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خیلی کوتاه

صدور »کارت طالیی« تسهیالت تفریحی خبرنگاران 
آغاز شد

با پایان یافتن مهلت ثبت نام "کارت طالیی" تسهیالت ویژه 
تفریح��ی و گردش��گری، مراحل صدور ای��ن کارت ها برای تمام 

خبرنگاران ثبت نام شده، آغاز شد.
به گزارش انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران، با 

پایان یافتن مهلت ثبت نام "کارت طالیی" تسهیالت ویژه تفریحی 
و گردش��گری، مراحل صدور این کارت ها ب��رای تمام خبرنگاران 
ثبت نام شده، آغاز شد. طی چند روز آینده و با پایان یافتن مراحل 
صدور کارت های طالیی، زمان و نحوه توزیع این کارت ها از طریق 

سایت انجمن صنفی خبرنگاران به خبرنگاران ثبت نام شده اعالم 
خواهد ش��د. الزم به یادآوری  اس��ت انجمن صنفی خبرنگاران و 
روزنامه ن��گاران ایران اقدام به اعطای "کارت طالیی" تس��هیالت 
تفریحی و گردشگری به تمام خبرنگاران فعال کشور کرده است.

راهبرد گروه صنعتي ايران خودرو در سال 94 بر 
مبناي سياس��ت هاي كلي و اجرايي اقتصاد مقاومتي با 
تكيه بر توس��عه محصول با برند ملي،  توليد صادرات 
محور و همكاري مش��ترك با خودرو س��ازان جهاني به 

صورت برد – برد ترسيم شده است. 
با توج��ه به نام گذاري س��ال 94 به عنوان س��ال 
»دول��ت و ملت، همدل��ي و هم زباني« گ��روه صنعتي 
ايران خ��ودرو در كن��ار دول��ت گام هاي موث��ري براي 
خدمت گ��ذاري بهتر به ملت ايران ب��ر مي دارد. اين 
گروه صنعتي براي تحق��ق منويات مقام معظم رهبري 
در زمينه توس��عه استقالل صنعتي، رهايي از اقتصاد 
نفت��ي و توس��عه ص��ادرات در اين س��ال برنامه هاي 

مدوني را به اجرا در خواهد آورد.
بر همين اس��اس س��ه محص��ول جدي��د در مركز 
طراحي محص��ول و پالتف��رم ايران خودرو در دس��ت 
طراحي است و يكي از اين محصوالت بين آذر و دي ماه 
94، يكي ديگر اواخر س��ال تا ارديبهشت سال بعد و 
ديگري س��ه ماه بع��د از آن به توليد انبوه مي رس��د. 
به اين ترتيب در دو س��ال و نيم باق��ي مانده از اين 

دولت، سه خودروي ملي اضافه خواهد شد.

برنامه توليد 94
گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو برنام��ه توليد 660 
هزار دستگاه خودرو در سال 94 را در برنامه دارد.

راه كيفيت
ارتق��اي كيفيت محصول يك راه بي پايان اس��ت و 
كيفيت بس��تگي به شرايط فضاي كس��ب و كار، ورود 

تكنولوژي هاي صنعتي و سرمايه گذاري دارد.
برنامه ريزی هاي كيفي گ��روه صنعتي ايران خودرو 
ب��ه گونه اي طرح ريزی ش��ده اس��ت كه باي��د خودروي 
توليدي تا 20 هزار كيلومتر مشكل نداشته باشد. اين 
اقدام ابتدا از 10 هزار كيلومتر ش��روع شده، سپس 
15 ه��زار و بعد از آن به 20 ه��زار كيلومتر افزايش 
مي يابد. بررسي و شناخت شاخص ها و اهداف كيفيتي 
در س��طح خودروس��ازان جهاني از مهم تري��ن رويكرد 
كيفيت در گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو براي تعيين و 
تدوين برنامه ها است همچنين سالمت قطعات ورودي، 
محصول نهايي و آن چه به دس��ت مش��تري مي رس��د، 
رويكرد مهم ديگري اس��ت كه در زنجيره فرآيندهاي 

توليد تا فروش به اجرا در خواهد آمد.

صادرات
همچنين گروه صنعتي ايران خودرو براي صادرات 
30 هزار دستگاه انواع خودروی سواري به بازارهاي 

بين المللي در س��ال 94 برنامه دارد. سهم برند ملي 
ايران خ��ودرو در س��بد صادرات چش��م گير اس��ت و 
در حال حاضر س��مند و س��ورن به كش��ورهاي عراق، 

آذربايجان، ساحل عاج و ونزوئال صادر مي شود.
 برنامه صادراتي ايران خودرو براي س��ال گذشته 
20 هزار دستگاه بود، اين در حالي است كه به دليل 
تحريم ها، نوسانات ارزي و مشكالت گشايش ال سي 
از اي��ن ميزان ص��ادرات هفت هزار دس��تگاه تحقق 

يافت.
گروه صنعتي ايران خودرو موفق به كسب تاييديه 
موسس��ه استاندارد تونس براي صادرات رانا به اين 
كشور شد. اين گروه صنعتي همچنين به دنبال شروع 
فعالي��ت مجدد در مصر اس��ت و در حال رايزني براي 

صادرات خودرو به الجزاير نيز هست.
سياس��ت ايران خودرو فع��ال نگاه داش��تن چهار 
س��ايتي است كه قبال در آن جا سرمايه گذاري شده و 
اين فعاليت در قالب ارائه خدمات فني و مهندس��ي و 

ارسال قطعات سي كي دي است. همچنين در صادرات 
محصول به كش��ورهاي آذربايجان، ع��راق و اوكراين 

مزيت نسبي وجود دارد.

خدمات پس از فروش
هدف اين گروه صنعتي در سال 94 افزايش سه 
رتبه اي رضايت مش��تريان از خدمات پس از فروش 
اين شركت است و تمام ساز و كارهاي الزم براي اين 
امر تدارك ديده ش��ده اس��ت. اين درحالي است كه 
ب��ا توجه به تمام تالش هاي ص��ورت گرفته براي جلب 
رضاي��ت مش��تريان از خدمات پ��س از فروش در دو 
سال اخير هنوز به سطح استانداردهاي جهاني در اين 
حوزه نرس��يده اما در سال 94 براي تحقق آن اهتمام 

ويژه مي شود.

همكاري با خودروسازان جهاني
 مقرر ش��ده است شركت مشتركي به صورت 50 

– 50 با پژو تش��كيل ش��ود كه آغاز تولي��د آن با 40 
درصد خودكفايي باش��د و 30 درص��د محصوالت آن 
صادر ش��ود. زنجيره تامين در اين مشاركت، برعهده 
س��اپكو است تا براي س��ازندگان كار ايجاد شود. اين 
ي��ك قرارداد بي نظير در تاريخ صنعت خودروي ايران 

است.

خودروساز شدن
گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو برنامه هفت س��اله 
توس��عه محصول از طراحي تا توليد ب��ا حمايت بخش 

خصوصي را تدوين كرده است.   
 برنامه راهبردي توس��عه محص��ول گروه صنعتي 
ايران خ��ودرو در بخش ه��اي طراح��ي بدن��ه خ��ودرو، 
قالب س��ازي، مجموعه هاي تعليق، قواي محركه، تريم 
داخلي خودرو و بخش الكترونيك تدوين و ابالغ شده 

است.
ايجاد و تقويت پتانس��يل هاي داخل��ي در فرآيند 
توس��عه محصول، از طراحي ت��ا توليد محصول جديد، 
هم راس��تا با سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي يكي از 
محوره��اي موث��ر در آين��ده صنعت خودروی كش��ور 

است.
گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو، حماي��ت از بخ��ش 
خصوص��ي در طراحي، تولي��د خ��ودرو و مجموعه ها و 
قطع��ات ب��ه منظور ارتق��ای فرآيند طراحي و توس��عه 
محص��ول جدي��د را س��رلوحه ام��ور خود ق��رار داده 

است.
در استراتژي هفت ساله توسعه محصول در گروه 
صنعتي ايران خودرو، حمايت از تاس��يس سه شركت 
طراحي بدنه خودرو، پشتيباني از تاسيس پنج شركت 
جديد قالب س��ازي و حمايت از تاس��يس پنج ش��ركت 
ب��راي طراحي مجموعه تعليق و اكس��ل و 10ش��ركت 
جديد يا توس��عه فعلي توليد كنن��ده قطعات مجموعه 

تعليق به چشم مي خورد.
حمايت و پش��تيباني از تاسيس پنج شركت توليد 
كنن��ده قطعات گيربكس، پش��تيباني از تاس��يس يك 
ش��ركت توليد كنن��ده گيربكس و حمايت از تاس��يس 
س��ه ش��ركت جديد براي طراحي تريم داخلي خودرو 
و پشتيباني از تاسيس شركت هاي جديد درخصوص 
الكترونيك خودرو از ديگر برنامه هاي راهبردي هفت 
س��اله مهندس يكه زارع در خصوص توس��عه محصول 

است.
همچنين استقرار نظام رده بندي در زنجيره تامين 
ايران خودرو براي رقابت پذيري و ارتقاي سطح كيفي 
تولي��د قطعات از جمل��ه راهبرد هاي مديريت ارش��د 

گروه صنعتي ايران خودرو است.

راهبرد 94 ايران خودرو:  
توليدبا نشان ايراني و توسعه صادرات

به گزارش سیاس��ت روز؛ شش��مین جلسه 
ش��ورای برنامه ری��زی و هماهنگی همایش نيم�ك��ت

دانش��گاهی و دانش��جویی هفت��ه رواب��ط 
عمومی ایران با موضوع بررس��ی محورهای فراخوان ارس��ال آثار 
همایش روابط عمومی و س��واد رس��انه ای یکشنبه در محل مرکز 
توسعه فناوری اطالعات و رس��انه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی برگزار شد.
دکتر سید مرتضی موسویان معاون وزیر و رئیس مرکز توسعه 
فناوری اطالعات و رس��انه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی در این نشست گفت: سواد رسانه اي به ما کمک می کند 
که در جامعه ش��بکه ای به ش��کلی زندگی کنیم که کمتر آسیب 

ببینیم و بدانیم در ش��بکه ای هستیم که شفاف است و همه چیز 
دیده می شود. 

وی اف��زود: اگر ایران بخواهد از مرحله در حال توس��عه کنونی 
عبور کند و به یک کش��ور توسعه یافته تبدیل شود، باید به سرعت 
آگاهی ه��اي خودم��ان را در زمینه فناوری اطالعات و رس��انه هاي 
دیجیتال باال ببریم و با اقتضائات زندگی در جامعه ش��بکه ای آشنا 

شویم.
رئیس سابق دانشگاه صدا و سیما خاطر نشان ساخت: انتظاری 
که از اعضای همایش دانشگاهی و دانشجویی هفته روابط عمومی 
ای��ران مي رود این اس��ت که تس��لیم ش��رایط فعلی نش��وند و با 
گسترش سواد رس��انه ای در جامعه به ش��کل تعاملی رسانه ها را 

مدیریت کنند چراکه س��واد رس��انه ای و تعامل با رسانه ها، الزمه 
مدیریت در جامعه شبکه اي است.

موسویان در خصوص شیوه مواجهه با رسانه هاي نوین گفت: 
در مواجه با رس��انه هاي نوین سه رویکرد وجود دارد. یک رویکرد 
ن��گاه حذفی اس��ت، رویکرد دیگ��ر رها کردن اس��ت و در نهایت 
مدیریت رس��انه ها رویکردی اس��ت که ما اعتق��اد داریم بهترین 
مسیر ممکن است. ما باید از این منظر با رسانه هاي نوین دیالوگ 
برق��رار کنیم و چاره اي نداریم جز اینکه س��واد رس��انه اي خود و 
جامع��ه را باال ببریم و اج��ازه دهیم کاربران در تمامی جوانب کار 

مشارکت داشته باشند.
در ادامه محمد صادق افراس��یابی؛ مدیر گروه علمی تخصصی 

رواب��ط عمومی دانش��کده خب��ر و دبی��ر همایش دانش��گاهی و 
دانش��جویی هفته روابط عمومی ایران از آماده ش��دن پیش نویس 
فراخوان همایش روابط عمومی و س��واد رسانه اي با هدف ارتقای 
سطح س��واد رسانه اي جامعه خبر داد و گفت: بررسی نقش سواد 
دیجیتالی در تحقق ماموریت های روابط عمومی، توجه به موضوع 
روابط عمومی، س��واد رسانه ای، فناوری هاي نوظهور و چشم انداز 
آینده در کنار مطالعه ی فرصت ها و تهدیدهای فناوری هاي نوین 
برای روابط عمومی س��ازمانی از جمله محورهای پیشنهادی برای 

برگزاری همایش روابط عمومی و سواد رسانه اي است. 
الزم به ذکر اس��ت برگ��زاری هم اندیش��ی »روابط عمومی و 
دانش��گاه؛ گفت و گ��و و همدلی« در تاریخ 30 اردیبهش��ت ماه و 
همای��ش »روبط عمومی و س��واد رس��انه ای« در مهرماه از جمله 
برنامه هاي دبیرخانه دانش��گاهی و دانشجویی هفته روابط عمومی 

ایران است. 

ش��هردار تهران گفت: بیش از 
يت�خ�ت پ�ا

مهدي يوسفي
یکصد س��وله مدیریت بحران 
و  ش��ده  س��اخته  ش��هر  در 
تجهیزات ش��هر تهران برای مقابله با بحران 3 برابر 

افزایش یافته است.
محمدباق��ر قالیب��اف در کنفران��س بین المللی 
کاه��ش خطرپذیری مدیری��ت بح��ران در مناطق 
ش��هری، در ابتدا با تس��لیت از حادثه تلخي که در 
نپ��ال رخ داد؛ گف��ت: این کنفران��س فرصتی برای 
شناس��ایی نقاط آسیب پذیر شهر تهران است چراکه 
کش��ور ما جزو مناطق آس��یب پذیر اس��ت که باید 

نسبت به مدیریت آن اقدام کرد.
ش��هردار تهران افزود: کش��ور و از جمله ش��هر 
تهران جز ش��هرهای حادثه خیز طبیعی اس��ت و در 
دنیا به عنوان شش��مین و هفتمین ش��هر زلزله خیز 

دنیا محسوب می شود.
وی با اش��اره به این نکته که از سن 17 سالگی 
ت��ا ب��ه ام��روز در 4 حادثه ب��زرگ که س��ه زلزله و 
دفاع مقدس بوده اس��ت حضور داش��ته، خاطرنشان 
کرد: زلزل��ه طبس زلزله رودبار، زلزل��ه بم را تجربه 
کرده ام و چون در این س��وانح بوده ام و مطالعاتی در 
این زمینه دارم موضوع کاهش آسیب پذیری شهرها 

در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است.
قالیباف اف��زود:  موضوع کاهش آس��یب پذیری 
ش��هرها از دو جهت مهم است چرا که شهرها از بعد 
انسانی مراکز جمعیتی هستند و این مراکز جمعیتی 
ایجاد اقتصاد ملی، بین المللی و تولید کنندگی دارند.

قالیب��اف افزود: به نظر می رس��د این اقدام تنها 
اثر منفی دارد و برداش��ت مردم این است که زلزله، 
سیل یک خطر اس��ت و باید با آن کنار آمد. اما اگر 
رسانه ها و س��ازمان های مسئول از جمله هالل احمر 
و صلیب س��رخ اطالع رسانی را در طول زندگی مردم 
انجام دهند بحران را به یک فرآیند تبدیل می کنیم 
و ن��ه این که پس از حادثه طبیعی کشته ش��دگان و 

مجروحین را تنها به نمایش بگذاریم.
وي گفت:  نباید مردم را تسلیم یک حادثه تلخ کنیم 

و باید با برنامه ای از قبل تعیین شده به آن بپردازیم.
قالیباف یادآور ش��د: ش��هر ته��ران 10 میلیون 
جمعی��ت ثاب��ت دارد که در روز جمعیت این ش��هر 
به 13 میلیون می رس��د. اداره این ش��هر به صورت 
محلی اس��ت و تهران 375 محل��ه دارد که مدیریت 
این محالت با مردم اس��ت. ش��هردار ته��ران افزود: 
 امروز بیش از 235 محله و گروه های دوام داریم که 

مهمترین بحث آنها بحران است.
وی گف��ت:  زلزله خیزی در ش��هر تهران یکی از 
تهدیداتی اس��ت که در این شهر اتفاق می افتد و از 
تجارب بین المللی برای بهتر شدن وضعمان استفاده 

می کنیم.

 شهردار تهران: 
مسئول رسیدگی به بحران در پایتخت هستم

همچنین ش��هردار تهران با اش��اره به اقدامات 
انجام ش��ده برای افزایش ایمنی شهر تهران در برابر 
بحران گفت: تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی 

است.
وی افزود: مطالعات نشان داده است که ما باید 
موضوع کاهش خطرپذیری در مناطق و به خصوص 
ش��هرها را جدی بگیریم، چراکه شهرها جان و مال 
م��ردم را دردل خود جای داده اند و باید نس��بت به 

مدیریت بحران در این شهرها اهتمام ویژه داشت.
ش��هردار تهران با بیان اینکه کاهش خطرپذیری 
بح��ران در ش��هرها را بای��د ب��ه عنوان ی��ک فرآیند 
طوالنی م��دت در نظ��ر گرفت، به تاثیر رس��انه ها در 
موفقی��ت کاهش خطرپذیری اش��اره ک��رد و گفت: 
هنگام��ی که حادثه ای بزرگ همچ��ون نپال و بم رخ 
می ده��د، رس��انه ها افکارعمومی را بی��دار می کنند؛ 
این در حالی اس��ت که این مساله اثرات منفی در پی 
دارد و باید رس��انه ها و سازمان های مسئول همچون 
هالل احمر اطالع رسانی را در طول زندگی مردم و نه 

فقط در هنگام زلزله، انجام دهند.
قالیباف یادآور ش��د: باید پیش��گیری و کاهش 
آس��یب پذیری به واس��طه آم��وزش و در زمان های 

مختلف و به صورت مداوم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان ش��هردار تهران 
مس��ئول رس��یدگی به بحران در پایتخت هس��تم، 
گفت: هرچند ما تا رس��یدن به ش��رایط مطلوب راه 
زیادی داریم اما آموزش، پیش��گیری و اقدامات موثر 
قبل از وق��وع حادثه نقش تعیین کننده ای درکاهش 

خطرپذیری دارد.
شهردار تهران خاطرنش��ان کرد: شهر تهران به 
دلیل جمعیت بس��یار باال به ص��ورت محله ای اداره 
می شود، به گونه ای که در هر مرحله گروه های دوام 
برای پوش��ش حوادث احتمالی با اولویت زمین لرزه 
تش��کیل شده اس��ت. همچنین 100 سوله مدیریت 
بحران در ش��هر تهران ایجاد ش��ده و تجهیزات نیز 
افزایش س��ه برابری داش��ته اند و با اینکه در شرایط 
خوب��ی به س��ر می بریم؛ ام��ا کافی نیس��ت. تجربه 
بین المللی کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس 
می تواند برای بهتر ش��دن وضعیت در ش��هر تهران 

کمک کننده باشد.

تهران آماده بحران نیست
همچنین در ادامه این کنفرانس رئیس جمعیت 
هالل احمر ایران میزان آمادگی در "تهران" برای مقابله 
با بحران های احتمالی را مورد اش��اره قرار داد و گفت: 
زیرساخت های ش��هر تهران آمادگی الزم برای پشت 
س��ر گذاش��تن بحران را ندارد و الزم است بخش های 
مسئول در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

دکتر امیرمحس��ن ضیایی با بیان اینکه همه ما 
گ��رد هم آمده ایم تا با بح��ث و گفت وگو به راه هایی 
برای آمادگ��ی موثرتر برای پاس��خگویی به یکی از 
بزرگتری��ن چالش ه��ای ملت ها و جوام��ع )حوادث 
طبیع��ی و غیرطبیعی( دس��ت یابیم، گفت: رش��د 

شهرنشینی و تغییرات آب و هوایی دو رویداد بسیار 
مهم در قرن بیست و یکم است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ بش��ر 
در س��ال 2008 میانگین جمعیت ساکنان شهرها و 
نواحی ش��هری از جمعیت روس��تایی پیشی گرفت، 
گف��ت: در حال حاضر 53 درص��د از جمعیت جهان 
در نواحی شهری زندگی می کنند و انتظار می رود تا 

سال 2050 این رقم به 75 درصد برسد.
وي با بیان اینکه رشد سریع و اغلب بدون برنامه 
شهرنشینی، توس��عه اقتصادی - اجتماعی ملت ها و 
جوامع را مختل کرده و س��بب آس��یب های بیشتری 
شده اس��ت، گفت: رش��د بدون برنامه شهرنشینی از 

عوامل اصلی مخاطره آمیزی است که منجر به فجایای 
گس��ترده می ش��ود. ضیایی با بیان اینک��ه تاریخچه 
سوانح مهم در سال های اخیر همچون زلزله هائیتی 
و... نش��ان می ده��د ک��ه چگونه س��وانح و خطرات 
ش��هری به ش��کل فزاینده ای حیات و اموال جوامع 
را به مخاطره می اندازد، گفت: باید خاطرنش��ان کنم 
که خطرات ش��هری تنها محدود به کش��ورهای در 
حال توسعه نیست، بلکه کشورهای پیشرفته نیز در 
معرض خطر سوانح هستند و در حال حاضر بسیاری 
از ابتکارات و برنامه های کاهش خطرپذیری شهری 

در کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اص��ل بنیادی��ن کاهش 
خطرپذیری شهری ایجاد و توسعه تاب آوری افراد و 
جوامع در شهرها است، گفت: خانواده ها عامل اصلی 
افزایش تاب آوری هس��تند و نقش اساسی در اجرای 

سیاست ها و برنامه های جامعه محور ایفا می کنند.
رئیس جمعیت هالل احمر ای��ران با بیان اینکه 
وجه اجتماعی و مردمی کاهش خطرپذیری س��وانح 
به ش��کل گس��ترده ای در چارچوب های بین المللی 
گنجانده ش��ده، گفت: جمعیت های صلیب س��رخ و 
هالل احمر همواره در شهرها حضور داشته و پیشگام 
مدیریت س��وانح و کاهش خطرپذیری بوده اند، اما با 
توجه به افزایش پیچیدگی شهرنش��ینی، ما ناچار به 
افزای��ش ظرفیت های عملیاتی و س��ازمانی خود به 

منظور افزایش تاثیرگذاری فعالیت هایمان هستیم.
ضیایی ب��ا بیان اینکه جمعیت ه��ای هالل احمر 
و صلیب س��رخ می توانند مکم��ل تالش های مقامات 
دولتی و ش��هری باش��ند، گفت: در سطح بین المللی 
جمعی��ت هالل احمر ای��ران یکی از ش��رکای اصلی 
فدراس��یون بین المللی جمعیت های صلیب س��رخ و 
هالل احمر اس��ت که این س��مینار نیز مشترکا با این 

فدراسیون از سال 2013 آغاز شده است.
وی همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود 
در جم��ع خبرن��گاران با بی��ان اینک��ه در پایان این 
س��مینار بین المللی بیانیه تهران صادر خواهد شد، 
گفت: براساس این اعالمیه، توصیه هایی برای کاهش 

ریسک خطر در شهرهای بزرگ ارائه خواهد شد.
رئیس جمعیت هالل احمر ایران در مورد نتایج 
این تحقیقات در ش��هر تهران نیز گفت: شهرنشینی 
در س��ال های اخیر به شدت افزایش یافته و در حال 
حاض��ر در کالنش��هر تهران جمعیت زیادی س��اکن 
هستند و این جمعیت متراکم در ساختمان هایی که 

وضعیت مناسبی ندارند، حادثه ساز خواهد بود.
گفتنی است؛ همایش بین المللی مدیریت سوانح 
و کاهش خطرپذیری حوادث در مناطق ش��هری روز 
گذش��ته با حضور 80 نماین��ده از جمعیت های ملی 
صلیب س��رخ و هالل احمر در هتل اس��تقالل تهران 

آغاز به کار کرد.

قاليباف:

آسيب هاي زلزله تهران قابل مديريت است

سواد رسانه ای و تعامل با رسانه ها، الزمه مديريت در جامعه شبكه ای است

 راه اندازی مراکز اختالل اوتیسم 
در تمام استان های کشور

مدیرکل دفتر مراکز توانبخش��ی روزانه بهزیس��تی از 
راه اندازی مراکز اختالل اوتیسم در تمام استان های کشور 

خبر داد.
به گزارش تسنیم، زهرا نوع پرست در نشست خبری 
دیروز خود، اظهار داش��ت: در حال حاضر در 24 اس��تان 
کشور مرکز اختالل اوتیسم وجود دارد و تا پایان سال در 

سایر استان ها این مراکز راه اندازی می شوند.
 مدیر دفتر مراکز توانبخش��ی روزانه بهزیس��تی ادامه 
داد: طرح غربالگری اوتیسم در مراکز مذکور اجرا می شود و 
خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز از تردید نسبت 
به ابتالی فرزند خود به اوتیس��م رهای��ی یابند. وی گفت: 
در حال حاضر بهزیس��تی ح��دود 60 درصد از هزینه های 
نگهداری معل��والن را به صورت یارانه ب��ه مراکز پرداخت 
می کن��د و این رق��م حدود 265 هزار تومان اس��ت که در 

نهایت سهم خانواده به حدود 155 هزار تومان می رسد. 
همچنی��ن در ادامه این نشس��ت رامین رضایی مدیر 
دفتر توانبخشی و مراقبتی بهزیستی نیز اظهار داشت: عدم 
توس��عه مراکز و همچنین رویکردهای جایگزین از جمله 
مراقب��ت  در منزل از سیاس��ت های اصل��ی در این بخش 
محسوب می ش��ود. وی ادامه داد: اجرای طرح توانبخشی 
مبتنی بر خانواده از جمله طرح هایی است که سال گذشته 

اجرا شد و امسال بنا داریم آن را گسترش دهیم.
رضای��ی افزود:  در حال حاضر 12 هزار مجهول الهویه 
در مراکز ش��بانه روزی س��ازمان نگهداری می ش��وند؛ در 
تهران نیز 600 نفر از مجهول الهویه ها که توس��ط سازمان 
رفاه شهرداری جمع آوری ش��ده اند منتظر ورود به مراکز 

شبانه روزی بهزیستی هستند.

آمریکایی ها وارد عرصه داروسازی ایران شدند
مدیرعامل یک شرکت دارویی از تولید داخلی 12 قلم 
داروی جنرال تحت لیسانس اروپا و آمریکا که باعث کاهش 

قیمت این داروها برای بیماران می شود، خبر داد.
مهدی بلوچس��تانی طی نشس��ت خب��ری در حوزه 
دارو از از تولی��د داخلی 12 قل��م داروی جنرال که باعث 
کاه��ش قیمت ای��ن داروها برای بیماران می ش��ود، خبر 
داد و اظهار داش��ت: این داروها که تحت لیس��انس اروپا 
و آمریکا هس��تند، پیش از این به کشور وارد می شدند اما 
خوش��بختانه به زودی شاهد راه اندازی خط تولید آنها در 
داخل کشور خواهیم بود که بر این اساس با حضور رئیس 
 GMP س��ازمان غذا و داور و کارشناس��ان این سازمان

تولید این داروها بررسی می شود.
وی ادام��ه داد: این داروها ب��رای درمان بیماری های 
دیابت، اعصاب و روان، حساسیت و پروستات و همچنین 
تسکین درد کاربرد دارند که نیمه فصل تابستان وارد بازار 
دارویی کشور می شوند. ضمن اینکه داروهای یاد شده در 
قالب قرص و کپس��ول ارائه می شوند. بر این اساس قرص 
س��یتالوپرام 20 و 40 میلی گرم، قرص ستیریزین، قرص 
س��رترالین 50 و یکصد میلی گرم، قرص متفورمین 500 
میلی گ��رم و قرص متفورمین هزار میلی گرم از جمله این 

داروها به شمار می آید.
بلوچس��تانی عنوان کرد: کپس��ول تامسولوسین 4 ،0 
میلی گرم، قرص دیکلوفناک 75 میلی گرم، قرص ملوکسیکام 
5 ،7 میلی گرم، قرص ملوکس��یکام 15 میلی گرم و کپسول 
امنیک نیز از دیگر داروهای جدید به شمار مي آیند، که در 
این راستا قرار است تا پنج سال آینده پنج قلم دارو نیز برای 

بیماری های خاص به شمار داروهای یاد شده اضافه شود.
وی اثربخش��ی داروهای تولید ش��ده را همانند برند 
اصل��ی آن عنوان کرد و در عی��ن حال به قیمت داروهای 
یاد ش��ده نیز اش��اره کرد و آن را پایین ت��ر از برند اصلی 
بیان کرد و گف��ت: با تولید 12 قلم داروی جنرال نگرانی 
بیماران و پزش��کان در خصوص کمب��ود این داروها بر اثر 

مسائلی همچون تحریم، برطرف می شود. 

توجه به تولید داخلی و استفاده از کاالی 
ایرانی یک ضرورت است

 دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در 
جلسه 105 شورای معاونان از حوزه اجرایی خواست تا با 
صدور بخشنامه ای خرید و مصرف هرگونه کاالی خارجی 

را در سطوح مختلف اتحادیه سراسر کشور ممنوع کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی 
اتحادیه انجمن های اس��المی دانش آموزان، حامد عالمتی 
در جلس��ه 105 ش��ورای معاونان دفترمرک��زی اتحادیه 
انجمن های اس��المی دانش آموزان گفت: آنچه رهبرفرزانه 
انق��الب مبنی بر ضرورت اس��تفاده از تولیدات داخلی در 
بیانات اخیرشان فرمودند نکاتی بود که در گذشته نیز به 

اشکال مختلف مورد تاکید قرار داده بودند.
دبی��رکل اتحادیه انجمن های اس��المی دانش آموزان 
اظهار کرد: رویکرد ما در این زمینه باید کالن نگر، آینده نگر 
و ملی باش��د و نباید به این موضوع بصورت بخش��ی نگاه 
کرد؛ این درحالی است که برخی تولیدات داخلی فاصله ای 

با مشابه خارجی ندارند و حتی بهتر هستند.
عالمتی خاطرنشان کرد: گس��ترش تولیدات داخلی 
با اتکا به مدیریت جهادی و برقراری یک ارتباط دوس��ویه 
میان دولت و مردم برای مقابله با تحریم ها با تبیین الگوی 
مصرفی درس��ت از مواردی است که به طورحتم می تواند 

در بحث اقتصاد کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی ب��ا تاکید ب��ر حمایت از تولی��دات داخلی گفت: 
حمای��ت و پش��تیبانی از محصوالت و تولی��دات داخلی 
برای تحقق سیاس��ت اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم 

رهبری وظیفه همه مدیران و مسئوالن در جامعه است.

سن سکته مغزی در ایران 10 سال پایین تر از دنیا
پایین بودن سن سکته مغزی در ایران نسبت به دنیا 
و همچنین آغاز به کار مراکز اورژانس��ی سکته مغزی در 
کش��ور از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در نشست 
خبری بیس��ت و دومی��ن کنگره بین الملل��ی نورولوژی و 

الکتروفیزیولوژی بالینی ایران است.
دکت��ر مس��عود نبوی، دبیر بیس��ت و دومی��ن کنگره 
بین المللی نورولوژی و الکترو فیزیولوژی بالینی ایران با اشاره 
به برگزاری همایش س��االنه چهار روزه، گفت: این همایش 
ک��ه از 22 تا 25 اردیبهش��ت ماه برگزار می ش��ود، پذیرای 
متخصصین، اساتید و محققین ایرانی و خارجی خواهد بود. 
وی با بیان اینکه سعی شده در همایش امسال نوآوری ایجاد 
کنیم، ادامه داد: افزایش تعداد روزهای کارگاه های آموزشی، 
پرداخ��ت به مباحث داغ نورول��وژی، مباحث مورد اختالف 
متخصصی��ن، چالش های جدید س��یکل مغ��زی در ایران، 
رقابت های میان دستیاران مغز و اعصاب و همچنین مسایل 

قانونی و اخالقی از جمله این نوآوری ها است.

نمای نزدیک

امضای پیمان خواهرخواندگی تهران و بوداپست
پيمان خواهرخواندگی بين تهران و بوداپست با حضور شهرداران اين دو شهر امضا شد. 
طی مراسمی اشتوان تارلوش شهردار شهر بوداپست پايتخت مجارستان با محمدباقر قاليباف 

شهردار تهران پيمان خواهرخواندگی را امضا كردند.
محمدباقر قاليباف ش��هردار تهران در جريان امضای اين پيمان اظهار داش��ت: بسياری از 
افراد تهران را به عنوان يك مركز اس��المی، ش��يعی و قطب گردش��گری می شناسند. توسعه 
ارتباط��ات در قاره آس��يا در دس��تور كارمان ق��رار دارد و امضای پيام��ن خواهرخواندگی در 

اولويت كارمان است.
وی افزود: با مجارستان كه از نظر فرهنگی، اقتصادی، فنی و سرمايه گذاری وضعيت قابل 
توجه��ی دارد پيمانی منعقد كرديم البته مقدمات كار برای انجام اين كار با س��اير كش��ورهای 
اروپايی نيز فراهم ش��ده است. رويكردما به اين سمت است كه تهران را به عنوان يك شهر 

جهانی معرفی كنيم زيرا معتقديم فرصت های سرمايه گذاری در ايران بی نظير است.


