نشست  به  پیامی  در  خلق چین 
جهانی همبستگی با مردم فلسطین« که با همت 
ترین  اصلی  را  فلسطین  شد،  برگزار  ملل  سازمان 

مساله خاورمیانه عنوان کرد.
بین المللی  داشت: جامعه  عنوان  پیام  این  در  شی 
باید ضمن پایبندی بر »راه حل دو دولتی«، برای 
پیشبرد روند صلح خاورمیانه بر اساس قطعنامه های 
به  زیادی  توجه  چین  کند.  تالش  ملل  سازمان 
مسئله فلسطین دارد و همیشه از عدالت بین المللی 
احیای  برای  فلسطین  مردم  عادالنه  تالش های  و 
حقوق قانونی خود و همه تالش ها در راستای حل و 
فصل مسالمت آمیز مساله فلسطین حمایت می کند.

رئیس جمهور چین با اشاره به آنکه در شرایط فعلی 

پیِش  به چالش های جدی  را  بیشترین توجه  باید 
روی ناشی از همه گیری کرونا مبذول کرد بر لزوم 
کمک به مردم فلسطین برای مبارزه با این بیماری 
تاکید کرد و در پیام خود نوشت: از زمان آغاز شیوع 
چندین  گوناگون  کانال های  طریق  از  چین  کرونا، 
فلسطین  به  کرونا  مهار  برای  را  کمکی  محموله 
ادامه  این کار  ارسال کرده و در حد توان خود به 

خواهد داد.
شی در پایان پیام خود آورده است: چین به عنوان 
عضو دائم شورای امنیت و کشوری مسئولیت پذیر 
بین المللی  جامعه  با  خود  همکاری  به  است  مایل 
برای حل و فصل مساله فلسطین به روشی جامع، 
عادالنه و پایدار و تحقق هرچه زودتر صلح، ثبات و 

توسعه منطقه خاورمیانه ادامه دهد.

فلسطین اصلی ترین مساله خاورمیانه است

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       0۹36۱377۹۱7

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

رئیس جمهور لبنان در دیدار با رئیس هیات آمریکایی 
میانجی گر مذاکرات غیرمستقیم ترسیم مرز دریایی 
بر  لبنان  گفت:  صهیونیستی،  رژیم  با  لبنان  جنوب 
حاکمیت بر اراضی و آبهای خود اصرار دارد.به نقل 
در  لبنان  جمهور  رئیس  عون  میشل  اسپوتنیک،  از 
دیدار با جان دروشر رئیس هیات آمریکایی میانجی 
گر مذاکرات غیرمستقیم ترسیم مرز دریایی جنوب 
لبنان با رژیم صهیونیستی، گفت: لبنان بر حاکمیت 

بر اراضی و آبهای خود اصرار دارد و خواهان موفقیت 
لبنان  در جنوب  ثبات  برای  مرزی  ترسیم  مذاکرات 
و بهره برداری از منابع طبیعی خود است.وی افزود: 
با تکیه بر حقوق بین الملل و مواد قانون دریاها می 
تواند موانعی که در دور آخر گفتگوها بروز پیدا کرده 
است را رفع کرد.ازسوی دیگر رئیس هیات آمریکایی 
گونه  به  گفتگوها  روند  که  کرد  امیدواری  ابراز  هم 
ای که به نفع همه طرفها باشد، ادامه پیدا کند.این 
دوشنبه  روز  نظامی  منبع  یک  که  است  حالی  در 
گذشته از تعویق مذاکرات ترسیم مرز دریایی میان 
کرده  اعالم  و  داده  خبر  صهیونیستی  رژیم  و  لبنان 
مذاکرات  آتی  دور  تعویق  آمریکایی  طرف  که  بود 
غیر مستقیم که قرار بود طی این هفته میان لبنان 
و رژیم صهیونیستی درباره ترسیم مرز دریایی میان 
طرفین انجام شود را به اطالع مقامات لبنانی رسانده 
ترسیم  غیرمستقیم  مذاکرات  از  دور  است.چهارمین 
اوایل  و رژیم صهیونیستی  لبنان  میان  آبی  مرزهای 
ماه جاری میالدی برگزار شد و قرار بود پنجمین دور 
از مذاکرات دوم دسامبر )۱۲ آذر( برگزار شود.منابع 

لبنانی به جزئیات این مذاکرات و نتایج حاصله از آن 
اشاره ای نکرده اند.نخستین دور از مذاکرات میان دو 
طرف در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد 
در  الناقوره  ساحلی  شهرک  در  )یونیفیل(  لبنان  در 
جنوب این کشور و با نظارت دیوید شنکر معاون وزیر 
خارجه آمریکا در امور خاور میانه برگزار شد، کوتاه 
بوده و تنها نزدیک به یک ساعت به طول انجامیده 
است.اسرائیل از سال ۱۹۴۸ به خاک لبنان با اهداف 
این  بر  و  است  داشته  نظر  اقتصادی  و  آبی  امنیتی، 
اساس بارها در مراحل مختلف تاریخی درصدد تحقق 
اهداف خود در این باره بوده است؛ اما مقاومت لبنان 
سال  در  است.  ایستاده  رژیم  این  مقابل  در  همواره 
برای  آمریکا  با وجود تالش  لبنان  ارتش  نیز   ۲۰۰۰
تحمیل خط مرزی طبق زیاده خواهی های اسرائیل 
و یا همان خطی که به »خط آبی« معروف است، در 
برابر تالش های اسرائیل ایستادگی کرد.لبنان به دنبال 
حل و فصل اختالفات مرزی دریایی است تا به این 
ترتیب بتواند تالش خود برای جست و جوی نفت و 

گاز در دریا را آغاز کند.

لبنان خواهان موفقیت مذاکرات ترسیم مرز دریایی جنوب است

 سخنگوی دولت :

رییس قوه قضاییه :

وزیر خارجه لبنان اعالم کرد که انتخاب رئیس 
جمهور جدید در آمریکا گشایشی در امور داخلی 

لبنان ایجاد نمی کند.

به نقل از نداء الوطن، »شربل وهبه« در واکنش به 
ریاست جمهوری جو بایدن اعالم کرد که انتخاب 
هیچگاه  آمریکا  جمهور  رئیس  عنوان  به  وی 

گشایشی در امور لبنان ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: تغییر دولت ها در آمریکا در امور داخلی 
لبنان گشایش ایجاد نمی کند چرا که این وحدت 
به آرامش می رساند و  را  لبنان  داخلی است که 
سیاست واشنگتن در رابطه با کشور ما ثابت است 

و ما جزء اولویت های آمریکا نیستیم.
وهبه در خصوص تحریم های اعمال شده بر لبنان 
برداشته  زودی  به  تحریم ها  امیدوارم  کرد:  بیان 
شود و ما را با مشکالت بیشتر مواجه نکند. کسی 
نمی داند که آیا این تحریم ها متوقف می شود یا 

در سایه دولت جدید آمریکا ادامه خواهد یافت.
وی در خصوص روند عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی گفت: هرگز به سمت عادی سازی 
مذاکرات  و  نمی کنیم  حرکت  آویو  تل  با  روابط 
روابط  سازی  عادی  معنی  به  آنها  با  ما  مرزی 

نیست.
آوارگان  نشست  در خصوص  لبنان  خارجه  وزیر 
این  در  بیروت  مشارکت  و  دمشق  در  سوری 
نشست گفت: سفیر آمریکا و سفرای کشورهای 
غربی اعالم کردند که تمایلی ندارند لبنان در این 
نشست شرکت کند اما ما شرکت کردیم چرا که 
کشورشان  به  سوری  آوارگان  بازگشت  خواهان 

هستیم.

انتخاب بایدن گشایشی در امور داخلی لبنان ایجاد نمی کند

الیحه  در  چنانچه  است  مدعی  آمریکا  رئیس جمهور 
مصونیت  قوانین  حذف  برای  تدابیری  نظامی،  بودجه 

الیحه  این  نشود؛  لحاظ  اجتماعی  شبکه های  قضایی 
۷۴۰ میلیارد دالری را وتو خواهد کرد.

به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
پیامی توئیتری تهدید کرد الیحه ۷۴۰ میلیارد دالری 
بودجه نظامی این کشور را وتو خواهد کرد مگر اینکه 
ماده ۲۳۰ قانون حراست از ارتباطات مبنی بر مصونیت 
شرکت های فناوری نظیر فیس بوک و توئیتر حذف شود.

ماده ۲۳۰، شبکه های اجتماعی را از هرگونه مسئولیت 
حقوقی در قبال مطالب منتشر شده از سوی کاربرانشان 
مصون می دارد حال آنکه به ادعای ترامپ، این مسئله به 
ابزاری برای سوء استفاده و خاموش کردن صدای حزب 

جمهوریخواه در جریان انتخابات ۲۰۲۰ منجر شد.
آمریکا شامل  اینترنتی  انجمن  که  است  در حالی  این 

این  توئیتر  و  گوگل  آمازون،  فیسبوک،  شرکت های 
ملی  امنیت  برای  تهدیدی  منزله  به  را  ترامپ  تصمیم 

تلقی کردند.
اطالع رسانی  رسمی  پایگاه  به  توئیتر  تبدیل  با  ترامپ 
خود، موجب رونق بخشیدن به این شبکه اجتماعی شد 
حال آنکه در جریان رقابت ۲۰۲۰، این شبکه اجتماعی 
نیز همگام با برخی از رسانه های آمریکایی نظیر شبکه 

خبری فاکس نیوز، مواضعی را علیه او اتخاذ کردند.
در حال حاضر، توئیتر در برخی از پیام های ترامپ با این 
ادعا که گمراه کننده هستند؛ توضیحی را به رنگ آبی 
منتشر می کند. ترامپ در طول دوره ۴ ساله زمامداری 
خود، همواره مدعی بود که رسانه های جعلی، با او سر 

ناسازگاری دارند!

با هدف رفع مصونیت شبکه های اجتماعی؛

ترامپ تهدید کرد: الیحه بودجه نظامی آمریکا را وتو می کنم

یک نماینده پارلمان لبنان با انتقاد از تأخیر در تشکیل 
»سعد  معیارهای  کرد:  تأکید  لبنان،  جدید  کابینه 
الحریری« برای تشکیل دولت جدید لبنان غیرشفاف 
است.به نقل از المنار، »ادی معلوف« نماینده پارلمان 
لبنان در سخنانی از تأخیر ایجاد شده در روند تشکیل 
این  انتقاد کرد. وی در  به شدت  لبنان  دولت جدید 
خصوص گفت: به نظر می رسد که معیارهای نخست 
وزیر مکلف لبنان برای تشکیل دولت جدید غیرشفاف 

است.

بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان لبنان در 
بحران هایی  با  لبنان  درحال حاضر  یادآور شد:  ادامه 
نظیر بحران اقتصادی مواجه است و این مسأله لزوم 
تشکیل هرچه سریع تر دولت را بیش از پیش گوشزد 

می کند.
وزیر  نخست  الحریری«  »سعد  داشت:  اظهار  معلوف 
مکلف لبنان برای تشکیل کابینه باید سیاست یکپارچه 
ای داشته باشد اما با این حال شاهد آن هستیم که 
هیچ معیار واضح و شفافی برای تحقق این مهم وجود 

ندارد.
پیشتر هم »ابراهیم الموسوی« نماینده پارلمان لبنان 
و عضو کمیسیون »وفاداری به مقاومت« در سخنانی از 
مداخالت سیاسی ایاالت متحده آمریکا در این کشور 
به شدت انتقاد کرده بود. وی در این خصوص گفت: 
در حال حاضر شاهد مداخالت سیاسی مستقیم ایاالت 
متحده آمریکا در لبنان هستیم. علت این مداخالت، 
نظامی  راهکار  طریق  از  آمریکایی ها  که  است  آن 

نمی توانند به اهداف خود در لبنان دست پیدا کنند.

نماینده پارلمان لبنان: معیارهای »سعد الحریری« برای 
تشکیل دولت جدید لبنان غیرشفاف است
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خبر

رئیس سازمان بسیج مستضعفین :

نیازمند حرکت نهضتی هستیم

انجام  نهضتی  حرکت  باید  اینکه  بیان  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
دهیم،گفت: الگوها ساخته شده اند و بسیج یک تشکیالت مردمی است و این 

ظرفیت وجود دارد که کارهای نهضتی بزرگ انجام دهد.
جلسه  در  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی  غالمرضا  سردار   
شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی با حضور وزیر آموزش و 
پرورش،گفت: امام راحل با تشکیل بسیج سرنوشت انقالب را به جوانان سپرد. 
الگوی به میدان آوردن در بیانیه گام دوم حضرت آقا وجود دارد و ایشان ۴۰ 
بار جوانان را مخاطب قرار دادند و دو بار نوجوانان را و ما و آموزش و پرورش 

می توانیم در جهت تحقق این مهم تالش کنیم.
وی تاکید کرد: بسیج را یک سازمان تلقی نمی کنیم، یک تشکیالت مردمی 
است که زیر نظر امام امت قرار دارد و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید 
رویکردهای تحولی را در پیش بگیریم و شرایطی ایجاد کنیم که جوانان به 

صحنه بیایند و ایران اسالمی در جهت پیشرفت باشد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: باید حرکت نهضتی انجام دهیم. 
الگوها ساخته شده اند و بسیج یک تشکیالت مردمی است و این ظرفیت وجود 
افزود: نوجوانان  انجام دهد. سردار سلیمانی  دارد که کارهای نهضتی بزرگ 
و  عالمانه  بررسی های  با  کنند.  مشارکت  باید  مسائل  حل  در  ما  جوانان  و 
هوشمندانه باید جوانان را مشارکت دهیم. وی گفت: از فضای مجازی باید 
استفاده حداکثری ببریم. طرح تکمیلی حاج قاسم سلیمانی هم برای دانش 
آموزان یک میدان نقش آفرینی است و با ارتباط با وزارت آموزش و پرورش 

این مسیر را به جلو خواهیم برد.

 سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع برجام و 
برنامه های هسته ای از اختیارات شورای عالی 
گونه  هر  مسئولیت  گفت:  است،  ملی  امنیت 
هسته ای  برنامه های  و  برجام  درباره  تصمیم 
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه ای بوده 
است هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج 

از این چارچوب اقدام کند.
 »علی ربیعی« روز سه شنبه در نشست خبری 
ایران  علمی  جامعه  فرزند  شهادت  دولت  گفت: 
را به مقام معظم رهبری، مردم شریف و صبور، 
و  تبریک  ایشان  خانواده  و  کشور  علمی  جامعه 

تسلیت عرض می کند.
سخنگوی دولت افزود: این ترور وحشیانه پدری 
جامعه  از  را  دانشمندی  خود،  خانواده  از  را 
دانشگاهی و شهروندی افتخار آفرین را از ملت 
ما گرفت اما هرگز نخواهد توانست به هدفی فراتر 

از این دست بیابد.
دانش هسته ای و دفاعی ما ترور شدنی و برگشت 
از  صلح  روزنه های  کردن  نیست/مسدود  پذیر 

اهداف این ترور بود
خود  اهداف  به  تروریست ها  قطعاً  افزود:  ربیعی 
نخواهند رسید دانش هسته ای و دفاعی ما ترور 
شدنی و برگشت پذیر نیست مردم ما هم نه تنها 
متاثر از عملیات روانی این ترور قرار نگرفتند بلکه 
داد،  نشان  آنها  روزهای  این  رفتار  که  همانطور 
هوشمندتر و متحدتر نسبت به منافع ملی و برابر 

دشمنان واقعی ملت ما شدند.
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار 
کردن  ناامید  جامعه  روانی  آرامش  زدن  هم  به 
راندن  عقب  به  و  پیروزی  به  دستیابی  و  مردم 
استراتژی  ایجاد سردرگمی در  فشار حداکثری، 
ایران و واداشتن به بازی در زمین دشمن و در 
نهایت برهم زدن امنیت منطقه و مسدود کردن 
ترور  این  اهداف  از  را  آرامش  و  روزنه های صلح 

عنوان کرد.
با  جهانی  امنیت  فضای  خوردن  هم  به  ربیعی 
برای  فرصتی  رویی که  پیش  تغییرات  به  توجه 
این  ایران فراهم می آورد و  احقاق حقوق ملت 
می بینند هدف  آن  بازنده  را  ها خود  تروریست 
دیگر این عملیات تروریستی عنوان کرد و گفت: 
و  آگاهند  خود  بنیادی  ضعف  به  تروریست ها 
پیشرفت های  موتور  نمی توانند  که  می دانند  
علمی ایران را  متوقف کنند و مقابل عزم و اراده 
ایران و ایفای نقش موثر در صلح، امنیت و جامعه 
جهانی و باز داشتن ایران از برخورداری از فناوری 
حقیرانه  و  زبون  اقدامی  ای،  هسته  آمیز  صلح 

سامانه دادند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تروریست ها با 
شگرد شیطانی سعی در جبران ضعف خود دارند. 
آنها در همراهی با پادوهای رسانه ای خود می 
و  آمیزشان  حقارت  اقدام  بزرگنمایی  با  کوشند 
الپوشانی نیات سیاسی پلیدشان به ذهن و اراده 
ما رخنه کنند که البته چنین اجازه پیدا نکرده 

و نخواهند کرد.
رسانه های  در  آنچه  خالف  داد:  ادامه  ربیعی 
خارجی می شنویم در مورد ترور شهید محسن 
کشورمان  ای  هسته  دانشمند  فخری زاده 
رغم  به  جاسوسی  و  تروریستی  سازمانهای 
قرار داشتند  ما  زیر پوشش  زیاد خود  ادعایهای 
و محل وقوع ترور پیش بینی شده بود و با کمی 
دقت و رعایت پروتکل های حفاظتی می توانستیم 

این جنایت را ناکام بگذاریم.  
وی ادامه داد: در همین حال دستگاههای امنیتی 
چون همیشه برای بهبود هر چه بیشتر رویه های 
خود و اظمینان از تکرار نشدن این اتفاقات ناگوار 

تمام تالش خود را به کار خواهند گرفت.
همان  از  دولت  کرد:  اظهار  دولت  سخنگوی 
نخستین ساعت های انتشار بیانیات مقام معظم 
را  خود  ایشان،  رهنمود  دو  براساس  رهبری، 
برای  را  خود  قوای  تمام  بسیج  که  کرد  متعهد 
پیگیری و مجازات عامالن و آمران این جنایت 
و ودیگر اینکه اطمینان از تداوم راه پرفروغ شهید 
فخری زاده و مجموعه ای بزرگ از دانشمندان ما 
در صنایع گوناگون با شتابی توقف ناپذیر و اراده 

ای راسخ تر از قبل سامان دهد.
حق پاسخ ملت ایران محفوظ است

ربیعی تصریح کرد: در راستای این تعهد،  حق 
»کیفیت،  شامل  قاطع  پاسخ  برای  ایران  ملت 

ابعاد، زمان و مکان آن«  محفوظ است.
شهروندان استان های جنوبی از اجتماع غیرضرور 

پرهیز کنند
سخنگوی دولت در بخش دیگری از  این نشست 
درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: پس 
از اعمال تعطیلی های گسترده و رعایت رضایت 
بخش مردم آمارها نشان می دهد تعداد بستری ها 
رو به کاهش و روند نزولی دارد با این روند پیش 
بینی می شود مرگ و میر در آینده کاهش خواهد 

داشت.  
استان ها  اکثر  است  حاکی  گزارش ها  ربیعی، 
نسبت به هفته های قبل وضع بهتری را دارد. در 
عین حال نگرانی این روزهای ما در استان های 

جنوبی است.
وی اضافه کرد: به دلیل زمستان دیررس در این 
استان ها همراه با روشن شدن وسایل گرمایشی 
تهویه  و  هوا  جابجایی  پنجره ها،  شدن  بسته  و 
مناسب با مشکل روبرو خواهند شد. بنابراین به 
از  توصیه می کنم  استان های جنوبی  شهروندان 
اجتماعات فامیلی و غیر ضرور در منازل و محل 

های سربسته خودداری کنند.
تمرکز بر قطع حرکت ویروس به وسیله مبتالیان

ربیعی با بیان اینکه برنامه اصلی در این مرحله 
حرکت  قطع  روی  بر  تمرکز  شیوع  قطع  برای 
افزود: مجموع  است،  مبتالیان  به وسیله  ویروس 
که  است  جامعه  درصد   ۳ حدود  مبتالیان 
شناسایی آنها را شروع کرده ایم  و ردیابی ها برای 
قطع انتقال و تسری ویروس با شدت ادامه خواهد 

داشت.
مبتال  هموطنان  از  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
خواست با مراعات، عدم تماس و خود قرنطینه 
کردن به مسوولیت خود در قبال دیگران عمل 
و  کرده  همکاری  مبتالیان  اگر  افزود:  و  کنند 
قرنطینه را رعایت کنند بدون آسیب به معشیت 

مردم کار را ادامه خواهیم داد.
وی یادآورشد: بنا بر گزارش ارائه شده از بهبود 
مسیر رشد اقتصادی از فصل دوم ۱۳۹۹ پیش 
و  فشارها  رغم  به  سال  پایان  در  می شود  بینی 
ارزش  رشد  اینکه  وجود  با  و  اقتصادی  جنگ 
افزوده نفت و گاز طبیعی ما کاهش داشته است، 
در گروه کشاورزی ۲.۱ درصد، صنایع و معاون 
۳.۳ درصد، در صنعت ۶.۳ درصد و خدمات ۱ 
درصد رشد خواهیم داشت. بنابراین رشد تولید 
ناخالص داخلی ما به ۱.۱ درصد و رشد ناخالص 
سال  پایان  در  درصد   ۱.۸ نفت  بدون  داخلی 

خواهد بود.
جبران کاهش قدرت خرید در حقوق کارکنان 

و بازنشستگان
در  هنوز  بودجه  الیحه  اینکه  بیان  با  ربیعی 
سعی  دولت  کرد:  اظهار  است،  تکمیل  حال 
می کند جبران کاهش قدرت خرید را در حقوق 
از سوی  دهد.  انجام  را  بازنشستگان  و  کارکنان 
دیگر طبیعتا میزان فروش نفت کشور نسبت به 
گذشته افزایش خواهد یافت و دولت این درآمد 
و  زیربنایی  را صرف سرمایه گذاری های  اضافی 

تکمیلی خواهد کرد.  
شاخصه الیحه بودجه ۱۴۰۰؛ کاهش وابستگی 

بودجه به نفت
سخنگوی دولت کاهش وابستگی بودجه جاری را 
به نفت را از شاخصه های  الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نفت  از  چه  هر  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  کل 
به دست آید خرج حمایت از توسعه زیرساختی 
مردم  از  معیشتی  و  اجتماعی  حمایت  و  کشور 
ویژه  به  بودجه  وابستگی  بنابراین  شد.  خواهد 

بودجه جاری به نفت افزایش نخواهد یافت.
وی گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۰ از منابع ناشی 
و  شرکت ها  واگذاری  دارایی ها،  سازی  مولد  از 
افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، فروش اوراق 
مدت دار، فروش اوراق نفتی استفاده خواهد شد. 
انبساطی  باید سیاست  این است که  نکته مهم 
کار  به  بودجه  ایران در  اقتصاد  برای تحرک در 
وجه  هیچ  به  انسباطی  سیاست  این  البته  رود. 

منجر به رشد نفدینگی نخواهد شد.
اظهار  معلوالن  جهانی  روز  تبریک  با  ربیعی 
برابر  فرصتهای  از  مندی  بهره  بدون شک  کرد: 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بخشی 
از حقوق مسلم جامعه توان خواهان کشور می 

باشد.
رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار  گفته  به   
و  ریزی  برنامه  سیاستگزاری،  میزان  جمهوری 
اقدام مناسب برای این افراد سنجه ای است برای 
دولتها و از طرفی میزان انسانی و اخالقی بودن 
یک جامعه نیز به میزان احترام و رعایت حقوق 
فردی و شهروندی به معلوالن عزیز وابسته است.

اضافه کرد: دولت مبتنی بر نظریه توانمندسازی، 
برنامه های خود را در هفت سال گذشته پیرامون 
راستا  این  این جامعه مدنظر داشته است و در 
از برنامه های مهم  از معلولیت یکی  پیشگیری 

دولت بوده است.
ربیعی با بیان این که بیش از ۵.۴ میلیون نوزاد 
شنوایی  غربالگری  مورد  سال  تا ۶   ۳ کودک  و 
و پیشگیری از تبلی چشم قرار گرفته  و حدود 
دریافت  ژنتیک  مشاوره  نیز  نفر  هزار   ۴۰۰
کرده اند، گفت: واگذاری بیش از ۱۰۴ هزار واحد 
مسکونی به افراد دارای معلولیت و آماده سازی  
اقدامات  از  واگذاری  برای  دیگر  واحد  هزار   ۳۶
دولت در این زمینه بوده است ضمن اینکه ۲۵ 
هزار منزل مسکونی معلوالن به منظور افزایش 
دسترس پذیری و افزایش استقالل متناسب سازی 

شده است.
ارائه  راستای  در  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
بیش  جامعه،  بر  مبتنی  توانبخشی  خدمات 
مناطق  در  معلولیت  دارای  فرد  هزار   ۴۸۰ از 

روستایی و محروم تحت پوشش قرار گرفتند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در 
فردا  گفت:  و  کرد  اشاره  مجلس  روز  به  ادامه 
سالگرد همه پرسی تاریخی قانون اساسی است. 
این دو مناسبت نمادین نشان می دهد که اساس 
نام  به  بنیادین  اصل  یک  بر  اسالمی  جمهوری 
انتخابات و همه پرسی استوار شده است. یعنی 
برخالف اکثر نظام های انقالبی قرن گذشته که 
در دل یک فضای مسلحانه و جنگی متولد شده 
اند حاکمیت برخاسته از انقالب اسالمی از همان 
ابتدا در دل فضای انتخاباتی و همه پرسی شکل 

گرفت.
ربیعی روز مجلس را به نمایندگان ملت تبریک 
گفت و یادآورشد: بدون تردید صندوق های رای 
متضمن آرمان های انقالب اسالمی، امام راحل و 
قانون اساسی ما و نیز تداوم دهنده حضور مردم 

در اداره امور کشور است.  
سخنگوی دولت ادامه داد: ۱۲ آذر روز همه پرسی 
قانون  میهن  ایران  که  این  یعنی  اساسی  قانون 
اساسی است. هویت ملی ما در چنین روزی با 
نهادی  اساسی  قانون  اساسی عجین شد.  قانون 
است که در تکوین آن در همه مراحل انتخاباتی 
و همه پرسی، همه ملت با همه رنگها و تنوعات 

قومی و سیاسی مشارکت کردند.
ظرفیت های  اساسی  قانون  که  این  بیان  با  وی 

باالیی دارد که می تواند در مواجهه با آزمون های 
زمانه در معرض ظرفیت سازی قرار بگیرد گفت: 
متن  یک  حقیقت  در  ما  کشور  اساسی  قانون 
مردمی و یک "مردم نامه" درخشان است. این 
ابتدا حاکمیت مردم بر  از همان  سند درخشان 

سرنوشت خویش را یک حق الهی می داند.
این  به  اساسی  قانون  افزود:  دولت  سخنگوی   
ترتیب یک بار برای همیشه به آن شبهه قرون 
بر سرنوشت  مردم  میان حاکمیت  که  وسطایی 
خویش و باور توحیدی القای تضاد می کرده پاسخ 
تاریخی داده است. حقوق شهروندی روح و بنیاد 
قانون اساسی را تشکیل می دهد و بنابراین تدوین 
از  حکایت  تنهایی  به  شهروندی  حقوق  منشور 

ظرفیت های بی بدیل این سند استوار است.
 موضوع برجام و برنامه هسته ای فراقوه ای است/ 

طرح مجلس کمکی به لغو تحریم ها نمی کند
ربیعی درباره مصوبه امروز تصویب کلیات اقدام 
فوری برای لغو تحریم ها، گفت: حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی رییس جمهوری این موضوع را 
در جلسه روز یکشنبه دولت مطرح کرد و اعضای 
دولت روی موضوع بحث و بررسی کردند. به نظر 
از اختیارات شورای عالی امنیت  دولت، موضوع 
ملی است و مسوولیت هر گونه تصمیم چه درباره 
برجام و چه برنامه های هسته ای، براساس اصل 
وهیچ  است  بوده  ای  فراقوه  اساسی  قانون   ۱۷۶
نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این 

چارچوب اقدام کند.
رسد  می  نظر  به  داد:  ادامه  دولت   سخنگوی 
مجلس هم به تنهایی نمی تواند در این موضوعات 
وارد شود و قطعا شورای نگهباندر مورد این طرح 
به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای 
توجه  ملی  مصلحت های  و  مالحظات  قانونی، 

خواهد شد.
طرح  عنوان  در  آنچه  اینکه  بیان  با  ربیعی 
نمایندگان آمده، برداشتن تحریم ها است، گفت: 
انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همین طور 
عدم اجرای پروتکل الحاقی، منجر به دائمی شدن 
مذاکرات  به  این صورت  در  می شود؛  تحریم ها 
از  قبل  تا  نمی بود.  نیازی  برجام  و  ای  هسته 
برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها 
اختیار  در  غنای ۲۰ درصد  با  اورانیوم  کیلوگرم 
داشتیم اما همچنان ذیل سخت ترین تحریم های 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  چندجانبه 

بودیم.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر هدف از طرح آنطور 
که در عنوان آن آمده »اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها« باشد، براساس تجربه های پیشین، این 
طرح که شامل کیفیت غنی سازی و عدم اجرای 
تحریم ها  لغو  به  کمکی  است،  الحاقی  پروتکل 

نمی کند. مگر اینکه عنوان را عوض کنیم.
دستیار ویژه ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
اورانیوم  تن   ۳ از  بیش  امروز  اینکه  به  اشاره  با 
غنی شده در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا 
۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید می کنیم، 
اظهار کرد: این میزان تقریبا و حدودا با ظرفیت 
تولید کشور قبل از برجام برابری می کند. بنابراین 
برجام تاثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم 
غنی شده هم نداشته است. به این ترتیب، اگر 
ظرفیت  در  آمادگی  ایجاد  این طرح،  از  مقصود 
است هیچ گونه جای نگرانی نیست و اگر مقصود، 
به رفع تحریم  رفع تحریم ها است قطعا منجر 

ها نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است براساس 
مصلحت  وظیفه  این  اساسی  قانون   ۱۷۶ اصل 
های کالن است که باید در شورای عالی امنیت 
ملی بررسی شود و امیدواریم هر تصمیمی گرفته 
هر  و  باشد  مردم  امنیت  و  رفاه  برای  می شود، 
آن  جوانب  همه  شود  می  گرفته  که  تصمیمی 

سنجیده شود.
راهبردی  اقدام  طرح  در خصوص  ایرنا  خبرنگار 
جریان  در  نماینده  چند  اینکه  و  نمایندگان 
بررسی این طرح دولت و رییس جمهور را متهم 
به غرب و آمریکا کردند،  پیام ضعف  به مخابره 
سفید  کاخ  دغدغه مند  و  دلبسته  را  ظریف  و 
آنها   ۱۴۰۰ خرداد  در  دادند  وعده  و  دانستند، 
بخاطر  زندان  سلول های  در  بازجویی  برای  را 
جاسوسی خواهند انداخت، پرسید و موضع دولت 
نسبت به این اظهارات را جویا شد که سخنگوی 
دولت در این باره گفت: تصمیم همه ما در دولت 
و تاکید رییس جمهور این است وارد بازی های 

سیاسی بیهوده نشویم.
کردن  عبور  دولت،  مساله  امروز  داد:  ادامه  وی 
سالم مردم رنج کشیده با زندگی سخت ناشی از 
فشارهای اقتصادی و این جنگ اقتصادی ظالمانه 
جنگ  دوران  در  کافی  اندازه  به  مردم  است. 
اقتصادی آسیب دیدند بنابراین حق نداریم افکار 

و روان جامعه را به هم بریزیم.
برخی  شاهد  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  ربیعی 
حتی  و  مردم  معتمدین  درباره  ناشایست  الفاظ 
رهبر انقالب هم هستیم اما ارزش واالی افرادی 
مانند آقای ظریف خدشه دار نخواهد شد میهن 
پرستی افرادی که در دور میز دولت هستند بر 
ملت ایران، مقام معظم رهبری و نزد خدا اثبات 

شده است.

وی ادامه داد: عده ای فاصله بین نقد و انتقاد، و 
تهمت و دروغ را نمی دانند، آثار حکومت داری در 
مردم را دریافت نمی کنند و قضیلت و اخالق در 

جامعه را در گفتار رعایت نمی کنند.
 خبر دیدار شهید فخری زاده با آمانو یک دروغ 

مسلم بود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره این که 
عده ای ترور شهید محسن فخری زاده در ارتباط 
درباره  نظر شما  کردند.  عنوان  آمانو  با  دیدار  با 
مقصر بودن دولت در این زمینه و انتقادهایی که 
به دستگاه های امنیتی می شود چیست، گفت: 
آب  از  همواره  عده ای  اینکه  به  کرده ایم  عادت 
گل آلود برای منافع جناحی و سیاسی خودشان 
ماهی می گیرند. سوار شدن بر درد و رنج مردم 
و مصادره از داغ های ملی روش خوبی نیست و 
مشخص نیست عده ای به چه قیمتی می خواهند 
از مصالح ملی، شخصیت ها و شهدای ملی، از این 

نمد کالهی بدوزند.
ربیعی افزود: پیش از این هم مسئوالن سازمان 
شهید  که  کردند  اعالم  رسما  اتمی  انرژی 
آژانس  از  مقامی  هیچ  با  هیچ گاه  فخری زاده 
آمده،  ایران  به  که  هسته ای  انرژی  بین المللی 
دیدار و مذاکره نکرده  است و این یک دروغ مسلم 
بود. شهید فخری زاده از ابتدای دهه هشتاد، در 
اروپایی  کشورهای  با  هسته ای  مذاکرات  جریان 
بوده است، قطعاً باید از آغشته کردن نام آنها به 
تهمت و انگیزه های سیاسی اجتناب کنیم و ما 
هم نگران اینگونه رفتارها هستیم چرا که نوعی 

جفا در حق آنها است.
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار 
آن  جزییات  و  ابعاد  همه  با  ترور  حادثه  افزود: 
در  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه  توسط 
هم  را  آن  از  بخش هایی  و  است  بررسی  حال 
دبیر شورا تاکنون اطالع رسانی کرده است. ما از 
همه دعوت می کنیم که از قضاوت های شتابزده 
به ویژه درباره عملکرد نهادهای امنیتی مسئول 

خودداری کنند.
از  انتقادها  برخی  متاسفانه  شد:  یادآور  ربیعی 
به خصوص در روزهای  این دستگاه ها  عملکرد 
اول و متهم کردن دولت و وزارت اطالعات بدون 
دانش و آگاهی از جزییات بوده و درست نیست. 
آنچه مسلم است مسئوالن ارشد هم در جریان 
قرار گرفته اند. وزارت اطالعات وظیفه خود را در 
زمینه اشراف در اصل قضیه ترور و اطالع رسانی 
ولی  است.  داده  انجام  حادثه  از  قبل  هشدار 
که  دارد  وجود  احتمال  این  همواره  به هرحال 
دقتی  با  پروتکل های حفاظتی  و  برخی جوانب 

که انتظار می رود رعایت نشده باشد.
اطمینان  ما  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
هستند  هوشیار  ما  امنیتی  دستگاه های  داریم 
اتفاقات مختلف وصل کنیم،  به  را  آنها  نباید  و 
با  همواره  ما  اطالعاتی  و  امنیتی  دستگاه های 
ضعف  نقاط  بر  قطعا  دارند  که  کارآزمودگی 

احتمالی که بوده غلبه خواهند کرد.
برگزاری  در  طوالنی  تاخیرهای  درباره  ربیعی 
قوا  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه 
اظهارداشت: این شورا به دلیل اینکه در مواردی 
نیاز به تصمیم گیری فراتر از قوه مجری داشتیم، 
تشکیل شده است. در دو سال گذشته این شورا 
هر کجا که الزم بود، جلسه برگزار کردیم و فکر 

می کنم ۵۰ جلسه هم برگزار کردیم.
وی با اشاره به جلسه اخیر این شورا در حضور 
مقام معظم رهبری گفت: هماهنگی های مقتضی 
میان قوا در حوزه اقتصادی قطعاً دنبال خواهد 
شد و دبیرخانه بعد از این جلسه، فعالیت خود 

را انجام می دهد.
سیاسی  شائبه  ایجاد  درباره  دولت  سخنگوی 
کرد:  خاطرنشان  شورا  این  جلسات  تاخیرهای 
برچسب  نوعی  پدیده ها  همه  به  متأسفانه  ما 
این  در  اختالفی  اگر  و شائبه سیاسی می زنیم. 
این جلسات  اکثر  بوده که من هم در  جلسات 
و  بوده  کارشناسی  نظر  اختالف  داشتم،  حضور 

اصاًل موضوِع سیاسی نیست.
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار   
فروش  برای  که  اختالفی  مثال  به عنوان  افزود: 
کاماًل  موضوع  یک  آمد،  پیش  داخلی  نفت 
و یک  اقتصادی است. یک دستگاه  کارشناسی 
قوا روی تضامین یک نظری دارد و دولت روی 
تضامین نظر دیگری دارد و می گوید اگر به این 
شکل شما تضمین را حذف کنید، این اصاًل اجرا 

نمی شود و شدنی نیست.
تفاهم  به  رسیدن  کرد: طبیعتاً  وی خاطرنشان 
زمانبر است بنابراین این ها اصاًل دعوای سیاسی 
دولت  است،  اقتصادی  دیدگاه های  بلکه  نیست 
می گوید به این چیزی که شما می گذارید، این 

طرح دیگر فایده ای ندارد.
این  دبیرخانه  کرد:  عنوان  دولت  سخنگوی 
که  می کنم  خواهش  من  است.  فعال  جلسات 
سعی کنیم در این شرایط به خیلی از موضوعات 
مردم  منافع  قطعاً  و  کنیم  نگاه  طبیعی انگارانه 
فکر  ما  مثال  عنوان  به  است.  مصوبات  این  در 
تصویب شود، بخش  این مصوبه  اگر  می کردیم 
زیادی از مشکالت دولت و مردم هم می توانست 

حل شود.

تصمیم درباره برجام و برنامه هسته ای فراقوه ای است
خبر

مجلس با فرصت یک ماهه برای توقف 
اجرای پروتکل الحاقی موافقت کرد

نمایندگان مجلس با پیشنهاد اعطای فرصت یک ماهه به دولت برای 
توقف اجرای پروتکل الحاقی موافقت کردند.

را  پیشنهاداتی  علنی  در جلسه  اسالمی  مجلس شورای  نمایندگان   
درباره ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در مورد زمان 

توقف اجرای پروتکل الحاقی مطرح کردند.
علیرضا زاکانی پیشنهادی درباره زمان توقف پروتکل الحاقی مطرح کرد 
و گفت ما به تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
پایبند هستیم اما فرصت دوماهه را یک فرصت اضافی می دانیم و بهتر 

است زمان توقف پروتکل الحاقی از دو ماه به یک ماه کاهش یابد.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر آن است که کلیه نظارت های فراتر از 
پادمان، از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه پس از تصویب این قانون 

در مجلس متوقف شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: فرصت یک ماهه برای 
بتوانیم در رفع  تا  این امکان را به ما می دهد  الحاقی  توقف پروتکل 
تحریم ها و مشکالت بانکی و نفتی راستی آزمایی کنیم و در واقع در 

این مقطع می توان طرف مقابل را راستی آزمایی کرد.
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد زاکانی 
مبنی بر تعیین زمان توقف پروتکل الحاقی از دو ماه به یک ماه موافقت 

کردند.
بود؛ دولت  آمده  تحریم ها  لغو  برای  راهبردی  اقدام  ماده ۶ طرح  در 
موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در 
قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات 
و فروش نفت ایران، دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی را متوقف کند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز و در جریان 
بررسی ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 

حقوق ملت ایران پیشنهاداتی را مطرح کردند.
وحید جالل زاده پیشنهاد داد به منظور الزام دولت به توقف اجرای 
از تصویب  بالفاصله پس  این موضوع  باید  الحاقی  پروتکل  داوطلبانه 

قانون اجرایی شود.
سیدغنی نظری در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: ما باید دو ماه برای 
توقف اجرای پروتکل الحاقی به دولت فرصت دهیم چرا که قطعا دولت 
بالفاصله اقدام به این کار نمی کند اما اگر دو ماه فرصت دهیم دیگر 

آنان بهانه ای برای اجرای قانون نخواهند داشت.
در  داشت:  اظهار  پیشنهاد،  این  مورد  در  عمویی  ابوالفضل  همچنین 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
ارائه  الحاقی  پروتکل  اجرای  توقف  پیشنهادات متعددی درباره زمان 

شده است.
از مجلس صدای  است  الزم  مهم  موضوع  این  برای  کرد:  تاکید  وی 
واحدی بلند شود و نباید به گونه ای تصمیم گرفته شود که این مصوبه 
به شورای نگهبان برود و مجددا به مجلس بازگردد و نظر کمیسیون 
آن است که دو ماه برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به دولت فرصت 

داده شود.
زاده عضو کمیسیون  پیشنهاد وحید جالل  با  ملت  ادامه وکالی  در 
امنیت ملی مجلس برای الزام  دولت به خروج فوری از پروتکل الحاقی 

مخالفت کردند.

حرکت قوی تر و عمیق تر در حوزه 
دفاعی ضروری است

فرمانده کل ارتش گفت: باید در دو عرصه علم و دانش و قدرت دفاعی 
قوی تر و عمیق تر حرکت کنیم.

 امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه 
با  مراسم تشییع پیکر مطهر شهید فخری زاده، در جمع خبرنگاران 
تبریک و تسلیت به ملت بزرگ ایران به مناسبت شهادت این دانشمند 
برجسته کشور اظهار داشت: کسانی که در عرصه های دفاع از اقتدار 
انقالب، دفاع از ملت ایران و ایجاد قدرت برای کشور گام برمی دارند از 
ابتدا در صف شهادت ایستادند؛ لذا این افراد، یکی دیرتر و یکی زودتر 

در این وادی قرار می گیرند.
وی افزود: بنابراین عجیب نیست که می بینیم فرزندان شجاع، عالم، 
به  دشمنان  خبیث ترین  دست  به  ملت  فداکار  و  ایثارگر  دانشمند، 

شهادت می رسند.
فرمانده کل ارتش عنوان کرد: اگر می بینیم که عالم و دانشمند عرصه 
دفاعی کشور را هدف قرار می دهند، نشان دهنده این است که دو حوزه 
علم و دانش و قدرت دفاعی، حوزه های بسیار مهم اقتدار کشور است و 

به همین علت دشمنان، آنان را هدف قرار دادند.
سرلشکر موسوی افزود: ما سال هاست که با استکبار و رژیم صهیونیستی 
در نبردیم و در طول این سال ها بارها پیش آمده است که عقب نشینی 
پیشروی های  و  عقب نشینی ها  این  اما  داشتیم،  مقطعی  پیشروی  یا 

مقطعی، تعیین کننده پیروز نهایی نیست.
وی تأکید کرد: همگان باید در دو عرصه علم و دانش و قدرت دفاعی 

قوی تر و عمیق تر حرکت کنیم تا چشم دشمنان کشورمان کور شود.
فرمانده کل ارتش تصریح کرد: پیروز نهایی، قدرت حق و ملت بزرگ 

ایران خواهند بود که برحق هستند.

مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند
معاون اول رئیس جمهور گفت: قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول 
کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و 

مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  در حاشیه جلسه هیئت دولت 
آقای  کرد:  اظهار   ،۱۴۰۰ بودجه  الیحه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در 
رئیس جمهور در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد. این آخرین بودجه دولت 
است. پیش بینی مهمی که ما در بودجه کردیم، روی منابع درآمدی است و 
فرض بر این است که در سال آینده بتوانیم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت 

بفروشیم و صادر کنیم یا در داخل به مردم بفروشیم.
جهانگیری گفت: سازمان برنامه و بودجه سعی کرده به نوعی از منابع نفت 
بخش های  در  و  نکند  پیدا  افزایش  نفت  به  بودجه  تکیه  که  شود  استفاده 
حمایتی و توسعه ای مصرف شود. اشتغال، تأمین نیازهای اساسی مردم جزو 
مهمترین مسائلی است که در سال جاری با آن روبرو هستیم. در سال آینده 
هم باید به بخش های ویژه توجه کنیم تا بتوانیم از اشتغال کشور محافظت 

کنیم.
وی عنوان کرد: در سال جاری، اشتغال کشور به دلیل بیماری کرونا آسیب 
جدی دید. ما در فصل تابستان یک ریزش شغلی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری 
داشتیم. با حمایت هایی که در بخش صنعت و تولید انجام گرفته است، این 
مساله جبران شده است. عمدتاً در بخش خدمات و گردشگری ریزش های 

شغلی داشتیم. امیدواریم این ریزش ها جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بنده در خصوص مصوبه روز گذشته 
بحث هسته ای  کردم، گفت:  تنظیم  آیت اهلل جنتی  برای  را  نامه ای  مجلس 
از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسالمی است و مسائل  بیش 
پیرامونی بسیار زیاد داشته است. تدبیری که رهبر انقالب بر اساس قانون 
اساسی کردند، این بود که مدیریت مساله هسته ای به شورای عالی امنیت 

ملی واگذار شد زیرا این از اصلی ترین مسائل امنیتی ملی کشور است.
جهانگیری گفت: در دنیا بر اساس یک برداشت اشتباه، مساله هسته ای کشور 
را تبدیل به یک موضوع مهم کردند و شورای امنیت سازمان ملل و آژانس 
از یک نقطه  ایران این مساله  اتمی، مدعی شدند و الزم بود که در  انرژی 
مدیریت شود. دولت هم در حد ارائه گزارش به شورای عالی امنیت ملی فعال 
بود، و اال در مورد تصمیم گیری، دولت هیچ دخالتی نمی کرد. مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی بعد از اینکه به تائید رهبر انقالب می رسد الزم االجرا می شود 

بنابراین یک موضوع مهم و حیاتی است.
مصلحت  به  است،  کرده  پیدا  ورود  مساله  این  به  مجلس  اینکه  افزود:  وی 
و  شدند  خارج  برجام  از  آمریکایی ها  که   ۹۷ سال  از  اینکه  از  بعد  نیست. 
با  اسالمی  وارد کردند، جمهوری  به کشور  را  اقتصادی سنگینی  فشارهای 
راهبرد رهبر انقالب مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری را به 
دست گرفت. مردم ایران بزرگوارانه تحمل کردند و مسئولین ارشد کشور باید 

سپاسگزار مردم باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم ایران فرصتی را با مقاومت خود در اختیار 
مسئولین قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست بکشانند. ما از مقامات 
غربی مکرراً شنیدیم که فشار حداکثری به بن بست خورده و نتیجه نگرفته 
است. آنها دنبال فروپاشی کشور و نظام و اقتصاد ایران بودند. با فشارهایی 
که به مردم تحمیل شد، ما اقتصاد کشور را تا امروز سرپا نگه داشتیم و فکر 
می کنم حرف های زیادی درباره این مقطع ۲ سال و نیم اخیر و فشارهای 

دشمن وجود دارد که باید گفته شود.
جهانگیری گفت: ما نباید در مقطعی که راهبرد فشار حداکثری به بن بست 
این  در  مدیریت هسته ای  دهیم.  تغییر  را  مدیریت هسته ای  است،  رسیده 
شرایط فشار زیادی به کشور وارد می کند. رئیس جمهور و وزیر خارجه و 

رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند.
وی افزود: قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری 
انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور  قانونگذاری 
اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید 
عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته 
شود این کار را انجام بدهید و فالن کار را نکنید یا فالن سانتریفیوژ را نصب 
کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی شود. این قطعاً دخالت در امور اجرایی 

است.
قانون  از نظر  اخیر مجلس  با مصوبه  اول رئیس جمهور گفت: دولت  معاون 
اساسی و از نظر دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه و 
از این جهت که بار مالی دارد، مخالف است و نامه ای را هم در این زمینه به 
شورای نگهبان نوشتیم و امیدواریم شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کند.

جهانگیری گفت: در سال ۹۲، در یک مقطعی مجری سیاست های شورای 
عالی امنیت ملی دبیر شورا بوده ولی از یک مقطعی مجری وزارت امور خارجه 
شد. سیاستگذاری همچنان در شورای عالی امنیت ملی است و همچنین به 

تائید مقام معظم رهبری می رسد.
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رشد ٣٢ درصدی صادرات محصوالت 

کشاورزی/ حذف معافیت مالیاتی منتفی شد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از منتفی شدن موضوع حذف 
معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد 
و گفت: صادرات محصوالت کشاورزی در نیمه اول امسال ۳۲ درصد 

رشد کرده است.
ارسالن قاسمی  از منتفی شدن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش 
کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این تصمیم از 

ابتدا نوعی کج سلیقگی بود که خوشبختانه اصالح شد.
وی تصریح کرد: در تمام دنیا به بخش کشاورزی یارانه می دهند و از 
آن حمایت می کنند. دلیلی ندارد وقتی ما در فروش نفت با مشکل 
مواجه هستیم کشاورزان را که در تامین امنیت غذایی نقش دارند، 

تحت فشار قرار دهیم.
قاسمی اضافه کرد: متاسفانه برخی با مطرح کردن این موارد نادرست، 

تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهند.
از سخنان  اتاق تعاون در بخش دیگری  رئیس کمیسیون کشاورزی 
امسال،  ماهه   ٦ در  کشاورزی  بخش  صادرات  رشد  به  اشاره  با  خود 
گفت: علی رغم مشکالت تحریم و شیوع بیماری کرونا خوشبختانه هم 
در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی و هم صادرات آبزیان با رشد 
مواجه بودیم و صادرات آبزیان در این مدت ٥۲ درصد رشد داشته و 
در بخش صادرات محصوالت کشاورزی هم از نظر وزنی و هم از نظر 
تراز تجاری سایر بخش ها  با رشد مواجه بودیم در حالی که  ارزشی 

منفی بوده است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی در ٦ 
ماهه امسال از نظر وزنی ۲٦ درصد و از نظر ارزشی ۳۲ درصد رشد 

کرده است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید میگو نیز افزود: 
فصل برداشت میگو به پایان رسیده و امسال حدود ۳٥ هزار تن میگو 

در کشور تولید شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این محصول در حال صادرات است، افزود: 

تولید میگو نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق، گفت: با راه 
اندازی سامانه جامع تجارت، ساماندهی 
عنوان  با  فرد  یک  شایستگی  و  اهلیت 
سپس  و  شود  مشخص  باید  بازرگان 
کارت متناسب با سطح فعالیت آن صادر 

شود.
اینکه درسال  به  اشاره  با  علی مویدی  
۸۱ با دستور مقام معظم رهبری ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز شکل 
گرفت افزود: تا سال ۹۲ فاقد قانون برای 
و در  بودیم  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
سال ۹۲ با پیگیری دولت و مجلس وقت 
قانون خاص مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

وضع شد.
وی با اشاره به اینکه شاهکار این قانون، 
در  داد:  ادامه  است،  پیشگیری  موضوع 
به  قانونی ٥ و ٦  موضوع پیگیری مواد 
اندازی سامانه ها  راه  صراحت در جهت 
به  سامانه ها  این  که  است  شده  ذکر 
منظور شفاف سازی، روال سازی و ایجاد 

یک تجارت امن و سالم ایجاد می شود.
مویدی گفت: در سال ۹۷ برنامه ای که 
کردن  عملیاتی  چگونگی  شد  طراحی 
سامانه ها بوده است که امروز بعد از ۳ 
با یک تالش شبانه روزی بخشی  سال 
از این دستاورد توسط ریاست جمهوری 

افتتاح شد.
وی ادامه داد: در فرآیند طراحی سامانه ها 
چهار گام تحلیل، طراحی، پیاده سازی و 
استقرار را تعریف کردیم که البته امروز 

در مرحله استقرار هستیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: در طول سه سال حدود ۱۳ هزار 
نفر ساعت کار توسط ۲٦ دستگاه عضو 
از  سامانه ها  و  است  گرفته  انجام  ستاد 
استقرار  و  سازی  پیاده  طراحی،  نظر 
آماده شده و بسیاری از سامانه ها با هم 

مرتبط شده اند.
افزود: اگر بخواهیم به صد در صد  وی 
استفاده از این سامانه ها برسیم موضوع 
داده ها را پیش رو داریم که بخش عمده 
آن وصل شدند و خروجی آن در فرآیند 

تجارت خارجی کاماًل محسوس است.
برای  کارت  صدور  درباره  مویدی 
کارت،  مرحله  در  داد:  ادامه  بازرگانان 
بندی  سطح  و  سنجی  اعتبار  موضوع 

عملیاتی شده است.
اینکه یکی از دستاوردهای  با بیان  وی 
کارت  ساماندهی  سامانه ها،  این  بزرگ 
در  و  گذشته  در  گفت:  بود  بازرگانی 
شخصی  هر  بنام  کشور  از  نقطه  هر 
کارت  حقیقی  و  حقوقی  مسئولیت  با 
حال  در  ولی  می شد،  صادر  بازرگانی 
و  اهلیت  ساماندهی  این  با  حاضر 
شایستگی یک فرد با عنوان بازرگان باید 
مشخص شود و سپس کارت متناسب با 

سطح فعالیت آن صادر شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ادامه داد: در گام بعدی بازرگانان، ثبت 
مرحله  این  در  که  می کنند  سفارش 
مرحله  در  و  است  فعال  کاماًل  سامانه 
عملیات ارزی هم سامانه یا بانک مرکزی 
بصورت آنالین )برخط( از طریق درگاه 

سامانه جامع تجارت انجام می شود.
موضوع  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
درصد   ۷۰ از  بیش  خارجی  تجارت 

اطالعات ذخیره می شود.
مویدی گفت: در سامانه جامع تجارت، 
ساله  چندین  اطالعات  و  زیرساخت 
دستگاه ها باید در این سامانه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۷٥ تکلیف برای 
برای  افزود:  کردیم  مشخص  دستگاه ها 

وزارت راه ٥٦ تکلیف وزارت جهاد حدود 
نزدیک  بهداشت  وزارت  تکلیف،   ٥۰
به ۴۰ تکلیف و ناجا ۴ تکلیف در این 

سامانه مشخص شده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شدن  روز  به  صورت  در  قاچاق  گفت: 

قوانین پایان می یابد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: قاچاق؛ نتیجه قوانین کهنه است و 
اگر بخواهیم از قاچاق رهایی پیدا کنیم 
باید قوانین، ضوابط و ابزار به روز داشته 

باشیم.
حال  در  افزود:  ادامه  در  مؤیدی  علی 
همراه  تلفن  گوشی  یک  حتی  حاضر 
را  کشور  در  شدن  فعال  امکان  قاچاق 

ندارد.
انبارها  جامع  سامانه  در  داد:  ادامه  وی 
که امروز به عنوان نماد سامانه ها افتتاح 
شد، در فرآیند تجارت خارجی ما یک 
در  و  است  گرفته  انجام  اساسی  تحول 
این  در  بازرگان  هزار   ۲۳ حاضر  حال 

سامانه فعالیت دارند.
مؤیدی گفت: در تجارت داخلی ما هنوز 

این فرایند نیازمند فرصت است.
وی ادامه داد: زمانی که تجارت خارجی 
ما شفاف باشد دیگر قاچاقی رخ نخواهد 

داد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
درباره آخرین وضع ارتباط پنجره واحد 
گمرک با سامانه جامع تجارت گفت: در 
در  بازرگانان  کارهای  تمام  حاضر  حال 
انجام  باید  تجارت  جامع  سامانه  درگاه 
شود و با تالش های صورت گرفته، این 
امور دیگر توسط وزارت اقتصاد و گمرک 

انجام نمی شود.
مؤیدی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در این سالهای اخیر از اقتدار باالیی 
برخوردار بوده است و امروز مطالبه گری 
ستاد در جایی قرار دارد که بعضاً رؤسای 

قوا پاسخ رئیس ستاد را می دهند.
وی گفت: در موضوع سیاست گذاری، 
را  همکاری  نهایت  دستگاه ها  تمامی 
حاضر  حال  در  همچنین  و  اند  داشته 
برنامه همه دستگاه ها مشخص است و 
البته بعضی دستگاه ها کم توجه نسبت 
نظارت  و در موضوع  بودند  برنامه ها  به 
از دستگاه ها  برخی  بار  اولین  برای  هم 
بازرسی کل  به  ماه گذشته  را در چند 
کشور و دستگاه قضائی معرفی کرده ایم.

مؤیدی ادامه داد: زمانی که تجارت انجام 
نمی شود، ورود نزدیک به ۳۰۰۰ کاال به 
کشور ممنوع می شود و تورم در کشور 

باشد موضوع قاچاق پررنگ می شود.
وی با رد برخی مستندهای پخش شده 
مثاًل  افزود:  قاچاق  موضوع  به  نسبت 
در موضوع دام در شرایطی هستیم که 
اجازه  چون  داریم  سابقه ای  بی  تولید 

خروج دام را ندادیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ادامه داد: در سال ۹۷ یک میلیارد دالر 
واردات گوشت داشتیم و در سال ۹۸؛ 
به  ٥۰۰ میلیون دالر و در حال حاضر 

صفر رسیده ایم.
نباید حتی یک رأس  ما  مؤیدی گفت: 

قاچاق دام داشته باشیم.
دستگاه   ۲٦ ستاد؛  این  در  افزود:  وی 
تالش می کنند تا موضوع قاچاق به صفر 

برسد.
گفت:  گمرک  موضوع  درباره  مؤیدی 
صورت   ۹٥ سال  تفحص  و  تحقیق 
این گزارش در  تا سال ۹۹  گرفته ولی 
مجلس قرائت نشده است و ستاد مبارزه 
و  سواالت  کلیه  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
مطالبات مجلس را روشن و شفاف ارائه 

داده است.
وی افزود: ابزار قاچاقچیان به روز است و 
راه های دور زدن ستاد را دارند و ما باید 
سامانه را فعال کنیم تا اجازه فعالیت به 

قاچاقچیان را ندهیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
سامانه ها  به  پته  اعالم  موضوع  گفت: 
که  است  مواجه  مشکل  با  گمرک  در 
در صورت حل شدن این مسأله بخش 
شبکه  به  متصل  ما  خارجی  تجارت 

خواهد شد.
مؤیدی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
دو مطالبه را از ستاد داشتند افزود: اول 
حال  در  که  گمرک  در  ناجا  استقرار 
حاضر ناجا در بیش از ۱٥ گمرک مستقر 
شده و دوم موضوع سامانه ها بوده است 
که این دو دستور را تمام دستگاه ها با 

تالش در جهت انجام آن هستند.
کمیسیون  عضو  کریمی؛  اکبر  علی 
ارتباط  در  مجلس  معادن  و  صنایع 
سامانه  درباره  برنامه  این  با  تصویری 
جامع تجارت گفت: این تکلیف قانونی 
حدود ۱۰ سال در کشور بر زمین مانده 
بود ولی واقعیت این است که این سامانه 
هنوز جریان پیدا نکرده است چون این 
که  خود  واقعی  کارکردهای  به  سامانه 

قانون مشخص کرده نرسیده است.
وی افزود: موضوع مهم در این سامانه؛ 
فرعی  سامانه های  که  است  محوریتی 
را به هم متصل کند و آنها را به سطح 

کارآیی الزم برساند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  کریمی 
سامانه های  مختلف  دستگاه های  در 
شکل  سنگین  هزینه های  با  متعددی 
دادیم ولی کاماًل بخشی و جزیره ای است 

و اختالالت جدید در آن وجود دارد.
ایجاد  ضرورت های  از  یکی  گفت:  وی 
قاچاق  کنترل  و  رصد  پایش،  سامانه؛ 
بود و عدم ایجاد این سامانه ها یک عامل 
مهم در تداوم قاچاق کاال در کشور است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با  مبارزه  قانون  اصالح  الیحه  افزود: 
توسط   ۹٥ سال  در  ارز  و  کاال  قاچاق 
حال  در  و  شد  داده  مجلس  به  دولت 
میان  الیحه  این  مرحله  آخرین  حاضر 
مجلس و شورای نگهبان در حال انجام 
است که در این قانون، احکامی را برای 
و مجازات های  قاچاق  با  مبارزه  تشدید 

بیشتر پیش بینی کردیم.
کریمی گفت: برای انجام تکالیف قبلی 
دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در موضوع ایجاد و راه اندازی سامانه ها، 

هیچ خأل قانونی نداشتیم.
سامانه ها  این  که  زمانی  افزود:  وی 
شدند  درست  دستگاهی  صورت  به 
ناکارآمدی و اختالالت جدی دارند مثاًل 
صمت  وزارت  در  سفارش  ثبت  سامانه 
در همین شرایط  ولی  اندازی شده  راه 
واردات ٦۰ کانتینر موز را شاهد هستیم.

کریمی ادامه داد: یک ثبت سفارش به 
صورت قانونی فقط شش ماه مهلت دارد.

از  تصویری  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
فعالیت دستگاه ها با توجه به حجم کار 

در سامانه ها نمی بینیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
موبایل  ریجستری  موضوع  داد:  ادامه 
نرم  به عنوان یک تجربه موفق کنترل 

افزاری قاچاق، کار بسیار خوبی بود.
در  اقتصادی  کارشناس  عزیزنژاد  صمد 
بر  برنامه گفت:  این  با  ارتباط تصویری 
اساس تجربه ای که از رصد فعالیت های 
این  داریم،  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
ستاد اختیارات و قدرت کافی را طی این 

چند سال نداشته است.
با  مبارزه  ستاد  رئیس  داد:  ادامه  وی 
قاچاق کاال و ارز باید یک اقتدار قانونی 
داشته باشد تا ۲٦ دستگاه عضو ستاد را 

پاسخگو کند.
قدرت  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
ستاد تا امروز به برخی دستگاه ها مانند 
گمرک و بیمه مرکزی نرسیده است تا 

وظیفه ذاتی خود را اجرا کند.

صدور کارت بازرگانی از طریق 
سامانه جامع تجارت

گزارش

لزوم تدوین آیین نامه برای تهاتر نفت با 
کاالهای اساسی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: درباره تهاتر کاالهای اساسی 
با نفت باید مقبولیت کیفیت کاال در برابر نفت یا فرآورده نفتی را مد 

نظر قرار دهیم و نیاز است در این زمینه آیین نامه ای طراحی شود.
محمدرضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره 
تهاتر نفت با کاالی اساسی، گفت: تهاتر نفت با کاال شیوه کالسیکی 
است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم رایج شد و می تواند ابزاری 

برای توسعه روابط خارجی کشورها به شمار رود.
وی با بیان اینکه شرایط تحریمی کشورمان ایجاب می کند که از ابزار 
تهاتر برای واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید استفاده کنیم، 
اظهار داشت: طی جلساتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت 
با بانک مرکزی و همچنین با حضور بخش خصوصی در زمینه تهاتر 
نفت با کاال داشتند، روش تهاتر برای مقابله با محدودیت های تحریمی 

و تأمین نیازهای کشور و توسعه روابط خارجی را مؤثر دانستند.
سابقه چندانی در تهاتر نداریم

پدیداربا بیان اینکه در ایران سابقه تهاتر نفت با کاال پیشینه کمی دارد، 
افزود: به طور اصولی اگر بخواهیم چنین اقدامی کنیم ضوابط مورد 
نیاز آن باید توسط بانک مرکزی، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نفت 
و سایر وزارتخانه های ذی ربط طراحی و تدوین شود و ابعاد مختلف 

آن بررسی شود.
اتاق بازرگانی تهران تأمین کاالهای اساسی  رئیس کمیسیون انرژی 
کشور با روش تهاتر را با توجه به شرایط موجود در اولویت دانست و 
عنوان کرد: در مرحله بعد می توانیم به استفاده از این روش برای تأمین 

کاالهای ضروری بپردازیم.
بخش خصوصی  پارلمان  در  که  بررسی هایی  کرد: طبق  تصریح  وی 
انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است امکان تهاتر نفت با کاال 
را فقط در انحصار صادرکنندگان قرار ندهیم و در اختیار واردکنندگان 
خبره نیز قرار گیرد. چرا که این اقدام تهاتر نفت با کاال یک مکانیزم 
کاماًل علمی، اجرایی و عملیاتی است که با توجه به تبادل نفت و کاال 
باید توجه ویژه ای به ضرایب تبدیل و محاسباتی داشته باشیم و بتوانیم 

از آن به عنوان نقطه قوت استفاده کنیم.
لزوم افزایش قدرت چانه زنی

پدیدار گفت: وقتی از ابزار تهاتر برابر کاال استفاده می کنیم باید قدرت 
باال  را  نظر  مورد  کاالی  کیفیت  و  نفت  قیمت  برای  خود  زنی  چانه 
ببریم. البته درباره کاالهای اساسی مقبولیت کیفیت کاال در برابر نفت 
یا فرآورده نفتی را مد نظر قرار دهیم و نیاز است در این زمینه آئین 
نامه ای طراحی شود. چرا که قیمت گذاری نفت به صورت بین المللی 
انجام می شود اما واردات کاال و مواد اولیه صنعت و تولید تابع قوانین 

داخلی است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: تهاتر نفت با کاال 
یک فرآیند است که از ابتدا تا انتهای آن باید مورد بررسی قرار گیرد. 
در واردات باید کاالهای اساسی و سپس مواد اولیه تولید و صنعت و 

بعد مواد واسطه ای تولید در اولویت باشند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی مهارت خوبی در انجام تهاتر نفت با کاال 
دارد و در این زمینه چالش های کمتری را نسبت به دولت با توجه به 
محدودیت های تحریمی تجربه می کند و بهتر است از پتانسیل خوبی 

که در بخش خصوصی وجود دارد، استفاده شود.

تورمی که دولت به مردم تحمیل کردبا کمک 

۱۰۰هزارتومانی جبران نمی شود

دولت  اینکه  بیان  با  کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس 
گوش شنوا برای کارگران ندارد، گفت:با این تورمی که دولت به مردم 
تحمیل کرده، کارگر با ۱۰۰ هزار تومان چندروز ماه هم نمی تواند 

زندگی کند.
کرونایی،  در محدودیت های  کارگران  مورد وضعیت  در  ناصر چمنی 
اظهار داشت: در این شرایط تورمی، دولت می تواند مبلغی را به عنوان 
کمک هزینه به کارگران پرداخت کند و یا اینکه بخشی از حقوقی که 

همیشه می گرفتند را به کارگران بیکار شده فاقد بیمه پرداخت کند.
باربر و … به شدت تحت  ادامه داد: کارگران روزمزد، کارگران  وی 
فشار قرار گرفته اند به خصوص بعد از این تعطیالت و محدودیت ها به 
طور کلی شغل و درآمد خود را از دست داده اند. کارگران شناخته شده 
هستند و دولت به راحتی می تواند آنها را شناسایی کند اما هیچ اقدامی 

در این خصوص انجام نمی دهد.
چمنی گفت: تنها راه مطمئمن حمایت از کارگران این است که دولت 
بخشی از حقوق این افراد را به حسابشان واریز کند تا حداقل بتوانند 
در این گرانی ها و هزینه های مربوط به کرونا، کانون خانواده شأن را 
حفظ کنند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: 
متأسفانه دولت نمی داند در این تورم شدید، چه بر سر کارگر آمده 
است و این افزایش قیمت هایی که در مرغ، گوشت، حبوبات و … رقم 

خورده، چه بر سر سفره کارگران آورده است.
وی گفت: می گویند دولت قرار است ماهانه کمک هزینه ۱۰۰ هزار 
تومانی به قشر کم درآمد پرداخت کند؛ با این تورمی که دولت به مردم 

تحمیل کرده، این ارقام جبران کننده هزینه ها نیست.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:

امسال ٣۰۰ هزار تن کشمش در کشور تولید شده است
ایران گفت: امسال ۳۰۰  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
دنبال حفظ  به  باید  و  است  تولید شده  هزار تن کشمش در کشور 

زنجیره تولید کننده، فرآوری کننده و صادر کننده باشیم .
محمد علی طهماسبی در نشست بررسی راهکارهای حمایت از خرید 
کشمش از باغداران، افزود: با دخالت دولت زنجیره بین تولید کننده و 

صادر کننده شکافته خواهد شد.
است  خصوصی  بخش  تقویت  درست  مکانیسم  داشت:  اظهار  وی 
و طبق  میدان شده  وارد  روستایی  تعاون  باشد  نیاز  زمانی که  و هر 

دستورالعمل ها کشمش کشاورزان را خریداری خواهد کرد.
طهماسبی تاکید کرد: نباید به دنبال قیمت های کاذب باشیم و قیمت 

براساس کیفیت محصول تغییر خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: تعاون 
روستایی در مواقع لزوم با خرید محصول کشاورزان به صورت حمایتی 

از این قشر زحمتکش حمایت خواهد کرد.
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تمهیدات بانک مرکزی برای کنترل رشد 

ترازنامه شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی از تمهیدات ویژه این بانک برای کنترل رشد 
ترازنامه های شبکه بانکی خبر داد و گفت: دستورالعمل های مرتبط 
با مصوبه شورای پول و اعتبار و سقف های تعیین شده، به زودی 

ابالغ می شود.
 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: رهبر معظم انقالب، در دیدار ۴ آذرماه ۹۹ 
با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نکات مهم و راهبردی در 
خصوص اقتصاد کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان 
در مورد نحوه تأمین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام 
دولت را مورد تأکید قرارداده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول 
برای تأمین کسری بودجه را نفی کردند. از بابت عنایت ویژه ایشان 
به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی 
می کنم. همراهی دولت در تأمین کسری بودجه ۸ ماه اول سال، از 

طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است.
وی ابراز امیدواری کرد، با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این 
بتوان  تا  یابد  ادامه  با جدیت  نیز،  باقیمانده سال  ماههای  روند، در 
بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد 

کالن و معیشت مردم، تأمین مالی کرد.
به گفته همتی، بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها 
و چشم انداز آن، ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل 
در بازار ارز، از کلیه ابزارهای پولی در دسترس خود، در نیل به تورم 

هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد.
از  جلوگیری  برای  کالن  احتیاطی  سیاست های  داشت:  اظهار  وی 
ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور 
کار بانک مرکزی قرار دارد که در این راستا، شورای پول و اعتبار 
نیز پیش تر کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و 
دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه وسقف های تعیین شده برای 

میزان رشد دارایی بانک ها به زودی اعالم خواهد شد.
همتی گفت: با توجه به تغییر قابل مالحظه در انتظارات تورمی در 
هفته های اخیر، امید می رود که با این اقدامات التهابات و نااطمینانی 
افق  انتظاری در  تورم  از مسیر کاهش  یافته و  های تورمی کاهش 
پیش رو، بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و تقویت 

سرمایه گذاری و جهش تولید فراهم شود.

جهاد  وزارت  آب  امور  دفتر  مدیرکل 
ساله  پنج  طرح  تدوین  از  کشاورزی 
هکتار  هزار   ۱۸۰ نوسازی  و  تجهیز  برای 
شالیزارهای استان های گیالن و مازندران 

خبر داد.
 رضا سرافرازی اعتبار مورد نیاز این طرح 
را دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای مدت 
پنج سال برآورد کرد و گفت: مطالعات این 
طرح آماده است و به محض تامین اعتبار 
از سوی دولت، تجهیز و نوسازی این اراضی 

در دو استان شمالی آغاز می شود.
طرح  اجرای  های  مزیت  درباره  سرافرازی 
تجهیز و نوسازی شالیزارهای استان های 
گیالن و مازندران افزود: در صورت تامین 
اعتبار و اجرای این طرح، به طور متوسط 
۲۴۰۰ متر مکعب آب در هر هکتار صرفه 

داریم  انتظار  آنکه  ضمن  شود  می  جویی 
متوسط تولید در شالیزارها نیز از ۳.٥ تن 
در هر هکتار به ۴ تن در هکتار افزایش یابد.

نوسازی  و  تجهیز  با  کرد:  اضافه  وی 
اراضی  این  در  اساسی  تسطیح  شالیزارها، 
نیز انجام می گیرد و امکان دسترسی اراضی 
مکانیزه  برداشت  و  کاشت  و  ها  جاده  به 
دفتر  شود.مدیرکل  می  تسهیل  محصول 
کاهش  کشاورزی،  جهاد  وزارت  آب  امور 
مزیت  دیگر  از  را  شالیزارها  کاربری  تغییر 
با  این طرح یرشمرد و گفت:  های اجرای 
تجهیز و نوسازی شالیزارها، تولید در واحد 
سطح افزایش و مقرون به صرفه می شود 
کاهش  اراضی  کاربری  تغییر  رو  این  از  و 
می یابد.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
سال ۹۷  از  آبی  کم  با  سازگاری  کارگروه 

هیچ خدماتی به شالیزارها در سایر استان 
ها ارایه نمی شود، خاطر نشان کرد: پیش از 
این مصوبه، ۴٥۰ هزار هکتار از شالیزارهای 
تسطیح،  اجرای طرح  برای  مستعد  کشور 
این  و  شدند  شناسایی  نوسازی  و  تجهیز 
استان هایی  از  طرح در ۱۳۰ هزار هکتار 
مانند گلستان، ایالم، اصفهان، خوزستان و 
لرستان نیز اجرا و به بهره برداری رسید، اما 
پس از مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی، 
تجهیز و نوسازی شالیزارها در سایر استان 
ها متوقف شد و در عمل هیچ خدماتی به 
این شالیزارها ارائه نمی شود.سرافرازی در 
توجه  با  امسال  داشت:  اظهار  حال  همین 
تجهیز  طرح  اعتباری،  های  محدودیت  به 
از  هکتار  هزار   ۳ سطح  در  نوسازی  و 
شالیزارهای استان های گیالن و مازندران 

در دست اجرا است.
سه  در  بندان  آب  طرح  به  اشاره  با  وی 
استان شمالی کشور، اذعان داشت: احداث 
آب بندان در استان های شمالی کشور از 
طرح  مکمل  که  شده  آغاز  پیش  سال  دو 
آب  کسری  به  و  است  نوسازی  و  تجهیز 
مورد نیاز شالیزارها در پیک مصرف در دو 
ماه آخر کمک می کند.مدیرکل دفتر امور 
آب وزارت جهاد کشاورزی، اکنون احداث 
سازه آب بندان در ۳٥۰۰ هکتار از اراضی 
شالیزاری دو استان گیالن و مازندران در 

دست اجرا است.
وی استقبال مردم از احداث آب بندان ها را 
خوب توصیف کرد و گفت: مردم هم از نظر 
تامین زمین و هم ساخت سازه ها مشارکت 

می کنند.

تدوین طرح تجهیز و نوسازی ۱۸۰ هزار 
هکتار از شالیزارهای شمال
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اجتماعی
خبر

لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی در تهران و شهرهای اطراف

عضو مجمع نمایندگان تهران گفت: برای افزایش 
نقل  و  حمل  ناوگان  با  تردد  از  مردم  استقبال 
عمومی، باید مراحل تجهیز و نوسازی این ناوگان 

انجام شود.
نوسازی  و  تجهیز  خصوص  در  شریفیان   مهدی 
به موقع وسایل حمل و نقل عمومی گفت: الزمه 
استقبال مردم از تردد درون شهری و برون شهری 
با وسایل نقلیه عمومی نوسازی مستمر و افزایش 
نو سازی خودروها  این  برای  کیفیت سفر است و 
باید منابع مناسب مالی تامین شود و در این صورت 
مردم هم با استقبال بیشتری از وسایل حمل و نقل 

عمومی استفاده خواهند کرد.
نقل  ناوگان حمل و  نوسازی  لزوم  بر  اشاره  با  وی 
عمومی در شهرستان اسالمشهر افزود: از آنجا که 
قرار  تهران  شهر  حاشیه  در  اسالمشهر  شهرستان 
گرفته و روزانه حجم سنگینی از مسافران توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومی به این شهر و شهرهای 
مطلوب  رسانی  خدمات  می شوند،  منتقل  اطراف 
جمله  از  مختلفی  مشکالت  با  شهروندان  این  به 
فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی روبرو شده 

است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به دلیل 
شرایط سخت اقتصادی موجود و تحمیل هزینه های 
فرسودگی  بدلیل  داران  تاکسی  به  آور  سرسام 
خودروها، امکان تعویض این خودروها بدون دریافت 
تسهیالت کم بهره میسر نبوده و الزم است برای 

این موضوع حمایت الزم انجام شود.
مشکل  این  از  بخشی  رفع  برای  افزود:  شریفیان 
پیگیری را از صندوق کارآفرینی امید انجام دادیم 
تاکسیرانی  فرسوده  ناوگان  بهسازی  جهت  تا 
آباد  احمد  و  اسالمشهر، چهاردانگه  شهرداری های 
این  قبلی  توافق  مشابه  نامه ای  توافق  مستوفی 
صندوق با شهرداری تهران تهیه شود و امیدواریم 
تا با اجرایی شدن این فعالیت شرایط بهتری را در 
حمل و نقل عمومی شهرستان های اطراف تهران 

ازجمله اسالمشهر شاهد باشیم.

رییس قوه قضاییه گفت: غالب واگذاری های مساله 
دار بررسی شده و طی روزهای آینده پرونده های 
دادگاه  به  ارائه  آماده  که  زمینه  این  در  جدیدی 

شده اند، مورد رسیدگی قرار می گیرند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی که در قالب سلسله 
شورای  مجلس  نمایندگان  با  خود  نشست های 
و  صنایع  کمیسیون  اعضای  میزبان  اسالمی، 
کرد:  تأکید  بود،  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
قضائیه  قوه  قضائی  و  نظارتی  بخش های  ارتباط 
معادن می تواند  و  با کمیسیون تخصصی صنایع 
ناکارآمدی ها  در اصالح ساختارهای فسادزا، رفع 
و حل بسیاری از مشکالت مردم به ویژه در حوزه 

تولید مؤثر باشد.
دستگاه  آمادگی  اعالم  با  قضائیه  قوه  رئیس 
و  صنعتی  شهرک های  مشکالت  حل  برای  قضا 
واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر 
ظرفیت های معطل مانده بخش صنعت با یک کار 
جهادی وارد چرخه کار و تالش شود، هم شاهد 
رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال حل 

خواهد شد.
آیت اهلل رئیسی، تولید را مسأله ای محوری برای 
تولید  چرخه  گفت:  و  دانست  قضائی  دستگاه 
کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید 
لحظه ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی 
یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف  در یک کارخانه 
شد، باید با او برخورد شود نه اینکه واحد تولیدی 

مجازات شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش 
الکترونیک  دولت  گیری  شکل  لزوم  بر  تأکید  با 
برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: 
نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع 
بسیاری  که  است  ضروری  امری  کاال  مصرف  و 
کاالهای  احتکار  و  رسوب  همچون  مشکالت  از 

اساسی را حل می کند.
وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست 

تأکید کرد و  با دولت  قوه قضائیه  بر همکاری  و 
در ادامه، اجرای طرح هایی، چون »توزیع کاال با 
کاالبرگ« را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار 
دسترسی  تسهیل  و  اساسی  کاالهای  رسوب  یا 
نیازشان  مورد  کاالهای  به  مردم  دغدغه  بدون 

دانست.
برخی  درخواست  به  اشاره  با  رئیسی  اهلل  آیت 
برای  اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تسریع در رسیدگی به پرونده های معوقه مربوط 
به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه 
از  تا همه پرونده های معوقه  قضائی تالش دارند 
جمله پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی تا 

پایان سال جاری به روز شوند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش 
با تأکید بر لزوم آسیب شناسی برای رفع موانع و 
اصالح مقررات دست وپاگیر در بخش تولید، اظهار 
کسب وکار  فضای  تسهیل  که  همانطور  داشت: 

دست وپای  که  مقرراتی  هر  دارد،  باالیی  اهمیت 
تولید را می بندد، باید اصالح و موانع تولید برطرف 

شود.
به  رسیدگی  خصوص  در  قضائیه  قوه  رئیس 
سیاست های  اجرای  و  واگذاری ها  در  تخلفات 
قضائی  دستگاه  کرد:  اعالم  نیز  سازی  خصوصی 
و  کرده  بررسی  را  دار  مساله  واگذاری های  غالب 
به پرونده های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز 
رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روزهای 
ارائه به  آینده برخی پرونده های جدید که آماده 

دادگاه شده اند، مورد رسیدگی قرار می گیرند.
اهلل  عزت  قضا،  دستگاه  رئیس  سخنان  از  پیش 
کمیسیون  اعضای  از  تعدادی  و  رئیس  اکبری 
صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاه ها، مطالبات 
و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و 
دادگاه های  »تشکیل  که  پرداختند  کشور  معدن 
تخصصی صنعت«، »رسیدگی به تخلفات مافیای 

شرکت  دو  سهامداران  ترکیب  و  خودرو  صنعت 
نحوه  قانون  »اصالح  کشور«،  خودروساز  بزرگ 
»تداوم  و  تولید«  بخش  در  بانک ها  مشارکت 
برخورد با تخلفات در واگذاری ها« و »شکل گیری 
برای  اطالعات  یکپارچگی  و  الکترونیک  دولت 
نتیجه بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق« 

از مهم ترین محورهای سخنان آن ها بود.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  اعضای  از  تعدادی 
مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه 
احیای  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  و  فساد  با 
و  کردند  تقدیر  تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها 
به  اشاره  با  تهران  نماینده  دهنوی  سیدمحسن 
واحد  هزار   ۸۵ ظرفیت  از  درصد   ۵۳ تعطیلی 
تولیدی کشور و بیکاری بیش از ۴ میلیون جوان 
معضل  حل  راهکار  تحصیلکرده،  و  متخصص 
ظرفیت های  به  توجه  را  تولید  و جهش  اشتغال 

اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان کرد.

مقرراتی که دست  و پای تولید را 
می بندد، باید اصالح شود

شهردار پایتخت با اشاره به اهمیت تاب 
آوری در برابر تغییرات اقلیمی گفت: با 
توسعه فضای سبز، نوسازی حمل و نقل 
عمومی و سایر اقدامات محیط زیستی 
به دنبال کاهش اثرات تغییرات اقلیمی 

در تهران هستیم.
 پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم 
اشاره  با  کلیماتون  رویداد  افتتاحیه 
زیست  معضل  اقلیم  تغییر  اینکه  به 
محیطی پیش روی جهان است گفت: 
چراکه تا سال ۲۰۵۰ چیزی حدود ۶۸ 
درصد جمعیت جهان در مناطق شهری 
مدیریت  نمی توان  و  می کنند  زندگی 
معضل  این  به  توجه  بدون  را  شهری 

پیش برد.
دهنده  هشدار  ابعاد  داد:  ادامه  وی 
تغییر  این  راجع  اقتصادی  اجتماعی، 
اقلیم تا حدودی ابعاد امنیتی هم پیدا 
لجام  توسعه  از  ناشی  که  است  کرده 
گسیخته یک قرن اخیر، بارگذاری بیش 
آلودگی های  انتشار  شهرها،  در  حد  از 
آب  آلودگی  همچون  زیست  محیط 

خاک و هوا، که پایداری حیات شهرها 
را تحت تأثیر خود قرار داده است.

مقابل  در  تاب آوری  به  توجه  حناچی 
تغییرات اقلیم و افزایش ظرفیت انطباق 
شهرها با این پدیده را از جمله مهمترین 

ابعاد مدیریت شهری برشمرد.
وی افزود: به وجود آمدن جزایر گرمایی 
از جمله نشانه های وقوع تغییر اقلیم در 

تهران است.
شهردار تهران گفت: کشور ما به دلیل 
خشک  کمربند  روی  بر  گرفتن  قرار 
مواجه  این معضالت  با  دیرباز  از  زمین 
تاریخی  معضل  همچون  است،  بوده 
راه حل هایی  ما  نیاکان  کمبود آب که 
منطبق با این شرایط اقلیمی پیدا کرده 

بودند.
نگاه  همواره  که  را  ایرانی  معماری  وی 
هوشمندانه ای به پیرامون خود داشته 
نگاه  و  شرایط  این  از  ناشی  است 
هوشمندانه نیاکان ما به آن برشمرد و 
آن  اسالمی  کشورهای  بین  در  گفت: 
چیزی که شاخص تر از همه می درخشد 

معماری ایرانی است که این انطباق را 
به نمایش می گذارد.

نگاه  این  اینکه  بیان  با  حناچی 
هوشمندانه طی سده قبل مورد غفلت 
قرار گرفته است، افزود: به همین دلیل 
با  کالنشهرها  دیگر  همچون  تهران 
معضل محیط زیستی مواجه شده است.

بیماری  ادامه شیوع  در  تهران  شهردار 
کرونا را از جمله دالیل بی توجهی به 
اقلیم و محیط زیست برشمرد و گفت: 
این بیماری به ما آموخت که همه ما 
زندگی  یکدیگر  با  وابسته  سیستم  در 

می کنیم و محیط زیست می تواند حیات 
جمعی را تحت تأثیر قرار دهد.

افزود: اهمیت برنامه ریزی با هدف  وی 
از  اقلیمی  تغییرات  برابر  در  تاب آوری 
این  و  می شود  پیگیری  اقشار  جانب 
به  نیاز  می تواند  بین المللی  رویداد 
پذیری  مسئولیت  و  همگانی  اقدامی 

مشترک است.
حناچی گفت: شهرداری تهران با کاهش 
نوسازی  سبز،  فضای  توسعه  پسماند، 
حمل و نقل عمومی، به دنبال کاهش 

اثرات تغییرات اقلیمی در تهران است.

برنامه های شهرداری تهران برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم

معاون گردشگری حداقل خسارت وارد 
کرونا  دوران  در  را  گردشگری  به  شده 
هزار  از ۳۰  بیش  پایان شهریور ۹۹  تا 
بیکاری  از  و  تومان عنوان کرد  میلیارد 
۸۸ هزار و ۵۰۰ نفر از فعاالن این بخش 

تاکنون خبر داد.
ولی تیموری بیان کرد: گردشگری جزو 
ایران که  در  نه فقط  بود که  حوزه هایی 
بخش های  سایر  از  بیش  دنیا  همه  در 

اقتصادی از کرونا خسارت دید.
هم  موضوع  این  دلیل  کرد:  تصریح  او 
دو  گردشگری  در  زیرا  است،  مشخص 
اینکه  اول  است،  مطرح  اساسی  مؤلفه 
سفر در ذات خود جابه جایی به همراه 
دارد و همین امر منجر به شیوع بیشتر 
این  هم  مؤلفه  دومین  می شود.  کرونا 
حقیقت است که گردشگری یک فرآیند 
فعالیت  با  فقط  و  است  انسان محور 
هیچ  به  یعنی  می گیرد.  شکل  انسانی 
بر  مبتنی  گردشگری  خدمات  عنوان 
دو  هر  بنابراین  نیست،  مجازی  فضای 
قرار  کرونا  مستقیم  تأثیر  تحت  مؤلفه 

دارند.
این که  به  اشاره  با  گردشگری  معاون 
کرونا  واسطه  به  توجهی  قابل  خسارت 
افزود:  شد،  وارد  گردشگری  صنعت  به 

حداقل میزان خسارت واردشده تا پایان 
هزار   ۳۰ از  بیش  امسال  شهریورماه 

میلیارد تومان بوده است.
او به وضعیت نابسامان حوزه گردشگری 
داد:  توضیح  و  اشاره کرد  از کرونا  قبل 
نکته مهم در بخش گردشگری وضعیت 
به دالیل  از کرونا  قبل  بود که  رکودی 
حوزه  کرد.  تجربه  حوزه  این  مختلف 
گردشگری نیمه دوم سال ۹۸ را پرتالطم 
آبان  اجتماعی  ناآرامی های  و  کرد  آغاز 
سال گذشته، شهادت سردار سلیمانی و 
اوکراینی، گردشگری  سقوط هواپیمای 
را تقریباً تعطیل کرده بود. ورود و خروج 
بنابراین  نداشت،  وجود  عماًل  کشور  به 
شیوع  با   ۹۸ سال  دوم  شش ماه  رکود 
کرونا تشدید شد که تا امروز ادامه دارد.

است  درست  کرد:  عنوان  تیموری 
بسیاری بازار شب عید را از دست دادند، 
عید،  شب  لباس،  فروشندگان  مثاًل 
تعطیالت  از  بعد  اما  نداشتند،  فروشی 
لباسی که شب عید ۲۰ هزار  کرونایی 
تومان  هزار   ۳۰ می فروختند  تومان 
فروختند و ضررها جبران شد. ولی در 
حوزه گردشگری اگر امروز اتاقی خالی 
نیست  جبرانی  فرصت  دیگر  بماند 
شده  متضرر  بسیار  حوزه  این  بنابراین 

است.
او با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در 
از  نوبت  این حوزه، گفت: دولت در دو 
است.  کرده  حمایت  گردشگری  بخش 
بر اساس تصمیم دولت  اول،  در بخش 
برای کمک به ۱۴ رسته شغلی بیشتر 
آسیب دیده از کرونا، فعاالن گردشگری 
نیز با پرداخت تسهیالت حمایت شدند. 
تومان  میلیارد   ۳۸۰ مرحله  همان  در 
البته  شد.  پرداخت  حمایتی  تسهیالت 
اولیه  مراحل  در  متقاضیان  ثبت نام 
ابتدا  واقع  در  بود.  رقم  این  از  بیشتر 
مجموع وام درخواستی متقاضیان ۶۷۰ 
میلیارد تومان بود که برای دریافت این 
مقدار وام نیز در بانک ها پرونده تشکیل 
این  از  نیمی  فقط  نهایت  در  اما  شد، 
انجام  به  پایان  تا  را  کار  مراحل  تعداد، 
از دریافت  فعاالن  نیم دیگر  و  رساندند 
این  ایراد  زیرا  شدند،  منصرف  وام  این 
تنظیم  اشتغال محور  حمایتی،  بسته 

شدن آن بود.
اگر  یعنی  افزود:  گردشگری  معاون 
کار  نیروی   ۵۰ کرونا  از  قبل  کارگاهی 
دارد  نگاه  را  آن ها  و می توانست  داشت 
می توانست  کارگاه  نیروهای  تعداد  به 
داشته  تسهیالت  دریافت  درخواست 

پیدا  کاهش  کارکنان  تعداد  اگر  باشد 
می کرد فقط به تعداد کارکنان باقی مانده 
تسهیالت  دریافت  تقاضای  می توانست 

داشته باشد.
دوم  بسته  شرایط  توضیح  در  او 
با توجه به شرایط  بیان کرد:  حمایتی، 
دوم  حمایتی  بسته  گردشگری  خاص 
حمایتی  بسته  این  شد.  برنامه ریزی 
بنگاه محور است و با نرخ سود ۱۲ درصد 
و به دور از نگاه اشتغال محوری که در 
بسته اول وجود داشت پرداخت خواهد 
کسب وکارهای  تمامی  واقع  در  شد. 
فعالیت،  نوع  به  توجه  با  گردشگری 
بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره 
می توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا 
دوره  با  بانکی  وام  تومان  میلیون   ۹۰۰

تنفس حدود شش ماه بهره مند شوند.
در  همچنین  کرد:  اعالم  تیموری 
کارگروه مقابله با تبعات اقتصادی کرونا 
مقرر شد، هزینه های بنگاه های فعال در 
حوزه گردشگری را به حداقل برسانیم. 
بازپرداخت  امهال  بر  عالوه  این رو  از 
برای  هزینه  کمک  بانکی،  تسهیالت 
بحث  در  مساعدت  انرژی،  حامل های 
مالیات و حق بیمه کارفرما هم در نظر 

گرفته شده است.

تشریح وضعیت 
خسارت و کمک های 

دولتی به صنعت 
گردشگری

خبر

کشف 20 فقره سرقت اماکن خصوصی در "نکا"

 فرمانده انتظامی "نکا" از دستگیری سارق اماکن خصوصی و 
کشف ۲۰فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ قاسم عزیزی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی 
وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان  

نکا موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی، افزود: در این راستا ماموران تجسس کالنتری ۱۱ این 
شهرستان با انجام اقدامات پلیسی سارق را که دارای سابقه 
از  پس  و  شناسایی  بود  آنان  استحفاظی  حوزه  در  سرقت 
غافلگیرانه  عملیاتی  در  را  وی  قضائی  مراجع  با  هماهنگی 

دستگیر کردند.
سرهنگ عزیزی خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی به عمل 
آمده تاکنون به ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کرد 
و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نکا در خاتمه به شهروندان، توصیه 
سرقت  از  پیشگیري  درخصوص  را  پلیس  هشدارهاي  کرد: 
مشکوک  مورد  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  گرفته  جدي 

مراتب را سریعا به پلیس۱۱۰ اطالع دهند.
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سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
شدت  گفت:  زیست  محیط  حفاظت 
مصرف انرژی در کشور ما از کشورهایی 
بهینه  با  است  بیشتر  هم  چین  مانند 
مصرف  الگوی  تصحیح  و  مصرف  سازی 

انرژی می توان از آن جلوگیری کرد.
 مسعود تجریشی در آیین افتتاح مجازی 
رویداد »کلیماتون« ۲۰۲۰، گفت: بخش 
قابل توجهی از گازهای گلخانه ای توسط 
شهرها تولید می شود در نتیجه مدیریت 
شهری، خود باید راهکار ارائه دهد. بیش 
از دو دهه در ادبیات جهانی و در مجامع 
بین المللی به موضوع تغییر اقلیم اشاره 
که  بینیم  می  اکنون  ولی  است  شده 
مردم آن را در زندگی روزمره به خوبی 
حس می کنند. حدود ۶ سال پیش یک 
جوامع  در  خصوص  این  در  نظرخواهی 
از  بیش  داد  نشان  که  گرفت  صورت 
اروپایی ها، ایرانی ها متوجه رخداد تغییر 

اقلیم شده اند.
اظهار کرد: در مقیاس جهانی  تجریشی 
حتی اگر به میزان ۱ درجه هم افزایش 
جدی  های  بحران  با  بیافتد،  اتفاق  دما 

روبرو خواهیم شد. عمده مطالعات پیش 
می  نشان  ایران  در  گرفته  بینی صورت 
دهد که در آینده نزدیک حدود ۲ درجه 
سانتی گراد افزایش دما خواهیم داشت. 
سری  یک  ها،  بارندگی  با  رابطه  در 
مدل ها روند افزایش، بعضی دیگر روند 
تغییر  ها عدم  از مدل  برخی  و  کاهشی 
در کل کشور را نشان می دهند ولی آن 
مشترک  مطالعات  اکثر  در  که  چیزی 
است این است که میزان بارش حتی اگر 
و  نحوه  زمان،  در  باشد  نداشته  تغییری 
چشمگیری  تفاوت  آنها  رخداد  شدت 
داشت.  خواهد  وجود  گذشته  به  نسبت 
انتشار گازهای گلخانه ای، عدم توجه به 
آمایش سرزمین و بارگذاری های اشتباه 
باعث  که  هستند  مشکالتی  جمله  از 
افزایش شدت اثرات ناشی از تغییر اقلیم 

را افزایش داده است.
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
با  رابطه  در  زیست  محیط  حفاظت 
دما،  افزایش  پی  در  افزایش مصرف آب 
سقف  دنیا،  تمام  در  اکنون  هم  گفت: 
برداشت از آب های زیرزمینی حدود ۴۵ 

در  متاسفانه  ایران  در  ولی  است.  درصد 
برخی مناطق مانند خراسان اکثر منابع 
آب تجدیدپذیر در حال مصرف است و 
در ارومیه حدود ۷۵ درصد از منابع آب 
یعنی  است.  شده  مصرف  تجدیدپذیر 
ساالنه ۱۰۰  میانگین  طور  به  کشور  در 
درصد از آب های تجدیدپذیر مصرف می 
شود، بنابراین منابع آبی دیگر جزو منابع 

تجدیدپذیر به حساب نمی آید.
وی با تاکید بر اینکه درخصوص مصرف 
انرژی نیز وضعیت مطلوبی نداریم، ادامه 
داد: شدت مصرف انرژی در کشور ما از 
بیشتر است  مانند چین هم  کشورهایی 
با بهینه سازی مصرف و تصحیح الگوی 

تر  گرم  روند  از  توان  می  انرژی  مصرف 
شدن، از بین رفتن تاالب ها و ایجاد گرد 
و غبار و همچنین تولید گاز دی اکسید 
کربن در اثر مصرف بیش از اندازه انرژی 

جلوگیری نمود.
دما  هرچه  کرد:  خاطرنشان  تجریشی 
افزایش یابد نیاز به آب نیز افزایش می 
یابد و چون با کمبود آب مواجه هستیم 
زیرزمینی  و  های سطحی  آب  سراغ  به 
می رویم که برداشت از این منابع، باعث 
و  گرد  افزایش  ها،  تاالب  شدن  خشک 
دارد.  دنبال  به  را  زمین  نشست  و  غبار 
مانند اطراف تهران که زمین حدود ۳۵ 

سانتی متر نشست کرده است.

مصرف انرژی در ایران از چین بیشتر است محیط زیست

همه ظرفیتهای دادخواهی فراملی ترور شهید فخری زاده را به کارمی بریم
تمام  از  داخلی،  ظرفیت  بر  عالوه  گفت:  باقری کنی 
شهید  ترور  دادخواهی  برای  فراملی  ظرفیت های 

فخری زاده استفاده می کنیم.
جمهوری  بشر  حقوق  ستاد  دبیر  باقری کنی،  علی 
شبکه  تازه«  روز  »یک  برنامه  در  ایران،  اسالمی 
در  که  دانشمندی  اینکه چرا  به  پاسخ  در  ۵ سیما، 
تروریست ها  هدف  می کند  فعالیت  علمی  عرصه 
اینکه  قرار می گیرد؟ اظهار داشت: غربی ها به دلیل 
نمی توانند استقالل ملت ایران را تاب بیاورند دست 
به جنایاتی مانند ترور می زنند. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی یکی از کلیدواژه های مهم در شعارهای مردم 
این  اینکه  محض  به  بود؛  استقالل  بحث  کشورمان 

بحث مطرح شد کشورهای بزرگ مقابل ما صف آرایی 
کردند و حتی کشورهایی که تا قبل از این با ایران 
ما  با  را  قراردادهایشان  نیز  برخورد می کردند  عادی 

فسخ کردند و استقالل بهانه این اقدامات بود.
با چنین  که  بود  این  این کشورها  تصور  افزود:  وی 
اقداماتی می توانند مردم ما را از استقالل و هدفشان 
محدودیت ها  اعمال  وجود  با  که  حالی  در  بازدارند 
از سوی کشورهای غربی، ملت ایران تهدیدها را به 
که  غربی  کشورهای  بنابراین  کرد؛  تبدیل  فرصت 
دیگری  اقدامات  به  نشده  واقع  مؤثر  تحریم  دیدند 

مانند جنگ، تهدید و ترور روی آوردند.
دید  از  اینکه  بر  تاکید  با  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 

ملتی  مجازات  و  تحریم  پروژه  مکمل  ترور،  غربی ها 
است که تحریم بر آن ها اثر نکرده، گفت: ترور شهید 
مجازات  بلکه  نیست؛  فرد  یک  مجازات  فخری زاده، 
هیچ  نمی خواهند  غربی  قدرت های  است.  ملت  یک 
عرصه ای از استقالل را در دنیا ببینند و جرم مردم 
خود  استقالل  بابت  صرفاً  باید  که  است  این  ایران 

هزینه بدهند.
ترور نشان می دهد دشمن پیشرفت  این  افزود:  وی 
ما را هدف گرفته و، چون نتوانسته جلوی پیشرفت 
استفاده  ترور  ابزار  از  بگیرد،  را  اسالمی  جمهوری 
هوشیارتر  ما  جوانان  است  الزم  بنابراین  می کند؛ 

باشند.

کشف 8 میلیاردی الستیک احتکار شده 
در استان آذربایجان غربی

حلقه   ۸۲۸ کشف  و  شناسایی  از  استان  انتظامی  فرمانده   
الستیک احتکار شده به ارزش ۸ میلیارد ریال توسط ماموران 

پلیس آگاهی شهرستان اشنویه خبر داد.
سردار مسعود خرم نیا در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان اشنویه 
بر احتکار الستیک خودرو های  در پی کسب خبری مبنی 
سبک در یک انبار، پس از هماهنگی با مراجع قضائی به همراه 
نظر  مورد  به محل  تجارت  و  و معدن  اداره صنعت  ماموران 

اعزام شدند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران با حضور در محل و در 
بازرسی از این انبار ۸۲۸ حلقه الستیک خودروهای سبک با 

نشان خارجی احتکار شده فاقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه در این 
رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع 
قضائی شد، افزود: ارزش کاالهای احتکار شده مکشوفه طبق 

نظر کارشناسان مربوطه ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.
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اخبار

نشست مشترک مدیرعامل شرکت 
کاله با فرماندار شهریار

طاهری  با  کاله  شرکت  مدیرعامل  مشترک  نشست 
فرماندار شهریار پیرامون بررسی آخرین وضعیت تکمیل 
در شهریار  پاالیشگاه شیر کشور  نخستین  بهره برداری  و 
برگزار شد.مدیرعامل شرکت با اشاره پیشرفت بیش از ۹۰ 
این پاالیشگاه حمایت های الزم مادی و  درصدی احداث 
قانونی را در راستای تسریع در بهره برداری این پاالیشگاه 
مدیرعامل  سلیمانی  مشترک  نشست  شد.   خواستار 
بررسی  پیرامون  شهریار  فرماندار  طاهری  با  کاله  شرکت 
آخرین وضعیت تکمیل و بهره برداری نخستین پاالیشگاه 
شیر کشور در باغستان شهریار برگزار شد.در این نشست 
مدیرعامل شرکت با اشاره پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی 
احداث این پاالیشگاه حمایت های الزم مادی و قانونی را 
در راستای تسریع در بهره برداری این پاالیشگاه خواستار 
شد.الزم به ذکر است پاالیشگاه شیر کاله به عنوان نخستین 
پاالیشگاه کشور به مساحت ۱۷ هکتار و با اعتبار ۶ هزار 
میلیارد تومانی در شهر باغستان شهریار احداث شده است 

ساخت و امکان فرآوری ۲ میلیون لیتر شیر خان در روز را دارد. قرارداد  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
پاسداران  سپاه  با  سلیمانی  شهید  درمانگاه 
برداری  بهره  به  جاری  سال  در  و  شد  امضا 

خواهد رسید. 
مسرت  خبر  خصوص  در  ملکشاهی  نظام   

بیان  پرند  شهر  کلینیک  پلی  افتتاح  بخش 
کرد: از سال ۹۶ پایان کار زمین برای ساخت 
اما  پرند گرفته شده  پلی کیلینیک در شهر 
مجوز  صدور  عدم  دلیل  به  متولی  مسئوالن 
دیگر  دالیل  و  ایران  دانشگاه  توسط  قانونی 

دچار  که  این  تا  می شد  دچار مشکل  مدام 
رکود شد اما با پیگیری های الزم، جان تازه 
ای در کالبد این پروژه دمیده شد و در سالروز 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فاز 

یک آن به بهره برداری خواهد رسید.
همکاری  به  اشاره  با  دولت  عالی  نماینده 
سپاه برای افتتاح ساختمان شبانه روزی پلی 
انقالب  پاسداران  کلینیک، عنوان کرد: سپاه 
اسالمی شهر پرند برای راه اندازی دوباره این 
درمانگاه که مزین به نام حاج قاسم سلیمانی 
است، از یکسال پیش آغاز به رایزنی با جلیل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  زاده،  کوهپایه 
و  کرد  ایران  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و 
با عنایت ویژه ایشان، پس از هماهنگی های 
الزم، مرتفع کردن موانع و جابجایی ساختمان 
به  درمانگاه  ساختمان  اجاره  پنج،  فاز  در 
مدت ۱۰ سال از دانشگاه علوم پزشکی ایران 
دریافت شد که پس از صدور گواهی فعالیت، 
برداری  بهره  به  ماه  دی  در  آن  نخست  فاز 

خواهد رسید.
وی در خصوص افتتاح فاز دوم این درمانگاه 
اظهار کرد: این درمانگاه در زمینی به مساحت 
با  طبقه  سه  در  مربع  متر   ۴۰۰ و  هزار   ۳

به زمان کنونی  تومانی  اعتباری ۲۵ میلیارد 
در  یافت،   خواهد  افزایش  قطع  طور  به  که 
آن  نخست  فاز  شد.  خواهد  افتتاح  فاز  دو 
دندانپزشکی،  عمومی،  درمانگاه  شامل  که 
یک  اعتباری  با  است  داروخانه  و  آزمایشگاه 
میلیارد تومانی با تجهیزات کامل در۱۳ دی 
ماه )سالروز شهادت سردار سلیمانی( افتتاح 
و در خدمت شهروندان قرار خواهد گرفت، و 
فاز دوم آن که شامل بخش های خصوصی و 
رادیولوژی است در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به 

بهره برداری خواهد رسید.
ملکشاهی در خصوص قرار گرفتن بیمارستان 
گفت:   ۱۴۰۰ الیحه  بودجه  ردیف  در  پرند 
 ۹۶ حداقل  بیمارستان  ساخت  اعتبار 
در  بهداشتی  سرانه  افزایش  برای  تختخوابی 
شهر پرند، در ردیف بودجه سال آتی قرار دارد 
که زمین آن به مساحت ۱۱ هزار متر مربع 
است که  توسط نیروی زمین سپاه پاسداران 

در مجاورت درمانگاه ساخته خواهد شد.
شهید  روزی  شبانه  درمانگاه  است،  گفتنی 
بهداشت،  وزارت  مصوب  تعرفه  با  سلیمانی 
با  قرارداد  طرف  پزشکی،  آموزش  و  درمان 

تمامی بیمه ها خواهد بود.

دی ماه، افتتاح پلی کلینیک پرند/ اخذ ساخت 
بیمارستان در شهر پرند در ردیف بودجه ۱۴۰۰

اخبار

تداوم ساماندهی روشنایی معابر 
در صالحیه

ی  شبانه  نور  پیرامون ضعف  شهروندان  درخواست  استمرار   
معابر، سبب انجام مکاتبات متعدد با اداره برق بخش گلستان 
شد که طی آن پس از رفع نواقص روشنایی ۲۰ برج نوری در 
بلوار حضرت ولیعصر، عملیات تامین نور در حدفاصل کالنتری 
۱۴صالحیه تا میدان شهید بهشتی در دستور کار کارشناسان 

این اداره قرارگرفته است.
این اقدام در حالی اجرایی می شود که عالوه بر بلوار سی متری 
معضل  این  از  نیز  دیگری  پرتردد  و  مهم  معابر  ولیعصر)عج( 
شهری در مضیقه هستند که تقویت نور شبانه تمامی شریان 
های حیاتی به ترتیب نیازسنجی های صورت گرفته در جدول 
کاری عوامل اجرایی اداره برق قرار گرفته که به اولویت انجام 

می شود.
بنا بر گفته ی صادقی رئیس اداره برق بخش گلستان، اعالم 
شهروندان در سامانه فوریت های ۱۲۱ پیرامون تاریکی معابر 
با اطالع  امر  تا مسئولین  اقدام است  این  نیاز در  امری پیش 
قرار  ها  خاموشی  کامل  جریان  در  موجود،  نواقص  از  بهنگام 

گرفته و نسبت به اصالح موارد کوشش نمایند.
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آماده باش ستاد مدیریت بحران 
شهرداری نصیرشهر

شهردار نصیرشهر از آمادگی ستاد مدیریت بحران شهرداری در 
پی بارش باران خبر داد.

 مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با توجه به بارش نزوالت 
بهتر و  آسمانی اظهارکرد: در راستای خدمت رسانی هر چه 
بیشتر به شهروندان محترم و با توجه به شرایط جوی و بارش 
باران ستاد مدیریت بحران شهرداری نصیرشهر در حالت آماده 
باش قرار دارد تا در صورت نیاز و در کمترین زمان ممکن به 

ارائه خدمات بپردازند.
شهردار نصیرشهر همچنین افزود : همزمان با شروع بارندگی و 
جاری شدن آب های سطحی، بالفاصله عملیات رفع آبگرفتگی، 
مهار و هدایت آب های سطحی توسط پرسنل زحمتکش حوزه 
خدمات شهری انجام شد و در همین راستا تمامی تیم های 
امدادی و خدماتی نصیرشهر همچون آتش نشانی در آماده باش 

هستند تا در صورت نیاز خدمات رسانی صورت پذیرد.

اجرای عملیات توسعه شبکه و 
لوله گذاری در اسالمشهر

طی 8 ماه امسال ۴۵۰۰ متر عملیات لوله گذاری و توسعه 
شبکه در مناطق مختلف اسالمشهرانجام شد . 

اعالم  اسالمشهر  آبفای شهرستان  امور  مدیر  را  این خبر 
کرد و گفت : با عنایت به گستردگی حوزه شهری و ساخت 
به روز رسانی  لزوم  و سازهای صورت گرفته و همچنین 
و بهسازی خطوط فرسوده و قدیمی در برخی از مناطق 
اسالمشهر ، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته و از اوایل 
سالجاری عملیات اصالح و توسعه شبکه و لوله گذاری در 
این مناطق در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی 
با  پور  نظر  . شفا  باشد  انجام می  در حال  گرفته  صورت 
اشاره به مشخصات پروژه های انجام شده گفت : طی این 
و  توسعه شبکه  اوایل سالجاری ۴۵۵۰ متر  از  و  عملیات 
لوله گذاری در محدوده خیابانهای آیه اهلل کاشانی ، قائمیه 
، ابوذر ، شهید باکری ، نواب  ، اراضی تربیت بدنی امام 
به طول ۴۵۵۰  معراج جمعاً  و  آجر سفید   ، تقی  محمد 
متر با استفاده از لوله های چدن داکتیل و پلی اتیلن در 
سایزهای ۵۰۰ ، ۳۰۰ ، ۱۶۰ و ۱۱۰ میلی متری توسط 
اکیپ کارگاه توسعه شرکت انجام و به بهره برداری رسید 
.نظرپور با تاکید بر ادامه اجرای این پروژه ها یاد آور شد 
: این عملیات با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات 
جاری و داخلی انجام شده است و مطابق برنامه زمانبندی 
شده و اولویت بندی صورت گرفته الباقی موارد اصالح و 
توسعه شبکه و همچنین لوله گذاری جدید و خارج سازی 
شبکه های قرسوده و قدیمی از مدار توزیع انجام می پذیرد  
مطابق  عملیات  این  از  توجهی  قابل  بخش  امیدواریم  و 

برنامه و تا پایان سال به اتمام و بهره برداری برسد .

شهردار رباط کریم بمناسبت فرا رسیدن روز 
مجلس با صدور پیامی این هفته را به تمامی 
حجت  حضرت  الخصوص  علی  نمایندگان 
نماینده  نوروزی،  دکتر  والمسلمین  االسالم 
بهارستان  و  کریم  رباط  شهرستان  پرتوان 

تبریک گفت.
 متن این پیام بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
 در نظام مقدس جمهوری اسالمی، مردم اصل 
و بنای کشور و مجلس و نمایندگان آن، تجلی 
اراده ملت محسوب می شوند؛ بنابراین، مجد و 

عظمت مجلس همان عظمت ملت است.
شهادت  سالروز  گرامیداشت  ضمن  اینجانب   

مجلس  روز  و  مدرس  سیدحسن  اهلل  آیت 
توجه  حسن  از  تقدیر  و  اسالمی؛  شورای 
جنابعالی در پیگیری مسایل و مشکالت مردم 
شهرداری  مجموعه  با  موثر  و  مثبت  تعامل  و 
رباط کریم در راستای اجرای برنامه ها، این روز 
را به جنابعالی تبریک می گویم و امیدوارم در 
راه دفاع از حقوق ملت و اعتالی جایگاه مجلس 
اراده مردم  که به حق مظهر مردم ساالری و 
است، تحت توجهات حضرت ولی عصر)عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف( و رهبری داهیانه مقام 
پایدار  و  موفق  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 

باشید.
اصغر پارسا-شهردار رباط کریم

پیام تبریک شهردار رباط کریم بمناسبت فرا رسیدن روز مجلس

 علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی جهوری 
اسالمی ایران، ورزشکار نام آور ایرانی ،کشتی 
در  حضور  ضمن  جهان  وقهرمان  نامدار  گیر 
بازدید  ورزشی  دهکده  پروژه  از  اندیشه  شهر 

نمود .

پروژه دهکده  از  دبیر  علیرضا  بازدید  از  پیش 
ملکی  علی  حضور  با  جلسه ای  ورزشی 
شهرداراندیشه و اعضای شورای اسالمی شهر 

اندیشه برگزار شد .
ابراز  ضمن  اندیشه  شهردار  جلسه  این  در 

شهر  در  دبیر  علیرضا  حضور  از  خرسندی 
و  قهرمانان  حضور  شک  بی   : گفت  اندیشه 
باعث  بزرگ کشورمان  ورزشکاران  و  پهلوانان 
قوت قلب برای مسئولین و شهروندان است و 
با استفاده از تجربیات این عزیزان در راستای 
اعتالی فرهنگ ورزش کوشش بیشتری انجام 

گیرد.
ساخت:   نشان  خاطر  ادامه  در  ملکی  علی   
بزرگ  های  طرح  جزء  ورزشی  دهکده  پروژه 
اجرای  در  لذا  اندیشه محسوب می شود  شهر 
سعی  آن  ریزی  برنامه  ابتدای  از  پروژه  این 
و  کارشناسان  از  گیری  بهره  با  ایم  نموده 
ورزشکاران با تجربه کشورمان مراحل عملیاتی 
ادامه  اندیشه در  خود را سپری کند. شهردار 
سخنان خود خاطرنشان ساخت: ورزشکاران  و 
پهلوانان کشور جز امیدهای این نظام هستند 
خود  تالش  و  کوشش  با  می توانند  قطعا  و 

آینده  نسل  به  شان  ارزنده  تجارب  انتقال  و  
باعث برافراشته شدن پرچم سه رنگ جمهوری 
نظام  این  معاند  کشورهای  قلب   در  اسالمی 
به  این موضوع   : ادامه داد  ،  وی  الهی شوند 
معرف  می تواند  ورزش  که  است  آن  معنای 
پیام صلح ، دوستی و عدالت گری کشورمان 
درجای جای جهان باشد ، پس یکی از اهداف 
دبیر  آقای  ویژه  به  ورزشکاران  از  دعوت  ما  
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های آموزشی 
و عملی ایشان بوده برای نسل آینده است که 
بهره مند  ایشان  نظرات  از  من  همکاران  قطعاً 

خواهند شد .
قهرمان  کشتی گیر  دبیر  علیرضا  ادامه  در 
کشورمان بهمراه علی ملکی شهردار ، رئیس 
و اعضای شورای شهر  از پروژه دهکده ورزشی 
بازدید و از نزدیک نسبت به رفع مسائل و موارد 

آن اعالم نظر نمود.

حضور علیرضا دبیر پهلوان نامدار ایرانی در شهر اندیشه 

راستای  در  گفت:  شهر  نسیم  شهردار 
ارتقای زیبایی محیط بصری و حذف زوائد 
بنرهای  و  تابلوها  محیطی  ناهنجاری های  و 
غیرمجاز از معابر سطح شهر جمع آوری شد.

نصب  کرد:  بیان  طالیی  قدرتعلی  مهندس 
تابلوها و بنرهای غیر مجاز در معابر شهری 
در شهر شده  بصری  فضای  اغتشاش  باعث 
منظر  و  زیبایی سیما  به  آسیب  بر  و عالوه 

شهری در برخی مواقع با ایجاد عدم ایمنی 
برای شهروندان سبب بروز حوادث و خطرات 

احتمالی برای آنان نیز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این تابلوها در مکان های 
غیرمجاز مثل پیاده روها، تیرهای چراغ برق، 
محوطه فضای سبز و روی اِلمان های شهری 
راستا  همین  در  افزود:  شود،  نصب  نباید 
طرح جمع آوری بنر و تابلوهای تبلیغاتی در 

دستور کار سازمان سیما منظر و فضای سبز 
قرار گرفت.

جمع  طرح  شد:  یادآور  شهر  نسیم  شهردار 
آوری تابلو و بنرهای غیرمجاز به منظور جلب 
می  انتظار  و  انجام شده  شهروندان  رضایت 
تابلوهای  نصب  عدم  ضمن  شهروندان  رود 
تبلیغاتی غیرمجاز در اجرای طرح همکاری 

الزم را با این سازمان داشته باشند.

آغاز فاز جدید طرح ساماندهی تابلوهای مزاحم شهری

شستشوی بیش از 35 کیلومتر از خطوط و 

شبکه های آبرسانی رباط کریم

مطابق برنامه سالیانه وبه منظور پاک سازی خطوط و شبکه 
 ، شهروندان  آشامیدنی  آب  کیفی  افزایش  و  آبرسانی  های 

عملیات شستشوی خطوط آبرسانی رباط کریم انجام شد . 
مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم با اعالم این خبر اظهار 
قابل توجه آب آشامیدنی  تامین بخش  به  با توجه   : داشت 
شهروندان محترم این شهرستان از طریق چاه و ماسه دهی 
اغلب چاهها که منجر به افت کیفی آب شرب میگردد . لذا 
مطابق برنامه سالیانه و دستور العمل صادره از حوزه معاونت 
بهداشتی  مراکز  نظارت  همچنین  و  برداری  بهره  بر  نظارت 
منطقه ، عملیات شستشو و پاک سازی ادواری شبکه ها و 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  شهر  این  در  آبرسانی  خطوط 

مطابق اولویت بندی انجام شده در حال انجام می باشد . 
پروژه شستشوی خطوط گفت  رسول خیرده ضمن تشریح 
آبانماه جاری عملیات شستشوی ۳۵ کیلومتر  : طی مهر و 
خطوط و شبکه های آبرسانی این شهر که شامل بیش از کل 
خطوط آبرسانی می باشد در مناطق و خیابانها و کوچه های 
مختلف در ۴ مرحله و بصورت جریان آب با فشار الزم از داخل 
خطوط و خارج نمودن آب از نقاط انتهایی شبکه انجام شد . 
و پس از اتمام عملیات شستشو و پاک سازی و تخلیه ماسه 
های ته نشین شده مجددا خطوط و شبکه ها در مدار بهره 

برداری و توزیع قرار گرفت . 
مهندس خیرده با تاکید بر شستشوی مستمر و مطابق برنامه 
الباقی خطوط یاد آور شد : این عملیات هر سال یک بار و 
به صورت ادواری و مطابق اولویت بندی انجام می پذیرد و 
در حال حاضر شستشوی بیش از ۵۰ درصد خطوط صورت 
گرفته و شستشوی خطوط باقیمانده نیز تا پایان سال انجام 

می پذیرد . 

استان تهران

به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
شهریار سرای محله شهرک جعفریه در حال 

آماده سازی و تجهیز می باشد
به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شهریار سرای 
محله شهرک جعفریه در حال آماده سازی و تجهیز می باشد. 
پاک مهر سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی با اعالم خبر 

فوق افزود:
زندگی،  سطح  ارتقای  جعفریه،باهدف  شهرک  محله  سرای 
بهبود ارتباط شهروندان با مجموعه مدیریت شهری، گسترش 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی توسط مردم، همیاری اهالی 
سطح  در  مختلف  مسائل  مدیریت  و  یکدیگر  با  منطقه  هر 
محالت صورت پذیرفته و نتیجه ی آن نیز تبدیل این سراها به 

پایگاه تقویت انسجام اجتماعی خواهد بود.
سرای محله شهرک جعفریه در مساحتی به متراژ۶۰۰ مترمربع 
در حال آماده سازی و تجهیز بوده و سالن همایش،کتابخانه و 
همچنین خانه های آموزش های شهروندی،قرآن و عترت،مادر 
سالمت،محیط  و  ورزش  کتابخانه  کارآفرینی،  کودک،  و 

زیست،خدمات مشاوره ای،هنر و ادبیات درآن اجرا می شود.

در  شبکه  اصالح  عملیات  اجرای  با  همزمان 
در  نیز  انشعاب  فقره   8۵۰ تعداد  شهر  نسیم 
سال جاری اصالح و بهسازی شده و در مدار 

بهره برداری قرار گرفت . 
مدیر امور آبفای نسیم شهر ضمن اعالم خبر 
مطالعات  به  عنایت  با   : داشت  اظهار  مذکور 
صورت گرفته در خصوص اجرای لوله گذاری و 
توسعه شبکه و شناسائی و خارج سازی شبکه 
و انشعابات قدیمی و فرسوده از مدار توزیع و 

اولویت  مطابق  لذا  جدید،  خطوط  جایگزینی 
بندی صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده 
و  گذاری  لوله  عملیات  متر  سیصد  و  هزار   ۴
اصالح و توسعه شبکه در نسیم شهر انجام شد . 
اصغر صبری ضمن تشریح عملیات اجراء شده 
: این عملیات از  در این خصوص یاد آور شد 
اوایل سال جاری و در مدت زمان نه ماهه با 
صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری 
و  هزار  آن چهار  که طی  انجام شد  داخلی  و 

استفاده  با  گذاری  لوله  عملیات  متر  سیصد 
در  اتیلن  پلی  و  داکتیل  چدن  های  لوله  از 
سایزهای مختلف صورت پذیرفت  که ۱۱۰۰ 
متر آن توسعه شبکه و الباقی به طول ۳۲۰۰ 
مناطق  در  و  شبکه  اصالح  به  مربوط  متر 
اسماعیل آباد ، همدانک ، خیابانهای خرمشهر ، 
ذین العابدین ، سهند ، خزائی ، میرداماد و سایر 

مناطق بوده است . 
 : شد  یادآور  شهر  نسیم  آبفای  امور  مدیر 

همزمان با این عملیات برنامه اصالح و بهسازی 
و یا تعویض تعداد 8۵۰ فقره انشعاب نیز انجام 
قرار  برداری  بهره  و  توزیع  مدار  در  مجددا  و 

گرفت . 
این  اجرای  ادامه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
عملیات گفت : این پروژه ها همچنان در حال 
انجام است و انتظار می رود تا پایان سالجاری 
۱۱۰۰ متر اصالح شبکه به همراه ۱۶۰ فقره 

اصالح شبکه نیز انجام و به اتمام برسد .

اجرای بیش از ۴ هزار متر عملیات اصالح و توسعه شبکه در نسیم شهر  

پیام تبریک شهردار، رئیس و اعضای شورای 
اسالمی نصیر شهر به مناسبت روز مجلس 

شوراي اسالمي
روز دوشنبه دهم آذرماه شهردار، رئیس و اعضای شورای 
اسالمی  شهر  در پیامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت 
آیت اهلل سیدحسن مدرس و روز مجلس شورای اسالمی؛  
از حسن توجه دکتر حاج حسن نوروزی  نماینده محترم 
مجلس  در  وبهارستان   کریم  رباط  شهرستانهای   مردم 
و  مردم  مشکالت  و  مسایل  پیگیری  در  اسالمی  شورای 
تعامل مثبت و موثر با مجموعه شهرداری وشورای اسالمی 

نصیرشهر  تقدیرنمودند .متن پیام به شرح زیر است:
االسالم  حجت  حضرت  سرافراز  وآزاده  برادرارجمند 
والمسلمین جناب آقای  دکتر حاج حسن نوروزی  نماینده 
در  وبهارستان   کریم  رباط  شهرستانهای   مردم  محترم 
مجلس شورای اسالمی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت 
آیت اهلل سیدحسن مدرس و روز مجلس شورای اسالمی؛ 
و  مسایل  پیگیری  در  جنابعالی  توجه  حسن  از  تقدیر  و 
مشکالت مردم و تعامل مثبت و موثر با مجموعه شهرداری 
وکلیه  جنابعالی  به  را  روز  این  شهر   اسالمی  شورای  و 
نمایندگان محترمدر مجلس تبریک می گویم و امیدوارم 
در راه دفاع از حقوق ملت و اعتالی جایگاه مجلس که به 
حق مظهر مردم ساالری و اراده مردم است، تحت توجهات 
حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( و رهبری 
داهیانه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( موفق و پایدار 

باشید.

حسن بیگی: ارتباط مستمر با مردم 
در دستور کار فرمانداران باشد

ارتباط  گفت:  تهران  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون   
مستمر با مردم در دستور کار فرمانداران باشد . "شکراله 
حسن بیگی در آیین تکریم و معارفه فرماندار بهارستان، 
اظهار داشت: تورم، اشتغال جوانان، معیشت مردم و موضوع 
کرونا باید در اولویت برنامه های نماینده دولت در شهرستان 
بهارستان باشد و کنترل بازارها در طول شبانه روز رصد 
شود.وی با بیان اینکه می بایست  ارتباط مستمر با مردم 
در دستور کار فرمانداران باشد،  تصریح کرد: فرمانداران 
باید در تاالر شیشه ای فعالیت کنند و تمام کارهای آن در 
دسترس مردم قرار گیرد و ارتباط مردم با فرماندار مستمر 
ادامه داشته باشد.معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران با 
بیان اینکه انتخابات ۱۴۰۰ باید مورد توجه قرار گیرد افزود: 
از ظرفیت های استانی برای ارتقای سرانه ها و زیرساخت ها 
از  مردم  مطالبات  به  پاسخ  و  استفاده شود  بهارستان  در 
مهمترین برنامه های دولت و نظام است که باید به آن جامه 

عمل پوشاند.
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ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای با 
کاهش خطر ابتال به دیابت در زنان

شواهد زیادی نشان می دهد که تغذیه شبیه رژیم غذایی 
از  پیشگیری  به  مدیترانه  دریای  حاشیه  در  ساکن  مردم 

دیابت نوع۲ کمک می کند.
 محققان دریافتند رژیم غذای مدیترانه ای که سرشار از 
چربی های سالم، میوه و سبزیجات است، ۳۰ درصد موجب 

کاهش احتمال ابتالء به دیابت در زنان می شود.
تحقیقات جدید شامل بررسی چندین مکانیسم در بدن 
برای شناسایی تفاوت بین گروه رژیم غذایی مدیترانه ای و 
گروه رژیم غذایی عادی است که می تواند منجر به کاهش 

خطر ابتالء به بیماری شود.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  مورا«،  »سامیا  دکتر 
این  یافته ها  این  »پیام  می گوید:  باره  این  در  هاروارد، 
ربع  تا یک  اکنون می خورند، حتی  مردم  آنچه  که  است 
افراد  از  قرن بعد برای سالمتی شأن مهم است. بسیاری 
می خواهند تأثیر رژیم غذایی را بر خطرات سالمت خود 

نادیده بگیرند.«
می کنند  پیروی  ای  مدیترانه  غذایی  رژیم  از  که  افرادی 
برای  مفید  چربی  یک  که  زیتون  روغن  با  دارند  تمایل 
قلب است پخت و پز کنند، مقدار زیادی میوه، سبزیجات، 
حبوبات، آجیل و دانه ها، همچنین مقادیر کمی ماهی و 
محصوالت لبنی، و مقادیر محدودی گوشت قرمز و فرآوری 

شده مصرف کنند.
تا   ۱۹۹۲ سال های  بین  زن   ۲۵,۳۱۷ فعلی،  مطالعه  در 
به  مربوط  داده های  از  محققان  بودند.  نظر  تحت   ۲۰۱۷
پرسشنامه مصرف مواد خوراکی و نمونه های خون جمع 
استفاده کردند.  نام در مطالعه  ثبت  آوری شده در زمان 

میانگین سنی شرکت کنندگان ۵۲.۹ سال بود.
محققان دریافتند که در طول مدت ۲۰ سال، ۲۳۰۷ نفر از 
شرکت کنندگان به دیابت نوع ۲ مبتال شدند. افرادی که 
رژیم غذایی شأن بسیار نزدیک به رژیم غذایی مدیترانه 
ای بود ۳۰ درصد کمتر از بقیه مبتال به دیابت نوع۲ شده 

بودند.
ای  مدیترانه  غذایی  رژیم  که  می دهد  نشان  نتایج  این 
زندگی  سبک  یک  احتماالً  و  سالم  تغذیه  برای  نشانه ای 
سالم است. به گفته محققان، کاهش خطر ابتالء به دیابت 
ممکن است به این دلیل باشد که رژیم غذایی مدیترانه ای 
غذاهای ناسالم را جایگزین غذاهایی می کند که التهاب یا 
مقاومت به انسولین را تقویت نمی کنند و احتماالً مقاومت 
به انسولین و عملکرد سلول های بتا را بهبود می بخشند؛ 
عملکرد اصلی سلول های بتا تولید و ترشح انسولین است، 

هورمونی که سطح گلوکز خون را تنظیم می کند.

وزیر بهداشت، از همه گیری کووید ۱۹، به عنوان اصلی 
ترین چالش پیش رو در اجرای برنامه های مبارزه با اچ 

آی وی نام برد.
 سعید نمکی، در پیامی به مناسبت روز جهانی ایدز، عنوان 
داشت: نظام سالمت جهان، امروز در یک وضعیت غیر قابل 
پیش بینی و در حال تغییر دائمی و سریع به سر می برد. 
از یک سو همه توجهات در همه گیری کووید ۱۹ و تأثیر 
و  آنها متمرکز  و معیشت  زندگی  و  بر سالمت مردم  آن 
از سوی دیگر بقیه خدمات سالمت بر اساس رویکردهای 
عدالت محور تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفته است 
که از جمله بارزترین آن ها می توان به همه گیری اچ آی 

وی اشاره کرد.
تجربه جهانی ۴۰ سال اخیر به ما آموخته است، پاسخ به 
همه گیری اچ آی وی نیازمند همبستگی جهانی و مسئولیت 
مشترک است که می تواند ترسیم کننده مسیر پیش روی 
این همبستگی و  امر مستلزم آن است که  این  باشد.  ما 
تا  یابد  گسترش  بیشتر  روز  به  روز  مشترک  مسئولیت 
اطمینان حاصل شود نظام های سالمت آنقدر توانا شده اند 
تست های  به  دسترسی  پیشگیری،  آموزش،  امکان  که 
تخصصی  نیازهای  سایر  و  درمان  داروهای  تشخیصی، 
کسانی که در معرض ابتالء به این بیماری قرار داشته یا 
مبتالی به آن هستند، به صورت عادالنه در دسترس آنها 
اچ  آثار منفی عفونت  از  تا  قرار گیرد  و سایر آحاد مردم 
آی وی در سالمت و معیشت مردم کاسته و گام بسیار 
مهم برای بهبود کیفیت زندگی افرادی که با اچ آی وی 
زندگی می کنند، برداشته شود. هر چند تالش های قریب 
این همه گیری شاهد دستاوردهای  اخیر در  به ۴۰ سال 
شگرف و توفیق فراوان بوده، اما باید اعتراف کرد که هنوز 
چالش های فراوان پیش روی نظام سالمت جهان و جامعه 

بشری قرار دارد.
درس  وی،  آی  اچ  همه گیری  به  پاسخگویی  سال   ۴۰
و  محور  عدالت  رویکردهای  در  ارزشمندی  آموخته های 
اطمینان از پاسخ دهی مؤثر و مناسب به همه گیری برای 
عرصه  در  می تواند  پاسخی  آموختیم  ما  است.  داشته  ما 
رویکرد عدالت محور،  باشد که  اثربخش  و جهان،  کشور 
شرایط  مالحظه  با  و  آگاهانه  دانش محور،  محور،  جامعه 
فرهنگی و اعتقادی جامعه، اعتماد و مهربانی و با اولویت 
قرار دادن افرادی که در معرض بیشترین خطر ابتالء قرار 
دارند، طراحی و به اجرا گذاشته شده باشد. پاسخی که 
یک رکن اساسی آن توانمندسازی افراد در معرض ابتالء، 

مبتالیان و خانواده های آنها در جهت محافظت از خود در 
برابر این ویروس و همچنین ایجاد اعتماد در بین جوامع، 
همگان  اطالع  به  مایلم  باشد.  نظام  ارکان  سایر  و  دولت 
معنای  ما  برای  جاری  سال  در  ایدز  جهانی  روز  برسانم 
ویژه ای پیدا کرده است. آئین نامه پیشگیری و منع تبعیض 
علیه اشخاصی که با اچ آی وی زندگی می کنند، توسط 
جمهوری  دادگستری  وزارت  درایت  با  و  آگاه  مسئولین 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  همکاری  با  و  ایران  اسالمی 
آموزش پزشکی تهیه و به کلیه مراکز ارائه کننده خدمات 

سالمت دولتی و خصوصی ابالغ می شود.
کنترل  و  پیشگیری  قانونی  الیحه  است،  مقرر  همچنین 
اچ آی وی با امضای مشترک وزیر محترم دادگستری و 
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم 
مجلس محترم شود. دسترسی به کلیه خدمات پیشگیری 
خدمات  دارو،  تشخیصی،  تست های  جمله  از  درمان  و 
پیشگیری، خدمات کاهش آسیب، مراقبت از سالمت روان 
و توسعه آزمایشگاه های تشخیصی تخصصی پیشرفته در 

قابل  کشور  سراسر  در  و  گرفته  قرار  بیماران  این  اختیار 
انجام  تاکنون  آنچه  داریم  اطمینان  ما  است.  دسترسی 
داده ایم برای پایان دادن به همه گیری ایدز نه تنها دچار 
انحراف نشده و به دلیل همه گیری کووید ۱۹ عقب نشینی 
نکرده است، بلکه با قوت تمام هرچه بیشتر به پیش می رود 
و دولت جمهوری اسالمی ایران ذره ای از تالش های همه 
بر  این همه گیری دست  به  پایان دادن  برای  جانبه خود 

نداشته است.
اقدامات انجام شده در برنامه اچ آی وی به محض شروع 

پاندمی کووید ۱۹ به شرح زیر صورت گرفته است؛
ما دستورالعمل های مراقبت و درمان و توزیع داروی اچ آی 

وی را مورد تجدید نظر قرار دادیم.
نهایت تالش صورت گرفت تا آنجا که ممکن است خدمات 
آنکه  شرط  به  شود.  حضوری  خدمات  جایگزین  آنالین 
آسیبی متوجه این برنامه نشود و نهایت رضایت کسانی که 
با اچ آی وی زندگی می کنند و خانواده های آنها را فراهم 
آورد. متون آموزشی تحت عنوان "آنچه افرادی که با اچ 

آی وی زندگی می کنند؛ در مورد کووید ۱۹ باید بدانند"، 
از طریق شبکه های مجازی به صورت مرتب در دسترس 

آنان قرار گرفت.
خوشبختانه با تالش های فراوان کیت تشخیص سریع اچ 

آی وی در سراسر کشور در دسترس قرار گرفته است.
در  وی  آی  اچ  برنامه  توفیق  ارکان  مهم ترین  از  یکی 
سازمان های  با  افزون  روز  هماهنگی  و  همکاری  کشور 
بین المللی زیر مجموعه سازمان ملل متحد و بهره گیری 
از توانمندی های علمی و فنی آنها در طول این مدت است.

کماکان چالش اول برنامه اچ آی وی برای ما، همه گیری 
کووید ۱۹ و گسترش روز افزون آن در سراسر جهان است 
که ناخواسته بسیاری از عرصه های مبارزه با اچ آی وی در 
کشور را تحت تأثیر قرار داد. امیدوارم تحت هیچ شرایطی 
برنامه اچ آی وی از سوی کووید ۱۹ مورد تهدید واقع نشود 
و اینجانب به عنوان وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ایران 
ارائه  متعهد می شوم، اجازه ندهم کوچک ترین توقفی در 

این خدمات و کیفیت و کمیت آن ها در کشور رخ دهد.

همه گیری کووید ۱۹ سد راه 
برنامه های مبارزه با ایدز شده است

خبر

ارتباط مصرف میوه های خشک با 
رژیم غذایی و سالمت بهتر
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محققان به این نتیجه رسیده اند که تشویق مردم به خوردن 
میوه خشک بیشتر، بدون شکر اضافه شده، می تواند روشی 
آنها  بدن  در  مواد مغذی حیاتی  افزایش مصرف  برای  موثر 
در  میوه  کم  مصرف  می دهد  نشان  اخیر  بررسی های  باشد. 
دنیا، عامل اصلی بروز بیماری ها و ناتوانایی های مرتبط با رژیم 

غذایی است.
میوه منبع خوبی از مواد مغذی مانند فیبر و پتاسیم است 
ندارند. همچنین  غذایی خود  رژیم  در  افراد  از  بسیاری  که 
میوه حاوی مواد مغذی فعال زیستی است که فواید سالمتی 

دیگری نظیر پلی فنول ها و کاروتنوئیدها را فراهم می کند.
خطر  کاهش  با  میوه  خوردن  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
مرتبط   ۲ نوع  دیابت  و  سرطان  عروقی،  قلبی  بیماری های 
میوه  کم  مصرف  در  است  ممکن  مختلفی  است.عوامل 
بودن  محدود  جمله  از  باشد  داشته  نقش  افراد  توسط  تازه 
دسترسی، هزینه زیاد و فسادپذیری باال. مصرف بیشتر میوه 
خشک می تواند یک راه حل خوب در این زمینه باشد.میوه 
ذخیره  و سهولت  بودن  در دسترس  قیمت،  نظر  از  خشک 
سازی و حمل و نقل مزایای زیادی نسبت به میوه تازه دارد. 
همچنین می تواند جایگزین میان وعده های ناسالم سرشار از 

قند، نمک و چربی اشباع شود.
با این حال، نگرانی هایی در مورد مصرف بیش از حد که منجر 
به دریافت کالری بسیار زیاد می شود وجود دارد زیرا میوه 

خشک، نوع پرکالری میوه است.
آنها دریافتند که افراد در روزهایی که میوه خشک مصرف 
و  غذایی  فیبر  نظیر  بیشتری  اصلی  مغذی  مواد  می کنند، 
هم  شأن  مصرفی  کالری  اگرچه  می کنند.  دریافت  پتاسیم 
بیشتر است. محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در نظرسنجی 
میوه  زیادی  مقادیر  که  افرادی  دریافتند  نفر   ۲۵,۵۹۰ از 
بهتر، شاخص  غذایی  رژیم  دارای  می کردند  مصرف  خشک 
خون  فشار  و  کوچک تر،  کمر  دور  اندازه  کمتر،  بدنی  توده 
سیستولیک پایین تر بودند. محققان در مقایسه روزهایی که 
یک شرکت کننده میوه خشک مصرف کرده بود با روزهایی 
میانگین مصرف  که  دریافتند  بود،  نکرده  را مصرف  آن  که 
کربوهیدرات ها، فیبر غذایی، پتاسیم و چربی اشباع نشده در 

روزهایی که میوه خشک مصرف کرده بودند بیشتر است.

تغذیه  تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
گفت:  کشور،  غذایی  صنایع  و  ای 
غذای دریافتی کودکان در سنین ۶ 
تا ۱۲ سال بهتر است طوری تنظیم 
مطلوب  آنها  نمو  و  رشد  که  شود 

باشد و از چاقی پیشگیری کند.
درباره  رزاز،  میرزای  الدین  جالل 
سال،   ۱۲ تا   ۶ کودکان  در  تغذیه 
تاکید کرد: رشد کودکان در سنین 
۶ تا ۱۲ آهسته اما با ثبات است و 
طی سال های آخر دبستان، مقارن 
در  ویِژه  به  رشد،  جهش  شروع  با 
است  حالی  در  این  است.  دختران 
به طور متوسط در هر سال ۳  که 
تا ۳.۵ کیلوگرم به وزن و ۶ سانتی 
شود  می  اضافه  کودک  قد  به  متر 
مصرف  رشد،  میزان  به  نسبت  که 
غذا نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین 
تامین انرژی موردنیاز بسیار ضروری 

است.
نیاز  مورد  انرژی  میزان  افزود:  وی 
کودکان مدرسه ای، به دلیل تفاوت 
و  تحرک  میزان  بدن،  اندازه  در 
و  است  متفاوت  آنها  رشد  سرعت 
هر چه میزان تحرک و فعالیت بدنی 
کودک بیشتر باشد نیاز او به انرژی 

نیز بیشتر خواهد بود.
رئیس انجمن تغذیه ایران ادامه داد: 
برای تامین انرژی موردنیاز کودکان 
توصیه می شود  مدرسه  در سنین 
انواع  از  دارد  امکان  که  جایی  تا 
گروه  جمله  از  غذایی  های  گروه 
نان و غالت )مانند نان، برنج و…(، 
گوشت و جانشین ها )گوشت، تخم 
مرغ و…(، لبنیات کم چرب، میوه 
و سبزی ها به مقدار کافی و متنوع 
کودکان  روزانه  غذایی  برنامه  در 

گنجانده شود.
رزاز گفت: به خصوص مصرف گروه 
برای  این سنین  در  لبنیات  و  شیر 
رشد و استحکام دندان و استخوان 
کردن  اضافه  است.  ضروری  ها 
ممکن  نیز  شیر  به  عسل  مقداری 
است دانش آموز را به خوردن شیر 
عالقه مند کند و یا می توان شیر را 
به صورت غذاهایی مثل فرنی و شیر 

برنج به کودک داد.
معمول  طور  به  اینکه  بیان  با  وی 
به  تمایلی  سنین  این  در  کودکان 
با  همراه  تازه  های  سبزی  مصرف 
غذا ندارند، اظهار داشت: بهتر است 
والدین سبزیجات خام مثل هویج، 

و  کلم  گل  کاهو،  فرنگی،  گوجه 
سبزیجات پخته مثل چغندر پخته 
حلوایی  کدو  و  فرنگی  نخود  )لبو(، 
را به عنوان میان وعده به کودکان 
بدهند و یا به صورت پخته در مواد 
سرپرست  کنند.  استفاده  غذایی 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور در ادامه تصریح کرد: 
ناپذیری  جبران  اثرات  تغذیه  سوء 
گذارد.  می  جا  به  کودک  برای 
محققین بر این باورند که کوتاهی 
قد کودکان عالوه بر ژنتیک، تحت 
کوتاه  است.  نامناسب  تغذیه  تاثیر 
از  از کمبود روی یکی  ناشی  قدی 
مهمترین مشکالت تغذیه ای کشور 
متوسط  یا  شدید  کمبود  است.  ما 
ید  و  کلسیم  آهن،   ،A ویتامین 
موثر  کودکان  رشد  کمبود  در  نیز 
هستند. بنابراین پایش رشد کودکان 
بسیار مهم است.رزاز افزود: مطالعات 
تغذیه صحیح  نشان داده است که 
موثر  کودکان  یادگیری  قدرت  در 
تواند  و نخوردن صبحانه می  است 
کودک  یادگیری  بر  منفی  اثرات 
داشته باشد و موجب اختالل تمرکز 
حواس می شود. همچنین نخوردن 
صبحانه در صورتی که تداوم یابد و 
موجب  عادت شود،  به یک  تبدیل 
روزانه  مغذی  مواد  دریافت  کمبود 
مورد نیاز فرد می شود که در وعده 
های غذایی دیگر جایگزین نخواهد 
انرژی،  کمبود  نتیجه  در  و  شد 
ویتامین ها و مواد معدنی ایجاد می 
شود. بنابراین کودکان در این سن 

روزانه باید سه وعده غذای اصلی را 
بخورند و هیچ وعده غذایی را حذف 

نکنند.
وی گفت: برای تاثیر بهتر برای رشد 
سحرخیزی،  باید  والدین  کودک، 
ورزش صبحگاهی و خوردن صبحانه 
کودکان  به  را  خانواده  محیط  در 
قبیل  از  غذاهایی  بیاموزند.  خود 
فرنی، شیر، برنج، حلیم، عدسی، نان 
و  مرغ  تخم  و  نان  گردو،  و  پنیر  و 
شیره،  و  ارده  و  نان  فرنگی،  گوجه 
همراه با یک لیوان شیر یک صبحانه 
مقوی و سالم برای کودکان سنین 

مدرسه به شمار می رود.
بیان  با  ایران  تغذیه  انجمن  رئیس 
سنین  در  آموزان  دانش  اینکه 
مدرسه به خوردن غذا در وعده های 
بیشتری نیاز دارند و باید وعده های 
کنند،  مصرف  وعده  میان  اصلی، 
میان  غذایی  ارزش  داشت:  بیان 
شود.  گرفته  نظر  در  باید  ها  وعده 
که  هستند  ارزش  دارای  موادی 
غذایی  اصلی  گروه  چند  یا  یک  از 
انجیر  از  تهیه شده باشند. استفاده 
خشک، بادام، گردو، برگه زردآلو و 
و  نان  خانگی،  کتلت  و  کوکو  انواع 
تخم مرغ و گوجه فرنگی، ساندویچ 
مرغ و سبزیجات می تواند به عنوان 
مصرف  کودکان  برای  وعده  میان 
از  تنقالتی  مصرف  افزود:  شود.رزاز 
قبیل پفک، چیپس به خصوص قبل 
از وعده های غذایی به دلیل ایجاد 
سیری کاذب، کودکان را از خوردن 
باید مواد مغذی  غذاهای اصلی که 

موردنیاز رشد کودک را تامین کند، 
باز می دارد. از سوی دیگر نمک آن 
ذائقه کودک را به خوردن غذاهای 
بی  مصرف  دهد.  می  عادت  شور 
رویه نوشابه همراه مواد غذایی نیز 
عالوه بر سیری کاذب، جذب مواد 
می  مختل  را  کلسیم  مانند  مغذی 
است دسترسی  بهتر  بنابراین  کند. 
به تنقالت را برای کودکان کم کرد.

دوران  در  بدنی  فعالیت  به  وی 
اظهار داشت:  و  اشاره کرد  کودکی 
و  رشد  اجتماعی،  تعامل  نظر  از 
کودکان  برای  انرژی  تعادل  حفظ 
به  بدنی  فعالیت  است.  مهم  بسیار 
کنترل وزن کودک کمک می کند. 
به  ابتال  خطر  تواند  می  همچنین 
دیابت نوع ۲ یا بیماری قلبی عروقی 

را در بزرگسالی کاهش دهد.
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه 
تصریح  کشور  غذایی  صنایع  و  ای 
کرد: فعالیت بدنی در دوران کودکی 
است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 
توده  افزایش  به  تواند  می  که  چرا 
اثرات  که  کند  کمک  استخوانی 
استخوان  بر سالمت  طوالنی مدت 
ها دارد.رزاز گفت: توصیه می شود 
کودکان و نوجوانان هر روز حداقل 
شدت  با  بدنی  فعالیت  دقیقه   ۶۰
بار در هفته،  متوسط و حداقل دو 
دویدن،  همچون  هایی  فعالیت 
باعث  که  شنا  و  سواری  دوچرخه 
قدرت  استخوان،  سالمت  بهبود 
عضالت و انعطاف پذیری می شود، 

انجام دهند.

والدین به تغذیه کودکان در سن ۶ تا ۱۲ سالگی توجه کنند
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به  نسبت  نصیرشهر  اسالمی  مجوز شورای  استناد  به  دارد  نظر  نصیرشهردر  شهرداری 

واگذاری بازار روز هفتگی نصیرشهر )سه شنبه بازار( به بخش خصوصی براساس قیمت 

پایه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از 

کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، جهت دریافت اسناد 

مزایده و ارائه اسناد و مدارک و رزومه کاری به امور مالی  شهرداری نصیر شهر مراجعه و 

پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/09/25به 

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهسواری – شهردار نصیرشهر

نوبت اول

راهکارهای تقویت سیستم ایمنی دیابتی ها
تاکید  ضمن  تغذیه،  متخصص  یک 
در  قندخون  کنترل  اهمیت  بر 
راهکارهایی  ارائه  به  دیابتی،  بیماران 
و  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  برای 
افراد  این  قندخون  کنترل  همچنین 

پرداخت.
راه  خصوص  در  کشاورز،  علی  سید 
در  بدن  ایمنی  تقویت سیستم  های 
بیماران دیابتی،  گفت: به طور کلی 
یک بیمار دیابتی باید قندخون خود 
را کنترل کند به خصوص در روزهایی 
که شیوع و ابتال به کرونا افزایش پیدا 
کرده است بنابراین کنترل قند خون 
بیماران  این  برای  باالیی  اهمیت  از 

برخوردار است.
وی اظهار داشت: بیماران دیابتی برای 
جذب و مصرف غذاها و فرآوردهایی 
که حاوی ویتامین A ، E و C باشد 
مشکلی ندارند و چناچه فرد دیابتی 
اگر می خواهد در معرض کرونا نباشد 

باید قند خون خود را کنترل کند و 
مصرف مواد غذایی حاوی شکر و قند 
برای مثال  را ممنوع و محدود کند. 
باشد و  باید محدود  مصرف میوه ها 
کامل  طور  به  ها  شیرینی  و  شربت 

حذف شوند.
کشاورز ادامه داد: یکی از راهکارهای 
کنترل قند خون در بیماران دیابتی 
مصرف غذاها در وعده های کم است 
را  غذایی  های  وعده  که  صورتی  به 
میان وعده  و دو  اصلی  به سه وعده 
کنند  تقیسم  شام  و  صبحانه  از  بعد 
بدیهی است هرچه میزان مواد غذایی 
کمتر  غذایی  های  وعده  در  مصرفی 
باشد قند خون کنترل شده تر است.

این متخصص تغذیه، مصرف فیبرها 
عنوان  به  را  غذایی  های  وعده  در 
راهکار بعدی کنترل قند خون عنوان 
انواع سبزی ها  کرد و گفت: مصرف 
اعم از سبزی خوردن، کدو، بادمجان، 

کلم  و  کرفس  بامیه،  نخود،  قارچ، 
نان  و  ماش  عدس،  لوبیا،  همچنین 
سبوس دار می توانند هضم نشاسته 
و کربوهیدرات ها را کنترل کنند و از 

باال رفتن قند خون جلوگیری کنند.
قند  کنترل  با  کرد:  تصریح  کشاورز 
تا  توانند  می  دیابتی  بیماران  خون 
حد زیادی از بروز بیماری های قلبی، 
کلیوی و چشمی در امان باشند و هم 

سبب ضعیف شدن گلبول های سفید 
بر  را  بدن  ایمنی  حفظ  وظیفه  که 
عهده دارند نشوند. گلبول های سفید 
انسان  بدن  مدافع  سربازان  نوعی  به 
اصول  رعایت  با  دیابتی  افراد  و  اند 
سیستم  توانند  می  ای  تغذیه  کلی 
از  و  باشند  داشته  تری  قوی  ایمنی 
عروقی  و  قلبی  های  بیماری  بروز 

جلوگیری کنند.
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گزارش

همزمان با هفته بسیج مستضعفین صورت گرفت؛

عیادت قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از 
شاعر آئینی کشور

با هفته بسیج مستضعفین و در راستای تکریم شاعران  هم زمان 
در  سابقه حضور  دارای  رضوی  مقدس  آستان  ایثارگر  و  بسیجی 
قائم مقام  قهرودی؛  خاکسار  مصطفی  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
حجت  حجت االسالم والمسلمین  و  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
گنابادی نژاد؛ معاون تبلیغات اسالمی این آستان مقدس در منزل 
حاج سید رضا مؤید از شاعران آئینی پیشکسوت کشور با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی طی مدت زمان محدود حضور یافتند و 

از این شاعر برجسته عرصه شعر آئینی عیادت کردند.
به گزارش آستان نیوز، مصطفی خاکسار قهرودی ظهر  روز 8 آذرماه 
پربرکت  با هفته  اینکه هم زمان  به  اشاره  با  این دیدار  در حاشیه 
بسیج تصمیم بر تکریم مداحان و شاعران بسیجی و ایثارگر آستان 
مقدس  دفاع  سال  هشت  در  سابقه حضور  دارای  رضوی  مقدس 
گرفته شد، اظهار کرد: امروز خدمت جناب حاج سید رضا مؤید 
از شاعران آئینی برجسته کشور و باسابقه در عرصه فعالیت های 

جهادی و انقالبی رسیدیم.
وی بابیان اینکه این پیشکسوت شعر آئینی باذوق و سلیقه بی نظیر 
خود در عرصه شعر و شاعری، اشعار و آثار بسیار ناب و پرمحتوایی را 
برای محبان اهل بیت)ع( خلق کرده است، افزود: اشعار آئینی سروده 
شده توسط جناب آقای مؤید آن قدر پرمحتوا، ناب و تأثیرگذار است 
که بسیاری از مداحان اشعار این شخص را می خوانند و مفهوم این 

اشعار بر جسم و روح مستمع اثر می گذارد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: بدون شک اشعار 
این شاعر برجسته کشوری و پیشکسوت شعر آئینی برکات بسیاری 
برای حال و آینده جامعه دارد از همین رو برای این شاعر والیی 
و انقالبی از درگاه خداوند منان آرزوی صحت، سالمتی و عافیت 

می کنم.
یادبود  این دیدار به رسم تکریم، احترام و  پایان  گفتنی است؛ در 
از سوی مصطفی خاکسار قهرودی یک عدد تابلو منقوش به نام 
مبارک حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و بسته های متبرک رضوی 

به حاج سید رضا مؤید اهداء شد.

گله مندی  ضمن  کردستان،  استاندار 
در  ساله   ۳ تاخیر  بابت  ایمیدرو  از 
فوالد  زنحیره  گفت:  پروژه،  این  اجرای 
کردستان باید از بالتکلیفی خارج شود.

بهمن مرادنیا  در جلسه ویدئو کنفرانس 
های  سازمان  و  ایمیدرو  مقامات  با 
فوالد  زنجیره  پروژه  در  گذار  سرمایه 
فوالد،  زنجیره  کرد:  اظهار  کردستان 
برای کردستان بسیار حائز اهمیت است 
و خواهش ما این است که جدی تر با 

موضوع برخورد شود.
وی افزود: حتی اگر اراده ای بر اجرای 
این پروژه نیست، در هر صورت باید از 

بالتکلیفی خارج شود.
مرادنیا خاطرنشان کرد: نگرانی ما ناشی 
که  است،  کردستان  مردم  نگرانی  از 
میبریم  نام  آنها  از  الفاظی  با  همچنان 
که نه منطبق با ظرفیت های استان که 
ناشی از ناتوانی ما در به فعلیت رساندن 

این ظرفیت هاست.
به  اگر  شد:  یادآور  کردستان،  استاندار 
ناتوانی در انجام کاری اعتراف کنیم از 
وعده دادن بهتر است چراه که وعده و 
عدم اجرا موجب بی اعتمادی مردم می 

شود.
پروژه  مطالعات  است،  ذکر  شایان 

 ۹۴ سال  از  کردستان  فوالد  زنجیره 
آغاز و اجرای آن بر عهده ایمیدرو می 
باشد که در این جلسه مقرر شد، پروانه 
قروه  های  پهنه  آهن  معادن  اکتشاف 

و بیجار به نام شرکت فوالد کردستان 
صادر و همچنین تا پایان دی ماه سال 
جاری مناقصه برگزار و پیمانکار پروژه 

تعیین شود.

استاندار کردستان: زنجیره فوالد کردستان 
باید از بالتکلیفی خارج شود

گزارش

درخشش گیالن در جشنواره ملی 
»آیینه زمان«

ایسنا/گیالن معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گیالن 
گفت: در جشنواره ملی آیینه زمان ۹ نفر از دانش آموزان و فرهنگیان 
استان گیالن در رشته های فرهنگی و هنری موفق به کسب مقام های 

اول تا سوم شدند.
با  جدید  نسل   آشنایی  به  ضرورت  اشاره  با  عباسی غریب   جمیل 
جشنواره  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیان گذار  زندگی  سیره 
ملی »آیینه زمان« با هدف معرفی و ترویج اندیشه های حضرت امام 
خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران به نسل جوان و پیوند 
امام  حضرت  افکار  و  رهنمودها  با  دانش آموزان  و  فرهنگیان  عمیق 

راحل)ره( برگزار شد.
فرهنگی  رشته  در ۲۲  زمان  آیینه  ملی  اینکه جشنواره  بیان  با  وی 
عکاسی، خوشنویسی،  نقاشی،  تجسمی،  هنری،  آثار  شامل  هنری  و 
هنرهای آوایی و در حوزه ادبی شعر و داستان، خبرنویسی، نمایش 
از امام راحل)ره( برگزار شد،  فیلم و بیان جمله ای زیبا یا خاطره ای 
گفت: از بین ۲8 هزار اثر کشوری ارسالی به دبیرخانه، استان گیالن با 
ارسال بیش از ۴۲۰۰ اثر به این جشنواره به عنوان یکی از پنج استان 

برتر معرفی شد.
استان  فرهنگیان  و  دانش آموزان  از  نفر   ۹ شد:  یادآور  عباسی غریب 
گیالن در جشنواره ملی »آیینه زمان« حائز رتبه شدند و کانون شهید 
باهنر)میرزاکوچک جنگلی( منطقه کوچصفهان به عنوان کانون فعال 

در این جشنواره معرفی شدند.
تصریح  گیالن  استان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
کرد: در نخستین جشنواره آیینه زمان زهره ثابت، زینب نوین و فریبا 
الهام شمس نجاتی  محمدی در رشته سرود همگانی رتبه های اول، 
در رشته پادکست، رضوانه احمدی در نامه ای به امام)ره( و مجتبی 
صفدری در شعر مقام های دوم، ایلیا صفدری و طیبه عباسی هر دو در 
شعر رتبه سوم را از آن خود کردند، همچنین سمانه غالمحسین زاده 

در رشته نستعلیق برگزیده کشوری شد.  
بیت  جوار  در  مجازی  صورت  به  زمان  آیینه  جشنواره  نخستین 
 شریف حضرت امام خمینی )ره( در قم و از طریق بارگذاری آثار در 
داوری  از  پس  که  شد  برگزار   /http://www.aynehzaman.ir  

نتایج اعالم شد.
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بیان  با  گیالن،  دانشگاه  فرهنگی  معاون 
گفتمان  مرکز  در  مدگرایی  و  مد  اینکه 
فرهنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: صنایع 
دستی می تواند دنیای مدرن را با میراث 
کارهای  از  می توانیم  و  بزند  پیوند  کهن 

دستی برای طراحی لباس استفاده کنیم.
مجازی  اختتامیه  در  کریمی  فاطمه 
توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه 
لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان 
دانشگاه  میزبانی  به  دستی  صنایع  و 
ماهه  هشت  تعویق  به  اشاره  با  گیالن، 
برگزاری نمایشگاه مذکور به دلیل شیوع 
بیماری کرونا، اظهار کرد: شاهد مشارکت 
دانشجویان دختر دانشگاه های گیالن، قم، 
قزوین، سمنان، زنجان و خراسان شمالی 

در این دوره هستیم.
وی پوشش و لباس را دارای کارکردهای 
متنوع و چندگانه دانست و افزود: کارکرد 
اولیه لباس در جایگاه حفظ بدن از سرما 
و گرماست، اما در کارکردهای ثانویه لباس 
که  می شود  مطرح  زینت بخشی  مقوله 

مرتبط با مد و مدگرایی است.
بیان  با  گیالن،  دانشگاه  فرهنگی  معاون 
مد  تاریخی  گسترده  و  قدمت  اینکه 
جوامع  فرهنگی  حیات  به  مدگرایی  و 
فرهنگ ها  همه  در  گفت:  می رسد، 
سرنخ هایی از مد و مدگرایی را می بینیم، 
در  و جدید  قدیم  ادوار  در  مد  تفاوت  اما 
به کمک  معاصر  دوران  در  که  است  این 
شتاب رسانه های ارتباط جمعی و فضای 
بیشتری  شدت  مدگرایی  جریان  مجازی 

یافته است.
مدگرایی  ویژگی  را  تنوع گرایی  کریمی، 
در همه  تصریح کرد: مدگرایی  و  دانست 
مراحل سنی انسان وجود دارد، اما متعلق 
به دوره جوانی است و لذا جوانان قشری 
بسیار تاثیرگذار در امر رواج مد و مدگرایی 

هستند.
صالحیت  دانشجو  جوانان  داد:  ادامه  وی 
بیشتری برای ورود به عرصه مد را دارند، 
زیرا هم از ویژگی جوانی برخوردارند و هم 
قشر فرهیخته جامعه به حساب می آیند 

دختران  ویژه  به  دانشجویان  ورود  لذا 
پیامدهای  لباس  و  مد  عرصه  به  دانشجو 
مثبتی از جمله ارتقای سطح نگرش جامعه 

نسبت به مد و مدگرایی دارد.
بیان  با  گیالن،  دانشگاه  فرهنگی  معاون 
توجه  مدگرایی  و  مد  به  پرداختن  اینکه 
است،  کرده  الزام آور  را  دستی  صنایع  به 
گفت: صنایع دستی می تواند دنیای مدرن 
را با میراث کهن پیوند بزند و می توانیم از 
کارهای دستی برای طراحی لباس استفاده 

کنیم.
وی با بیان اینکه مد و مدگرایی در مرکز 
خاطرنشان  دارد،  قرار  فرهنگی  گفتمان 
کرد: مد و لباس نقش عمده ای را در انتقال 
جوامع  فرهنگی  رشد  و  خالق  ایده های 
دارد،  بر عهده  بر میراث فرهنگی  مبتنی 
فرهنگ،  حوزه  در  صاحب نظر  افراد  زیرا 
به  گشوده  پنجره  عنوان  به  را  مدگرایی 

سوی هویت ملی تعبیر می کنند.
کریمی، آفرینش، طراحی، تولید، توزیع و 
مصرف را چرخه پنج مرحله ای عرصه مد 

صنایع  در  کرد:  اضافه  و  دانست  لباس  و 
یک  زیرا  می زند،  موج  خالقیت  دستی 
زیست بوم  با  و  است  عامل درون فرهنگی 
فرهنگی مطابقت دارد. همچنین طرح ها 
از  برگرفته  دستی  صنایع  نقش های  و 
فرهنگ بومی و محلی است لذا پردازش 
که  است  حلقه ای  دستی  صنایع  حوزه 
میراث  به  را  جدید  فرهنگ  می تواند 

فرهنگی متصل کند.
صنایع  گیالن،  دانشگاه  فرهنگی  معاون 
دستی را کارگشای مسئله انقطاع فرهنگی 
دانست و بیان کرد: ایران عزیز از یک سو 
دارای گنجینه غنی میراث فرهنگی است 
و از سوی دیگر، تنوع اقلیمی دارد لذا این 
را  مساعدی  و  مناسب  زمینه  ویژگی ها 
برای جان گرفتن حوزه مد، لباس و صنایع 

دستی است.
را  لباس  و  مد  دغدغه های  از  یکی  وی 
برگزاری  شد:  یادآور  و  دانست  بازاریابی 
از  یکی  لباس  و  مد  نمایشگاه های 

روش های رفع این دغدغه است.

معاون فرهنگی دانشگاه گیالن عنوان کرد

صنایع دستی؛ پیوند مدگرایی مدرن و میراث کهن
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از  و  متعلقه  تاخیر  بانضمام خسارت  تاریخ 1399/08/28   تا  مبلغ 20/000/000ریال 

تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900674  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
 

شماره نامه :139904901107003773
تاریخ نامه :1399/09/10

شماره پرونده :139904001107000466/1
شماره بایگانی پرونده : 9900670

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
به    4969697809 ملی  شماره  به  مراد   فرزند  بختیاری  یگانه   -1 به  وسیله  بدین 
– کوچه  – کوچه عماد  –شهرستان رباط کریم  -  خیابان بخشداری  نشانی : استان تهران 
فتح دوم – پالک 96  بعنوان وام گیرنده ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه مرکزی 
رباط کریم کد2354 به استناد قرارداد شماره 6301695716005  جهت وصول مبلغ 
91/000/000ریال تا تاریخ 1399/08/28  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده  مذکور 
اجرایی به کالسه 9900670  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

شماره نامه :139904901107003801
تاریخ نامه :1399/09/11

شماره پرونده :139904001107000472/1

شماره بایگانی پرونده : 9900676

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای هدایت فرضی  فرزند قدرت اله به شماره ملی 1533922306  
به نشانی : استان تهران –شهرستان رباط کریم  -  وحیدیه – خیابان آیت اله خامنه ای – 
کوچه 13شرقی –پالک 33  بعنوان وام گیرنده 2- آقای محمد ایزدی فرزند اکبر به شماره 
– چهارراه اصلی  – شهرستان رباط کریم  ملی 0062737971  به نشانی : استان تهران 
– روبروی داروخانه – قصابی ایزدی بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه 
مرکزی رباط کریم کد2354 به استناد قرارداد شماره 6300741485001    جهت وصول 
از  و  متعلقه  تاخیر  بانضمام خسارت  تاریخ 1399/08/28   تا  مبلغ 78/000/000ریال 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900676  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

شماره نامه :139904901107003783
تاریخ نامه :1399/09/11

شماره پرونده :139904001107000469/1
شماره بایگانی پرونده : 9900673

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای محمد جمشیدی بیگلری بهروز فرزند حسین قلی  به شماره ملی 
 – خیابان مصلی     - کریم   رباط  –شهرستان  تهران  استان   : نشانی  به    4208830212
پشت مصلی – کوچه رضائی - پالک 3  - طبقه همکف بعنوان وام گیرنده 2- آقای محمد 
رضا رحیمی دلشاد فرزند علی به شماره ملی 3871853674  به نشانی : استان تهران 
– شهرستان رباط کریم – بلوار آزادگان–  گلستان دهم –پالک 14 جوشکاری دلشاد  بعنوان 
استناد  به  کد2354  کریم  رباط  مرکزی  ایران شعبه  ملی  بانک  که  می شود   ابالغ  ضامن 
تاریخ  تا  66/500/000ریال  مبلغ  وصول  جهت      630074226800 شماره  قرارداد 
1399/08/28  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 9900673  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

شماره نامه :139904901107003757
تاریخ نامه :1399/09/10

شماره پرونده :139904001107000443/1
شماره بایگانی پرونده : 9900639

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
اله  به شماره ملی 6019884198   بدین وسیله به 1- آقای شکر کیوانی فرزند سیف 
به نشانی : استان تهران –شهرستان رباط کریم  -  پرند – کوزو6 –بلوک B6 )بی شش( 
واحد12  بعنوان وام گیرنده 2- میرقادر میرمحمدی ثمرین فرزند میرکمال به شماره ملی 
1461914922  به نشانی : استان تهران – شهرستان رباط کریم – پرند مپسا3  بعنوان 
استناد  به  کد2354  کریم  رباط  مرکزی  ایران شعبه  ملی  بانک  که  می شود   ابالغ  ضامن 
تاریخ  تا  ریال  مبلغ 52/000/000  وصول  جهت  شماره 6302148493005   قرارداد 
1399/08/20  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 9900639  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

شماره نامه :139904901107003883
تاریخ نامه :1399/09/12

شماره پرونده :139804001107000056/1
شماره بایگانی پرونده : 9800112

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای مهدی بهارلو  فرزند علی اکبر  به شماره ملی 4911422394  
– گلهای یازدهم  –شهرستان رباط کریم  -  خیابان شهید ملکی  به نشانی : استان تهران 
ملی  شماره  به  منوچهر  فرزند  بهارلو  اله  حجت  آقای  گیرنده 2-  وام  بعنوان  –پالک 32  
4910683550  به نشانی : استان تهران – شهرستان رباط کریم – بلوار آزادگان–  بعداز 
پمپ بنزین – جنب پارکینگ ولیعصر بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه 
مرکزی رباط کریم کد2354 به استناد قرارداد شماره 6601582856006    جهت وصول 
مبلغ 113/764/242ریال تا تاریخ 1398/04/26  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 9800112  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

شماره نامه :139904901107003767
تاریخ نامه :1399/09/10

شماره پرونده :139904001107000468/1
شماره بایگانی پرونده : 9900672

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  محمد   بابا  فرزند  استلخی   برومند  زهرا  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
بخشداری  خیابان   - کریم   رباط  –شهرستان  تهران  استان   : نشانی  به    0639264808
فرزند  زاده   همتی  محمد  آقای  گیرنده 2-  وام  بعنوان  –پالک3   سلیمی  شهید  کوچه   –
محمود به شماره ملی 0589863282  به نشانی : استان تهران – شهرستان رباط کریم 
– خیابان مصلی پالک124   بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه مرکزی 

رباط کریم کد2354 به استناد قرارداد شماره 6301665066008  جهت وصول مبلغ 
90/000/000 ریال تا تاریخ 1399/08/28  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده  مذکور 
اجرایی به کالسه 9900672  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

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 139960301206001206 مورخ1399/08/5

تکلیف  تعیین  قانون   1391114401022005984 کالسه  پرونده  موضوع  اول  هیات   
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک 
بشماره  کاظم   فرزند  محدث   محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بهارستان 
شناسنامه 1397 و کدملی 0053137345 صادره از تهران نسبت به درششدانگ یک 
قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 158/29 متر مربع واقع  درقسمتی ازپالک ثبتی 
95 فرعی از 152 اصلی ازمالکیت رسمی آقای منصور زینعلی دهج  واقع در تهران حوزه 
ثبتی شهرستان بهارستان  محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ  توانند  باشندمی  داشته  اعتراضی 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نماید.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/9/13
علیرضا زمانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک

  
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 139960301206001018 مورخ1399/07/5

تکلیف  تعیین  قانون   1398114401206000312 کالسه  پرونده  موضوع  اول  هیات   
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک 
بهارستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم قربانزاده فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 251 و کدملی 6369722601 صادره از چاراویماق نسبت به درششدانگ یک 
قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 125/75 متر مربع واقع  درقسمتی ازپالک ثبتی 
1545 فرعی از 139 اصلی ازمالکیت رسمی آقای ذوالفقار عیسی بیگلو  واقع در تهران حوزه 
ثبتی شهرستان بهارستان  محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ  توانند  باشندمی  داشته  اعتراضی 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نماید.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/9/13
علیرضا زمانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک

سال سوم - شماره 55پنجشنبه 13 آذر 1399



پنجشنبه  13    آذر  1399 -   سال سوم- شماره  55-  8 صفحه   

تحت  اند  خواسته  بایدن  از  سازمان  و  گروه   ۳۲
تاثیر شرکت های فناوری بزرگ قرار نگیرد.

حوزه  در  فعال  سازمان   ۳۲ رویترز،  از  نقل  به 
آنتی تراست )ضدانحصار( و حمایت از مشتریان، 
نامه  از کارگران و گروه های مرتبط در  حمایت 
آمریکا  انتخابی  جمهور  رئیس  بایدن  جو  از  ای 
خواسته اند، هرگونه تاثیرپذیری از شرکت های 
بزرگ فناوری را رد کند.در اوایل ماه جاری فاش 
از  فناوری  ارشد شرکت های  تعداد مدیران  شد 
منتقدان آنها در تیم انتخابی بایدن بیشتر است 
و این امر نشاندهنده تاثیرگذاری عده ای خاص 
در سیاست های دولت خواهد بود.در این نامه از 
ارشد، البی گران و  بایدن خواسته شده مدیران 
مشاورانی که با شرکت های بزرگی مانند فیس 

بوک، آمازون، گوگل، اپل و مایکروسافت همکاری 
می کنند را از تیم خود حذف کند. این گروه ها 
معتقدند روش های تجاری شرکت های مذکور 
در نهایت به مشتریان و اقتصاد آمریکا خسارت 
می زند.در بخشی از نامه آمده است: ما معتقدیم 
دولت شما باید با تهدیدهای انحصارگری از سوی 
هرحال  به  اما  کند.  مقابله  بزرگ  های  شرکت 
زمانی می توان چنین انتظاری داشت که دولت 

شما با طرفدران این شرکت ها همکاری نکند.
نظر  اظهار  از  بوک  فیس  و  مایکروسافت، گوگل 
در این باره خودداری کرده اند. آمازون و اپل نیز 
این شرکت  تمام  اند.  نداده  باره  این  در  پاسخی 
ها به استثنای مایکروسافت به دلیل روش های 
کسب و کارشان تحت تحقیقات وسیع قرار دارند.

هشدار ۳۲ گروه به بایدن درباره 
انحصارگری شرکت های فناوری

۴۰ درصد خانه های روستایی جهان اینترنت ندارند

ژاپن ماهواره ارتباطی همراه سیستم لیزری به 
مدار زمین فرستاد که سرعت انتقال اطالعات 
آن ۷ بار بیشتر از استانداردهای فعلی است.

به نقل از اسپیس،  روز گذشته یک ماهواره 
ژاپنی همراه یک سیستم ارتباطی لیزری برای 
ماموریتی ۱۰ ساله به مدار زمین ارسال شد 
تا اطالعات مربوط به مشاهدات غیرنظامی و 

نظامی از زمین را با سرعت باال منتقل کند.
موشک  یک  همراه  مذکور  مخابراتی  ماهواره 
در  »تانگشیما«  فضایی  مقر  از   H-IIA
جنوب ژاپن به مدار زمین ارسال شد. شرکت 
میتسوبیشی هوی اینداستریز، سازنده موشک 
در توئیتر اعالم کرد ماهواره از قسمت باالیی 
موشک جدا شده و در مسیر ماموریت خود 
قرار گرفته است. در بیانیه این شرکت آمده: 
موشک طبق برنامه ریزی ها پرواز کرد.البته 

سازمان فضایی ژاپن این ماموریت را به طور 
زنده پخش نکرد که دلیل احتمالی آن ماهیت 
حساس فناوری لیزری است. همچنین هیچ 
دقیق  موقعیت  و  مسیر  درباره  اطالعاتی 
است.  نشده  منتشر  زمین  مدار  در  ماهواره 
ارتباطی  سیستم  یک  ماهواره  این  محموله 
با  که  است   )LUCAS( لیزر  بر  مبتنی 
ماهواره هایی در ارتفاع پایین تر ارتباط برقرار 

می کند.

ژاپن ماهواره ای با فناوری ارتباطات 
لیزری به فضا فرستاد
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دانش  اقتصاد  فراکسیون  رئیس 
در  اینکه  بیان  با  مجلس  بنیان  
طرح »جهش تولید دانش بنیان« 
تغییراتی اعمال شده است، گفت: 
یکی از این تغییرات توجه به دانش 
و  محروم  استان های  بنیان های 

ضعیف است.
دکتر محسن دهنوی در خصوص 
طرح »جهش تولید دانش بنیان« 
تجربه ای که  به  توجه  با  ما  گفت: 
و  بنیان  دانش  اقتصاد  حوزه  در 
داشتیم  بنیان  دانش  شرکتهای 
شرکتهای  مشکل   ۱۰۵ توانستیم 
چالش های  از  که  را  بنیان  دانش 
شناسایی  هستند،  شرکتها  این 

کنیم.
حل  برای  مسئله  کالن   ۱۴
مشکالت دانش بنیان ها تعریف شد

اصلی  اینکه مشکالت  بیان  با  وی 
دسته  را  بنیان  دانش  شرکتهای 
بندی و برای حل هر کدام از این 
مسئله  کالن   ۱۴ مسائل،  دسته 
این  کرد:  عنوان  کردیم،  تعریف 
مالیات،  حوزه های  در  مشکالت 
در  شرکتها  این  حضور  بیمه، 
دولتی،  قراردادهای  و  مناقصات 
شرکتها،  استقرار  محل  و  دفاتر 
تأمین اجتماعی و… بودند که ۱۴ 
کالن مسئله برای حل این مشالت 

تعریف کردیم.
شورای  مجلس  نماینده  گفته  به 
این  حل  برای  واقع  در  اسالمی، 
مشکالت راه حلی ارائه و قوانینی 
را طراحی کردیم که در ادامه آن 
طرح  قالب  در  ماده ای   ۳۳ طرح 
جهش تولید دانش بنیان پیشنهاد 

دادیم.
وی گفت: برخی از مواد این طرح 
سایر  صنایع،  کمیسیون های  در 
کمیسیون  نهایتاً  و  کمیسیون ها 
اسالمی  شورای  مجلس  آموزش 
ادغام شد؛ زیرا ۳۳ ماده این طرح 
اصالحاتی  واقع  در  بود.  طوالنی 
انجام و نهایتاً به نسخه ۱۶ ماده ای 

تبدیل شد.
نکات  اینکه  بر  تاکید  با  دهنوی 
اصلی حذف نشد، گفت: تعداد مواد 
بودن  بر سخت  زیاد عالوه  قانونی 
مراحل تصویب در صحن مجلس، 
در اجرا با مشکالتی مواجه می شد 

بنابراین اکنون نسخه ۱۶ ماده ای را 
آماده داریم.

اجرای  با  رهبری  منویات  تحقق 
طرح جهش تولید دانش بنیان

سال   ۹-۸ اینکه  بیان  با  دهنوی 
پیش در کل کمتر از ۵۰ شرکت 
کرد:  بیان  داشتیم،  بنیان  دانش 
شرکت  هزار   ۵ از  بیش  اکنون 
معظم  مقام  و سال گذشته  داریم 
شرکتهای  از  بازدید  در  رهبری 
باید  ما  که  فرمودند  بنیان  دانش 
بنیان  دانش  شرکت  هزار   ۴۰۰
موضوع،  این  تحقق  کنیم؛  ایجاد 
نیاز به زیرساخت قانونی و حمایت 
وسیع دارد که باید شرایط را برای 

اینها فراهم کرد.
به گفته دهنوی، ما فکر می کنیم 
اجرایی  و  طرح  این  تصویب  با 
و  زیرساخت  قانون،  این  شدن 
خواسته  تحقق  برای  قانونی  بستر 
بنابراین  می شود.  فراهم  رهبری 
این طرح در کمیسیون اصلی یعنی 
و  شد  مصوب  آموزش  کمیسیون 
اکنون در صف تصویب در صحن 

علنی مجلس قرار گرفته است.
دانش  اقتصاد  فراکسیون  رئیس 
بنیان مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: از روز چهارشنبه ۵ آذرماه به 
مجلس  نمایندگان  روز   ۱۰ مدت 
فرصت دارند پیشنهاداتشان را برای 
این طرح در صحن علنی مجلس 
تا  نمایندگان  واقع  در  کنند.  ارائه 
۱۵ آذرماه می توانند پیشنهادات را 

در سامانه مجلس طرح کنند.
در  طرح  آن،  از  بعد  افزود:  وی 
واقع در نوبت صحن قرار می گیرد 
تصویب  برای  مجلس  به صحن  و 
می رود؛ با توجه به رویکرد انقالبی 
نخبگانی  سطح  و  یازدهم  مجلس 
بدون  امیدوارم  دارد،  که  خوبی 
مشکل این طرح مصوب شود و به 
شورای نگهبان برود و بعد از آن ان 

شاءاهلل ابالغ شود.
می کنیم  تالش  ما  وی،  گفته  به 
اقدامات  و  طرح  این  مصوبات  که 
سال  پایان  از  قبل  تا  آن  تصویب 
۹۹ به پایان برسد و برای اجرا ابالغ 

شود.
این  تغییرات  در خصوص  دهنوی 
 ۳۳ اولیه  نسخه  به  نسبت  طرح 

تغییرات  از  یکی  گفت:  ماده ای 
این بود که برخی مزایا مخصوص 
در  بود  بنیان  دانش  شرکتهای 
نسخه جدید این مزایا به شرکتهای 
و  علم  پارکهای  در  مستقر  فناور 
تعمیم  و  اختصاص  هم  فناوری 

می یابد.
وی گفت: از تغییرات دیگر می توان 
استان ها،  در  ویژه  ظرفیت های  به 
استان های  و  کوچک  شهرهای 
خالء  از  یکی  دارد؛  اشاره  محروم 
بنیان  دانش  حوزه  در  ما  های 
استان های  کوچک،  شهرهای  در 
استان های ضعیف  محروم و سایر 
تمرکز  عمده  که  حالی  در  است 
اقتصاد  و  بنیان  دانش  شرکتهای 
از ۵۰ درصد(  بنیان )بیش  دانش 

در تهران و کالن شهرها است.
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
ماده ای  راستا  این  در  کرد:  اضافه 
مبسوط و تفصیلی به نسخه جدید 
استانداری ها  در  که  کردیم  اضافه 
ظرفیت ویژه ای برای این منظورر 
هر  برای  رو  این  از  شود.  دیده 
استان یک تسهیالت و سازوکاری 
بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  برای 
در  انشااهلل  که  داده  قرار  نظر  مد 
دانش  اقتصاد  این  هم  استان ها 

بنیان رونق بگیرد.
از  یکی  اصل،  در  وی،  گفته  به 
مهم ترین تغییرات نگاه به استان ها 
و شهرستان های کوچک تر بود که 
نقش آنها در نسخه جدید پررنگ 

شده است.
دانش  اقتصاد  فراکسیون  رئیس 
بنیان مجلس در خصوص تغییرات 
جهش  طرح  جدید  نسخه  دیگر 
تولید دانش بنیان نسبت به نسخه 

معافیت های  به  مربوط  که  اصلی 
گمرکی می شود، گفت: در نسخه 
دانش  تولید  جهش  طرح  اولیِه 
برای  گمرکی  معافیت  بنیان، 
واردات ماشین آالت مطرح بود که 
گرفتن  نادیده  باعث  معافیت  این 
توان تولید داخلی می شد از این رو 

آن را حذف کردیم.
تغییر  همچنین  اینکه  بابیان  وی 
خصوص  در  طرح  این  دیگر 
بود،  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
گفت: در نسخه قبلی طرح جهش 
به  معافیت ها  بنیان،  دانش  تولید 
سپس  و  می رفت  دولت  خزانه 
بودجه ای صرف حوزه دانش بنیان 
این  می شد؛ ولی در نسخه جدید 
معافیت را به عنوان سرمایه اولیه 
صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه 
نسخه  در  که  طوری  به  کردیم 
جدید هیأت امنای صندوق نوآوری 
و شکوفایی به عنوان یک نهاد مالی 
بودجه را به شرکتهای دانش بنیان 

اختصاص می دهند.
تغییر  آخرین  به  اشاره  با  دهنوی 
خصوص  در  که  جدید  نسخه  در 
صندوق  امنای  هیأت  ترکیب 
نسخه  در  ما  گفت:  بود،  نواوری 
شرکتهای  راهبری  شورای  جدید 
دانش بنیان را پیشنهاد کردیم که 
است  جمهوری  رئیس  آن  رئیس 
ارتباطات  صنعت،  علوم،  وزاری  و 
و فناوری، اقتصاد، معاون علمی و 

فناوری عضو این شورا هستند.
با  همزمان  شورا  این  گفت:  وی 
و  نوآوری  صندوق  امنای  هیأت 
به  راجع  که  هستند  شکوفایی 
شرکتها  به  اعطایی  تسهیالت 

تصمیم می گیرند.

برای نخستین بار؛

ویروس مخفی کار به جنگ سرطان های پیشرفته می رود نوشتار

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس مطرح کرد

تغییرات طرح »جهش تولید دانش بنیان«
محققان برای نخستین بار موفق به دستکاری 
یک ویروس و تبدیل آن به ویروسی مخفی کار 
برای مقابله با انواع پیشرفته سرطان شده اند.

به نقل از انگجت، استفاده از ویروس ها برای 
نبرد با بیماری ها امر تازه ای نیست، اما این 
روش در نبرد با سرطان های پیشرفته چندان 
نبوده است. علت آن است که سیستم  موثر 
ایمنی بدن در این مرحله دیگر توانایی خود 
برای مقابله با تهدیدها را تا حد زیادی از دست 

داده است.
با  آمریکایی  از محققان  رو گروهی  از همین 
دستکاری نوعی ویروس انسانی موفق به تولید 
یک ویروس مخفی کار و مرگبار برای مقابله با 
گسترش و تکثیر سلول های سرطانی در نقاط 
مختلف بدن شده اند. ویروس یادشده جلوی 
جهش مکرر سلول های سرطانی و تغییرات در 

پروتئین سلول های بدن را می 
گیرد و به سیستم ایمنی کمک 
می کند تا برای سرکوب سلول 

های سرطانی اقدام کند.
این روش نه تنها ایمنی و دقت 
بیشتری دارد، بلکه به پزشکان 
ویروس  تا  کند  می  کمک 
مخفی کار یادشده را دقیقاً به 
تومورهای  گیری  شکل  محل 
سرطانی منتقل کنند و مداوای 
انجام  بیشتری  با دقت  را  خود 

درمان  برای  توان  می  روش  این  از  دهند. 
انواع مختلف سرطان استفاده کرد و آزمایش 
هایی که با استفاده از ویروس دستکاری شده 
مذکور بر روی موش ها صورت گرفته نشان 
با سلول  این شیوه برای مقابله  می دهد که 

های سرطان ریه موثر است.
البته در حال حاضر این روش تنها به از بین 
بردن ۳۵ درصد از تومورهای سرطانی منجر 
هنوز  آن  کردن  عملیاتی  برای  لذا  و  شده 
باید بررسی ها و آزمایش های گسترده تری 

صورت بگیرد.

نوشتار

نوشتار

هرچند  میدون،  سایت  از  نقل  به 
ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران 
و سود  درآمد  اما  است؛  در جهان 
کشوری  عاید  سرخ  طالی  این 
همچون ترکیه و اسپانیا می شود؛ 
چرا؟ به دلیل ضعف صنایع تبدیلی 
و فرآوری در کشور. نه تنها زعفران، 
بلکه محصوالت استراتژیک دیگری 
همچون پسته و خاویار هم قربانی 
اند؛  این ضعف چندین ساله شده 
در  را  صدمات  خود  که  ضعفی 
و  پرورش  گوناگون  های  زمینه 
بسته  و  تبدیل  و  فرآوری  کشت، 
بندی نشان می دهد. البته مطرح 
کردن این موضوع به معنای نادیده 
از  عظیمی  خیل  تالش  گرفتن 
کارآفرینان برای بهبود این شرایط 
گذاشتن  هم  کنار  با  ولی  نیست؛ 
مسئله  های  هزینه  و  ها  دریافتی 
ای مانند صادرات زعفران، به نظر 
بسیار  کار،  جای  هنوز  رسد  می 
قسمت  در  میدون  برنامه  است. 
آقای  از  میزبانی  با  پنجم،  و  سی 
استان  از  پور  منصور  عبدالباسط 
کسب  بررسی  و  رضوی  خراسان 
و کار او، بار دیگر به سراغ بررسی 
تبدیلی  و  غذایی  صنایع  موضوع 

رفته است. 
منصورپور،  خانواده  کار  و  کسب 
است؛  زعفران  فرآوری  زمینه  در 
پور  منصور  عبدالباسط  درواقع 
و  بهروز  عبدالصمد،  همراه  به 

عبدالرحمان منصور پور، دستگاهی 
کردن  پاک  و  جداسازی  قابلیت  با 
این  اند.  ساخته  را  زعفران  گل 
دستگاه به گونه ای ساخته شده که 
می تواند سرعت کار را افزایش دهد 
و از هزینه ها نیز بکاهد؛ اما چگونه؟

اجزاء  ورود  از  پس  دستگاه  این 
گل  ی  شده  جدا  و  خورده  قیچی 
زعفران، برای تفکیک آنها به گونه 
ای عمل می کند که از تونل دارای 
لیزری،  خورده  برش  های  حفره 
برگ  یعنی  زعفران  گل  بخش   ۳
زرد  پرچم  و  قرمز  سرگل  بنفش، 
تنها  درنهایت  و  کند  می  جدا  را 
شانس  که  اند  بنفش  های  برگ 
عبور از این تونل را پیدا می کنند. 
باتوجه به لبه هایی که کنار حفره 
ها وجود دارد وسایز و حجم برگ 
های بنفش، این برگ ها نمی توانند 
از درون حفره ها رد شوند درنتیجه 
با کمک نیروی گردانندگی گریز از 

وگیربکس  موتور  توسط  )که  مرکز 
تامین  بخار  اسب  یک  قدرت  به 
می شود( و همچنین فشار باد )که 
تامین  توسط فن های دارای دیمر 
می شود( از انتهای تونل خارج می 
شوند، ترکیب سرگل قرمز و پرچم 
عبور  تونل  های  حفره  از  نیز  زرد 
ریزد.  می  نقاله  نوار  روی  و  کرده 
حال نوار نقاله که دارای شیب ۲۳ 
تا ۲۵ درجه ای است، با کمک فن 
های جانبی کنارش، پرچم های زرد 
گل  سر  از  تری  کم  چگالی  که  را 
محل  روی  و  برده  باال  دارند،  قرمز 
جمع آوری پرچم های زرد که در 
با  ریزد.  دارد می  قرار  زمین  سطح 
استفاده از این تکنیک، سر گل قرمز 
نیز از پرچم های زرد جدا می شود 
نهایی  به هدف  اینگونه است که  و 
یعنی جداسازی بخش های مختلف 
گل زعفران از یکدیگر است، دست 

خواهیم یافت.

سرخ شدن برنامه میدون با طال! نوشتار

گزارش جدید اتحادیه بین المللی مخابرات نشان می دهد 
که ۴۰ درصد خانه های روستایی در سراسر جهان فاقد 

دسترسی به اینترنت هستند.
میزان  گزارش  همین  اساس  بر  نت،  دی  زد  از  نقل  به 
دسترسی به اینترنت در خانه های شهری تقریباً دو برابر 
میزان دسترسی به اینترنت در خانه های روستایی است.

این آمار که مربوط به سال ۲۰۱۹ است نشان می دهد 
حدود ۷۲ درصد از خانه های شهری در سراسر جهان به 
اینترنت دسترسی دارند. اما این رقم در مورد خانه های 

روستایی به حداکثر ۳۸ درصد می رسد.
گزارش یادشده حاکی است میزان دسترسی به اینترنت 
در مناطق شهری کشورهای در حالت توسعه ۲.۳ برابر 

نقاط روستایی  در  اینترنت  به  میزان دسترسی  از  بیشتر 
است. در مقابل این شکاف در کشورهای توسعه یافته بسیار 
کمتر است و به ترتیب ۸۷ و ۸۱ درصد از خانه های شهری و 

روستایی در این کشورها به اینترنت دسترسی دارند.
گزارش یادشده نشان می دهد ۱۷ درصد از جمعیت مناطق 

زندگی  تلفن همراه  فاقد پوشش  روستایی جهان در مناطق 
از کل مناطق روستایی تحت پوشش  می کنند و ۱۹ درصد 
مخابراتی  خدمات  دوم  نسل  به  تنها  همراه  تلفن  خدمات 
سیار دسترسی دارند که پوشش اینترنت بسیار ضعیفی را در 

دسترس قرار می دهد.

برای  استنفورد  دانشگاه  مهندسان 
اولین بار یک سونار یا ردیاب آوایی 
درون  در  تنها  نه  که  کرده اند  تولید 
آب، بلکه در بیرون آب نیز به خوبی 

کار می کند.
سونار  نیواطلس،  از  نقل  به 
مسیریابی  برای  مناسب  ابزاری 
و  دریاها  عمق  از  برداری  نقشه  و 
در  حال  به  تا  اما  اقیانوس هاست، 
استفاده  قابل  دریا  محیط  از  خارج 
نبوده است. از سوی دیگر انواع رادار 
و لیدار برای تحقیق و نقشه برداری 
کار  به  آسمان  و  زمین  از  سریع 
برای  وسایل  این  اما  شده اند.  گرفته 
مسیریابی و نقشه برداری در زیر آب 

کاربردی ندارند.
صوتی  امواج  ارسال  دیگر  سوی  از 
سونار از خارج از آب به زیر آن ممکن 
نیست. زیرا آب ۹۹.۹ درصد از انرژی 
این امواج را جذب می کند. محققان 
را  ای  تازه  روش  استنفورد  دانشگاه 
دریافت  و  ارسال  که  کرده اند  ابداع 
عالئم سونار را از هوا ممکن کرده و از 
این طریق نقشه برداری از کف دریاها 

و تحقیق در مورد زندگی دریایی را 
تسهیل می کند. سیستم جدید ابداع 
شده بدین منظور که پی ای اس اس 
به  پهپاد  با  را  لیزر  اشعه  دارد،  نام 
سمت سطح آب می تاباند. این اشعه 
سپس در قالب یک فرکانس صوتی 
به سمت مقصد فرستاده می شود و 
لیزر،  اشعه  انرژی  جذب  با  همزمان 
خلق  آب  در  صوتی  مافوق  امواج 
می شوند که می توانند در قالب امواج 
مؤثر سونار عمل کنند. این امواج قبل 

از بازگشت به سطح آب به اشیای زیر 
آب برخورد کرده و آنها را جانمایی 

می کنند.
اشعه  نور  باالی  توان  به  توجه  با 
زیر  در  و  هوا  در  حرکت  برای  لیزر 
آب از این روش می توان به بهترین 
بعدی  سه  تصویربرداری  برای  نحو 
استفاده کرد. یک  زیر آب  دنیای  از 
نرم افزار نیز برای تصحیح و افزایش 
دقت اطالعات جمع آوری شده بدین 

منظور به کار گرفته می شود.

تولید اولین »سونار« جهان که در بیرون آب کار می کند نوشتار

تولید محصوالت پیشرفته و نوین برای درمان زخم های مزمن نوشتار

محصوالت  تولید  از  جهاددانشگاهی  رئیس 
توسط  نوین  های  زخم  درمان  در  پیشرفته 

محققان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیان  با  مراسم  این  در  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
زیرساخت  توسعه یافته  سالم  انسان  این که 
توسعه  گفت:   است،  توسعه  و  پیشرفت  اصلی 
علمی و فناورانه در حوزه پزشکی از زمینه های 
نقش  خوشبختانه  و  بوده  جهاد  فعالیت  مهم 
غیرقابل انکاری در توسعه  خدمات علوم تولیدمثل 
سرطان  به ویژه  و  سرطان  ناباروری،  درمان  و 
زخم های  و  ترمیمی  و  بازساختی  طب  پستان، 

مزمن در سطح ملی و بین المللی داشته است.
رئیس جهاددانشگاهی اظهار کرد: به علت انجام 
فناورانه در حوزه های فنی و  فعالیت های موفق 
مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی و اجتماعی، 
فعالیت های  انجام  به  موفق  جهاددانشگاهی 
و  مختلف  حوزه های  در  مهمی  بین رشته ای 
به ویژه کمک به ارتقاء خدمات پزشکی در درمان 

بیماران شده است.
طیبی با اشاره به اینکه در حوزه زخم های مزمن، 
پیشرفته  ما محصوالت  جامعه  نیازهای  از  یکی 
زخم  شامل  مزمن  زخم های  درمان  در  نوین  و 
عنوان  است،  جایگزین  پوست های  و  پوش ها 
تحریم های  دلیل  به  اخیر  سال های  در  کرد: 
ظالمانه شاهد آن بودیم که بسیاری از بیماران 

ما به دلیل کمبود برخی از این محصوالت دچار 
مشکل شدند، به همین دلیل جهاددانشگاهی در 
پژوهشکده  محوریت  با  فناورانه  طرح های  قالب 
فناوری های زخم و ترمیم بافت و همکاری سایر 
بخش های فنی و مهندسی، تولید این محصول 
داده  قرار  کار  از سال های گذشته در دستور  را 
که مراحل تولید آزمایشگاهی آن به پایان رسیده 
بالینی و اخذ  با سپری کردن فاز تایید  است و 
دسترس  در  محصوالت  این  الزم  مجوزهای 

مبتالیان به زخم های مزمن قرار خواهد گرفت.
وی بابیان اینکه کرونا علی رغم همه  مصیبت ها 
و آالمی که بر بشر وارد کرده، استفاده از فضای 
کرد  تبدیل  فرصت  و  اجبار  یک  به  را  مجازی 
افزود: این موضوع برای جامعه علمی کشورمان 
که انتقال تجارب علمی و فناورانه را یک ضرورت 
برای بیان توانمندی های خود و استفاده از تجارب 
موفق دیگران می داند و تحریم ها این فرصت را 
دانشمندان  از  استفاده  و  حضور  با  ارتباط  در 
را  آن ها  فرصت حضور  هم  بود،  گرفته  خارجی 
فراهم کرده است و هم این فرصت را فراهم کرده 
این  مزایای  از  بتوانند  بیشتری  متخصصان  که 

کنفرانس ها استفاده کنند.
لزوم توجه به کاهش هزینه های درمان زخم های 

مزمن
دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، 

مجازی  ارتباطی  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اینکه در  بابیان  این کنگره  افتتاحیه  در مراسم 
درمان بیماران زخم های مزمن تخصص گرایی و 
فوق تخصص گرایی اشتباه فاحشی است، گفت: 
در مسیر تولید محصوالت برای درمان بیماران 
باید به توان تولید داخلی اتکا کنیم تا هزینه های 
درمان کاهش پیدا کنند تا بیماران مجبور نشوند 
به دلیل هزینه های باال از درمان اجتناب کنند یا 

درمان مناسب را دریافت نکنند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
علوم  جهاددانشگاهی  از  کرد:  اظهار  پزشکی 
اقدامات  که  می کنم  تشکر  تهران  پزشکی 
در پژوهش  متعددی در حوزه سالمت خصوصاً 
و با تأسیس پژوهشکده زخم و ترمیم بافت کمک 
شایانی به این موضوع مهم در کشور کرده است.

کشور  در  مزمن  زخم های  شیوع  به  حریرچی 
خصوصاً  مزمن  زخم های  کرد:  بیان  و  اشاره 
قابل توجهی  شیوع  که  دیابتی  مزمن  زخم های 
انواع  از  ناشی  که  مزمنی  زخم های  و  دارند 
رادیوتراپی  درمان های مختلف سرطان خصوصاً 
در  سزایی  به  تأثیر  می تواند  می شود،  حاصل 
کیفیت زندگی افراد مبتال بگذارد و حتی گاهی 
از خود سرطان و بیماری دیابت تأثیر بیشتری 
در فعالیت شغلی یا اجتماعی یا خصوصاً کیفیت 

زندگی دارد.
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