
گزارش
حاجی دلیگانی:

 دولت به بیکارشدگان »کرونا« بیمه 
بیکاری دهد

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت 
باید راهکاری ب��رای ادامه فعالیت های اقتصادی در 
شرایط کرونا ارائه کند و الزم است به بیکار شدگان 
کرونا بیمه بیکاری دهد.  حسینعلی حاجی دلیگانی 
با تاکید بر اینک��ه مجلس منابعی را که دولت برای 
مقابل��ه با کرونا در نظر گرفته اس��ت، مورد ارزیابی 
قرار می دهد، گفت: ص��د هزار میلیارد تومان منابع 
ب��رای مقابله با کرونا لحاظ ش��ده و از س��وی دیگر 
یک میلیارد یورو نیز از صندوق توسعه ملی برداشت 
شده است که باید مجلس نحوه هزینه کرد دولت از 

این منابع را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: مجل��س باید از ابزارهای نظارتی خود به 
خوبی اس��تفاده کند و باید درب��اره نحوه توزیع این 
مناب��ع نظارت کافی ش��ود و دولتی ه��ا باید در این 

زمینه به مجلس پاسخ دهند. مهر

میرتاج الدینی: 
روحانی عصبانی نشود، شفاف سازی کند

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: دولت 
به جای اینکه از گزارش دیوان محاسبات آزرده خاطر 
شود و رئیس جمهور واکنش عصبی نشان دهد، بهتر 
است مستندات را به دیوان محاسبات و مجلس ارائه 
دهد. حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ، 
در واکنش به سرنوش��ت نامعلوم ۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلی��ون دالر ارز چهار ه��زار و ۲۰۰ تومانی اظهار 
کرد: دیوان محاس��بات گزارش خ��ود را در رابطه با 
بودجه س��ال ۹۷ ارائه داد و موارد ابهام و س��ؤاالت 
روش��نی که در خصوص مبلغ ۴,۸ میلیارد دالر ارز 
چه��ار ه��زار و ۲۰۰ تومانی داش��ت را ابراز کرد که 
این کار جزء وظایف قانونی دیوان محاس��بات است. 
وی اف��زود: دول��ت به جای اینکه از گ��زارش دیوان 
محاسبات آزرده خاطر شود و رئیس جمهور واکنش 
عصبی نشان دهد، بهتر است مستندات و اطالعات 
تکمیلی و کامل را به دیوان محاسبات و مجلس ارائه 
دهد. میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: متأسفانه با رقم 
۴,۸ میلیارد دالر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا اصاًل 
کاال وارد نش��ده یا اگر هم وارد شده، جزء کاالهای 
غیرضرور بوده اس��ت  و قطعاً اگر دولت در خصوص 
این ارقام شفاف سازی و مستندات ارائه دهد، برروی 
اصالح گزارش و آمار و ارقام ارائه شده توسط دیوان 

محاسبات تأثیرگذار خواهد بود. آنا

موسوی الرگانی: 
سرقت اطالعات ایرانیان نتیجه کوتاهی 

وزارت ارتباطات است 
عضو فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس گفت: 
قطعا این دس��ت اتفاق��ات نتیجه کوتاه��ی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت که باعث ش��ده 
اس��ت این اطالعات به س��رقت ب��رود و به نظر من 
یک مقدار باید در حفظ اطالعات ایرانی ها در فضای 

مجازی دقت بیشتری صورت بگیرد.
س��ید ناصر موس��وی الرگانی، نماینده فالورجان و 
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اس��المی،  اظهار داش��ت: همان طور ک��ه می دانید 
س��رورهای پیام رس��ان تلگرام در خارج از کش��ور 
هس��ت و ما به این سرورها دسترسی نداریم همین 
موضوع باعث ش��ده اس��ت که اطالعات میلیون ها 
ایرانی به دست بیگانگان بیفتد. وی ادامه داد: اکنون 
هم ما ش��اهد هس��تیم این پیام رس��ان در پوسته 
فارس��ی های خود دچار هک شده است و اطالعات 
۴۲ میلیون کاربر ایرانی به س��رقت رفته اس��ت و از 
وزارت ارتباط��ات این انتظار هس��ت که درباره این 
اقدامات یک تدابیر امنیتی ایجاد کند تا ش��اهد این 
طور اتفاقات نباش��یم. عضو فراکس��یون نمایندگان 
والیی مجلس گفت: قطعا این دست اتفاقات نتیجه 
کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت 
که باعث ش��ده اس��ت این اطالعات به سرقت برود 
و ب��ه نظر من ی��ک مقدار بای��د در حفظ اطالعات 
ایرانی ه��ا در فضای مجازی دقت بیش��تری صورت 
بگیرد. الرگانی تصریح کرد: نکته دیگر این است که 
ما باید در بحث پیام رسان های داخلی خوب عمل 
کنیم و اقدامی انجام بدهیم که این پیام رس��ان ها 
تقویت بشوند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته 
است که همین موضوع باعث شده است که استقبال 
آن طور که باید باشد نشده است. وی با بیان اینکه 
اگ��ر وزارت ارتباطات در این عرص��ه به کمک نیاز 
دارد از ظرفیت های داخلی اس��تفاده کند. تصریح 
کرد: در کش��ور ظرفیت های خوبی در این فضا ها 
داریم مثال اگر دست ش��رکت های دانش بنیان ها 
را باز بگذاریم و به کمک این شرکت ها برویم قطعا 
می توانن��د در زمینه های مختلف به کمک کش��ور 

بیایند.  خبرگزاری دانشجو

اخبار

این روزها متخصصان در سراسر جهان با تالش شبانه  روزی 
به دنبال درک الگوی رفتاری ویروس کرونا و ساخت داروی 
قطعی برای آن هس��تند و ب��ه نتایج جدیدی در این زمینه 

دست یافته اند. این امر در کشورمان نیز دنبال می شود. 
دانشمندان و داروسازان ایرانی همگام با جوامع پزشکی در 
سراس��ر دنیا تالش گس��ترده ای برای مبارزه با این ویروس 
و تولی��د داروی درمان کننده کووی��د-۱۹ انجام می دهند. 
هم اکنون محققان دانش��کده داروس��ازی دانش��گاه شهید 
بهش��تی در حال آزمای��ش دارویی برای مقابل��ه با تهاجم 

ویروس کرونا به سلول های ریوی هستند.
ای��ن دارو در مرحله تحقیق قرار دارد و نمی توان با قطعیت 
در مورد نوع عملکر آن سخن گفت. دانشگاه شهید بهشتی 
تنها مرکز تحقیقاتی برای دس��تیابی به واکس��ن کرونا در 
کش��ور نیس��ت و ده ها آزمایش��گاه و مرکز درمانی دیگر با 
ب��ه کارگیری تجهیزات مختلف در صدد تولید داروی موثر 

برای این بیماری همه گیر هستند.
در ایران همانند تعدادی از کشورهای جهان داروهای تولید 
ش��ده برای درمان بیماری کرونا روی تعدادی از داوطلبان 
آزمایش ش��ده اس��ت ولی با توجه به پیچیدگی رفتار این 
ویروس در بدن و جهش هایی که در بازه  های زمانی مختلف 
دچار آن می شود هنوز نمی توان واکسن قطعی برای آن را 

معرفی نشده است .
*دستاوردهای جدید 

دس��تگاه های مختلف��ی چون س��امانه تش��خیص پونومی 
وی��روس COVID-۱۹، دس��تگاه ایرانی تولید ماس��ک، 
س��امانه جامع حرارت س��نجی بدن و ده ها م��ورد دیگر از 
جمله دس��تاوردهایی اس��ت که ش��رکت های ایرانی برای 

شکست ویروس کرونا تولید و به بازار عرضه کرده اند.
ساخت دستگاه ونتیالتور که به عنوان مهم ترین وسیله در 
اتاق های آی س��ی یو برای بیماران ریوی و کرونایی مورد 

استفاده قرار می گیرد، نیز یکی از این دستاوردها است. 
س��اخت دستگاه های اکسیژن س��از، دستگاه سازنده کاغذ 
ماس��ک نانو، مواد ش��وینده و ضدعفونی کننده، کیت های 
تش��خیص کرونا، دوربین اس��کنر حرارتی، دستگاه مانیتور 

عالئم حیاتی و لباس محافظ بیمارستانی از دیگر محصوالت 
و دس��تاوردهایی است که پس از شیوع کرونا در کشورمان 

حاصل شده است. 
معاون علمی رئیس جمه��ور نیز در این زمان از توانمندی 
شرکت های دانش بنیان در تولید کیت های تشخیص کرونا 
و تجهیزات پزش��کی و پیش��گیری از ش��یوع این ویروس 
در کش��ور خبر داد و در این باره گفت که  تش��خیص این 
ویروس از طریق هوش مصنوعی دس��تاورد جدید محققان 

کشور در این حوزه است.
س��ورنا ستاری افزود: درحال حاضر دو شرکت دانش بنیان 
در حوزه کیت تش��خیص کرونا فعالیت می کنند و ظرفیت 

تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند.
س��امانه »مستعان« نیز س��امانه ای کامأل بومی و ایرانی در 
زمین��ه مقابله با کرونا و تش��خیص این وی��روس از جمله 

دستاوردهای جدید سپاه پاسداران است. 
حضور ۲ ش��رکت دانش بنیان در زمینه تولید "ونتیالتور"  
و تبدی��ل تخت معمولی به یک تخ��ت ICU نیز از جمله 
پیش��رفت هایی اس��ت که از زمان ورود شرکت های دانش 

بنیان به این عرصه، محقق شده است. 
همچنین تولی��د وبهره برداری اس��پری ضدعفونی کننده 
دس��ت، ب��رای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا، توس��ط 
محققان گروه ش��یمی دانش��کده علوم پایه دانشگاه مراغه 

یکی دیگر از این اقدامات بود. 
س��اخت سیس��تم کمک تنف��س مصنوع��ی ارزان قیمت 
و آزادس��ازی طراح��ی آن برای تولید در کش��ور، س��امانه 
غربالگری صوتی برای بیمار کرونا مبتنی بر الگوی س��رفه 
افراد، توسعه س��امانه پیگیری وضعیت بیماران کووید ۱۹ 
در من��زل و طراحی زیرس��اخت ملی یکپارچ��ه پردازش و 
تش��خیص مهم ترین اقدامات دانشگاه تهران در این زمینه 

بود. 
*دستاوردهای ارتش و سپاه

 س��امانه » مستعان« س��امانه ای کاربردی است که قابلیت 
تش��خیص لحظه ای ویروس کرونا از راه دور و بدون تماس 
فیزیک��ی را در ۵ ثانی��ه دارد و در پایش فردی ،اجتماعی و 

ارزیابی های محیطی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 سرلش��کر س��المی فرمانده س��پاه پاس��داران در خصوص 
کارایی این سامانه، اظهار داشت: این دستگاه هر نقطه ای از 
محیط تا ش��عاع ۱۰۰ متر که آلوده باشد شناسایی می کند 
و وی��روس کرونا تا حدود ۱۰۰ متر را تش��خیص می دهد. 
دستگاه مزبور نیاز به گرفتن خون ندارد و قابلیت تشخیص 

سطوح و انسان های آلوده را دارد.
بنا به گفته فرمانده سپاه، آزمایش مزبور در بیمارستان های 
مختل��ف صورت گرفت��ه و تا ۸۰ درصد عملک��رد آن برای 

شهروندان کشورمان مثبت بوده است.
از س��وی دیگر فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به پنج 
دستاورد جدید ارتش در زمینه مقابله با کرونا، تشریح کرد 
که دو دستاورد در حوزه تشخیص و سه دستاورد در زمینه 

ضد عفونی است.
امیرکیومرث حیدری در مراسم روز ارتش در این باره گفت: 
یکی از این سامانه ها، ابرس��امانه رفع آلودگی و ضدعفونی 
کننده معابر شهری است که با ظرفیت ۵۰۰ لیتر در دقیقه 
و به شعاع ۵۰ متر می تواند عملیات پاشش را انجام دهد.

ظرفیت کل این ابرسامانه که در سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نیروی زمینی ارتش ایران ساخته شده پنج هزار 

لیتر است.
وی افزود: دس��تگاه » توربوجت« که کار ضدعفونی کننده 
محیط در مس��احت های کم را انجام می دهد، آزمایش��گاه 
سیار و آشکارسازی محیط های آلوده میکروبی، بیولوژیکی 

و شیمیایی است . 
در مراس��م روز ارت��ش نیز از دو س��امانه ضدعفونی کننده 
سیار با نام رازی و یک سامانه پایش سالمت که در نیروی 

زمینی ارتش طراحی و ساخته شده رونمایی شد.
س��عید نمکی وزیر بهداشت نیز تاکید کرده است که کشور 
به یک نقطه روشن در کنترل بیماری های ویروسی رسیده 
اس��ت که ایران را در این عرصه در س��طح جهانی در رتبه 

نخست قرار می دهد.
از س��وی دیگر راه اندازی و افزایش  تولید ماسک N۹۵ به 
عنوان مناسب ترین ماس��ک مورد استفاده در جهان یکی 

دیگر از این اقدامات است.
تهیه و توزیع مواد ضدعفونی و اقالم بهداشتی مانند ماسک 
و دستکش توسط کارگاه ها و نیروهای داخلی و راه اندازی 
بیمارستان های صحرایی و سیار در کشور نیز نشان از توان 

و همبستگی در کشور برای مقابله یا کرونا دارد.
 *برگزاری رزمایش 

از سوی دیگر توجه به این پیشرفت ها، همزمان با برگزاری 
رزمایش دفاع بیولوژیک در سراس��ر کش��ور نش��ان داد که 
کش��ور توانسته عالوه بر کس��ب دانش، عماًل در این عرصه 

نیز برای مقابله با کرونا پیشرو باشد. 
در این رزمایش که تالش ها و برنامه های ضد عفونی توسط 
یگان های جنگ نوین نیروی زمینی س��پاه و ارتش و بسیج 

از جمله نکاتی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
همچنی��ن مجاهدت کادر س��المت دوب��اره فرهنگ دفاع 

مقدس را در کشور احیا کرد.
*ناتوانی دشمن 

در ش��رایط همه گیری این بیماری، آنچه که خیلی دور از 
ذهن بود، ناتوانی کش��ورهای غربی، بخصوص امریکا برای 
مقابله با این بیماری اس��ت. این کش��ورها که همواره خود 
را متم��دن و پیش��رفته معرفی می کردند، ن��ه تنها داروی 
مناس��بی برای مقابله ب��ا این بیماری نیافتن��د، بلکه حتی 

راهکاری برای جلوگیری از ش��یوع بیش��تر این بیماری نیز 
ارائه نکردند. 

رئیس جمهور تاکید داش��ت که ارتش امریکا در زمره قوی 
ترین ارتش های دنیا قرار دارد . اما این ارتش نتواست خود 

را در مقابل ویروس کرونا محافظت کند . 
دولت ه��ای غربی، به وی��ژه آمریکا و انگلی��س، اقدامات به 
مراتب خفیف تری را اتخ��اذ و حتی دولت انگلیس علیرغم 
توصیه های س��ازمان بهداشت  جهانی بر خالف بسیاری از 
کش��ورها، در ابتدا هیچ اقدامی مبنی بر تعطیلی مدارس یا 

ممنوعیت اجتماعات گسترده نکرد.
این کش��ورها نش��ان دادند که  تمام الف هایی که در مورد 
همبستگی بین المللی و رویکرد مشترک می زنند  توخالی 
اس��ت و آنها هم��واره  رویکردهای واگرای خ��ود را دنبال 
می کنند و حتی در برخی از موارد، روی ممنوعیت  صادرات 
تجهیزات پزش��کی  خود باقی اند. کمبود مواد بهداش��تی و 
دارویی در این کش��ورها آنقدر به چش��م آمد که برخی از 
پزش��کان آنها اع��الم کردند تمرکز آنها بیش��تر بر بیماران 
جوان معطوف ش��ده اس��ت زیرا تعداد زیاد مبتال و کمبود 
ظرفیت های درمانی آن ه��ا را مجبور کرده بیماران بدحال 

مسن را در اولویت قرار ندهند.
مقام��ات امریکایی بارها اعالم کردند که برای مقابله با این 
بیماری آمادگی ندارند از جمله "ژولیت کی آیم" دس��تیار 
وزیر امنیت داخلی آمریکا در دولت "باراک اوباما"، در مقاله 
ای در نش��ریه آمریکایی "آتالنتیک" نوشت؛ حتی با وجود 
اقدام قاط��ع دولت برای مقابله با کرونا، بس��یاری از مردم 
کش��ته خواهند شد زیرا آمریکا همه چیز دارد جز آمادگی. 
این در حالی اس��ت که بنا به گفته آمریکایی ها این کش��ور 
قدرت اول جهان اس��ت  بنابراین باید ذخایر اس��تراتژیک 
بهداش��تی این کش��ور آن قدر باال باشد که در هنگام وقوع 

چنین بحرانی دچار مشکالت نشود.
*ضرورت توجه 

نباید از نظر دور داش��ت چابک سازی نظام سالمت کشور 
دستاوردی بود که میتوان به سبب آن از کرونا تشکر کرد. 
ش��یوع این بیم��اری فرصتی برای دل کندن به آن س��وی 
مرزها و دلخوش ش��دن به داش��ته های خودمان را فراهم 
آورد. درحقیقت وی��روس کرونا عاملی برای تبیین و تمایز 
دوره معاص��ر بود . در این میان بای��د گفت تولید ابزارهای 
تشخیصی با  دقت و حساسیت باال از اهمیت ویژه ای برای 
تشخیص درست بیماری ها برخوردار است و این موضوعی 
است که باید بعد از کرونا نیز دنبال شود. این اقدام نه تنها 
منج��ر به دفاع بهتر مردم در مقابله ب��ا بیماری ها و حتی 
تهاجمات بیولوژیک می شود، بلکه وابستگی پزشکی کشور 
را کاهش داده و منجر به خروج کمتر ارز از کشور و اعتماد 

بیشتر مردم به جامعه پزشکی کشور خواهد شد. 
این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند مسؤالن باید 
برنامه هایی برای پس��اکرونا داش��ته باش��ند که یکی از این 

برنامه ها تکمیل این فعالیت های پزشکی است. 
ش��یوع ویروس کرونا باعث شد تا کش��ور به  دستاورد های 
علمی و پزش��کی متعددی دس��ت پیدا کن��د لذا در دوران 
پساکرونا باید این موارد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد 
و از آن ها حمایت ش��ود.در این مقوله آمریکایی ها هر اندازه 
که می خواهند، پیش��رفت های ایران و ساخت دستگاه های 
تش��خیص کرون��ا را به تمس��خر بگیرند، تنها کافی اس��ت 
مقایسه ای به وضعیت ایران در تحریم و آمریکای ابر قدرت 

داشته باشیم.
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نماینده خمینی ش��هر در مجلس با بیان اینکه وزیر صنعت 
مراقب انتصاب افراد مس��ئله دار باش��د، گف��ت: مجلس بر 

انتصابات در وزارتخانه ها نظارت جدی دارد.
س��یدمحمدجواد ابطح��ی نماینده مردم خمینی ش��هر در 
مجلس شورای اس��المی ، درباره برخی انتصابات در وزارت 
صنعت گفت: نح��وه گزینش و انتصاب مدیران متاس��فانه 
علیرغم وجود دستورالعمل ها و آئین نامه های مختلف موجی 
از انتق��ادات را به هم��راه دارد چرا که معم��وال دولتمردان 
اف��رادی را به مس��ند کار می آورند که پی��ش از این با آنها 
تعامالت��ی داش��ته و س��وابق مختلف هم��کاری و رفاقت و 
هم سلیقگی سیاس��ی و جناحی داشته اند یا اینکه تحمیل 
نزدیکان رئیس جمهور یا دفتر رئیس جمهور بوده و بر همین 

اساس توصیه شده اند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شنیده ایم برخی افراد 
قرار اس��ت در وزارت صمت سمت هایی بگیرند که حتما به 
ضرر منافع مردم تمام خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: آنچه 
ک��ه م��ردم را در حوزه ه��ای مختلف اقتص��ادی و صنعتی 
رن��ج داده و آنجا را فلج کرده اس��ت مرب��وط به بی توجهی 

به شایسته ساالری هاس��ت. نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس با انتقاد از برخی انتصابات در وزارت معدن، صنعت 
و تجارت، افزود: وزیر صمت باید توجه بیشتری به شایسته 
س��االری کرده و تحت فشارهای دولت و هیأت حاکمه قوه 
مجری��ه  برای انتصابات قرار نگی��رد. ابطحی گفت: بارها در 
پیامک های مختلف ارس��الی ام به رحمانی به وی هش��دار 
دادم که در انتصاب هایش نهایت دقت را انجام دهد. مشکل 
اصلی انتصاب��ات وزرا به نظارت ضعیف مجلس بازمی گردد. 
چ��را که اگ��ر پارلمان خ��ود را در راس امور حس کند و به 
ایفای وظایفش می پرداخت. نماینده مردم خمینی شهر در 
مجل��س با بیان اینکه مجلس بر انتصاب��ات در وزارتخانه ها 
نظ��ارت جدی دارد، افزود:  وزی��ر صمت و دیگر وزرا باید به 
سمت شایسته ساالری و شایسته گزینی رفته و منافع ملی 
و عموم��ی جامعه را در نظر بگیرند نه رفاقت و فش��ارهای 
سیاس��ی را. وی گفت:  سازمان امور اداری و استخدامی باید 
در دستور العمل انتصاب مدیران بازنگری کرده و مالک های 
عزل ها و انتصاب ها و ارزش��یابی مسئولین را تدوین کند که 

متاسفانه دستورالعمل فعلی قدیمی است.  فارس

جانش��ین نیروی زمینی ارتش از پایش آنالین و ۲۴ ساعته 
مناطق مرزی و مسدودسازی مناطق گلوگاهی خبر داد. امیر 
س��رتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش 
)نزاجا( با اش��اره به آمادگی نزاج��ا در دفاع از خطوط مرزی 
و ح��دود و ثغور کش��ور، اظهار کرد: نیروه��ای ما اکنون در 
س��رحدات از غرب تا جنوب و شمال ش��رق حضور دارند و 
با توجه به رصد لحظه ای و پیش بینی تهدیدات احتمالی به 
اجرای ماموریت های ابالغی می پردازند. وی افزود: هم اکنون 
در تمام��ی یگان های ما در مرزهای غ��رب، جنوب غرب و 
شمال شرق پایش ۲۴ ساعته به صورت آنالین انجام می شود 
و کلیه مراحل رصد و پایش مرزها توس��ط سلس��له مراتب و 
رده های مختلف فرماندهی قابل مش��اهده اس��ت. جانشین 
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اش��اره به توان نیروی زمینی 
در حفاظت از مرزهای کش��ور، گفت: ام��روز در حوزه رصد 
و پایش مرزها به س��طحی از توانمندی رس��یده ایم که قادر 
هس��تیم از هر فاصله ای پایگاه های مختل��ف مرزی را رصد 
کنیم. وی در خصوص بهره گیری از مکانیسم های جدید در 

ایج��اد امنیت و مقابله با تهدیدات م��رزی، گفت: هم اکنون 
از س��امانه های پهپاد، بالن ها و دوربین های پیشرفته در این 
حوزه اس��تفاده می کنیم و به فراخور نی��از در پایش مرزها 
از تجهیزات الکترونیک��ی بهره می بریم. امیر نعمتی تصریح 
کرد: مرزهایی که نیروی زمینی ارتش در آن مس��تقر است، 
به صورت آنالین و ۲۴ س��اعته رصد می ش��ود، همچنان که 
پایش فیزیکی مرزها نیز همچون گذش��ته صورت می گیرد 
و در رده های مختلف در سطح پایگاه ها، یگان ها و گردان ها 
برنامه های��ی از قبیل گش��ت زنی و کمین ها همچنان جهت 

ارتقای ضریب امنیت مناطق مرزی انجام می شود.
وی افزود: هم اکنون مش��کل خاص��ی در برقراری امنیت در 
مرزهای جمهوری اس��المی نداریم و مرزهای ما در شرایط 
خوب امکاناتی و زیستی قرار دارند. جانشین فرمانده نیروی 
زمینی ارتش خاطرنش��ان کرد: البته در گذرگاه ها و مناطق 
گلوگاهی نیز که در آن احتمال عبور و مرور غیرمجاز وجود 
دارد از طریق اقدامات مهندس��ی رزمی کار مسدودس��ازی 

انجام شده است.  روابط عمومی ارتش

تأیید صحت انتخابات مجلس در چهار حوزه باقیمانده
سخنگوی ش��ورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اس��المی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و پایان 

بررسی صحت مرحله نخست انتخابات مجلس در این شورا خبر داد.
عباس��علی کدخدایی این حوزه های انتخابیه را شامل بندرعباس، قشم، 

ابوموس��ی، حاجی آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه 
س��را برش��مرد و افزود: م��ا نتیجه این چه��ار حوزه را به عل��ت گزارش ها و 

ش��کایت هایی که دریافت ش��ده بود اعالم نکرده بودیم و ناچار شدیم که بازرسانی 
را ب��ه هر یک از این حوزه ها اع��زام کنیم. کدخدایی افزود: با اعالم صحت انتخابات 
در این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی انتخابات در همه حوزه ها اعالم ش��د و دیگر 
حوزه ای باقی نمانده اس��ت، مگر حوزه های انتخابیه مربوط به مرحله دوم انتخابات 

که گزارش آن را بعداً به مردم اعالم خواهیم کرد. خبرگزاری صدا و سیما

تفاوت حقوق کارگر و کارمند درست نیست
عضو ش��ورای مرکزی جبهه پیروان گفت: تفاوت چش��مگیر دس��تمزد 
کارگران و کارمندان از اقش��ار جامعه اصاًل قابل قبول نیس��ت. حس��ن 
غف��وری فرد، درباره چالش های پیش آم��ده در رابطه با تعیین حداقل 
دس��تمزد کارگران در س��ال جاری گفت: طبقه کارگ��ر حق بزرگی به 

گردن انقالب اس��المی دارند و امام خمینی )ره( می فرمودند برکاتی که 
در کش��ور داریم مرهون وجود کارگرها اس��ت و نقش کارگرها در انقالب و 

بعد از آن در تولید از اهمیت باالیی برخوردار است. وی افزود: درباره بحث اخیر باید 
شرایط فعلی کشور را نیز تا حدودی در نظر داشته باشیم، یعنی اینکه اگر دستمزد 
کارگرها به میزان کمتری افزایش داش��ته است بخش��ی به خاطر شرایط اقتصادی 
کش��ور است و افزایش بیش از اندازه دستمزدها ممکن است منجر به اخراج برخی 

کارگرها از طرف کارفرمایان شود. است. مهر

مجلس دهم از نقش نظارتی خود استفاده نکرد
منتخب مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه ۷/۲ میلیارد دالر که برای 
واردات کاالهای اساس��ی در نظر گرفته ش��ده بود ب��ه واردات کاالهای 
غیر اساس��ی اختصاص داده شده اس��ت، گفت: قوه قضائیه باید به این 
موضوعات رسیدگی کند. جعفر قادری با بیان اینکه یکی از مواردی که 

در مجل��س یازدهم توجه ویژه ای به آن نش��د بحث وظیفه نظارتی قوه 
مقننه بود، گفت: مجلس دهم می توانست با نقش نظارتی که داشت مانع از 

ایجاد برخی از تخلفات شود که متاسفانه اینگونه نشد.  وی با تاکید بر اینکه مجلس 
یازدهم باید ابزارهای نظارتی خود را فعال کند، ادامه داد: باید با تخلفاتی که صورت 
می گیرد به جد برخورد شود و مجازات های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود 
که در این راه مجلس می تواند نقش پررنگی داش��ته باش��د. قادری تصریح کرد: در 

مجلس ظرفیت های زیادی وجود دارد که از تخلفات جلوگیری شود. تسنیم 

مسؤالن باید برنامه هایی برای پساکرونا داشته باشند

حفظ ره آورد ایران در مبارزه با کرونا

نماینده خمینی شهر: 

وزیر صنعت مراقب انتصاب افراد مسئله دار باشد
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد

مسدودسازی مناطق مرزی که احتمال عبور غیرمجاز از آن ها وجود دارد


