معاون سیاسی وزیر امور خارجه :

معاون اول رییسجمهور تاکید کرد:

برای صرفهجویی انرژی باید برنامهریزی شود
معـاون اول رییسجمهـور گفـت :طرحهایـی کـه در راسـتای
افزایـش راندمـان و صرفهجویـی در مصـرف انـرژی باشـد
طرحهایـی مثبـت و سـازنده هسـتند؛ چـرا که در مقطـع فعلی
کـه بـا محدودیـت هـای منابـع مالـی مواجـه هسـتیم ،اجرای
اینگونـه طـرح هـا مـی توانـد در اقتصـاد ملـی نقش موثـر ایفا
کننـد .بنابرایـن بایـد بـرای صرفـه جویـی انـرژی به ویـژه گاز
برنامـه ریزی شـود.
صفحه 2

سعودیها سوءاستفاده ناجوانمردانه کردند
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معـاون سیاسـی وزیـر خارجـه در واکنـش بـه لغـو میزبانـی
نمایندههـای کشـورمان در لیـگ قهرمانـان آسـیا ،گفـت:
سـعودیها یـک سـوء اسـتفاده ناجوانمردانـه از وضعیـت
موجـود کردنـد .سـید عبـاس عراقچی گفـت :سـعودیها یک
سـوء اسـتفاده ناجوانمردانـه از وضعیـت موجـود و به شـهادت
رسـیدن انسـانهای بـی گنـاه کردنـد و خواسـتند ایـن را بـه
اهـداف سیاسـی خـود تعمیـم دهنـد.
صفحه 3

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

وزیر امور خارجه :

شرکتهای دانش بنیان در تامین نیازهای صنعت هوایی کشور فعال هستند

هیچکس به اندازه من از توان موشکی
ایران دفاع نکرده است
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وزیر ورزش و جوانان :

معاون وزارت فرهنگ تاکید کرد:

تصمیم  AFCکامال سیاسی ،غیرورزشی

لزوم تمرکز بر فرهنگ به عنوان پیشران

و با بهانههای واهی است

وزیـر ورزش و جوانان تصمیم
اخیـر کنفدراسـیون فوتبـال
آسـیا ( )AFCرا تصمیمـی
کامال سیاسـی ،غیرورزشـی و
غیرفوتبالـی دانسـت.
« مسـعود سـلطانیفر » پـس از نشسـت اضطـراری
فراکسـیون ورزش و جوانـان دربـاره محرومیـت
تیمهـای باشـگاهی ایـران از حـق میزبانـی خـود در
رقابتهـای لیـگ قهرمانان آسـیا در جمـع خبرنگاران
تصمیـم اخیـر  AFCرا یـک تصمیـم کاملا سیاسـی،
غیرورزشـی و غیرفوتبالـی براسـاس بهانههـای واهـی
مبنـی بـر نبـود امنیـت در ایـران و نبـود امنیـت در
مسـیرهای پـروازی منتهـی بـه ایـران دانسـت.
سـلطانیفر تصمیـم اخیـر  AFCرا براسـاس اطالعـات
و دادههـای رسـانههای معانـد بـا جمهـوری اسلامی
ایـران خوانـد و آن را غیرواقعـی و ناعادالنه برشـمرد و
اضافـه کـرد :ایـن تصمیم بـدون توجه بـه واقعیتهای
ایـران اتخـاذ شـده در حالـی کـه همـه دنیـا میدانند
امـروز ایـران از نظـم و ثبـات کامـل برخوردار اسـت.
وزیـر ورزش و جوانـان ،افزود :شـاه بیت ایـن تجمعات
نیـز در مراسـم تشـییع پیکـر سـردار شـهید اسلام
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی نمـود پیـدا کرد.

اقتصادی کشور در شرایط کنونی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

مواد اولیه دریافت میکنند
توسط محققان رویان محقق شد؛

تولید بیوقفه پارسجنوبی برای تامین گاز مصرفی زمستان
رییس بخش پیوند اعضا بیمارستان طالقانی تهران مطرح کرد:

فضای مجازی نباید به حال خود رها شود
خواهـد کرد.
سـردار نوریـان اظهـار داشـت :در واقـع هـر گونـه
شـایعه ای در فضـای مجـازی که بخواهـد ذهنیت
مـردم را بـه خود مشـغول کـرده و مقدمـات جرم
را فراهـم سـازد و خبـر آن توسـط هـر شـخص
یـا دسـتگاهی منتشـر شـود ،مـورد پیگیـری قرار
خواهـد گرفت.
سـخنگوی نیـروی انتظامی افزود :فضـای مجازی،
فضایـی کنتـرل شـده نیسـت و بـا هـر موضوعـی
کـه موجـب خدشـه دار شـدن امنیـت عمومـی
شـود بنـا بـه نـوع آن ،بـا آن جـرم بـه هـر میزان
کـه بخواهـد امنیـت جامعـه را بـه خطر بیانـدازد،
برخـورد خواهد شـد.
معـاون اجتماعـی ناجا با بیـان اینکـه ارتباط جرم
و برخـورد با آن بسـتگی به آثار بجـای مانده از آن
خواهـد داشـت ،گفـت :با هـر موضوعـی و عواملی
کـه موجـب مخدوش شـدن امنیت عمومی شـود،
برخورد خواهد شـد.

ضرورت سیاستگذاری کالن در پیوند کبد کشور

رییـس بخـش پیونـد اعضـای بیمارسـتان طالقانی
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا اشـاره
بـه راهانـدازی شـورای پیونـد در ایـن بیمارسـتان،
گفـت :تشـکیل شـورای پیونـد در اسـتفاده بهینـه
از زمـان و هزینـه و دسـتیابی بـه بهتریـن نتیجـه
درمانـی موثـر بـوده و بـه عنـوان یک سیاسـتگذار
علمـی اقـدام میکنـد.
دکتـر حبیـباهلل پیـروی در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا
تاکیـد بـر ضـرورت سیاسـتگذاری و بازنگـری در
برنامـه پیونـد کبـد کشـور ،اظهـار کـرد :امـروز از
شـرایط سـخت اولیـه پیوند گذر کـرده و بـه تعداد
کافـی مرکـز و جـراح پیوند در کشـور تربیت شـده
اسـت ،لـذا بـرای کسـب بهتریـن نتیجـه و بررسـی
صحیـح هزینـه اثربخشـی ،بایـد در جهـت تدویـن
سیاسـت کلـی و ملـی پیونـد کبـد اقـدام شـود.
وی پیونـد کبد را از سـختترین پیوندها دانسـت و
گفـت :امـروز با توجه به پیشـرفت علمی و پزشـکی
کشـور ایـن نـوع جراحـی بـه یک عمـل روتیـن در
کشـور نزدیک شـده است.
وی بـا اشـاره بـه تاریخچـه پیونـد کبـد در ایـران و
شـروع آن از دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،عنوان
کـرد :بـه دنبـال نیـاز بـه پیونـد کبـد و تسـهیل
شـرایط بیمـاران ،دومیـن مرکـز جامـع پیونـد کبد
در بیمارسـتان امـام خمینـی و سـومین مرکـز در
بیمارسـتان طالقانـی راهانـدازی شـد ،البتـه برخـی
دیگـر از مراکـز درمانـی کشـور نیـز بـه صـورت
مـوردی در ایـن زمینـه ارایـه خدمـت میکننـد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان:

چهلم سپهبد شهیدسلیمانی  ۲۷بهمن در کرمان برگزار میشود
داد« :دشـمن روی ایـن سـه عامـل سـرمایهگذاری کـرده بهگونـهای
کـه دشـمن سـعی بـر تضعیف موضـع رهبـری و جداسـازی مـردم از
انقلاب را دارد» .رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغات اسلامی اسـتان
کرمـان بیـان کـرد« :بیـش از سـه میلیـون نفـر در تشـییع پیکر حاج
قاسـم سـلیمانی در کرمان شـرکت کردنـد اما خبرگزاریهای رسـمی
جهـان ایـن حضور گسـترده را نشـان ندادنـد ولی حضور انـدک مردم
در تجمعـات اعتراضـی آبـان مـاه و دیماه گذشـته را بهصورت وسـیع
نمایـش میدهنـد» .وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فعـال کـردن ظرفیـت
داخلـی باعـث توانمنـدی کشـور خواهـد شـد ،اضافـه کـرد« :بایـد به
گونـهای برنامهریـزی ایـاماهلل در دهـه فجـر از سـوی دسـتگاههای
اجرایـی صـورت گیـرد کـه عـزت و اقتـدار جمهـوری اسلامی را بـه
نمایـش بگذاریم .همچنین سـعی بر زمینهسـازی حضور سـازمانهای

وی سیاسـتگذاری کالن درمانـی بـرای تقویـت
پیونـد کبـد در کشـور را یـک ضـرورت دانسـت و
گفـت :بـه عنـوان نمونـه از نظـر اجتماعـی نیازمنـد
افزایـش آمـار پیوند هسـتیم ،ولی این مسـاله باید از
نظـر اقتصادی تعریف و محدوده آن مشـخص شـود.
پیـروی با اشـاره به انجـام بیـش از  ۲۰۰پیوند کبد
در مرکـز پیونـد کبـد بیمارسـتان طالقانـی ،تصریح
کـرد :البتـه آمـار نشـاندهنده مطلوبیـت عملکـرد
مراکـز نبوده و شـرایط پیوند و نتیجـه حاصل از آن
تعییـن کننـده اسـت .بـه عنـوان نمونه بسـیاری از
مراکـز درمانـی در پذیـرش بیماران حـاد و پیچیده
پیونـد محدودیـت داشـته و بـه تبـع آمـار مـرگ و
میـر در آن مراکـز کمتـر اسـت ،بـا این حـال مرکز
پیونـد طالقانـی محدودیتـی در پذیـرش بیمـاران
حـاد لحـاظ نکرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سیاسـتگذاری کالن در زمینه
پیونـد کبـد از مسـئولیتهای وزارت بهداشـت
اسـت ،گفـت :راهانـدازی مرکـز پیونـد نیازمنـد
شـاخصها و زیرسـاختهای مشـخصی اسـت کـه
از سـوی وزارت بهداشـت تعییـن میشـود؛ چراکـه
انجـام پیونـد نیازمنـد حجـم باالیی سـرمایهگذاری
اسـت ،لـذا بـا توجه بـه اقتصاد ملـی ،تقویـت پیوند
کبـد بایـد در مراکز دارای زیرسـاخت تقویت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه کار دانشـگاه برنامهریـزی ملـی
نیسـت ،گفـت :بخـش پیونـد بـا توجـه بـه امکانات
و شـرایط فعلـی ،نسـبت بـه ارتقـای کیفیـت و
برنامههـای خـود اقـدام میکنـد.

مردمنهـاد در برگـزاری برنامههـای دهـه فجـر داریـم».
انجمشـعاع به دیگر سیاسـتگذاریهای سـازمان تبلیغات اسلامی در
اسـتان کرمـان اشـاره و اظهـار کـرد« :باید فضاسـازی شـهر بهگونهای
باشـد کـه فضای شـهر یـک فضای دهـه فجری باشـد و دسـتگاههای
اجرایـی حتمـا یـک برنامـهی اجرایـی داشـته باشـند امـا در برگزاری
برنامههـا اسـراف نبایـد صـورت گیرد».
رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان کرمان با اشـاره
بـه نزدیـک بـودن ایـاماهلل دهـه فجـر و انتخابـات مجلـس شـورای
اسلامی تاکیـد کـرد« :برنامههـای دهه فجر بایـد بهگونهای باشـد که
باعـث ترغیـب حضـور حداکثـری مـردم در انتخابات شـود امـا در این
برنامههـا بـه هیچعنـوان بـه نفع یا علیـه هیـچ کاندیدایی نباید باشـد
و تنهـا اصـل انتخابـات در نظـر گرفته شـود».
وی بـه همزمانـی مراسـمات دهه فجر و چهلیمن روز شـهادت سـردار
سـرافراز اسلامی شـهید سـلیمانی اشـاره و بیـان کـرد« :در سراسـر
کشـور مراسـم راهپیمایـی  ۲۲بهمن همزمـان با مراسـم چهلمین روز
شـهادت حاجقاسـم سـلیمانی برگـزار میشـود امـا در کرمان مراسـم
چهلمیـن روز شـهادت سـردار دلهـا  ۲۷بهمـن برگزار خواهد شـد».
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تولید داروی ایرانی بیماری کلیه پلی کیستیک

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبرداد :

سخنگوی نیروی انتظامی :

رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان کرمان با اشـاره
بـه همزمانـی مراسـمات دهـهی فجـر و چهلیمن روز شـهادت سـردار
سـرافراز اسلام شـهید سـلیمانی گفـت« :در سراسـر کشـور مراسـم
راهپیمایـی  ۲۲بهمـن همزمـان بـا مراسـم چهلمیـن روز شـهادت
حاجقاسـم سـلیمانی برگـزار میشـود امـا در کرمان مراسـم چهلمین
روز شـهادت سـردار دلهـا  ۲۷بهمـن برگـزار خواهـد شـد».
بـه گـزارش فردای کرمان به نقل از ایسـنا کرمان ،حسـین انجمشـعاع
در نشسـت شـورای هماهنگـی روابـط عمومیهـای دسـتگاههای
اجرایـی بـا محوریـت دهـه فجـر بیـان کـرد« :پـای کار آمـدن مردم،
اعتقـادات اسلامی و دینـی مـردم و رهبـری حکیمانـهی امـام راحـل
بـرای بـه صحنـه آوردن مـردم از عوامل پیـروزی انقالب اسلامی بود
و ایـن سـه موضـوع نیز باعـث تـداوم انقالب شـده اسـت .».وی ادامه
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واحدهای تولیدی نسبت به میزان تولید

ادامه در صفحه 6

سـخنگوی نیـروی انتظامـی حفـظ نظـم و امنیت
عمومـی و آرامـش جامعـه در همـه عرصههـا را
خـط قرمـز ناجا دانسـت و گفـت :طـرح موضوعی
نبایـد سـبب دغدغـه و نگرانـی مـردم بویـژه در
فضـای مجـازی شـود و نبایـد ایـن فضـا را در هـر
صـورت بـه حـال خـود رهـا کنیم.
سـردار احمـد نوریـان در گفـت وگـو بـا خبرنـگار
ایرنـا اظهـار داشـت :کارکنـان پرتلاش مدافـع
حفـظ نظـم و امنیـت به صـورت  ۲۴فعـال بوده و
در غـم و شـادی مـردم پـای کار هسـتند.
وی تصریـح کـرد :در واقـع هـر موضوعـی کـه
موجـب ایجـاد دغدغـه و نگرانـی در جامعـه شـود
بـا آن برخـورد خواهیـم کـرد زیـرا حفـظ نظـم و
امنیـت عمومـی از مهـم تریـن وظائف ناجا اسـت.
معـاون اجتماعـی نیـروی انتظامـی بـا بیـان اینکه
پیگیـری و انجـام برخـی اقدامـات متخلفان فضای
مجـازی بـه عهـده پلیـس فتـا اسـت ،افـزود :هـر
موضوعـی از جنـس جـرم کـه در فضـای مجـازی
رخ دهـد بطـور قطـع پلیـس فتـا آن را پیگیـری
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امکان تشخیص ژنتیکی
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در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

تولید واکسن «سالمونال» در آینده
تحقیقات مؤسسه رازی ادامه دارد

مدیـر تحقیـق ،توسـعه و فنـاوری مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و
سـرم سـازی رازی از توسـعه تحقیقـات ایـن مؤسسـه بـه منظور
تولید واکسـن سـالمونال خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،دکتـر سـهیال مـرادی بیدهنـدی در
جمـع خبرنـگاران دربـاره روشهـای مختلف تشـخیصی باکتری
سـالمونال بـا بیـان اینکـه ایـن باکتـری از طریـق مـواد غذایی به
ویـژه مـرغ به انسـان انتقـال پیدا میکنـد ،گفت :از نظر سـازمان
بهداشـت جهانـی و اسـتانداردهای بیـن المللـی در مـواد غذایی
بـه ویـژه فرآوردههـای گوشـتی ،در هـر  ۲۵گـرم به هیـچ عنوان
نبایـد ایـن باکتری وجود داشـته باشـد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه پیشـرفتهای علمـی دنیـا روشهـای
جدیـد و نوآورانـه برای تشـخیص این باکتری شـناخته و معرفی
شـده اسـت تـا در زمانی کوتـاه قادر باشـیم باکتری سـالمونال را
در مـواد غذایـی تشـخیص داده و از بـروز بیمـاری در افرادی که
فرآوردههـای گوشـتی مصـرف میکننـد ،جلوگیـری کنیم.
مدیـر تحقیـق ،توسـعه و فنـاوری مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و
سـرم سـازی رازی با اشـاره به اینکه در بخش میکروب شناسـی
مؤسسـه رازی ،طرحهـای متعـددی در ارتبـاط با جداسـازی این
باکتـری از مـزارع پرورش مرغ و کشـتارگاهها انجـام و نمونههای
مختلفـی از سـالمونال جداسـازی شـده اسـت ،یادآور شـد :بیش
از دو هزار و  ۶۴۰سـروتایپ از این باکتری شـناخته شـده اسـت.
دکتـر مـرادی گفـت :شـناخت انـواع شـایع سـروتایپ سـالمونال
در ایـران بـرای انتخـاب نمونه مناسـب کـه در نهایت به سـاخت
واکسـن منجـر شـود ،کمـک شـایانی میکند.
وی افـزود :علاوه بـر جداسـازی نمونههـای مختلـف باکتـری
سـالمونال در مؤسسـه رازی ،طـرح بهینـه سـازی شـرایط رشـد
و غیرفعـال سـازی و بررسـی ایمنـی زایـی باکتری کشـته شـده
سـالمونال در حال اجرا اسـت کـه امیدواریم نتایج ایـن تحقیقات
گامـی بـرای تولیـد واکسـن سـالمونال در آینده باشـد.
مدیـر تحقیـق ،توسـعه و فنـاوری مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و
سـرم سـازی رازی بیماری سـالمونلوز را از بیماریهای مشـترک
بیـن انسـان و دام و طیـور نـام برد و در مـورد نشـانههای بالینی
آن در انسـان گفـت :در صـورت ابتلاء بـه این بیماری ،دسـتگاه
گـوارش تحـت تأثیـر قـرار میگیرد و بـه صورت اسـهال و بیرون
روی در افراد مشـاهده میشـود ،گرچه افراد در صورت مشـاهده
ایـن عالئـم حتمـاً بایـد بـه پزشـک مراجعـه کننـد زیـرا عالئـم
بالینـی ایـن باکتـری مشـابه برخـی باکتریهای دیگر اسـت.
ایـن عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه رازی بـا بیـان اینکـه بیماری
سـالمونلوز ،میتوانـد خـود محـدود شـونده باشـد ،تاکیـد کـرد
آنچـه مهـم اسـت اینکه باکتـری سـالمونال میتوانـد در بعضی از
ارگانهـای بـدن قـرار بگیرد بی آنکـه افراد عالئـم بالینی از خود
نشـان دهند و سـپس از طریـق مدفوع این باکتـری را دفع کنند
و بـه ایـن ترتیـب انتقـال ایـن باکتـری در صـورت عـدم رعایت
اصـول بهداشـتی بـه ویـژه در افـرادی کـه در رسـتورانها کار
میکننـد ،بـه سـادگی امـکان پذیـر اسـت و میتوانـد مشـکالت
متعـددی ایجـاد کند.
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معاون وزیر راه و شهرسازی کشور:

 ۳۳۰۰کیلومتر پروژه ریلی
در کشور در حال ساخت است

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی کشـور از سـاخت  ۳هـزار و ۳۰۰
کیلومتـر مسـیر ریلـی در کشـور خبـر داد و گفت :این میـزان برابر
بـا  ۳۰درصـد کل راههـای ریلـی کشـور طـی  ۱۰۰سـال گذشـته
بوده اسـت.
خیـراهلل خادمـی در آییـن آغـاز عملیـات سـاخت ایسـتگاه راهآهن
همـدان_ سـنندج اظهـار کـرد :طـی دو سـال گذشـته پروژههـای
مسـیر ریلـی را بر حسـب ضرورت اولویـت بندی کردهایـم و اکنون
راهآهـن غرب کشـور نیـز جزو اولویتهـای وزارت راه و شهرسـازی
قـرار دارد .وی عنـوان کـرد :بـرای سـاخت راهآهـن کردسـتان طی
یـک سـال و نیـم آینده هشـت هـزار میلیـارد ریـال اعتبار بـرآورد
شـده کـه از ایـن میزان حـدود  ۳هـزار و  ۷۰۰میلیارد ریـال آن به
این پـروژه تخصیص داده شـده اسـت.
خادمـی بـا اشـاره بـه اینکـه ریـل عامـل دسـتیابی بـه توسـعه هر
شـهر اسـت افـزود :ریـل عامـل اصلـی و زیـر سـاختی توسـعه در
منطقه اسـت.
بـه گفتـه معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بررسـیهای الزم و اولیـه
بـرای اتصـال شـبکه ریلـی بـه باشـماق و عـراق صـورت گرفته که
ایـن امر زمینهسـاز توسـعه در کردسـتان خواهـد بـود و امیدواریم
در آینـدهای نـه چنـدان دور به بهـره برداری برسـد.
وی در خصـوص اعمـال تحریمهـا علیـه ایـران و فشـار اقتصـادی
حاکـم بـر کشـور افـزود :بـا توجـه بـه وضـع کنونـی کشـور و
تحریمهـا و فشـارهایی کـه بـر جامعـه حاکـم اسـت خوشـبختانه
هیچگونـه تاثیـری بـر پروژههـای عمرانـی نداشـته و پروژههـا در
کل کشـور رونـد طبیعـی خـود را طـی میکننـد.
خادمـی از یـک هـزار و  ۱۶۰کیلومتـر آزادراه و هفت هـزار و ۷۰۰
کیلومتـر بزرگراه درحال سـاخت در کشـور خبـر داد و تصریح کرد:
در حـال حاضـر سـه محور اصلی در کشـور در حال سـاخت اسـت
کـه سـنندج -مریـوان یکی از این سـه محور در کشـور اسـت.
وی در خصـوص سـاخت محـور سـنندج -مریـوان تصریـح کـرد:
یـک هـزار و  ۳۶۰میلیـارد ریـال بـه محور جـاده سـنندج -مریوان
اختصـاص داده شـده اسـت.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی کشـور خاطرنشـان کـرد :در حـال
حاضـر سـهم اسـتان کردسـتان در اعتبارات جـادهای از یـک هزار
میلیـارد بـه  ۳هـزار میلیـارد افزایش داشـته اسـت.
خیـراهلل خادمـی در پایـان یـادآور شـد :در مجمـوع بـرای کریـدور
شـمال بـه جنوب  ۳هـزار و  ۳۰۰میلیارد ریال در نظر گرفته شـده
اسـت.اعتبارات جـادهای اسـتان کردسـتان از یـک هـزار میلیـارد
ریـال بـه سـه هـزار میلیـارد ریـال افزایش یافته اسـت.

