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تعریف بسته  حمایتی 
۴هزارمیلیارد تومانی برای 

نیازهای دارویی 
ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی و 
فناوری ریاســت جمهوری پس از انجــام تحقیقات 
و با توجه به نیازهای  کشــور اقدام به ارایه بسته ای 
10 ســاله به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان 
بــرای تامین نیازهای کشــور بــه داروهای زیســتی، 
شــیمیایی و حــوزه تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 

کرده است.
  یکی از اولویت های این معاونت تامین نیازهای 
دارویــی و درمانــی در کشــور بــا اســتفاده از تــوان 
تخصصــی داخلــی اســت، تعریــف بســته حمایتــی 
با هــدف تامین بــازار داخلــی با اتــکا بــه توانمندی 
تخصصــی و دانشــی جوانــان و فعــاالن زیســت بوم 
فنــاوری و نــوآوری اجرایی می شــود تا کشــور از بازار 
واردات بی نیاز و خودکفا شــود، ضرورت این کار در 
روزهای بحرانی چون شیوع بیماری کرونا و اعمال 

تحریم ها بیشتر خود را نشان می دهد.
معاونــت  طرح هــای  از  یکــی  طــرح  ایــن  البتــه 
علمی و فنــاوری برای ارتقــای حــوزه دارو، درمان و 
تجهیــزات پزشــکی اســت، از دیگــر اقدامــات قابل 
ذکــر و شــاخص ایــن حــوزه طــی ماه هــای اخیــر 
می توان به »انعقاد قراردادهای حمایتی از ۵ طرح 
در حــوزه تولیــد کیــت و تجهیــزات، تولیــد فــرآورده 
بیولوژیــک اســتراتژیک و تاســیس شــتاب دهنده 
کیت هــای تشــخیصی انســانی« و »تولیــد  حــوزه 
داروی پیشــرفته پرکینــرا بــرای درمــان روماتیســم 
کودکان به عنــوان دومین تولیدکننــده این دارو در 

جهان« اشاره کرد.
، دارو  یکــی از اقــام راهبــردی و حیاتــی در کشــور
و تجهیــزات درمانــی اســت،  نبــود یــا کمبــود آنهــا 
می تواند کشــور را با بحران هــا و چالش های جدی 
مواجــه کنــد، تامین آنهــا از بــازار جهانی نیز بــا اما و 
گرهــای زیادی همــراه اســت و می توانــد در مواقع  ا
نیاز و بحران دست مدیران کشــور را خالی بگذارد، 
بــه همیــن دلیــل بهتریــن و مطمئن تریــن راه برای 
پاســخ دادن بــه ایــن نیازهــا، اتــکا بــه دارایی هــای 

فکری و انسانی کشور است.

شــهروند|نمایندگان مجلــس شــورای اســامی و 
هیأت دولت به مناسبت روز مجلس جلسه مشترکی 
برگزار کردند؛ در این جلســه رئیس جمهــوری و وزرای 
کابینه حضور داشــتند و بررســی مســائل بودجه ای و 
مشــکات روز کشــور از جملــه محورهای این جلســه 
بــود. در ایــن نشســت، محمــد مخبــر، معــاون اول 
رئیس جمهــوری، سیدمســعود میرکاظمــی، رئیــس 
ســازمان برنامه وبودجــه، جــواد اوجــی، وزیــر نفــت و 
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس بــه اظهارنظــر و ارایه 
گزارش پرداختند؛ همچنین رئیس جمهوری و رئیس 

مجلس شورای اسامی نیز سخنرانی کردند. 

آسیب شناسی مشکالت و تشخیص اولویت ها
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری در نشســت 
مشــترک مجلس و دولت، گفت: »مســأله انسجام قوا 
کید رهبــری بــود و باید بــه این قضیه  همــواره مــورد تأ
به یــک ضــرورت توجــه شــود. ایــن انســجام قــوا باید 
بــرای خدمــت بــه مــردم و گره گشــایی از زندگــی مردم 
و پیشــرفت امــور و برداشــتن گام هــای بزرگی کــه باید 
برداشته شود، باشــد. در این مسأله آسیب شناسی و 

تشخیص اولویت ها یک ضرورت است.« 
نظــرات  از  »حتمــا  داد:  ادامــه  رئیس جمهــوری 
نخبگان و به خصوص نظرات کارشناســی نمایندگان 
مجلــس در حل مســأله کشــور اســتفاده می کنیم که 
می تواند راهگشــا باشــد، لــذا مشــورت با دوســتان در 
مجلس کــه مســئولیت دارنــد و با همــه صاحبنظران 
و اندیشــمندان را بــرای خودمــان یــک ســرمایه تلقی 
می کنیم و همــواره بایــد در این قضیه ما این ســرمایه 
را در عمــل بــه آن به عنــوان یک عنایت الهــی و نعمت 
کر باشــیم. نمایندگان بــرای حل  خداونــد متعال شــا
مســائل دغدغه هایــی دارنــد کــه ایــن دغدغه هــا در 
حوزه های انتخابیه با آن مواجه می شوند  یا در سطح 
کشــور با آن روبه رو هســتند، ایــن دغدغه هــا گاهی به 
صورت ارایه یک طرح جلوه می کند و حق نمایندگان 
گر این  محترم هم هســت که بتوانند طرح دهند، اما ا
طرح هــا بــا حضــور کارشناســان دولــت و بخش های 
مختلف باشد از غنایی برخوردار می شود و ما در عمل 
دچار مشکل نمی شــویم و اجرای این طرح ها که بعد 

قانونی می شود، راحت تر خواهد بود.«
دیدگاه هــای  و  نظــرات  از  »بایــد  کــرد:  تصریــح  او 
اعضــای  به ویــژه  و  دانشــگاهیان  نخبــگان، 
کمیســیون های مختلف مجلــس برای حل مســائل 

کشور استفاده شود.«
رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
بودجــه 1401 اولیــن ســند مالی اســت کــه می خواهد 
ظــرف چنــد روز آینــده تقدیــم مجلــس شــود، گفــت: 
»روســای محتــرم کمیســیون های برنامــه، اقتصــاد و 
جهش تولید، ســخنان اقتصــادی قابل اســتفاده ای 
مطرح کردنــد و حتمــا آقــای میرکاظمی در جلســات 
کارشناســی خــود از نظــرات آقایــان اســتفاده کــرده و 
خواهند کرد تا مهم ترین ســند مالی دولــت را با لحاظ 
دغدغه هــای مقــام معظم رهبری نســبت بــه اصاح 
ســاختار بودجــه و دغدغــه نماینــدگان مجلــس ارایه 
کنیم. مــا می خواهیــم بودجــه 1401 کمتریــن نقص را 
داشته باشد، دارای کسری نباشد و بتواند تورم را مهار 
کند و رشــد اقتصــادی قابل قبولــی در آن دیده شــود. 
ان شاءاهلل ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد 
گر دوستان مشورتی دارند  شد. قبل از ارایه به مجلس ا
که بتواند در پیش نویس رعایت شــود، بیان کنند.« او 
همچنین به پیگیری اجــرای قوانین در دولت اشــاره 
کید شده که در جدولی  کرد و گفت: »بر این موضوع تأ
مشخص شود که کدام یک از احکام برنامه ششم اجرا 
شده و چه احکامی در حال اجراست و چه احکامی و 
به چه دلیل اجرا نشده است. ما باید بتوانیم به سرعت 
احکامــی از برنامــه ششــم که مــورد توجــه نبــوده را در 
دولت مورد توجه قرار دهیم، زیرا قانونی است که باید 

اجرا شود.«
رئیســی گفت: »برخــی آیین نامه های بودجــه 1400 
در دولــت مطــرح اســت و بســیاری از آنهــا تصویــب 
شــده و تعــدادی در حــال دنبــال شــدن هســتند و 
کــه در ذیــل قانــون هســتند بایــد  آیین نامه هایــی 
به ســرعت مــورد توجــه قــرار گیرنــد و در دولت هــم در 
حــال پیگیــری هســتیم. به دلیــل اینکــه دولــت مــا از 
نیمه ســال کار خود را آغاز کرد اینها کارهای مقدماتی 
دولــت بــود و تــا وزرا در مجموعه هــای خــود مســتقر 
شوند و اولویت ها را تشخیص دهند طبیعتا این کارها 
به دلیل بی توجهی در گذشته، معطل ماندند. حدود 
۸ آیین نامه در کمیسیون های دولت مطرح است که 

گفتیم با سرعت بررسی شود.«

عملکرد دولت در مقابله با کرونا کاری کارســتان 
بود

محمدباقر قالیباف در نشســت مشــترک مجلس و 
قوه مجریــه که در محل صحن علنی مجلس شــورای 

اسامی برگزار شد، اظهار کرد: »عملکرد دولت در حوزه 
مقابله با کرونا، کاری کارســتان بود؛ دولت سیزدهم با 
اتخاذ تصمیمات راهبردی، آمار جان باختگان را طی 
هفتــاد روز، از ۷00 نفــر تلفــات در روز به حــدود 100 نفر 

کاهش داد.«
 

برگزاری جلسات دولت و مجلس هماهنگی ها را 
افزایش می دهد

محمــد مخبــر، معــاون اول رئیس جمهــوری درباره 
تأثیــر جلســه هم اندیشــی مجلــس و دولــت بــر حــل 
مشــکات اساســی، بیان کرد: »صرف برگزاری جلسه، 
یــک خاصیــت داشــته و آثــار و تبعــات اجرایــی آن نیز 
بحثــی دیگــر اســت.« او با بیــان اینکه بــا برگــزاری این 
جلســات اختافــات رفــع می شــود و هماهنگی هــا 
افزایش می یابد، افزود: »همدلی های ایجاد شــده در 
این نشست ها در رفع مشــکات کشور موثر است زیرا 

مجلس و دولت هم فکر و هم جهت می شوند.«
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هم جهت 
شــدن کمک بســیاری می کنــد و از اتــاف انرژی ها که 
مانع کار اســت، جلوگیری می کند، اظهار کرد: »هرچه 
این جلسات بیشتر برگزار شود در رفع مشکات کشور 

مؤثرتر است.«
مخبــر بــا بیــان اینکــه از آنجــا کــه در ایــن جلســات 
نظرات مختلف تبادل می شوند به اجرا کمک شایانی 
می کنــد، تصریــح کــرد: »در شــرایطی کــه نماینــدگان 
مجلــس و دولــت بــه یــک تصمیــم و عــزم برســند، در 
کیفیت و سرعت اجرا و انتخاب درست راهکارها بسیار 

مؤثر است.«

 دغدغه دولت و مجلس رفع مشکالت معیشتی 
مردم است

احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور بــا اشــاره به نشســت 
مشــترک مجلس و دولت که به مناســبت روز مجلس 
برگزار شد، گفت: »پیشرفت کشور و حل مسائل در گرو 
همراهــی تمامی قوا با یکدیگر اســت؛ این نشســت ها 

می تواند روابط را تحکیم کند.«
کنــون روابط بســیار خوبــی میان  او بــا بیــان اینکــه ا
دولت، مجلس و قــوه قضائیه برقرار اســت، افــزود: »از 
آنجا که در این جلسات درباره راهکارها و نقطه نظرات 
طرفین بحــث و گفت وگو می شــود، می توان بــه وفاق 

هرچه بیشتری دست یافت.« 

خبر3

میز خبر3 در جلسه مشترک دولت و مجلس چه گذشت؟

گره گشایی از مشکالت با انسجام قوا

کیوسک3

  وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:
آمادگی شرکت های ایرانی برای 

راه اندازی مجدد کارخانه های سوریه
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
گفــت:  تجــارت 
»شــرکت های  ایرانی برای 
مجــدد  راه انــدازی 
متوقــف   کارخانه هــای 
شــده در ســوریه و ایجــاد 

صنایع مشترک، آمادگی دارند.«
از  بازدیــد  از  پــس  فاطمی امیــن  ســیدرضا 
کارخانه هــای شــهرک صنعتــی  تعــدادی از 
از ســفر  »عــدرا« در حومــه دمشــق هــدف 
خــود بــه ســوریه را توســعه روابــط اقتصادی 
دو کشــور و بررســی امکانــات حمایتــی بــرای 
به ویــژه  ســوریه  صنعــت  مجــدد  پویایــی 
نســاجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر 
اثر جنگ تروریســت ها علیه ســوریه از دست 

رفته است، بیان کرد.
همچنیــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و 
هیــأت بلندپایه همــراه و »حســین عرنوس« 
نخست وزیر سوریه راه های تقویت همکاری 
اقتصادی و صنعتــی و افزایش تبادل تجاری 
و تهاتــر کاال و مــواد موردنیاز بازار دو کشــور را 
- بــرای غلبه بــر اثــرات تحریم هــای ظالمانه 

تحمیلی علیه دو ملت - بررسی کردند.

وزیر نفت:
فروش نفت ایران نسبت به پارسال 
افزایش خیره کننده ای داشته است

وزیــر نفــت ضمــن ارزیابی 
نشســت  از  خــود  مثبــت 
مشــترک مجلــس و دولت 
گفت: »مقدار فروش نفت 
نســبت به پارسال افزایش 
داشــته  خیره کننــده ای 
اســت.« جــواد اوجــی بــا اشــاره بــه نشســت 
مشــترک مجلــس و دولــت بــه مناســبت روز 
مجلس اظهــار کــرد: »وزارت نفت گزارشــی از 
گاز صادراتــی و محصــوالت  فــروش نفــت،  
پتروشــیمی در یک صــد روز اخیر داشــته که 
طبــق آمــار مقــدار فــروش نفــت نســبت بــه 
داشــته  خیره کننــده ای  افزایــش  پارســال 
اســت.« او تصریــح کــرد: »دربــاره تبصــره 1۸ 
اســتفاده از توان شرکت های دانش بنیان در 
، پروژه هــای خوبــی در  مناطــق کم برخــوردار
ایــن مناطــق در حــوزه صنعــت نفــت تعریف 
کرده ایــم و امیدواریــم زمینه اشــتغال  خوبی 
کنــد. اتفاق هــای خوبــی در بخــش  ایجــاد 
در  اشــتغالزایی  و  فــروش  ســرمایه گذاری، 
وزارت نفــت رخ داده کــه در نتیجه همکاری 

دولت و مجلس بوده است.«
وزیر نفت تصریح کرد: »همکاری کمیسیون 
عمــران و وزارت نفــت منجــر شــد تــا موضوع 
قیر و آســفالت جاده ها با سرعت بیشتری به 

سرانجام برسد.«

 هشتگ  روز

»حضــور آقای #رئیســی در تجمــع خانواده بیمــاران مبتا بــه #SMA مقابل مجلــس کار قابل 
تحســینی بود. در چند مورد بــا این خانواده ها مرتبط و شــاهد بــوده ام که در چه فشــار روحی 
باالیی روزشــان را شــب می کنند! ان شــاءاهلل دولت جدید بتواند گره از مشــکل ایــن عزیزان باز 
کند...« یا»ابراهیم رئیســی در تجمــع خانواده بیمــاران SMA در مقابل مجلس حضور یافت و 
با آنها به گفت و گو پرداخت.به نظرم صرف همین حضور، ارزشــمند هســت و امیدوارم مشکل 
ایــن خانواده ها حل بشــه.« یا»بیماران مبتا بــه SMA چندین روز هســت که جلوی مجلس 
گر هرکســی برای حل مشــکل بخــواد بیاد جلــوی مجلــس و امیــدوار به حضور  تجمــع دارند، ا
رئیس جمهوری باشــه دیگه ایجاد ســاختار برای رفع مشکات بی معنی میشــه.« یا»با دیدن 
فیلم حضور #رئیســی در تجمع خانواده بیماران مبتا به SMA مقابــل مجلس گریه ام گرفت. 
گاهــی برخــی کارهــای خیلــی کوچــک ثمــرات بزرگــی دارد و ایــن را هیچــگاه دولتمــردان قبلی 

نفهمیدند.« 
»مطالبه ما از دولت و مجلس: مبارزه با گرانی و تورم. مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی. 
ضرورت تغییر نظــام بانکداری. ضــرورت تحــول در نظام آموزشــی. طرح اصاح قانــون مهریه. 
تدویــن قانون جامع امر به معروف و نهی از منکر.« یا»وحدت و انســجام دولت و مجلس برای 
حــل مشــکات مــردم، آنچــه در روز مجلــس گذشــت،عزم و اراده مشــترک جهت؛1(#تحــول_
ســاختار_اقتصادی کشــور 2(اجرایی ســازی تبصره 1۸ برای #رشد_اشــتغال در استان هایی با 
نرخ بیکاری باالتر۳( تاش برای تحقق منابع پایدار دولت4( ارایه الیحه بودجه بدون کسری.« 
یا»روز مجلس بر مجلسیان گرامی باد اما آقایان مجلسی #شفافیت_آرا کو؟!! یعنی برنامه اینه 
که یک بار دیگه با این شــعار رأی بیارید خدایی نکرده؟!!« یا»نماینده مجلس دو وظیفه مهم 
و ســنگین دارد.1_ قانون گذاری2_ نظارت بر اجرای صحیح قوانیــن. وقتی نماینده مجلس در 
انتصابات دولتی دخالت و اعمال نفوذ کند ، یعنی با چشم پوشی از مواردی در زمینه نظارت بر 

کار دولت، در عوض حق انتصاب مدیران و فرماندار را به صورت غیرقانونی کسب کرده.«

#بیماران_اس_ام_آ 
_مجلس #روز

گاردین
ســر  بــر  بهداشــتی  مقامــات  بــا  نخســت وزیر  »نــزاع 
محدودیت هــای جدیــد« عنــوان گــزارش اصلــی گاردین 
اســت. گزارش به تضاد آشــکار بین اظهارات نخست وزیر 
و یکــی از مقامــات ارشــد بهداشــتی او توجــه کرده اســت. 
آژانــس امنیــت ســالمت  جنــی هریــس، مدیــر اجرایــی 
کنــش بــه  کــه مــردم بایــد در وا کــرد  بریتانیــا، پیشــنهاد 
»اومیکرون« )Omicron(، نوع جدید کرونا، از معاشرت ها 
و فعالیت هــای اجتماعــی غیرضــروری خــودداری کننــد، 
کــه جانســون از مــردم خواســت جشــن ها و  در حالــی 
دورهمی های کریسمس یا نمایش های تولد مسیح را لغو 

نکنند!

نیویورک تایمز
»اومیکــرون قبــل از شناســایی، وارد اروپــا شــده بــود« و 
»کسانی که به آمریکا پرواز می کنند باید 24 ساعت قبل از 
حرکت تست منفی داشته باشند« عناوین گزارش اصلی 
است: »مقامات بهداشتی سه شنبه گفتند اومیکرون چند 
روز زودتر از شناســایی، در اروپا بود و حداقل در 20 کشــور 
یافت شده. موسســه ملی بهداشت عمومی هلند گفت 
آزمایش نمونه هایی در 19 و 23 نوامبر - قبل از اعالم وجود 
اومیکرون در 24 نوامبر- برای این نوع مثبت بوده، مقامات 
به دو فرد آلوده اطــالع داده  و در حــال ردیابی تماس برای 

کاهش شیوع اند.«

دیلی تلگراف
»محدودیت های جدید کووید تا مارس سال آینده ادامه 
دارد« عنــوان گزارش اصلی دیلی تلگراف اســت. گــزارش بر 
ک برخــی از طغیان گــران محافظــه کار به  کنــش خشــمنا وا
مقــررات جدیدی تمرکز می کند که افــرادی را که با مبتالیان 
به اومیکرون در تماس هستند، ملزم می کند 10 روز قرنطینه 
شــوند. ایــن روزنامــه از اســتیو بیکــر، یکــی از نماینــدگان 
(، نقل می کنــد که هشــدار داده  تــوری )حــزب محافظــه کار
محدودکردن آزادی ها راهی »به ســوی جهنم« است و خبر 
می دهد کــه این مقــررات تــا 24 مارس منقضی نمی شــود. 
( در بازار  تصویر بوریس جانسون را روز )سه شنبه، 30 نوامبر

کریسمس در داونینگ استریت نشان می دهد.
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اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

نخبــگان،  دیدگاه هــای  و  نظــرات  از  »بایــد  رئیســی: 
دانشــگاهیان و به ویژه اعضای کمیسیون های مختلف 

مجلس برای حل مسائل کشور استفاده شود.«

تصمیمــات  اتخــاذ  بــا  ســیزدهم  »دولــت  قالیبــاف: 
راهبردی، آمار جان باختگان را طی هفتاد روز، از ۷00 نفر 

تلفات در روز به حدود 100 نفر کاهش داد.«

مخبر: »همدلی هــای ایجاد شــده در این نشســت ها 
در رفع مشکالت کشــور موثر است زیرا مجلس و دولت 

هم فکر و هم جهت می شوند.«
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کرات وین  کارگروه مسائل هسته ای در سومین روز مذا

توافق دور از دسترس نیست
کــرات ویــن، دیــروز و در حالــی  ســومین روز از مذا
کــره درباره  پیگیری  شــد که قرار بود پــس از دو روز مذا
موضوعــات اصلــی، چشــم انداز ادامــه گفت وگوهــا با 

محور لغو تحریم ها مشخص شود.
دیروز جلســه کارگروه مســائل هســته ای در ســطح 
کارشناســان و با حضــور نماینــدگان ایــران، گــروه 4+1 
و اتحادیــه اروپــا در هتل کوبــورگ وین برگزار شــد. این 
جلســه بــه موجــب توافــق دوشــنبه گذشــته میــان 
کره کنندگان ارشــد اعضای برجــام کار خــود را آغاز  مذا

کرده بود.
همزمــان هیــأت ایرانــی ســرگرم برگــزاری جلســات 
کارشناسی با موضوع رفع تحریم هاست. کارشناسان 
کشــورمان روز قبل تــر در جلســه کارگروه رفــع تحریم با 
حضــور نماینــدگان ایــران، گــروه 1+4 و اتحادیــه اروپــا 
ضمن تشــریح دیدگاه های جمهــوری اســامی ایران 
پیشــنهادهای تــازه ای را درخصــوص نحــوه پیشــبرد 

گفت وگوها ارایه کردند.
نماینــدگان جمهــوری اســامی ایــران بــار دیگــر بــر 
موضع اساسی تهران مبنی بر لزوم رفع موثر تحریم ها 
کید کرده و دیگر اعضا را به مشارکت  علیه ملت ایران تا
سازنده در گفت وگوها تشــویق کردند. در این جلسه، 

نمایندگان سایر کشــورها هم آمادگی و جدیت خود را 
برای تعامل در موضوع رفع تحریم ها ابراز کردند.

گذشــته بــر ســر دو  گفت وگوهــای ســه روز  برآینــد 
موضوع تحریم و مسائل هسته ای بررسی و دورنمای 
کرات هماهنــگ خواهد  ترتیبــات اجرایــی ادامــه مذا

شد.
کثر قریب به اتفاق دیپلمات های شــرکت کننده در  ا
کرات، فضای گفت وگوها را مثبت ارزیابی کرده اند  مذا
و بــا وجــود اینکه بــرای دســتیابی بــه توافق، هنــوز راه 
دشــواری در پیــش اســت، امــا کارشناســان و اعضای 
کره کننــده حصــول توافــق را دور از  هیأت هــای مذا

دسترس نمی دانند.
جمهوری اســامی ایران که با جدیت تمــام به وین 
آمــده و بــا خواســته ها و پیشــنهاداتی روشــن در حال 
کره اســت، آمادگی دارد تــا هر زمان که الزم باشــد،  مذا
به رایزنی های فشرده ادامه دهد و حاضر نخواهد بود 
تا خواســته های اصولــی و حقوق ملــت ایــران را بابت 

ضرب االجل ها یا جداول زمانی تصنعی فدا کند.
کید  کره کننده ارشد کشورمان تا علی باقری کنی، مذا
کــره اراده  دارد کــه جمهــوری اســامی ایران بــرای مذا
جدی و برای دســتیابی به توافق آمادگی عملی دارد و 

نسبت به آینده خوش بین است.
کرات،  با وجود اینکــه دیروز به عنــوان روز ســوم مذا
کارگــروه تعهــدات هســته ای تشــکیل جلســه  خواهد 
داد، اما عمده تمرکز گفت وگوهــا همچنان بر موضوع 
تحریم هاســت و بخــش اعظــم نفــرات و انــرژی تیم ها 
بر مســأله تحریــم متمرکــز هســتند و رایزنی هــا در این 

خصوص نیز به صورت فشرده ادامه یافت.
کره کننــده  در همیــن راســتا علــی باقری کنــی، مذا
ارشــد جمهوری اســامی ایــران در ادامــه رایزنی های 
دیپلمــات فشــرده در ویــن بــا نماینــدگان ســه کشــور 

اروپایی عضو برجام دیدار کرد.

از 4میلیــون واحــد طــرح نهضــت ملــی مســکن قرار 
اســت حــدود 61۵هــزار واحــد در شــهرهای جدیــد 
ساخته شــود. بر این اســاس زمین احداث این تعداد 
واحد تامین شــده و شــرکت عمــران شــهرهای جدید 

آماده آغاز عملیات اجرایی این واحدهاست.
برنامــه تامیــن زمیــن ســاخت مســکن در قالــب 
)نهضــت  مســکن  تامیــن  و  تولیــد  جهــش  طــرح 
ملــی مســکن( در ۳2 شــهر و ســه شــهرک جدیــد 
اســتان های  شــامل  کشــور  اســتان   1۳ در  واقــع 
 ، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربــی، اصفهــان، البرز
بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، 
سیستان وبلوچســتان، فــارس، مرکــزی و هرمــزگان 
تهیه شــده اســت. شــهرهای جدید ظرفیت ساخت 
61۵هــزار و 622 واحــد مســکونی را در اســتان های 
مذکور فراهم کرده اســت. طبق اعام شــرکت عمران 
شــهرهای جدیــد، ســهمیه شــهر جدیــد ســهند در 
شــهریار  واحــد،  4۸هــزار  آذربایجان غربــی  اســتان 
در  گلمــان  واحــد،   ۸۹۸6 آذربایجان شــرقی  در 
آذربایجان غربی ۳هزار واحد، فوالدشــهر در اصفهان 
1۵هــزار و 210 واحــد، شــهر جدیــد جــی در اصفهــان 
12هــزار و ۷۹0 واحــد، بهارســتان در اصفهــان 12هزار 
واحد، مجلســی در اصفهان ۸۳۸6 واحد، هشــتگرد 
در اســتان البــرز ۳۳هــزار و ۹۹1 واحــد، عالیشــهر در 
استان بوشــهر 6هزار واحد و نایبند در استان بوشهر 

20۸۳ واحد است.

ظرفیت ساخت 191هزار واحد در استان تهران
در استان تهران ســاخت بیش از 1۹1هزار واحد در 
دستور کار است که سهم پرند 6۵هزار و ۳0۷ واحد، 
پردیــس  واحــد،  اعتمادیــه ۳۸هــزار  شــهر جدیــد 
16هــزار واحــد، فــردوس 2۵هــزار واحــد، ایوانکــی 
۳4هــزار و ۷۵2 واحد، شــهر جدیــد خوارزمی 10هزار 
و ســهم شــهر جدید اندیشــه 22۸2 واحد است. در 
استان خراسان رضوی برای احداث 122هزار و 620 
واحــد مســکونی برنامه ریــزی شــده کــه ســهم شــهر 
جدید گلبهــار ۳۷هزار و ۸21 واحــد، بینالود 24هزار 
و ۷۹۹ واحــد، شــهر جدیــد در اراضــی هاشــم آباد 
۳۵هزار واحد و شــهر جدید در اراضــی قرقی 2۵هزار 

واحد است.

 مشکل تامین زمین در شهرهای جدید نداریم
حبیــب اهلل طاهرخانــی، مدیرعامل شــرکت عمران 
شــهرهای جدید  گفت که هیچ مشــکلی بــرای تامین 
زمیــن در شــهرهای جدیــد وجــود نــدارد و بــه محض 
اتمــام ثبت نــام متقاضیان کــه تــا روز 1۵ آذرماه اســت، 

عملیات اجرایی را آغاز خواهیم کرد.

پیشنهاد پرداخت وام 4۵0 میلیون تومانی به هر 
واحد

او درباره میــزان آورده متقاضیان واحدهای نهضت 
ملــی مســکن گفــت: »خوشــبختانه وام بانکــی رقــم 
قابــل توجهــی از هزینــه ســاخت را پوشــش می دهــد. 
وزارت راه وشهرســازی ایــن اختیار را دارد که بر اســاس 
تشــخیص در مناطــق مختلــف، ســقف وام را بــه طــور 
شناور تعیین کند. پیشنهاد ما این است که شهرهای 
جدید از الگوی کانشهر تهران تبعیت کنند و وام های 
400 تــا 4۵0 میلیــون تومانــی بــه هــر واحــد اختصاص 

یابد.«

کمــک بــه دهک هــای اول تــا ســوم  بیشــترین 
می شود

طاهرخانی با بیان اینکه زمان بازپرداخت تسهیات 
کید کرد: »طوالنی بودن زمان  بانکی 20 ساله اســت، تا
بازپرداخت وام امکان خوبی را به متقاضیان می دهد 
تا اقســاط پایینــی را پرداخت کنند. همچنیــن دولت 
تاش می کنــد درخصوص نرخ ســود بانکــی و عوارض 
کثــر کمــک را بــه دهک های  پروانــه ســاختمانی حدا
اول تا سوم داشته باشــد. مبلغ آورده این دهک ها نیز 
پایین خواهد بود.« معاون وزیر راه وشهرسازی از دیگر 
راهکارها برای کمک به متقاضیان واحدهای نهضت 
ملــی مســکن را تنــوع واحدهــا از نظر متــراژ دانســت و 
گفــت: »بــا تجربــه ای کــه از پروژه های قبلــی همچون 
مسکن مهر داریم، سعی می کنیم حتی المقدور از تکرار 
آن تجربــه کــه عمــده واحدها از مســاحت مشــخصی 
برخوردار بود، پرهیز کنیم. به همین دلیل در هر بلوک 
انواع متراژها را خواهیم داشــت تا متناسب با سلیقه و 
توان متقاضیان، پاسخگوی نیاز آنها باشیم. بنابراین 
احتماال متراژ واحدها را بین 60 تا ۸0 متر و باالتر در نظر 

می گیریم.«
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لطفی علی عسگرزاده کیست؟

 ادای احترام گوگل
 به دانشمند ایرانی تبار

لطفــی  احتــرام  بــه  سه شــنبه  روز  گــوگل 
علی عسگرزاده ریاضیدان، دانشمند کامپیوتر، 
مهندس برق و اســتاد ایرانی تبار علــوم رایانه در 
دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مبدع نظریه منطق 
فازی و شاخه های متنوع آن، لوگوی خود را تغییر 
داد. او در چنیــن روزی در ســال1964 )1343(، 
مقاله مجموعه های فازی خود را به ثبت رساند 
کــه مفهــوم منطــق فــازی را ارایــه می کــرد. لوگوی 
گــوگل تصویــری از لطفــی زاده را در کنــار معادلــه 

ریاضی به تصویر می کشید.
نظریــه منطــق فــازی، شــکلی از منطق هــای 
چندارزشی بوده که در آن ارزش منطقی متغیرها 
می تواند هر عدد حقیقی بیــن صفر و یک و خود 

آنها باشد.
لطفــی زاده از پــدری ایرانی )اردبیلــی( و مادری 
سوسیالیســتی  جمهــوری  در  کــو  با در  روس 
آذربایجان شوروی متولد شد و تحصیالت اولیه 
کو و تهران انجام داد. او بیش از همه  خود را در با
بــه خاطــر طرح کــردن ریاضیــات فازی مشــتمل 
بر مفاهیم مرتبط فازی همچــون مجموعه های 
فــازی،  الگوریتم هــای  فــازی،  منطــق  فــازی، 
کنتــرل فــازی و احتمــاالت فازی شــناخته شــده  
اســت. گفتــه می شــود نوآوری هــای لطفــی زاده، 
هــوش  در  تــازه  پارادایــم  یــک  امکان پذیــری 
مصنوعی را تبیین و رئوس کلی آن را ترسیم کرده 

 است. 
او ســال 2011 و در 90 ســالگی مفهــوم »اعــداد 
زد« را مطرح کرد تا عدم قطعیت را به ارزش های 
رقمی اعداد فازی بیفزاید. این مفهوم سال 2013 
به نام او ثبت شــد. او بیش از 200 مقاله علمی در 
کارنامه خود دارد و بالغ بر 3۵ دکترای افتخاری از 

دانشگاه های معتبر جهان کسب کرده است.
لطفــی زاده بیــش از 3۵ دکتــرای افتخــاری از 
دانشــگاه های معتبــر جهــان و جوایــز بســیار از 
ژاپــن، آمریــکا، اتحــاد جماهیــر سوسیالیســتی 
شــوروی، روســیه، آذربایجــان و ایــران دریافــت 
کادمی های علمی بی شــمار بود. او  کرد و عضو آ
کادمی ملی مهندسی  ســال 19۷3 به عضویت آ

برگزیده شد.
ایــن دانشــمند بــزرگ ســال 201۷ در برکلــی 
ک  کالیفرنیــا درگذشــت و در زادگاهــش بــه خــا

سپرده شد.

عددخبر3چهره روز3

 عقب نشینی
 بورس 

روند نزولی در بازار سرمایه 
همچنان ادامه دارد، به طوری 

که شاخص کل بورس دیروز 
به زیر یک میلیون و ۳۵۰هزار 
واحد رسید. به گزارش ایسنا، 

شاخص کل بورس دیروز با 
۱۷هزار و ۸ واحد کاهش در 
رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار 
واحد ایستاد. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم ۴۹۳۱ 

واحد کاهش یافت و به 
رقم ۳۶۷هزار و ۵۶۳ واحد 

رسید. معامله گران این بازار 
با انجام ۳۷۶هزار معامله 

ارزش معامالت را به ۲۹هزار 
و ۴۱۵میلیارد ریال رساندند. 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
پتروشیمی پردیس، معدنی و 

صنعتی گلگهر، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، سرمایه گذاری 

نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
و سرمایه گذاری غدیر نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند. 
در آن سوی بازار سرمایه 

شاخص کل فرابورس هم با 
۲۲۴ واحد کاهش در رقم 

۱۹هزار و ۲۳۵ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۱۸۸ 

معامله انجام دادند که ۱۹هزار 
و ۴۰۷میلیارد ریال ارزش 

داشت. پلیمر آریاساسول، 
گرس، سنگ آهن  پتروشیمی زا
گوهرزمین، سهامی ذوب آهن 

اصفهان و فرابورس ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و صنعتی مینو نسبت 

به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.

عکس خبر3

باشــگاه خبرنــگاران جــوان- لنج هــای چوبــی و ســنتی کــه تاریخــی از آنها 
گذشــته، در بندر عامــری و در خور به گل نشســته اند. ایــن لنج های قدیمی 
در خلیج فــارس ســالیان طوالنی جــوالن می دادند و بــرای تجــارت، باربری و 
ماهیگیری بین کشور های حاشیه خلیج فارس در تردد بوده اند. این لنج ها 
کنــون تــن بــه گل داده و تبدیــل بــه مکانی جــذاب و تماشــایی بــرای جذب  ا

گردشگر شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تشییع پیکر هفتمین شهید مدافع سالمت 
»علی فعال« در بیمارســتان بقیــه اهلل صبح دیــروز چهارشــنبه 10 آذر 1400 

برگزار شد.

ایســنا- بیمارســتان خیرســاز ناظران وابســته به انجمن خیریــه حمایت 
از بیمــاران ســرطانی مشــهد، از ســال 1394 آغاز به احــداث کــرد و در بهمن 
1399 افتتاح شــد. این بیمارســتان تخصصی درمان و پیشــگیری ســرطان 
در زمینی به مســاحت 18هــزار و ۵00 مترمربع با 200 تخت بســتری و زیربنای 
29هزار مترمربع با امکانات مدرن ســاخته شده اســت. بیمارستان ناظران 
در بخش هــای هماتولــوژی، انکولــوژی، جراحــی، شــیمی درمانی ســرپایی، 
کلینیکی شامل  MRI، انواع  درمانگاه های تخصصی و سایر بخش های پارا

سی تی اسکن، سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه و... ارایه خدمت می کند.

ایســنا- روســتای »قاهــان« قــم در مســیر جــاده ســاوه و از توابع شــهر 
ح  جعفریــه، بــه دلیل وجــود تنگه قاهــان یکــی از مقاصد گردشــگری مطر
و پربازدید اســتان اســت. این روســتا به دلیل محصوالت کشــاورزی زیاد 
خــود و دارا بــودن درختــان بســیار، در فصــل پاییــز و بــا زرد شــدن بــرگ 

درختان چهره ای زیبا و تماشایی به خود می گیرد.

 

1۵ آذر؛ آغاز عملیات ساخت 61۵هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید

پیشنهاد ویژه ؛ وام 450 میلیون تومانی،  
بازپرداخت 20 ساله


