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معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد:

خطر بازگشت پسماند اقالم بهداشتی به سفر ه انسانی
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وزیر راه و شهرسازی:

آماده انتقال واکسن کرونا
از کشورهای مبدا هستیم

حمایت از اقشار کم درآمد،جبران تورم در
دستمزد حقوق بگیران و تامین کاالهای اساسی؛

ویژگیهای
بودجه۱۴۰۰
از نگاه روحانی

وزیر راه و شهرسازی گفت :صنعت هوایی آماده است
تا واکسنهای کرونای تامین شده را از نقاط مبدا وارد
کشور کرده و در همه نقاط کشور توزیع کند.
محمد اسالمی در مراسم روز جهانی هواپیمایی که در
محل سازمان هواپیمایی کشور برگزار شد ،افزود :صنعت
هوایی نه تنها پرچم دار ایمنی بوده است بلکه توانسته با
انتقال کاال و تجهیزات پزشکی به داخل کشور و تحویل به
وزارت بهداشت پرچمدار سالمتی مردم نیز باشد.
اسالمی گفت :دهها پرواز فری فالیت (Ferry
 )flightبرای انتقال دارو و تجهیزات پزشکی از زمان
شروع پاندمی کرونا انجام شده است و عالوه بر آن اکنون آماده انتقال واکسن های تامین
شده به داخل کشور هستیم.
وی بابیان اینکه اتهام مطرح شده را از صنعت هوایی رد کردیم ،گفت :همین حاال با
اتصال به سامانه ماسک از بلیت فروشی به مبتالیان به کرونا و در ادامه به مسافران جاده
کشتی و قطار جلوگیری به عمل آمده که برگ زرینی در حمایت صنعت هوایی از سالمت
مردم است.
اسالمی گفت :خوشحال هستیم در مبارزه با کرونا وزارت راه و شهرسازی و بخش
حمل و نقل به ویژه صنعت هوایی کشور پیشتاز اجرای پروتکلهای بهداشتی بوده است.
وی گفت :در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا همواره از سوی دشمنان اعالم
میشد که صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی عامل انتقال و ورود ویروس کرونا بوده و
این اتهام زنیها را به صورت مرتب و پر تکرار در روزهای ابتدایی انتشار این ویروس شاهد
بودیم .وزیر راه ادامه داد :برای رفع این اتهام در حوزه حمل و نقل هوایی تالش بسیار
گستردهای توسط شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها
و ناوبری هوایی ایران انجام شد و من از زحمات بخش حمل و نقل هوایی در این خصوص
تشکر میکنم.
وزیر راه و شهرسازی گفت :گامهای مؤثر برای تقویت و ارتقای ضریب هوایی جامعه
برداشته شده و از این بابت از سازمان هواپیمایی کشوری ،شرکت فرودگاهها ،شرکتهای
هواپیمایی و شرکتهای هندلینگ سپاسگذار هستم.

خبر
شهرداری تهران :در آمادگی کامل هستیم

نگران بارش ها نباشید

مدیرکل خدمات شهری شهرداری
تهران با تاکید بر امادگی کامل و شبانه
روزی نیروهای خدمات شهری گفت:
مردم باخیال راحت ازنعمت بارش ها
استفاده کنند.
اصغر عطایی در تشریح وضعیت
شهر تهران و آمادگی نیروهای خدمات
شهری در سطح شهر درپی بارش های
تهران ،گفت :با توجه به اعالم هواشناسی
که از قبل هم پیش بینی کرده بود  ،در
آمادگی کامل به سر می بریم به شکلی
که همه مناطق  ۲۲گانه و نواحی ۱۲۴
گانه به صورت مجزا دارای امکانات کامل
مقابله با بارش برف و باران هستند.
وی افزود :مناطق مرتب بر اساس
سناریوهای مشخصی که دارند با توجه
به شرایط خاص ،نقطه به نقطه اقدامات
الزم را انجام می دهند .بی تردید
امکانات متفاوتی نسبت به سال های
گذشته فراهم کرده ایم به این ترتیب که
 ۲۹۰دستگاه برای برف روبی و ماشین
آالت تخصصی نمک پاش و محلول پاش
فراهم شده از سوی دیگر در  ۳۴۰نقطه
مخزن زرد رنگ در سطح شهر تهران قرار
داده شده که داخل آن شن مخصوص و
نمک قرار دارد که شهروندان در قالب
کیسه های  ۴الی  ۵کیلویی بتوانند به
راحتی استفاده کنند .همچنین نزدیک
به  ۱۶۲سایت برف روبی داریم که در
آن امکانات و نیروی انسانی در ارتباط با
موضوع برف قرار دارد.
وی ادامه داد :امسال ۲۴۸
موتورپمپ را در اختیار نواحی ۱۲۴
گانه قرار داده ایم که در مکان های
مورد نیاز از آنها استفاده کنند .در دو
روز گذشته که بارش ها به همین شکل
امروز ادامه داشته است آبگرفتگی قابل
توجهی در سطح شهر نداشته ایم ،چرا
که نیروهای خدمات شهری در سطح
شهر به صورت گسترده ای پراکنده
هستند و به فوریت مشکالت جزئی
را برطرف می کنند و شرایط خوبی
داریم.
وی درباره میزان بارش ها در دو
روز گذشته نیز گفت :اعالم شده بارش
ها ادامه خواهد داشت ولی مسیل ها
و کانال های اصلی ما کامال باز هستند
و کامال پایش و رصد می شوند؛ این
بارش ها در حجم زیادی در مقابل
آمادگی که داریم نیست ،لذا فکر می
کنم مردم می توانند با خیال راحت از
نعمت بارش باران و برف استفاده کنند
و همکاران ما شبانه روزی در آمادگی
کامل هستند و بهترین خدمات را ان
شاءاهلل ارائه می دهند که مشکلی پیش
نیاید.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :

نه موقع انسداد تلگرام و نه برای رفع فیلتر نظر ما را میخواهند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره سرنوشت
فیلتر تلگرام گفت :نه موقع انسداد تلگرام نظر ما را
خواستند و نه برای رفع فیلتر نظر ما را میخواهند.
طبیعتاً این مقولهای است که به نظر دستگاه قضایی
بستگی دارد.
محمدجواد آذری جهرمی در ارتباط با آموزش
مجازی با تأکید بر اینکه طبیعتاً شرایط کنونی آموزش
هم برای معلمان و هم برای والدین دشوار است گفت:
خانوادهها با مشکالت زیادی در بحث کیفیت ارتباطات
روبرو هستند ۴۶ .هزار روستای در کشور داریم که
شرایط تحصیل حضوری برای بسیاری از آنها وجود
ندارند و مردم این روستاها انتظار دارند که از شبکه
ارتباطی خوبی برای آموزش مجازی برخوردار باشند.
در مناطق شهری هم همین وضعیت برقرار است.
وی درباره آمار دانش آموزان محروم از تحصیل به
دلیل عدم دسترسی به شبکه ارتباطی گفت :بهتر است
وزارت آموزش پرورش دراینباره ارزیابی خود را ارائه
دهد .ولی آمار کلی که میتوانم ارائه کنم این است
که بیش از  ۹۵درصد جمعیت ایران امکان دسترسی
به اینترنت دارند.
آذری جهرمی افزود :از مجموع روستاهای کشور
حدود  ۹۰درصد متصل هستند و  ۱۰۰درصد شهرهای
کشور هم به شبکه ارتباطی اتصال دارند.
وزیر ارتباطات درباره اینترنت رایگان برای
دانش آموزان گفت :بر اساس سیاستی که وزارت
آموزشوپرورش اتخاذ کرد ،آموزشها به بستر سامانه
شاد منتقلشده و این سامانه برای آموزش مجازی
مورد تائید این وزارتخانه در مدارس دولتی است؛
بنابراین آموزش مجازی رایگان از طریق سامانه شاد
فراهمشده است و برای استفاده از آن ،هزینهای دریافت
نمیشود و تمام هزینههای آن را دولت تأمین میکند.

وی در ادامه درباره میزان استفاده از سامانه شاد
در کل کشور گفت :اوالً توصیه من بر این است که در
این رابطه به آمار وزارت آموزشوپرورش اتکا شود اما
ارزیابی ما بهعنوان وزارت ارتباطات این است که ۱۱
درصد مدارس غیرانتفاعی از ابزارهای خاص خودشان
استفاده میکنند ،ازجمله برخی از سامانههای داخلی
که همین امر باعث شده است که ما یک رشد تقریباً
 ۱۲۰۰درصدی در ابزارهای آموزش مجازی در شبکه
ارتباطی کشور را شاهد باشیم.
وزیر ارتباطات افزود :نظرسنجیهای ما از
مجموع مدارس باقیمانده از سراسر کشور نشان
میدهد که  ۴۰درصد از مدارس از سامانه شاد
استفاده میکنند.

آذری جهرمی در ادامه در پاسخ به سؤال مجری
برنامه مبنی بر اینکه چرا باوجود حل مسئله اصلی
فیلتر تلگرام هنوز این پیامرسان فیلتر است و اینکه
آیا عزمی برای رفع فیلتر تلگرام وجود دارد گفت:
بعید میدانم که نظر دستگاه قضایی در رابطه با
این مسئله [رفع فیلتر تلگرام] عوضشده باشد .ولی
پیشنهاد میکنم که حتماً آقای دادستان کل کشور
را دعوت کنید و این سؤال را از ایشان بپرسید.
وی درباره نظر شخصی خود در رابطه با فیلتر
تلگرام هم گفت :نه موقع انسداد تلگرام نظر ما را
خواستند و نه برای رفع فیلتر آن نظر میخواهند.
طبیعتاً این مقولهای است که به نظر دستگاه قضایی
بستگی دارد چراکه با حکم دستگاه قضایی بستهشده

است و با همین حکم هم قابل بازگشایی است.
وزیر ارتباطات در خاتمه در ارتباط با مشکالت
دانش آموزان روستایی برای آموزش مجازی گفت :این
روزها عکسهایی در شبکههای اجتماعی از مناطق
مختلف روستایی منتشر میشود که دانش آموزان برای
جا نماندن از تحصیل ،خود را به نقاطی میرسانند تا به
شبکه ارتباطی دسترسی پیدا کنند.
وی افزود :واقعیت امر این است که ما و
همه همکارانمان در وزارت ارتباطات و اپراتورها،
تکتک این بچهها را مثل بچههای خودمان
میدانیم و مشکالت آنها را مشکالت خودمان
میدانیم؛ اما نمیتوانیم این را نادیده بگیرم که
اگر سیاستگذاریهای سال  ۱۳۹۲مبنی بر اینکه
 ۱۲۸کیلوبایت اینترنت برای مردم کافی است ،باقی
میماند و کرونا به وجود آمده بود امروز قطعاً با
مشکالت ارتباطی جدی مواجه میشدیم.
آذری جهرمی تصریح کرد :یا اگر در موضوع
توسعه ارتباطات روستایی در مقابل فشارهایی که به ما
وارد میشد و مخالفتهایی که درباره این توسعه مطرح
میشد و آن را جزو برنامه  ۲۰۳۰عنوان میکردند و
خواستار توقف توسعه ارتباطات روستایی بودند کوتاه
میآمدیم امروز نمیدانم پاسخ آن  ۳۹هزار روستایی که
امروز به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل هستند
چه میخواستیم بدهیم.
وی تأکید کرد :هنوز  ۵هزار روستا به شبکه
ارتباطی متصل نیستند و قلبمان برای تکتک بچههایی
که در آن روستاها از تحصیل مجازی بازماندهاند میتپد
و همه وجودمان را گذاشتهایم برای توسعه و اتصال
آنها به شبکه ارتباطی و این قول را هم میدهیم که تا
پایان امسال همه روستاهای باالی  ۲۰خانوار به شبکه
ارتباطی متصل شوند.

در سال جهش تولید محقق شد؛

افزایش  223درصدی تولید سنگ آهن و  190درصدی اشتغال در شرکت صنایع ومعادن ماهان سیرجان
مدیرعامل شرکت توسعه فرآورى صنایع و معادن ماهان سیرجان
اعالم کرد :مجموع عملیات معدنکاری شرکت در نیمه نخست امسال
به  ۱۹ /۵میلیون تن شامل یک میلیون و  ۲۵۰هزار تن سنگآهن و ۱۸
میلیون و  ۲۵۰هزار تن باطله رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل،
شاهد جهش تولید  ۲۲۳درصدی در استخراج سنگ و  ۱۴۴درصدی در
باطلهبرداری بودیم.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی بهرامی افزود:
همچنین شاغالن فعال در معدن شماره  5گل گهر که شهریور ماه سال
گذشته  ۲۷۵نفر بود ،طی یک سال گذشته به  ۸۰۰نفر رسید که در این
زمینه شاهد افزایش  ۱۹۰درصدی هستیم.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از  ۲۲هزار میلیارد ریال در معدن
شماره  5هزینه شده است ،تصریح کرد :این سرمایه گذاری ،اشتغالزایی
مستقیم  ۸۰۰نفری را در منطقه فراهم آورده که پیشبینی میشود با انجام
طرحهای توسعهای شرکت ،آمار اشتغال به  ۱۵۰۰نفر برسد.
وی ادامه داد :برنامه شرکت تا پایان امسال دستیابی به تولید
 ۳میلیون تن سنگآهن است ،همچنین بخش اعظم مطالعات فاز اول
پایداری شیب و مطالعات هیدروژئولوژی معدن که از مهرماه آغاز شده نیز
تا پایان سال به پایان خواهد رسید و فاز دوم حفاریهای اکتشافی معدن با

هدف تکمیل اکتشافات و افزایش ذخایر قابل استخراج در نیمه دوم امسال
آغاز خواهد شد.
بهرامی گفت :وظیفه اصلی شرکت ماهان سیرجان ،تامین خوراک
پایدار شرکتهای احیای استیل فوالد بافت (با ظرفیت تولید  ۸۰۰هزار تن
آهن اسفنجی و دو طرح در حال اجرا تولید گندله به ظرفیت  ۲ /۵میلیون
تن و فاز دوم آهن اسفنجی به ظرفیت  ۸۰۰هزار تن) و مجتمع فوالد بناب
(با ظرفیت ساالنه  ۲میلیون تن نورد بهعنوان بزرگترین فوالدساز بخش
خصوصی در صنایع پاییندستی) است که شرکتهای یادشده به همراه
شرکت ماهان سیرجان ،هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان وابسته به
گروه مالی گردشگری را تشکیل میدهند.
وی افزود :پروژه اصلی شرکت در حال حاضر بهرهبرداری از معدن
سنگآهن شماره ۵گلگهر است که از سال  ۱۳۹۴شروع و پس از ۲
سال آمادهسازی معدن و باطلهبرداری به میزان حدود  ۲۰میلیون تن ،از
مردادماه  ۱۳۹۶وارد فاز بهرهبرداری شده و تاکنون در مجموع عملیات
معدنکاری به میزان  ۹۵میلیون تن شامل حدود  ۵میلیون تن سنگآهن
و نزدیک به  ۹۰میلیون تن باطله صورت پذیرفته است.
بهرامی در پایان گفت :اقدامات الزم جهت ورود شرکت به بازار سرمایه
به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت در سال جاری در حال انجام است.

همچنین مهمترین برنامه های توسعه ای شرکت ماهان سیرجان به عنوان
بازوی معدنی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان ،احداث کارخانه
کنسانتره با ظرفیت  2.5میلیون تن و افزایش ذخایر سنگ آهن از طریق
شرکت در مزایده های واگذاری معادن به بخش خصوصی و یا خرید معادن
و سنگ آهن است و در سال جاری نیز در حال برنامه ریزی برای تکمیل
اکتشافات معدن  5گل گهر در راستای افزایش ذخایر احتمالی است.

خبر
کشف بیش از  ۱۰۰۰قلم داروی تقلبی

اجرای طرح برخورد با
داروفروشان غیرمجاز ناصرخسرو

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
از اجرای طرح برخورد با فروشندگان
غیرمجاز دارو در ناصرخسرو خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفهای در حاشیه اجرای
این طرح با حضور در جمع خبرنگاران
گفت :با اوج گیری دوباره کرونا در نیمه دوم
سال گزارشهای مردمی متعددی در مورد
افزایش فعالیت فروشندگان غیرمجاز دارو
در محدوده ناصر خسرو و فروش داروهای
تقلبی و غیرمجاز از سوی آنان افزایش
پیدا کرده بود که در همین راستا پلیس
پیشگیری با محوریت سرکالنتری هفتم
این پلیس طرح برخورد با فروشندگان
غیرمجاز دارو را به مرحله اجرا درآورد .وی
با بیان اینکه در اجرای این طرح مجوزهای
قضایی اخذ شد ،گفت :چندین اکیپ از
ماموران پلیس پیشگیری با حضور در
خیابان ناصر خسرو اقدام به شناسایی و
دستگیری هشت فروشنده غیرمجاز و دالل
دارو کردند که از این افراد بیش از ۱۱۰۰
قلم دارو که اکثر آنها تقلبی و تاریخ مصرف
گذشته بود ،کشف و ضبط شد .موقوفهای
با بیان اینکه این افراد از نگرانی و اضطراب
مردم پیرامون کرونا سوءاستفاده کرده و
اقدام به فروش داروهای تقلبی و غیرمجاز
به آنان کرده بودند ،گفت :افراد دستگیر
شده با پرونده متشکله به دادسرا معرفی
شدند تا به جرائمشان رسیدگی شود.
ادامه روند کاهش آمار فوتی ها کرونا

آخرین آمار کرونا؛ فوت ۲۹۴
بیمار دیگر

سخنگوی وزارت بهداشت :با فوت
 ۲۹۴بیمار دیگر از مبتالیان قطعی در
 ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
قطعی این بیماری در کشور به  ۵۰هزار و
 ۳۱۰نفر رسید .دکتر سیما الری  ،افزود:
در  ۲۴ساعت گذشته تا روز  ۱۶آذر
۱۳۹۹براساس معیارهای قطعی تشخیصی
 ۱۱هزار و  ۵۶۱بیمار جدید مبتال به کووید
 ۱۹در کشور شناسایی شد و هزار و ۳۳۳
نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید  ۱۹در کشور به یک میلیون
و  ۴۰هزار و  ۵۴۷نفر رسید .سخنگوی
وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون
 ۷۳۰هزار و  ۷۹۸نفر از بیماران ،بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۵۸۰۹نفر از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹در وضعیت شدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون  ۶میلیون
و  ۳۸۷هزار و  ۱۹آزمایش تشخیص کووید
 ۱۹در کشور انجام شده است .الری افزود:
در حال حاضر  ۶۴شهرستان در وضعیت
قرمز ۲۷۸ ،شهرستان نارنجی و ۱۰۶
شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

