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خبر خبر

از مقررات  تنظیم بخشی  آموزش وپرورش گفت: مصوبه  وزیر 
مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش در شورای نگهبان 
رد شده است و به بندهایی چون اختصاص یک درصد درآمد 
شرکت ها، اجاره دادن واحدهای آموزشی، اعمال مدرک دوم 

فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس ایراداتی گرفته اند.
نواختن زنگ ملی  محسن حاجی میرزایی در حاشیه مراسم 
به کتب  استکبار ستیزی درباره ورود مفاهیم النه جاسوسی 
درسی اظهار  کرد: در سند تحول بنیادین برای تدوین محتوای 
کتب درسی متناسب با ساحت های شش گانه تدابیری تعیین 
شده است و امیدواریم به زودی مباحث مربوط به اسناد النه 
جاسوسی به کتاب های درسی وارد شود؛ در ساحت های سیاسی 
و اجتماعی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای تربیت 
نسل نو تأکیداتی از جمله سیاسی و اجتماعی پیش بینی شده 
اجتماعی  محیط  از  روشنی  درک  باید  دانش آموزان  و  است 
پیرامون خود داشته باشند و مقاومت ملت ایران حاکی از آن 
است که فرهنگ استکبارستیزی ریشه های محکمی دارد و 

همه حساس هستند که در برابر آمریکا یک صدا و یکپارچه 
حرکت کنند.

وی درباره ورود کتاب های درسی به بازار سیاه گفت: مطابق 
اخباری که دریافت کردم در برخی مدارس، کتاب به طور کامل 
توزیع نشده بود و ما چند بار وضعیت را کنترل کردیم؛ آمار 
دانش آموزانی که در سامانه ثبت نام نکرده اند مشخص است و 
شناسایی شده اند و با آنها تماس گرفتیم، برخی ثبت نام اینترنتی 
انجام نداده بودند و برخی ثبت نام کرده بودند اما مدارس جابه جا 
شده بود همچنین کوتاهی هایی از سوی برخی مسئوالن مناطق 

شده بود.
انتقال کتاب  های درسی به بازار سیاه توسط برخی مناطق

با  دانش آموزان  تعداد  از  بیش  افزود:  آموزش وپرورش  وزیر 
کاغذی که به آن ارز دولتی اختصاص یافته بود، کتاب چاپ 
کردیم و قیمت کتب 40 درصد قیمت واقعی است و نیازی به 
مراجعه به کتابفروشی ها نیست؛ ممکن است برخی کتاب ها از 
طریق مناطق به بازار سیاه رفته یا سرقت شده باشد که دستور 

پیگیری  دادم،  امسال روش توزیع کتاب تفاوت کرده بود و 
برخی از آن راضی نیستند و ممکن است فضاسازی ها نشانه آن 

باشد اما اکنون اشکاالت برطرف شده است. 
حاجی میرزایی در پاسخ به اینکه آیا مصوبه تنظیم بخشی از 
مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش در شورای 
نگهبان رد شده است، گفت: بله، شورای نگهبان به اکثر بندها 
ایراد گرفته است؛ بندهایی چون اختصاص یک درصد درآمد 
شرکت ها، اجاره دادن واحدهای آموزشی، اعمال مدرک دوم 
به  داشته  مالحظاتی  که  مدارس  تنوع  کاهش  و  فرهنگیان 

مجلس برگشته است تا ببینیم چه اقداماتی انجام می دهند.
داد:  ادامه  مدارس  تنوع  مصوبه  بر  وارد  ایرادات  درباره  وی 
طبق رویه ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است 
به موضوعاتی که شورای عالی انقالب فرهنگی ورود می کند 
مجلس نباید ورود کند و برعکس به جهت اینکه مدارس سمپاد 
موضوعی است که شورای عالی انقالب فرهنگی به آن وارد 

شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است.

وزیرآموزشوپرورش:

 مصوبه "حذف تنوع مدارس" به مجلس بازگشت

محققان کشور موفق به تولید سمی ارگانیک از درختان میوه 
میزان  تواند  می  و  کرده  باکتری  رشد  از  ممانعت  که  شدند 

تولیدات محصوالت را افزایش دهد.
عطیه دوازده امامی، مجری طرح اظهار کرد: امروزه با توجه به 
اثرات زیانبار مصرف سموم شیمیایی بر محیط زیست و سالمت 
منظور  به  گسترده ای  تحقیقات  انسان ها،  و  زنده  موجودات 
از ترکیبات و فرآورده های زیستی در سراسر دنیا در  استفاده 

حال انجام است.
وی افزود: یکی از آفات مهم باکتری »اروینیا آمیلوورا« است که 
خسارت های قابل توجهی در درختان میوه دانه دار مانند سیب، به 
و گالبی در ایران و کشورهای دیگر ایجاد کرده است. همه ساله 
در اثر حمله این باکتری، بخش عمده ای از درختان میوه دار 

شامل به، سیب و گالبی از بین می روند.
این محقق با بیان اینکه کنترل این آفت عموماً به وسیله سموم 

شیمیایی از جمله ترکیبات اکسید مس صورت می گیرد، عنوان 
کرد: با توجه به خسارت ترکیبات اکسید مس به شکوفه های 
درخت، محققان همواره به دنبال سموم آلی مؤثر برای کنترل 
این آفت بوده اند.دوازده امامی گفت: از این رو در صدد برآمدیم 
که با فناوری نانو، آفت کشی را با عصاره های گیاهی تولید 
کنیم.وی در خصوص محصولی که تولید کرده است، افزود: 
این محصول از عصاره های گیاهی مختلف از جمله گیاه مورد، 
آویشن و زردچوبه تشکیل شده؛ در واقع این ترکیبی ارگانیک 

است که منجر به از بین رفتن باکتری آتشک می شود.
به  نسبت  محصول  این  در  موجود  نوآوری  وی،  گفته  به 
محصوالت مشابه ارگانیک دیگر، ترکیب چند عصاره گیاهی 
با یکدیگر است؛ هر کدام از عصاره ها به تنهایی منجر به کاهش 
رشد باکتری می شوند اما در ترکیب با یکدیگر اثر باکتری کشی 

خود را تقویت می  کنند و عملکرد را افزایش می دهند.

وی ادامه داد: این سم ارگانیک تولید شده، قابل رقابت با سموم 
شیمیایی مانند »نوردکس« بوده و اثرات سوء ناشی از مصرف 

سموم شیمیایی بر انسان و به طور کلی محیط زیست را ندارد.
این محقق با اشاره به ویژگی های سم ارگانیکی که تولید کرده 
گفت: ممانعت از رشد باکتری اروینیا آمیلوورا )آتشک( بر روی 
درختان میوه دانه دار، افزایش بازدهی تولید محصول، کاهش 
اثرات زیانبار استفاده از سموم شیمیایی و حفظ محیط زیست، 
حفظ درختان میوه  دانه دار و جلوگیری از خسارت های ناشی از 
آتشک بر باغ های میوه، تولید سم ارزان قیمت و اقتصادی بودن 

از جمله مزایای این محصول به شمار می رود.
وی با بیان اینکه این محصول ۱00 درصد گیاهی بوده و با 
فناوری نانو به تولید رسیده است، بیان کرد: این سم سازگار با 
محیط زیست بوده و می تواند آفت آتشک در شرایط طبیعی و 

مزرعه را کنترل کند.

بافناورینانووعصارهگیاهان؛

سم ارگانیک درختان میوه دار تولید شد

خود  جدید  هوشمند  تلویزیون  از  امروز  دارد  قصد  شیائومی 
رونمایی کند که لبه های نمایشگر آن ۱.۸ میلیمتر است. این 
دستگاه ۶4 گیگابایت حافظه داخلی دارد و نمایشگر آن »کیو 
ال ای دی « است.شیائومی حضور خود در بازار تلویزیون های 
هوشمند را تثبیت کرده است. این شرکت حتی در رده بندی 

تلویزیون های هوشمند چین رتبه نخست را دارد.
شیائومی تصمیم دارد ۵ نوامبر)امروز( سری جدید تلویزیون های 
Mi TV ۵ را در بازار عرضه کند. این شرکت قبل از رونمایی 
رسمی دستگاه جزئیاتی درباره آن را منتشر کرده است. این 

شرکت چینی تایید کرده Mi TV ۵  با طراحی نمایشگر تمام 
صفحه عرضه می شود. لبه های اطراف نمایشگر  4۷.۱ درصد 

باریکتر از Mi TV 4  و حدود ۱.۸ میلی متر هستند.
عالوه بر آن بدنه تلویزیون هوشمند از جنس فلزی و دارای قابی 
قابل خم شدن است. در صفحه پشتی تلویزیون هوشمند هیچ 
گونه پیچی دیده نمی شود و ضخامت آن فقط ۵.۹ میلی متر 
است.پیش تر شیائومی اعالم کرده بود Mi TV ۵ مجهز به 
تراشه T۹۷۲  با ضخامت ۱۲ نانومتر است و از ضبط ویدئو با 

کیفیت ۸K نیز پشتیبانی می کند. 

در کنار این موارد Mi TV ۵ با 4 گیگابایت RAM و ۶4 
دلیل  همین  به  و  شود  می  عرضه  داخلی  حافظه  گیگابایت 

عملکرد آن ارتقا یافته است. نمایشگر آن نیز QLEDاست.
این  برای  را   QLED های  نمایشگر  سامسونگ  احتماال 

تلویزیون هوشمند فراهم کرده است. 
قرار است  شیائومی امروزعالوه بر تلویزیون هوشمند   چند 
موبایل Pro Mi CC۹، ساعت  از جمله   دیگر  محصول 
هوشمند شیائومی و دستگاه تهویه هوای قابل حملMi را نیز 

رونمایی کند.

تلویزیون هوشمند جدید شیائومی امروز رونمایی می شود

گوگل دسترسی به سوابق پزشکی 
بیمار را تسهیل می کند

مدیر بخش سالمت گوگل اشاره کرد این بخش مشغول بررسی 
ایده های مختلفی است از جمله ایجاد یک نوار جستجو برای 
دسترسی به سوابق پزشکی بیمار که مشابه جستجو در وب است. 
در این اواخر هیاهو و جنجال زیادی درباره بخش سالمت گوگل 
به وجود آمده است. اما این شرکت به طور دقیق مشخص نکرده 
بود در این بخش دقیقا چه فعالیتی انجام می شود.اکنون به نظر 
می رسد گوگل قصد دارد در این باره شفاف سازی هایی انجام 
دهد. »دیوید فینبرگ« مدیر بخش سالمت این شرکت برخی از 
ایده های تیم خود را اعالم کرده است. جالب آنکه این ایده بیشتر 
به جستجو درباره سوابق پزشکی بیمار و پزشک مربوطه است. 
او معتقد است یک نوار جستجوی مخصوص مانند جستجو در 
وب، به پزشکان کمک می کند سوابق پزشکی بیماران را بررسی 
کنند.یک پزشک می تواند به جای نام بیمار سن او را جستجو 
کند و به سوابق بهداشتی او دست یابد.منبعی دیگر ادعا می کند 
گوگل مشغول بررسی گزینه جستجویی برای سوابق بیماران است 
که شباهت زیادی به جستجو برای پروازهای هواپیمایی دارد. به 
عبارت دیگر فرد می تواند شرایط مخصوص هر بیمار را جستجو 
کند و به اطالعاتی معتبر دست یابد.هنوز مشخص نیست کدامیک 
از این ایده ها اجرایی می شوند اما فینبرگ در مصاحبه ای گفت 
مشغول ساخت پل هایی است تا جستجوهای مرتبط با سالمت را 
در گوگل و یوتیوب ارتقا دهد مانند  حذف ویدئو هایی که خرافه 

هایی درباره واکسیناسیون را منتشر می کنند. 

رئیسسازمانبازرسیکلکشور:
در حال آماده سازی مقدمات نظارت 

الکترونیکی بر بانک ها هستیم
آماده سازی  در حال  بازرسی کل کشور گفت:  رئیس سازمان 
گزارش  هستیم.به  ها  بانک  بر  الکترونیکی  نظارت  مقدمات 
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،  عبدالناصر همتی 
با  خود  معاونین  از  جمعی  همراه  به  مرکزی  بانک  رئیس کل 
حجت االسالم والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره 
تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و 
به  رویکرد  این  گفت:  و  کرد  عنوان  به موقع  دادن های  تذکر 
معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار 
نامه های هشداری و بازرسی های گوناگون به احسن وجه در 
این راستا استفاده خواهیم کرد.وی بانک ها را موتور محرکه 
اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی 
اهداف  از  به عنوان یکی  را  بانکی کشور  و  پولی  نظام  فعلی، 
اصلی هدف قرار گرفته اند و قصد دارند از این طریق به کشور 
آسیب وارد کنند.حجت االسالم درویشیان بانک مرکزی را یک 
دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: 
در دوره ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از 
بخش های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش ازپیش به 
وظایف نظارتی خود عمل کنند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
با تأکید بر لزوم نظارت به موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر 
بانک های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک های 
خصوصی آن طور که باید صورت نمی گیرد و ساختار الزم برای 
نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.وی با بیان 
اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت 
درون دستگاهی به خصوص در حوزه بانک هاست، از بنگاه داری 
بانکی  سیستم  در  غیرضروری  هزینه های  وجود  و  بانک ها 
انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این 
موضوع اقدام الزم را انجام دهد.درویشیان در بخش دیگری از 
سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده سازی مقدمات نظارت 
الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می خواهیم در این 
خصوص همکاری کنید.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با 
بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه 
قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکالت 
مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود 
دستگاه ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای 
انجام وظایف قانونی تان وجود دارد، به ما اعالم کنید تا رسیدگی 
کنیم.درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک 
مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان 
وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، 

حتماً پیگیری خواهیم کرد.

استاد دانشگاه شیراز دانشمند برتر 
آکادمی علوم دنیا شد

حمیدرضا پورقاسمی به عنوان تنها استاد ایرانی و یکی از ۵ دانشمند 
 )TWAS-CASAREP( برتر زیر 40 سال آکادمی علوم دنیا
در سال ۲0۱۹ انتخاب شد.حمیدرضا پور قاسمی هم اکنون به 
عنوان دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست در 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مشغول تدریس و پژوهش است.

آکادمی علوم دنیا )TWAS( با هدف پیشرفت علم در کشورهای 
در حال توسعه در سال ۱۹۸۳ در Trieste کشور ایتالیا با گروهی 
از دانشمندان ممتاز دنیا و به افتخار پروفسورعبدالسالم برنده جایزه 
 TWAS نوبل از کشور پاکستان بنیان گذاری شد.در حال حاضر
از  آن  عضو   ۷۳ که  دنیاست  کشور   ۹0 از  عضو   ۱۱۱۶ دارای 
کشورهای درحال توسعه هستند. اعضای TWAS از دانشمندان 
زیر 40 سال و بر اساس فعالیت های پژوهشی انتخاب و معرفی 
می شوند.پس از داوری اولیه، ۱0 دانشمند جوان معرفی و سپس 
کمیته TWAS از بین ۱0 پژوهشگر معرفی شده، ۵ نفر نهایی 
را انتخاب و آنها را به مدت ۵ سال تحت حمایت های پژوهشی 
قرار می دهد.نکته قابل توجه آن است که پژوهشگران برتر در 
۱0 گروه علمی با یکدیگر رقابت می کنند که دارای تخصص 
های مختلف اعم از کشاورزی، شیمی، ریاضیات، فیزیک، اقتصاد، 
علوم پزشکی، بیولوژی مولکولی- سلولی، سیستم های بیولوژیک، 
علوم مهندسی، علوم زمین و نجوم می باشند.پژوهشگر برتر کشور 
در بخش کشاورزی )سال ۱۳۹۵(، مجری و همکار در ۷ طرح 
پژوهشی، پژوهشگر جوان دانشگاه شیراز )۱۳۹۷(، پژوهشگر برتر 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز )۱۳۹۶(، استاد نمونه آموزشی 
در  دانشگاه شیراز )۱۳۹۶(، چاپ سه کتاب  دانشکده کشاورزی 
 ۱۲0  ،Springer و   Elsevier المللی  بین  معتبر  انتشارات 
المللی، 4۵ مقاله در مجالت  مقاله ISI در مجالت معتبر بین 
ISC، داور ۵۱ مجله بین المللی و ۲۲ مجله ملی و راهنمایی و 
مشاوره 44 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد؛ در کارنامه 
علمی و پژوهشی دکتر حمیدرضا پورقاسمی، این استاد پرتالش 
دانشگاه شیراز مشاهده می شود.پیش از این بهرام همتی نژاد، 
استاد دانشگاه شیراز جایزه جوان TWAS را دریافت کرده بود.

گفتنی است پروفسور افسانه صفوی، پروفسور کرامت اهلل ایزدپناه 
و پروفسور حبیب فیروزآبادی از استاد دانشگاه شیراز هستند که هم 

اکنون در TWAS عضویت دارند.

سازمان ملی استاندارد ورود ذرت آلوده به کشور را تکذیب کرد.به دنبال 
به کشور، سازمان ملی  آلوده  بر ورود ذرت  اخبار مبنی  انتشار برخی 
استاندارد ایران این موضوع را تکذیب کرد.طبق اعالم این سازمان به 
ایسنا، تمام محموله ذرت ۳۵0 هزار تنی وارد شده به کشور، از نظر کیفی 

مشکلی نداشته و حائز استانداردهای الزم بوده است.
ماجرای ذرت های آلوده چیست؟

سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲0 هزار تن ذرت وارد بندر امام )ره( شد که با انجام 
آزمایش های متعدد از سوی سازمان ملی استاندارد، وجود سم آفالتوکسین 
باال در این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر 
نشد.در دوازدهم مرداد ماه امسال نیز رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 

اعالم کرد که رئیس جمهوری دستور توقف واردات ذرت های آلوده به 
کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است که 
اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا شود.با این وجود دو روز پیش امیر 
خجسته - نائب رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی - در 
یک برنامه تلویزیونی گفت که مجموعا  ۵00 هزار تن ذرت در استان 
خوزستان وجود داشته که از این مقدار، ۳۵0 هزار تن که استاندارد آن از 
سوی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تایید شده به کشور وارد 
شده، اما ۱40 هزار تن از این محموله طبق آزمایش های انجام شده آلوده 
به سم آفالتوکسین هستند که هنوز در انبار نگهداری می شود.البته این 
نماینده مجلس در ادامه تصریح کرده بود که "این پرونده در دست اقدام 

است و کار را پیگیری می کنیم، اگر اطالعات ما مدقن شود به مردم 
اعالم می کنیم".در چنین شرایطی در فضای مجازی مطالبی منتشر شد 
که به مردم هشدار می داد از مصرف محصوالتی که با ذرت تهیه می شود 
خودداری کنند زیرا ذرت آلوده به آفالتوکسین وارد کشور شده است، اما 
سازمان ملی استاندارد امروز اعالم کرد که سالمت تمام ۳۵0 هزار تن 
ذرت وارد شده به کشور از سوی این سازمان تایید شده است و نگرانی در 
این رابطه وجود ندارد.ذرت محصولی است که برای خوراک دام و خوراک 
انسان در محصوالتی همچون ذرت حجیم شده مصرف می شود و اگر 
ذرت آلوده به مصرف دام شیری و پرواری برسد، شیر و گوشت دام نیز 

آلوده به آن سموم خواهد شد.

سازماناستاندارداعالمکرد:

ورود ذرت آلوده به کشور صحت ندارد

در حال حاضر کشور تایلند فقط از طریق "صادرات زالو" درآمدی معادل صادرات نفت ایران از آن خود کرده است! امروزه 
استفاده از "زالو" در حوزه های درمان، پیشگیری و زیبایی در سطح جهان، رشدی بسیار چشمگیر داشته است به گونه ای که 
در حال حاضر کشورهایی مانند آمریکا یا فرانسه، سالیان سال است که کلینیک های رسمی "زالودرمانی" تاسیس کرده اند و 
در حوزه های مختلف از جمله در درمان زخم های بدخیم از زالودرمانی برای بیماران خود بهره می برند.متاسفانه در کشورمان با 
وجود برخورداری از مکتب طبی مستقل و توانمند طب ایرانیـ  اسالمی و عقبه تاریخی طوالنی در استفاده از زالو در درمان 

بیماری های مختلف اما طی یک قرن اخیر، توانمندی های کشورمان در این حوزه  به دست فراموشی سپرده شده و ایران 
در این عرصه از کشورهای مختلف دنیا عقب افتاده است.از سویی با وجود اینکه ظرفیت های بسیار گسترده ای در کشورمان 
برای پرورش زالو وجود دارد و ایران می تواند از طریق پرورش و صادرات زالو، از درآمد سرشار و هنگفت ارزی آن بهره مند 
شود اما متاسفانه به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح در این حوزه و عدم ارائه برنامه ای مدون از سوی نهادهای مسئول این 

حوزه، کشورمان در حوزه صادرات این محصول نیز به شدت عقب افتاده است.

 درآمد تایلند از طریق "صادرات زالو" معادل درآمد صادرات نفت ایران! 

سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  سخنگوی 
نیروهای مسلح از ارائه تسهیالت جدید برای 
سربازی دانش آموزان هنرستانی خبر داد.سردار 
پنجمین  و  بیست  در  گفت:  کمالی   موسی 
معارت  شورایعالی  دائمی  کمیسیون  جلسه 
آموزی کارکنان وظیفه که با حضور نمایندگانی 
از نیروهای مسلح و دستگاه ها و نهادی دولتی و 
... برگزار شد، مساله پیوند آموزش و پرورش و 
نیروهای مسلح و نیز آموزش های قبل از اعزام 
به سربازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و مقرر شد تا توانایی ها و ظرفیت های دانش 
استفاده  بیشتر  سربازی  دوره  در  پسر  آموزان 
شود تا هم این افراد در حوزه مورد تخصص 
خود فعالیت کنند و هم بتوان استفاده بهتری 
از مهارت و دانش آنان کرد.وی با بیان اینکه 
برای  فضا  که  می کنند  تصور  افراد  از  برخی 
خدمت سربازی دانش آموزان هنرستانی وجود 
حالی مطرح  در  تصور  این  کرد:  اظهار  ندارد، 
دوران  برای  زیادی  ظرفیت های  که  می شود 
سربازی این افراد در نیروهای مسلح وجود دارد. 
طبق آماری که ما در اختیار داریم در حال حاضر 

۹4۵ هزار دانش آموز در ۲0۳ رشته در ۶۹۶۱ 
هنرستان کشور در حال تحصیل هستند که ۶۳ 
درصد از آنان، معادل ۵۹۵ هزار نفرشان را دانش 
تکلیف  باید  که  می شوند  شامل  پسر  آموزان 
سربازیشان را مشخص کنند.سردار کمالی ادامه 
داد:  در همین راستا نیز برای سربازی این افراد 
برنامه ریزی هایی را انجام دادیم و بنا شد تا در 
افراد  این  توان  از مهارت ها و  دوران سربازی 
متناسب با تخصصی که دارند بهره گرفته شود 

و پس از پایان دوره خدمت سربازی هم گواهی 
معتبر در کنار کارت پایان خدمت به آنان ارائه 
مهارت  قرارگاه  حمایت های  از  و  شد  خواهد 
آموزی برای فعالیت در حوزه مورد عالقه خود 
برخوردار خواهند بود.سخنگوی قرارگاه مهارت 
آموزی سربازان نیروهای مسلح با بیان اینکه 
در سال قبل ۱۸0 هزار دانش آموز هنرستانی 
گفـت:   شده اند،  دیپلم  مدرک  اخذ  به  موفق 
این تعداد بین ۱4۵0 تا ۲000 ساعت آموزش 

مهارت دیده اند که اگر وارد دانشگاه هم شوند 
طبیعتا این آموزش ها بیشتر هم خواهد شد و 
طبیعی است که نباید از این توان و پتانسیل 
به  کرد.  نظر  سربازی صرف  دوره  در  موجود 
همین دلیل هم ما به دنبال این هستیم تا این 
در  را  خود  تحصیل  دوران  آموزش های  افراد 
دوره سربازی اجرایی کنند تا هم مدت سربازی 
موجب فراموشی این مهارت نشود و هم در این 
باشند. داشته  اختیار  در  را  کافی  فضای  دوره 

برای ساماندهی  برنامه ریزی  از  سردار کمالی 
اطالعات این افراد نیز خبر داد و گفت: بنا شد 
در در قالب طرح »قدر« اطالعات این افراد از 
سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا جمع آوری 
و ثبت شود تا در هنگام اعزام به سربازی از 
همان ابتدا در تقسیم بندی و یگان های این افراد 
موارد الزم مدنظر قرار بگیرد.به گفته سخنگوی 
قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح، 
تسهیالتی  چنین  ارائه  و  طرح ها  این  اجرای 
برای سربازی دیگر افراد نیز وجود دارد که به 
 زودی در مورد جزئیات قطعی آن اطالع رسانی

 خواهد شد.

سخنگویقرارگاهمهارتآموزیسربازاننیروهایمسلحخبرداد:

تسهیالت جدید سربازی به هنرستانی ها
با انعقاد تفاهم نامه ؛

دفتر صادراتی محصوالت دانش بنیان 
ایرانی در هند راه اندازی شد

دانش بنیان  محصوالت  صادرات  مسیر  ای  نامه  تفاهم  انعقاد  با 
ایرانی با راه اندازی دفتر صادراتی هند تسهیل می شود.به گزارش 
ستاد توسعه فناوری نانو، با توجه به نیازهای رو به رشد بازارهای 
بین المللی و توانمندی شرکت های ایرانی در تولیدات دانش بنیان، 
خدمات صادرات این دسته از محصوالت می تواند جذابیت جدیدی 
را برای بخش صادرات ایران فراهم کند.ستاد توسعه فناوری نانو با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دفاتری با هدف 
توسعه بخش صادرات محصوالت دانش بنیان در حال راه اندازی 
گوانگجو(،  و  سوژو  )شهرهای  چین  کشورهای  در  تاکنون  دارد. 
راه اندازی  این جهت  به  مراکزی  سوریه  عراق،  ترکیه،  اندونزی، 
امضای  با  هند  در  ایران  فناوری  و خدمات  فروش  شده اند.مرکز 
توافق نامه بین موسسه خدمات فناوری تا بازار و طرف هندی رسما 
فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز عالوه بر ارائه خدمات برای 
تسهیل امر صادرات محصوالت دانش بنیان به هند، با برگزاری 
نشست های نامزد تجاری و شرکت در نمایشگاه های معتبر هند 
درصدد است تا تجار و صنایع هند را برای خرید از شرکت های 

فناور ایرانی ترغیب کند.

پاسخ سازمان غذا و دارو به اخباری 
 درباره کمبود داروهای 

"هپاتیت سی"
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کمبود داروهای بیماران مبتال 
به هپاتیت سی و عدم دسترسی به دوز مناسب این داروها، 
رییس سازمان غذا و دارو، گفت: تنها یک شرکت در این حوزه 
تولیدش را به دلیل اعتراضی که در حوزه قیمت گذاری ها داشته، 
متوقف کرده است، اما تولیدکنندگان دیگری در کشور داریم که 
داروها را تامین می کنند و داروهایی هم که تولیدشان انحصاری 
بوده، به صورت فوریتی وارد شده اند.دکتر محمدرضا شانه ساز 
با اشاره به مباحثی که درباره کمبود داروهای بیماران هپاتیت 
سی و عدم دسترسی به دوز مناسب این داروها، مطرح می شود، 
گفت: به طور کلی پنج شرکت در زمینه تولید داروهای هپاتیت 
در کشور فعالیت می کنند که یکی از آن ها کلیه داروهای مربوط 
به بیماران هپاتیت سی را به صورت انحصاری تولید می کرد. در 
حال حاضر کارخانه اصلی که تولیدکننده کلیه داروهای هپاتیت 
سی بود، اعالم کرده که قیمت های تعیین شده برایش سود 
و صرفه ای ندارد و بر همین اساس تولیدش را متوقف کرده 
است.وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو در حال رایزنی با 
شرکت دارویی مذکور است تا به تفاهمی مشترک در حوزه  
قیمت  این داروها برسیم، افزود: در حال حاضر آن دسته از 
داروهای مورد نیاز بیماران هپاتیت سی را که شرکت مذکور 
تولیدکننده انحصاری آن ها بوده و سایر تولیدکنندگان داروهای 
هپاتیت در کشور آن ها را تولید نمی کنند،  تحت عنوان داروهای 
فوریتی وارد کشور می کنیم. به طوری که اعالم نیاز کرده و به 
شرکت ها مجوز واردات این داروها را می دهیم و در حال حاضر 
به این شکل داروها را تامین می کنیم.شانه ساز ادامه داد: در 
عین حال بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران مبتال به هپاتیت 
سی توسط تولیدکنندگان داخلی دیگر در حال تولید است که 
آن ها را به صورت تولید داخلی تامین می کنیم.رییس سازمان 
غذا و دارو با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه دوز مناسب دارو 
به بیماران هپاتیت سی نمی رسد و این موضوع منجر به ایجاد 
مشکل در درمان آنها شده است، گفت: در این باره اظهاراتی 
مطرح شده بود که تیمی به عنوان تیم کارشناسی و علمی 
در حال بررسی موضوع هستند. اگر چنین چیزی وجود داشته 
باشد، باید دوز داروی تولیدی مان را تغییر دهیم. در عین حال 
در تامین داروی این بیماران مشکل خاصی نداریم.وی تاکید 
کرد: بنابراین داروهایی که تولیدشان متوقف شده است، به ویژه 
یکی از اقالمی که تولیدکننده انحصاری داشت وارد شده  است. 
بخش اول این دارو هفته گذشته به کشور رسید و بخش های 
دیگر آن هم در حال واردات است. اقالم دیگر هم چند تولید 
کننده در کشور دارد که در حال تولید هستند. با تولیدکننده ای 
هم که تمام این محصوالت را تولید می کرد، در حال مذاکره ایم 
تا در زمینه قیمت ها متقاعدش کنیم. این تولیدکننده چندین 
سال است که درباره قیمت ها اعتراض دارد و به همین دلیل 
تولید را متوقف کرده که داریم مشکل را برطرف می کنیم.

شانه ساز با بیان اینکه پنج شرکت در حوزه تولید اقالم دارویی 
هپاتیت سی فعالیت می کنند، گفت: یک شرکت تمام این اقالم 
را تولید می کند که فقط همان یک شرکت تولیدش را متوقف 

کرده است.


