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دبیرکلحزبمردمساالری:

چون معیشت مردم با مذاکرات وین گره خورده 
پس نباید فرصت پیش مذاکره را 

با آمریکا از دست داد
مصطفی کواکبيان، دبيرکل حزب مردم ســاالری در توئيتر نوشت: جناب آقای رئيسي بارها گفته اند 
معيشت مردم را با تحریم ها گره نمی زنيم!  شکی نيست راه حل اساسی افزایش قدرت  خرید مردم همان 
تقویت  ارزش  پول ملی اســت که آن هم بدون رفع  تحریم ها امکان پذیر نيست.  پس  اقتصاد ما با موضوع 

مذاکرات  وین گره خورده که پيش مذاکره با ١+٤ بدون حضور آمریکا بی نتيجه است.

با ثبت رکوردهای جدید در موارد ابتال به ویروس کرونا و آمار مرگ ومير ناشــی از این بيماری، چاره ای 
جز اعمال قرنطينه و محدودیت های سختگيرانه برای کشورهای حوزه اروپای مرکزی باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری افه، کشورهایی همچون اتریش یا جمهوری چک که در بهار ۲۰۲۰، موج اول شيوع 
ویروس کرونا را در مقایسه با کشورهایی مانند...

تابلو دفتر یک نماینده آتش زده شد
معترضانهلندیباپلیسدرگیرشدند

بازگشت قرنطینه کرونا به اروپا

حمله به ساختمان کنسولگری ایران در  هامبورگ

صفحه2

صفحه2


رئیس هیات مدیره شرکت فرش شاهکار دّرین کاشان و گروه تجاری بین المللی مبینی:

هدف ما  احیای اصالت فرش ایرانی است
موانع موجود بر ســر راه واردات تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز صنعت 
فــرش، یکــی از چالش های اصلی فعاالن این صنعت اســت. عــالوه براین، 
توليدکنندگان صنعت فرش به دليل تحریم ها، با محدودیت های ثبت سفارش 
و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند که این موضوع، معضالت زیادی به 

ویژه در زمينه فروش محصوالت را برای آنان به وجود آورده است.
ابوالفضل مبينی، رئيس هيات مدیره شــرکت فرش شاهکار دّرین کاشان 
و گروه تجاری بين المللی مبينی، با بيان اینکه عنوان ششــمين صادرکننده 
نساجی ایران به این شــرکت اختصاص یافته است، اظهار کرد: شرکت فرش 
شاهکار دّرین کاشان از سال ١389 احداث گردید و در سال ١39١ با استفاده 
از ماشين آالت به روز شرکت های معروفی مانند شونهر و وندویل، شروع به کار 
کرد. در حال حاضر نيز عمده فعاليت این شرکت، صادرات فرش و بازاریابی این 

محصول با کيفيت است که خوشبختانه با توليدات دنيا قابل رقابت می باشد.
وی به ســوابق خود اشــاره کــرد و گفت: بنــده حدود 3 ســال به طور 
پياپــی از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنــوان صادرکننده قابل 
تقدیر و کارآفرین نمونه و جوان کشــور شناخته شــدم و در حال حاضر نيز 
فعاليت های زیــادی به منظور تامين بازار داخلــی و خارجی انجام می دهم. 
رئيس هيات مدیره شــرکت فرش شــاهکار دّرین کاشــان و گــروه تجاری 
بين المللــی مبينی، با اشــاره به اینکه در ســال جهش توليد یک ماشــين 
١۲۰۰ تنــی با عرض ٤ متر به ســبد محصوالت این شــرکت اضافه شــده 
اســت، افزود: باتوجه به شــعار زیبای رهبر معظم انقالب اســالمی، امسال 
درصدد افزایش توليدات و فعاليت های شــرکت فرش شــاهکار دّرین کاشان 

 هستيم و در این راســتا از دولت انتظار داریم تا توجه ویژه ای به این موضوع
 داشــته باشد. مبينی به برنامه مدیران و حســابداران مالی این شرکت برای 
خرید دو ماشين دیگر به منظور افزایش صادرات و توليد، اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر محصوالت این شرکت به ۲7 کشور دنيا صادر می شود و بازارهای 
داخلی را نيز تامين می کند. البته درصدد تنوع بخشــی به ســبد محصوالت 
متناســب با سالیق مختلف هستيم و به منظور افزایش توليد، همه رنگ ها و 
نقشــه های به کار گرفته شده در فرش های توليدی ۲7 کشور دنيا را بررسی 
و پيش بينی کرده ایم. رئيس هيات مدیره شــرکت فرش شاهکار دّرین کاشان 
و گروه تجاری بين المللی مبينی، توليد فرش ١۲۰۰ شانه، 7۰۰ شانه و 5۰۰ 
شانه را از توليدات مهم این شرکت دانست و بيان کرد: برخی از این توليدات به 
فرش های مورد نياز خانه های مدرن اختصاص دارد. باتوجه به اینکه فرش ایرانی 
به عنوان کاالی پربازده و پرطرفدار شناخته شده و از دیر باز تاکنون مورد توجه 
بازارهای صادراتی بوده برای توســعه به حمایت هرچه بيشتر دولت نياز دارد. 
این محصول با حمایت های ویژه از آن و انجام پشتيبانی های الزم، درآمد ارزی 
زیادی نصيب کشور خواهد کرد. وی تاکيد کرد: تالش ما در این شرکت براین 
اســت که محصول ایرانی را به تمام کشورهای دنيا معرفی کرده و با تکيه بر 
همکاری بانک ها و مدیران بخش های دولتی، آماده جنگ اقتصادی با دشمنان 
خارجی باشيم. رئيس هيات مدیره شرکت فرش شاهکار دّرین کاشان و گروه 
تجاری بين المللی مبينی با اشاره به تاثير مستقيم ویروس کرونا بر همه کسب 

و کارها گفت: خوشــبختانه مدیران این شرکت، عواقب اقتصادی این ویروس 
را خيلی زود شناســایی کرده و متناسب با آن، برنامه هایی تدوین کردند تا از 
ضررهای احتمالی جلوگيری شود. مبينی به مشکالت موجود در صنعت فرش 
اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر با مشکالتی مانند افزایش نرخ ارز، نبود ارز 
کافی برای ثبت سفارش، موانع واردات ماشين آالت مورد نياز، کمبود نقدینگی 

و همچنين بی توجهی بانک ها در تامين مالی بخش توليد مواجه هســتيم که 
 اميــدوارم با بازنگری قوانين و توجه ویژه به نيازها و مطالبات توليدکنندگان، 
برطرف گردد. رئيس هيات مدیره شــرکت فرش شاهکار دّرین کاشان و گروه 
تجاری بين المللی مبينی ادامه داد: مسئوالن برای توسعه این صنعت، اهتمام 
ویژه ای داشته باشند تا فرش ایرانی، اصالت و مفهوم گذشته خود را با دیگر در 

بازارهای جهانی به دست آورد.

درحالحاضرمحصوالتاینشرکتبه27کشور
دنیاصادرمیشودوبازارهایداخلیرانیزتامین

میکند.البتهدرصددتنوعبخشیبهسبدمحصوالت
متناسبباسالیقمختلفهستیموبهمنظورافزایش
تولید،همهرنگهاونقشههایبهکارگرفتهشدهدر

فرشهایتولیدی27کشوردنیارابررسی
وپیشبینیکردهایم

رئیسهیاتمدیرهشرکتفرششاهکاردّرین
کاشانوگروهتجاریبینالمللیمبینی:مسئوالنبرای
توســعهاینصنعت،اهتمامویژهایداشتهباشندتا
فرشایرانی،اصالتومفهومگذشتهخودرابادیگردر
بازارهایجهانیبهدستآورد.اینشــرکتبرایناست
کهمحصولایرانیرابــهتمامکشــورهایدنیامعرفی
کردهوباتکیهبــرهمکاریبانکهاومدیرانبخشهای
دولتی،آمادهجنگاقتصادیبادشمنانخارجیباشیم

در گفت وگو با یوسف محمدپور، بنیانگذار و مدیرعامل سامانه مدی مدیا مطرح گردید:

مزایای پرونده الکترونیک سالمت، نسخه نویسی الکترونیکی و نوبت دهی آنالین

سامانهمدیمدیاازچهسالیوباچهرویکردیآغازبهکارکرد؟
مدی مدیا با بيش از ١۰ سال تجربه در زمينه نرم افزارهای مطب و کلينيک 
از سال ١388 شروع به فعاليت کرد و در سال ١399 با توجه به رویکرد متوليان 
نظام سالمت درخصوص تقویت پرونده الکترونيک سالمت و ثبت نسخ آنالین 
در نسخه نویسی الکترونيکی به صورت یکپارچه ورژن جدیدی با برند مدی مدیا 

را رونمایی کرد.
فکراولیهطراحیســامانهمدیمدیاچگونهوباچههدفیجرقه

خورد؟
ایده مدی مدیا بيش از یک دهه قبل در زمانی که پدر مرحومم دچار بيماری 
ســرطان شــده بود اتفاق افتاد که در حين رفت و آمد بين مطب ها و پزشکان 
مختلف، مدارک پزشــکی پدرم روز به روز بيشتر می شد و بعد از گذشت چند 
ماه و انجام آزمایشات و تصویربرداری های مختلف و باال رفتن حجم این مدارک 
و ســخت تر شدن حمل آنها بين پزشکان متعدد و حتی گم شدن یا مخدوش 
شدن برخی از آنها، باعث شد به فکر دیجيتالی کردن این مدارک بيفتم و بعد 
از آن مدت ها در ذهنم برای برطرف کردن این موضوع چالش داشتم و باالخره 
بعد از مدت ها تحقيق و ارتباط نزدیک با پزشــکان مختلف و شناسایی کامل 
نيازهای مطب ها و کلينيک ها، یک نسخه نرم افزار مطب و کلينيک را طراحی و 
راه اندازی کردم، سامانه مدی مدیا ورژن جدید اما با رویکرد متفاوت تر از همان 
نرم افزار اســت که بيش از یک دهه است در این زمينه فعال است و بيش از 5 

هزار پزشک را تحت پوشش خود دارد.
چهنیازیدرحوزهسالمتوپروندهنویســیرخدادکهآبادیس

سالمتامروز،مدیمدیاراپایهگذاریکرد؟
یکــی از مهمترین موارد، سياســت گذاری متوليان نظام ســالمت )وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی( و ســازمان های بيمه گر )مانند سازمان 
تامين اجتماعی و ســازمان بيمه ســالمت( و… درخصوص تقویت ســپاس 
) ســامانه پرونــده الکترونيک ســالمت( و نسخه نویســی الکترونيکی جهت 
یکپارچه سازی سيستم های اطالعات سالمت است. از دیگر موارد مهم می توان 
به تحليل لحظــه ای اطالعات تجميعی ماننــد: انواع بيماری هــا، جغرافيای 
 بيماری ها، بيماری های مســری و… از سيستم های اطالعاتی سالمت مانند: 
HIS - OIS - EMR - EHR - LIS - PIS و... اشــاره کرد که جهت پایش و 

کنترل سالمت عمومی مورد استفاده قرار می گيرد.
باتوجــهبهاینکهدرحوزهنوبتدهیپزشــکیوثبتنســخه
الکترونیکسامانههایمشابهبسیاریفعالیتمیکنند،راهحلشما

برایپرهیزازموازیکاریچیست؟
یکــی از مهمتریــن چالش هایی که در مدی مدیا به دنبــال رفع آن بودیم 
تجميع پراکندگی خدمات در ســامانه های مختلف بود. عموما پزشکان مجبور 
بودند که نيازهای خود را از طریق چندین سامانه رفع کنند. اما در مدی مدیا 
تمامی این نيازها از قبيل نرم افزار مدیریت مطب و کلينيک، نوبت دهی آنالین، 
نسخه نویسی الکترونيکی، پرونده نویسی الکترونيکی، صفحه شخصی پزشکان 
و… به صورت یکپارچه در اختيار پزشکان قرار گرفته است و پزشک به راحتی 
و با ســرعت باالتری به اطالعات بيمار دسترسی خواهد داشت و دیگر نياز به 
استفاده از چندین سامانه و دوباره کاری ندارد. در اینجا البته الزم به ذکر است 

که بيمار هم دیگر نياز نيست که به چندین سامانه مختلف رجوع کند.
امروزهامنیتدرفضایآنالینباتوجهبهگســتردگیوپیشرفت
تکنولوژیوخدماتالکترونیکدربینمردماهمیتبســیاریدارد،
مدیمدیابرایامنیتاطالعاتبیمارانوحفظحریمشخصیدراین

حوزهچهتدبیریاتخادنمودهاست؟
از آنجا که حفظ اسرار شهروندان در حوزه سالمت باالترین حساسيت ها را 
دارد، بدین منظور استراتژی های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده است 
که یکی از موارد این اســت که تمامــی اطالعات کاربران مدی مدیا به صورت 
کامال رمزنگاری شده در بهترین دیتاسنترهای کشور نگهداری و حفظ می شود. 
در سامانه مدی مدیا احراز هویت و کنترل دسترسی کاربران )پزشک، دستيار، 
منشی،  بيمار و...( براساس استاندارد ها به صورت کامال هوشمند تعریف می گردد 

تا از دسترسی های غير مجاز جلوگيری شود.
آیاسازمانهایبیمهگرومتولیانحوزهسالمتبرمدیمدیانظارت

دارند؟
بله، مدی مدیا مفتخر اســت تمامی مجوزهــا و گواهينامه های مورد نياز 
از ســازمان های مربوطه اعم از: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، سازمان تامين اجتماعی و سازمان بيمه سالمت 
و... را کســب نماید. مدی مدیا ســعی کرده با حفظ کنترل کيفيت خدمات و 
رضایتمنــدی کاربران خود، گواهينامه ها و مجوزات مذکور را تمدید و بيش از 

پيش در کيفيت خدمات و رضایتمندی کاربران بيفزاید. 
مدیمدیابرایطراحی،توســعهوپیادهســازینرمافزارمطبو

کلینیکازچهمتخصصانیاستفادهکردهاست؟
مدی مدیا ســعی کرده با حفظ روحيه کارآفرینــی از تمامی متخصصين 
مربوط به این حوزه از قبيل: پزشکان، پيراپزشکان، هوش مصنوعی، علم داده، 
متخصصين انفورماتيک پزشــکی، مدارک پزشکی، مدیریت اطالعات سالمت، 
فناوری اطالعات سالمت و مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات و... بهره گيرد. 
آیانرمافزارمطبوکلینیکمدیمدیــابرایتمامتخصصهای

پزشکیقابلاستفادهاست؟
بله. مدی مدیا با ایجاد قابليت هایی مانند فرم ساز تخصصی و پرونده نویسی با 

قلم نوری، امکان استفاده در تمامی تخصص های پزشکی را دارد.
نحوهاحرازهویتپزشکاندرمدیمدیاچگونهاست؟

مدی مدیا با اتصال به سرویس های احراز هویت سازمان های مربوطه، تمامی 
پزشکان مجاز به فعاليت را به صورت کامال اتوماتيک و مطمئن احراز می نماید.

سامانهمدیمدیاچهامکاناتیرابهبیمارانارائهمیدهد؟
بيمــاران در مدی مدیا می توانند با جســتجو در کاملتریــن و جامع ترین 
بانک اطالعات پزشکی کشــور )حدود 33۰ هزار نفر از پزشکان، پيراپزشکان، 
دندانپزشکان، روانشناسان و…( پزشــک را انتخاب و خدمات مورد نياز خود 
را دریافت کنند. در مدی مدیا بيماران می توانند به صورت اینترنتی نوبت دهی 
پزشــکی را انجام دهند. مدی مدیا قابليت نوبت دهی پزشــکی به شــيوه های 
مختلف اعم از نوبت حضوری و نوبت مشاوره آنالین )صوتی، تصویری، متنی( را 

در اختيار بيماران قرار می دهد. 
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باآنالینشــدنعمومکارها،ورودپزشــکیبهاینعرصهدور
ازانتظارنبود.امابیماریکروناســرعتایــنکارراافزایشداد.
نوبتدهیپزشکیکهقبالبهصورتحضوردرمراکزدرمانیوگاهی
ازطریقســایتهایبیمارستانهااتفاقمیافتاد،بهصورتآنالین
وبااتصالبهپروندهالکترونیکســالمتوباویژگینسخهنویسی
الکترونیکوقابلیتتعریفبرایهمهمطبهاومراکزدرمانیتوسط
تیممدیمدیاطراحیشــد.دراینخصوصگفتوگوییبایوسف
محمدپــور،بنیانگذارومدیرعاملســامانهمدیمدیا،درخصوص
پروندهالکترونیکسالمتونسخهنویسیالکترونیکیانجامشده

کهدرادامهبهآنمیپردازیم.

باالخره طرحی که هیچ فایده ای برای کنترل کرونا نداشت، پایان یافت!

دستور صریح رئیسی برای لغو منع تردد شبانه 
واکنش ها نسبت به فامیل ساالری در دولت ادامه دارد

مخالفت با انتصابات فامیلی؛
 از »شعر طنز« تا »نماز جمعه«


