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بخش عمده ای از مشکالت به 
تحریم ارتباط ندارد

دنبال تعامل با مجلس 
هستیم

معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: دولــت عالقمنــد اســت همــواره 
ــته  ــس داش ــدگان مجل ــا نماین ــه ای ب ــوب و صمیمان ــط خ رواب
باشــد و بــا هــم افزایــی نســبت بــه حــل مشــکالت کشــور اقــدام 

2کننــد ....

باید شیوه های بهینه برای فروش و 
پیش فروش خودرو طراحی شود

3

انتظار رفع تحریم را نکشیدیم 
وبه دنبال راه عالج تحریم رفتیم
4

برای اولین بار در شهر اندیشه صورت 
گرفت؛ طرح توزیع الستیك رایگان ویژه 

حمل   و  نقل عمومی توسط شهرداری اندیشه

ایران هرگونه مذاکره درباره 

برجام را رد کرد

2

تهران ۱۴۰۰ نقطه عطف شروع 

حرکت برای ساخت آینده پایتخت

4

همزمان با روز ملی ثبت احوال انجام شد

رونمایی از قدیمی  ترین اسناد ثبت 
احوال خراسان و مشهد

5

سالمت 6

آمریکا سد راه خرید واکسن برای ایران/سازمان 
بهداشت جهانی اقدام کند

ــه ای  ــران، در نام ــکی ای ــام پزش ــازمان نظ ــس کل س رئی
ــای  ــم ه ــی، تحری ــرکل ســازمان بهداشــت جهان ــه مدی ب

ــرد  ...... ــوان ک ــد واکســن عن ــع خری ــکا را مان آمری
7 3

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       ۰936۱3779۱7

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

کارشناس  فر"  فرزاد  "مریم 
ارشد روان شناسی

و  تکنولوژی  و  دانش  گسترش  با 
آگاهی  سطح  افزایش  آن  تبع  به 
کیفیت  مردم،  ای  رسانه  سواد  و 
زندگی افراد نیز دچار تحول شده 
حوزه  در  ویژه  به  کنند  می  سعی  افراد  و  است 
سالمت از دستاوردهای متعدد پزشکی بیشترین 
اوقات  گاهی  موضوع  این  اما  ببرند.  را  استفاده 
تبعاتی نیز به همراه دارد و افراد نباید به سبب 
داشتن مطالعه در علوم متعدد، خود را کارشناس 
و متخصص در آن امر تصور کنند. به عنوان مثال 
است  امری  کودکان  در  بازی گوشی  و  شیطنت 
و در راستای رشد طبیعی آنان رخ می دهد. اما 
گروهی از والدین با مشاهده جنب و جوش فراوان 
فرزند خود بسیار نگران می شوند و در گام اول 
با خود تشخیصی به اختالل »بیش فعالی« می 
رسند! در حالی که در تشخیص درست بیماری 
ها ، مالک ارزیابی باید عالئم و نشانه های رفتاری 
باشد که توسط متخصص درمانگر شناسایی می 
گونه  هر  از  قبل  است  بهتر  ها  خانواده  و  شود 
فرزندان  و  خود  سالمت  مورد  در  داوری  پیش 
شوند. جویا  را  متخصص  افراد  و  پزشکان   نظر 

ها  خانواده  های  دغدغه  از  یکی  حاضر  حال  در 
بیماری اختالل بیش  ابتدایی  به ویژه در سنین 
آشنایی  منظور  به  است.  شان  فرزندان  فعالی 
بیشتر با این اختالل گفتگوی کوتاهی با »مریم 
انجام  شناسی«  روان  ارشد  کارشناس  فر،  فرزاد 
است.  متعددی  علمی  نکات  حاوی  که  ایم   داده 
دارد؟  عوارضی  چه  و  چیست  فعالی   بیش 
نقص  همان  یا  فعالی  بیش  اختالل 
اختالالت  ترین  شایع  از  یکی   )ADHD(توجه
در  که  است  نوجوانان  و  در کودکان  روانپزشکی 
گرفته  قرار  بیشتری  توجه  مورد  اخیر  سالهای 
شود.   می  درمان  و  تشخیص  گذشته  از  بهتر  و 
پرتحرکی،  های  شکایت  با  کودکان  این  معموال 
ناسازگاری، بی عالقگی برای انجام تکالیف و جا 
انداختن و بی دقتی در دیکته برای درمان ارجاع 
نداشتن  علت  به  والدین  گاهی  که  شوند،  می 
را  زمینه کودک  این  اطالعات الزم در  و  آگاهی 
مورد سرزنش، تحقیر، تنبیه و رفتارهای خشونت 
کودک  اختالل  تنها  نه  که  دهند  می  قرار  آمیز 
و  لجبازی  افزایش  باعث  بلکه  نیافته،  تخفیف 
شود.  می  او  نفس  به  اعتماد  کاهش  و   نافرمانی 
نقص  و  فعالی  بیش  اختالل  تشخیص  راههای 
برای  متعددی  کارهای  راه  چیست؟  توجه 
برای  اما  دارند.  وجود  اختالل  این  شناسایی 

توجه،  نقص  و  فعالی  بیش  اختالل  تشخیص 
بگیریم: نظر  در  باید  را  نشانه  سه  باید   همواره 

پرحرفی،  از حد:  بیش  فعالیت  و  تحرکی  پر   -1
حرکت و جنب و جوش مدام، عصبی و حساس 
از نشانه  پایین پریدن یکی  باال و  بودن و مرتب 
های بیش فعالی است. البته این نشانه ها زمانی 
عملکرد  در  که  شوند  می  محسوب  اختالل 
اینکه  مثال  کنند.  ایجاد  مشکل  کودک  روزانه 
یا  کند  بازی  خود  دوستان  با  نتواند  کودک 
 اینکه نتواند آرام بنشیند و به درس گوش دهد.

به  تکانه  تکانه:  کنترل  به  مربوط  مسائل   -2
بدون فکر  یا حتی  از موعد  تر  اقدام زود  معنای 
تواند منتظر  نمی  فعال  مثاًل کودک بیش  است. 
سوال  هنوز  و  شود  تمام  سوالش  معلم  تا  بماند 
تمام نشده جواب می دهد یا نمی تواند نوبت را 
رعایت کند و منتظر بماند. هر چند نشانه هایی 
پریدن وسط  کافی،  تحمل  و  نداشتن صبر  مثل 
صحبت دیگران و نداشتن حوصله برای ایستادن 
در صف و . .در دوران کودکی تا حدودی طبیعی 
است ولی  متخصص می تواند تشخیص دهد که 
 این رفتارها از حد طبیعی خارج شده اند یا نه؟

نقص  این  تمرکز:  و  توجه  نقص  های  نشانه   -
معموال در دوران مدرسه خود را نشان می دهد. 
در  پایدار  و  کافی  تمرکز  کودک  حالت   این  در 
محرکهای  و  ندارد  درس  یادگیری  برای  کالس 
در  معموال  کند.  می  پرت  را  او  حواس  اطراف 
دیکته به علت بی دقتی کلمات را جا می اندازد یا 
در امتحان به برخی سواالت پاسخ نمی دهد که 
می شود کودک  تحصیلی  افت  باعث  مسله   این 

از  توجه  ونقص  فعالی  بیش  عالئم 
هستند؟  تشخیص  قابل  زمانی   چه 
قابل  سالگی   7 از  قبل  عالیم  این  معموال 
تشخیص  های  نشانه  و  باشند  می  تشخیص 
آیتم   5 با  ماه   6 حداقل  باید  شده  داده 
باشد. داشته  وجود  فرد  در  مدرسه  و   درخانه 

در  توجه  نقص  و  فعالی  بیش  اختالل 
شود؟ می  دیده  بیشتر  جنس   کدام 

برابر   3 پسران  در  فعالی  بیش  اختالل   
توجه  با  و  شود  می  دیده  دختران  از  بیشتر 
میزان  این  جامعه،  و  کودکان  بررسی  به 
است.  1 به   3 نسبت  زنان  به  مردان   در 

بیش  اختالل  دادن  تشخیص  نحوه 
چیست؟  توجه  نقص  و   فعالی 
این اختالل از جمله مواردی است که تشخیص آن 
مشکل است. تشخیص بر اساس نشانه های رفتاری 
انجام می شود و بر اساس مصاحبه ای که متخصص 
با پدر و مادر و معلم بر اساس پرسشنامه کارنز انجام 

شود. می  داده  تشخیص  اختالل  این  دهند   می 
 علت اختالل بیش فعالی و نقص توجه چیست؟

پیامدهای  زمره  در  تواند  می  اختالل  این  علت 
خانوادگی،  و  وراثت  ریشه  با  عاملی  چند 
مادردر  الکل  و  سیگار  مصرف  همچون  محیطی 
دوران  در  مادر  زیاد  استرس  بارداری،  دوران 
بارداری، کم وزنی کودک در زمان تولد و نارس 
با  سرب و صدمات و اختالل  بودن، مسمومیت 
باشد. تکنیک های  تفاوتهای ساختاری  و  مغزی 
فعال  بیش  کودکان  در  مغزی  تصویربرداری 
نشان می دهد که قسمتی از مغز کارکرد الزم را 
ندارد از جمله قسمت های پیش پیشانی یا پری 
 فرونتال مغز که با بچه های عادی متفاوت است.

و  فعالی  بیش  مشکالت  با  افراد  آیا 
کنند؟  می  پیدا  بهبود  توجه   نقص 
است،  متنوع  بیماری  این  فروکش  یا  عود  سیر 
تا 20  بین 12  بهبودی در صورت وقوع معموال 
سالگی رخ می دهد و بهبودی قبل از 12 سالگی 
و  یافته  بهبود  بلوغ  در  عالئم  گاهی  است.  نادر 
گاهی نیز در بزرگسالی ادامه می یابد. با افزایش 
و  تمرکز  اختالل  ولی  شده  کمتر  تحرک  سن 
 15 در  بماند.  باقی  تواند  می  ناگهانی  رفتارهای 
افزایش  با  همراه  عالئم  موارد،  درصد   20 الی 
تنها یک سوم  درمان  بدون  یابد.  می  ادامه  سن 
با  توانند  ADHD  می  تا نصف کودکان دچار 
عالئم خود در زندگی سازگار و منطبق باشند و 
 الباقی مستعد بروز مشکالت ثانویه خواهند بود.
 روش های درمانی کودکان بیش فعال کدامند؟

بیش  کودکان  درمان  شیوه  اولین  تردید  بی 
از  استفاده  با  غالبا  که  است  درمانی  دارو  فعال، 
متخصص  تجویز  با  ریتالین  جمله  از  داروهایی 
کم  کودک  تحرک  از  کمی  شود  می  انجام 
دارو  کنار  در  کند.  می  کمک  او  تمرکز  به  و 
والدین،  به  آموزش  از روشهای  توان  درمانی می 
 رفتاردرمانی و توانبخشی شناختی استفاده کرد. 
در  انرژی  تخلیه  و  ورزشی  های  فعالیت  انجام 
باشگاه و زمین ورزش، تنظیم زمان خواب و فراهم 
خواب  به  تر  سریع  کودک  که  شرایطی  کردن 
بیشتر)این  های  وعده  در  مناسب  تغذیه  برود، 
را  کودک  خون  قند  تا  کند  می  کمک  شما  به 
ثابت نگه دارید، عصبانیت و تمرکز را به حداقل 
 ... و  اجتماعی  های  مهارت  آموزش  برسانید(، 
 نیز می توانند درکنترل بیش فعالی موثر باشند. 
البته والدین می توانند با تشخیص زود هنگام این 
اختالل و شرکت در کالسهای آموزش مهارتهای 
فرزندپروری و مهارتهای زندگی کمک های قابل 

توجهی و شایانی به فرزندان خود کنند.

فعالیت بیش از حد کودکان را با بیش فعالی اشتباه نگیرید

سید پرویز فتاح :

سعیدی حاج   وحید 
ابوالبشر  آدم  خلقت  ازابتداي 
قانون  یک  اساس  بر  تاکنون 
»انسان  عنوان  با  نانوشته 
رقم  همه  جایزالخطاست« 
یا شیر  پا  این بشر دو  از  کاری 
میهن  یا  دامداران  هم  شاید   ( خورده  پاک 
از جمله  است.  رویت شده  و  آمده  بر  خورده( 
قتل نفس آن هم به شیوه تدریجی ومویرگی...

منظوراز خودکشی تدریجی استعمال دخانیات 
و  دودی  مزخرفات  سایر  آن مصرف  تبع  به  و 
بر خسارات  غیر دودی است که ساالنه عالوه 
فراوان مادی و جسمی باعث از هم فرو پاشیدن 
خانواده های زیادی نیز می شود. در حقیقت 
هنوز دانشمندان و کارشناسان در حیرتند که 
چطورفردی که برای یک سرماخوردگی زپرتی 
که هنوز ویروس آن وحشی نشده است، پاشنه 
در مطب پزشکان و بیمارستان را در می آورد، 
ولی در مورد سالمتی قلب، ریه، شش، مغز ، 
کبد،دندان ها، جگر و سایر اعضا و جوارج داخلی 
اینقدر بی تفاوت است و دستی دستی مقدماتاز 
کار افتادن و ریپ زدن همه آنها را فراهم می 
سازد؟! هر چند دانشمندان در پاسخ دادن به 
برخی سواالت در مانده اند ولی ما در پاسخ به 

شبهات درنمی مانیم و با رویکرد » سخن هر 
چه پرسند پاسخ دهم« تحقیقات میدانی و چاله 
میدانی جدیدی انجام داده ایم که نقاط تاریک 
خصوص  در  ویژه  به  را  شبهات  این  از  برخی 
استعمال دخانیات روشن می سازند: الف( فوت 
به  اهلل  خلق  رغبت  دالیل  از  یکی  ورزشکاران: 
دود و مصرف دخانیات، بی حساب و کتاب بودن 
اثرات ورزش و همین فوت ناگهانی ورزشکاران 
خانم  و  نوروزی  عباسپور،هادی  اهلل  بیت  مثل 
ریحانه بهشتی است. ملت سر دوراهی مانده اند 
که باالخره ورزش کنند یا نه ... قبل از کرونا یک 
روز در مدرسه بودیم که عمو سیفی) سرایدار 
مفخم مدرسه( به پسرش تلفن زد و خبرش را 
گرفت. پسرش هم گفت با دوستان دور هم جمع 
شدیم و داریمسیگار و قلیان می کشیم. سیف 
اهلل هم گفت: »خیالم راحت شد. اگر بفهمم پا 
توی باشگاه گذاشتی، قلم پاتو می شکنم!«تمدد 
اعصاب: عده ای هم معتقدند سیگار برای تمدد 
اعصاب مفید و کشیدن سیگار بعد از بروزمشکل 
در تحمل آن مفید است. هر چند ما این ادعا 
را رد یا تائید نمی کنیم ولی شایانذکر است اگر 
قرار بود سیگار بر اساس استاندارد مشکالت را 
و طول  باید20 سانت  آن  قطر  باید  کند،  حل 
آن دست کم یک متر می شد! کمک به آینده 

افراد هم به منظور کمک  از  فرزندان: عده ای 
های  پروژه  تکمیل  و  خود  فرزندان  آینده  به  
ورزشی و فرهنگی سیگار می شکند. بله آینده 
فرزندان و تکمیل پروژه ها ...راستش را بخواهید 
دو سه سال قبل مسئوالن بیخ گلوی دخانیات 
را گرفتند و آنها رامجبور کردند تا بابت هر نخ 
سیگار دو تومان عوارض بدهند. یک تومان سهم 
کبوتر  خرج  هم  تومن  یک  وپرورش،  آموزش 
وزارت  سهم  هم  تومان  یک  ببخشید  حرم... 
پهلوان  بیامرز علی  یاد خدا  علوم. )یک لحظه 
معرکه گیر محله مان در دوران بچگی افتادم!( 
معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش وقت وعده 
به دستشان برسد، صد  این پول  اگر  بود  داده 
گذشته  سال  دو  در  که  را  وسالنی  استخر  ها 
نیمه تمام مانده است، تکمیل می کنند. ) به 
نقل ازجراید وقت(علی ایحال سوای شوخی و 
با وجود دالیل متقن و محکمه پسند در مورد 
مضرات مصرف دخانیات به نظر راهکار قطعی و 
کارگشا در مورد قطع یا کاهش مصرف سیگار 
وجود ندارد و باید بااین معضل جهانی به صورت 
»کج دار و مریز« کنار آمد و تنها می توان از 
دوستان خواهش کرد که اگر به حضرت جناب 
تان بر نمی خورد، در صورت صالحدید و امکان: 

» سیگارت رازمین بگذار... «

یادداشت سیگارت را زمین بگذار! یادداشت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

وزیر صمت:
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دولت به جای مقابله با مجلس 
جهت اصالح بودجه همکاری کند

به جای  نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت 
مقابله و یاتفسیر به رأی، با مجلس برای اصالح بودجه همکاری کند.

اسالمی طی  شورای  مجلس  امروز  علنی  جلسه  در  پور  حاجی  رضا 
تذکری شفاهی درباره الیحه بودجه سال آینده، گفت: دولت باید بداند 
که بودجه کل کشور، برنامه یک ساله کشور و مردم است و باید از دقت 

و استحکام برخوردار باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدم دقت و استحکام الیحه بودجه سال 

۱۴۰۰ بر همگان و متخصصان کاماًل روشن شده است.
این  در  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  آمل  مردم  نماینده 
شرایط انتظار این است که دولت به جای مقابله و یا تفسیر به رأی، 
رویکرد همکاری با مجلس شورای اسالمی را برای اصالح الیحه بودجه 

در دستور کار خود قرار دهد.

ایران در سازمان ملل متحد  نماینده دائم 
گفت: هرگونه پیشنهاد برای اصالح، مذاکره 
قطعنامه  مغایر  برجام  تمدید  یا  مجدد 
ناپذیرفتنی  ایران  برای  مسلما  و   ۲۲۳۱

است.
در  سه شنبه  روز  روانچی  تخت  مجید   
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد 
گزارش  دهمین  بررسی  موضوع  با  که 
دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ 

برگزار شد این مطلب را مطرح کرد.
در  ایران  دائم  نماینده  بیانیه  کامل  متن 

سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
»بنام خداوند بخشنده مهربان

آقای رئیس،
تقریباً چهار ماه پس از اقدام شکست خورده 
آمریکا برای تخریب برجام، شورای امنیت 
قطعنامه  اجرای  بررسی  حال  در  مجدداً 

۲۲۳۱ و برجام است.
عنوان  به  برجام   ،۲۲۳۱ قطعنامه  طبق 
مناسب  و  درازمدت  جامع،  حل  راه  »یک 
شد  منعقد  ایران«  هسته ای  موضوع  برای 
نهد«  بنا  را  ایران  با  رابطه جدید  »یک  تا 
و  تجاری  عادی  تعامالت  و  »همکاری  و 
اقتصادی با ایران« را تسهیل و تقویت کند.

انعقاد برجام نتیجه مذاکراتی طاقت فرسا، 
شامل بده بستان های دشوار بود و هرگونه 
یا  مجدد  مذاکره  اصالح،  برای  پیشنهاد 
تمدید آن مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ و مسلماً 

برای ایران غیرقابل پذیرش است.
اردیبهشت  در ۱۸  برجام  از  از خروج  بعد 
هسته ای  تحریم های  تمام  آمریکا   ،۱۳۹۷
خود را مجدداً اعمال نمود و از آن زمان، با 
اتخاذ سیاست خصمانه ای نسبت به برجام 
آشکار،  و  پنهان  اذیت  و  آزار  به  ایران،  و 
ایران  تجاری  شرکای  گسترده  و  مستمر 

روی آورده است.
چندین  ارتکاب  با  آمریکا  اقدامات،  این  با 
نقض  مرتکب  برجام،  فاحش«  »نقض 
تعهدات  مستمر  و  نظام مند  ماهوی، 
منشور   ،۲۲۳۱ قطعنامه  ذیل  حقوقی اش 
گردیده  الملل  بین  حقوق  و  متحد  ملل 

است.
همچنین، با تهدید گستاخانه دیگر دولتها 
مبنی بر اینکه یا قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض 
کنند یا مشمول مجازات می شوند، آمریکا 
نه تنها به تعهدات خود ذیل آن قطعنامه 
اجرای  مانع  عماًل  بلکه  نمانده،  پایبند 
تعهدات دیگر دولتهای عضو نیز شده است.

آمریکا همچنین از اجرای قرار تأمین دیوان 
مهر   ۱۱ در  که  دادگستری  المللی  بین 
صادر  آن  قضات  آرای  اتفاق  به  و   ۱۳۹۷
شده و این کشور را ملزم می سازد تا موانع 
رفع  را  ایران  با  بشردوستانه  اقالم  تجارت 

کند، سرپیچی کرده است.
با وجود این، به جای اتخاذ اقدامات جبرانی 
براساس درخواست  ایران  برجام،  در  مجاز 
سه کشور اروپایی، حداکثر خویشتنداری و 
صبر راهبردی را برای مدت یک سال در 

پیش گرفت.
با  ایران  حداکثری  خویشتنداری  ولی 
آمریکا  حداکثری«  »فشار  اصطالح  به 
و  روزافزونش  غیرقانونی  تحریم های  و 
همچنین ناتوانی مطلق سه کشور اروپایی 
و اتحادیه اروپا در اجرای تعهداتشان مواجه 

گردید.
جز  ما  برای  چاره ای  شرایط،  این  تحت 
برداشتن گام های جبرانی در انطباق کامل 
با بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام باقی نماند که 
براساس آنها، در صورت »اعمال تحریم های 
یا اعمال مجدد تحریم های قبلی«،  جدید 
به  تعهداتش  اجرای  »توقف  حق  ایران 

صورت کلی یا جزئی« را دارد.
با  مطابق  کاماًل  ایران  گام های  بنابراین، 
مهمتر  و  برجام  ذیل  ما  تعهدات  و  حقوق 

اینکه، کاماًل بازگشت پذیر می باشند.
از  بیش  آمریکا  گذشته،  سال  چهار  در 
و  کرده  اعمال  ایران  علیه  تحریم   ۱۵۰۰
تمامی بخش های اقتصاد ایران را هدف قرار 
داده و تقریباً تمامی عوائد ایران از برجام را 

از بین برده است.
چنین تحریم هایی که انتظار می رود تعداد 
دولت  حضور  دقایق  آخرین  تا  حتی  آنها 
کنونی آمریکا در قدرت نیز افزایش یابد، در 
واقع یک جنگ تمام عیار است که در آن، 

ابزار اقتصادی جایگزین سالح شده است.

هدف  آمریکایی،  مقامات  گفته های  طبق 
تحریم ها »گرسنگی دادن« به مردم ایران، 
سالح  عنوان  به  دارو  و  غذا  از  استفاده  با 
است که حتی در زمان جنگ هم ممنوع 

می باشد.
تحریم ها مانع واردات کاالهای بشردوستانه 
نظیر تجهیزات درمانی و داروهای حیاتی 
برای بیماری های خاص و دشوار می شود. 
در زمانی که ایران با یکی از بدترین انواع 
به  تحریم ها  است،  مواجه  کرونا  شیوع 
صورت گسترده ای اقدام ملی ما در مقابله 
مواجه  مانع  با  را  همه گیر  بیماری  این  با 

می سازد.
اقالم  بودن  معاف  مورد  در  آمریکا  ادعای 
دروغ  کاماًل  تحریم ها  از  بشردوستانه 
هم  امروزه  حتی  مثال،  عنوان  به  است. 
تسکین  داروهای  آسانی  به  نمی توانیم  ما 
از  دیدگان  آسیب  تنفسی  مشکالت 
که  را  سالح هایی  را  شیمیایی  سالح های 
توسط برخی کشورهای غربی به صدام ارائه 
و توسط وی در تجاوز به ایران استفاده شد، 

وارد کنیم.
آمریکا ادعا می کند تحریم ها »علیه مردم 
ایران« نیست. این نیز یک دورویی محض 
است؛ چرا که تحریم ها ضعیف ترین اقشار 
جامعه را هدف قرار می دهد، به فقرا بیش از 
اغنیا، به افراد مریض بیش از افراد سالم، و 
به کودکان و خردساالن بیش از بزرگساالن 

آسیب می زند.
ایجاد  اقتصادی  مشقت  فقط  تحریم ها 
نمی کند، بلکه در موارد زیادی باعث مرگ 
مختلف  اقشار  بی گناهِ  انسان های  میر  و 

جامعه می شود.
با هر معیاری، تحریم های آمریکا غیرقانونی، 
نامشروع، غیراخالقی، غیرانسانی و ظالمانه 
است و نمی توان نام دیگری جز تروریسم 
اقتصادی و جنایت علیه بشریت بر آن نهاد.

و  رفتار  از  بخشی  فقط  تحریم ها  ضمناً، 
آمریکا  مخرب  و  قلدرمآبانه  سیاست های 
ایران هراسی  شامل  من،  کشور  علیه 
نظام مند، جنگ طلبی، ماجراجویی نظامی 
داخلی  امور  در  دخالت  فارس،  خلیج  در 
و  غیرقانونی  اقدامات  بسیاری  و  ایران 

تحریک کننده دیگر می باشد.
خورده،  شکست  سیاست  این  زنده  مثال 
ترور وحشیانه شهید قاسم سلیمانی حدود 
یک سال قبل است. این اقدام تروریستی 
که به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا 
صورت گرفت، یک نقض فاحش حقوق بین 

الملل است.
ترور  که  دارد  وجود  نیز  جدی  سرنخ های 
شهید فخری زاده، دانشمند برجسته ایرانی 
اسرائیل،  رژیم  توسط   ،۱۳۹۹ آذر   ۶ در 
منطقه،  در  آمریکا  متحد  نزدیک ترین 
سابقه ای  دارای  که  است  گرفته  صورت 
اقدامات  چنین  انجام  در  طوالنی  و  سیاه 
تروریستی علیه دانشمندان هسته ای ایران 

در گذشته است.
طی چهار سال گذشته، آمریکا و متحدین 
منطقه ایش یک سری اقدامات هماهنگ با 
توسل به تمامی ابزارهای موجود، از جمله 
اقدامات نامشروع و غیرقانونی صورت دادند 

تا برجام را از بین ببرند.
نیز  و  رئیس  آقای  شما،  مثال،  عنوان  به 
این  که  بودید  اعضای محترم شورا شاهد 
تالش  لجاجت  با  آمریکا  چگونه  تابستان 
قطعنامه  مقررات  و  شورا  فرآیند  از  کرد 
مقررات  تا  کند  استفاده  سو   ۲۲۳۱

تسلیحاتی آن قطعنامه را تمدید نماید.

حتی زمانی که قطعنامه پیشنهادی آمریکا، 
مثبت  رأی  یک  فقط  کشور  آن  خود  جز 
کسب نمود، آمریکا سیاست مخرب خود را 
متوقف نکرد و تالش ناموفقی با سو استفاده 
از به اصطالح سازوکار ماشه را برای تخریب 

برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را آغاز نمود.
این بار، هیچیک از اعضای شورا از آمریکا 
عضو   ۱۳ اینکه،  مهمتر  و  نکرد  حمایت 
رد  کتباً  و  شفاهاً  بار  چند  را  آن  شورا 
شورای  متوالی  رئیس  دو  نهایتاً  و  نمودند 
نیستند  موقعیتی  در  کردند  اعالم  امنیت 
که اقدام دیگری در قبال ادعاهای آمریکا 
بعمل آورند. بنابراین، حرکت آمریکا با یک 

شکست کامل در شورا مواجه شد.
می کند  تالش  ناامیدانه  اکنون  هم  آمریکا 
مجمع  پنجم  کمیته  در  را  موضوع  همان 
غیرقانونی  اقدام  این  کند.  مطرح  عمومی 
رژیم  مالی یک  تأمین  و  تأسیس  با هدف 
تحریمی شورای امنیت، بدون تأیید آن از 
عضو  دولت های  از  است.  شورا  این  طرف 
ندهند  اجازه  می رود  انتظار  متحد  ملل 
سازوکارهای سازمان ملل مورد سو استفاده 
برنامه  آمریکا در  پیشنهاد  به  و  قرار گیرد 
قطعنامه  اجرای  برای  سال ۲۰۲۱  بودجه 

۲۲۲۱ رأی منفی بدهند.
برای  شورا  اعضای  از  صمیمانه  دیگر،  بار 
می کنم.  قدردانی  ارزشمندشان  حمایت 
نظرات و مالحظات شما فقط در حمایت 
از برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی 
نبود، بلکه حمایت قوی از چندجانبه گرایی 
و حاکمیت قانون و یک نه بلند و روشن به 

یکجانبه گرایی و قلدری بود.
اطمینان  برای  حمایتی  چنین  تداوم 
قطعنامه  شرط  بدون  و  کامل  اجرای  از 
۲۲۳۱ و برجام توسط تمامی اعضای برجام 

ضروری است.
همانطور که مقررات تسلیحاتی و مسافرتی 
قطعنامه ۲۲۳۱ وفق زمان بندهای مقرر در 
قطعنامه در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ خاتمه یافت، 
بقیه مقررات قطعنامه نیز باید طبق زمان 
بندی های مندرج در آن اجرا شده و خاتمه 

یابد.
گزافی  هزینه  ایران  برجام،  حفظ  برای 
پرداخته و بیش از سهم منصفانه اش تالش 
کرده است. بنابراین، هیچکس نمی تواند از 

ما انتظار بیشتری داشته باشد.
که  برجام  اعضای  از  دسته  آن  واقع،  در 
 ۲۲۳۱ قطعنامه  ذیل  تعهداتشان  سال ها 
مسئولیت  باید  کردند  نقض  را  برجام  و 

بیشتری تقبل کنند.
ذیل  تعهداتش  اجرای  حال  در  ایران 
برجام بوده است. با وجود این، تحریم های 
غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی سه کشور 
نه  برجام،  تحت  خود  تعهدات  به  اروپایی 
شده  بینی  پیش  منافع  از  را  ایران  تنها 
اقتصادی  روابط  از  انتفاع  یعنی  برجام،  در 
و تجاری عادی با دیگران محروم ساخته، 
بلکه مشقات و صدمات سنگینی به اقتصاد 

و مردم ما وارد آورده است.
سیاست به اصطالح فشار حداکثری آمریکا 
علیه ایران با مقاومت حداکثری ما مواجه 
شده و نتوانسته است ما را چنانکه رؤیای 

مقامات آمریکایی بود، به زانو درآورد.
باید تاکنون روشن شده باشد که سیاست 
ارعاب و فشار بر ایران هیچ نتیجه ای نداشته 
و نخواهد داشت. تنها راه ممکن بازگشت 
به اجرای فوری، کامل و بدون شرط برجام 

است.
ما  مقامات  توسط  صراحتاً  که  همانطور 

برجام  اعضای  اینکه  به محض  بیان شده، 
و  مؤثر  و شرط،  قید  بی  اجرای  به  شروع 
کامل تعهداتشان نمایند، ایران هم اجرای 
از سرخواهد  را  برجام  تعهدات خود تحت 

گرفت.
موضع اصولی ما طی سالهای اخیر همواره 
همین بوده که حاال، متعاقب تصویب قانون 
اخیر توسط مجلس ما، به یک تعهد حقوقی 

الزام آور برای دولت تبدیل شده است.
با هیچ موضوع دیگری  برجام را نمی توان 
پیوند زد؛ چرا که دستورکار مذاکرات برجام 
تصمیم  ما  بود.  هسته ای  مسئله  ابتدا  از 
گرفتیم اجازه ندهیم مسائل دیگر، مذاکرات 
این  کند.  پیچیده تر  را  دشوار  پیشاپیش 
توسط  که  بود  عاقالنه  بسیار  تصمیم  یک 
تمام اعضای برجام اتخاذ شد. بنابراین، در 
حال حاضر هر گونه تالش برای پیوند زدن 
آینده برجام به مسائل غیرمرتبط و متفرقه 

محکوم به شکست است.
را  موضع خود  متعدد  مناسبت های  در  ما 
در مورد توانایی های دفاعی کشورمان کاماًل 
روشن ساخته ایم. طبق حقوق بین الملل، 
ذاتی  حق  متعارف  موشکی  برنامه  توسعه 
هر کشوری بوده و ایران نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. از این رو، ایران در مورد 
خود  بالستیک  موشک های  مشروع  برنامه 

مذاکره نخواهد کرد.
حساسی  منطقه  در  شدن  واقع  خاطر  به 
داد  نخواهیم  اجازه  ما  خاورمیانه،  چون 
متعارف مان  دفاعی  توانمندی  و  امنیت 
گردد.  تضعیف  یا  محدود  افتاده،  خطر  به 
سیاست های قلدرمآبانه برخی قدرتها ایران 
را مرعوب نخواهد کرد تا از وسایل دفاعی 

مشروع خود دست بر دارد.
تنها منبع بی ثباتی و ناامنی در منطقه ما 
نیروهای آمریکایی  از  حضور تعداد زیادی 
ایران،  همسایه  کشورهای  تمام  در  تقریباً 
همچنین  و  عمان  دریای  و  فارس  خلیج 
جریان سیل آسای پیچیده ترین سالح های 
این  به  غربی  کشورهای  دیگر  و  آمریکا 

منطقه است.
مداخله  سال ها  از  فارس  خلیج  منطقه 
ناسالم  رقابت های  و  درگیری  خارجی، 
رنج می برد. این منطقه در اثر جریان لجام 
کشورهای  خطرناک  سالح های  گسیخته 
است.  شده  تبدیل  باروتی  بشکه  به  غربی 
منطقه،  این  به  بیشتر  سالح  فروش  برای 
منطقه  این  در  اختالفات  به  کشورها  این 
بیانداز و  دامن می زنند و سیاست »تفرقه 

حکومت کن« را در پیش گرفته اند.
ایجاد  وقت آن رسیده است که در جهت 
منطقه ای بهتر، امن تر و مرفه تر کشورهای 
یکدیگر همکاری  با  نیت  با حسن  منطقه 
به  )موسوم  ما  هرمز  صلح  ابتکار  کنند. 
طرح امید( رهنمودی برای نزدیک کردن 
کشورهای منطقه به یکدیگر با هدف حل 
دوستانه تر  روابط  ایجاد  و  آنها  اختالفات 
فراخوان  این  امیدواریم  است.  آنها  میان 
گشودن  برای  ما  صمیمانه  و  صادقانه 
صفحه ای جدید در همکاری های منطقه ای، 
به زودی مورد توجه همسایگان ما در خلیج 

فارس قرار گیرد.
نمایم که مالحظات  اعالم  مایلم  پایان  در 
من  نامه  در  دبیرکل  گزارش  مورد  در  ما 
شده،  فرستاده  امنیت  شورای  به  قباًل  که 
مورد  در  ما  دیدگاه های  و  شده  منعکس 
آنها  به  سخنانم  در  امروز  که  مسائلی 

نپرداختم را شامل می شود.
متشکرم آقای رئیس.«

خبرایران هرگونه مذاکره درباره برجام را رد کرد

دنبال تعامل با مجلس 
هستیم

و  روابط خوب  است همواره  رئیس جمهور گفت: دولت عالقمند  اول  معاون 
صمیمانه ای با نمایندگان مجلس داشته باشد و با هم افزایی نسبت به حل 

مشکالت کشور اقدام کنند.
 جلسه دیدار اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسالمی با معاون اول 

رئیس جمهور شامگاه سه شنبه برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در کشور گفت: با وجود همه گرفتاری ها، مشکالت و فشارها، آنچه بقای کشور 
را تضمین می کند تا بتوانیم با سربلندی از مشکالت عبور کنیم، فرهنگ و 
روحیه ایثارگری است که باید آن را پاس بداریم و برای ترویج و انتقال آن به 

نسل های بعدی تالش کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای غلبه بر مشکالت و فشارها، راهی 
جز از خود گذشتگی و ایثار وجود ندارد، اظهار داشت: تصور آمریکایی ها این 
بود که با اعمال فشارهای سنگین، اقتصاد ایران دچار فروپاشی می شود اما 
آنچه باعث شد که اقتصاد کشور همچنان سرپا باشد، روحیه ایثارگری مردم 
بود که تمام سختی ها و مشکالت را با بزرگواری تحول کردند و اذعان غربی ها 
مبنی بر به بن بست رسیدن سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران 
نیز به دلیل روحیه ایثارگری مردم بود که باعث شد مدیران کشور با جدیت 

بیشتر تالش کنند.
جهانگیری راهیابی ۱۶ فرزند شهید به مجلس شورای اسالمی و حضور در 
فراکسیون شاهد را افتخاری بزرگ توصیف کرد و افزود: اینکه مردم در یک 
رقابت انتخاباتی ترجیح می دهند یادگاران شهدا را به عنوان نماینده خود به 
مجلس شورای اسالمی بفرستند از یک سو نشان از پایبندی آنها به آرمان های 
شهدا است و از سوی دیگر نشان می دهد که باور مردم این است که پدران 
این عزیزان در دوران دفاع مقدس با ایثار و از خود گذشتگی توانستند کشور را 
از شر دشمنان ایمن کنند بنابراین فرزندان آنها نیز روحیه ایثارگری را در راه 

خدمت به مردم و حل مشکالت کشور به کار خواهند گرفت.
وی با اشاره به مشکالت مطرح شده فرزندان شهدا از سوی اعضای فراکسیون 
شاهد تصریح کرد: باید تالش کنیم مسائل فرزندان شهدا همچون اشتغال را 
مرتفع کنیم که البته با موافقت رئیس جمهور استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان 
شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و باالتر گامی در جهت حل مشکالت این عزیزان 

خواهد بود.
اوحدی  از تالش های سعید  قدردانی  با  رئیس جمهور همچنین  اول  معاون 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران وی را از مدیران دلسوز کشور توصیف کرد و 
افزود: با تالش های دولت و پیگیری های بنیاد شهید، علیرغم همه محدودیت ها 

بخش زیادی از مطالبات خانواده های شهدا و ایثارگران پرداخت شده است.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر اینکه مجلس و دولت می توانند با تعامل سازنده 
و همکاری مشکالت کشور را حل و فصل کنند گفت: دولت عالقمند است 
همواره روابط خوب و صمیمانه ای با نمایندگان مجلس شورای اسالمی داشته 

باشد و با هم افزایی نسبت به حل مشکالت کشور اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصوبه کمک معیشتی مجلس شورای 
اسالمی و نیز مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: با تلفیق این دو 
مصوبه تالش خواهیم کرد کمک های معیشتی به جامعه را افزایش دهیم تا 

مشکالت مردم کاهش پیدا کند.
جهانگیری از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور که زحمات زیادی را 
در دوران شیوع کرونا متحمل شده اند قدردانی کرد و گفت: مردم نیز در این 
راستا همراهی بسیار خوبی از خود نشان دادند که نتیجه آن در روزهای اخیر 
کاهش تعداد فوتی ها و مبتالیان به کرونا بوده است که امیدواریم این روند 

کاهشی همچنان استمرار داشته باشد.
در این جلسه سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز گزارشی از 
اقدامات انجام شده در راستای پرداخت مطالبات خانواده های شهدا و ایثارگران 
ارائه کرد و گفت: برنامه ریزی های خوبی برای حل مشکالت فرزندان شهدا و 
ایثارگران انجام شده است و بودجه بنیاد شهید برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش 

خوبی داشته است.
در این جلسه اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسالمی هم به تشریح 
مشکالت و مسائل فرزندان و خانواده شهدا و ایثارگران پرداختند و مشکالت 

حوزه های انتخابیه خود را نیز مطرح کردند.

مشکلی برای برگزاری انتخابات تمام 
الکترونیک وجود ندارد

وزیر کشور گفت: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در دوره های قبل در 
انتخابات شوراها، شورایاری ها، اصناف و حتی انتخابات مجلس شورای 

اسالمی صورت گرفته و در این مسیر مشکل خاصی نداریم.
هماهنگی  مشترک  نشست  کرد،  اعالم  شب  سه شنبه  کشور  وزارت   
با  امروز  عصر  روستا  و  اسالمی شهر  انتخابات شوراهای  دوره  ششمین 
حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و چند تن از اعضای هیأت 

مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا برگزار شد.
این نشست به منظور ایجاد هماهنگی های الزم میان ستاد انتخابات و 
وزارت کشور با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا، بررسی روند انتخابات گذشته و بررسی برخی موضوعات برای 
ممانعت از بروز مشکالت در اجرا، در راستای اتخاذ سیاست واحد از سوی 

این هیأت و وزارت کشور برگزار شد.
رحمانی فضلی وزیر کشور پس از شنیدن نظرات اعضای حاضر در جلسه 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در خصوص  بر  هیأت نظارت 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: پیش از این انتخابات را در 
۱۳۹ شهر کاماًل الکترونیکی برگزار کرده ایم و در انتخابات پیش رو هم 

می توانیم از این امکان استفاده کنیم.
در  قبل  دوره های  در  الکترونیک  تمام  انتخابات  برگزاری  افزود:  وی 
اصناف و حتی  و روستا، شورایاری ها،  انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
انتخابات مجلس شورای اسالمی صورت گرفته و در این مسیر مشکل 

خاصی نداریم.
وزیر کشور همچنین گفت: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
انتخابات کشور،  ستاد  مشورتی  نظرات  با جلب  می تواند  روستا  و  شهر 
دستورالعملی در چارچوب قانون برای نظارت بر انتخابات شوراها تنظیم 

کند تا بر مبنای آن عمل شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: امیدواریم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای شهر و روستا طوری برنامه ریزی کند که با زمان بندی مناسب، 

پیش از آغاز زمان تبلیغات، بررسی صالحیت ها نهایی و اعالم شود.

غرب قابل اعتماد نیست/ هیچ حرفی 
از مذاکره نزنیم

و  آمریکا  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
کشورهای غربی ثابت کردند که به قوانین حقوقی و بین المللی پایبند 

نیستند و ما نباید حرفی از مذاکره و بازگشت به برجام بزنیم.
 محمدرضا احمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی طی 
تذکری شفاهی، گفت: به همه مسئوالن و دولتمردان توصیه می کنم 
که به دنبال وحدت با قوای دیگر باشند تا به ملت و کشور آسیب نزنند.

وی بیان کرد: مسئوالن و دولتمردان بدانند که آمریکا و کشورهای 
غربی در این مدت ثابت کردند که به هیچ یک از قوانین حقوقی و 

بین المللی پایبند نیستند و نباید به آنان اعتماد کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این روزها 
مباحثی درباره بازگشت برجام و مذاکرات می شنویم که بنده تقاضا 

دارم کسی هیچ حرفی از مذاکره و بازگشت برجام نزند.
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بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
روابط  گسترش  برای  سیاسی  اراده  این که 
ترین سطوح وجود  عالی  در  باکو  و  تهران 
دارد، گفت: مرز ایران و جمهوری آذربایجان 

همواره مرز صلح و دوستی بوده و هست.
ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
دیدار  از  پس  واعظی  محمود  جمهوری، 
نخست  معاون  اف  مصطفی  شاهین  با 
وگو  گفت  در  آذربایجان،  جمهوری  وزیر 
با خبرنگاران این دیدار را سازنده و مثبت 
از پایان منازعه  توصیف کرد و افزود: پس 
نظامی بین آذربایجان و ارمنستان، شرایط 
جدیدی در منطقه ایجاد شده لذا الزم بود 
درباره مسائل فی مابین گفت و گو و تبادل 

نظر کنیم.
جمهوری  رئیس  سخنان  به  اشاره  با  وی 
و  صلح  مرز  را  ایران  با  مرز  که  آذربایجان 
دوستی نامیده بود، تصریح کرد: جمهوری 
آذربایجان  با  خود  مرز  نیز  ایران  اسالمی 
می داند.  برادری  و  دوستی  و  صلح  مرز  را 
دوستی ها  تعمیق  زمان  امروز  معتقدیم 
برگزاری  و  است  منطقه  کشورهای  بین 
نشست  جمله  از  جانبه  چند  نشست های 
آذربایجان  و  روسیه  ایران،  بین  جانبه  سه 
روسیه،  ایران،  میان  جانبه   ۵ نشست  و 
به  می تواند  ترکیه  و  ارمنستان  آذربایجان، 
رفع سوءتفاهمات احتمالی میان کشورهای 

منطقه کمک کند.

وی اظهار کرد: در این دیدار درباره برگزاری 
همکاری های  مشترک  کمیسیون  نشست 
به  ژانویه   ۱۶ در  کشور  دو  اقتصادی 
خصوص  در  همچنین  و  رسیدیم  توافق 
در  تسریع  ویژه  به  دوجانبه،  همکاری های 
احداث  و  ریلی  مشترک  پروژه های  اجرای 

سد و نیروگاه گفت وگو کردیم.
به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
این که روابط و تبادالت اقتصادی و تجاری 
دو کشور در دوران شیوع ویروس کرونا نیز 
حتی برای یک روز قطع نشد، ادامه داد: دو 
کشور در زمینه انعقاد موافقت نامه تجارت 
ترجیحی نیز به پیشرفت های خوبی رسیده 
برای  کشور  دو  همکاری  همچنین  اند. 

و  کامیون  اتوبوس،  تولید  کارخانه  ساخت 
تراکتور نیز پیشرفت های خوبی داشته است.

برای  سیاسی  اراده  کرد:  تاکید  واعظی 
در  آذربایجان  و  ایران  روابط  گسترش 
رؤسای  و  دارد  وجود  سطوح  عالی ترین 
 ۱۳ گذشته  سال   ۷ در  کشور  دو  جمهور 
دیدار با یکدیگر داشته اند که نشانه خوبی 

از روابط حسنه فی مابین است.
این گفت. گو  نیز در  شاهین مصطفی اف 
با تشکر از حمایت ها و موضع گیری های 
ایران  اسالمی  جمهوری  سازنده  و  اصولی 
کشور  دو  جمهوری  رؤسای  اظهارداشت: 
به  را  دوجانبه  روابط  گذشته  سال   ۷ در 

عالی ترین سطح ارتقا داده اند.

مرز ایران و جمهوری آذربایجان همواره مرز صلح و دوستی بوده است

بررسی پیشنهادات نمایندگان زمان بر 
است/ آیین نامه مجلس اصالح شود

نمایندگان  زیاد  به پیشنهادات  رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش 
انتخابات، گفت: بررسی پیشنهادات زمان بر است و  به طرح اصالح قانون 

ضرورت دارد آیین نامه داخلی مجلس اصالح شود.
 محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی و در جریان 
بررسی پیشنهادات نمایندگان پیرامون طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، گفت: ما قبل از اینکه مصوبه کمیسیون را درباره طرح ها و لوایح 
به رأی بگذاریم، ابتدا پیشنهادات نمایندگان را بررسی می کنیم و نهایتاً اگر 

پیشنهادات آنان رأی نیاورد، نظر کمیسیون را به رأی می گذاریم.
وی بیان کرد: در حال حاضر و در عمل می بینیم انصافاً چقدر وقت مجلس 
معترض  موضوع  این  به  هم  نمایندگان  از  برخی  بعضاً  و  می شود  گرفته 

هستند.
رئیس مجلس شورای اسالمی متذکر شد: چندی پیش اصالح آئین نامه 
داخلی مجلس مربوط به ماده ۱۴۹ در صحن علنی، مطرح شد و اعضای 
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس هم زحمات زیادی در این باره کشیدند 
و پیشنهادشان آن بود که ما ابتدا نظر کمیسیون را درباره طرح ها و لوایح 
به رأی بگذاریم و اگر رأی نیاورد وارد پیشنهادات شویم که به هر دلیلی 

نمایندگان به این اصالح آئین نامه رأی ندادند.
این  بررسی  با  چقدر  که  کنید  نگاه  واقعاً  امروز  اما  اظهارداشت:  قالیباف 
پیشنهادات وقت مجلس گرفته می شود و خواهش بنده از رئیس کمیسیون 
آئین نامه داخلی مجلس آن است که بحث اصالح آئین نامه داخلی مجلس 

را مانند گذشته والبته با انگیزه بیشتری دنبال کنند.
وی افزود: ما در شرایطی قرار داریم که واقعاً موضوعات بسیار مهم و جدی 
وجود دارد و باید از وقت یکایک نمایندگان که در حقیقت وقت ملت ایران 
است به خوبی صیانت شود و ما در مجلس به نمایندگی از طرف مردم باید 

موضوعات را پیش ببریم و قانونگذاری و نظارت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: بنده الزم می دانستم که این موضوع را 
مطرح کنم و ان شاءاهلل به این موضوع توجه ویژه شود، چرا که اصالح آئین 

نامه داخلی مجلس ضروری است.



اقتصاد
اخبار

افزایش سقف تامین مالی پروژه ها تا 
سقف ۱۰۰ میلیارد ریال

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تعامل و 
همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تامین مالی پروژه ها تا 

سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق تامین مالی جمعی شد.
به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی 
اظهار داشت: با تعامل و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف 
تأمین مالی پروژه ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق تأمین مالی 
از این هر پروژه تا سقف ۲۰ میلیارد ریال امکان  جمعی شد. پیش 
استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی را داشت، اما با توجه به افزایش قابل 
توجه شاخص بهای تولید کننده این رقم با تصمیم فرابورس، به ۱۰۰ 

میلیارد ریال برای هر پروژه افزایش یافته است.
وی گفت: در این روش، شرکت ها می توانند پروژه های توجیه پذیر خود 
که به دلیل کمبود منابع اجرا نشده است را با استفاده از جمع آوری 
برداری  بهره  به  پروژه  و  مالی کرده  تأمین  سرمایه های خرد مردمی 

برسد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با 
توجه به اهمیت ابزار تأمین مالی جمعی در جذب و هدایت سرمایه های 
خرد مردمی به سمت پروژه های مولد و ارزش آفرین، این موضوع جزو 

اولویت های کاری معاونت قرار دارد.
به  مالی جمعی  تأمین  دستورالعمل  موانع  و  چالش ها  گفت:  زرندی 
آنان  تعامل خوب  با  بهادار منعکس شده که  اوراق  سازمان بورس و 

شاهد مصوبات خوبی در این حوزه هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بارها 
تاکید کردیم که تولید باید به طرف استفاده از ابزارهای نوین مالی 
حرکت کند و ساختار مالی شرکت ها به این سمت حرکت کند و ما 
هم به عنوان وزارتخانه باید با تعامل با سایر دستگاه ها این مسیر را 

هموار کنیم.

سهم  گفت:  پورابراهیمی   محمدرضا 
اقتصادی  مشکالت  و  تورم  در  تحریم 
اندازه خودش است و عوامل داخلی  به 
مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی 

و واسطه گری مخرب است.
در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این 
مطلب گفت: در مجموع دو عامل کالن 
بر مشکالت اقتصادی کشور، مثل تورم و 
گرانی یا گرانفروشی اثر گذار است، یکی 
تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و 
دیگری بحث نظارت و قیمت گذاری ها و 

تنظیم بازار.
پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد گرانی 
سبد  و  اساسی  کاالهای  گرانفروشی  یا 
و  دقیق  نظارت  نبود  خانوار،  مصرفی 
در  دارد،  عمده  نقش  مستمر،  یا  کافی 
سایر کاالها عامل ساختاری مؤثرتر است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عامل 
ارز از متغیرهایی است که نمی توان آن 
را در اقتصاد نادیده گرفت افزود: اصالح 
علمی و تخصصی فرایند عرضه و توزیع 
کاال مانع به وجود آمدن دالل یا واسطه 
می شود  دیگر  مشکالت  و  مخرب  گری 
واال روش دستوری برای کنترل قیمت ها 

هیچ وقت جواب نمی دهد.
کنار  در  باید  کرد:  تاکید  پورابراهیمی 
اصالح فرایند عرضه و توزیع کاال، جنس 
نظارت هم از سنتی به الکترونیکی تغییر 

کند.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
نظام  اصالح  خصوص  در  همچنین 

صنفی گفت: پیشنهادی یا الیحه ای در 
رغم  به  نکرده ایم  دریافت  ما  مورد  این 
جلساتی که مستمرا برگزار می شود، اما 
به هر حال اصالح نظام قانون صنفی را 
متناسب با شرایط امروز کشور در دستور 
کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در 

این مورد بررسی خواهیم کرد.
سازمان  معاون  اسفنانی،  محمدعلی 
ارتباط  در  هم  حکومتی  تعزیرات 
تصویری با برنامه گفت: اگر توزیع کاال 
به درستی و کافی انجام بگیرد و فاصله 
تا  واردات  فاصله  یا  مصرف،  تا  تولید 
مصرف کمتر شود قطعاً بخش عمده ای 

از مشکالت حل می شود.
شفافیت  شمردن  ضروری  با  اسفنانی 
باعث  شفافیت  کالن،  سطح  در  گفت: 
واسطه های  و  نامشخص  دالالن  حذف 

نامتعارف می شود.
بحث  در  قطعاً  اراده  اینکه  بیان  با  او 
مصوب  قانون  افزود:  دارد  وجود  نظارت 
تعزیرات مربوطه به گذشته هاست و الزم 

است که به روز شود تا بازدارنده باشد.
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف 
هم با حمایت از اصناف و خرده فروشان 
اقتصاد  بار  از  عظیمی  بخش  گفت: 
دوش  به  دارند  اصناف  را  مشکالت  و 
را  اصناف  فقط  نمی شود  و  می کشند 
شرایط  این  در  اصناف  دانست،  مقصر 
در حالی  رفته  باال  بسیار  هزینه هایشان 
که درآمدشان اغلب کاهش داشته است.

اصناف  گرانی  علت  اینکه  بیان  با  او 
 ۸۰ تا   ۷۰ االن  همین  گفت:  نیستند 
آیا در  اقتصاد دست دولت است  درصد 
نیفتاده  اتفاق  گرانی  هیچ  بخش ها  آن 

است؟ حراج ها و تخفیف های غیر واقعی 
با  اگر  و  تقلب  هم  و  است  تخلف  هم 
بازدارنده  و  قاطع  برخورد  آن  مرتکبان 

شود قطعاً مؤثر خواهد بود.
قانون  افزود:  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
نظام صنفی نیاز به اصالح دارد و هر چه 
زودتر اصالح شود بهتر است و می تواند تا 

۹۰ درصد تخلف ها را برطرف کند.
سازمان  سخنگوی  پور  ارغنده  مجید 
ضمن  برنامه  با  ارتباط  در  نیز  حمایت 
اشاره به تالش سازمان حمایت و وزارت 
صمت برای نظارت هوشمند بر کاالها با 
گفت:  تجارت  جامع  سامانه  از  استفاده 
ارسالی متخلفان  پرونده های  از مجموع 
به سازمان تعزیرات حدود ۳۵ درصد به 
ما برگشته، البته این آمار مربوط به قباًل 

است.

بخش عمده ای از مشکالت به 
تحریم ارتباط ندارد

گزارش

تولید ۵۰ درصد بذر گوجه فرنگی فضای 
باز در داخل کشور

 ۵۰ گفت:  نهال  و  بذر  گواهی  و  ثبت  تحقیقات  موسسه  معاون 
درصد بذر گوجه فرنگی فضای باز در داخل کشور تولید می شود.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صمد مبّصر گفت: حدود ۵۰ 
درصد بذر گوجه فرنگی فضای باز، معادل ۱۸ تا ۲۰ تن بذر در 

داخل کشور تولید می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی بذرهای گوجه فرنگی فضای 
باز تولید شده در داخل غیرهیبرید هستند، اظهار داشت: در حال 
حاضر حجم کمی از این بذرها در نظام گواهی قرار دارد، اما با 
در  این سهم  بخش خصوصی،  استقبال  و  انجام شده  تمهیدات 

حال افزایش است.
وی گفت: سطح زیر کشت گوجه فرنگی کشور در فضای گلخانه 
ای ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ هکتاراست و معموالً ۲۲ هزار عدد بذر گوجه 
فرنگی در هر هکتار از گلخانه ها کشت می شود که در مقایسه با 

مصرف بذر گوجه فرنگی در فضای باز عدد کمی است.
معاون کنترل و گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر 
و نهال در مورد واردات بذر گوجه فرنگی ابراز داشت: در سال ۹۸ 
حدود ۱۶ تن و ۳۶۳ کیلو گرم به عالوه یک میلیارد عدد بذر 
گوجه فرنگی برای کشت در گلخانه ها و فضای باز در مزارع، وارد 

کشور شده است.
ها،  گلخانه  نیاز  مورد  فرنگی  گوجه  بذر  اکثر  اینکه  بیان  با  وی 
وارداتی هستند، گفت: ارقام مختلف بذر گوجه فرنگی گلخانه ای 
به منظور تنوع بخشی از کشورهایی مانند فرانسه، هلند، ترکیه، 

آمریکا و اسپانیا وارد می شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل 
ورود موقت

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مفاد مصوبه ستاد 
ابالغ  از تصویب و  ارزی  اقتصادی دولت درباره رفع تعهد  هماهنگی 
فرایند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبرداد.

به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به مفاد 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص رفع تعهدات ارزی 
ارزش  مابه التفاوت  میزان  به  از محل ورود موقت  از صادرات  حاصل 
صادرات و واردات، از تصویب و ابالغ فرایند اجرایی ایفای تعهدات ارزی 

صادرات از محل ورود موقت خبر داد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: پس از برگزاری جلسات 
بانک مرکزی  ایران،  توسعه تجارت  متعدد کارشناسی میان سازمان 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  و  مالیاتی  امور  سازمان  ایران،  گمرک  ایران، 
تاریخ ۲۲  از  که  مقرر شد صادرکنندگانی  ایران  و کشاورزی  معادن 
اقدام  موقت  ورود  محل  از  صادرات  به  نسبت  بعد  به   ۹۷ فروردین 
کرده اند، با مراجعه به گمرکات ورود موقت کننده کاال، اطالعات را به 
دفتر صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی 
میزان تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاسبه و در نهایت 

رفع تعهد ارزی انجام شود.
به  صادرکنندگان  مراجعه  مهلت  آخرین  ارزی  اقدام  کمیته  رئیس 
گمرکات ورود موقت کننده را پایان دی ماه اعالم کرد و افزود: بر اساس 
ابالغیه مورخ اول دی ماه ۹۹، مهلت بهره مندی صادرکنندگان از محل 
ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای آنان، تا 

پایان سال جاری تمدید شده است.

معاون نخست وزیر روسیه:

روند بهبود بازار نفت کندتر از سطح 
انتظار است

معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد که روند بهبود بازارهای جهانی 
انتظار است و امکان دارد دو تا سه سال  نفت خام کندتر از سطح 

زمان بر باشد.
باید  نفت  عرضه  که  کرد  اعالم  نواک  الکساندر  رویترز،  از  نقل  به   
مازاد  به  نباید  تولید  افزایش  و  احیا شود  تقاضا  افزایش  با  متناسب 

عرضه بینجامد.
وی همچنین گفت: روند بهبود بازارهای جهانی نفت کندتر از سطح 

انتظار است و امکان دارد دو تا سه سال طول بکشد.
ویروس  از  نوعی جدید  افزود: شناسایی  روسیه  وزیر  معاون نخست 
کرونا در انگلیس و به دنبال آن مجموعه ای از محدودیت های سفر به 

این کشور بر قیمت نفت تأثیرگذار بود.
نواک در اظهارنظری جداگانه درباره دولت جدید ایاالت متحده آمریکا 
گفت: امیدوارم دولت جدیدآمریکا، جو بایدن، مانع اقدام کشورهای 
در  تغییر  امیدواریم  نشود.  نفت  بازارهای  تقویت  برای  تولیدکننده 
اقدام های مشترک طراحی  بر  تأثیری  آمریکا  دولت جدید  سیاست 
انرژی نداشته  بازارهای  اقتصاد جهانی و  شده برای کمک به بهبود 
باشد. براین اساس، در نشست اخیر سازمان کشورهای تولیدکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش از جمله روسیه، در ۱۳ آذرماه، اعضای اوپک 
پالس توافق کردند کاهش تولید روزانه نفت خود را در ماه ژانویه ۵۰۰ 
هزار بشکه تسهیل و نشست های ماهانه برگزار کنند تا درباره تعدیل 

بیشتر تولید تصمیم بگیرند.

3

گازرسانی به جزیره کیش
 شتاب گرفت

گاز  عملیات  گفت:  ایران  گاز  انتقال  عملیات   ۱۰ منطقه  مدیر 
رسانی به جزیره کیش شتاب گرفته است.

منطقه  گفت:  حمید خدری  ایران،  گاز  ملی  شرکت  از  نقل  به 
تعمیرات  برنامه  سال،  هر  بهار  نیمه  از  گاز  انتقال  عملیات   ۱۰
شریان های انتقال گاز را آغاز می کند و با هماهنگی شرکت انتقال 
تعمیراتی منسجم  برنامه  ایران  و دیسپچینگ شرکت ملی گاز 

خطوط لوله را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه وظیفه نگهداری و بهره برداری ۲۰۹ کیلومتر از 
خط لوله هفتم سراسری در استان های بوشهر، فارس و هرمزگان 
و  تعمیر  امسال،  ابتدای  از  گفت:  است،  منطقه  این  به عهده 
نگهداری خط لوله هفتم سراسری در برنامه عملیاتی قرار گرفت 
که توانستیم تعمیرات گسترده ای از جمله غالف گذاری )نصب 
اسلیو( تعویض شیر، ترمیم سرجوش های خط لوله و رفع نشتی 

را انجام دهیم.
عملیات های  تشریح  با  گاز  انتقال  عملیات   ۱۰ منطقه  مدیر 
انجام شده به صورت هم زمان و در چند نقطه، تصریح کرد: پس از 
دریافت نتایج پیگرانی همچنین راستی آزمایی واحد بازرسی فنی، 
بیش از ۱۰ نقطه از سرجوش های ارتباطی نیاز به تعمیر داشت 
که با استفاده از فرآیند غالف گذاری )sleeve( این نقاط ترمیم 

و بازسازی شدند.
خدری انجام عملیات برشکاری ۵۶ اینچ خط هفتم برای اتصال 
خط لوله انتقال گاز به جزیره کیش را یکی دیگر از برنامه های 
از  کیش  جزیره  به  گازرسانی  طرح  افزود:  و  دانست  تعمیراتی 
خط هفتم سراسری به طول ۹۴ کیلومتر در شمال شهرستان 
بستک در محدوده استان هرمزگان آغاز و به نیروگاه جزیره کیش 
فرآیند  انجام شده،  برنامه ریزی های  براساس  که  منتهی می شود 
انشعاب گیری این خط لوله با تالش کارکنان منطقه و همکاری 
انتقال  نزدیک شاهد  آینده ای  در  تا  انجام شد  بخش خصوصی 

پایدار و ایمن گاز به جزیره کیش باشیم.
مهمی  نقش  سراسری  هفتم  خط  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
در فصل  گاز طبیعی  انتقال  آمادگی  و  استمرار  از  اطمینان  در 
 Hot( گرم  انشعاب گیری  عملیات  کرد:  تأکید  دارد،  زمستان 
Tap( با هدف توسعه گازرسانی به روستاهای کم برخوردار، نصب 
اتصاالت و کیت های عایقی و تعویض دو دستگاه شیر ۲۰ اینچ 
کنارگذر ایستگاه بین راهی از دیگر برنامه های تعمیراتی بود که 

در محدوده خط هفتم انجام شده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور 
و آبزیان ایران گفت: مشکل نهاده های 
دامی همچنان پابرجاست و اگر دولت با 
همین فرمان ادامه دهد، بی تردید بهار 

سال آینده باید مرغ وارد کند.
موافق  مجید  سیما،  و  صدا  از  نقل  به 
ستاد  دبیر  خبر  خصوص  در  قدیری 
اینکه  بر  مبنی  کشور  بازار  تنظیم 
 ۱۰۰ و  رفع  دامی  نهاده های  »مشکل 
درصد نهاده ها تأمین شده است«، افزود: 
که  است  این  کشور  مشکالت  از  یکی 
هیچ وقت آمار درست، شفاف و رسمی 
ارائه  دولتی  مختلف  بخش های  در 

نمی شود.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 
و ۹۰۰  میلیارد  چهار  باید  امروز  به  تا 
می شد  کشور  وارد  نهاده  دالر  میلیون 
که تا شنبه گذشته سه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر کاال وارد شده است. یک 
میلیارد و ۶۵۷ میلیون دالر برای واردات 
نهاده های دامی توسط بانک مرکزی نه 

تأمین و نه تخصیص داده شده است.
موافق قدیری با بیان اینکه هم اکنون 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن ذرت فقط 
به  که  دارد  وجود  کشور  گمرکات  در 
انتقال  و  تخصیص  تأمین،  عدم  دلیل 
ارز ترخیص نشده است، اظهار داشت: 
بازار،  وضعیت  همچنین  و  آمارها 
مبنی  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر  سخنان 

بر رفع مشکل نهاده های دامی را تأیید 
نمی کند.

به  کشور  متأسفانه  کرد:  تصریح  وی 
در  دامی  نهاده های  وضعیت  لحاظ 
بازار  و  نمی برد  سر  به  خوبی  شرایط 
هم گواه این مطلب است. اگر دولت با 
همین فرمان بخواهد به سمت جلو برود 
بی تردید بهار سال آینده باید مرغ وارد 
ایران که هفتمین کشور  بنابراین  کند 
تولید کنند مرغ دنیاست، به واردکننده 

این کاال تبدیل می شود.
از  جدا  داشت:  بیان  قدیری  موافق 
مرغ، کشور در تأمین سایر محصوالت 
پروتئینی نیز با مشکالت جدی رو به رو 
خواهد شد چرا که توزیع قطره چکانی 
نهاده ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

عطش بازار را کم نخواهد داد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور 
تولیدکنندگان  گفت:  ایران  آبزیان  و 
برای  حداقل  متوسط  طور  به  همیشه 

نهاده  و طیور خود  دام  ماه مصرف  دو 
در انبارها ذخیره می کردنداما متأسفانه 
امروز این عدد به سه تا چهار روز رسیده 

است.
با  می کند  ایجاب  ضرورت  افزود:  وی 
توجه به اهمیت موضوع انتقال ارز مورد 
گمرکات،  در  موجود  نهاده های  نیاز 
سرعت باالیی به خود گیرد و ترخیص 
تا  انجام شود  بیشتری  با شدت  کاالها 

عطش بازار فروکش کند.

در صورت تداوم وضعیت فعلی نهاده های دامی؛

سال آینده باید مرغ وارد کنیم
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وزیر صمت از خودروسازان و ایدرو خواست 
و  فروش  انواع  بهینه  شیوه های  طراحی  با 
التهاب  کاهش  راستای  در  فروش  پیش 
مصرف  حقوق  حفظ  و  بازار  در  قیمتی 

کنندگان فعالیت کنند.
به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی 
صنعت  تولید  جهش  کارگروه  نشست  در 
خودرو که صبح امروز در سازمان گسترش 
ایران برگزار شد، کاهش  و نوسازی صنایع 
التهاب قیمتی در بازار و حفظ حقوق مصرف 
کنندگان را از جمله دغدغه های اصلی وزارت 
صمت مطرح کرد و از خودروسازان خواست 
و  فروش  انواع  بهینه  شیوه های  طراحی  با 
کنند. فعالیت  راستا  این  در  فروش  پیش 

افزود: در برنامه ریزی های ساماندهی  وی 
بازار خودرو در صدد هستیم، منابع مالی و 
نقدینگی به جای گردش در فضای غیر مولد 
واسطه گری به فضای تولید تزریق شود تا 

با افزایش تولید و عرضه بیشتر و نیز بهبود 
تولید  جهش  اهداف  به  خودروها  کیفیتی 

نزدیک تر شویم.
رزم حسینی در این نشست انجام به موقع 
شیوه های  انواع  در  خودروسازان  تعهدات 
فروش را عامل مهمی در آرامش روانی بازار 
برشمرد و منطقی شدن قیمت خودروها و 
کاهش زمینه و انگیزه سوداگری های منفعت 
طلبانه از طریق سیاست گذاری های مبتنی 
از  را  مستمر  نظارت  و  حداکثری  تولید  بر 

برنامه های مهم این وزارتخانه برشمرد.
و  برنامه ریزی ها  تمام  افزود:  صمت  وزیر 
پیشنهادهای ارائه شده چه در سطح وزارت 
صمت و چه در سطح نهادهای باالدستی در 
راستای افزایش تولید خودرو و در نهایت با 
و  قیمت  شدن  واقعی  بازار،  آرامش  هدف 
حال  در  کنندگان  مصرف  رضایت  افزایش 
خودروسازان  از  حسینی  است.رزم  انجام 

تمام  تولید  ظرفیت  حداکثر  خواست 
سایت های خود در کشور را به صورت تمام 
تمام  در  کرد:  تصریح  کنند.وی  فعال  وقت 
گونه ای  به  کارها  و  ساز  فروش،  الگوهای 
مصرف کنندگان  برای  که  می شود  تنظیم 
از  خودرو  تهیه  شرایط  بهترین  واقعی 

خودروسازان فراهم شود. همچنین در این 
بازار  قیمت  شدن  نزدیک  با  کارها  و  ساز 
اختالف  از طریق حذف  کارخانه  قیمت  به 
امکان  و  انگیزه  شده،  ایجاد  کاذب  قیمت 
بین  از  خواهانه  زیاده  های  واسطه گری 

خواهد رفت.

باید شیوه های بهینه برای فروش و پیش فروش خودرو طراحی شود
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اجتماعی
خبر

۴۶ درصد موتورسیکلت های رسوبی 
جرائم راهنمایی و رانندگی دارند

عدم  چرایی  به  اشاره  ضمن  ناجا،  راهور  پلیس  رئیس 
استقبال مردم از طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی، 
گفت: ۴۶ درصد موتورسیکلت های رسوبی جرائم راهنمایی 

و رانندگی دارند.
سردار سید کمال هادیانفر، در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چرا مردم از طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی 
این  از  نیست که  این طور  اظهار کرد:  نکردند،  استقبال 
اطالع  اینکه  دلیل  به  باشد،  نشده  استقبال  اصاًل  طرح 
انجام شد هرکسی که  زمینه  این  در  رسانی گسترده ای 
برای آن به صرفه بود به ما مراجعه و موتورسیکلتش را 

ترخیص کرد.
که  رسوبی  موتورسیکلت های  از  درصد   ۵۴ افزود:  وی 
تخلفات  دلیل  به  موتورسیکلت  عددی حدود ۸۳۷ هزار 
قضائی توقیف شده بودند، یا اینکه در تصادفات فوتی و 
جرحی نقش داشته اند، یا اینکه رها شده بودند و یا اینکه 

موتورسیکلت ابزار جرم بوده است.
است  درست  گفت:  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  رئیس 
که پلیس راهور فرایند ترخیص را انجام می دهد اما باید 
به  برسد  راهور  پلیس  به  متقاضی  تا  شود  طی  مراحلی 
عنوان مثال شاید برای ترخیص موتورسیکلتی نیاز باشد 
کالنتری، آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، قاضی پرونده 
و… مراجعه کند تا بتواند برگه ترخیص موتورسیکلت را 

از آنها بگیرد.
به گفته سردار هادیانفر ۴۶ درصد از تمام موتورسیکلت های 
توقیف  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات  دلیل  به  رسوبی 
فرآیند ترخیص یک موتورسیکلت زمان  البته  و  هستند 
بر است. وی خاطرنشان کرد: برای آن ۴۶ درصدی که به 
دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف بودند تسهیالتی 
مانند تقسیط بیمه و… در نظر گرفته ایم تا فرد مشکلی 

برای ترخیص نداشته باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بیان کرد: از ۹۷ 
هزار موتورسیکلت رسوبی که ترخیص شده است ۶۰ تا 

۶۵ درصد آنها تخلفات راهنمایی و رانندگی دارند.
سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: برخی از موتورسیکلت های 
رسوبی اسقاط و قدیمی شده اند و برای فرد ارزشی ندارد تا 
وقت بگذارد و هزینه کند تا یک موتورسیکلت بالاستفاده 

را ترخیص کند.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ما در مواجهه 
بهانه  به  خارجی ها  عهدشکنی  و  تحریم ها  با 
تحریم، ۲ راه داشتیم؛ انتظار برای رفع تحریم 
یا یافتن راه عالج تحریم ها؛ که ما راه دوم را 

انتخاب کردیم.
افتتاح  مراسم  در  فتاح  پرویز  سید   
به  اشاره  با  کرمانشاه  سازی  قوطی  کارخانه 
جانفشانی های مردم کرمانشاه در ۸ سال دفاع 
مقدس اظهار کرد: من کرمانشاهی نیستم ولی 
جوانی و بهترین روزهای عمرم را که مصادف با 
۸ سال دفاع مقدس بود در کرمانشاه گذراندم 
و از نزدیک، جانفشانی مردم این استان را دیده 

ام.
مردم  داد:  ادامه  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
هزار   ۱۰ مقدس،  دفاع  دوران  در  کرمانشاه 
شهید را تقدیم این آب و خاک و مردم ایران 
به  مزین  این خاک،  به وجب  و وجب  کردند 
خون جوانان این استان است؛ لذا باید بدانیم 
همه  گردن  بر  حقی  جوانان،  این  خون  که 
انجام  استان  این  در  که  کاری  هر  و  دارد  ما 
می دهیم چیزی جز انجام وظیفه نیست چرا 

که ما مدیون جانفشانی این مردم هستیم.
وی با اشاره به همبستگی مردم ایران با مردم 
کرمانشاه گفت: مردم ایران پس از زلزله سرپل 
ذهاب نشان دادند که دلشان با مردم کرمانشاه 
است و از مال و عشقشان برای کمک به مردم 

زلزله زده هزینه کردند.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به بازدید سال 
گذشته خود از کارخانه در حال ساخت قوطی 
سازی کرمانشاه گفت: سال گذشته وقتی برای 
کارخانه ای  با  آمدم،  کارخانه  این  به  بازدید 
مواجه شدیم که تجهیزات آن خریداری شده 
ولی سوت و کور است و خارجی هایی که قرار 
بود، تجهیزات آن را راه اندازی کنند، کار را رها 
کرده بودند و به بهانه های مختلف از راه اندازی 

این تجهیزات سرباز زده اند.
راه   ۲ شرایطی  چنین  در  ما  داد:  ادامه  فتاح 
داشتیم؛ یکی اینکه دست روی دست بگذاریم 
و  بر طرف شود  تحریم ها  تا  بمانیم  منتظر  و 
خارجی ها بعد از رفع تحریم، بیایند و کار را 
کشورهایی  می دانستیم  البته  که  کنند؛  تمام 
که به بهانه تحریم حتی جلوی واردات دارو به 
کشور ما را گرفته اند، کاری برای ما نمی کنند؛ 
یا اینکه انتخاب کنیم خودمان با تکیه بر توان 

جوانان ایرانی، دست به کار شویم.
کلید  فرمودند  آقا  حضرت  اینکه  بیان  با  وی 
باید  ما  و  است  خارجی ها  دست  تحریم  رفع 
را پیدا کنیم گفت: ما راه  راه عالج تحریم ها 
باال  انتخاب کردیم و خودمان آستین  را  دوم 
تجهیزات،  این  مغز  که  شرایطی  در  و  زدیم 
در دست خارجی ها بود، با تکیه بر جوان های 
خودمان، مغز نرم افزاری این تجهیزات را در 

از  که  تجهیزات  این  و  کردیم  طراحی  داخل 
به  را  بود  برخوردار  باالیی  بسیار  تکنولوژی 
دست جوان های کرمانشاهی راه اندازی کردیم.

کرد:  خاطرنشان  مستضعفان،  بنیاد  رئیس 
کمر  شکستن  نماد  کارخانه،  این  احداث 

تحریم ها و تجلی توان جوانان ایرانی است.
برای  تالش ها  داشتن  ادامه  بر  تاکید  با  فتاح 
اضافه  صنعت  این  در  تولید  زنجیره  تکمیل 
برای  گذاری  سرمایه  مستضعفان  بنیاد  کرد: 
را  نوشیدنی  تولید قوطی های  زنجیره  تکمیل 
نیز  کارخانه  این  دوم  فاز  لذا  می دهد؛  انجام 
باید  که تمام زیرساخت های آن فراهم است، 
به زودی راه اندازی شود که عالوه بر افزایش 
تولید، باعث افزایش اشتغال زایی و درآمدزایی 
تحقق  البته  که  می شود  کشور  برای  ارزی 
استانداری  حمایت های  نیازمند  موضوع،  این 

کرمانشاه و وزارت صنعت در این مسیر است.

وی با انتقاد از واردات ورق های آلومینیومی به 
عنوان ماده اولیه قوطی سازی نیز گفت: وقتی 
ما در کشور دارای معادن آلومینیوم هستیم، 
ورق های  که  کارخانه  این  اولیه  مواد  نباید 
آلومینیومی است را از خارج وارد کنیم و باید 

این مواد اولیه از داخل تأمین شود.
بنیاد  کرد:  تاکید  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   ۳۱ مستضعفان 
خدا  لطف  به  و  داده  انجام  کشور  در  گذاری 
امسال و سال آینده، عمده این سرمایه گذاری 
افزایش  ها به بهره برداری می رسد که باعث 

تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.
بنیاد  در  ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  فتاح 
اسفند  از  کرونا  شیوع  طول  در  مستضعفان 
ماه سال گذشته تا امروز، تالش کردیم تمام 
درخواست های استانداری و نهادهای حمایتی 

کرمانشاه را بی پاسخ نگذاریم.

انتظار رفع تحریم را نکشیدیم وبه 
دنبال راه عالج تحریم رفتیم

شهردار تهران با بیان اینکه تهران ۱۴۰۰ 
برای ساخت  نقطه عطف شروع حرکت 
سال  یک  در  گفت:  است،  تهران  آینده 
گذشته با پدیده شهرداری رانتی مواجه 
شدیم و باید این نگاه در صد ساله بعد 

تغییر کند.
پیروز حناچی، در رویداد ۱۴۰۰ که در 
حال برگزاری است با تبریک روز پرستار 
و اشاره به هفته های سخت کرونایی در 
تهران، افزود: ما شرایط سختی را در اداره 
کالنشهر پشت سر می گذاریم و تالش 

می کنیم شهر آرام باشد.
وی ادامه داد: تقریباً تمام منابع درآمدی 

اختالل  دچار  دوران  این  در  شهرداری 
شده و منابعی برای جبران نداریم.

با  مشکالت  این  رغم  به  گفت:  حناچی 
تمام تالش همکارانم در شهرداری با امید 
به آینده و توکل به خداوند می تواینم این 
روزها را پشت سر بگذاریم و نمی گذاریم 

مردم سختی بیشتری را تحمل کنند.
شهردار تهران با اشاره به اینکه شعار ما 
از  غیر  و  است  برای همه  تهران شهری 
افزود:  اداره کرد،  را  توان شهر  این نمی 
صدای  کردیم  تالش  کرونا  شرایط  در 
مظلومیت مردم ایران و تهران را به گوش 
جهان برسانیم و با شهرداران کالنشهرها 

مطرح کردیم که عالوه بر ویروس کرونا ما 
با تحریم هم مقابله می کنیم و این مساله 
بر ابعاد مختلف اداره شهرها گذاشته است 
و سعی کردیم تصویر ذهنی شهر تهران را 

بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: رتبه تهران در استانداردها 
۴ رتبه بهتر شده و در عرصه های بین 
در  و  شد  واقع  موثر  مسئله  این  المللی 
تهران  برای  مناسبی  جایگاه  متروپلیس 

ایجاد کردیم.
حناچی حرکت های اجتماعی بین المللی 
از جمله همراهی با انفجار افعانستان، با 
عنوان »جان پدر کجاستی« را از جمله 
برشمرد  عمومی  دیپلماسی  های  کمک 
و گفت: این مساله فرصت استثنایی در 

اختیار ما قرار داد.
آخرین  در  اینکه  به  اشاره  با  حناچی 
روزهای قرن حاضر و اولین روزهای قرن 
۱۵ مدیریت فعلی شهری سر کار است، 
و  حاضر  قرن  مدیران  آخرین  ما  افزود: 
اولین مدیران قرن آینده خواهیم بود و 
اتفاق  یکبار  سال   ۱۰۰ هر  فرصت  این 
می افتد و باید برای راحتی بیشتر مردم 

تهران تالش کنیم.
وی با اشاره به اتفاقات تاریخ ۱۰۰ ساله 
شهریور  اول،  جهانی  جنگ  از  تهران 
 ۳۰ قیام  دوم،  جهانی  جنگ   ،۱۳۲۰
انقالب  نفت،  صنعت  شدن  ملی  تیر، 
گفت:  و...،  تحمیلی،  جنگ  شروع   ،۵۷

درست  برای  فرصتی  آینده  سال   ۱۰۰
اندیشیدن و درست عمل کردن است.

حناچی با اشاره به جمعیت ۱۳ میلیون 
تهران و شهرهای اقماری آن، ابراز داشت: 
ما فرصت محدوده ۲۵ ساله را از دست 

داده ایم.
بر  عالوه  تهران  داخل  تراکم  افزود:  وی 
حریم از آن بین رفته و به همین دلیل 
سالی   ۱۰۰ مضاعفی  شکل  به  آلودگی 
درست  ریزی  برنامه  برای  فرصتی  است 

کنیم.
از  تبعات خروج  از جمله  تهران  شهردار 
شهرداری  ایجاد  را  شهری  ریزی  برنامه 
بسیار  های  هزینه  که  دانست  رانتی 
سنگینی برای شهر داشت و تهران ۱۴۰۰ 
را فرصتی برای تغییر برنامه ریزی تهران 

برشمرد.
شورای  رئیس  سخنان  به  اشاره  با  وی 
شهر تهران، گفت: درگیری های روزمره 
مدیریت شهری ما را از ارائه الیحه دور 
کرد ولی این برنامه نقطه عطف فعالیت 
ما خواهد بود و با نگاه جدید الیحه تقدیم 

شورا می شود.
حناچی افزود: تهران یک خصیصه خاص 
ندارد بلکه ارزش ها و ویژگی های خاصی 
و  کرد  انهاعمل  با  متناسب  باید  و  دارد 
لوگو  با  را  هایمان  فعالیت  بایدتمامی 
تهران ۱۴۰۰ متناسب کنیم و استخوان 

بندی تهران حرکت کنیم.

تهران ۱۴۰۰ نقطه عطف شروع حرکت برای ساخت آینده پایتخت

گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
روان  و  مشاوره  مرکز  هزار   ۳ از  بیش 
شناسی زیر مجموعه سازمان بهزیستی 
داریم که می تواند کمک خوبی به هالل 

احمر در سوانح و بالیا باشد.
سازمان  رییس  دانا  قبادی  وحید   
امضای  مراسم  در  کشور  بهزیستی 
بهزیستی  نامه همکاری سازمان  تفاهم 
و سازمان جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران که صبح امروز به صورت 
بهزیستی  میزبانی  با  کنفرانسی  ویدئو 
دو  این  افزایی  هم  گفت:  شد،  برگزار 
بهتر  کمک  باعث  تواند  می  سازمان 
شود. سازمان  دو  هر  هدف  جامعه  به 

های  ظرفیت  در  ما  داد:  ادامه  وی 
مشاور  مرکز  هزار  از ۳  بیش  اجتماعی 
به  تواند  می  که  داریم  روان شناسی  و 
تیم  بالیا  در  بیاید.  احمر  هالل  کمک 

های مشاور و روانی می تواند به کمک 
از  یکی  هم  توانبخشی  حوزه  در  بیاید. 
در  و  داریم  کشور  در  که  مشکالتی 
سطح وزارت بهداشت احساس می شود 
توانبخشی است و هر دو دستگاه در این 

حوزه فعالیت های خوبی دارند.
وی ادامه داد: هر دو دستگاه در حوزه 
را  موثری  و  خوب  اقدامات  توانبخشی 
هالل  جمعیت  چنانکه  داده اند  انجام 
سابقه  مصنوعی  اندام  حوزه  در  احمر 
دیرینه دارد و همچنین با تجربه خوبی 
که در سوانح و بالیا کسب کرده است 
کشور  توانبخشی  حوزه  در  می تواند 
کرد:  بیان  دانا  باشد.قبادی  یاری رسان 
جلب  مجموعه  دو  هر  اهداف  از  یکی 
ارتقای  و  اجتماعی  های  مشارکت 
سوانح  در  است.  اجتماعی  مشارکت 
دهد.  می  نشان  را  خودش  این  بالیا  و 

سیلی که سال گذشته در ۴ استان رخ 
داد یا در زلزله کرمانشاه این مهم نشان 
دو  این  نزدیک  همکاری  که  شد  داده 

دستگاه می تواند منشا خیر باشد.
گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
روزانه  توانبخشی  مرکز   ۵۰۰ و  هزار   ۲
مراکز  این  داریم که  فعال  و شبانه روزی 
زمینه ارتقاء وضعیت جسمانی افراد دارای 
معلولیت های جسمی_حرکتی در دستور 
با هم افزایی می توان کمک  کار دارد که 
نیازمند  افراد  مجموع  برای  را  بیشتری 
به خدمات توانبخشی در کشور در کنار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ایفا کند.وی یکی از اهداف مشترک بین 
مشارکت های  جلب  را  دستگاه  دو  این 
در  اجتماعی  مسئولیت  ارتقاء  و  مردمی 
این مهم  برشمرد و گفت:  سطح جامعه 
در  اجتماعی  سرمایه  افزایش  به  منجر 

جامعه می شود. افراد دارای معلولیت یکی 
در  امدادرسانی  اولویت دار  گروه های  از 

سوانح و بالیا هستند.
محل   GPS مکان یابی  از  دانا  قبادی 
تمامی مددجویان مستمری بگیر  زندگی 
و  در سوانح  و گفت:  داد  در کشور خبر 
این طریق  از  پیشگیرانه  به صورت  بالیا 
می توانیم به آنها کمک کنیم و در حوادث 
در  را  آنها  مشکالت  نقطه ای  و  هدفمند 
این  که  کنیم  رفع  مراجعه  با  اول  وهله 
مهم می تواند در دستور کار دو دستگاه 
سال  که  است  حالی  در  این  گیرد.  قرار 
گذشته مکان یابی برای بیش از ۴۰ هزار 
مرکز تحت پوشش صورت پذیرفت و با 
پیشرفت سیل پیشگیرانه افراد مستقر در 
تمامی مراکز را به راحتی جابجا کردیم و 
از آسیب احتمالی مددجویان پیشگیری 

کردیم.

مراکزمشاوره بهزیستی 
کمک اجتماعی خوبی 
برای هالل احمر است

خبر

کشف بیش از 2 تن موادمخدر در 
مرزهاي جنوب شرق کشور

بیش  کشف  و  قاچاقچیان  ناکامي  از  ناجا  مرزباني  فرمانده   
انواع موادمخدر توسط مرزداران استان سیستان و  از ۲ تن 

بلوچستان خبر داد.
 سردار احمدعلي گودرزي در تشریح این خبر اظهار داشت: 
اقدامات  انجام  با  بلوچستان  و  سیستان  استان  مرزداران 
باند حرفه اي قاچاق موادمخدر  از فعالیت اعضای   اطالعاتي 
با  در منطقه مرزي تگور شهرستان میرجاوه مطلع شدند و 
برنامه ریزي دقیق عملیاتي و تشدید اقدامات کنترلي در نوار 
مرزي، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

با  و  عملیاتي  هدایت  و  اطالعاتي  پشتیباني  با  افزود:  وی 
تردد  مسیرهاي  )عج(،  زمان  امام  گمنام  سربازان  همکاري 
انتقال  برنامه ریزي شده جهت  قاچاقچیان و همچنین زمان 
محموله موادمخدر به عمق کشور مشخص و در راستاي مقابله 
با سوداگران مرگ چندین تیم پوششي و عملیاتي از مرزداران 
هنگ مرزي میرجاوه با اجراي طرح مهار، منطقه مورد نظر را 
در کنترل خود قرار دادند و توانستند محموله بزرگ موادمخدر 

را کشف کنند.
داشتند  قصد  که  قاچاقچیان  کرد:  تصریح  گودرزی  سردار 
وارد کشور کنند،  را  موادمخدر  در فرصتي مناسب محموله 
زماني که خود را در کمین و محاصره مأموران دیدند با مخفي 
کردن محموله موادمخدر از محل متواري مي شوند و مرزداران 
در این عملیات موفق شدند مقدار یک تن و ۷۲۰ کیلوگرم 
انواع موادمخدر شامل یک تن و ۲۶۵ کیلوگرم تریاک، ۲۳۴ 
کیلوگرم حشیش، ۹۸ کیلوگرم شیشه، ۸۰ کیلوگرم مرفین و 
۴۳ کیلوگرم هروئین را که به طرز ماهرانه اي در زیر بوته هاي 

دشت مخفي شده بود را کشف کنند.
عملیات  یک  به  اشاره  با  ناجا  مرزبانی  ارشد  مقام  این 
موفقیت آمیز دیگر بیان کرد: مرزداران هنگ مرزي سراوان، 
پس از چندین  روز کار اطالعاتي و برنامه ریزي عملیاتي، در 
درگیري مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدر در منطقه مرزي 
موادمخدر  انواع  مقدار ۲۹۰ کیلوگرم  اسفندک موفق شدند 
شامل ۲۷۹ کیلوگرم تریاک و ۱۱ کیلوگرم حشیش را کشف 

کنند.
نهادهاي  خوب  همکاري  از  پایان  در  ناجا  مرزباني  فرمانده 
با  استان  عزیز  مرزنشینان  همچنین  و  اطالعاتي  و  امنیتي 
مجموعه مرزباني و نقش مؤثر آنان در برقراري امنیت پایدار و 

کنترل مرزهاي سیستان و بلوچستان قدرداني کرد.
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نیروی  گفت:  ناجا  فرمانده  جانشین 
انتظامی، نیرویی تکلیف گراست و در 
کنار مردم و برای مردم است و مردم 

نیز به این سازمان اعتماد کامل دارند. 
لباس نیروی انتظامی لباس عبادت و 
قداست است و بایستی امروز به عنوان 

انقالب  دستاوردهای  پاسدار  و  سرباز 
اسالمی بر خود ببالیم..

سردار قاسم رضایی در جلسه تودیع 
و معارفه فرمانده انتظامی استان ایالم 
اظهار داشت: ما امروز مدیون سکاندار 
نظام هستیم، شخصیتی بزرگ که با 
رهنمودها و موضع گیری های عالمانه 
به ما عزت داده و در دنیا ما را سرافراز 
دردنیا،رهبری همچون  امروز  و  کرده 
مقام عظمای والیت برای کشورهایک 

حسرت است.
انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین   
گفت: ایالم استانی مرزی و سابقه دفاع 
در  را  اسالمی  انقالب  ارزش های  از 
کارنامه دارد و تقدیم ۱۲ هزار جانباز 
و ۳ هزار شهید نمونه بارز این وفاداری 
از  یکی  مرزبانی  زیرا  بوده  انقالب  به 
است.  استان  این  بارز  خصوصیات 

نیروی  کرد:  تصریح  رضایی  سردار 
انتظامی، نیرویی تکلیف گراست و در 
کنار مردم و برای مردم است و مردم 
نیز به این سازمان اعتماد کامل دارند. 
لباس نیروی انتظامی لباس عبادت و 
قداست است و بایستی امروز به عنوان 
انقالب  دستاوردهای  پاسدار  و  سرباز 

اسالمی بر خود ببالیم.
انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
هیچ  امکانات،  کمبود   کرد:  تصریح 
نیروی  کارکنان  روحیه  بر  تاثیری 
بین  این  در  و  نداشته  انتظامی 
بیشترین نقش را خانواده اینها دارند 
و ما مدیون خانواده عزیزان تالش گر 
دفاع  روح  که  چرا  هستیم،   ناجا  در 
مقدس در ناجا جاری و این  موضوع 
تبلور  آن  کارکنان  خانواده  در  بیشتر 

یافته است.

نیروی انتظامی، نیرویی تکلیف گراست انتظامی

شهری

فعالیتهای فرهنگی جوهره اصلی برنامه های بنیاد شهید است
امور  و  بنیاد شهید  رییس  و  رییس جمهور  معاون 
و  جوهر  فرهنگی  فعالیتهای  کرد:  تأکید  ایثارگران 
مرکز ثقل همه فعالیتها و برنامه  های بنیاد شهید 

و امور ایثارگران است.
 سعید اوحدی در حاشیه بازدید از معاونت فرهنگی 
و آموزشی و اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی 
این  ایثارگران در جمع مدیران  امور  بنیاد شهید و 
بخش ها گفت: فعالیت های فرهنگی در بنیاد جوهر و 
مرکز ثقل همه فعالیت ها و برنامه های بنیاد شهید و 

امور ایثارگران است.
ادامه به دو رسالت اصلی  معاون رئیس جمهور در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: یکی 
ایثارگران  به  رسانی  خدمات  بنیاد،  رسالت های  از 
مانند تأمین مسکن و اشتغال است اما رسالت بسیار 
سنگین و ذاتی بنیاد که ۷۵ درصد اساسنامه بنیاد 
را تشکیل می دهد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 

فعالیت های فرهنگی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت ایثارگونه 
و  ایثار  فرهنگ  از  برخاسته  را  کشور  درمان  کادر 
شهادت در کشور خواند و گفت: امروز رسالت بزرگ 
ترویج این فرهنگ عظیم و غنی بر عهده ما است 
و جا دارد که ما با استفاده از ظرفیت های عظیمی 

که اختیار داریم و از طریق سایت های اطالع رسانی 
این  روایت گر  موجود  ظرفیت های  دیگر  و  بنیاد 
دوم  گام  به  اشاره  ضمن  باشیم.اوحدی  فرهنگ 
»خودسازی،  مهم  کلیدواژه  سه  و  اسالمی  انقالب 
جامعه پردازی و رسیدن به تمدن اسالمی«، عنوان 
کرد: اعتقاد داریم که محقق شدن این سه کلید واژه 
مورد تأکید مقام معظم رهبری )مدظله العالی( فقط 
و فقط از مسیر و بستر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
امکان پذیر است و امانت بزرگ ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت برعهده ما گذاشته شده است.
وی مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران را یک 
گنجینه بسیار غنی در حوزه فرهنگی خواند و اضافه 
کرد: این مرکز خود یک ثروت و گنجینه عظیم است 
که هر بخش از آن می تواند تحول آفرین باشد. بخش 
انتشارات و کتاب، سایت های اطالع رسانی، حوزه های 
که  هنری  و  فرهنگی  و  تبلیغات  بخش  آموزشی، 
و  دارد  را   … و  فیلم  هنری،  آثار  تولید  ظرفیت 
آموزشی  و  فرهنگی  معاونت  زیرمجموعه های  دیگر 
از  باید  که  است  عظیمی  بسیار  ظرفیت  هم  بنیاد 
این ظرفیت بهره کافی را برای ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت برد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره 

به آیات قرآن کریم خدمت به شهدا و ایثارگران و 
خانواده ایشان را گنجینه و ثروت عظیم الهی خواند 
و افزود: توفیقی که خداوند در مقام یک مسئولیت 
یا وظیفه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به ما داده 
امانت  یک  بلکه  نیست،  مادی  جایگاه  یک  است، 
باید  و  دارد  مراتبی  که  است  ما  گردن  بر  سنگین 
تالش کنیم قدر این نعمت و امانت بزرگ الهی را 

بدانیم.
سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست گفت: 
اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران افضل نهادها است، 
معاونت فرهنگی و آموزشی که وظیفه ترویج فرهنگ 
نهاد  این  ویترین  دارد،  عهده  بر  را  شهادت  و  ایثار 

است.
سلیمانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بخش های 
مختلف معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد، به ویژه در 
چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: در 
بخش های مختلف هم افزایی خوبی صورت گرفت. در 
ساخت و ارائه برنامه های مختلف نگاه به کیفیت و 
بحث  در  همچنین  گرفت.  قرار  توجه  مورد  کمیت 
مراسم ها نگاهمان را به استان ها معطوف کردیم که 

خروجی و نتیجه قابل قبولی هم داشت.
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اخبار

تسهیل امور موزه زنده سفال با 
همکاری شورا و شهرداری تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شرقی از تسهیل امور موزه زنده سفال با 

همکاری شورای شهر تبریز خبر داد.
به دنبال  این خبر گفت:  با اعالم  احمد حمزه زاده 
بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تبریز از موزه زنده سفال )خانه علوی(، مسائل و 
مشکالت مربوط به این موزه مورد بررسی قرار گرفت.

از  جمعی  حضور  با  که  نشست  این  داد:  ادامه  وی 
برگزار شد،  هنرمندان و فعاالن حوزه سفال استان 
مباحثی چون مشکالت تأمین مواد اولیه، فرآوری و 
حمل آن به محل موزه و همچنین آموزش این هنر 

اصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ضوابط  از  خارج  ساخت وسازهای  به  رسیدگی  وی، 
میراث فرهنگی در اطراف این بنای تاریخی و نصب 
بیلبورد و تابلوهای معرفی موزه زنده سفال در سطح 
شهر را از دیگر مسائل در دستور اقدام با مشارکت 

شورای اسالمی و شهرداری تبریز عنوان کرد.
میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  از  به  نقل 
حمزه  آذربایجان شرقی،  صنایع دستی  و  گردشگری 
امور  تسهیل  راستای  در  کرد: همچنین  اظهار  زاده 
موزه سفال تبریز، اقدامات مرمتی الزم در ساختمان 
این موزه توسط معاونت میراث فرهنگی استان آغاز 

خواهد شد.

همزمان با روز ملی ثبت احوال، »قدیمی  ترین 
اسناد ثبت احوال خراسان و مشهد« موجود در 
گنجنیه رضوی، در شصت  و ششمین برنامه سه 
کتابخانه  سازمان  علمی _فرهنگی  های   شنبه  
ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 

معرفی و رونمایی شد.
به گزارش آستان نیوز، کارشناس اطالع رسانی 
تاالر  محل  در  که  مراسم  این  در  اسناد  مرکز 
شیخ بهایی مرکز اسناد آستان قدس رضوی با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد، 
به ارائه توضیحاتی پیرامون سابقه ثبت احوال در 

مشهد پرداخت.
کاظم جهانگیری، تشکیالت ثبت احوال خراسان 
و مشهد را از ابتدای تاسیس آن به تبعیت از 
تشکیالت کشوری و هم چنین افزایش جمعیت 
و گستردگی استان و شهر دچار تغییراتی عنوان 
کرد و اسناد تاریخی به  جا مانده از آن دوران در 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی را بیانگر این 

تغییرات دانست.
انتصابات  احکام  از  آرشیوی  به  هم چنین  وی 
نحوه  مشهد،  و  خراسان  احوال  سجل  رؤسای 
شکل   به  مربوط  مسائل  و  مشکالت  و  اداره 
شده  انجام  مکاتبات  احوال،  سجل  گیری 
و  کارکنان  برای  هویت  ورقه  صدور  پیرامون 

رعایای رقبات آستان قدس و رفع اشتباهات و 
اغالط این اوراق و نیز چند نمونه از اوراق هویت 
)شناسنامه (های صادر شده در شهر مشهد و در 
برخی از شهرهای استان خراسان اشاره داشت 
که به  خوبی پیشینه ثبت احوال این منطقه را 

نشان می دهد.
وی، بیان ساختار و شعبات سجل احوال مشهد، 
افراد  رویکرد  و  هویت  ورقه  دریافت  کار  روال 
نسبت به انتخاب نام خانوادگی، از دیگر مطالب 

بیان شده در این اسناد عنوان کرد.
جهانگیری تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی 
آستان  کارکنان  جزو  مشهد  شهر  ساکنان  از 
قدس رضوی و خانواده  های آنان بودند و نیز با 
توجه به اینکه برخی از قراء و دهات در مشهد و 
توابع، جزو موقوفات آستان قدس بود، حمایت 
در  توانست  قانون  این  از  آستان قدس رضوی 

توسعه آن موثر و تاثیرگذار باشد.
تاریخچه ثبت احوال در جهان و ایران

در ادامه این مراسم نیز نورمحمد یارمحمدی؛ 
ثبت  کل  اداره  هویتی  اسناد  امور  معاون 
به  وبینار،  صورت  به  رضوی  خراسان  احوال 
ارائه توضیحاتی پیرامون تاریخچه ثبت احوال 
اشاره  ایران  در  آن  فعالیت  آغاز  و  جهان  در 
های  نوشته  سنگ  به  اشاره  با  وی  داشت. 

تاریخی، تاریخ ثبت امور در ایران را متعلق به 
دوران هخامنشیان عنوان کرد که با دارا بودن 
اداری منظم به ثبت امور  تشکیالت نظامی و 

اقدام کردند.
به   رضوی  گنجینه  اسناد  مرکز  است،  گفتنی 
در  با  اسنادی  مراکز  بزرگترین  از  یکی  عنوان 
اختیار داشتن بیش از سیزده میلیون و پانصد 
نقش  گوناگون  زمینه  های  در  سند  برگ 

مجموعه   سازماندهی  و  گردآوری  در  مهمی 
های اسنادی داشته که این اسناد تنها بخش 
مرکز  این  در  که  است  اسناد  این  از  کوچکی 
نگهداری می  شوند. در این مرکز بیش از 400 
داری  نگه   احوال  ثبت  برگ سند در خصوص 
سه   برنامه  ششمین  و  شصت  در  که  می شود 
شنبه  های علمی فرهنگی به تعدادی از قدیمی  

ترین اسناد اشاره می  شود.

همزمان با روز ملی ثبت احوال انجام شد

رونمایی از قدیمی  ترین اسناد ثبت احوال خراسان و مشهد

اخبار

توسعه گردشگری در کردستان نیازمند 
زیرساخت های اصولی است

بیان  با  کردستان  استان  جهاددانشگاهی  سرپرست 
نیازمند  کردستان  در  گردشگری  صنعت  توسعه  اینکه 
زیرساخت های اصولی است، گفت: کردستان از پتانسیل 
است  برخوردار  گردشگری  صنعت  توسعه  در  خوبی 
پتانسیل  این  با تقویت زیرساخت های اصولی  باید  که 

خدادادی را توسعه داد.
اکبر اسدی در نشست تخصصی رابطه گردشگری و تاب 
آوری شهری در شهر مقصد گردشگری، که به صورت 
مجازی در جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار شد، 
به واسطه ظرفیت  استان های غرب کشور  اظهار کرد: 
های غنی تاریخی، فرهنگی و گردشگری می توانند به 

عنوان قطب گردشگری در کشور معرفی شوند.
وی با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری در کردستان 
نیازمند زیرساخت های اصولی است، عنوان کرد: استان 
کردستان از پتانسیل خوبی در توسعه صنعت گردشگری 
برخوردار است که باید با تقویت زیرساخت های اصولی 

این پتانسیل خدادادی را توسعه داد.
کرد:  بیان  کردستان  استان  جهاددانشگاهی  سرپرست 
کردستان دارای طبیعت بکر، مواریث تاریخی و فرهنگی 
زیادی است و به همین دلیل این ظرفیت می تواند توسعه 

صنعت گردشگری را به همراه داشته باشد.
وی بر مهیا بودن زیر ساخت ها برای توسعه گردشگری 
تأکید کرد و افزود: نشست های تخصصی و واکاوی علمی 
در این زمینه می تواند کمک شایانی به شناسایی نقاط 
بر  و  باشد  داشته  گردشگری  صنعت  در  قوت  و  ضعف 
توسعه  برای  برپایی چنین نشست هایی  اساس  همین 

استان یک ضرورت است.
اسدی در پایان یادآور شد: جهاددانشگاهی این ظرفیت 
را دارد که در کنار دستگاه های اجرایی در حوزه های 
مختلف گام های موثری را برای توسعه استان کردستان 

بردارد.

5استان ها

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

یکسان سازی استخدام پرستاران مطالبه 
اصلی است 

گفت:  اردبیل  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  مدیر 
یکسان سازی استخدام پرستاران و رعایت حق و حقوق آنها 
مهمترین مطالبه و خواسته جامعه پرستاری استان اردبیل 

است.
هفته  از  روز  آخرین  گرامیداشت  مراسم  در  نصیری  الهام 
اظهار کرد:  اردبیل  با موضوع پرستار جامع نگر در  پرستار 
در حال حاضر در رشته پرستاری تنوع خاص و طرفداران 
این حوزه شاهد هستیم  ارائه خدمات در  بیشماری را در 
به طوری که افراد عالقمند با ضریب هوش باال در کنکور 
با انتخاب رشته پرستاری سعی می کنند در این مجموعه 

فعالیت کنند.
پرستاری  کارشناس  از  پرستاری  رشته های  تنوع  به  وی 
تصریح  پرستاری  و کمک  اتاق عمل، هوش بری  تا  گرفته 
کرد: این رشته ها جزو رشته های آکادمی دانشگاهی است 
و فارغ التحصیالن آن می توانند با تخصص و تبحر به ارائه 

خدمات بپردازند.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: همکاران 
با شاخه های  این رشته ها معموال  ما در زمان تحصیل در 
آشنایی  نظر  مورد  مضامین  و  مطالب  و  پزشکی  مرتبط 
پیدا می کنند که از جمله این موضوعات بحث فیزیولوژی، 
بهداشت  داخلی،  جراحی  به  مربوط  واحدهای  و  آناتومی 
روان، تغذیه و... است که قطعا در محیط بیمارستان بعد از 

فارغ التحصیلی این مطالب مفید فایده خواهد بود.
رشته ها،  تنوع  کنار  در  اخیر  سال های  در  افزود:  نصیری 
پسادکترا  و  دکترا  مقطع  تا  پرستاران  تحصیالت  سطح 
افزایش یافته به طوریکه ما در بخش های مختلف از تخصص 

و تبحر پرستاران استفاده می کنیم.
کرد:   نشان  خاطر  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اورژانس،  ویژه،  مراقبت های  بخش های  در  ما  پرستاران 
و  تسکینی  مراقبت  بحران،  مدیریت  پزشکی،  فوریت های 
پرستاری سالمندی سعی می کنند توان خود را در محیط 
در  خود  تجربه  و  تخصص  از  و  بگذارند  نمایش  به  کار 
بخش های مختلف و تحصیالت عالیه در این بخش استفاده 

کنند.
پرستاری  دکترا  پسا  مقطع  در  حتی  کرد:  اضافه  نصیری 
که  دارد  وجود  ان.آی.سی.یو   . آی.سی.یو  ویژه  مراقبت 
باید  مجموعه ها  این  در  کاری  خاص  شرایط  به  توجه  با 

پرستاران ما به علم روز و تخصص و تبحر مجهز باشند.
وی بیان کرد: عده ای تصور می کنند پرستاری تنها تزریق 
و سرم وصل کردن است در حالی که پرستاران با مانیتور 
کردن بیماران به صورت آنالین سعی می کنند تا خطرات 
احتمالی در سالمت آنها را مورد رصد قرار داده و با تماس 
تلفنی که با پزشک معالج برقرار می کنند، نسبت به مداوای 

بیماران با تزریق به موقع و مراقبت های الزم اقدام کنند.
در  کوشا  و  فعال  پرستار  را  جامع نگر  پرستاران  نصیری 
امروز پرستاری تنها  ادامه داد:  همه زمینه ها اعالم کرد و 
در بیمارستان خالصه نمی شود بلکه پرستار در منزل کار 
می دهد  انجام  به خوبی  را  درمان  و  بیماری  از  پیشگیری 
مراقبت  و  مشاوره  مرکز   17 استان  سطح  در  طوریکه  به 
شهروندان  خدمت  در  و  شده  فعال  منزل  در  پرستاری 

هستند.

افتتاح آزاد راه تبریز-سهند از 
مطالبات به حق مردم تبریز بود

استاندار آذربایجان شرقی گفت: افتتاح آزاد راه تبریز-سهند 
از مطالبات به حق مردم تبریز بود که امروز انجام شد.

بازآفرینی شهری  پورمحمدی در جلسه ستاد  محمدرضا 
و بررسی آخرین وضعیت پروژه های حوزه راه استان که با 
حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: در دوره 
مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، طلسم بسیاری از 
پروژه های عمرانی استان شکسته شده و شاهد پیشرفت 
فیزیکی مناسب پروژه ها با توجه به شرایط تحریم، کرونا 
و سایر مشکالت موجود هستیم و خوشبختانه وزارت راه 
و شهرسازی، توجه بسیار ویژه ای نسبت به تکمیل و بهره 
برداری از پروژه های عمرانی استان دارد که ما قدردان این 

حمایت های ارزشمند هستیم.
وی در مورد پروژه آزادراه تبریز- سهند نیز گفت: این پروژه 
از جمله پروژه های اولویت دار و مطالبه به حق مردم استان 

بود که به رغم تمامی مشکالت امروز افتتاح شد.
وی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی به عنوان دروازه ورود 
به اروپا است، ادامه داد: توجه به تسریع در تکمیل خطوط 
از ضرورت  یکی  این خطوط،  توسعه  برای  و تالش  ریلی 
های فعلی استان است و تکمیل خط آهن جلفا-چشمه 
ثریا- قلی بیگلو نیز یکی از مهم ترین انتظارات ما از وزارت 
جدی  توجه  مورد  امیدواریم  که  است  شهرسازی  و  راه 
همچنین  پایان  در  گیرد.پورمحمدی  قرار  امر  مسئوالن 
مدیریت  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  هماهنگی  خواستار 
واگذاری  قراردادهای  و  پیمانکاران  انتخاب  در  استان 
پروژه های عمرانی شد و گفت: ما سابقه کاری بسیاری از 
پیمانکاران را دیده ایم و می دانیم که سابقه چندان موفقیت 
آمیزی ندارند اما متاسفانه بازهم شاهد هستیم پروژه های 
بزرگتری نیز به آنها واگذار می شود که منجر به نیمه تمام 

ماندن پروژه ها خواهد شد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان از 
شناسایی و ثبت نام سه هزار و 1۶ نفر در طرح 

ملی مشاغل خانگی در این استان خبر داد.
علی منصفی راد ، سهمیه استان سمنان در طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی را یک هزار و ۳00 نفر 
اعالم و اظهار کرد: تا کنون سه هزار و 1۶ نفر در 
استان سمنان در قالب طرح ملی مشاغل خانگی 
رصد و پایش شده اند و اطالعات شغلی آن ها 
مشاغل  ملی  طرح  سامانه ی  در  و  آوری  جمع 

خانگی ثبت شده است.
اینکه طرح ملی مشاغل خانگی در  بیان  با  وی 
کشور با همکاری جهاددانشگاهی و وزارت کار، 
افزود:  شود،  می  اجرا  اجتماعی  رفاه  و  تعاون 
پس از پایش و رصد اطالعات شغلی متقاضیان، 
افرادی که واجد شرایط باشند برای توانمندسازی 
شغلی و با هدف پایدارسازی مشاغل و اتصال به 

بازار به افراد پیش ران متصل خواهند شد.
سمنان  استان  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
ادامه داد: این طرح که در سه مرحله شناسایی 
ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال در حوزه مشاغل 

و  متقاضیان  توانمندسازی  استان،  در  خانگی 
اتصال به بازار طراحی شده است، سعی در ایجاد 
اشتغال و پایدارسازی مشاغل موجود برای حدود 

۵4 هزار نفر در ۳1 استان کشوردارد .
منصفی راد اظهار کرد: مجموعه جهاددانشگاهی 
استان سمنان در جهت اجرای موفق طرح ملی 
و  تمام ظرفیت ها  از  استان  مشاغل خانگی در 
امید  کرد،  خواهد  استفاده  خود  های  پتانسیل 
استان  در  طرح  این  موفق  پیاده سازی  با  است 
هم اندیشی  و  همکاری  همراهی،  نیازمند  که 
است،  خصوصی  و  دولتی  مختلف  بخش های 
در  خانگی  مشاغل  سهم  شدن  نهادینه  شاهد 
تولید«  »جهش  سال  در  به ویژه  کشور  اقتصاد 

باشیم.
وی با اشاره به ویژگی های این طرح گفت: توجه 
اتکا به  توانمندسازی متقاضیان و عدم  بازار،  به 
وام، توجه به پیشرانان ملی، منطقه ای، استانی 
به  و محلی، شبکه سازی استانی و ملی، توجه 
و  برندسازی کیفیت محصوالت  و جایگاه  نقش 
تجارت  به  توجه  بازار  به  اتصال  در  بندی  بسته 

از  محصوالت  الکترونیکی  فروش  و  الکترونیک 
ویژگی های شاخص در اجرای این طرح است.

سمنان  استان  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
واجدین  و  عالقه مندان  عموم  از  دعوت  ضمن 
شرایط  به  طرح  این  در  ثبت نام  برای  شرایط 
داشتن  گفت:  و  کرد  اشاره  متقاضیان  استفاده 

متقاضیان،  بودن  بومی  سن،  سال   1۸ حداقل 
نداشتن اشتغال تمام وقت و عدم برخورداری از 
بیمه کارفرمایی شرایط اعالم شده برای متقاضان 
صورت  در  مندان  عالقه  و  است  طرح  این 
برخورداری از این شراط می توانند با مراجعه به 

سامانه  inhb.ir ثبت نام کنند.

ثبت نام بیش از 3000نفر در طرح ملی مشاغل خانگی در 
استان سمنان

استاندار ایالم: سازمان ثبت احوال در 
ایجاد بستر دولت الکترونیک به خوبی 

نقش آفرینی کرده است
کشور  احوال  ثبت  سازمان  امروز  گفت:  ایالم  استاندار 
توانسته است نقش موثری در فراهم ساختن بستر دولت 
پاسخگویی  برای  اداری  نظام  روان سازی  و  الکترونیک 
کارآمدتر به مطالبات اجتماعی و تخصیص عادالنه منابع 

و امکانات ایفا نماید.
 »قاسم سلیمانی دشتکی« به مناسبت روز ثبت احوال، در 
پیامی آورده است : سوم دیماه سالروز صدور اولین سند 
هویتی ایرانیان است؛ نامگذاری این روز به عنوان روز ملی 
ثبت احوال تأکیدی بر اهمیت مدارک هویتی، سامان دهی 

امور اجتماعی و ارتباط مردم و دولت می باشد.
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مهمترین ارگان ثبت 
کننده وقایع حیاتی یکی از ابزارهای کلیدی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی در امور حاکمیتی به شمار می رود.
سند  نخستین  صدور  از  قرن  یک  از  بیش  که  اکنون 
کشور  احوال  ثبت  سازمان  امروز  شده،  سپری  هویتی 
با ارتقای خدمات عالوه بر ثبت وقایع حیاتی به تولید و 
انتشار آمار و اطالعات جمعیتی و صدور کارت هوشمند 
بستر  فراهم ساختن  توانسته است نقش موثری در  ملی 
دولت الکترونیک و روان سازی نظام اداری برای پاسخگویی 
کارآمدتر به مطالبات اجتماعی و تخصیص عادالنه منابع و 

امکانات ایفا نماید.
ثبت  ملی  روز  دیماه  سوم  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
خدوم  کارکنان  زحمات  و  ارزشمند  های  تالش  احوال، 
ثبت احوال بویژه در استان ایالم را ارج نهاده و امیدوارم 
با همکاری و همراهی مردم و متولیان ثبت احوال، شاهد 
بخش  در  ویژه  به  سازمان  این  رشد  به  رو  روند  استمرار 
ارائه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری به عنوان یکی از 
ضرورت ها و بسترهای مورد نیاز در این شرایط کرونایی 

در استان باشیم.
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معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن، 
از افزایش 1۸ درصدی صید کیلکا خبر داد و 
گفت: مجموع صید شناورهای کلیکاگیر استان 
گیالن از ابتدای امسال تاکنون 4۵۹7 تن بوده 

است.
اکبر ایلدرم اظهار کرد: مجموع صید شناورهای 
کلیکاگیر استان گیالن از ابتدای امسال تاکنون 
4۵۹7 تن بوده که این مقدار نسبت به مدت 
داشته  افزایش  درصد   1۸ قبل  سال  مشابه 
است؛ این مقدار صید توسط ۳0 فروند شناور 
لنج در نواحی کم عمق ساحلی و شب هنگام با 

۲14 صیاد استحصال شده است.
میزان صید، 4۳۵۶  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
کارخانجات  راهی  ماهی  پودر  تولید  برای  تن 
نیز  تن   ۲41 افزود:  است،  شده  استان  پودر 
برای مصارف انسانی راهی کارخانجات فرآوری 

و بازار عرضه ماهی می شود.
ایلدرم با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو ماهی 
برای مصارف پودر 4400 تومان و برای مصارف 
انسانی ۵000 تومان است، تصریح کرد: از سه 
گونه موجود ماهی کیلکای دریای خزر بیش از 

۹0 درصد کیلکای معمولی است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن 
در ادامه با اشاره به صید انواع ماهیان استخوانی 
توسط صیادان استان، تاکید کرد: شرکت های 
 ۲0 از  که  گیالن  استان  پره  صیادی  تعاونی 
مهرماه سال جاری فعالیت صید خود را آغاز 
کرده اند، پس از گذشت 70 روز 4۳7 تن انواع 

ماهیان استخوانی را صید کردند.
ایلدرم با بیان اینکه ارزش فروش ناخالص این 
گفت:  است،  ریال  میلیارد   ۳۶۶ صید  میزان 
میانگین سرانه صید هر شرکت تعاونی پره ۹ 
تن بوده و این مقدار صید توسط 4۹ تعاونی 

فعال با 4000 صیاد و ۶۸40 مرتبه پره کشی 
حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 1۲ درصد کاهش داشته است 
و بیشترین کاهش صید در گونه ماهی سفید 
شامل  ترکیب صید  کرد:  اضافه  افتاده،  اتفاق 
۲4۲ تن ماهی کفال با ۵۵ درصد، 17۲ تن 
ماهی سفید با ۳۹ درصد، ۲۳ تن سایر گونه ها 
با شش  و کولی  از جمله کپور، سوف، سیف 
اختصاص  خود  به  را  صید  ترکیب  درصد 

داده اند.

معاون صید شیالت گیالن خبر داد

افزایش ۱۸ درصدی صید کیلکا در گیالن

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه اجرایی 9900214

به  زمین  قطعه  یک  دانگ  اجرائی کالسه فوق شش  پرونده  موجب  به 
مساحت 4935 مترمربع/پالک 121فرعی از 148اصلی قریه قلعه میر 
ذیل  ثبت 42882 صفحه 417 دفتر 197بنام ایرج قیدر ثبت و صادر 
مورخ  قطعی شماره 24519  انتقال  وبرابر سند  است  تسلیم شده  و 
1373/10/22 دفتر8رباط کریم به آقایان ولی دهخدای کندری و محرم 
مشفقی کندری بالسویه هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
 86/2/9 مورخ   8368 شماره  رهنی  سند  وطبق  است،  یافته  انتقال 
ریال   4/672/952/010 مبلغ  درقبال  کریم  رباط   18 دفترخانه 
دررهن بانک/سپه شعبه گلستان قرارگرفته حدود اربعه شماال:به طول 
115/15 متردیوار به دیوار اراضی باقیمانده ، شرقا: بطول 45/50متر 
دیواربه  متر  جنوبا:بطول 16/30  خیابان 20متری،  به  دیواری  و  درب 
دیوار باقیمانده غربا: بطول 41/50 متر دیوار به دیوار باقیمانده می 
باشد.وطبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ 245/000/000/000 ریال 
ارزیابی شده و پالک فوق دارای 1079/5 مترمربع اعیانی بصورت سوله 
233/35 مترمربع بنای نیم طبقه داخل سوله 487/20 متر مربع بنای 
اداری و کارگری 110/24متر مربع بنای انبار با سقف ایرانیت ، کف و 
دیوارهای سوله تا ارتفاع 3متر سنگ ،نماآجر پوشش سقف پشم شیشه 
ساختمان  است.اسکلت  7متر  سوله  ارتفاع  و  سفید  گالوانیزه  ورق  و 
اداری که در دوطبقه ساخته شده بصورت نیمه فلزی کف سنگ30×30 
گرانیت دیواره ها با پارکت چوبی سقف با مصالح آکوستیک نما سنگ 
کف محوطه آسفالت کارگاه محصور شده با دیوار آجری به طول320متر 
ارتفاع 3،4 متر و عرض 35 سانتیمتر نمای دیوار سیمان سفید تگرگی 

برق 630آمپر  چاه  انشعابات شامل آب  بسته  دارای 15دوربین مدار 
گاز65جی سیستم گرمایش موتورخانه شوفاژ سیستم سرمایش کولر 
آبی قدمت بنا حدود20سال درحال حاضر کارخانه فعال می باشد پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 99/10/21 در اداره ثبت 
خیابان  گلستان  شهرک  ساوه  جاده  در  واقع  بهارستان  امالک  و  اسناد 
 . می رسد  به فروش  مزایده  طریق  از  اجرا  واحد  پالک17 ط3  دانش 
مزایده از مبلغ 245/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت در مزاید بابت واریزی %10 
پرداخت   –  1 واریزی  تاییدی  جهت  مرکزی  بانک  سیستم  در  درصد 

ازطریق 
 PCPOS

بصورت 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده 2 – پرداخت از طریق 
سیستم بانکی 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده خواهد بود الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت مازاد وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.

علیرضا زمانی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهارستان

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

 139960301206001257 شماره  برابررای   
مورخ1399/08/08

 هیات اول موضوع پرونده کالسه 1391114401022002077 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
تصرفات  بهارستان  ملک  ثبت  حوزه  درواحدثبتی  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه دهقانی محمد آبادی فرزند 
صادره   4910559744 کدملی  و   125 شناسنامه  بشماره  علی 
ازشهریارنسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به 
مساحت 107/87 متر مربع واقع  درقسمتی ازپالک ثبتی 66 فرعی 
از 138 اصلی از مالکیت رسمی آقایان عزت اله سلیمانی و رضا تریم 
واقع در تهران حوزه ثبتی شهرستان بهارستان محرز گردیده است. 
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می 
به صدورسندمالکیت متقاضی  شود درصورتی که اشخاص نسبت 
اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع 
مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  نماید.بدیهی  تقدیم  قضایی 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/16

علیرضا زمانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک
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سالمت6
اخبار

حذف دفترچه  های کاغذی 

بیمه سالمت تا شهریور ۱۴۰۰

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت، 
از استقرار کامل نسخه الکترونیک و حذف دفترچه 

های کاغذی تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.
نسخه  وضعیت  آخرین  درخصوص  رضایی  مهدی 
نویسی الکترونیکی در کشور گفت: هم اکنون نسخه 
الکترونیک در کلیه استانهای کشور مستقر گردیده 
است . در این طرح پزشکان اقدام به نسخه نویسی 
الکترونیک می نمایند و ارائه خدمات تجویز شده در 
داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارائه یک کد رهگیری 

امکان پذیر است . 
تجویز  به  اقدام  پزشک  که  مواردی  در  افزود:  وی 
و  آزمایشگاه   ، داروخانه  دفترچه  های  برگه  در 
از  استفاده  با  و  ارائه خدمت  تصویربرداری در زمان 
فرآیند ثبت نسخه کاغذی اقدام به ثبت الکترونیک 
نسخه می نماید؛ در این فرایند کلیه قوانین رسیدگی 
می  کنترل  برخط  صورت  به  الکترونیک  نسخه  در 
گردد و امکان محاسبه پرداخت از جیب بیمار وجود 

خواهد داشت.
طرح  در  فعال  مراکز  بررسی  کرد:  تصریح  رضایی 
قراداد  طرف  مراکز  آمار  براساس  الکترونیک  نسخه 
دارای صورتحساب الکترونیک در آبان ماه و نیز مراکز 
جدید با ثبت حداقل یک نسخه الکترونیک در آذر 
ها  مطب  درصد  از ۸۰  بیش   ، دهد  می  نشان  ماه 
، تصویربرداری ها و آزمایشگاهها در  ، داروخانه ها 
بخش غیر از دولتی دانشگاهی ) خصوصی ، خیریه 
نسخه  طرح  در  فعال  مراکز  غیردولتی  عمومی  و 

الکترونیک هستند . 
الکترونیک و حذف دفترچه های  وی گفت: نسخه 

کاغذی تا شهریور ۱۴۰۰ استقرار پیدا می کند.
مراکز  سایر  این  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
سرپایی اعم از درمانگاه ، فیزیوتراپی ، بخش سرپایی 
بیمارستان و در بیشتر استانها طرح نسخه الکترونیک 
نسخه  استقرار  داشت:  اظهار  کردند  پیاده سازی  را 
های  دفترچه  و حذف  دولتی  بخش  در  الکترونیک 

کاغذی در دستور کار قرار دارد.

به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
نگرانی ها از ویروس انگلیسی، گفت: ویروسی که 
از طریق تنفس منتقل می شود احتمال انتقال 

آن به هر کشوری وجود دارد.
میزان  این  با  داشت:  اظهار  رئیسی،  علیرضا   
تغییر ژنتیک در این ویروس، میزان چسبندگی 
میزان  بنابراین  شده،  بیشتر  ویروس  تاج های 

سرایت آن هم افزایش داشته است.
اشاره  با  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
به اینکه تاکنون اطالعات کاملی درباره میزان 
کشندگی این ویروس منتشر نشده است، گفت: 
واکسن های  حتی  و  داروها  اثرگذاری  میزان 
فایزر و مدرنا برای این ویروس زیر سوال است و 
این ویروس مردم انگلیس را در آستانه سال نو 

تحت تأثیر قرار داده است.
شهریور  از ۳۰  ویروس  این  داد:  ادامه  رئیسی 
در انگلیس و بیشتر در جنوب و جنوب شرق 
انگلیس البته با مرکزیت لندن، شناخته شد و 

باالترین آمار شناسایی را داشته است.
در  گفت:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
انگلیس از ۳۰ شهریور تا هفته سوم آذ ر، حدود 

ژنتیکی  تغییرات  با  را  بیمار  و ۱۰۸  هزار  یک 
و  دانمارک  در  همزمان  و  کردند  شناسایی 
استرالیا هم تعداد کمی از این ویروس پیدا شد. 
بنابراین ترس از گسترش این ویروس در اروپا 
وجود دارد و به همین علت کشورهای اروپایی 
تا  کردند  مسدود  انگلیس  با  را  خود  راه های 

جلوی سرایت آن را بگیرند.
وی درباره احتمال انتقال این ویروس به ایران، 
منتقل  تنفس  طریق  از  که  ویروسی  افزود: 
می شود احتمال انتقال آن به هر کشوری وجود 
دارد که این بستگی به میزان رفت و آمدها دارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در 
قطع  بالعکس  و  انگلیس  به  را  پروازها  ایران 
تمام  از  مسافران  برای  همچنین  و  کردیم 
کشورهای اروپایی که قصد سفر به ایران داشته 
از  گرفتیم  نظر  در  اقدامات سختگیرانه  باشند 
و  وارد کشور شوند  منفی  با تست  باید  جمله 
با  حتی  و  شد  خواهند  تست  هم  فرودگاه  در 
منزل  در  روز  باید ۱۴  آنها  تست  بودن  منفی 

قرنطینه شوند.
وی درباره میزان آمادگی کشور در مقابل این 

ویروس، افزود: در ابتدا باید از انتشار و ورود افراد 
دارای این بیماری جلوگیری کنیم و با توجه به 
اینکه این ویروس نوعی از کووید جهش یافته 
است، بنابراین دوره ۱۴ روزه قرنطینه را در نظر 

می گیریم.
وی تصریح کرد: ما دو نوع تست کووید ۱۹ در 

ویروس عالوه  این  راه شناخت  و  داریم  کشور 
بر عالئم بالینی، همین تست های موجود است.

رئیسی با اشاره به اینکه تمام پروازهای داخلی 
این  با  مقابله  راه  افزود:  می کنیم،  کنترل  را 
ویروس یا مشابه آن، رعایت مقررات بهداشتی 

است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

احتمال انتقال ویروس انگلیسی به هر کشوری وجود دارد

اخبار

تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/

همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از 
تامین داروی سلسپت برای بیماران پیوندی خبر داد.

سید حیدر محمدی، درمورد کمبود داروی سلسپت، 
گفت: طی ۱۰ روز گذشته حجم قابل توجهی از این 
دارو توزیع و داروی مورد نیاز بیماران برای آذر و دی 

ماه تامین شده است.
بیماران  داروی  مقطعی  کمبود  دلیل  کرد:  اظهار  وی 
پیوندی، سناریوی تکراری محدودیت در منابع ارزی و 
موانع موجود در انتقال آن است که طی ماه های گذشته 

با آن مواجه بودیم.
محمدی افزود: خوشبختانه با تخصیص مناسب ارز در 
کشور  وارد  دارو  این  مرکزی،  بانک  از سوی  ماه  آّبان 
شد، در حال حاضر نیز کمبودی در این حوزه وجود 
انجام شده در صورت  ریزی های  برنامه  و طبق  ندارد 
دارو  این  تامین  در  کمبودی  مناسب،  ارز  تخصیص 

نخواهیم داشت.

یک روانشناس کودک، گفت: شن بازی درمانی، نوعی 
تلفیق بین بازی درمانی و هنر درمانی و روش بیانگر 
بیگلر،   غزالی  است.زهرا  درمانی  روان  در  فرافکن  و 
سینی  کاربردهای  ترین  مهم  از  یکی  داشت:  اظهار 
مهارت  های  که  است  افرادی  برای  واسطه ای  شن، 
کالمی ضعیفی دارند، این روش زمینه ارتباطات الزم 
و مؤثر را مهیا و ظرفیت ابراز کودک را بدون تکیه 
و  کودک  روانشناس  می دهد.این  افزایش  واژه ها،  به 
نوجوان، افزود: زبان کودکان بازی است و در بین بازی 
انواع مسائل کودکان  درمانی  های مختلف که برای 
استفاده می شود، شن بازی درمانی، حوزه های وسیعی 

بزرگساالن  نوجوانان و حتی  از مشکالت کودکان و 
بازی درمانی،  ادامه داد: شن  را در بر می گیرد.وی 
نوعی تلفیق بین بازی درمانی و هنر درمانی و روش 
روش  این  است،  درمانی  روان  در  فرافکن  و  بیانگر 
شامل آشکارسازی مسائل درون فردی و بین فردی با 
استفاده از مصالح سینی شن به عنوان واسطه ای غیر 
حوزه  این  متخصص  درمانگر  یک  وسیله  به  کالمی 
درمانی،  شن  سینی  کرد:  تصریح  بیگلر  است.غزالی 
درمانی است که با استفاده از سینی شن و یا انتخاب 
محتاطانه مینیاتور و چیدمان آن به عنوان شیوه ای 
پذیرا  و  امن  محیطی  کالمی،  غیر  درمانی  روان  از 

خلق می کند، در فرآیند این روش، کودک خاطرات 
ناهوشیار و خودبیرونی با هیجاناتش را تجربه می کند.

وی در پاسخ به اینکه سینی شن درمانی مناسب چه 
افرادی است، گفت: این روش، از کودک دو ساله تا 
سالمندان را در بر می گیرد و محیطی مفرح و آزاد 
برای بیان احساسات فروخورده و تکانه های ناخودآگاه 
فراهم می کند.این روانشناس کودک و نوجوان ادامه 
داد: فرآیند شن بازی و بازی های خودانگیخته آن، به 
بازیابی خاطرات پنهان افراد، تجارب اوایل نوزادی و 
آرامش  فرد  باعث می شود  و  کودکی کمک می کند 
بیگلر  باشد.غزالی  داشته  بهتری  احساس  و  بیشتر 

که  است  افرادی  برای  واسطه ای  افزود: سینی شن، 
ابراز  ظرفیت  و  دارند  ضعیفی  کالمی  مهارت  های 
می دهد،  افزایش  واژه ها،  به  تکیه  بدون  را  کودک 
به  نسبت  که  نوجوانانی  و  کودکان  برای  روش  این 

درمان های کالمی حالت تدافعی دارند، موثر است.
وی یادآور شد: افزایش خود ارزشمندی و عزت نفس، 
افسردگی،  و  اضطراب  کاهش  پرخاشگری،  کاهش 
اشتیاق بیشتر به کشف و آزمایش کردن، تغییر در 
هنری  کارهای  گویی،  داستان  شامل  خالق  بیان 
بازی  شن  مزایای  دیگر  از  تمرکز،  قدرت  افزایش  و 

درمانی است.

یک روانشناس کودک مطرح کرد؛

روان درمانی کودکان با شن بازی

سردردهای  مانند   ۱۹ کووید  عصبی  عالئم 
بیماری  از  پس  ها  مدت  است  ممکن  شدید 

باقی بماند.
تحقیقات  ملی  موسسه  و  بهداشت  دانشکده   
سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران، راهنمای 
پاسخ به این پرسش که با عالئم عصبی ماندگار 
بعد از ابتال به کووید ۱۹ چه کنیم را منتشر 

کردند.
به  مبتال  بیماران  بررسی جدید عالئم عصبی 
کووید ۱۹ نشان می دهد این بیماری تهدیدی 

برای سیستم عصبی است.
بیمارستان،  در  بستری  بیماران  از  بسیاری 

سردرد،  شامل  که  دارند  عصبی  تظاهرات 
سرگیجه، کاهش هوشیاری، مشکل در تمرکز، 
سکته  تشنج،  چشایی،  و  بویایی  اختالالت 

مغزی، ضعف و درد عضالنی است.
در  عصبی  عالئم  با  بیماران  نسبت  اگرچه 
با  اما  است،  اندک  تنفسی  بیماران  با  مقایسه 
اینکه ممکن است بخش  و  ادامه همه گیری 
بزرگ تری از جمعیت جهان تا قبل از دستیابی 
به واکسن موثر آلوده شوند، تعداد کلی بیماران 

مبتال به عالئم عصبی می تواند زیاد شود.
سکته  و  مغز  التهاب  ویژه  به  عصبی،  عوارض 
العمر  مادام  معلولیت  باعث  می تواند  مغزی، 

و  مدت  طوالنی  مراقبتی  نیازهای  با  همراه 
و  اجتماعی  بهداشتی،  هزینه های  افزایش 

اقتصادی شود.
عالئم  شایع ترین  که  است  این  سوال  حال 
به کووید ۱۹ چه  ابتال  از  بعد  ماندگار  عصبی 

هستند و توصیه ها چیست.
سردرد

سردرد یکی از اولین عالئم عصبی کووید ۱۹ 
است. به ویژه اگر عالئم دیگری مانند درد، تب 
و از دست دادن چشایی یا بویایی وجود داشته 

باشند.
حساسیت به نور و سایر عالئم چشمی

اگرچه تقریباً به اندازه سردرد شیوع ندارد، اما 
و  فوتوفوبیا(  اصطالح  به  )یا  نور  به  حساسیت 
سایر عالئم چشمی می توانند در دوره عفونت 
بعد  هفته های  در  و همچنین  کووید ۱۹  حاد 
آن  از  حاکی  تخمین ها  دهند.  رخ  بهبودی  از 
است که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بیماران به 
فوتوفوبیا مبتال می شوند، حتی برخی از محققان 
چشمی  عالمت  رایج ترین  این  که  دریافتند 

کووید ۱۹ است.
توصیه ها

اولین قدم برای مقابله با عواقب جسمی و عصبی 
کووید ۱۹ مشاوره با پزشک متخصص است، به 
خصوص اگر این عالئم جدید و شدید باشند. 
در حالی که هنوز توصیه های خاصی راجع به 
ویروس  توسط  مستقیم  طور  به  که  مواردی 

اما  نیست،  دسترس  در  می شود  ایجاد  کرونا 
ممکن است بتوانند درمان های معمول سردرد 
یا میگرن و همچنین گزینه هایی برای درمان 
حساسیت به نور مانند عینک های مخصوص و 
نوشیدن  شامل  زندگی  سبک  اصالحات  سایر 
عمیق،  تنفسی  و  کششی  حرکات  انجام  آب، 
هم چنین  و  و حواس  ذهن  تمرکز  روش های 

وعده های غذایی سالم را پیشنهاد دهند.
بررسی به موقع مایع مغزی نخاعی و مدیریت 
مناسب عوارض عصبی مرتبط با عفونت ممکن 
است کلید بهبود پیش آگهی بیماران در موارد 
مننژیت  و  مغز  التهاب  و  سکته  مانند  جدی 

)التهاب پرده های محافظتی مغز( باشد.
طوالنی  نتیجه  مورد  در  دانش  که  آنجایی  از 
است،  محدود   ۱۹ کووید  عصبی  عالئم  مدت 
الزم است مطالعات دقیق بالینی، تشخیصی و 
اپیدمیولوژیکی برای کمک به تعریف عالئم و بار 

بیماری عصبی انجام شود.
عالئم عصبی کووید ۱۹ مانند سردردهای شدید 
ممکن است مدت ها پس از بیماری باقی بماند. 
اطالعات کافی در مورد نحوه مدیریت این عالئم 
محدود است اما پیشنهاد می شود در قدم اول به 

یک پزشک متخصص مراجعه شود.
اصالح سبک زندگی شامل نوشیدن مقدار کافی 
تنفس  حواس،  و  ذهن  تمرکز  روش های  آب، 
عمیق و مصرف مواد غذایی سالم ممکن است 

در کنترل و بهبود عالئم عصبی مفید باشد.

بررسی عوارض ویروس کرونا؛

بروز عالئم عصبی کووید ۱۹/ ماندگاری سردردهای شدید

افزایش گسترش کووید ۱۹ با کاهش 

اشعه ماوراء بنفش

 )UV( محققان دریافتند تغییرات فصلی در اشعه ماوراء بنفش
موجب تغییر روند گسترش بیماری کووید ۱۹ می شود اما به 

اندازه فاصله گذاری اجتماعی تاثیر ندارد.
 محققان دانشگاه هاروارد عنوان می کنند تغییرات طبیعی در 
اشعه ماوراءبنفش بر گسترش کووید ۱۹ تأثیر می گذارد، اما 
تأثیر آن در مقایسه با اقدامات پیشگیرانه مانند فاصله گذاری 

فیزیکی، استفاده از ماسک و قرنطینه کم است.
»جاناتان پراکتور«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
بروز کووید ۱۹ ممکن است  یافته ها نشان می دهد که  »این 
تاریکی  زمان  که  زمستان  در  و  باشد  داشته  فصلی  الگوی 

طوالنی تر از تابستان است، سریع تر گسترش می یابد.«
در این مطالعه، داده های روزانه آب و هوایی و موارد ابتالء به 
از ۱۷۰ کشور  بر ۳۰۰۰ منطقه در بیش  بالغ  کووید ۱۹ در 
در  کووید ۱۹  به  ابتالء  مورد  داد  نشان  یافته ها  شد.  بررسی 
هفته های که افراد بیشتر در معرض اشعه ماوراءبنفش بودند 
به مراتب کمتر بود.مطالعات اخیر آزمایشگاهی هم نشان داده 
اند که اشعه ماوراءبنفش موجب غیرفعال شدن کروناویروس بر 

روی سطوح می شود.
محققان در این مطالعه، رابطه بین اشعه ماوراءبنفش و بیماری 
آنها  کردند.  بررسی  پاندمی  شروع  ابتدای  از  را   ۱۹ کووید 
زمستان  و  تابستان  در  ماوراءبنفش  اشعه  در  تغییر  دریافتند 
منجر به کاهش ۷ درصدی نرخ گسترش بیماری کووید ۱۹ 

می شود.
دلیل  به  کووید ۱۹  می دهد  نشان  تحقیقات  این  حالیکه  در 
تغییر در UV، دارای الگوی فصلی است، اما فصلی بودن کامل 
محیطی  عوامل  سایر  نامشخص  تأثیرات  دلیل  به  کووید ۱۹ 

مانند دما و رطوبت، نامشخص است.

تاثیر قرارگیری در معرض فلزات 
بر بارداری

مطالعات نشان می دهد فلزات و متالوئیدها ممکن 
است موجب تغییر میزان هورمون های قبل از تولد 

در دوران بارداری شوند.
راتگرز  دانشگاه  محققان  جدید  مطالعه  اساس  بر   
نیوجرزی، قرار گرفتن در معرض فلزاتی مانند نیکل، 
آرسنیک، کبالت و سرب ممکن است موجب اختالل 

در هورمون های زنان در دوران بارداری شود.
قرار گرفتن در معرض فلزات با مشکالت هنگام تولد 
مانند تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد در نوزادان 
و پره اکالمپسی )فشارخون باال( در زنان همراه است.

این تحقیقات جدید نشان می دهد که برخی از فلزات 
وظیفه  که  را  ریز  درون  غدد  سیستم  است  ممکن 
کنند.  دارند، مختل  را  ما  بدن  تنظیم هورمون های 
در  را  کودکان  است سالمتی  ممکن  اختالالت  این 
آینده به خطر انداخته و خطر بیماری به همراه داشته 

باشند.
»زورمار ریو را نیونز«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
از  را  بارداری  هورمونی،  تعادل  »یک  می گوید:  باره 
زمان لقاح تا زایمان تنظیم می کند و اختالل در این 
تعادل می تواند بر مادر و جنین تأثیر منفی بگذارد.«

در این مطالعه، محققان نمونه خون و ادرار ۸۱۵ زن 
را بررسی کردند. آنها دریافتند که فلزات می توانند با 
تغییر غلظت هورمون های قبل از زایمان در دوران 

بارداری در غدد درون ریز اختالل ایجاد کنند.
در  جنسی  استروئیدی  هورمون های  در  تغییرات 
است  همراه  جنین  ناکافی  رشد  با  بارداری  دوران 
به وزن کم هنگام تولد می شود. وزن در  که منجر 
هنگام تولد به شدت با رشد کودک و خطر ابتالء به 
بیماری های مزمن از جمله چاقی و سرطان پستان 

ارتباط دارد.

آمریکا سد راه خرید واکسن برای ایران/

سازمان بهداشت جهانی اقدام کند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه ای به مدیرکل 
خرید  مانع  را  آمریکا  های  تحریم  جهانی،  بهداشت  سازمان 

واکسن عنوان کرد.
 محمدرضا ظفرقندی، در نامه ای به مدیر کل سازمان بهداشت 
عنوان  به  پزشکی  نظام  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  جهانی، 
تأمین  برای  دارد  نهاد صنفی حوزه سالمت قصد  بزرگ ترین 
مقدار کافی دوزهای واکسن مورد نیاز کشور ایران از هر طریق 
ممکن اقدام کند، گفت: از حضرتعالی تقاضا دارد برای نیل به 
این هدف و غلبه بر مشکل تحریم های یک جانبه و غیرقانونی 

ایاالت متحده علیه ایران اقدامات مؤثری مبذول نمائید.
در بخشی از نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خطاب 
جهانی،  بهداشت  سازمان  کل  مدیر  آدهانوم«  »تدروس  به 
غیرقانونی  و  جانبه  یک  تحریم های  متأسفانه  است:  آمده 
موجود  ویژه محدودیت های  به  ما  علیه کشور  متحده  ایاالت 
در سیستم های بانکی و نقل و انتقاالت ارز، محدودیت جدی 
در مقابل تالش های ما برای انجام مأموریت خود در این زمینه 

ایجاد کرده است.

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن، گفت: 
و  می شود  خون  انعقاد  افزایش  باعث  کرونا 

می تواند ترومبوز ایجاد کند.
 امیر حسین بقراطیان، با تاکید بر اینکه، تب، 
اصلی  عالئم  از  نفس  تنگی  و  گلودرد  سرفه، 
ابتال فرد به ویروس کرونا است، تصریح کرد: 
بروز مشکالت گوارشی و کبد از عالئم ثانویه 

کرونا محسوب می شود.
وی ادامه داد: کسانی که دچار نفخ یا اسهال 
مواد  خوردن  از  باید  هستند،  کرونا  از  ناشی 
غذایی حاوی نشاسته و کربوهیدرات، نوشیدنی 
های گازدار و برخی فرآورده های لبنی مانند 
شیر، بستنی و پنیر، حبوبات مانند لوبیا، جوی 

دوسر، میوه هایی مانند آلو سیاه، سیب، هلو 
و گالبی و همچنین سیگار و مشروبات الکلی 

خودداری کنند.
افزود:  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
نفخ  و  گوارشی  ناراحتی  دارای  که  افرادی 
هستند، نباید از برخی سبزیجات حاوی قند 
که منجر به بروز نفخ می شوند مانند خانواده 
یا  هستند  فروکتوز  دارای  که  کنگر  و  پیاز 
خانواده کلم و مارچوبه و همچنین نخودفرنگی 
استفاده کنند. ضمن اینکه افرادی که دارای 
ناراحتی معده و نفخ گوارشی هستند، به هیچ 
وجه نباید از سرکه و ترشیجات مصرف کنند.

وی همچنین با بیان اینکه ویروس کرونا باعث 

افزایش انعقاد خون می شود، اظهار کرد: این 
ویروس می تواند در رگ اصلی کبد لخته خون 

)ترومبوز( ایجاد کند.
بیماری  احتماال  اینکه  به  اشاره  با  بقراطیان 
ویروسی کرونا در اثر تظاهرات گوارشی ممکن 
است مقداری آنزیم های کبدی را باال ببرد، 
گفت: به خصوص کسانی که کبد آنها مشکل 
دارد به دلیل اینکه این عضو حساس در واقع 
این  اگر  و  شود  می  محسوب  بدن  کارخانه 
شود،  مختل  ایمنی  سیستم  نظر  از  کارخانه 
باید  باشد؛  اثرگذار  بدن  تمام  در  تواند  می 
و  چرب  غذایی  مواد  سری  یک  خوردن  از 
همچنین نوشیدنی هایی مانند نوشابه گازدار 

اجتناب کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد مواد غذایی 
و نوشیدنی ها از سیستم کبد عبور می کنند 
تا مواد مفید آن جذب خون شده و سموم آن 
کرونا  ویروس  بر  عالوه  افزود:  شود،  دفع  نیز 
نیز  بیماری  این  درمان  برای  که  داروهایی 
استفاده می شوند، ممکن است عوارض کبدی 

به دنبال داشته باشد.
داد:  ادامه  کبد  و  گوارش  تخصص  فوق  این 
التهابی  سیستم  کرونا  ویروس  که  آنجایی  از 
بدن را فعال می کند، مانند هر ویروس دیگری 
همچون هیپاتیت B و C که التهاب زا هستند، 

می تواند در کبد افراد اثرگذار باشد.

کرونا سیستم التهابی بدن را فعال می کند
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استان تهران
گزارش

تاکید سرپرست فرمانداری بهارستان بر 
استفاده از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران در 

جهت پیشرفت شهرستان

آئین تجلیل از پژوهشگران و مولفین برتر آموزش و پرورش ناحیه یک 
شهرستان بهارستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان برگزار 

شد.  
 تمهیدی در این جلسه اظهار داشت: کشور عزیزمان ایران در زمره  

کشورهای در حال توسعه به شمار می رود .
 وی افزود: مهمترین اساس پیشرفت و توسعه ی هر کشوری فعالیتهای 

پژوهشی و تحقیقاتی توسط نخبگان آن کشور است.
 سرپرست فرمانداری بهارستان ادامه داد: امروزه یکی از ارکان مهم 
بحث  کشور،  کنونی  شرایط  در  و  است  فناوری  و  پژوهش  کشورها 
آن  برای  بایست  می  که  است  اقداماتی  محوری ترین  جزء  پژوهش 

سرمایه گذاری و برنامه ریزی نمائیم.
تمهیدی گفت: شاید در شهرستان بهارستان در حوزه زیر ساخت ها 
و  دانش  علم،  زمینه ی  قطعا در  معتقدم  اما  باشیم،  مواجه  با کمبود 
برخورداری از مغزهای متفکر هیچ کمبودی در این شهرستان نداریم.

 سرپرست فرمانداری بهارستان افزود: در شهرستان بهارستان  دانش 
آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، اساتید و فرهیختگانی هستند که می 
توان از ظرفیت آنها به عنوان مغزهای متفکر برای پیشبرد اهداف کالن 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بهره برد .
وی گفت: دانش آموزان نخبه امروز ما قطعا دانشمندان فردای کشور 
و شهرستان هستند که مسیر توسعه شهرستان با طرح ها و ایده های 

آنها، به درستی ترسیم خواهد شد.
 سرپرست فرمانداری بهارستان در پایان بر استفاده از  ظرفیت نخبگان 
در جهت پشیرفت شهرستان تاکید و از تمامی کسانی که در مسیر 
توسعه پژوهش های مختلف در شهرستان تالش می کنند قدردانی 

نمود.

 برای اولین بار در شهرستان شهریار 
به همت مجموعه مدیریتی اندیشه و 
توجه  با  حمایتی  اهداف  راستای  در 
به آسیبی که از ناحیه شیوع کرونا به 
این قشر از جامعه وارد شده بود ،طی 
مراسمی طرح توزیع الستیک رایگان 
توسط  عمومی  نقل  حمل   و   ویژه 
شهرداری اندیشه بین تاکسی داران و 

بهره برداران  این شهر آغاز  گردید .
حضور  با  که  مراسم  این  در 
حجت االسالم والمسلمین باباییان امام 
جمعه ، علی ملکی شهردار، رئیس و 
عامل  مدیر  و  اسالمی  اعضای شورای 
اندیشه  عمومی  نقل  و  سازمان حمل 
در  اندیشه  شهردار   ، گردید  برگزار 
این مراسم ضمن قدردانی از زحمات 
رانندگان  روزی  شبانه  تالش های  و 
سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری 
اقشار  ترین  توقع  کم  از  یکی   : گفت 
جامعه که با زحمت و حوصله زیاد به 
رزق روزی حالل می پردازند، تاکسی 
داران و بهره برداران اتوبوسهای شهری 
هستند که در این برهه حساس زمانی 
باید نگاه جامعه تری به این قشر داشته 

باشیم 
اقدامات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  حمل  حوزه  در  اندیشه  شهرداری 
شیوع  ابتدای  از   : افزود  عمومی  نقل 
شهرداری  مجموعه  کرونا  ویروس 
دو  در  بهداشتی  پک  توزیع  به  اقدام 
مرحله ، بخشودگی سه ماهه عوارض 
ماهه  شش  بخشودگی   ، ها  تاکسی 
اتوبوس ها، کمکهای مومنانه  عوارض 
، بخشودگی عوارض میادین تره بار ، 
ضد عفونی مستمر خودروها و معابر ، و 
توزیع رایگان الستیک که امروز شاهد 
آن هستیم از اهم فعالیتهای شهرداری 

اندیشه در حوزه کروناست .
علی ملکی در ادامه افزود : با توجه به 
رکود شدید اقتصادی و محدودیت هایی 
که توسط ستاد مبارزه با کرونا در کل 
و  داران  تاکسی  گرفت  انجام  کشور 
در  آسیب  این  از  نیز  برداران  بهره 

از  حمایت  جهت  در  و  نبودند  امان 
این عزیزان سعی نموده ایم تا توزیع 
این الستیک ها بصورت کامال رایگان 
اتوبوسها  در خصوص  که  گیرد  انجام 
دو مرحله کمک مالی انجام گرفت  و 

مرحله سوم نیز در دست اقدام است.
شهردار اندیشه افزود : خوشبختانه با 
حلقه   ٣٨۶ اسالمی  شورای  حمایت 
الستیک سمند، ٩٩٨ حلقه الستیک 
پژو و ١٩۶ حلقه الستیک پراید بین 
الزم  که  گردید  توزیع  داران  تاکسی 
شائبه  بی  حمایت های  از  میدانم 
اعضای شورای اسالمی در تصویب بی 
وقفه لوایح مربوط به بیماری کرونا در 

تمام حوزه ها قدردانی نمایم .
در ادامه این مراسم امام جمعه محترم 
شهر اندیشه  نیز نگاه ویژه شهرداری 
متفاوت  بسیار  را  اسالمی  شورای  و 
در شهر   : افزود  و  دانست  و ستودنی 
حمایت  برای  بزرگی  کارهای  اندیشه 
در  کرونا  بیماری  از  دیدگان  آسیب 
یکسال گذشته انجام گرفته است که 

اسالمی در  نقش شهرداری و شورای 
این راستا بسیار پر رنگ بوده است و 
مسئولین  و  پرسنل  همه  از  دارد  جا 
شهری  خدمات  بویژه  شهرداری 
شاهد  که  نقل  و  حمل  سازمان  و 

تالش های آنها بوده ام تقدیر نمایم .
وی تصریح کرد : حمایت از راننده های 
عمل  اند  دیده  آسیب  شک   بی  که 
آمدن  میدان  به  و  است  خوبی  بسیار 
شورای اسالمی و شهردار اندیشه کاری 

ستودنی است.
شهرداری  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
تاکسی  و  جانبازان  حوزه  در  اندیشه 
سطح  در  مسایل  دیگر  و  داران 
شهریار  شهرستان  به  نسبت  باالتری 

سازماندهی و برنامه ریزی شده است.
وکیلی  یعقوب  مراسم  این  ادامه  در 
رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه نیز 
از تعامل مدیر عامل و پرسنل سازمان 
حمل و نقل عمومی شهرداری تقدیر 
نمود و سپس افزود : شورای اسالمی 
و  اقدام  هیچ  از  کرونا  با  مقابله  در 

هزینه ای البته با توجه به قوانین دریغ 
حال  جهت  در  که  چرا  کرد  نخواهد 
شهروندان شریف باید حرکت نماییم .

شکیبایی  و  صبر  از  ادامه  در  وی 
رانندگان حمل و نقل عمومی قدردانی 
نمود و یادآور شد : این طرح خداقوتی 
کوچک برای رانندگان بزرگ منش و با 
معرفت شهر است که در زمان شیوع 
این بیماری منحوس به بهترین وجه 
به مردم خدمت رسانی نمودند و برای 
این  شهریار  شهرستان  در  بار  اولین 
طرح اجرایی شده و امیدواریم توانسته 
باشیم قدری از آسیب های این عزیزان 

را جبران کنیم.
گفتنی است در پایان این مراسم که 
صورت  نقل  و  حمل  هفته  بمناسبت 
گرفت به جهت رعایت حال شهروندان 
برای استفاده از حمل و نقل عمومی 
رانندگان،  از  تعدادی  به  توزیع   طرح 
الستیک اعطا گردید و در ادامه طبق 
زمانبندی تمام بهره برداران الستیک 

های اهدایی را دریافت خواهند کرد.

برای اولین بار در شهر اندیشه صورت گرفت؛ طرح توزیع 

الستیك رایگان ویژه حمل   و  نقل عمومی توسط شهرداری اندیشه

شهرستان  پرستاران  از  تجلیل  آئین 
حضرت  والدت  مناسبت  به  شهریار 
زینب)س( با حضور فرماندار و مسؤوالن 
شهرستان برگزار شد و طاهری فرماندار 
شهریار ایثار و فداکاری پرستاران و کادر 

درمانی شهریار را ستودنی دانست .
 آئین تجلیل از پرستاران و کادر درمان 
حضور  با  امروز  شهریار  شهرستان 
طاهری فرماندار شهریار، حجت االسالم 
والمسلمین بابائیان امام جمعه اندیشه، 
سایر  و  درمان  و  بهداشت  مدیر شبکه 
مسؤوالن شهرستانی در بیمارستان های 
تامین  بیمارستان  سجاد)ع(،  امام 
اجتماعی، بیمارستان نور و بیمارستان 

میالد برگزار شد.
حضور  ضمن  مسؤوالن  آئین  این  در 
شهرستان،  بیمارستان های  در  کوتاه 
از پرستاران و کادر درمانی  از تعدادی 

در  شاغل  پرستار   ٨۰۰ از  نیابت  به 
شهرستان شهریار با اهدای گل و لوح 

تقدیر و تجلیل کردند.
شهرستان  فرماندار  طاهری  نوراهلل 
شهریار نیز در این آیین ضمن تبریک 
زینب)س(  حضرت  باسعادت  میالد 
را  روز  این  کرد:  اظهار  پرستار  روز  و 
به  کشور  پرستاران  تمامی  خدمت  به 
ویژه پرستاران عزیز شهرستان شهریار 
و  خدمات  از  و  نموده  عرض  تبریک 
کادر  و  پرستاران  ایثارگرانه  زحمات 
ویروس  با  مقابله  در  شهرستان  درمان 

منحوس کرونا تقدیر می کنم.
ارزشمند  اقدامات  انجام  با  افزود:  وی 
مقداری  بهداشت  وزارت  و  کرونا  ستاد 
و  یافته  کاهش  کرونا  بیماری  موج  از 
قرمز  حالت  از  کشور  نقاط  از  بسیاری 
زحمات  از  ناشی  که  است  شده  خارج 

تمامی پرستاران، پزشکان و کادر درمان 
کشور است.

کار  داشت:  بیان  شهریار  فرماندار 
پرستاران به دو وجه مهربانی و عطوفت 
تقسیم  تخصصی  و  فنی  اقدامات  و 
از حضرت  تاسی  به  الحق  که  می شود 
فداکاری  و  ایثار  حال  در  زینب)س( 

هستند.
در  شهریار  شهرستان  گفت:  طاهری 
میان  در  پزشکی  خدمات  محوریت 
که  دارد  قرار  اطراف  های  شهرستان 
خدمات دهی را دشوار می کند اما کادر 
خدمت  حال  در  توان  تمام  با  درمانی 

هستند.

تجلیل از پرستاران شهرستان شهریار/ ایثار پرستاران 
در مبارزه با کرونا ستونی است

گزارش

تداوم ترمیم و بازسازی پایگاه های 
بسیج شهری

امنیت بیشتِر  برقراری  با هدف استقرار بهتر بسیجیان و  اقدام  این 
محالت شهری اجرایی می شود.

بازسازی  عملیات  صالحیه،  شهردار  مند  آگاهی  دستورمحمد  با 
پایگاههای بسیج شهری در دستور کار واحد امانی قرار گرفته است 
که پس از ترمیم حوزه بسیج خواهران و برادران، پایگاه شهید درهم 
قرار گرفته  اقدام سازنده  این  نوری هدف  پایگاه شهید  بار  این  پور 

است.
آگاهی مند در این خصوص اظهار کرد: حضور موثر نیروهای مردمی 
در  مهمی  نقش  ثاراهلل  و  رضویون  های  گشت  برپایی  با  که  بسیج 
برقراری امنیت داخلی ایفا می کنند، می تواند بازوی مکمل مطلوبی 
برای نیروهای خدوم انتطامی باشد که این امر خدمت رسانی های 

متنوعی را طلب می کند.
بازسازی  و  پایگاه بسیج شهری در طرح عمران  اضافه کرد: ۵  وی 
شهرداری صالحیه قرار دارند که به اولویت، خدمات دهی مناسبی به 

این کانون های مردمی ارائه می شود.
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خدمات عمرانی، منطبق با خواست و نیازهای شهروندان

رفاهی،  عمرانی،  خدمات  بیشترین  شهرداری ها  نیست  پوشیده  برکسی 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... را به شهروندان در جهت رفاه آسایش 

به ارمغان می آورند.
 بر اساس این گزارش: این درحالی است که متاسفانه برخی مسئولین به 
جهت کم  توجهی به ارائه گزارش عملکرد که حق  مسلم شهروندان است 
قاسمیان شهردار  آنچه مشخص است دکتر  ولی  آنان دریغ می کنند  از 
گلستان که در شرایط خاص این مسئولیت را پذیرفته و با همکاری و 
مساعدت کارکنان خدوم شهرداری و با تکیه بر تجربه و اخالق و رفتار 
خوب خود توانسته در این مدت کم، کارهای بزرگی را مدیریت کند که 
گزارش زیر بخشی از اقدامات صورت گرفته است که امید است مورد توجه 

مردم فهیم گلستان قرارگیرد.
دکتر قاسمیان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی با تقدیر و تشکر از همه 
همکاران، اعضای شورای شهر گلستان و شهروندان شریف این شهر در 
تشریح عملکرد شهرداری، گفت: همانطور که استحضار دارید شهرداری 
تجربیات  از  استفاده  و  بومی  نیروهای  از  بهره مندی  رویکرد  با  گلستان 
نیروهای با سابقه و با برنامه  ریزی توانسته افق بزرگی را برای رشد و آبادان 
شهر ترسیم کند که گزارش عملکرد اجمالی پنج ماهه ذیل نشان دهنده 

موفقیت این برنامه ها است:
-  بهره برداری از فاز سوم و چهارم پروژه هدایت آبهای سطحی

- پیشرفت مطلوب در سرای محله
-  احداث خانه کشتی

-  احداث کتابخانه)کاملیا(
بر  - خشکه چینی، سنگفرش، جدول گذاری و آسفالت گسترده معابر 

اساس اولویت درخواست شهروندان محترم
-  بازگشایی ورودی شهرک قلعه میر

-  پروژه تعریض و برداشت الین کندرو در محدوده سبزدشت تا امیرکبیر 
کمتر از ۶۰ روز به مرحله بهره برداری رسید

زیست  مشکالت  و  سطحی  آبهای  تجمع  لجنزار،  مربع  متر  ۶هزار    -
محیطی در احداث پروژه اتصال شهرک الهیه به خیابان پرفسور هشترودی 

تسهیل یافت.
- لکه گیری معابر سطح شهر از ابتدای خرداد تاکنون روزانه 7۰تن با اولویت 

معابر اصلی شهر
-  روان سازی ترافیک با اصالح هندسی دوربرگزدان در سه راهی آدران و 

احداث ایستگاه تاکسی
-  جمع آوری دست  فروشان از معابراصلی مرکز شهر و سه راهی آدران

- دیوار کشی و محوطه سازی پروژه ساختمان فرمانداری جدید واقع در 
ابتدای بلوار شهید ابدام

- احداث ساختمان فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج و سپاه بخش گلستان
تأمین  و  رو  عابر  هوایی  پل  احداث  قطار شهری،  ایستگاه  ساماندهی   -

روشنایی کمربندی شمالی و جهت رفاه حال شهروندان
- تکمیل پارک شهدای مدافع حرم واقع در انتهای 24 متری شهید چمران

- تکمیل کمربندی شمالی
-  روشنایی بلوار جدید التأسیس الهیه – پرفسور هشترودی

-  خیابان 22 بهمن با 2۰۰۰ هزار تن آسفالت مکانیزه، به بهره برداری 
رسید

تجلیل مدیریت شهری پرند از 
دست اندر کاران حوزه کتابخوانی

در جلسه رسمی شورای اسالمی شهر پرند که به ریاست مهندس خانی و با 
حضور مهندس عرب شهردار و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر و جانشین 
فرمانده سپاه پرند برگزار شد، از دست اندرکاران حوزه کتاب و کتاب خوانی 
تجلیل به عمل آمد.مهندس خانی در این جلسه گفت: کتاب و کتابخوانی 
نقش بسزایی در بسط فرهنگ و توسعه اجتماعی دارد و جوامع موفق، جوامعی 

هستند که کتاب بخش الینفک زندگی شهروندانشان را تشکیل می دهد.
 مهندس عرب شهردار پرند نیز با اشاره به توجه ویژه مدیریت شهری پرند به 
مقوله توسعه فرهنگی، بیان داشت: توسعه زیرساخت های فرهنگی از الزامات 
هر شهر پویا و پیشرفته ای است و احداث ساختمان سرای_محله و کتابخانه از 
جمله اقدامات عمرانی مدیریت شهری برای افزایش سرانه ها و اماکن فرهنگی 

شهر پرند در سال جاری به شمار می رود.
سرانه  به  مربع  متر  از ٩۰۰  بیش  پروژه  این  افتتاح  با  افزود:  پرند   شهردار 
فرهنگی شهر افزوده می شود و فضای مناسبی برای فعاالن حوزه کتاب و 
کتابخوانی فراهم خواهد شد. آقای حمید گراوند رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر پرند نیز ضمن قدردانی از 
فعاالن فرهنگی شهر پرند، در سخنانی زحمات دست اندکاران حوزه کتاب و 
کتابخوانی را ستودند. در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر، از فعاالن عرصه 

کتاب و کتابخوانی در شهر پرند تجلیل به عمل آمد.

از  حمایت  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
تثبیت  بر  عالوه  داخلی  تولیدکنندگان 
انتخابی  شعار  تحقق  به  موجود  اشتغال 
سال ١٣٩٩ مبنی بر جهش تولید در این 

شهرستان کمک می کند. 
شرکت  از  بازدید  در  ملکشاهی  نظام   
شهرک  در  واقع  ماشین  حفر  تولیدی 
مهناز  همراه  به  شهر  نصیر  صنعتی 
ریاضتی؛ رییس اداره صمت و آقا رحیمی؛ 
شهرستان  نعاون  و  کار   اداره  رییس 
قدردانی  ضمن  شد،  انجام  کریم   رباط 
تولید کنندگان شهرستان رباط کریم  از 
تولیدکنندگان  از  حمایت  کرد:  بیان 
داخلی عالوه بر تثبیت اشتغال موجود به 
تحقق شعار سال رهبری و جهش تولید 
تحقق  برای  همچنین  و  کند  می  کمک 
و  تولید  ضامن  که  راهبردی  شعار  این 
اشتغال است به همکاری تمامی بخش ها 
و  سرمایه گذاران  همکاری  خصوص  به 
همراهی مسووالن امر نیاز است .نماینده 
از  هدف  بازدید  حاشیه  در  دولت  عالی 

این برنامه را ضمن بررسی روند فعالیت 
و  مسائل  شنیدن  تولیدی  واحدهای 
نیازهای فعاالن این عرصه دانست و اظهار 
کرد: تالش ها بر این است که با شناسایی 
و رفع مشکالت و پاسخ به مطالبات، روند 
تولید در بخش های مختلف رو به رشد و 

توسعه حرکت کند.
ملکشاهی همچنین با اشاره حمایت دولت 
داخلی  کنندگان  تولید  از  امید  و  تدبیر 
در  ها  ظرفیت  همه  از  دولت  کرد:  ابراز 
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری استفاده 
می کند و کارگروه رفع موانع تولید کمک 

شایانی را در رفع موانع تولید داشته اند.
فرماندار رباط کریم هدف از این بازدید را 
این شرکت  عنوان  توسعه  بررسی طرح 
کرد: از عمده ترین مشکالت این شرکت 
ماشین  برای  نیاز  مورد  سوخت  تهیه 
آالت و همچنین نداشتن کدپستی ثبتی 

شرکت بر شمرد.
حمید رضا افراسیابی مدیر عامل شرکت 
از  بازدید فرماندار  ادامه  حفار ماشین در 

شرکت  کرد:  عنوان  تولیدی  واحد  این 
هدف  با   ١٣7٣ سال  در  ماشین  حفار 
اسالمی  ایران  بالندگی  و  سازندگی 

تاسیس گردید.
این تولید کننده در خصوص تولیدات و 
اشتغالزایی این کارخانه افزود: با توجه به 
این که این کارخانه اکنون فراتر از بحث 
به کار تحقیقاتی در  با تکیه  کارگاهی و 
از بزرگترین تولید  حال تولید است یک 

کنندگان ماشین آالت سنگین می باشد  
2۰نوع  از  بیش  تولید  با  تواسته   که  
محصول متفاوت در زمینه ماشین آالت 
لیفتراک، جرثقیل،  غلطک،  لودر،  مانند) 
بولدوزر، و...( و همچنین زمینه اشتغالزایی 

٨۰ نفر را فراهم کند.
گفتنی است در پایان این بازدید مشکالت 
کمک  به  تولید  شرکت  این  پستی  کد 

فرماندار حل گردید .

ملکشاهی: الزمه تحقق شعار جهش تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری 

حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است

بررسی مشکالت کسبه بازار روز اسالمی 
شهر اندیشه با حضور دادستان و شهردار

 ، اندیشه  شهردار  ملکی    ، دادستان  پور  عسگری  با حضور  جلسه ای   طی 
اسالمی  ایرانی  بازار  و هیئت مدیره   مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران 
بفرد مورد  بزرگ  تجاری  منحصر  این مجموعه  اندیشه مشکالت کسبه  شهر 
بررسی قرار گرفت . در این جلسه ابتدا کسبه این بازار مدرن و صنعتی با بیان 
مشکالت خود در حوزه های اطفاء حریق ، تامین و نگهداری فضای سبز ،  

تامین برق و عدم قطعی آن پرداختند و خواستار رسیدگی این  موارد شدند .
در ادامه این جلسه علی ملکی شهردار ضمن اشاره به مشکالتی که در زمان 
شیوع کرونا برای کسبه به وجود آورده بود گفت : کسبه بازار ایرانی اسالمی  
در طرح های مختلف محدودیت های کرونایی همراه وهمیار مجموعه شهر 
بودند و ما وظیفه داریم تا مشکالت این عزیزان را رفع نماییم چرا که علیرغم 
رکود اقتصادی با رعایت پروتکلها و دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا در 

راستای حفظ سالمت عمومی اقدام نمودند.

آرامستان شهر پرند بهشت رضوان نام گرفت
از  پرند  اجتماعی شورای اسالمی شهر  و  فرهنگی  رئیس کمیسیون 
نامگذاری آرامستان تازه تاسیس شهر پرند خبر داد و گفت: بر اساس 
این  تازه تاسیس  نام آرامستاِن  نامگذاری شهر پرند،  تصمیم شورای 

شهر، بهشت رضوان نام گرفت. 
شورای  جلسه  پیروی  گفت:  خصوص  این  در  گراوند  حمید  آقای 
نامگذاری شهر پرند که چند روز گذشته با حضور کلیه اعضا برگزار 
پرند  تاسیس  تازه  آرامستان  اعضا،  نظر  تبادل  و  از گفتگو  شد، پس 

بهشت رضوان نامگذاری شد.

ساخت تونل نور در نسیم شهر
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 
با اجرای طرح های متنوع می تواند فضای 

شهر را شاداب تر کند.
از خاص  نور یکی  تونل  مهندس طالیی؛ 
ترین و جذاب ترین نوع نور پردازی شهری 
زیبایی  افزایش  بر  عالوه  که  باشد  می 
شهروندان  نشاط  و  شور  موجب  بصری 
شده و حس تعلق خاطر آنان را نسبت به 

فضاهای شهری افزایش می دهد .
طالیی؛ سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری با اجرای طرح های 

متنوع می تواند فضای شهر را شاداب تر کند .
گفتنی است تونل نور نسیم شهر در پیاده رو و فضای سبز بلوار امام 
خمینی)ره( به طول ۵۰ متر ساخته شده است تا به عنوان یکی از 

المان های شهری موجب نشاط شهروندان گردد.

حضور نماینده ستاد مدیریت بحران استان 
تهران در شهرداری نصیرشهر

شرفی نماینده محترم سازمان ستاد مدیریت بحران استان تهران به همراه 
جافری سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم با 
حضور در ستاد مدیریت بحران شهرداری نصیرشهر از فعالیت های انجام گرفته 

در این مجموعه بازدید نمودند.
و  تجهیزات  امکانات،  اضطراری،  اسکان  محل  بررسی  هدف  با  بازدید  این 
ماشین آالت و ارائه راهکارهای مناسب در جهت خدمات رسانی بهتر و مناسب 

در شرایط بحرانی انجام گرفت .
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به مناسبت میالد باسعادت حضرت زینب 
تجلیل  مراسم  پرستار،  روز  و  )س(  کبری 
شهرستان  مختلف  نقاط  در  پرستاران  از 

شمیرانات برگزار شد.
هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به   
فرارسیدن  مناسبت  به  شمیرانات؛  احمر 
پرستار  روز  و  )س(  زینب  حضرت  میالد 
اعضای  از  یلداجمعی  با شب  زمانی  هم  و 
هالل  جمعیت  جوانان  ومسئول  داوطلب 
بیمارستان  در  حضور  با  احمرشمیرانات 
های مسیح دانشوری ، شهدای تجریش ، 
آیت اهلل طالقانی و بیمارستان نور افشار از 

پرستاران تجلیل کردند.
احمر  هالل  جمعیت  سرپرست  شریفی 
این  درخصوص  یکشنبه  عصر  شمیرانات 

والدت  مناسبت  به  تبریک  دیدارضمن 
پرستاراظهارکرد:  روز  و  زینب  حضرت 
پرستاری شغلی است سراسر عشق و عالقه 
و کسی که عاشق خدمت کردن به مردم 
نباشد به هیچ عنوان نمی تواند در این حرفه 

دوام بیاورد.
درمان  کادر  زحمات  افزود:  جمال شریفی 
به ویژه پرستاران قابل جبران نخواهد بود و 
در طی این یکسال با شیوع ویروس کرونا 
چه روزهای سخت و طاقت فرسایی را برای 
خدمت به بیماران با دوری از خانواده سپری 

کردند و امیدوارم همواره سالمت باشید.
در  احمرشمیرانات  هالل  داوطلب  اعضای 
شاخه  اهدا  با  پرستاران  دیداراز  این  پایان 

گل تجلیل کردند.

تجلیل از پرستاران توسط اعضای جوانان 

هالل احمر شهرستان شمیرانات

استفاده از هنر اوریگامی برای تولید محصوالت پیشرفته نانو

تولید  از  الرن  مک  شرکت 
خبر  خود  جدید  خودروی  ابر 
داده که تنها در آمریکا عرضه 
دو  موتور  دارای  و  خواهد شد 

توربینه وی ۸ خواهد بود.
قدرت  نیواطلس،  از  نقل  به   
اسب   ۸۲۴ خودرو  این  موتور 
 ۸۰۰ آن  گشتاور  و  بخار 

نیوتون متر خواهد بود. بنابراین 
خودروی  قدرتمندترین  یادشده  خودروی 
شرکت  توسط  شده  عرضه  هیبریدی  غیر 

مک الرن است.
حداکثر سرعت این خودروی دونفره، ۳۵۰ 
کیلومتر در ساعت است. البته با تغییراتی 
خودرو  این  ظرفیت  می توان  طراحی  در 
مسافر(  دو  و  راننده  )شامل  نفر  سه  به  را 
افزایش داد.درب های این خودرو به سمت 

و طرح  عریض  درب های  می شود.  باز  باال 
رنگ نارنجی، سفید و کربنی بسیار پر زرق 
و برق، باعث می شود یکی از برجسته ترین 
مک  از  که  را  طرح هایی  نمایشی ترین  و 
الرن دیده ایم، در خودروی یادشده شاهد 
مدل  اول ۱۵  مرحله  در  است  باشیم.قرار 
کدام  هر  که  شود  تولید  خودرو  این  از 
شاهد  خریداران  خواسته های  اساس  بر 

تغییراتی خواهند بود. 

ابرخودروی مک الرن با موتور
 ۸۲۴ اسب بخاری از راه رسید

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  
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وظیفه  با  اجتماعی  تأمین  سازمان 
از  نیمی  از  به بیش  خدمات رسانی 
است  موظف  گرامی  میهنان  هم 
بمنظور  مناسب  ریزی  برنامه  با 
و  رجوع   ارباب   مراجعه  کاهش 
و  رفاه  افزایش  برای  همچنین 
خدمات  از  مشتریان  رضایت 
غیرحضوری استفاده نماید برهمین 
اساس سازمان بر آن است تا بیشتر 
درگاه  طریق  از  را  خود  خدمات 

خدمات الکترونیک ارائه نماید. 
در مدیریت دولتی نوین، دولت ها 
با این پرسش مواجهند که چگونه 
بهتر  سریع تر،  خدماتی  میتوانند 
باالتر  باکیفیت  و  هزینه تر  کم   و 
نمایند.  ارائه  شفافیت  عین   در 
افزایش  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
آمده،  پدید  نیازهای  و  آگاهی 
دولتی  سازمان های  به  مراجعان 
توانایی  سازمان ها  این  مایلند  نیز 
اجرای خدمات وعده داده شده را به 
نحواحسن و قابل اتکا ارائه نمایند. 
به طوریکه همواره در نظر سنجی 
ساختن  فراهم  به  عالقه مندی  ها 
کمک  کل  در  و  مناسب  خدمات 
سازمان به مخاطبین جهت دریافت 
مراجعان  نظر  از  خدمت  بهترین 
شده  شمرده  آیتمها  مهمترین  از 
است  دلیل  همین  به  شاید  است. 
که دولت ها توسعه و بهبود کیفیت 
خدمات را به عنوان یک رکن اساسی 
در نظر می گیرند و به عنوان اولویت 
الکترونیک  دستیاریهای  اجرای  در 
تلقی  ساالری   شهروند  معنای  به 

می کنند. 
در همین خصوص یکی از بهترین 
استفاده  فعالیتها  بهبود  راهکارهای 
الکترونیکی  خدمات  و  فن آوری  از 
نقش  افزایش  با  طوریکه  به  است. 
عرصه  در  خدماتی  سازمان های 
های مختلف، کیفیت ارائه خدمات 
محور  یک  به عنوان  الکترونیکی 
رقابت  عرصه  در  موثر  کلیدی 
شود. می  سازی  پیاده   معرفی و 

خود  مشتریان  سازمان ها،  امروزه 
ارزشمند  سرمایه های  به عنوان  را 
کارکنان  همه  از  و  می دانند 
حفظ  برای  که  می خواهند  خود 
خدمات  ارائه  در  آن ها،  رضایت 
نمایند.  تالش  و  سعی   مختلف 
با  نیز  اجتماعی  تامین  سازمان 
خواستها  تحلیل  و  نیازسنجی 
خدمات  از  مشتری  انتظارات  و 
الکترونیکی  با بهره مندی از امکانات 
ICT و تیمهای مجرب، متخصص 
و حرفه ای ضمن حرکت در مسیر 
سازی  مجازی  با  خود  انداز  چشم 
انجام  طرق  در  تغییر  و  خدمات 
کارایی  افزایش  منظور  به  که  امور 
نهایت  در  و  سیستم  اثربخشی  و 
مخاطبین  رضایتمندی  افزایش 
پیاده  با  است،  داده  صورت  خود 
نام ۳۰7۰  به  جامع  سازی طرحی 
با محوریت رونمایی از ۳۰ خدمت 
کاهش  منظور   به  که  الکترونیکی 
حضوری  مراجعه  بار  میلیون   7۰
به واحدهای اجرایی از طریق درگاه 
 https://eservices.tamin.ir 

دولت  سازی  پیاده  در  سرعت  به 
الکترونیک گام برداشته است.

در  رضایت  ایجاد  تردید  بدون 
نیازمند  اول  وهله  در  مشتریان 
های  خواسته  و  نیازها  شناخت 
مشتریان و سپس انتقال این خواسته 
ها به موقعیتی است که محصوالت 
امر  این  تولید می شود.  و خدمات 
با توجه به پیچیده شدن روزافزون 
اجتماعی  اقتصادی،  های  سیستم 
نمی  اتفاق  خودبه خود  فرهنگی،  و 
رویه هایی  و  روشها  به  بلکه  افتد؛ 
نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم 
 را به فرآیندی سازمانی مبدل کند. 
نیازها  ها،  خواسته  تغییر  طرفی  از 
واقعیت  یک  مشتریان  انتظارات  و 
تامین  سازمان  است.  انکارناپذیر 
تغییرها  این  شناخت  با  اجتماعی 
کردن  برآورده  و  هدف  جامعه  در 
با  خود  مخاطبین  های  خواسته 
رونمایی از طرح های پروژه ۳۰7۰ 
هفته  هر  شنبه  دو  روزهای  در 
شود  می  باعث   99 ماه  بهمن  تا 
جریان  از  متفاوتی  تجربه  کاربران 

تعاملی اطالعات داشته باشند.
های  طرح  تشریح  در  اورنگ 
رونمایی شده از پروژه ۳۰7۰ اعالم 
ابتدای رو نمایی این طرح  از  کرد؛ 
موضوعات  با  طرح   ۱7 تاکنون 
است: گردیده  رونمایی   ذیل 

حذف  ازدواج.  هدیه  پرداخت 
اناث  فرزندان  حضوری  مراجعه 
هوشمند  ثبت   - بگیران  مستمری 
الکترونیک  ابالغ  کفالت.  خاتمه 
خدمات  سامانه  جایگزینی   -
مفاصاحساب   ابالغ  غیرحضوری. 
استعالم  پیمانکار.   و  واگذارنده  به 
بیمه  و  مستمری  دریافت  وضعیت 
افراد  غیرحضوری  نامنویسی  شده. 
تبعی توسط بیمه شده. درخواست 
غیر حضوری تکمیل سوابق. انعقاد 
بیمه  برخط  دریافت  و  قرارداد 
تعهد  غیرحضوری  اخذ  اختیاری- 
الکترونیک.  نامه و حذف ابالغ غیر 
امکان مشاهده جزئیات محاسبات و 
گردش حساب بدهی ها. درخواست 

سرویس  حوادث.  غیرحضوری 
غیرحضوری احتساب سوابق دوران 
الکترونیکی  اخذ  سربازی.  خدمت 
درخواست و صدور هوشمند و ابالغ 
غیرحضوری  دریافت  مفاصاحساب. 
اعالم  و  تعیین  و  کارفرما  اعتراض 
الکترونیکی  اخذ  رسیدگی.  زمان 
درخواست و صدور هوشمند و ابالغ 
مفاصاحساب. ارتقاء سامانه دریافت 
امکانات  و  کار  میز  ارائه  و  لیست 
اصالح  برای  کارفرما  به  کنترلی 
لیست قبل از ارسال. انعقاد قرارداد 
و  حرف  بیمه  برخط  دریافت  و 
مشاغل آزاد. درخواست غیرحضوری 

کمیسیون پزشکی. 
اجتماعی  تامین  مدیرکل 
شهرستانهای استان تهران همچنین 
طرحها  این  باقی  که  داد  وعده 
آتی  های  هفته  در  ذیل  شرح  به 

رونمایی خواهدشد:  
)سامانه  درآمد  از  کاغذ  -حذف 

مکاتبات الکترونیک(. 
-پرداخت غیر حضوری کمک هزینه 

مراسم ترحیم . 
بیکار  -بیمه 

ی غیرحضوری 
درخواست  غیرحضوری  اخذ   -

کفالت و بازرسی.  
- غیرحضوری کمک هزینه اروتز و 

پروتز.  
مستمری  حضوری  غیر  برقراری   -

بازماندگان .  
-ارتقاء و بهبود برقراری غیر حضوری 

بازنشستگی عادی. 
نام  سامانه  از  عکس  واکشی   -

نویسی.  
مطالبات  پیگیری   -

متمرکز. 
- امکان تقسیط غیرحضوری و نظام 

مند بدهی ها.  
بیمه  حق  غیرحضوری  پرداخت   -

کسری از ماه.  
مالیات. و  بیمه  مشترک  درگاه   - 

آنی  احتساب  و  برخط  پرداخت   -
 - شده  بیمه  حساب  در  واریزی 

کارفرما.

پارچه ای که امواج الکترومغناطیس را 
مسدود می کند

یادداشت
عباس اورنگ مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران:

خدمات غیرحضوری سازمان با سرعت به سمت آرمان دولت الکترونیک، 

نلو                                                                                                                                            خدمات برخط؛ ۲۴ ساعته شبانه روز هفت روز در هفته، پیش می رود مغا د ا جو
                                      
ارشد  كارشناس 

علوم سياسي

و  اجتماعي   ، اقتصادي  مشکالت  روزها  این 
معیشتي ابعاد مختلف زندگي مردم را دچار چالش 
و دگرگوني کرده، به طوري که آرامش روحي و 
رواني مردم به پایین ترین سطح ممکن رسیده 
است. مشکالتي که بخشي از آن ناشي از تحریم 
ها و شرایط موجود در عرصه هاي بین المللي 
مي  )کووید۱9(  کرونا  بیماري  شیوع  مخصوصاً 
باشد،که قسمتي از تاب و توان سیستم مدیریتي 
و منابع مالي کشور را درگیر خود کرده است. به 
باور بیشترکارشناسان سیاسي و اقتصادي دلسوز 
که علمي در این حوزه ها دارند، عمده ترین دلیل 
این نابساماني هاي اقتصادي را بایستي در سوء 
مدیریت و استفاده هاي ناصواب از منابع ارزي و 
ریالي بیت المال توسط مدیران دانست. مدیراني 
که نگاهي گذرا و موقت به پست و جایگاه خود 
دارند و بدنبال بسترسازي رانتخواري براي خود 
و اطرافیانشان هستند.  شاید همین نگاه و تفکر 
است که سیستم بروکراسي ما را دچار بیماري 
از  رفت  برون  براي  که  کرده  العالجي  سخت 
آن باید سالهاي سال تالش کرد. به گمان من 
مسدود  و  اداري  سیستم  در  ساختاري  اصالح 
کردن مجاري فساد و رانت به مراتب مهم تر و 
کاربردي تر از تغییردولت هاست. تغییر دولتها و 
یا تغییر پارلمانهاي مرکزي و محلي که نه تنها 

هیچ کمکي به ریشه کن شدن فساد نکرده، بلکه 
که  تر  رسیده  دوران  به  تازه  افراد  ورود  موجب 
اتفاقاً نیاز مادي بیشتري دارند، شده است. نفراتي 
که با صرف هزینه هاي بسیار به هدف رسیده و 
غایت آرزو و آمالشان نه خدمت کردن به مردم، 
برابر  چند  و  پرداختي  هاي  هزینه  جبران  بلکه 
کردن ثروت هاي باد آورده اي مي شود که به 
نوعي کسب آن را براي خود حق مي دانند و با 
همین منطق و استدالل از اقشار مختلف جامعه 
استفاده  خود  شخصي  اهداف  پیشبرد  جهت 
ابزاري مي کنند. مدیراني که براي امضاي یک 
قانون را خم  امتیاز ،کمر  یا اعطاي یک  مصوبه 
کرده و ضمن خیانت به بیت المال، هر چیزي 
نوعي توجیه کرده  به  را که دریافت مي کنند، 
طور  به  پندارند.  مي  حالل  روزي  خود  براي  و 
ناهنجاریها،  اصلي  دالیل  از  یکي  یقین  و  قطع 
اندیشه ي موقتي بودن جایگاه  در بین مدیران 
است که طي دهه هاي اخیر بدون هیچ راهبرد 
اداري  برنامه اي براي اصالح آن، در سیستم  و 
مخالف  جریان  است.قطعاً  شده  حاکم  کشور 
نبوده  مردم  انتظار  و  قبول  مورد  هم  تفکر  این 
و نیست، چرا که همواره در این زمینه باورمردم 
مصداق ضرب المثل گندیدن آبي است که یکجا 
بماند. اما منظور و مقصود این است که در کنار 
همین ساز و کاري که بیشترین انتخابات را در 
کل دنیا برگزار مي کنیم، اقدامات و اصالحاتي 
بوجود  دولتي  نهادهاي  قانوني  ساختارهاي  در 
رانت  براي  خلوتي  حیاط  هیچگونه  که  بیاوریم 
خواران باقي نماند. انتخاباتي که با صرف هزینه 
از بودجه ي مملکت  هاي چند هزار میلیاردي 
در  دیني  ساالري  مردم  نماد  به  و  شده  برگزار 

است. شده  تبدیل  ایران  اسالمي  جمهموري 
قصدي براي زیر سوال بردن اصل انتخابات نیست 
اما اگر همین بودجه چندین هزار میلیاردي که 
جهت  در  شود،  مي  خرج  یکبار  سال  دو  هر 
فرهنگي،آموزشي  عمراني،  زیرساختهاي  توسعه 
از چهره ي مناطق محروم هزینه  فقر زدایي  و 
مي شد، مي توانست پیشرفت و آباداني مناطق 
فراهم  را  نقاط کشور  اقصي  در  برخوردار  کمتر 
بین  در  را  طبقاتي  وحشتناک  فاصله  و  آورده 
گاه  و سکونت  کند.مناطق  و کمتر  مردم کمتر 
از  مردم  که  دارد  وجود  شهرستانها  در  هایي 
شرب  آب  مثل  زندگي  اولیه  نیازهاي  داشتن 
سالم، برق، گاز ،آموزش، بهداشت و حتي امنیت 
محروم هستندکه به هیچ عنوان شایسته مردم 
نیست. ایران  اسالمي  مقدس جمهوري  نظام   و 

دارد، سکوت،  تردید هرجا فسادي وجود  بدون 
ابهام،خالء و یاتفسیر نادرست قانون به چشم مي 
خورد. امیدواریم با اقدامات مجلس به اصطالح 
را  کارخود  است  چندماهي  که  یازدهم  انقالبي 
سال ۱۴۰۰  خرداد  در  که  دولتي  و  کرده  آغاز 
تصمیم  یک  یافت،  خواهد  استقرار  و  انتخاب 
عقالیي و بسیار نافذ در این حوزه گرفته شود که 
درصورت استمرار این سیستم فشل در نهادهاي 
براي  کننده  ناامید  بسیار  اي  بایدآینده  دولتي 
هفت  مدت  این  در  هرچند  بود.  متصور  مردم 
ماهه اي که از عمر مجلس یازدهم گذشته است، 
عقالني  و  سنجیده  تصمیمات  اتخاذ  به  امیدي 
که مورد قبول همه ي آحاد جامعه باشد در آن 
دیده نشده و ادبیات کالمي و رفتاري نمایندگان 
پارلمان یازدهم بیشتر جنبه نمایشي، احساسي 

و حزبي دارد. 

نوشتار
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قسمت  در  میدون  برنامه 
بانوی  میزبان  دوم  و  چهل 
کارآفرینی است که توانسته با 
استفاده از چوب، محصوالتی 
درخور  و  باکیفیت  زیبا، 
آنان  زندگی  محل  و  ایرانیان 

خلق کند.
استفاده از چوب و محصوالت 
چوبی همچون ام دی اف در 
گرمای  داخلی،  دکوراسیون 
و  کند  می  بیشتر  را  محیط 
از  عنصری  اینکه  دلیل  به 
طبیعت است، همچون غذایی 
تواند  می  ورزش  یا  و  سالم 
گذار  تاثیر  افراد  سالمتی  در 
نیز  دلیل  همین  به  باشد. 
توسط بسیاری از کارشناسان 
دکوراسیون داخلی توصیه می 
شود اما سختی کار آنجاست 
که پیدا کردن محصوالتی که 
هم زیبا باشند و هم بادوام و 
است.  سخت  کمی  باکیفیت 
برنامه  از  قسمت  این  در 
میدون اما کارآفرینی معرفی 
خواهد شد که می تواند این 
بیشترین  با  را  محصوالت 
مشتریان  دراختیار  کیفیت 

طاهره  خانم  دهد؛  قرار  خود 
باقری صاحب برند مینل

از  میز  مینل  تولیدی  گروه 
با  را  خود  کار   ۱۳9۱ سال 
زمینه  در  زمینه  در  فعالیت 
های  تلویزیون  میز  تولید 
اما رفته  شیشه ای آغاز کرد 
رفته محصوالت چوبی متنوع 
و ام دی اف را نیز وارد خط 
و  رنگی  پوشش  کرد؛  تولید 
روکش  با   MDF، MDF
 MDF و   High glass
به همراه شیشه های  وکیوم 
 EN۱۲۱۵۰ نشکن سکوریت
و یراق آالت محصوالتی است 
که این شرکت درحال حاضر 

مشغول به تولید آن است.
از آنجایی که برای فعالیت در 
مهارت  تولیدات چوبی  حوزه 
بسیار مهم است،  نیروی کار 
خانم باقری تیم عملیاتی خود 
را با بیشترین دقت و ظرافت 
انتخاب کرده و دارای نیروی 
است.  ماهری  بسیار  کار 
خود  محصوالت  قادرند  آنها 
میز  جاکفشی،  شامل  که 
تلویزیون، جلو مبلی، عسلی، 

کابینت، سرویس خواب، میز 
تحریر، کمد دیواری و استند 
است را با بیشترین کیفیت و 
بسازند  یک  درجه  مواداولیه 
آن هم با قیمتی بسیار پایین 
و  وارداتی  محصوالت  تراز 
مینل  درحقیقت  خارجی. 
تولید  به  خدمت  درحال  هم 
توانسته  هم  و  است  کشور 
پرتقاضا،  کار  و  با یک کسب 

اشتغالزایی خوبی ایجاد کند.
برای  خوبی  عایق  ها  چوب 
به  و  هستند  گرما  و  حرارت 
محیط  با  سازگاری  دلیل 
در  زیادی  افراد  زیست، 
خرید  مشتاق  جهان  سراسر 
استفاده  و  چوبی  محصوالت 
و  منازل  در  چوب  صنایع  از 
محیط کارشان هستند. گروه 
تولیدی مینل با بررسی دقیق 
بازار این کشورها و انجام یک 
صادرات  اصولی،  بازاریابی 
ازجمله  آنها  از  برخی  به 
فارس،  خلیج  کشورهای 
ترکیه و روسیه را در نظر دارد 
و امیدوار است بتواند جایگاه 

خود را تثبیت کند.

محصوالت چوبی؛ هدیه طبیعت برای شما نوشتار

محققان دانشگاه نورت وسترن ایلینویز از هنر اوریگامی 
کرده اند  استفاده  جدیدی  نانوی  محصوالت  تولید  برای 
ایجاد  رباتیک  و  دنیای مهندسی  اساسی در  که تحولی 

می کند.
شونده  تا  نانوی  محصوالت  تولید  نیواطلس،  از  نقل  به 
زمینه را برای تولید باتری های ارزان کاغذی، ربات های 
کوچک، ابزار قابل استفاده در حوزه هوافضا و غیره که در 

واکنش به گرما فعال شوند فراهم می کند.
برای ابداع و طراحی محصوالت نانو بدین شیوه از نوعی 
استفاده  به کیریگامی  اوریگامی موسوم  فناوری  از  ویژه 
شده است که نه تنها برای تولید اشکال مختلف با تا زدن 
کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه در قالب آن کاغذها 
نهایی  تا محصول  تا زده می شوند  از بخش های خاصی 

سلول های  تولید  برای  قباًل  خاص  هنر  آید.این  دست  به 
خورشیدی کوچک و پربازده که خورشید را تعقیب کرده و بهره وری 
باالیی دارند، مارهای رباتیک که به طور مستقل حرکت می کنند و 
بالن های قابل برنامه ریزی و تغییر شکل دهنده، مورد استفاده قرار 
گرفته است.نانو محصوالتی که بر مبنای هنر مذکور تولید می شوند 

با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و در حالت عادی دو بعدی 
هستند. اما با تغییر ظاهر از محل های برش زده شده به صورت سه 
بعدی متقارن یا غیرمتقارن درمی آیند. این ابتکار عمل برای تولید 
با  ابزار کنترل جریان هوا در برخورد  گیرنده های رباتیک کوچک، 

بال های هواپیما و غیره قابل استفاده است.

اداره  رئیس  زماني  محمدرضا 
اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري 
بهارستان  و  کریم  رباط  شهرستان 
هفته  مناسبت  به  مراسمي  گفت: 
حمل و نقل، رانندگان و راهداري و 
با حضور  یلدا در شب گذشته  شب 
مدیر  نوروزي  مهندس  آقاي  جناب 
کل محترم راهداري و حمل و نقل 
جناب  و  تهران  استان  اي  جاده 
معاونت  جهاني  مهندس  آقاي 
تهران  استان  راهداري غرب  محترم 
مصدقي  مهندس  آقاي  جناب  و 
معاونت راهداري شرق استان تهران 
دوم  عوارضي  راهدارخانه  محل  در 
 آزاد راه تهران - ساوه برگزار گردید 
 : گفت  ادامه  در  زماني  محمدرضا 
وزارت  عالي  مقام  مراسم  این  در 
وزیر  اسالمي  مهندس  اقاي  جناب 
جناب  و  شهرسازي  و  راه  محترم 
رئیس  نیا  حسن  مهندس  اقاي 
نقل  و  حمل  و  راهداري  سازمان 
ویدئو  صورت  به  کشور  اي  جاده 
که  راهداران  زحمات  از  کنفرانس 
به حق فرشتگان بي ادعاي جاده ها 
روز  و  کردن  تشکر  و  تقدیر  هستن 
 راهدار و شب یلدا را تبریک گفتند

وي در ادامه افزود: فلسفه روز راهدار 

این است که از سال ۱۳۵7 روز اول 
زمستان  شروع  به  توجه  با  ماه  دي 
نگهداري  فرهنگ  ترویج  منظور  به 
و  راهداري  خدمات  معرفي  و  راهها 
تالش  با  که  مردم  به  زحمتکشان  
دشوار  سرماي  در  روزي  شبانه 
تابستان  سخت  گرماي  و  زمستان 
هاي  سرمایه  از  نگهداري  مسئولیت 
ملي و راههاي کشور را به عهده دارند و 
 به عنوان روز راهدار تعیین شده است

 9۰ اینکه  به  توجه  با  گفت:  زماني 
دوش  بر  کشور  نقل  و  درصد حمل 
شبکه  رو  این  از  باشد  مي  ها  جاده 
سرمایه  مهمترین  عنوان  به  راهها 
شاخص  ترین  کلیدي  یکیاز  و  ملي 

کشور  اقتصادي  و  اجتماعي  هاي 
اساس  این  بر  رود  مي  شمار  به 
بهبود  و  سرمایه  این  نگهداري 
توسعه شبکه راهها و ارتقاي ایمني 
در  اصلي  از شاخص هاي  یکي  آنها 
عملکرد دولت ها محسوب مي شود 
از  بیش  با  زمیني  راههاي  شبکه  و 
کل  از  جایي  جابه  سهم  درصد   9۰
 حمل و نقل همواره قابل توجه است

عالي  مقام  گفت:  آخر  در  زماني 
مرقوم  تبریک  از  پس  وزارت 
افتخار  عزیز  راهداران  به  فرمودن 
ایمني  ضامن  راهدار  کنم،  مي 
است. مرز  بدون  سرباز  یک  و   راه 

درود بر راهداران عزیز

 تبریک مقام عالي وزارت جناب آقاي مهندس اسالمي وزیر محترم 
راه و شهرسازي و جناب آقاي مهندس حسن نیا رئیس محترم سازمان 

راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور
تبریک

رسالت سنگین روحانیت در عصر حاضر دفاع از 
انقالب و جهاد علمی و فرهنگی است

نوشتار

جهاد  گفت:  گلستان  بخش  جمعه  امام 
از  اسالمی  انقالب  از  دفاع  و  فرهنگی  و  علمی 
است. و رسالت های روحانیت   مهمترین وظایف 

در  نورپور  محمود  والمسلمین  االسالم  حجت   
اظهار   ، بهارستان  شهرستان  علمای  با  نشست 
سابقه  که  بودند  بسیاری  تاریخ  طول  در  داشت: 
درخشانی داشتند ولی بر اثر غفلت ، غرور، هوا و 
 هوس و حطام دنیا لغزیدند و عاقبت به شر شدند.

داد  نشان  واکنش  زم  پدر  های  صحبت  به  وی 
اخالق  معلم  روحانی  این  روزگاری  افزود:  و 
این  صدای  شری  به  عاقبت  اثر  بر  ولی  بود 

آمریکا  رادیو  و  رژیم صهیونیستی  رسانه  روحانی 
برد. می  سوال  زیر  را  والیت  که  است   شده 

حراست  و  صیانت  گلستان  بخش  جمعه  امام 
انقالب  در  اصل  مهمترین  را  فقیه  والیت  از 
جمهوری  دشمنان  افزود:  و  دانست  اسالمی 
رهبر  و  گرفته  نشانه  را  فقیه  والیت  اسالمی 
را  آنان  های  برنامه  و  فرضیات  تمام  حکیم 
زدند. برهم  و  برمال  اخیر  های  سخنرانی   در 

 ، فرهنگی   ، علمی  جهاد  کرد:  تاکید  نورپور 
و  بودن  مردمی   ، تبلیغ   ، دین  درست  فهم 
از  آن  دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب  از  دفاع 

است. و رسالت های روحانیت   مهمترین وظایف 
مردم  بین  در  روحانیون  و  علما  حضور  به  وی 
جامعه  کنونی  شرایط  در  گفت:  و  کرد  تاکید 
کنار  در  گذشته  از  بیش  باید  روحانیت  جامعه 
فرهنگی  های  حوزه  در  و  بگیرد  قرار  مردم 
باشد. مردم  یاور  و  یار  دینی  و  معشیتی   ، 

خاطرنشان  پایان  در  گلستان  بخش  جمعه  امام 
بزرگ  اسوه  علیها  اهلل  سالم  زینب  کرد: حضرت 
زنده نگهداشتن دین اسالم و تبلیغ شریعت و حق 
خواهی است که باید از این بانوی بزرگ تشییع 

درست بگیریم .
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