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ــواد  ــرآوری م ــی اســتاد ف ــر بهــرام رضای دکت
معدنــی و  عضــو هیــات علمــی دانشــکده  
ــرآوری  ــی ف ــش مهندس ــدن  گرای ــی مع مهندس
ــه  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــواد معدن م

عنوان استاد نمونه کشور انتخاب شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتــر بهــرام رضایــی عضــو 
ــات علمــی دانشــکده  مهندســی معــدن  دانشــگاه  هی
صنعتــی امیرکبیر و اســتاد نمونه کشــور دارای 16 کتاب 
تالیفــی، 4 کتــاب ترجمــه و 58 کتاب تدوین اســتاندارد 

در حوزه فرآوری مواد معدنی و معدن است.
ایــن عضــو هیات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

دارای 15 ثبت اختراع است.
ــه راهنمایــی 31 دانشــجوی  ــون موفــق ب وی تاکن
ــد و 150  ــی ارش ــجوی کارشناس ــری، 80 دانش دکت

دانشجوی کارشناسی شده است.
ــود  ــی خ ــه علم ــی در کارنام ــرام رضای ــر به دکت

موفــق بــه تدویــن و چــاپ 150 مقالــه آی اس آی،  50 
ــی  ــه کنفرانس ــی و 185 مقال ــی و پژوهش ــه علم مقال

داخلی و خارجی شده است.
وی 18ســال بــه عنــوان مدیر کل پژوهشــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، یکســال و نیــم بــه عنوان سرپرســت 
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و  پنــج  
ســال بــه عنــوان رییــس دانشــکده مهندســی معــدن و 
متالــورژی  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر فعالیــت کــرده 

است.
ایــن عضــو هیات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــگاه  ــر دانش ــی برت ــر پژوهش ــوان مدی ــه عن 3 دوره ب

صنعتی امیرکبیر انتخاب شده است.
ــال  ــاب س ــه کت ــات داوران کمیت ــت در هی عضوی
کشــور، داور نمونــه پژوهشــی کشــور، ۲5 ســال 
عضویــت در هیــات ممیزی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

و عضویــت در هیــات ممیــزی دانشــگاه هــای دیگــر و 
ــای  ــیه ه ــجویان بورس ــول  دانش ــوان مُس ــال بعن 4س
خــارج از کشــور وزرات علــوم  و خــادم کتــاب ســال 
جهــاد دانشــگاهی مرکــزی از  فعالیت های  وی بشــمار 

می رود.
دکتــر رضایــی همچنیــن دارای 10 پــروژه صنعتــی 

داخلی دانشگاه  و خارج از دانشگاه  نیز است.
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــی اســت ؛ ب گفتن
ــوی  ــوری از س ــه کش ــاتید نمون ــر از اس ــم تقدی مراس
وزارت علــوم برگــزار نشــد و پــس از تاییــد نهایــی و 
معرفــی 16 اســتاد نمونــه کشــور، وزیــر علوم بــا توجه 
بــه شــرایط جدیــد در تماس هــای تلفنــی جداگانــه ای 
بــه آنهــا تبریــک گفــت و از تــاش هــا و فعالیــت های 

علمی، پژوهشی و فناورانه آنها قدردانی کرد
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رئیس دانشگاه خبرداد:

دو اولویت دانشگاه 
برای تحقق شعار سال

ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــال دو  ــعار س ــق ش ــرای تحق ــگاه ب ــن دانش ای
محــور افزایــش قراردادهــای صنعتــی و توســعه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور 
ــرار داده  ــود ق ــتور کار خ ــوآور را در دس و ن

است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد 
ــگاه  ــردی دانش ــه راهب ــت: در برنام ــدی گف معتم
صنعتــی امیرکبیــر بــه موضــوع توســعه و افزایــش 
قراردادهــای صنعتــی تاکیــد شــده اســت و باتوجــه 
ــم  ــام معظ ــوی مق ــاری از س ــال ج ــه س ــه اینک ب
رهبــری بــه عنــوان ســال جهــش تولیــد نامگــذاری 
ــای  ــش قرارداده ــن دانشــگاه افزای ــده اســت ای ش
ــرار  ــای خــود ق ــه ه ــت برنام ــی را در اولوی صنعت

داده است.
ــتقیما در  ــا مس ــگاه ه ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــا ب ــت: ام ــد، گف ــور ندارن ــد حض ــش تولی بخ
ــیاری از  ــروع بس ــی ش ــای صنعت ــرای قرارداده اج
تولیــدات از دانشــگاه خواهــد بــود چراکــه دانــش 
فنــی الزم از ســوی جامعــه دانشــگاهی ایجــاد مــی 

شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد: 
برنامــه داریــم در ســال جــاری تعــداد قراردادهــای 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــگاه افزای ــن دانش ــی ای صنعت

داشته باشد.
توســعه  اینکــه  بیــان  بــا  معتمــدی  دکتــر 
ــاور و  ــای فن ــان و واحده ــش بنی ــرکت های دان ش
نــوآور در دانشــگاه هــا از جملــه دانشــگاه صنعتــی 
ــق  ــری در تحق ــش موث ــد نق ــی توان ــر م امیرکبی
شــعار ســال داشــته باشــد، افــزود: تعــداد شــرکت 
ــوآور  ــاور و ن ــای فن ــان و واحده ــش بنی ــای دان ه
ــد  ــرز ۲00 واح ــر از م ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
گذشــته اســت و برنامــه داریــم تــا پایــان ســال 99 
تعــداد ایــن واحدهــا از مــرز 300 واحــد نیــز عبــور 

کند.
وی ادامــه داد: در شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
ــا  ــن دانشــگاه عمدت ــوآور ای ــاور و ن واحدهــای فن
اســاتید، دانشــجویان و فــارغ التحصان دانشــگاهی 

فعالیت می کنند.
اظهــار  امیرکبیــر  دانشــگاه صنعتــی  رئیــس 
داشــت: ارزش افــزوده محصــوالت شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور و نــوآور دانشــگاه 

بسیار زیاد است.
کــرد: وجــود  معتمــدی خاطرنشــان  دکتــر 
بروکراســی هــای اداری یکــی ازمشــکات اساســی 
تولیدکننــدگان اســت و بــرای تحقــق جهــش تولید 

در کشور باید این نوع موانع برطرف شود.
ــم  ــیری فراه ــد مس ــرد: بای ــان ک وی خاطرنش
شــود کــه مشــکات بروکراســی اداری بــرای 
بخــش تولیــد کــم شــود چراکــه تولیــد کننــدگان از 

این موانع نگرانی زیادی دارند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار داشــت: 
مشــکات بروکراســی اداری واحدهــای تولیــدی را 
فرســوده کــرده و هزینــه هــای تولیــد آنهــا را نیــز 

افزایش می دهد این درحالی است که برای 

دکتر بهرام رضایی استاد نمونه کشور

امضای قرار داد همکاری 
در مرکز نوآوری کیش

ــز  ــش از مرک ــه آزاد کی ــازمان منطق ــل س ــد مدیرعام ــان بازدی در جری
نــوآوری  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در کیــش و دیــدار و گفــت و گــو بــا 
ــز  ــرارداد همــکاری و اســتقرار مرک ــر، ق ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت رئی
نــوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مرکــز نــوآوری کیــش بــه امضــا 

رسید.
بــه گــزارش امیرکبیر  دکترغامحســین مظفری رئیــس هیئت مدیــره و  مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش در بازدیــد از ســاختمان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر واقع 
در بــرج صــدف از نــرخ گــذاری زمیــن جهــت واگــذاری بــه دانشــگاه های مســتقر 
ــر داد و  ــی خب ــط و چهــار چــوب هــای قانون ــر اســاس ضواب ــره کیــش ب در جزی
گفــت: حمایــت از دانشــگاه هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در جزیــره 
کیــش از اولویــت هــای ســازمان منطقــه آزاد کیــش میباشــد کــه  این مهم در دســتور 

کار این سازمان قرار گرفته است.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش در ادامــه بازدیــد خــود در جریــان بهــره 
ــه  ــه از جمل ــوآور ک ــبکه ن ــا ش ــه ب ــگاه ک ــن دانش ــمند ای ــور هوش ــری از کنت گی
شــبکه های ارزان قیمــت بــرای هوشــمند ســازی اینترنــت اشــیاء اســتفاده مــی شــود 

قرار گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر توانســته اســت زمــان اســتفاده بهینه 
و کاهــش هزینــه هــای انــرژی را بــا بهــره گیــری از کنتورهــای هوشــمند مدیریــت 
کنــد اظهــار داشــت: اولویــت نخســت در مصــرف انــرژی بهــره گیــری از 

ظرفیت های هوشمند سازی است.

دکترســیداحمد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر شــهر هوشــمند را 
مدیریــت انــرژی، خانــه هوشــمند و روشــنایی شــهر هوشــمند بــر شــمرد و عنــوان 
کــرد: بــا کاهــش حداقــل 15 درصــدی هزینــه آب و بــرق در منطقــه آزاد کیــش مــی 
توانیــم هزینــه مصــرف انــرژی را مدیریــت کنیــم و ایــن منطقــه بهتریــن پایلــوت 

برای سرزمین اصلی و کشورهای همجوار است.
در پایــان ایــن بازدیــد بــا حضــور دکترغامحســین مظفــری رئیــس هیئــت مدیره 
و مدیرعامــل، دکترســید علیرضــا علــوی رضــوی مدیــر روابــط عمومی و امــور بین 
الملــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش، داریــوش ســلیمی مشــاور مدیرعامــل در مرکــز 
نــوآوری کیــش، دکترمســعود توفیقــی مدیرعامــل موسســه علــوم و فنــون کیــش و 
دکترســیداحمد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر قــرار داد همــکاری و 
اســتقرار مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مرکــز نــوآوری کیــش بــه 

امضا رسید.



هفتهنامه
خبــری

شماره 237-  18 خرداد ماه 1399

هفته نامه خبری امیرکبیر
مدیر مسئول: مصطفی رستمخانی

اصغر منیژه هاشم خانی، مدیر هنری و طراح گرافیک: علی   سردبیر: 
 وحدانی عکس: محمد جعفری طاهری
تلفن: 6-64542285 و 66414113

دورنگار: 66۹632۹2
 نشانی: خیابان حافظ، روبه روی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

اداره روابط عمومی @polytechnic1307 @autgram pr@aut.ac.ir
pr.aut.ac.ir

تازه های  علـــم

       دانشگاه- خرداد ۹۹



در شرکت دانش بنیان مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد؛

تولید سامانه های کنترل هوشمند برای پایش تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی

ــا  ــان ب ــش بنی ــک شــرکت دان ــان در ی محقق
راه انــدازی ســامانه هــای کنتــرل هوشــمند بــه 
پایــش تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی 
ــرف  ــه مص ــد ک ــه ان ــا پرداخت ــاختمان ه س

انرژی به درستی مدیریت شود.

ــس  ــی رئی ــورج بطحای ــر، ت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
هیــات مدیــره  شــرکت دانش بنیــان »پیشــران انرژی« 
تولیــد کننــده ســامانه های کنتــرل هوشــمند در پایش 
ــه  ــش و تهوی ــرمایش گرمای ــات س ــتمر تاسیس مس
مطبــوع در خصــوص محصــوالت خــود گفــت: ایــن 
ــق و  ــف تحقی ــای مختل ــش ه ــرکت دارای بخ ش
توســعه ، مانیتورینــگ آنایــن وM&Vپایــش و 
همــراه  بــه  اجرایــی  بخــش  و  صحه گــذاری 

نمایندگی های فعال در سراسر کشور است.
ــه ســازی  ــد شــرکت بهین ــه تائی ــا ب ــزود: بن وی اف
مصــرف ســوخت و ســازمان بهــره وری انــرژی ایران 
هوشــمند ســازی موتورخانــه هــا یکــی از موثرتریــن 
راه کار بهینــه ســازی بــا کوتــاه تریــن دوره بازگشــت 

سرمایه در ساختمان مسکونی اداری است .
وی گفــت : از ایــن رو طــی 5 ســال گذشــته 
توانســتیم بــا طراحــی و توســعه نــرم افــزار یکپارچــه 
ــات  ــش تاسیس ــرل و پای ــه کنت ــرژی ب ــت ان مدیری
ســرمایش ،  گرمایــش و تهویــه مطبــوع و میترینــگ 
 آب و انــرژی بــه دســتاوردهای کــم نظیــری در ایــن 

حوزه برسیم .
بطحایــی افــزود: تاسیســات 500 ســاختمان بزرگ 
ــه  ــای تابع ــه ســاختمان ه در ســطح کشــور از جمل

شــرکت ملــی گاز ایــران ، پخــش فــراورده هــای نفتی 
ایــران ، توزیــع بــرق ، وزارت خانــه هــای ارتباطات و 
ــی ،  ــور اجتماع ــاه ام ــات ، کار و رف ــاوری اطاع فن
دانشــگاه هــا ، دســتگاه هــای بــرج هــای مســکونی و 
ــزار  ــرم اف ــن ن ــن ای ــش آنای ــرل و پای ....تحــت کنت

می باشند
شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس  گفتــه  بــه 
دانش بنیــان، تــا بــه امــروز ۲۲هــزار موتورخانــه را در 

800 نقطه کشور تجهیز کردیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا راهکارهــای کنترلــی 
ــته  ــا داش ــاختمان ه ــی در س ــه جوی ــم صرف میتوانی
ــی باعــث کاهــش  ــه جوی ــرد: صرف ــان ک ــیم، بی باش

نرخ استهاک در سال خواهد شد.
ــر  ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام بطحای
ســاحتمان پتانســیل ایــن را دارد کــه صرفــه جویــی 
زیــادی در مصــرف انــرژی داشــته باشــد ایــن 
نــرم  افــزار را طراحــی و در اختیــار ســاختمان هــای 

مختلف قرار دادیم.
دانــش آموختــه  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افزود: 
اداره هــا، مدارس، فضاهای آموزشــی،  بیمارســتان  ها، 
ســینماها، مراکــز تفریجــی، مراکــز تجــاری و... مــی 

توانند از این سامانه بهره ببرند.

واردات بــه کشــور تســهیات بســیار بیشــتر اســت و توزیــع کننــدگان ترجیــح مــی دهنــد از کاالهــای 
خارجــی اســتفاده مــی کننــد بنابرایــن اگــر مــی خواهیــم جهــش تولیــد داشــته باشــیم باید ایــن نوع مســائل 

برای تولید کنندگان حل شود.
دکتــر معتمــدی بــا بیــان اینکــه موضــوع نقدینگــی یکــی دیگــر از مشــکات تولیــد کننــدگان بــه شــمار 
مــی رود، گفــت: در کشــورهای توســعه یافتــه  صنعتــی از ســوی بانــک هــا بــه واحدهــای تولیــدی وام بــا 
ســودهای پاییــن اعطــا مــی شــود ایــن درحالــی اســت کــه در کشــور مــا وام هایــی بــا  ســود 15 تــا ۲5 
ــزان ســود وام نیســت  ــه می ــا ســود یــک محصــول ب ــه مــی شــود ام ــه واحدهــای تولیــدی ارائ درصــد ب

بنابراین همین امر موجب شده که از ظرفیت تولید در کشور کاسته شود.
وی بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و تعطیلــی بســیاری از واحدهــای صنعتــی و تجــاری در کشــور 
افــزود: در چنیــن شــرایطی بایــد تســهیات بیشــتری بــرای واحدهــای تولیــدی ایجــاد شــود تــا جهــش 

تولید کاهش نداشته باشد.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: شــعار جهــش تولیــد کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــرای ســال جاری 
تعییــن شــده فرصــت خوبــی اســت کــه همــه دســتگاه هــای ذیربــط ازجمــه مجلــس شــورای اســامی، قوه 

قضائیه و دولت همت خود را بر اصاحات الزم در قوانین و فرآیندهای تولید بگذارند.

مراســم مجــازی نکوداشــت و یادبــود شــهدای 
ــا  بخــش ســامت و درگذشــتگان بیمــاری کرون
توســط معاونــت فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه 

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش  امیرکبیــر، دکتــر ســیاوش خرســندی 
ــی  ــگاه صنعت ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت: شــیوع کرونــا بحــران 
ــه  ــا آن مواج ــان ب ــه در کل جه گســترده ای اســت ک
هســتیم بنابراین دانشــگاه تــاش دارد در این بحــران از 
دانشــجویی  هــای  حمایــت  و  تحصیلــی  بعــد 

فعالیت هایی متناسب با شرایط حاضر ارائه کند.
ــا  وی افــزود: بــا شــیوع بیمــاری کرونــا دانشــگاه ب
برگــزاری کاس هــای مجــازی و آنایــن تــاش کــرد 

تا وقفه ای میان تحصیل دانشجویان ایجاد نشود.
ــی  ــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعت مع
ــش  ــر بخ ــای اخی ــاه ه ــرد : در م ــد ک ــر تاکی امیرکبی
مشــاوره دانشــگاه بــا تمــام تــوان وارد صحنــه شــد تــا 
دانشــجویان بتواننــد از خدمــات ایــن مرکــز در زمــان 

قرنطینه استفاده کنند.
ــن  ــت ای ــز بهداش ــت: مرک ــندی گف ــر خرس دکت
ــن  ــرل ای ــگیری و کنت ــوزه پیش ــز در ح ــگاه نی دانش
بیمــاری تــاش هــای زیــادی انجــام داده اســت و قبــل 
از اجــرای طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی دانشــگاه 
تمهیــدات مفیــدی بــرای کاهــش و پیشــگیری بیماری 

کرونا انجام داد.
وی عنــوان کــرد: باتوجــه بــه تمهیــدات پیشــگیرانه، 

با کمترین افراد بیمار مواجه بودیم.
ــی  ــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعت مع
ــه  ــم ک ــود می دانی ــه خ ــرد: وظیف ــد ک ــر تاکی امیرکبی
ــه  ــیم. جامع ــور باش ــامت کش ــه س ــدردان جامع ق
ســامت کشــور درســی از خــود بــه یــادگار گذاشــتند 
ــاوری  ــت خودب ــای آن تقوی ــانه ه ــی از نش ــه یک ک

است.
دکتــر خرســندی خاطرنشــان کــرد: شــرکت هــای 
دانــش بنیــان دانشــگاه نیــز هــم راســتا بــا پزشــکان و 
ــد محصــوالت  ــا تولی ــا ب ــد ت ــاش کردن پرســتاران ت
ــیوع  ــطه ش ــه واس ــور ب ــای کش ــان نیازه ــش بنی دان

بیماری کرونا را تامین کنند.
ــی در  ــش همدل ــدازی پوی ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــن پوی ــزود: در ای ــر اف ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
کمــک هــای اســاتید و کارکنــان جمــع آوری شــده و 

به افراد نیازمند اهدا می شود.
ــی  ــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعت مع
ــای  ــت ه ــات و نشس ــرد:  جلس ــد ک ــر تاکی امیرکبی
هفتگــی را بــه صــورت مجــازی  برگــزار مــی کنیــم تا 
در ایــن دوران ارتبــاط دوســویه بــا دانشــجویان داشــته 

باشیم.
حجــت االســام میراحمــدی رئیس نهــاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیز 

در ایــن مراســم گفــت: پدیــده نوظهــور حادثــه کرونا و 
اتفاقــات پــس از آن عیــار واقعــی ملــت و مــردم مــا را 

آشکارتر کرد.
وی افــزود: ایــن ویــروس اکثــر نظــام هــای 

اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و نظــام های ســامت و 
درمــان دنیــا را بــا چالــش هــای متعــددی مواجــه کرده 
اســت امــا در ایــران ایــن نــوع چالــش هــا بــه فرصــت 
ــش  ــتگی و افزای ــاهد همبس ــا ش ــده و م ــل ش تبدی

مسئولیت پذیری میان مردم بوده ایم.
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
ــیوع  ــا ش ــرد: ب ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــای  ــه داشــته ه ــا شــاهد آن هســتیم ک بیمــاری کرون

معنوی مردم افزایش یافته است.
حجــت االســام میراحمــدی اضافــه کــرد: ســرمایه 
اجتماعــی هــر کشــور و ملتــی داشــته هــای معنــوی 
اســت. درســت اســت کــه ایــران و ایرانــی ریشــه کهن 
ــا  ــه ه ــن ریش ــه ای ــده ک ــث ش ــه باع ــا آنچ دارد ام

خشکیده نشود، ارزش های معنوی است.
ــه پــاس قدردانــی از  وی ادامــه داد: ایــن نشســت ب
ــراد  ــن اف ــه ای ــت چراک ــور اس ــامت کش ــه س جامع

بدون هیچگونه هراسی ایثار و جانفشانی کردند.
ــی متخصــص بیمــاری هــای  ــر مســعود مردان دکت
ــا  ــن مراســم گفــت: بیمــاری کرون ــز در ای ــی نی عفون

باعــث شــد تــا مــردم ایــران بیــش از پیــش بــا یکدیگر 
همدل و همبسته شوند.

وی افــزود: خوشــبختانه ایــن بیمــاری رونــد روبــه 
ــراد و  ــه اف ــک هم ــا کم ــور دارد و ب ــزول را در کش ن
ســازمان هــا ایــن ویــروس درحــال کنتــرل در کشــور 

است.
دکتــر مردانــی خاطرنشــان کــرد: باتوجــه بــه اینکــه 
در کشــور ویــروس کرونــا کنترل شــده اســت امــا باید 
مراقــب مــوج دوم و ســوم این بیمــاری باشــیم بنابراین 
ــذاری  ــه گ ــردی و فاصل ــت ف ــد بهداش ــان بای همچن

اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکیــد کرد: مســئوالن ســازمان بهداشــت جهانی 
ــرای  ــی ب ــان دقیق ــوان پای ــی ت ــه نم ــد ک ــام کردن اع
ــد  ــاری جدی ــن بیم ــه ای ــرد چراک ــن ک ــی تعیی اپیدم

است.
 وی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون دارو و واکســن 
قطعــی بــرای ایــن بیمــاری شناســایی نشــده اســت اما 
کشــورهای جهــان درحــال فعالیــت برای ســاخت دارو 

و واکسن این بیماری هستند.
ــی  ــرایط فعل ــت: در ش ــار داش ــی اظه ــر مردان دکت
رعایــت بهداشــت فــردی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
ــمار  ــا بش ــاری کرون ــرل بیم ــای کنت ــن راه ه مهمتری

می روند.

مراسم مجازی نکوداشت شهدای سالمت 


