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 افزايش مصدومان 
زمين لرزه سی سخت

فکری، مردی که قافیه را باخته است

قهرمان ويدئويی

ايران اير ۲۰ هزار ميليارد 
تومان زيان انباشته دارد

 بودجه دولت همچنان 
با تامین اجتماعی نامهربان است

 مهمانان ناخوانده، 
پای سفره باز کارگران

وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو  سیاست 
جدید فراآتالنتیکی خود را اعالم کردند؛
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سياست 2

 واکنش واعظی به راه اندازی سایت 
 کمیسیون اصل 90 برای شکایت از روحانی

شاهد بدعت های جدید و 
مختلفی در مجلس هستيم 

سياست 2

 میرلوحی:

اصالح طلبان همچنان بابت 
شورای نگهبان نگرانند
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دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رئیس جمهوری، با انتشــار پیامی، 
درگذشــت غالمرضــا محجوب، 
 پــدر دبیــرکل خانــه کارگــر را 
تســلیت گفت. متن پیــام »علی 

ربیعی« به این شرح است:

مرحوم »غالمرضــا محجوب« 
پدر دوســت و برادر دیرینم علیرضا 
درگذشــت. بیش از چهــل و اندی 
ســال پیش او را دیده بودم. کارگری 
زحمتکــش و پدری دلســوز که به 
همراه خانــواده در خانه ای در محله 
فالح زندگی می کرد. بــا اینکه ما در 
انتهای جوادیه زندگــی می کردیم 
با بچه هــای خزانه و فالح از ســمت 
غــرب، یک محله بزرگ محســوب 
می شدیم که معموال با فعاالن مذهبی 

و سیاسی محله ها، جلسات مشترک 
تشکیل می دادیم.  مرحوم محجوب 
فردی مذهبی و سیاســی بود که در 
جنبش های سیاسی دهه سی و چهل، 
مشارکت فعال داشت. همه این پدران، 
عزتمندانه می زیستند، با سختی امرار 
معاش می کردند و خانه های کوچک 
در محله های جنوب شهر را مملو از 
اخالق و مهربانی می کردند. به فرزندان 
آن مرحوم خصوصا دوســت دیرینم 
»علیرضا محجوب« که ســادگی، 

سالمت و سبک زندگی خود را مدیون 
آموزه هــای پــدر اســت صمیمانه 
تسلیت می گویم. از خداوند، رحمت 
واسعه برای آن شادروان و صبر برای 

بازماندگان خواهانم. 
-  روزنامــه توســعه ایرانــی  
درگذشــت این پدر بزرگــوار را به 
جناب آقای محجوب، دبیرکل خانه 
کارگر ایران و دیگــر بازماندگان آن 
مرحوم تسلیت می گوید. روحشان 

شاد و قرین آرامش ابدی.

نخســتین آزمایشــگاه تخصصی تست های 
مولکولی )PCR( کشور مجهز به تجهیزات تمام 
خودکار، در تاریخ 30 بهمن 1399 با حمایت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در تهران افتتاح شد.
مراســم افتتاح آنالین نخســتین آزمایشگاه 
تمام خودکار PCR کشور با حضور دکتر مسعود 
مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
و فوق تخصص بیماری های عفونی، پنجشنبه در 
تهران افتتاح شد. این آزمایشگاه به عنوان البراتوار 
مرجع با ظرفیــت بیش از 10 هزار تســت در روز 
راه اندازی شــده است. آزمایشــگاه PCR مجهز 
به نخستین سیســتم تمام اتوماتیک تست های 
مولکولی در ایران است. تجهیزات این آزمایشگاه 
دارای تمامی تاییدیه هــای CE و FDA بوده که 
به عنوان باالترین تاییدیه های جهان در این حوزه 
شناخته می شوند. مجهزترین آزمایشگاه تخصصی 
مولکولی ایران در فاز نخســت با ســرمایه گذاری 
نزدیک به دو میلیون دالر توسط بخش خصوصی 
راه اندازی شده است. دکتر مردانی در مراسم افتتاح 
این آزمایشــگاه عنوان کرد: »تشــخیص بهنگام 
بیماری های عقونی به ویــژه در همه گیری کرونا 
بسیار ضروری اســت و راه اندازی این آزمایشگاه 
نه تنها در حوزه کرونا بلکه در تشــخیص به موقع 

سایر بیماری ها نیز می تواند کمک شایانی به بخش 
ســالمت کشــور و بیماران کند. امیدوارم با ورود 
این آزمایشــگاه و پایین آمدن هزینه تست های 
PCR همه مردم کشــور بتوانند به تشــخیص 
کرونا دسترسی داشته باشــند.« نیاز مبرم کشور 
به آزمایشــگاه های تخصصی و بزرگتر تست های 
مولکولی و تاســیس مگالب ها برای برآورده شدن 
نیاز به آزمایشگاه های مرجع و مدرن از جمله دالیل 
راه اندازی این آزمایشگاه است. آزمایشگاه یادشده 
مجهز به تکنولوژی شرکت Roche سوئیس بوده 
و در ایران و  منطقه کم نظیر است. حامد حیدریان، 
مدیر ارشد توسعه محصول شرکت ُرش پارس نیز در 
افتتاح این آزمایشگاه گفت: »تفاوت این آزمایشگاه 
با سایر آزمایشگاه های کشــور در سرعت و دقت 
باالی آماده سازی نتایج تست ها است. در فاز اول، 
این آزمایشــگاه با ظرفیت هفت هزار تست در روز 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت.« وی همچنین 
افزود که در فازهای بعدی این آزمایشگاه خدمات 
خود را در زمینه تست های غربالگری خون، پالسما 
و سرطان های مختلف نیز ارائه خواهد داد و قابلیت 
اضافه کردن تست های جدید با توجه به نیاز کشور 

را دارد.
شرکت Roche همواره در ارائه راهکارهای روز 
دنیا در زمینه تشخیص آزمایشگاهی پیشگام بوده 

و به دلیل نیاز ایران به راهکارهای نوین تشخیصی 
در راه اندازی این آزمایشــگاه با شرکت های ایرانی 
همکاری کرده اســت. الهام اســکندریان، مدیر 
بازرگانی ُرش پارس نیز عنوان کــرد: »نزدیک به 
یکسال اســت که تمام دســت اندرکاران بخش 
بهداشت و درمان تالش می کنند تا ظرفیت بخش 
آزمایشــگاهی در بخش PCR افزایــش یابد. در 
همین راستا این آزمایشگاه راه اندازی شده است و 
قادر به پاسخگویی به نیاز آزمایشگاه های تشخیص 
پزشکی، بیمارستان ها، مراکز پژوهشی و دانشگاهی 

و بانک های خون و پالسما است.«
 بخــش خصوصی در تالش اســت تا ســایر 
تکنولوژی های شــرکت Roche در زمینه های 
هورمون، بیوشیمی، تســت های انعقادی و سایر 
نیازهای تشخیصی را جهت ارتقای کیفیت خدمات 

آزمایشگاهی به کار گیرد.

یادبود

خبر

پیام تسلیت علی ربیعی به مناسبت درگذشت »غالمرضا محجوب« 

پدری که عزتمندانه زيست

با ظرفیت بیش از 10 هزار تست در روز؛

نخستين آزمايشگاه تمام خودکار PCR ايران راه اندازی شد

در همایش شهرنشینی و اخالق مطرح شد؛

 با خطر آماس 
زوال اجتماعی مواجهيم

سياست 2

شهرنوشت 6

واکنش سرد ایران در برابر پالس های مثبت بایدن؛

۵+۱   نداریم
»بهار نزدیک اســت«؛ این توئیت دیروز 
حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهوری 
است؛ توئیتی در واکنش به تغییر و تحوالتی 

که از روز پنج شنبه رخ داده است.
بایدن برای نشان دادن حسن نیت خود، 
ظرف دو روز گذشــته گام های مهمی را به 
منظور ارســال پالس های مثبــت به ایران، 
برداشته است. اهمیت این گام ها به قدری بود 
که به سرعت رسانه ای  و منجر به واکنش های 
امیدوارانه  مانند همان توئیت حســام الدین 
آشنا شد. این گام ها در آستانه پنجم اسفند، 
یعنــی روزی که ایــران اعالم کــرد اجرای 
پروتــکل الحاقــی را متوقــف خواهد کرد، 

برداشته شدند. 

یکی از مهمترین آنها، لغو تصمیم ترامپ 
برای فعال کردن مکانیزم ماشه بود. ریچارد 
میلز، نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل 
روز پنجشنبه در نامه ای به 15 عضو شورای 
امنیت اعالم کرد که واشنگتن ادعای دولت 
ترامپ در سپتامبر ۲0۲0 )تابستان گذشته( 
درباره احیا و بازگشــت همــه تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران را پس گرفت.
در اقدامی دیگر وزارت خارجه آمریکا، اعالم 
کرد که آمریکا محدودیت تردد دیپلماتیک 
ایران در نیویورک و مقر ســازمان ملل را لغو 
می کند. این محدودیت هــا در دوران ترامپ، 
دردسرهایی برای دیپلمات های ایرانی ایجاد 

کرده بود که از میان آنها...

تورم امسال نه تنها در دهه 90، بلکه در 25 سال اخیر بی سابقه بوده است

با همین دست فرمان، پیچ بعدی ونزوئالست!
چرتکه 3


