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وزیر بهداشت:

 ممکن است پاییز سختی در پیش 
داشته باشیم

در پ��ی س��خنان روز گذش��ته رهبر معظم 
انق��اب در دی��دار برخط هیئ��ت دولت با 
ایش��ان که به مناس��بت هفته دولت انجام 
ش��د الزم بود که درب��اره عملکرد دولت در 
ماههای اخی��ر تاکنون نقدی بزنیم. س��ال 
پایانی دولت تدبیر و امید اس��ت و این سال 

را باید فرصت طایی برای خود بداند.
جدای از همه اشتباهاتی که دولت در طول 
7 س��ال دوره خود داشته اس��ت، منصفانه 
خواهد ب��ود که از عملک��رد او در چند ماه 

گذشته قدردانی شود.
به نظر میرسد دولت تازه متوجه شده است 
پس از 7 س��ال چه کند. در طول 7 س��ال 
گذشته نگاه دولت به نتایج اقتصادی برجام 
ب��ود، به همین خاطر از توجه دولت تدبیر و 
امید به ظرفیتهای داخلی کاسته شده بود، 
انتظار دولت در این مدت، به اقتصاد کشور 
ضربات��ی را وارد ک��رد در حالی ک��ه اگر از 
ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی، 
به داخل بیش��تر توجه ش��ده بود، ش��رایط 
اقتصادی بس��یار مطلوبت��ر و قابل تحمل تر 
مینمود. این مهم را اقتصاددانان بارها تأکید 
کردند اما متأسفانه توجهی به این توصیهها 
نشد. پس از امضای توافق برجام، چشم امید 
ب��ه آثار این پیمان بود، ق��رار بر این بود که 
برجام گشایشهای اقتصادی بزرگی را برای 
کشور به ارمغان بیاورد و اوضاع اقتصادی و 
معیشتی مردم بهبود یابد و رونق اقتصادی 
ایجاد ش��ود. هدف اصلی برجام تنها همین 
بود ک��ه تحریمه��ای اقتص��ادی و بانکی و 
نفتی برچیده ش��ود، وعدهای که از س��وی 
دولتمردان داده ش��ده بود. هیچ دس��تاورد 
دیگ��ری را نمیت��وان برای برج��ام متصور 
بود، اگر برخی مس��ئولین پس از شکس��ت 
دستیابی به دس��تاوردهای اقتصادی توافق 
هس��تهای، برای آن دستاوردسازی کردند، 
برای آن بود که بتوانند بار سنگین مطالبات 

اقتصادی توافق را کاهش دهند.
رهب��ر معظ��م انقاب نی��ز بارها در پاس��خ 
ب��ه دس��تاورد س��ازیها فرم��وده بودند که 
ه��دف مذاکره و توافق هس��تهای لغو همه 
تحریمه��ای اقتصادی بود، ب��ی آبرو کردن 

آمریکا در بحث برجام هدف توافق نبود.
پ��س از آن ک��ه ترامپ از توافق هس��تهای 
خارج ش��د با توجه به این که تا پیش از آن 
نی��ز به تعهدات برجامی خ��ود پایبند نبود، 
تحریمه��ای اقتصادی علیه ای��ران را ادامه 
داد و حتی به آن افزود.از فروش نفت ایران 
جلوگیری کرد و پولهای نفت فروخته شده 

به مشتریان نیز بلوکه شد.
اکنون ای��ران میلیارده��ا دالر بابت فروش 
نفت، از چندین کشور از جمله کره جنوبی، 

ژاپن و هند طلبکار است.
فش��ارهای سیاس��ی، اقتصادی و تهدیدات 
نظامی از س��وی آمری��کا افزایش یافت و در 
ای��ن راه، جمهوری اس��امی ایران مقاومت 
فعال را برگزید، راهب��ردی که رهبر معظم 
انقاب اسامی آن را توصیه و تأکید کردند. 
ش��یوع وی��روس کرون��ا در ای��ران و جهان 
ش��رایط را تغیی��ر داد، به گونه��ای که این 
ویروس خود باعث تحرک بیش��تر در میان 

مسئولین کشورمان از هر قوهای شد.
پ��س از روی کار آم��دن مجل��س یازدهم 
نیز موتور مجلس ش��ورای اس��امی با قوت 
بیش��تری به کار افتاد و سیاستهای اعمالی 
مجلس یازدهم نیز توانست به کمک دولت 
بیاید. ق��وه قضاییه نیز ب��ا اقدامات در خور 
توجه و انقابی در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و البت��ه جلوگیری از تعطیل��ی کارخانهها و 
مراکز تولی��دی و حمایت حقوقی و قضایی 
از تولید کنندگان، س��هم بس��زایی در یاری 
دولت در مس��یر عب��ور از ش��رایط بحرانی 

تحریمها و تبعات ویروس کرونا داشت.
نیروهای مس��لح جمهوری اسامی ایران از 
ارتش و س��پاه گرفته تا نی��روی انتظامی و 
بسیج و گروههای جهادی پای کار آمدند و 
یک بس��یج ملی برای حراست و حفاظت از 

ایران و انقاب شکل گرفت.
آمریکا و اروپا تصورش��ان ب��ر این بود که با 
تزویج تبعات ویروس کرونا با فشار حداکثری 
به ایران، کار تمام است و جمهوری اسامی 
تحمل این فش��ارها را نخواهد داشت، یا تن 

فرصت طالیی دولت
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وزیر بهداشت: 
ممکن است پاییز سختی در پیش 

داشته باشیم
وزی��ر بهداش��ت گفت: ممکن اس��ت 
پاییز س��ختی در پیش داشته و شاهد 

هم زمانی کرونا و آنفلوانزا باشیم.
دکت��ر س��عید نمک��ی در دی��دار وزیر 
آموزش و پرورش که برای تبریک روز 
پزش��ک به وزیر بهداش��ت و مدافعان 
س��امت ب��ه س��تاد وزارت بهداش��ت 
آمده بود، اظهار داش��ت: همواره اعتقاد داش��ته ام که آموزش 
و پرورش، پایه گذار توس��عه ملی اس��ت و اگر بخواهیم ببینیم 
کشوری به سمت توس��عه  یافتگی حرکت می کند یا نه، نباید 
اتوبان ه��ا، کارخانه ها و چاه های نف��ت آن را ببینیم بلکه باید 
ببینیم در مدارس آنچه کسانی روی نیمکت ها نشسته اند و در 
آن کش��ور چقدر دانش آموزان روح جستجوگر دارند و چقدر 
معلمان آمادگی پاس��خگویی به این روح جستجوگر را کسب 
کرده اند. وی افزود: قطعاً توسعه ملی محقق نخواهد شد مگر با 
تربیت انسان توسعه یافته و این انسان توسعه یافته به جز در 
دوران تولد که اذان در گوش نوزادان گفته می ش��ود، از اولین 
روزهای مدرسه شکل می گیرد و مدرسه اولین ایستگاه جمعی 

اس��ت که کودک در آن محیط، خیل��ی چیزها را فرامی گیرد. 
وی تصریح کرد: ممکن اس��ت پاییز س��ختی در پیش داشته 
باشیم که شاید شاهد هم زمانی کرونا و آنفلوانزا باشیم و وجود 
زیرس��اخت قوی استفاده از فضای مجازی برای آموزش، به ما 
خیلی جسارت و قدرت تصمیم گیری می دهد که هم آموزش 
و پ��رورش را دایر نگه داریم و هم برای پیش��گیری از بیماری، 

تاش کنیم.
وزیر بهداش��ت یادآور شد: در س��ازمان برنامه و بودجه معتقد 
بودم که اگر بخواهیم در توس��عه ملی، تحول ایجاد کنیم باید 
در مدارس س��رمایه گذاری کنیم، قوی تری��ن معلمان را برای 
آموزش دوران ابتدایی انتخاب کنیم، بهترین حقوق را به آن ها 
بدهیم که دغدغه خاطر نداشته باشند تا بهترین انسان ها برای 

توسعه آینده کشور تربیت شوند.
نمکی اضافه کرد: خیلی از موارد زندگی را باید از روزهای اول 
مدرسه به انسان ها آموخت. معتقدم خیلی وقت ها فقط حافظه 
دانش آموزان را پر می کنیم و در آموزش و جامعه محور تربیت 
کردن، نقصان هایی داریم. در خیلی از کشورهای دنیا، روز اول 
کودکان را برای آموزش ترافیک به خیابان ها و برای احترام به 
حقوق ش��هروندی و آشنایی با دموکراسی به مجلس می برند. 
وی تأکید کرد: مدرسه بهترین کانون برای نظام سامت است 
که بتواند تحول در بُعد توس��عه نظام س��امت را از آنجا آغاز 
کند و امروز با توجه به فرزندساالری در خانواده ها، یک دانش 
آموزان می تواند در نظام س��امت، یک پیام آور س��امت باشد 

چ��ون امروزه دیگر ک��ودکان و دانش آموزان، رس��توران ها را 
انتخاب و نظام تغذیه خانواده را ساماندهی می کنند.

وزیر بهداش��ت ضمن تقدیر از همراهی وزیر آموزش و پرورش 
در مبارزه با کرونا از روزهای نخس��ت اپیدمی این ویروس در 
کش��ور، گفت: در رعای��ت پروتکل ها، بایده��ا و نبایدهایی که 
باید اجرا می ش��د، وزی��ر آموزش و پرورش، همواره پیش��گام 
ب��ود و بارها گفت که هم��ه فضاها، معلمان و ظرفیت های این 

وزارتخانه در خدمت مدیریت کرونا است.
نمکی تأکید ک��رد: زحمتی که همکاران ما در وزارت آموزش 
و پ��رورش ب��رای ایجاد و تقویت زیرس��اخت فض��ای مجازی 
برای آموزش به دانش آموزان کش��یدند، قوت قلب زیادی به 
م��ا داد که هم می توانی��م از اینکه دانش آم��وزان از تحصیل 
دور می مانند، نهراس��یم و هم اینکه نگران نباش��یم که دچار 
مشکات ناشی از بیماری می شوند. روزهای اول اگر می گفتند 
ک��ه کودکان کمتر ب��ه این ویروس مبتا می ش��وند اما امروز 
ش��واهد محکمی داریم که با تغیی��ر رفتار ویروس، کودکان را 

هم ممکن است گرفتار کند.
وزیر بهداش��ت بیان داش��ت: طرح هایی را در وزارت بهداشت 
برای مدارس آغاز کرده ایم که از نمونه های آن، مدارس عاری 
از پوسیدگی دندان است و برای اولین بار آن را در اردیبهشت 
س��ال گذش��ته در نمین اردبیل به عنوان پایلوت آغاز کردیم و 
نیت ما این بود که دندان های یک میلیون و 200 هزار دانش 
آموز پایه ششم ابتدایی که دوره بسیار مناسبی است را عاری 

از پوسیدگی کنیم و راه را ادامه دادیم که با تعطیات مدارس 
روبرو ش��د و امیدواریم که شاهد اس��تمرار این طرح با کمک 

وزارت آموزش و پرورش باشیم.
وزیر بهداش��ت اضافه کرد: امروز مش��خص ش��ده کودکان و 
نوجوانانی که دچار کووید19 می ش��وند و عامل خطری مانند 
چاق��ی دارند حداقل ت��ا 10 برابر خطر م��رگ و میر باالتری 
دارند و اگر این مورد را با برنامه ای مدون و منظم پیش ببریم 
قطعاً به کاهش آس��یب های ناشی از کووید19 در گروه دانش 
آم��وزان، کم��ک کرده ایم. نمکی یادآور ش��د: قطع��اً در مورد 
بازگش��ایی مدارس در کنار وزارت آموزش و پرورش هس��تیم 
و ممکن است خانواده ها اضطراب داشته باشند. یقیناً تک تک 
دان��ش آموزان، فرزن��دان و نوه های ما هس��تند و قطعاً تاش 
می کنیم تا هیچ کدام از آن ها دچار مش��کات خاص نشوند اما 
سازمان جهانی بهداشت اخیراً اشاره کرده که کشورها، افزایش 
بزهکاری های اجتماعی و مشکات ناشی از عدم زیستن دانش 
آموزان در مدرس��ه در کنار همدیگر، انزوا و مشکات زندگی 
مدرن، ع��دم تحرک کافی و بهداش��ت روان را باید در دوران 
کرونا مدیریت کنند. نمکی تأکید کرد: بهداشت یک پدیده به 
هم پیوس��ته اس��ت و نمی توان بهداشت مدرسه را از بهداشت 
بارداری و بهداش��ت مدرس��ه و بارداری را از بهداشت خانواده 
تفکی��ک ک��رد. اگر کارشناس��ان عمومی را با ط��ی دوره های 
آموزشی کوتاه مدت برای موفقیت بیشتر در مدارس را تربیت 

کنیم، دستاوردهای بهتری خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
ثبت ۱۴۱ فوتی کرونا در در کشور

س��خنگوی وزارت بهداشت درباره آمار جدید بیمار کرونا  از فوت 1۴1 
نفر دیگر از هموطنانمان در کشور خبر داد و گفت: تاکنون 20 هزار و 
۶۴۳ نفر از بیماران بر اثر ابتاء به کرونا جان باخته اند. س��یما س��ادات 
الری، روز یکش��نبه دوم شهریور در گفتگو با شبکه خبر، گفت: 211۳ 
مورد جدید کرونا در کش��ور شناسایی شده که بر همین اساس تاکنون 
۳۵۸ ه��زار و 90۵ نفر به این بیماری مبتا ش��ده اند. وی با اش��اره به 
1۴1 م��ورد فوتی جدید افزود: تاکن��ون 20 هزار و ۶۴۳ نفر از بیماران 
ب��ر اثر ابتاء ب��ه کرونا جان باخته ان��د. الری، تعداد بهب��ود یافتگان را 
۳09 ه��زار و ۴۶۴ نف��ر اعام کرد و گفت: ح��ال ۳۸۴1 نفر از بیماران 
وخیم گزارش ش��ده است. سخنگوی وزارت بهداش��ت، افزود: تاکنون 
۳ میلیون و ۳۶ هزار و 711 آزمایش تش��خیص کووید 19 در کش��ور 
انجام ش��ده است. وی گفت: استان های مازندران، تهران، قم، گلستان، 
خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، 

آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند.

باحضور مقاماتی از هوافضای سپاه، سازمان 
هواپیمایی و گروه اقتصادی تدبیر انجام شد؛

رونمایی از اولین روغن ایرانی 
صنعت هوایی و دریایی با کسب 

استاندارد روز دنیا توسط ستاد 
اجرایی فرمان امام

صرفه جویی ۲۱ میلیون دالری در سال و 
تأمین 8 درصد نیاز وارداتی کشور

دانش  ۸ محص��ول جدی��د 
بنیان و خ��ط تولید روغن و 
روانکاره��ای تحریمی حوزه 
صنای��ع هوای��ی و دریای��ی 
وابسته  نفت پارس  درشرکت 
به س��تاد اجرایی فرمان امام 
افتتاح ش��د. صبح امروز در 
مراس��می با حض��ور معاون 
س��تاد اجرایی فرمان امام و رئیس گ��روه اقتصادی تدبیر، 
معاون سازمان هواپیمایی کشور، معاون فرمانده هوافضای 
س��پاه و جمعی دیگر از مسئوالن در محل پاالیشگاه نفت 
پارس ته��ران، از محصوالت جدید این ش��رکت در حوزه 

روانکارهای صنعت هوایی و دریایی رونمایی شد.
عارف نوروزی معاون ستاد اجرایی فرمان امام و رئیس گروه 

اقتصادی تدبیر دراین مراسم گفت: با توجه به تحریمهای 
ظالمانه علیه کشور و نیاز کشور به تولید محصوالت داخلی، 
ستاد اجرایی با اس��تفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان 
در ش��رکت نفت پارس تولی��د روانکارها و روغن های موتور 
هیدرولیک و انواع گریس ه��ا برای نیازهای صنعت هوایی 
ودریایی را در دس��تور کار خود ق��رار داد. نوروزی با بیان 
اینکه بعد از 10 ماه تاش مس��تمر امروز ش��اهد رونمایی 
از چندین محصول جدید در ش��رکت نفت پارس هستیم، 
افزود: سرمایه گذاری این کار حدود ۵ میلیون دالر بوده که 
با این میزان سرمایه ، 21 میلیون دالر در سال صرفه جویی 
ارزی صورت میگیرد، ضمن اینکه این محصول 7۳ درصد 

ارزان تر از مشابه خارجی آن تولید و عرضه میشود.
وی تأکی��د کرد: ای��ن اولین روانکار تولید ش��ده در داخل 
کشور در حوزه صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی و صنایع 
دریایی اس��ت که تمام استانداردهای روز دنیا را هم کسب 

کرده است.
رئیس گروه اقتصادی تدبیر با بیان اینکه حدود 70 میلیون 
دالر هدف صادراتی دراین حوزه داریم تصریح کرد: از 170 
میلی��ون لیتر تولید روغن و روانکار ب��ه 200 میلیون لیتر 
رسیده ایم که در این زمینه جهش تولید خوبی داشته ایم  و 
پیش بینی میکنیم تا پایان امسال در مجموعه نفت پارس  
۴0 درصد جهش تولید داشته باشیم. معاون ستاد اجرایی 
فرمان امام خاطرنش��ان کرد: هدف گذاری س��تاد اجرایی 
درعرصه تولید محصوالت استراتژیک و رفع خألها چه در 
زمینه تولید واکس��ن کرونا و ماسک و دارو و چه در زمینه 

روغن های صنعت هوایی و فرآورده های نفتی است.

مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��ور نیز در بخ��ش دیگری ازاین مراس��م 
گفت:محصولی که امروز س��تاد اجرای��ی فرمان امام به ما 
تحویل داد یکی از محصوالتی اس��ت که مصرف باالیی در 
هواپیماه��ای نظامی و غیرنظامی دارد و بدلیل تحریمهای 
ظالمانه با قیمت گزافی مجبور به تهیه آن بودیم. او با بیان 
اینکه حمل ونقل هوایی همیش��ه از آخرین تکنولوژی های 
روز دنیا و اس��تانداردترین مواد مصرفی باید استفاده کند، 
گف��ت:از ابتدای انقاب تحریم های ظالمانه علیه جمهوری 
اس��امی بخش حمل ونقل هوایی صنعت هوایی کش��ور را 
زمین گیر کرده بود اما صنعت هوایی توانس��ت با همکاری 

نیروهای انقاب از بخشی از بن بست ها عبور کند.
س��ردار ش��مس الدین فرزادی پور فرمانده عملیات هوایی 
نیروی هوافضای س��پاه نیز دراین مراسم با تمجید از اقدام 
س��تاد اجرایی فرم��ان امام و معرفی محصول تولید ش��ده 
گفت: این محصول با ارس��ال به آزمایش��گاه های داخل و 
خارج کش��ور، توانسته اس��تانداردهای سختگیرانه صنعت 
هوایی را با مؤفقیت کس��ب کند. معاون فرمانده هوافضای 
س��پاه اف��زود: چه قبل و چه بعد از برج��ام، صنعت هوایی 
همیش��ه در تحریمهای سخت قرار داش��ته و دستیابی به 
این روانکار اقدام بزرگی اس��ت و این روغنها چه در بخش 

دفاعی و چه غیردفاعی قابل بهره برداری است.
وی افزود: با شکسته ش��دن این س��د توسط محققان ستاد 
اجرایی فرمان امام باردیگر ثابت ش��د نیروی جوان داخلی 
توانمندی تولید هرمحصول پیش��رفته ای را دارد و میتواند 

تهدیدها رابه فرصتهای بزرگ تبدیل کند.
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نباید برنامه ر یزی اقتصادی کشور 
معطل لغو تحر یم ها شود

رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت:
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