اعالم سامانه تلفنی برای پاسخگویی به سؤاالت کرونایی شهروندان تهرانی

پنجشنبه  8آبان 1399
وطنامروز شماره 3059

سامانه تلفن گویای راهنمای سالمت ستاد مقابله با کرونای کالنشهر تهران آماده پاسخگویی به سواالت شهروندان است .به گزارش «وطن
امروز» به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،شهروندان تهرانی میتوانند از طریق تلفن گویای  ۸۹۵۱۱اخبار و
اطالعات مربوط به بیماری کرونا را دریافت کنند .این سامانه به صورت  ۲۴ساعته آماده پاسخگویی به پرسشهای شهروندان است.

اجتماعی

اخبار

بیش از نیمی از فوتیهای روزانه کرونا
مربوط به تهران است

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
گفت :بیش از نیم��ی از فوتیهای روزانه کرونا مربوط به
تهران است .رضا کرمیمحمدی در نشست دورهای شورای
هماهنگی دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق شهر
تهران که به صورت آنالین برگزار ش��د ،با اشاره به شیوع
ویروس کرونا گفت :همه باید کرونا را جدی بگیریم ،چرا که
جدی تلقی نکردن این بیماری ،بزودی سبب تبدیل شدن
آن به یک فاجعه خواهد شد .وی با بیان اینکه نسبت تعداد
فوتیها به مبتالیان در کشور ما در مقایسه با سایر نقاط
جهان بیشتر است ،گفت :در حال حاضر بیش از نیمی از
تعداد فوتیهای روزانه کرونا در کشور مربوط به تهران است.
وی ادامه داد :متاسفانه طی نزدیک به  ۸ماه  ۳۳هزار نفر
از هموطنانمان را به دلیل ابتال به کرونا از دست دادیم در
حالی که در جریان جنگ تحمیلی ساالنه حدود  ۳۰هزار
نفر از رزمندگان و هموطنان ما به شهادت میرسیدند .رئیس
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه
الزم است ستادهای مقابله با کرونا در مناطق فعالتر باشند،
گفت :ستادها ملزم به رعایت و اجرای مصوبات ستاد ملی
کرونا و نیز شهرداری تهران هستند.

ورود مجلس برای حل معضل آلودگی
هوا در روزهای کرونایی

رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسالمی
از ارسال نام ه رسمی برای وزرای نفت و صنعت به منظور
تشدید نظارت بر فعالیت صنایع آالینده در روزهای آینده
خبر داد .سمیه رفیعی در گفتوگو با مهر به شرایط ویژه
کش��ور با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و همزمانی آن با
آلودگی هوای کالنشهرها اشاره کرد و گفت :کارشناسان
فراکس��یون محیطزیس��ت بیش از  ۲هفته است که به
صورت تخصصی با کمک منابع خارجی و گردآوری نظر
کارشناسان داخلی درباره نحوه مدیریت منابع آالینده هوا
در کالنشهرها مطالعه میکنند .وی با بیان اینکه با توجه
به ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا و نارساییهای موجود
لونقل عمومی نمیتوانیم به مردم بگوییم با خودروی
حم 
تکسرنشین بیرون نیایند ،ادامه داد :به همین دلیل باید
تمرکز خود را بر کاهش فعالیت منابع ثابت آالینده بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع در پایتخت و دیگر
کالنشهرها بویژه اصفهان و اراک بر کاهش کیفیت هوا و
انتشار ذرات معلق تأثیر دارند ،گفت :میتوان فعالیت این
صنایع را کنترل کرد و بر اس��تفاده از سوخت آنها نظارت
جدیتری داشت تا به هیچ عنوان مازوت نسوزانند.

مرگ بیش از  1100نفر بر اثر
مسمومیتها در نیمه نخست امسال

در  ۶ماه نخس��ت سال جاری یکهزار و  112نفر بر اثر
مسمومیتهای مختلف جان خود را از دست دادند .این رقم
شامل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن و مسمومیت با داروها
و سموم است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/7
درصد افزایش یافته است .به گزارش فارس ،بر اساس اعالم
پزشکی قانونی ،در این مدت از کل تلفات مسمومیت 702
نفر مرد و  410نفر زن بودند ،این در حالی است که تعداد
مردان فوتش��ده بر اثر مسمومیت در  ۶ماه نخست سال
گذش��ته  700و تعداد زنان  383نفر بوده است .همچنین
تعداد تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در این مدت
نسبت به زمان مشابه سال قبل  14/4درصد افزایش یافته
است .این گزارش میافزاید :در نیمه نخست سال جاری بر
اساس آمارهای موجود از کل موارد مسمومیت 555 ،مورد
نیز مربوط به مسمومیت با سموم است که بیشترین تعداد
تلفات در حوزه مسمومیتها را دربر میگیرد.

مرگبارترین بزرگراههای پایتخت

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ بزرگراههای آزادگان ،امام علی(ع) و فتح را مرگبارترین
بزرگراههای پایتخت در حوزه ترافیک اعالم کرد .سرهنگ
احس��ان مؤمنی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت
تصادفات رانندگی در نیمه نخس��ت امسال گفت :در این
مدت تصادفات فوتی در سطح معابر شهر تهران  ۸درصد،
تصادفات جرحی  ۲۶درصد و تصادفات خسارتی  ۲۰درصد
کاهش داشت .وی همچنین درباره اینکه بیشترین تصادفات
فوتی در کدام بزرگراههای پایتخت رخ داده نیز گفت :در
نیمه نخست امسال بیش��ترین تصادف فوتی در بزرگراه
آزادگان رخ داده به طوری که  ۱۶درصد از کل جانباختگان
حوادث ترافیکی مربوط به این بزرگراه بودهاند .پس از آن نیز
بزرگراههای امام علی(ع) و فتح با سهم  ۷و  ۶درصدی از
کل جانباختگان در رتبههای بعدی قرار دارند و در مجموع
میتوان گفت حدود ۳۰درصد از قربانیان تصادفات رانندگی
پایتخت مربوط به این  ۳بزرگراه است .مومنی یکی از دالیل
تصادفات مرگبار در بزرگراهها را بیتوجهی عابران پیاده به
مقررات برشمرد.

کشف  ۲۲تن روغن خوراکی
احتکارشده در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کش��ف
 ۲۲تن روغن خوراکی احتکارش��ده در تهران خبر داد .به
گزارش تسنیم ،سرهنگ علی ولیپورگودرزی در نشست
خبری افزود :هفته گذش��ته  ۵نفر از افرادی که اقدام به
معام�لات فردایی (خرید طال و ...غیرفیزیکی) میکردند،
بازداشت شدند ،همچنین روز گذشته  20نفر از مرتبطان
با این متهمان که پول زیادی کسب کرده بودند ،دستگیر
شدند .وی در ادامه خاطرنشان کرد :در یکی دو روز گذشته
هم انباری در جنوب تهران که  200تن تنباکوی قاچاق
را دپو کرده بود کشف شد که ارزش اموال مکشوفه 140
میلیارد تومان است .رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگ همچنین بیان کرد :در هفته گذشته چند انبار مربوط
به کاالهای اساسی را که احتکار شده بود شناسایی و پلمب
کردیم ،همچنین موفق شدیم یک انبار حاوی  22تن روغن
خوراکی احتکارش��ده را کشف کنیم .وی در پایان گفت:
همچنین بیش از  120نفر از دالالن ارزی را شناس��ایی و
بازداشت کردیم .معامالت ارز باید در صرافیهای مجاز انجام
شود و هر معامله به غیر از صرافی غیرمجاز است.

ادامه آمارهای وحشتناک کرونا در ایران
 ۴۱۵نفر طی 24ساعت
درگذشت 

وقتی تعطیل نمیکنند!
اسداهلل خسروی
خبرنگار

ایران رتبه دوم تعداد کشتهها و مبتالیان روزانه کرونا در جهان
را دارد و میتوان براحتی گفت سیاستهای دولت برای مقابله
ن امروز» ،بعد از
با کرونا شکست خورده است .به گزارش «وط 
مکزیک که با  643فوتی بیشترین آمار قربانیان روزانه کرونا را
در جهان دارد ،ایران با  415کشته و روسیه با  346قربانی در
ردههای بعدی قرار گرفتهاند .رتبه دوم ایران در جدول کرونای
جهان نش��ان میدهد سیاستهای دولت برای مقابله با کرونا
شکست خورده و قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که بهتازگی
تاسیس شده کار سختی برای کاهش این آمار دارد .کارشناسان
بارها گفتهاند به غیر از محدودیتهای شدید کرونایی باید دولت
زنجیره انتقال کرونا را قطع کند .هماکنون اماکن عمومی ،ناوگان
لونقل عمومی بویژه مترو و اتوبوس و مسافرتها ،زنجیره
حم 
انتقال کرونا را تقویت میکند و نخستین و کاراترین اقدام تعطیلی
متناوب در این باره است؛ چیزی که دولت به آن اعتقاد ندارد
و در برابر این پیشنهاد مقاومت میکند.
■■فقط  ۱۴درصد پروتکلها رعایت میشود

وزیر بهداشت نیز همچون بسیاری از کارشناسان اعالم کرد
بازگشاییها و پایان تعطیلیها موجب ناکامی مقابله با کرونا شد.
سعیدنمکیدرنشستمشترکبااعضایکمیسیونبهداشت
و درمان مجلس گفت ۲ :علت اصلی ناکامی برای مقابله با کرونا
از نظر بنده وجود داشت ،یکی عادیانگاری و سادهانگاری نسبت
به این بیماری بود که لطمات زیادی به ما زد .وی یادآور شد:
در این شرایط همکارانم را در اوج گرفتاری جمع کردم که برای
بازگشایی مشاغل و عدم تعطیلی صنعت و حمایت از اقتصاد
کشور ،پروتکل بنویسید .آن زمان یکهزار و  ۴۰۰پروتکل نوشتیم
تا اقتصاد کشور را در زمان تحریم ،روی پا نگه داریم و برای تمام
مش��اغل پروتکل نوشتیم و تاوان آن را هم ما پرداخت کردیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد :در همه جای دنیا معموال اقتصاد در
شرایط اپیدمی بیماریها از حوزه سالمت حمایت میکند اما
در ایران ما از اقتصاد کشور حمایت کردیم ولی برخیها تصور
کردند که کرونا تمام شده و عادیپنداری و عادیانگاری در تمام
عرصهها به ما آسیبهای زیادی زد.
نمکی گفت :دومین اتفاقی که به نظر بنده موجب ناکامی
ما شد ،تزریق ناکافی منابع به حوزه سالمت و وزارت بهداشت
بود .طرح بیماریابی گسترده با استفاده از ظرفیت تست زیاد و
دهها طرح دیگر ،در ماههای گذشته هم وجود داشت و مطرح
شده بود اما به دلیل کمبود منابع ،اجرای آنها به مشکل خورد
و سراغ افراد با عالئم و افراد نزدیک به آنها رفتیم .کمبود منابع
به ما لطمه قابل توجهی زد و موجب شرمس��اری ما در مقابل
نیروهای خدوم بهداشتی و درمانی شد .وی با اشاره به جلسه
اخیر ستاد ملی کرونا که با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
برگزار شد ،خاطرنشان کرد :ایشان توصیههای زیادی کردند که
یکی از مهمترین آنها ،نقش محوری وزارت بهداشت در شرایط
لوفصل مشکالت اقتصادی این بخش بود و ایشان
کنونی و دوم ح 
فرمودند به همان میزانی که اولویت بخش سالمت بر اقتصاد و
امنیت در شرایط کنونی اپیدمی کرونا واجب است ،پرداخت منابع
مورد نیاز برای مقابله با این بیماری نیز واجب است.
وزیر بهداشت تصریح کرد :االن وارد مرحله جدیدی شدهایم
که در این مرحله غیر از تأمین منابع ،نیازمند ایستادگی برای
رعایت پروتکلها هستیم .در وزارت بهداشت عاملی برای اجرای
پروتکلها نداریم و فقط مأمور اعالم پروتکلها هستیم نه مأمور
اقدام .اگر یک نفر از نیروهای ما در بیمارستانها مورد هجمه
قرار بگیرد باید از نیروی انتظامی و سایر مراجع کمک بگیریم.
نمکی افزود :برای نظارت بیشتر مردمی بر اجرای پروتکلهای
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
ستاد
در حالی از  26داروی جدید داخلی رونمایی
کرد که دشمن با تحریم دارویی به دنبال فشار بر مردم است اما
دانشمندان ایرانی در ساخت انواع دارو همگام با دنیا در حرکتند.
به گزارش «وطن امروز» کمبود انسولین در کشور به دلیل
وارداتی بودن این کاال ،امسال نگرانیهایی را برای بیماران دیابتی
ایجاد کرد .هر چند نمونه این دارو در کشور وجود دارد اما استفاده
از انسولین قلمی به دلیل تغییر الگوی مصرف بیماران دیابتی،
نیاز به این کاال را باال برده اس��ت .در چنین ش��رایطی عصر روز
سهشنبه رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در جریان سفر
به گیالن برای راهاندازی چند طرح دارویی عمرانی ،از راهاندازی
خط تولید انسولین ایرانی مدرن خبر داد.
در جریان این س��فر یکروزه ،رئیس س��تاد اجرایی فرمان
امام از  ۲۶داروی جدید تولید ش��ده توسط این ستاد رونمایی
کرد .محمد مخبر با حضور در مجموعه شرکتهای داروسازی
سبحان آنکولوژی و سبحان دارو ،ضمن بازدید از خط تولید داروی
ضدکرونایی رمدس��یویر ،از  ۲۶داروی جدید این مجموعههای
وابس��ته به س��تاد رونمایی کرد .وی در حاش��یه این مراسم از

نگاه

ادامه از صفحه اول

 ...شناس��ایی مس��ائل عموم��ی بالقوه و
همچنیندرتخمیناحتمالاثربخشیخطمشیهایتدوینشده
نقش موثر ،پیشگیرانه و پیشدستانهای داشته و سبب یک نوع
آمادگی برای بروز مس��ائل عمومی بالقوه در سازمان یا هر نوع
نظام شوند.
 -2تحریف در لغت به معنای چرخاندن سخن و تغییر معنا
و مفهوم آن از محل اصلیاش اس��ت و نقطه مقابل تحریف،
تصحیح و روشنگری است .یکی از مهمترین ابزار جریان باطل
در مقابل��ه با جریان حق ،همواره اس��تفاده از ابزار و تکنیک
تحریف بوده است ،چرا که اگر سخن و موضع حق آنگونه که
هست ارائه شود ،انسانهای پاک سرشت و جویای حقیقت را
قانع و جذب میکند .تحریف ،سابقهای به درازای تاریخ دارد و
مطابق آیه  ۴۶سوره نسا ،یهود از این روش علیه پیامبر اسالم
بهرهبرداری میکرد.
 -3بر اس��اس اس��ناد تاریخ��ی ،بریتانیا که قصد س��یطره و
چنگاندازى بر منطقه عربى اطراف کانال سوئز را داشت ،مصر
را اش��غال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعاى بىاساس خود را
مبنى بر داش��تن حق بازگش��ت به کوه کذایى «صهیون» در

بهداشتی QR Code ،را تعریف کردیم اما اگر فردی که بیمار
اس��ت و به او گفتهایم باید در منزل بمانی ،از منزل خارج شد
نمیتوانیم او را کنترل کنیم بلکه دستگاه اجرایی دیگری باید
فرد بیمار را به خانه بفرس��تد و حتی او را جریمه کند .ماهها
برای استفاده همگانی و جریمه عدم استفاده از ماسک ،چانهزنی
کردیم و اگر این اقدام عملی نشود ،مردم باور نمیکنند که باید
موضوع بیماری را جدی بگیرند .وی خاطرنشان کرد :رهبر معظم
انقالب فرمودند باید قرارگاهی برای اجرایی شدن دستورالعملها
تشکیل شود و اگر نتوانیم برای اجرایی شدن دستورالعملها اقدام
گسترده ملی کنیم ،کار ما ابتر میماند و وزارت بهداشت فقط
به عنوان نهادی که پروتکل مینویس��د و ابالغ میکند ،نقش
غیرمحوری خواهد داشت.
آخرین آمار کرونا در جهان

رتبه

کشور

فوتی روزانه

ابتالی روزانه

کل جانباختگان

1

مکزیک

643

5942

83814

2

ایران

415

6824

33714

3

روسیه

346

16202

26935

4

لهستان

236

18820

4849

5

اوکراین

165

6755

7474

6

بلژیک

139

13571

11038

7

رومانی

107

5343

6681

8

اندونزی

100

4029

■■ابهام در بیتوجهی دولت به تعطیلی تهران

13612

دولت در حالی نسبت به تعطیل کردن تهران در این روزهای
سیاه کرونایی بیتوجه است که آمار روزانه مرگومیر مبتالیان
به این ویروس مرز  400نفر را در نوردید.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ش��ورای اسالمی گفت:
بیتوجهی مردم به رعایت دستورالعملهای بهداشتی و کمکاری
دولت در برخورد با خاطیان و اجرای برنامههای محدودکننده
همچون اعمال دورکاری و تعطیلی خیلی از مشاغل برای قطع
زنجیره ویروس کرونا موجب میش��ود آم��ار جانباختگان و
مبتالیان به این ویروس روزبهروز بیشتر شود و خیلی از بیماران
بدحال به دلیل پر شدن ظرفیت بیمارستانها نتوانند بستری
ش��وند .حسن رزمیانمقدم در گفتوگو با «وطن امروز» بیان
کرد :در حالی که قدرت سرایت ویروس کرونا بسیار باالست و
سراس��ر کشور به این ویروس خطرناک آلوده است ،در صورت
کمکاری دولت در مبارزه با این بیماری ،بیتردید روزهای سیاهی
را پیش رو خواهیم داشت .وی به افزایش روزافزون آمار مبتالیان
و بیماران بدحال کرونایی در بیمارستانهای کشور اشاره کرد
و افزود :اصرار دولت بر تعطیل نکردن تهران و برخی شهرهای
بحرانی تعجببرانگیز و دارای ابهام است .معلوم نیست که چرا
دولت اقدامات جدی در راستای قطع زنجیره این بیماری مهلک
انجام نمیدهد؟ مشخص نیست چرا دولت در تعطیلی اضطراری
تهران تعلل میکند؟ البته در صورت تعطیلی باید ممنوعیت
ترددها و جریمه افراد سهلانگار به جد در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
دولت حتی روزهای بین تعطیلی را هم تعطیل اعالم نمیکند،
در حالی که کارکنان دولت باید با  20درصد نیرو کار کنند و
الزم است دولت خیلی از مشاغل و صنوف پرخطری را که افراد
در آن تجمع میکنند برای مدتی تعطیل کند.
رزمیانمقدم خاطرنشان کرد :مردم نیز باید به این باور برسند
که این بیماری چون درمان ندارد تنها راه درمان آن پیشگیری
است و پروتکلهای بهداشتی را بخوبی رعایت کنند ،چرا که در
صورت ابتالی به این بیماری شانس زنده ماندن برای خیلیها
کم اس��ت .از طرفی هزینههای بیمارستانی برای افراد بدحال
کرونایی به قدری باالس��ت که در این ش��رایط بد اقتصادی به

رکوردشکنی تکراری؛ تعداد کشتههای روزانه به  ۴۱۵نفر رسید

ی موارد ابتال و مرگ ناشی از کرونا دیگر به یک خبر تکراری تبدیل شده است؛ این بار ثبت عدد  415فوتی.
رکوردشکن 
گ ناش�ی از کرونا در کانال  300نفر تثبیت ش�ده بود اما دیروز
به گزارش «وطنامروز» ،در یک هفته اخیر تقریبا تعداد مر 
چ کس فکرش را نمیکرد به این زودیها و در ایامی که هنوز هوا س�رد نش�ده است ،تعداد
عددی عجیب به ثبت رس�ید و هی 
قربانیان روزانه به بیش از  400نفر برسد .حسن روحانی  ۲ماه پیش گفته بود اگر تعداد کشتههای روزانه کرونا به بیش از  300نفر
برسد یعنی آژیر خطر به صدا در آمده است؛ حاال با اعالم وزارت بهداشت تعداد کشتههای روزانه به  415نفر رسیده تا مجموع
تعداد قربانیان کرونایی در کشور به  33هزار و  714نفر برسد .سیاستهای دولت برای مقابله با کرونا از زمان اوج گرفتن تعداد
کشتههای کرونا تغییر چندانی نکرده و فقط با دورکاری  50درصدی کارکنان دولت و محدودیتهای شدید در  43شهرستان
موافقت شده است .به گفته کارشناسان ،دولت برای قطع زنجیره انتقال باید به تعطیلی متناوب و حداقل ۲هفتهای مبادرت ورزد
اما زیر بار این موضوع نمیرود .مشخص نیست باید چند نفر بمیرند تا دولت مجبور به تعطیلی شود .در این شرایط چندین روز
است که تعداد مبتالیان نیز افزایش یافته و رکوردهای جدید به ثبت میرسد .روزهایی که تعداد مبتالیان حتی به زیر  2هزار
نفر رسیده بود ،چندان دور نیست اما حاال باید گوشمان به شنیدن آمار ابتالی روزانه بیش از  6هزار نفر عادت کند .سخنگوی
وزارت بهداشت دیروز در این باره گفت :از ظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و ۸۲۴
بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که  ۲هزار و  ۴۹۰نفر از آنها بستری شدند .وی افزود :متاسفانه در
 ۲۴ساعت گذشته  ۴۱۵نفر از هموطنان جان خود را از دست دادهاند و مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کشور به  ۵۸۸هزار و
 ۶۴۸نفر رسید .به گفته وی ،خوشبختانه تاکنون  ۴۶۷هزار و  ۹۱۷نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۵۰۱۲نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت
بهداشت درباره استانهای در شرایط قرمز گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان،
قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلوی هوبویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران،
لوبختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
چهارمحا 
آمار قربانیانکرونا ازهفته آخر مهرماه

آبان
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6

5

4

3

2

1
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س��ختی میتوان هزینههای آن را تامین کرد.همچنین دکتر
حسینعلی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «وطن امروز» گفت :با توجه به
وضعیت قرمز کرونایی 26استان کشور بویژه 2استان پرجمعیت
تهران و البرز ،دولت باید برای قطع زنجیره این ویروس کشنده
که روزانه بیش از  300نفر را به کام مرگ میکشد و هر لحظه
بر آمار مبتالیان و بستریشدگان این بیماری در سراسر کشور
اضافه میشود ،حداقل  2هفته کامل تهران را تعطیل کند ،چرا

توسطستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)انجاممیشود

راهاندازی خط تولید انسولین

تولید ی��ک داروی کمیاب در
کش��ور توسط س��تاد اجرایی
فرمان حضرت ام��ام خبر داد
و افزود :با توجه به تحریمهای
ظالمان��ه ،تا س��ال آینده خط
تولید «انسولین» ایرانی را در
مجموعه دارویی ستاد راهاندازی
میکنیم .رئیس ستاد اجرایی
فرم��ان امام گفت :امروز از ۲۶
داروی جدید رونمایی کردیم که اغلب در حوزه درمان سرطان
هستند .وی با اشاره به نقش ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه
تامین دارو در کشور ،گفت :ستاد اجرایی در نقاطی که استکبار
قصد ضربه زدن به نظام را دارد ،وارد شده که این مساله استکبار
را کالفه کرده اس��ت .رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام ،شرکت

س��بحان آنکولوژی را قرارگاه
س��اخت دارو در کشور معرفی
کرد و گفت :سبحان آنکولوژی
جزو قرارگاههای مهم در مقابله
با تحریم دارویی آمریکاست و
کارهای غیرقاب��ل تصوری در
این شرکت انجام شده که اوج
آن ساخت داروی ضدکرونایی
رمدسیویر بوده است .مخبر با
ی شدن  7مسیر برای ساخت واکسن کرونا توسط
اش��اره به ط 
محققان ستاد اجرایی فرمان امام افزود :ساخت واکسن کرونا در
ستاد اجرایی در حال پیشروی است که  ۶مسیر آن در دنیا هم
وجود دارد ولی یک مسیر مخصوص جمهوری اسالمی ایران و
مس��یر انحصاری است .وی افزود ۶ :سال است در ستاد اجرایی

حقیقتماوانحرافاماراتی-صهیونی
قدس و برپایى دولت در فلسطین ،مجددا مطرح کنند؛ دولتى
که حامى منافع بریتانیا در منطقه بوده و از کمکهاى همهجانبه
این کشور برخوردار باشد.
به دنبال ش��روع جنگ اول جهانى ،بریتانیا در سال 1917
میالدی با موافقت فرانس��ه ،آمریکا و دیگر کش��ورهاى غربى،
بیانیهاى را صادر کرد و به وسیله بالفور (وزیر وقت خارجه این
کشور) به روچیلد (سرمایهدار یهودى) قول داد وطن قومى براى
یهودیان در فلس��طین ایجاد کند .این وعده به «بیانیه بالفور»
موسوم شد .سال  1918میالدی (همزمان با شکست عثمانی
و اشغال فلسطین بهوسیله بریتانیا) ،کشورهاى یادشده تالش
کردند زمینه برپایى دولت یهودى را در فلسطین مهیا کنند.
در همین رابطه جامعه ملل با قیمومت بریتانیا بر فلسطین ،به
منظور برپایى دولت یهودى در آن موافقت کرد.
بریتانیا پس از اطمینان از توان باندهاى صهیونیس��تى در
فلسطین و حمایت و پشتیبانى آمریکا و جهان غرب و شوروى
از برپایى کشورى براى یهودیان ،اعالم کرد از فلسطین بیرون
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خواه��د رفت و چنین نیز ش��د .ارتش انگلیس س��ال 1948
می�لادی پس از واگذارى مراکز و تس��لیحات نظامى خود به
باندهاى صهیونیس��تى و ابقاى برخى فرماندهان در خدمت
اهداف یهودیان ،خاک فلس��طین را ترک ک��رد .بن گوریون،
رهبر باندهاى صهیونیس��تى ،تأسیس کش��ور «اسرائیل» در
س��رزمینهاى اشغالى  1948میالدی را اعالم کرد .آمریکا به
سرعت دولت صهیونیستى را به رسمیت شناخت و به دنبال
آن اتحاد جماهیر شوروى هم چنین کرد .کشورهاى اروپایى
یکى پس از دیگرى و بعد سازمان ملل متحد ،این دولت غاصب
را به رسمیت شناختند.
 -4جزاير سهگانه ايراني بوموسي ،تنب بزرگ و تنب کوچک در
طول تاريخ همواره متعلق به ايران بوده و حاکميت ايران بر آنها
همانند ديگر جزاير ايراني ريشه در گذشته و تاریخ بسيار دور دارد.
با روي کار آمدن قاجاريه و نشان دادن ضعف در اعمال قدرت
و حاکميت بر کرانهها و جزاير خليجفارس ،انگليس که مترصد
چنين فرصتي براي پررنگتر کردن حضور خود در منطقه بود،
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مهرماه

ی افراد جدید آلوده به
که بیمارستانها دیگر فضایی برای بستر 
این ویروس ندارند .رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی در ادامه به ایجاد محدودیتهای جدید تا پایان
آبانماه برای مهار ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و گفت :ایجاد
محدودیت در این شرایط سخت کرونایی رویکردی درست اما
ناکافی است ،بنابراین ابتدا باید تعطیلی مطلق  2هفتهای اعمال
و پ��س از آن اقدام به محدودیتهایی چون دورکاری کارکنان
دولت ،عدم فعالیت برخی صنوف و ...شود.
فرمان امام یک ریال به قیمت داروهای تولیدیمان اضافه نکردهایم.
همچنین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در جریان این سفر
چند طرح عمرانی را افتتاح کرد .در جریان این سفر که ارسالن
زارع اس��تاندار گیالن ،فرماندار رشت و سایر مقامات استانی و
محلی رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را همراهی
کردند ،طرح توسعه شرکت تولید کنسانتره و رب گلدشت افشره
در رحیمآباد رودسر با سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد تومانی ستاد
اجرایی افتتاح ش��د .مخبر در حاشیه بازدید از این کارخانه و
بازدید از نمایشگاه مشاغل اشتغالمحور بنیاد برکت گفت :در
استان گیالن محصوالت کشاورزی بسیار باکیفیتی کشت شده
که باید از این محصوالت حمایت و به برندسازی آنها کمک کرد.
محصوالت صنایع دستی تولید شده در استان گیالن یک برند
کشوری بوده و از این ویژگی و برند باید نهایت بهره را برد ،زیرا
کمک به اشتغال روستایی از طریق پرداخت تسهیالت مانع از
مهاجرت مردم از روستا به شهر میشود .وی افزود :مهمترین
برنامه س��تاد اجرایی فرمان امام برای امسال ،ایجاد  ۳۰۰هزار
شغل در کشور است که  ۲۰۰هزار شغل توسط بنیاد برکت و
مابقی توسط شرکتهای دانش بنیان ایجاد میشود.
براي تحکيم حضور خود در خليجفارس ،جزاير سهگانه ايراني را
در سال 1903میالدی ،تصرف کرد و در اختيار اميرنشينهاي
تحتالحمايه خود يعني شارجه و راسالخيمه قرار داد .با خروج
انگلستان در سال  1971میالدی از منطقه خليجفارس ،جزاير
سهگانه بوموسي ،تنب بزرگ و کوچک بعد از  68سال به ايران
بازگردانده شد.
ب��ا توجه به مقدمات گفتهش��ده به نظر میرس��د یکی از
محورهای جریان تحریف در پرتو روابط امارات و دیگر کشورهای
عرب با رژیم صهیونیستی به عنوان یک نشانک ضعیف از یک
روند برنامهریزی شده و مستمر ،انحراف مفهوم اشغال و اشغالگری
است .بدون شک و بر اساس اسناد و مدارک قانونی و تاریخی ،این
رژیم صهیونیستی است که سرزمین فلسطینیان را در سالهای
دور با کمک قدرتهای جهانی غصب کرده است .در طرف مقابل
نیز اسناد حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه و تعلق این جزایر به
کشورمان باید مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گیرد.
جریان روشنگری با آیندهنگری ،عالوه بر اینکه باید همانند
جریان تحریف ،یک حرکت سازماندهیشده ،هدفمند و مستمر
باشد ،از  ۲ویژگی مهم دیگر نیز باید برخوردار باشد؛ اول ابتکار
عمل داشتن و منفعل نبودن و دوم تهاجمی بودن.

